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1- SARRERA 

 

Irungo Udalak eskatu duen eta aurkezten den txosten hau, Berdintasunerako IV. 

Planaren barruan aurkitzen da. Udalerrian prostituzioan aritzen diren pertsonen 

errealitatea ikusaraztea du helburu. Ikerketa 2022ko ekainetik, abendura bitarte Arrats 

Elkarteko AUKERA programako lankideek gauzatu dute. AUKERA 1998az geroztik, 

Gipuzkoako Lurralde Historikoan prostituzioan aritzen diren pertsonekin egin du lan, bai 

emakume zein gizon zisgeneroekin eta emakume transexualekin – (beraz, txostenean 

emakume, gizon eta transexual gisa egingo da aipamen) Programak arlo guztietan 

(soziala, prebentziozkoa, juridikoa, sanitarioa, psikologikoa eta lan eremukoa) 

aholkularitza, laguntza eta emozioen eustea gauzatzea du helburu, prostituzioan aritzen 

diren pertsonen eskubideen defentsa babestuz eta jarduera hori bertan behera utzi nahi 

duten pertsonei lagunduz. 

Prostituzioa ez da erraz landu daitekeen gaia, batez ere dauden sentsibilitate eta 

ideologia desberdinengatik – abolizionismoa eta eskubideen aldekoa- honek, historian 

zehar eta gaur egun, prostituzioaren eta protagonisten inguruan egiten diren politika eta 

legedietan eragiten baitute. Hots, 2022ko maiatzaren 27an, PSOEk Zigor Kodea 

aldatzeko lege organikoaren proposamena aurkeztu zuen, proxenetismoa era guztietan 

debekatzeko asmoarekin. Egun, kongresuan alderdi politiko ezberdinek aurkeztutako 

zuzenketak eztabaidatzen ari dira. Bestalde, urriaren 7an, irailaren 6ko 10/2022 Lege 

Organikoa jarri zen indarrean, sexu-askatasuna erabat bermatzen duena, eta non legez 

kanpokotzat jotzen den, prostituzioaren sustapena. Lege-aldaketa horiek prostituzioaren 

inguruko jarraibide berriak markatuko dituzte, Espainia herrialde abolizionista izanik. 

Beraz, txosten honen helburua Irungo udalerriko prostituzioaren egoera erakustea 

izango da, ahalik eta ikuspunturik inpartzialena eskainiz. Protagonista nagusietako baten 

egoeren bitartez, hau da, prostituzioan aritzen diren pertsonen bitartez eta hauek pairatzen 

dituzten zaurgarritasun-egoerak zein kolektiboaren berezitasunak kontuan hartu ez 

dituzten legeria zein politiken ondorioz jasaten duten eskubide-falta ardatz izanik.  
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2- MARKO TEORIKOA 

a) SARRERA 

 

Egungo prostituzioaren fenomenoa bizi garen gizartean kokatu beharra dago, hau da, 

Sistema Kapitalista Patriarkalean.  Sistema honek ekonomia lehenesten du, eta 

bigarren mailan uzten ditu beste alderdi batzuk. Gizarte kontsumista batean murgilduta 

gaude, ongizatearekin eta zoriontasunarekin lotzen den kontsumo indibidualista batean, 

non dena saldu eta/edo eros daitekeen. Sistema horren ondorioz, subjektuen arteko 

ezberdintasuna erosteko ahalmena izatean edo ez izatean datza. 

Sistema patriarkalak ezartzen duen eta dagoen beste banaketa bat izan behar da 

kontuan. Emakumeen eta gizonen arteko banaketa, sexu biologikoaren arabera, genero-

rolen bidez definitua dagoena. Emakumeei bigarren mailako zereginak oparituz, eta 

eremu pribatuan kokatuz (familiaren zein etxearen zaintzan eta zerbitzuetan); gizonak, 

berriz, eremu publikoan jardun du. 

Gaur egun, aurrerapausoak eman diren arren, emakumeok nagusitasun patriarkalak 

ezarritako genero-rolak errepikatzen jarraitzen dugu. Emakumeen menderatze honek, 

kontrol sozialeko mekanismoak behar ditu, lehen mailako eta bigarren mailako 

herritarren artean banaketan egin ahal izateko eta hau betikotzen jarraitu ahal izateko.  

Emakumeok kategorizazio horrekin lotutako lanpostuak betetzen jarraitzen dugu lan-

munduan; garbiketan, zaintzan, irakaskuntzan, gizartean eta abarretan lan eginez. Beraz, 

esan daiteke, prostituzioaren jarduera baztertuak dauden emakumeen kanonaren 

barruan dagoela, kasu honetan, “zaintza” sexu-afektiboa izanik. Esan, egun prostituzioan 

aritzen diren pertsona gehienak emakumeak direla – zisgeneroa eta transexualak-. 

Prostituzioa bi eredu teorikoren barruan aztertu ohi da: eredu abolizionista eta 

eskubideen aldeko eredua. Eredu hauek gobernuek errealitate horren inguruko legeak 

garatzeko balio dute. Horrela gobernuek adierazten dutenaren arabera, sortzen diren 

politika publikoak, prostituzioa indargabetzera edo erregulazio batera bideratuak izango 

dira.  

Eredu abolizionistaren arabera, prostituzioa genero-desberdintasunari eusten dion 

erakunde patriarkala da, eta, beraz, emakumeen aurkako indarkeria betikotzen du. 
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Pentsamendu-ildo honek bi norazkoren alde «borrokan» jarduten du. Alde batetik, 

bezeroa jazarri eta kriminalizatzen, sexu-zerbitzuen eskaera zigortzen duen lege 

proposamenaren bidez, eta Zigor Kodean hirugarren lokatiboa1 sartuz  

eta, beste ildotik, emakume guztiak prostituziotik ateratzea/salbatzea, hauen aukera librea 

ez baita prostituzioan haritzea baizik eta biktimizazio bat. Beraz, hala lan egin nahi duten 

emakumeei aukera ukatzen zaie.  

Eskubideen aldeko eredua errealitatearen azterketa beretik abiatzen da, hau da, 

prostituzioa erakunde patriarkal bat da. Hala ere, jarrera horren alde egiten duten 

pertsonek estigmaren dekonstrukzioan oinarritzen dute borroka. Izan ere, estigmaren 

eginkizuna da emakumeak honela katalogatzea: onak (errespetagarriak) eta txarrak (ez 

errespetagarriak). Eredu honetarako, emakumeak ez dira biktimak, ezta kriminalak ere; 

aitzitik, norberaren erabakitzeko gaitasuna da erdigunean jartzen dena. Beste ezaugarri 

bat lan-eskubideak eskatzen direla da, eta lanean jarraitu nahi duten pertsonei sexu-lana, 

lan gisa aitortzea; eta eskubide horiek baliatzeari utzi nahi diotenentzat, lan-aukeretarako, 

etxebizitza baterako, prestazio ekonomikoetarako, erregularizaziorako eta abarretarako 

eskubideak bermatzean datza.  

b) PROSTITUZIOARI BURUZKO ESPARRU JURIDIKOA 

 NAZIOARTE MAILAN 

 

Herrialdeetako legediek prostituzioaren aurrean zein jarrera duten adierazteko balio 

du. Orokorrean lau eredu daude, zurrunak eta estankoak ez direnak, hau da, herrialde 

bakoitzak aldaketak izan ditzake. Herrialde batzuek bertako eskualdeei aukera ematen 

diete ereduetako baten araberako legeak modu independentean gauzatzeko. (Hurrengo 

mapan grisez markatua). 

 

 

 

                                                           
1 Hirugarren lokataritzatzat hartzen da prostituzioan aritzen den pertsonaren eta bezeroaren artean dagoen pertsona, 

hau da, klubetako jabeak, gelak alokatzen dituzten pertsona edo pisuen jabeekin harremanetan jartzen den pertsona oro. 

Horren ondorioz, lan-espazioak itxi egiten dira.  
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HERRIALDEKAKO EREDUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITURRIA: Wikipedia – Prostituzio ereduak herrialdeka 

 

Mapan, errealitate horren aurrean erabilitako estrategiak ikus daitezke. 

BERDEA: Erregulazioa aukeratu duten herrialdeak dira. Bertan ordainpeko sexu-

zerbitzuen salerosketa legezkoa da. Lan-espazioak araututa daude eta prostituzioan 

aritzen diren pertsonek, bete behar dituzten araudiak existitzen dira baina batzuetan honek 

ez du suposatzen sexu-langileentzat eskubiderik. 

URDIN ILUNA – LARANJA: Eredu abolizionistaren ikuspegia oinarri izanik legeak 

egin dituzten herrialdeak dira. Bertan eredu ezberdinak daude,  abolizionismo 

moderatutik zigortzaileenera. Legedietan aniztasuna dago, baina prostituzioan aritzen 

diren pertsonei, batek ere ez dizkie eskubideak bermatzen, eta pertsona horiek biktimatzat 

jo ohi dira. Herrialde batzuetan bezeroa zigortzen da, beraz, sexu-zerbitzuak erostea 

zigortzen da. Lan-eremuak arautuak ez daudenez, zuzenean zigortzen da. Kasu batzuetan, 

laneratzeko planak edo neurriak eskaintzen dituzte prostituzioa utzi nahi duten pertsonei.  

GORRIA: Debekatuta dago sexu-zerbitzuak eskaintzea eta erostea. Beraz, bezeroa zein 

prostituzioan aritzen den pertsona zigortuak dira. Lan-eremuak legez kanpokoak -

ilegalak- dira.  

URDIN ARGIA: Eskubideen aldeko ikuspegitik legeak sortu dituzten herrialdeak dira, 

sexu-langileei lan-eskubideak deskribatuz, sortuz eta eskainiz. Lanerako espazioak 
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arautuak daude. Berme-neurriak -planak-  daude prostituzioaren jarduera utzi nahi duten 

pertsonentzako.  

Jarraian CATS2 elkarteak egindako taula agertzen da, bertan 4 ereduen adibideak eta 

legedien ondorioak azaltzen dira: (Cats orrialdean aurki daiteke taula originala, kasu 

honetan AUKERAk euskarara egin du itzulpena).  

Herrialdeen ezberdinen jarrerak deskribatu ostean, egokitzat jotzen da 

ZEELANDA BERRIAREN eredua zehatzago azaltzea. Eredu hau aipatzeko bi arrazoi 

nagusi daudelako: alde batetik aipatu, eskubideen aldeko ereduan oinarritutako legea 

dela, eta bestetik, sexu-langileek 2003an egindako lege-erreformaren prozesuan parte 

hartzeko aukera izan zutela. Sexu-langileak entzuten eta prostituzioaren inguruko hainbat 

ikerketa kontuan hartzen sortu den lurralde bateko lehenengotako legea da. 

PRAk (ingelesezko siglak: Prostitution Reform Act) munduko lehen herrialdea 

bihurtu zuen Zeelanda Berria burdelak edo putetxeak gobernatzeko, sexu-zerbitzuak 

eskaini zein eskatzeko eta prostituzioaren diru sarreretatik bizi ahal izateko bide izan zuen 

prostituzioa despenalizatzea. Lynzi Armstrong3-en arabera, legearen helburua: “Sexu 

langileen eskubideak hobetuz, osasunari, segurtasunari eta giza eskubideei lehentasuna 

emanez, kriminalizazioaren kalteei aurre egitea zen”. Lege honek prostituzioan 

                                                           
2  https://www.asociacioncats.es/ 
3 Wellingtongo Victoria Unibertsitateko (Zeelanda Berria) Kriminologiako irakaslea. Lan sexualaren 

despenalizazioaren emaitzak ikertzen ditu. 
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jarduteari utzi nahi dion pertsona orori, prestazio ekonomiko bat izatea bermatzen du 

enplegua bilatzen den bitartean.   

Segurtasun ekonomiko hori pertsonak jarduera uzten duen momentuan gauzatzen 

da, emateko itxarote-denborarik izan gabe. Lan-baldintzak eta orokorrean sexu langileen 

baldintzak hobetu diren arren oro har, emakumezko sexu-langileek herritar gisa aitortuta 

sentitzen direla aipatzen dute. Beraz estigma murriztu egin da, baina ez da guztiz  

desagertu. Lege honen alderdi negatiboa, migratzaileek (bisarekin edo egoera 

irregularrean) pairatzen dute, sexu industrian4 parte hartzeko aukerarik ez izaten. 

Bestalde Europan, prostituzioaren jardunari buruzko legediek 3 alderdi jasotzen 

dituzte: eskaintza, eskaria eta lan-eremuak. Aldaketa herrialde bakoitzaren kokapenaren 

araberakoa da.   

Alde batetik, ERREGULAZIONISTA gisa katalogatutako herrialdeak daude, hala 

nola: Austria, Alemania, Suitza, Herbehereak, Grezia, Hungaria, Danimarka, Belgika, 

etab. Alemanian, esaterako, eskaintzaren eta eskariaren arteko harremana kontratu baten 

bidezko harremantzat hartzen da, hau da, sexu-zerbitzu bat eskaintzen duen pertsonaren 

eta bezero baten arteko aldebiko konpromisoan oinarritutako harremana. Araudi horren 

arabera, pertsonek alta eman behar dute Gizarte Segurantzaren sisteman (besteren kontura 

edo autonomo gisa kotizatu ahal izango dute) sexu-langile gisa, eta osasun-azterketak – 

Sexu bidez transmititutako gaixotasunak- nahitaezkoak dira. Bertan, pasaporte bat – 

kartila – izan behar dute, non sexu-langileak direla azaltzen den eta lanean jardun ahal 

izateko kartila behar bezala Beteta izan behar dute. Egoera irregularrean dauden 

migratzaileek edo sistema horretan alta emanda ez dagoen edozein pertsonak debekatuta 

dauka jarduera honetan ibiltzea.  

Holandaren kasua Alemaniakoaren oso antzekoa dela esan daiteke, baina kasu 

honetan, politikak zein arauak diseinatzen dituztenak udalerriak dira beraz, legedia hiri 

batetik bestera alda daitezke. Debekatuta dago espazio publikoan sexu-lanetan jardutea, 

baina klubak, agentziak, pisuak eta abar-etan legeztatuta daude. Udal-lizentzien sistema 

baten bidez arautzen da. Sexu langileek zergak ordaindu behar dituzte, eta osasun-aseguru 

pribatu bat edukitzera behartuak daude.  

                                                           
4 2009.urtean izan zen Inmigrazioari buruzko Legeak, Prostituzioaren Erreformako  19. Artikuluari 
buruzko legean, sartu zuena klausula. Helburua: sexu-esplotazioarekin eta prostituzio behartuarekin 
zerikusia duten pertsonen salerosketa- eta trafiko-kasuak saihestea.  
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ABOLIZIO – NEOABOLIZIONISMOA – ikuspuntua duten herrialdeak berriz, 

EREDU NORDIKOA5 ere deritzaio eta 1999an ezarri zen lehen aldiz Suedian. Gaur 

egun, Norbegiak, Islandiak, Irlandak eta Frantzia dira antzeko legeak onartu dituzten 

lurraldeak. Kasu hauetan, jabeak zein alokatzen diren lan-espazioen jabeak dira 

zigortzen6 direnak, proxenetismoaren izenean, azken hau honela definituz: Prostituzioan 

aritzen diren pertsonen onura errazten eta lortzen duen oro bezala ulertuko da, horiek 

baimena7 eman ala ez. Beraz, klubak eta lan-pisuak ez dira legezkotzat hartzen. Herrialde 

hauetan ordainpeko8 sexu-zerbitzuen eskaria zigortzen da, bezeroak kriminalizatzen dira 

eta prostituzioaren existentziaren errudun bihurtzen dira. 

Prostituzioan aritzen diren pertsonak – gehienbat emakume cis eta emakume 

transexualak – biktimatzat9 hartzen dira, eta horrela definitzen dira politika publikoen 

barnean. Neurri horiekin batera, plan batzuk diseinatuak daude, eta plan horietan 

azpimarratzen da EPEei laguntza emango zaiela bai gizarteratze- zein lanbide-

prozesuetan. Hau da, prostituzioan aritzen diren pertsonei lagun egingo zaiela, irteteko 

ibilbideak sortuz, eta hala pertsona programa barneko pertsonek beste lan mota batzuk 

egiten edo aurkitzen hasi daitezke.  

Sexu langileak izaten jarraitu nahi duten pertsonek berriz, ez dute aukerarik ez 

baitute lan egiteko lekurik, bezeroak zigortu egiten direlako eta kontaktu-orriak gaitzetsi 

egiten direlako; beraz, lanean jarraitzea libreki erabakitzen dutenek okerrera egiten dute 

euren lan-baldintzetan. 

FRANTZIAk 2016ko apirilaren 13ko Legea10 ezarri zuen eta bertan prostituzio-

sistemaren aurka borroka egitea helarazten du. Lege horrek eredu nordikoaren premisak 

jarraitzen ditu, eta 4 ekintza-ildo desberdin ezartzen ditu: 

                                                           
5 Eredu zigortzaile gisa katalogatua. 
6 Zigor Kodeak arautzen ditu. 
7 Terminoa proxenetismo ez-hertsatzailea zabaltzean, prostituzioan hirugarren irabazizko 
bitartekaritzarekin amaitu nahi da, baita prostituzioaren jarduna errazten edo/eta sustatzen duten 
pertsonekin ere.  
8 Normalean, zigor ekonomikoa da. 
9 Biktima-estatusa dute, herrialde bakoitzeko legedietan idatzita.  
10 LOI, 2016-444. zk., 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à 

accompagner les personnes prostituées. 
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1. Ordainpeko sexu-zerbitzuak kontratatzeko debekua, bezeroen zigortzeen 

bitartez.  

2. Salerosketa eta proxenetismo ez-hertsatzailearen aurka borrokatzea. 

3. "Irteerako ibilbidea", prostituzioa utzi nahi duten emakumeei “gizarteratze 

plana” gauzatzen zaiena.   

4. Ordainpeko sexu-zerbitzuen eskaria arintzeko prebentzio-neurriak. 

Legean bertan jasotzen da, Legebiltzarrari egingo zaion ebaluazio-txostena eta 

hau 2018.urtean aurkeztuta egon  behar du, eta horrela legeriaren aplikazioaren eragina 

eta ondorioak egiaztatu ahal izango dira. Baina egun, 2022. urtean ez da txosten hori 

gauzatu eta beraz, ezin izan dira aztertu Frantziak ezarritako ereduaren helburuak lortu 

diren ala ez, hau da, prostituzioa Frantzian abolitzea lortu den.   

Aldiz, prostituzioan aritzen diren pertsonei laguntzen dieten elkarteek11 ebaluazio-

txosten12 bat idatzi zuten 2020. urtean. Bertan, legea aplikatzearen ondorioak azaltzen 

dira. Eta garrantzitsua da ebaluazio-txosten hori aztertzea, funtsezko bi arrazoirengatik: 

1.- AUKERAk Frantzian lan egiten zuten edo lan egiten duten emakumeei arreta 

eskaintzen die eta lehen eskutik entzun ditugu ondo herrialdean lanean izandako 

bizipenak, zein Frantziako erakundeek idatzitako txostenarekin bat datozen.  

2.- Espainian, 2022ko ekainaren 14an onartu zen eredu nordikoaren jarraibideak 

jarraituz egindako lege-proposamen neoabolizionista, eta Frantziako legearen ia kopia bat 

dela esan daiteke.  

Txostena sinatzen duten elkarteentzat, Frantziako Legeak zigor-orientazio eta 

gehiegizko gizarte-kontrolak barne hartzen ditu. Egiten duten lehen kritiketako bat 

proxenetismo ez-hertsatzaile terminoaren existentzia da. Honek esan nahi du legea 

aplikatzean zigorrak prostituzioaren jarduna errazten eta/edo sustatzen duen eta/edo 

etekina lortzen duen edozein pertsonari zuzentzen zaizkiola, kontuan hartu gabe 

                                                           
11 Hauek dira elkarteak: ACCEPTSS-T, Cabiria, AIDES, ARCAT, Autres regards, Bus des femmes, Cllectif des 

femmes de Strasbourg Saint-Denis, Féderation Parapluie Rouge, Grisélidis, Itinéraires ENTRE 'ACTES, 

Médecins du monde, Paloma, Les Roses d' acier, STRASS. 

12 Erreponses a l 'evaluation de la loi 2016. 

mailto:aukera@arrats.org


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    12. orrialdea 

emakumeak prostituzioan bere borondatez jardutea erabaki duen edo salerosketaren 

biktima den ala ez. Beraz, ondorioak honako hauek dira: poliziarentzat eta justiziarentzat 

errazagoa da pisuetan -errentatzaileei zein sexu-langileei (pisua partekatzen badute), 

Interneten dauden kontaktu-orriei (bitartekari hutsak dira, baina prostituzioan aritzen 

diren pertsonei iragarkiak jartzeko aukera ematen diete) espetxe-zigorrekin egoztea eta 

epaitzea, prostituzio behartuaren biktimen kasuak ikertzea baino. 

Lege hori onartzean, erakundeek ikusi zuten prostituzioan aritzen ziren eta Europako 

dokumentazioa zuten pertsonak, legeria mesedegarriagoak zituzten herrialdeetara 

(Belgika, Alemania, Suitza edo Espainia, esaterako) migrazio-prozesuak hasten edo 

berrabiarazten ari zirela. Jakina da, migrazio-prozesuek higadura fisikoa eta psikikoa 

eragiten dutela pertsonengan. Izan ere, hizkuntza berri batean moldatzen ikasi behar da 

eta bizi edo/eta prostituzioan -lanean- arituko diren herrialde berriko baliabide 

komunitarioen, araudien eta abarren funtzionamendua zein dinamikak ezagutu eta 

barneratu behar dira.  

Bezeroa zigorra ezartzeari dagokionez, elkarteek argi dute kaltegarria dela: “Gure 

elkarteetako batzuen landa-lanaren esperientzien bitartez baieztatu daiteke, prostituzio 

behartuan gizakien salerosketak sortzen duena ez dela bezeroen eskaritik sortzen, baizik 

eta migrazio mota jakin batzuen egungo baldintzengatik. Frantzian nahiz Europan 

migrazioaren politika errepresoreak indartu direnez gero eta zailagoak bihurtu dira 

migrazio prozesuak” 13(19. orrialdea). Era berean, txostenean aipatzen dute kasu 

batzuetan, prostituzio behartuko salerosketako egoerak salatu dituzten edo zuzenean ihes 

egiten lagundu dietenak, bezeroak izan direla. Baina legea aplikatu zenetik, bezeroak ez 

dira salatzera ausartzen, ordainpeko sexu-zerbitzuen eskatzaile gisa, espetxe zigor bateko 

auzipetuak izatera, beldurra dutelako.  

Ildo berdina jarraituz aipatu, prostituzioa sustatzen duten kontaktu-orriak debekatuta 

daudela, beraz hauek egokitu eta kamuflatu egin dira adiskidetasun-orrien eta abarren 

antzekotasunen ostean. Testuak eta irudiak atseginagoak dira, eta beti hartzen da kontuan, 

orrialde horiek iragarkia zentsuratu edo ataria bera ixteko arriskua dagoela, 

proxenetismoagatiko arrisku judizialak alegatuz. Beraz, Publizitatea igotzeko, 

emakumeek inbertitutako dirua galdu behar dute, eta horrek gastu ekonomiko handiagoa 

                                                           
13 Carol Clemente itzulpena. 
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dakar, eta ondorioz prostituzioan aritzen diren emakume cis, trans zein gizonen pobretzea 

sustatuz. 

Erakundeek adierazi dute «Irteera-ibilbidea» deritzonak – Gizarteratze-planak – ez 

dutela benetako laguntzarik ematen prostituzioan jarduteari utzi nahi dioten pertsonei. 

Hau da, prozesu horri ekin ahal izateko lehenik eta behin, baldintza batzuk bete behar 

dituztelako eta horren ostean lan burokratiko luze bat gauzatu. Bigarrenik, egoera 

irregularrean dauden pertsona migratzaileei egoitza dokumentazioa eskaintzen zaie, baina 

soilik 6 hilabeterako. Hirugarrenik, gizarteratzeko eta laneratzeko laguntza ekonomikoa 

330 €14-koa da, eta zenbateko horrekin egia esan, ezin da inor mantendu. Laugarrenik eta 

azkenik, ez dago emakumeak etxebizitzetan ostatu hartu ahal izateko bizitegi-plaza 

nahikorik. Beraz, Elkarteek ondorioztatu dute “Irteerako Ibilbidea-k” estigmatizazio eta 

bazterketa handiagoa sortzen duela prostituzioan aritzen direnen pertsonetan izan ere, ez 

dira betetzen ari Legeak ezarritako helburuak. 

Amaitzeko, garrantzitsua iruditzen zaigu Frantziako GKEek idatzitako txostenaren 

ondorioetako batzuk azpimarratzea, mota honetako lege batek sexu langileengan dituzten 

ondorioak azaltzen baititu: 

- Bezeroek praktika arriskutsuak gauzatzeko eta hau bera negoziatzeko duten 

boterea areagotu egin da.  

- Prostituzioan aritzen diren emakumeen % 78,2k dio bere diru-sarrerak murriztu 

egin direla. 

- Praktika prekarizatuak direla eta, osasun orokorrak okerrera egin du hots; 

STIekiko arriskua handitu da, eta osasun mentaleko nahasmenduak areagotu dira 

(antsietatea, depresioa, eta abar). 

- Elkarteek prostituzioan aritzen diren pertsonekin harremanetan jartzeko zailtasun 

gehiago dituzte.  

- Sexu langileak espazio isolatuagoetan lan egiten dute, eta mugikortasun 

geografikoa handitu egin da. 

- Prostituzioan jarduten duten emakumeen hilketak, bortxaketak, lapurretak eta 

eraso fisikoak ugaritu egin dira. 

                                                           
14 2020ko txostena idatzi zen urtean, Frantzian LGSa 1026 €-koa zen. 
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- Prostituzio behartuaren biktimei dagokienez, erakundeek adierazi dute politika 

publikoek porrot egin dutela, ez baitago biktimentzako benetako babesik. 

 

 ESTATU ETA AUTONOMIA-ERKIDEGO MAILAN 

Espainiar estatuan sakonduz, indarrean dauden legeak eta lege proposamen 

abolizionista berria  aztertu nahi dira. Azken honek eredu nordikoaren eredua jarraitzen 

du. Orain arte, prostituzioan aritzea Espainiar estatuan ez zen delitua izan ere, legez 

kanpokokoa (alegala) zelako.  Hau da, prostituzioan aritzea ez zegoen araututa, ezta 

debekatua ere.  Dagoen lege bakarra herritarren segurtasunarena da eta zenbait 

udalerritako ordenantzak hots, espazio publikoan ordainpeko sexu-zerbitzuak eskatzea 

eta eskaintzea debekatzen dutenak. Horiek administrazio-zehapenen barruan sartzen dira, 

baina ez daude Zigor Kodearen babespean. 

Zigor Kodearen barruan agertzen diren kolektiboak prostituzio behartuari — trataren 

biktimak — edo/eta adingabeen edo/eta desgaitasunen bat duten pertsonen prostituzioari 

dagokion oro har da. Hau ez du inork zalantzan jartzen, kasu horietan, legea irmoki 

aplikatu behar dira, Giza Eskubideen aurkakoa delako.  

2022ko urtean, prostituzioaren jardunari zuzenean eragiten dioten bi lege organiko 

jarri dira mahai gainean. Horietako bat onartuta dago jada – Sexu-askatasunaren berme 

integralari buruzko irailaren 6ko 10/2022 Lege Organikoa –, eta 11. artikuluan 

prostituzioa sustatzeari egiten dio erreferentzia. Bestea, berriz, 10/1995 Lege Organikoa 

aldatzen duen Lege Organikoaren proposamena da, proxenetismoa bere forma guztietan 

debekatzeko asmoarekin. Hauek ez dute prostituzioa zuzenean zigortzen, baina otopoaz 

jartzen dira prostituzioan aritzeko behar den guztiari.  

Jarraian, prostituzio behartuaren biktimei erreferentzia egiten dien lege-esparrua 

aurkezten da: 

 Zigor Kodea 

 

1/15 Lege Organikoa, Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko 10/1995 Lege 

Organikoa aldatzen duena, V. kapitulua: 

187. artikulua: 
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1. Indarkeria, larderia edo engainua erabiliz, edo nagusitasun nahiz, beharrizan-egoeraz 

zein biktimaren ahuleziaz abusatuz, adin nagusiko bat prostituzioan aritzera edo horri 

eustera behartzen badu, bi urtetik bost urte arteko espetxealdi-zigorra ezarriko da, bai 

eta hamabi hilabetetik hogeita lau arteko isuna ere. 

Bi urtetik lau arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaio, bai eta hamabi hilabetetik hogeita 

lau arteko isuna ere, beste pertsona baten prostituzioa esplotatuz irabaziak dituenari, 

nahiz eta adostasuna izan. Nolanahi ere, ustiategia dagoela ulertuko da honako 

inguruabar hauetakoren bat gertatzen denean: 

a) Biktima ahultasun pertsonal edo ekonomikoko egoeran egotea. 

 

b) Jarduteko baldintza astunak, neurrigabeak edo gehiegizkoak ezartzea. 

2. Aurreko paragrafoetan ezarritako zigorrak goiko erdian ezarriko dira, kasuan-kasuan, 

inguruabar hauetako bat gertatzen denean: 

a) Erruduna agintari-izaeraz, agintaritzaren agenteaz edo funtzionario 

publikoaz baliatu denean. Kasu horretan, gainera, sei urtetik hamabi arteko 

erabateko desgaikuntza-zigorra aplikatuko da. 

b) Erruduna jarduera horiek egiten dituen antolakunde edo talde kriminal 

batekoa denean. 

c) Errudunak biktimaren bizitza edo osasuna arriskuan jarri duenean, doloz edo 

zuhurtziagabekeria larriaren ondorioz. 

3. Aipatutako zigorrak kasuan-kasuan ezarriko dira, sexu langileari egindako sexu-eraso 

edo -abusuengatik dagozkien zigorrei kalterik egin gabe. 

 

188. artikulua. 

1. Norbaitek adingabe bat edo babes berezia behar duen desgaitasunen bat duen 

pertsona bat prostituziora bultzatzen, sustatzen, faboratzen edo errazten badu, edo 

horrekin irabaziak lortzen baditu, edo adingabe bat edo pertsona desgaitu bat beste 

modu batera esplotatzen badu helburu horietarako, orduan, pertsona horri bi urtetik 

bost arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaio, bai eta hamabi hilabetetik hogeita lau 

arteko isuna ere.  
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Biktima hamasei urtetik beherakoa bada, lau urtetik zortzi arteko espetxealdi-zigorra 

eta hamabi hilabetetik hogeita lau arteko isuna ezarriko dira. 

 

2. Aurreko paragrafoan deskribatutako egitateak indarkeriaz edo larderiaz gauzatzen 

badira, aurreikusitako isun-zigorrez gain, bost urtetik hamar urte arteko espetxe 

zigorra ezarriko da biktima hamasei urtetik beherakoa bada. eta lau urtetik sei urte 

arteko espetxe zigorra gainerako kasuetan. 

 

3. Aurreko paragrafoetan aurreikusitako zigorrak baino gradu bat gehiagokoak 

ezarriko dira, kasuan-kasuan, inguruabar hauetako bat gertatzen denean: 

a) Biktima bereziki zaurgarria denean, adinagatik, gaixotasunagatik, 

desgaitasunagatik edo bere egoeragatik. 

b) Baldin eta, delitua betearazteko, erantzulea nagusitasun- edo ahaidetasun-

harremanaz baliatu bada, biktimaren aurreko ahaidea, ondorengoa edo 

neba-arreba izateagatik, izatez edo adopzioz zein antzeko ahaide izateagatik. 

c) Delitua betearazteko, erantzulea agintari-izaeraz, agintaritzaren agenteaz 

edo funtzionario publikoaz baliatu denean. Kasu horretan, gainera, erabateko 

desgaikuntza-zigorra ezarriko da, sei urtetik hamabi artekoa. 

d) Errudunak biktimaren bizitza edo osasuna arriskuan jarri duenean, doloz edo 

zuhurtziagabekeria larriaren ondorioz. 

e) Ekintzak pertsona bik edo gehiagok batera egin dituztenean. 

f) Erruduna jarduera horiek egiten dituen antolakunde edo elkarte bateko kidea 

denean, erakunde edo elkarte hori iragankorra izanda ere. 

4. Norbaitek, ordainsari edo hitzemate baten truke, adingabe batekin edo babes berezia 

behar duen desgaitu batekin sexu-harremana eskatu, onartu edo lortzen badu, 

urtebetetik lau urte arteko espetxe zigorra ezarriko zaio. Adingabeak hamasei urte 

bete ez baditu, bi urtetik sei urte arteko espetxe zigorra ezarriko zaio. 

 

5. Adierazitako zigorrak kasuan-kasuan ezarriko dira, kalterik egin gabe adingabeen 

eta babes berezia behar duten desgaituen aurka sexu-askatasun edo -

ukigabetasunaren aurka egindako arau-hausteei dagozkien zigorrei. 
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 Atzerritarrei buruzko legea 

4/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 11koa, atzerritarrek Espainian dituzten 

eskubide eta askatasunei eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzkoa (aurrerantzean, 

Atzerritarrei buruzko Legea). 

Atzerritarrei buruzko Legearen erreforma (Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide 

eta askatasunei eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege 

Organikoa aldatzen duen abenduaren 11ko 2/2009 Lege Organikoaren bidez egindakoa), 

immigrazio-politikaren barruan sartzen du gizakien salerosketa lortzeko helburua (2 bis 

art.) eta, aldi berean, gizakien salerosketaren biktimei buruzko artikulu bat ( 59 bis), 

ezartzen du agintari eskudunek honako betebeharrak izanik: 

Gizakien salerosketaren biktimak identifikatzeko behar diren neurriak hartzea, gizakien 

salerosketaren aurkako borrokari buruzko Europako Kontseiluaren 2005eko maiatzaren 

16ko Hitzarmenaren 10. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 

1. Administrazio-organo eskudunek, egoera irregularrean dagoen atzerritar bat 

gizakien salerosketaren biktima izan dela pentsatzeko arrazoizko arrazoiak 

daudela irizten diotenean, artikulu honetako aurreikuspenen berri emango diote 

interesdunari, eta oneratzeko eta hausnartzeko epe bat emateari buruzko 

proposamena aurkeztuko diote agintaritza eskudunari, horrek ebazpena eman 

dezan, erregelamendu bidez aurreikusitako prozeduraren arabera. Oneratzeko 

eta hausnartzeko epe horrek laurogeita hamar eguneko iraupena izango du 

gutxienez, eta nahikoa izan beharko du biktimak erabaki ahal izan dezan 

agintariekin lankidetzan jardun nahi duen delituaren ikerketan eta, hala 

badagokio, zigor-arloko prozeduran. 

2. Ez biktimak identifikatzeko fasean, ez oneratzeko eta hausnartzeko aldian, ez da 

zehapen-espedienterik hasiko 53.1.a artikulua urratzeagatik, eta eten egingo da 

ireki zaion administrazioko zehapen-espedientea, edo, hala badagokio, 

adostutako kanporatzea edo itzultzea betearaztea. Era berean, oneratzeko eta 

hausnartzeko epean, aldi baterako egonaldia baimenduko zaio biktimari, eta 

administrazio eskudunek, beharrezkoa bada, biktimaren eta haren seme-alaba 

adingabeen edo desgaituen segurtasuna eta babesa zainduko dute, baldin eta 
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Espainian badaude identifikazioa egiteko unean. Halaber, artikulu honen 4. 

apartatuan lagundutako itzulerari edo egoitza-baimenari buruz eta, hala 

badagokio, lan-baimenari buruz xedatutakoa aplikatuko zaie, 16 urtetik 

gorakoak badira, salbuespenezko inguruabarrak direla eta. Hausnarketa-aldia 

amaitutakoan, biktimaren egoera pertsonalaren ebaluazioa egingo dute 

administrazio publiko eskudunek, aldi hori luzatzeko aukera zehazte aldera. 

Salbuespen gisa, Espainian dauden eta biktimarekin familia-loturak edo 

bestelako loturak dituzten pertsonen segurtasuna eta babesa zainduko ditu 

administrazio publiko eskudunak, baldin eta egiaztatzen bada ustezko 

trafikatzaileen aurrean izango luketen babesgabetasun-egoera oztopo 

gaindiezina dela biktima lankidetzan has dadin.  

3. Oneratzeko eta hausnartzeko epea ukatu edo ezeztatu ahal izango da ordena 

publikoko arrazoiengatik edo biktima-izaera bidegabea argudiatu dela jakiten 

denean. Ukatzeak edo errebokatzeak arrazoituta egon beharko du, eta Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 

azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritakoaren arabera errekurritu ahal izango 

dira. 

4. Agintaritza eskudunak biktima administrazio-erantzukizunetik salbuetsita 

dagoela deklaratu ahal izango du, eta, hala nahi izanez gero, bere jatorrizko 

herrialdera itzultzea erraztu ahal izango zaio, edo bizileku- eta lan-baimena 

eman ahal izango zaio salbuespenezko inguruabarrengatik, beharrezkotzat jotzen 

duenean, ikerketa-helburuetarako edo akzio penaletarako lankidetzan 

aritzeagatik, edo haren egoera pertsonalagatik, eta gizarteratzeko 

erraztasunengatik, lege honetan ezarritakoarekin bat etorriz. Halaber, 

salbuespenezko inguruabarren ondoriozko bizileku- eta lan-baimenaren 

prozedura ebazten den bitartean, bizileku- eta lan-baimen bat eman ahal izango 

zaio, erregelamendu bidez ezartzen diren baldintzetan. Aurreko paragrafoan 

aipatutako baimenak izapidetzean, biktimarentzat arriskutsuak diren 

dokumentuak aurkeztetik salbuetsi ahal izango da. 

5. Artikulu honetako aurreikuspenak atzerritar adingabeei ere aplikatuko zaizkie, 

eta kontuan hartu beharko dira atzerritar adingabeen adina eta heldutasuna eta, 

edozein kasutan, adingabearen interes gorenaren nagusitasuna. 
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6. Erregelamendu bidez garatuko dira, gizakien salerosketaren biktimak hartzea eta 

babestea helburu duten irabazi-asmorik gabeko gobernuz kanpoko erakundeen 

lankidetza-baldintzak. 

Prostituzioan aritzen diren pertsonekin lan egiten duten GKE (ONG)ek diote, zaila 

dela pertsonen salerosketaren detekzio eta identifikazioa. Naiz eta estatu mailan eta 

existentzia juridikoen bidez, jarraipenak egin edo/eta biktimen eskubideak babesten 

saiatu. Legea aplikatu ahal izateko, 30 eguneko hausnarketa-aldia alde batera utzita, 

beharrezkoa da prostituzio behartuan dauden pertsonek salaketa bat jartzea, protokolo 

guztiak aktibatu ahal izateko. Baliabide ekonomikorik ez dagoenez zein, GKEen, gizarte-

zerbitzuen eta polizia-kidegoen arteko koordinaziorik ez dagoenez, zaila da biktimei 

arreta egoki bat ematea eta bide batez, haien eskubideak babestea. Hori dela eta, gaur 

egun oso kasu gutxi ebazten dira biktimentzat. 

Jarraian eta bestalde, espazio publikoetan ordainpeko sexu-zerbitzuak 

eskaintzeagatiko edo/eta eskatzeagatiko zehapenei buruzko legeria azaltzen da: 

 Herritarren Segurtasunerako Legea 

4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren Segurtasuna Babestekoa da.  

Lege horrek, bere edukian, espazio publikoan, prostituzioan aritzen diren 

pertsonei zuzenean eragiten dieten bi arau-hauste aurreikusten ditu. Horietako bat arau-

hauste arin gisa eta 600 €-rainoko zehapenarekin gauzatzen da, 37. artikuluko 5. puntuan: 

“Sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako ekintzak egitea edo egitera 

bultzatzea, edo erakuste-ekintza lizunak egitea, arau-hauste penala ez denean”. Eta, 36. 

artikuluko 6. puntuan, arau-hauste larritzat jotzen da eta 601€ edo 30.000€ bitarteko 

isunarekin zehazten da. “Agintaritzari edo agintaritzaren agenteei desobeditzea edo 

jarkitzea beren eginkizunak betetzean, delitu ez direnean, bai eta agintaritzak edo 

agintaritzaren agenteek eskatuta identifikatzeari uko egitea edo identifikazio-prozesuetan 

datu faltsuak edo zehaztugabeak alegatzea ere”. 

Bestalde, lege organiko honetan ere arau-hauste larritzat jotzen da bezeroek 

espazio publikoan ordaindutako sexu-zerbitzuak eskatzea: 36. artikuluan arau-hauste 

larriak deskribatzen dira – 601tik 30.000 eurora bitarteko isunak –, 11. Atalean jartzen 

du: “Ordaindutako sexu-zerbitzuak eskatzea edo onartzea adingabeek erabiltzeko 
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lekuetatik hurbil dauden zirkulazio publikoko eremuetan, hala nola ikastetxeetan, haur-

parkeetan edo adingabeentzako aisia-guneetan, edo jokabide horiek, egiten diren 

lekuagatik, bide-segurtasunerako arriskutsuak izan daitezkeenean. Agintaritzaren 

agenteek zerbitzu horiek eskaintzen dituzten pertsonei leku horietan ez egiteko eskatuko 

diete, eta jakinaraziko diete errekerimendu hori ez betetzea artikulu honetako 6. 

paragrafoaren arau-haustea izan daitekeela”. 

Lege Organikoa denez eta udal-ordenantza bat baino maila handiagoa duenez, 

ordenantzetan zehapen-artikulurik ez duten udalerriak, nahikoa izango litzateke 

Herritarren Segurtasunari buruzko Legea aplikatzea, eta hiriguneetan zein hiriarteko 

eremuetan aplikatuko litzateke. Dena den, prostituzioaren konplexutasuna 

ikusgarritasunetik, segurtasunetik eta abarretatik harago doa. Beraz, legeak eta 

ordenantzak erabiltzea ez da baliabiderik onena emakumeak eremu publikotik ateratzeko 

eta prostituzioa ikusezin bihurtzeko; aitzitik, prostituzioa zigortzea eta kondenatzea 

eragiten dute. Egia da, AUKERAk ez dakiela segurtasun-kidegoek zehapen horiek 

Gipuzkoan aplikatu dituzten ala ez.  

 “Ordenantza zibikoak” izeneko udal-ordenantzak.  

Bartzelonako udal-ordenantza 

Bartzelonako espazio publikoan herritarren bizikidetza sustatzeko eta bermatzeko 

neurrien ordenantza. 

2005ean, Bartzelonako Udalak Ordenantza Zibikoa idatzi eta onartu zuen. 

Ordenantza horretan, administrazio-zehapen (isuna) gisa jartzen da bide publikoan 

egindako zenbait jarduera arauz. Horietako batek, zehazki prostituzioaren15 jardunari 

egiten dio erreferentzia. Ordenantza hau izan zen, espazio publikoan sexu-zerbitzuak 

eskaintzen dituzten pertsonak eta eskatzaileak zigortzearen aldeko artikuluak sartu zituen 

lehena. Gerora, beste udal batzuek ordaindutako sexu-zerbitzuen eskaintza edo/eta 

eskaria zehatzeko ordenantzak sortzea erabaki zuten. EAEn Bilbo eta Irun daude. 

                                                           
15 2. atala: Sexu-zerbitzuak eskaintzeko eta eskatzeko espazio publikoa erabiltzea. Atal honek 4 artikulu 

ditu: 38., 39., 40. eta 41. artikuluak, eta bertan zehazten dira erregulazioaren oinarriak, jokabide-

arauak, zehapen-araubidea eta esku-hartze espezifikoak. 
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Iruneko udal-ordenantza 

Jokabide zibikoari buruzko eta bide publikoaren erabilera, okupazioa edo/eta 

garbiketa arautzen dituen udal-ordenantza. 

Gipuzkoan, espazio publikoetan prostituzio jarduerak hauteman dira, Irunen batez 

ere. Beraz, 2011ko apirilean zenbait aldaketa ezarri eta artikulu berri bat gehitu zen: 

 

17. artikulua.- Sexu-zerbitzuak eskaintzeko eta eskatzeko espazio publikoa erabiltzea. 

Arau-hauste gisa tipifikatutako jokabideekin, artikulu honen helburua, espazio 

publikoetan, adingabeei sexu-zerbitzuak eskaintzeko edo eskatzeko praktikak erakusteaz 

babestea da. Bizikidetzari eutsiz eta leku publikoetako erabileren bateragarritasuna 

bermatuz: 

1. Debekatuta dago espazio publikoan, zuzenean edo zeharka, ordaindutako 

sexu-zerbitzuak eskaintzea, eskatzea, negoziatzea edo onartzea, baldin eta 

jarduera horiek espazio publikoaren erabileren bateragarritasuna baztertzen 

edo mugatzen badute. 

2. Ordenantza honek bereziki debekatzen du espazio publikoan ordaindutako 

sexu-zerbitzuak eskaintzea, eskatzea, negoziatzea edo onartzea, jokabide 

horiek ikastetxe, plaza, oinezkoentzako eremu, jolasgune, pasealeku, lorategi 

eta parke publikoetatik berrehun metrotik beherako distantziara dauden 

espazioetan gauzatzen direnean. 

3. Agintaritzako agenteek pertsona horiei ohartaraziko diete Ordenantza honek 

praktika horiek debekatzen dituela. Pertsonak bere jarrerari eusten badio eta 

ez badu lekua uzten, dagokion zehapen-prozedura administratiboa hasiko da, 

eta pertsona horiek identifikatzearen ondorioz legez dagokion jarduketa oro 

egingo da. 

Irungo Ordenantza Bartzelonakoarekin desberdintasunak ditu, Irunen ez baitago 

esku-hartze espezifikoei buruzko artikulurik (41. artikulua). Bartzelonaren kasuan, Lan 

Sexualari Modu Integralean Heltzeko Plan bat onartu zen. Bai Bilbon zein Bartzelonan, 

zehaztapenak prostituzioan aritzen diren pertsonekin lan egiten duten erakundeek 

errekurritu zituzten, eta sexu langileak baliogabetuz. Irungo kasuan, baliabideak idatzi 

ziren, baina ez da ezagutzen emakumeen aldekoa izan den kasurik. 2011ko apirilaren 
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1etik abenduaren 1era bitarteko Irungo Udalak emandako datuen arabera, 86 zehapen-

espediente ireki ziren eta 6516 zehapen eraginkor jarri zirela adierazi da.  

2013an, administrazio-zehapenak gorabehera, emakumeek bide publikoan 

jarraitzen zutela ikusiri eta agintaritzaren agenteei behin eta berriz desobeditzeagatik, 

Udalak hiru emakume guardiako epaitegian salatzea erabaki zuen. Horrela, orain arte 

administrazio-zehapena izan dena, une horretan falta arina izatera igaro zen Zigor 

Kodean. Epaia emakumeen alde jo zuen, eta absolbitu egin zituzten. Horrelako urraketen 

aurrean, Aukera programak bilerak egin zituen udaleko hainbat alderdi politikorekin, 

egoera larri hori ikusarazteko helburuarekin. 

Irungo espazio publikoan lan egiten zuten edo egiten jarraitzen duten emakume 

gehienek bizirauteko diru-sarrerak lortzeko modu bakarra delako edo izan zela kontatzen 

dute. Udal 3 emakumeei jarritako isunaren kasuan, kontuak enbargatzeko beldurraren 

aurrean, isunak ordaintzea lortu zuten emakumeak, 750€koa. Hala egin ez zutenentzat 

edo egin izan ez zutenen bankuetako kontuak enbargatu zitzaizkien eta horietako batzuk, 

enbargoa gauzatu zen unean, jada ez ziren sexu langileak. 

 “Baietza, bai da” legea 

10/2022 Lege Organikoa, irailaren 6koa, sexu-askatasunaren berme integralari 

buruzkoa. 

Prostituzioan aritzen diren pertsonei erreferentzia egiten dieten eta zuzenean 

eragiten dieten artikuluak bi dira, hots; 

9. artikulua: Prebentzioko eta informazioko kanpaina instituzionalak. 

1. Sexu-indarkeriei aurrea hartzeko, eremu publikoan zein pribatuan, eremu 

digitala barne, herri-administrazioek, bakoitzak bere eskumenen esparruan, 

honako kanpaina hauek bultzatuko dituzte: 

a. Kontzientziazio- eta sentsibilizazio-kanpainak, sexu-esplotazioarekin, 

prostituzioarekin eta sexu-indarkeria naturaltzat jotzen duen 

pornografiarekin lotutako era guztietako zerbitzuen eskariari pizgarria 

                                                           
16 2013ko Iruneko Udaltzaingoaren datuak.  
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kentzeko, bai eta prostituzioan dauden emakumearengan dituen ondorioei 

buruz ere. 

Artikulu honek eskariari egiten dio erreferentzia, hau da, bezeroei. Artikuluak ez 

du aukera ematen berdintasunezko tratua izateko, prostituzioan aritzen diren pertsonekiko 

errespetuzko tratua izateko. Ziurtzat jotzen du prostituzioa emakumeen aurkako sexu-

indarkeria dela eta bezeroak17 kriminalizatu eta estigmatizatzen dituela. Bestalde, 

kontsumitzaileen eta prostituzio behartuan salerosten dutenen arteko harremana ezartzen 

ari da, eta ziurtzat jotzen da ez dagoela emakume cis, emakume trans eta erabaki bidez 

zein haien baimenarekin prostituzioan aritzen den gizonik. Bestalde aipatu, Errioxako 

Gobernuak egindako kanpainak terminologia nahasten duela, prostituzioa salerosketaren 

biktimekin zehazki nahasten bai ditu: “Prostituzioak zure izena eraman ez dezala. EZ 

ezazu lagundu mina eta sufrimendua sortzen”. 

11. artikulua: Prebentzioa eta sentsibilizazioa publizitatearen arloan. 

1. Legez kontrakotzat joko da emakumeen, haurren eta nerabeen aurkako sexu-

indarkeria sustatzen edo normalizatzen duten genero-estereotipoak erabiltzen 

dituen publizitatea. Bai eta azaroaren 11ko 34/1988 Legean ezarritako 

baldintzetan prostituzioa sustatzen dutenak ere. Aldatu egiten da 2022ko irailaren 

7ko Publizitateari buruzko Legearen 3. artikulua, eta honela geratzen da idatzita: 

3. artikulua: Legez kontrako publizitatea. 

a. Pertsonaren duintasunaren aurka egiten duen edo Konstituzioan aitortutako balio 

eta eskubideak urratzen dituen publizitatea, bereziki 14., 18. eta 20. artikuluetako 

4. paragrafoan aipatutakoak. Aurreko aurreikuspenaren barruan sartuko dira 

emakumeak modu iraingarrian aurkezten dituzten iragarkiak, bai beren gorputza 

edo gorputzaren zati batzuk berariaz eta zuzenean erabiliz, sustatu nahi den 

produktuarekin loturarik ez duen objektu huts gisa, gure ordenamenduaren 

                                                           
17 Sare sozialetan dabiltzan esloganen adibideak:-Espainiarren % 40 puteroak dira. -Pentsa ezazu 

ezagutzen dituzun 10 gizonetan: lagunak, senideak, bikotekideak, lankideak, nagusiak, auzokideak... 

hauetatik 4k emakume bat bortxatzeagatik ordaindu dute. -Puteroak ez dira batzuk alferrikakoak, 

haiekin bizi gara. -Bortxatzailez inguratuta egotea normala den herrialde batean bizi nahi duzu? -

Puteroak eta proxenetak, zuengana goaz. - #AbolizioaProstituzioa.-Bezerorik gabe ez dago 

prostituziorik, prostituziorik gabe ez dago negoziorik, negoziorik gabe ez dago salerosketarik. - Bezerorik 

gabe ez dago salerosketarik, sexu-esklabo batengatik ordaintzen ari zara. Ez ordaindu. Bizitzak 

suntsitzea. - Proxenetarik gabe ez dago esklaborik. Ezta bezerorik gabe.- 
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oinarriak urratzen dituzten jokabide estereotipatuekin lotuta, Genero 

Indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 

1/2004 Lege Organikoan eta Sexu Askatasunaren Berme Integralari buruzko Lege 

Organikoa aipatzen diren indarkeriak sortarazten dituen irudia. Era berean, 

ulertuko da aurreko aurreikuspenaren barruan sartzen dela adingabeen gaineko 

indarkeria edo diskriminazioa sortzen laguntzen duen edozein publizitate-mota, 

edo estereotipo sexistak, arrazistak, estetikoak, homofobikoak edo transfobikoak 

edo desgaitasun-arrazoiengatik edo prostituzioa sustatzen dutenak sustatzea. 

Pisuetan prostituzioan aritzen diren pertsonak kontaktu-orrietako publizitatearen 

bidez ezagutaraztera ematen dira. Gune horietan lan egiten duten pertsonek aurkitzeko 

eta bezero izan daitezkeen pertsonentzat ikusteko edo/eta ezagutzeko modua da, 

orokorrean beste modurik ez dute. Lege hau indarrean sartzearen ondorioz, 

harremanetarako orriak itxi egin dira, eta beste batzuk adiskidetasun-orrien azpian 

ezkutatu dira. AUKERAn zuzeneko hainbat ondorio aurkitzen ari gara: 

- Orri hauetako iragarkiak ordainpekoak izaten dira, normalean kredituekin 

funtzionatzen dute iragarkia berritzen den bakoitzean, eta beste batzuetan astero 

ordaintzen da. Plataformak ixteak inbertitutako dirua galtzea ekarri du. 

- Sexu-langile gehienek PASION izeneko orrialde batean argitaratzen zituzten 

haien iragarkiak, eta urriaren hasieran desagertu egin zen orrialde hau. Egoera 

horren ondorioz, pertsonek ez dakite nola eta non iragarri. Orain iragarkia 

igotzeagatik bakarrik kobratzen duten orriak agertu dira, baina, gero, iragarkia 

desagertu egiten dira, baldintzak betetzen ez dituztela esanez; beraz, inbertitutako 

dirua berriz galtzen dute, eta iruzur kasuak gertatzen ari direla ikusi da. Beste 

batzuen kasuetan berriz ez dakite nola idatzi behar diren iragarkietako testuak, eta 

ez dituzte baldintzak igartzen argitaratu ahal izateko. 

- Askok azaltzen dutenaren arabera bezeroek ere, ezin dute haiekin harremanetan 

jarri, ez baitakite non bilatu, egunak igarotzen dituzte deirik jaso gabe, eta haien 

larritasuna areagotu egiten da hilabete amaierara ez iristeko beldurragatik eta bizi 

diren edo/eta lan egiten duten lekutik kaleratuak izateko beldurragatik. 
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 Lege-proposamena, Zigor Kodea aldatzeko eta proxenetismoaren figura 

zabaltzeko, hertsagarria ez den proxenetismoa barne, eta ordainpeko 

sexu-zerbitzuen eskatzaileak zehatzeko. 

2018ko ekainaren 26an, emakumeen sexu-esplotazioa desagerrarazteko neurriei 

buruzko lege organikoaren proposamena aurkeztu zen. Ideologia abolizionista bati 

jarraitzen dio, eta oinarrizko 3 puntu ezartzen ditu bere helburua lortzeko: 

1. Irabazizko proxenetismoaren delitu-figura berreskuratzea. Beste pertsona 

baten prostituzioaz borrokatzen dena ere sartzen da esparru horretan. Beraz, 

prostituzioan aritzen diren pertsonengandik onurak lortzen dituzten klub eta 

pisu gisa jarduteko espazioak delitu izatera igaroko lirateke. 

2. Prostituzio-iragarkiak legez kanpoko publizitatetzat hartzea, prostituzioan 

aritzen diren pertsonak modu iraingarrian edo/eta diskriminatzailean 

aurkezten baitituzte. Beraz, prostituzioari buruzko edozein publizitate 

debekatu egingo litzateke. 

3. Arau-hauste larritzat joko da ordainketa baten truke sexu-jarduera bat eskatu 

edo onartzea norberaren edo hirugarren pertsonaren gozamenerako. Beraz, 

bezeroa zigortuko litzateke. 

Azkenik aipatu, lege-proposamen horrek ez zuen aurrera egin, baina 2022ko 

maiatzaren 27an aurkeztu eta onartu zen kongresuan: 

Lege Organikoaren proposamena, Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko 

10/1995 Lege Organikoa aldatzen duena, proxenetismoa bere forma guztietan 

debekatzeko. Artikulu bakarra. Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko 10/1995 Lege 

Organikoa aldatzea. 

Bat. Aldatu egiten da 187. artikulua, eta honela idatzita geratzen da: 

1. Norbaitek, indarkeria, larderia edo engainua erabiliz, edo nagusitasun- nahiz 

beharrizan-egoeraz nahiz biktimaren ahuleziaz abusatuz, adin nagusiko pertsona 

bat prostituzioan jardutera edo irautera bultzatzen badu, orduan, pertsona horri 

hiru urtetik sei arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaio, bai eta hemezortzi 

hilabetetik hogeita lau arteko isuna ere. 
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2. Urtebetetik hiru arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaio, bai eta hamabi 

hilabetetik hogeita lau arteko isuna ere, irabaziak lortzeko asmoz, beste pertsona 

baten prostituzioa sustatu, faboratu edo errazten duenari, nahiz eta horren 

adostasuna izan. Zigorra goiko erdian ezarriko da, prostituzioa gauzatzen denean 

aurreko paragrafoan azaldutako indarkeria-, larderia-, engainu- edo abusu-

egintzen ondorioz. 

3. Aurreko paragrafoetan ezarritako zigorrak goiko erdian ezarriko dira, kasuan-

kasuan, inguruabar hauetako bat gertatzen denean: 

a. Erruduna agintari, agintaritzaren agente edo funtzionario publiko izateaz 

baliatu denean. Kasu horretan, gainera, sei urtetik hamabi arteko 

erabateko desgaikuntza-zigorra ezarriko da. 

b. Erruduna jarduera horiek egiten dituen antolakunde edo talde kriminal 

bateko kidea denean. Antolakunde edo elkarte horietako buru, 

administratzaile edo arduradunei gradu bat gehiagoko zigorra ezarriko 

zaie. 

c. Errudunak biktimaren bizitza edo osasuna arriskuan jarri duenean, doloz 

edo zuhurtziagabekeria astunaren ondorioz, sexu- edo ugalketa-osasuna 

barne. 

d. Biktima haurdun dagoenean. 

1. Adierazitako zigorrak kasuan-kasuan ezarriko dira, sexu langileari egindako 

sexu-erasoei dagozkien zigorrei kalterik egin gabe . 

Bi. 187 bis artikulua gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita: 

1. Norbaitek, irabaziak lortzeko asmoz eta ohikotasunez, higiezin, lokal edo 

establezimendu bat, jendearentzat irekia izan zein ez, edo beste edozein 

esparru erabiltzen badu, beste pertsona baten prostituzioa sustatu, faboratu 

edo errazteko, horren adostasunarekin bada ere, orduan, pertsona horri bi 

urtetik lau arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaio, bai eta hemezortzi 

hilabetetik hogeita lau arteko isuna ere, kode honen 194. artikuluan ezarritako 

itxierari kalterik egin gabe. Zigorra goiko erdian ezarriko da, prostituzioa 

gauzatzen denean 187. artikuluaren 1. paragrafoan deskribatutako 

indarkeria-, larderia-, engainu- edo abusu-ekintzen bidez. 

Hiru. 187. artikulua gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita: 
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1. Diruaren truke edo eduki ekonomikoko beste prestazio mota baten truke sexu-

ekintzak egitea hitzartzen badu, hamabi hilabetetik hogeita lau arteko isuna 

ezarriko zaio. 

2. Sexu-egintza gauzatzen duen pertsona adingabea edo zaurgarritasun-egoeran 

dagoen pertsona bada, urtebetetik hiru arteko espetxealdi-zigorra ezarriko da, 

bai eta hogeita lau hilabetetik berrogeita zortzi arteko isuna ere. 

3. Prostituzio-egoeran dagoen pertsonari ez zaio inoiz ere zehapenik ezarriko. 

Lau. 189. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita: 

1. Pertsona juridiko bat, 31. artikuluan ezarritakoaren arabera, kapitulu 

honetara bildutako delituen erantzulea denean, honako zigor hauek ezarriko 

zaizkio: 

a. Lortutako onura halako hirutik halako bostera bitarteko isuna, 

pertsona fisikoak egindako delituari bost urte baino gehiagoko 

espetxealdi-zigorra ezartzen bazaio. 

b. Lortutako onura halako bitik halako laura bitarteko isuna, pertsona 

fisikoak egindako delituari bi urte baino gehiagoko espetxealdi-

zigorra ezartzen bazaio, aurreko tartekian jaso gabea. 

c. Gainerako kasuetan, lortutako onura halako bitik halako hirura 

bitarteko isuna. 

d. Pertsona juridikoa desegitea, kode honen 33.7.b) artikuluan 

xedatutakoaren arabera, eta, 66 bis artikuluan jasotako erregelei 

jarraikiz, bertan aurreikusitako gainerako zigorrak dekretatu ahal 

izango dira, desegitearekin bateragarriak badira . 

Lege Organikoaren proposamen horrek 2018an egindako proposamenaren ildo 

berari jarraitzen dio, baina oraingoan Kongresuko diputatu gehienek onartu dute. 2022ko 

urriaren 19an, alderdi politikoen zuzenketak jasotzeko epea itxi zen. 

LOren proposamen horrek eredu nordiko neoabolizionistari jarraitzen dio, eta 

ondorio gogorrak ditu prostituzioan aritzen direnentzat, Frantziako legeriaren ondorioak 

azaltzean aipatu den bezala. Irakur daitekeen bezala, proposatutako zehapenak ez dira 

soilik eskubideak urratzen dituzten pertsonentzat, hau da, egungo Zigor Kodean jada 
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zigortuta dagoen proxenetismo hertsatzailea18 zigortuta egoteaz gain, proxenetismo ez-

hertsatzailea gehitu da. Delitua zabaltzeak esan nahi du zigortu egiten direla bai 

prostituzio behartuaren biktimen aurka borrokatzen diren pertsonak — diru-sarrerak 

lortzen dituztenak —, bai prostituzioan borondatez aritzea erabaki dutenak. LOren 

proposamen horrek prostituzioan aritzen den edozein pertsonaren adostasuna 

baliogabetzen du, eta haren erabakiak zuzenbidearen subjektu gisa ezgaitzen ditu. 

Gainera, prostituzio behartuaren eta prostituzioaren biktimen arteko banalerroa lausotu 

egiten da, eta, beraz, ordainpeko sexu-zerbitzuak eskaintzearekin zerikusia duen jarduera 

oro testuinguru berdinean sartzen amaitzen da. 

Prostituzioan aritzeko lan-espazioak alokatzen dituzten pertsonak zigortzearen 

ondorioak espazio horiek ixtea izango dira. Horren ondorioz, PJPek ezin izango dute 

beren bizimodua mantendu prostituzioan jarduteari esker. Legeria mota hori aplikatu 

duten beste herrialde batzuen esperientziei esker, egiaztatu ahal izan da inpaktua 

negatiboa dela beren lan-baldintzetan. Espazio batzuek – solairuetan – irekita jarraituko 

dute, baina hegakorragoak izango dira, kalitate txarragoko gelak eta prezio garestienak. 

Jabeek beldurra eta arriskua dutenez, logelen erosotasunetan gutxiago inbertitzen dute. 

Beste ondorioetako bat da lan-espaziorik, klub-erik edo etxebizitzarik ez 

dagoenez, prostituzioan aritzen diren pertsonek bezeroak aurkitzeko gune publikoetara 

joateko aukera baino ez dutela izango. Horri esker, PJPen ikusgarritasuna handituko da 

udalerri eta/edo errepide jakin batzuetan, eta arriskua egongo da ordainpeko sexu-

zerbitzuen eskaintza eta/edo eskaria zehatzeko ordenantzak aplikatzeko. 

Hotelak eta pentsioak lan egiteko aukera bat izan daitezke, baina prezioak laneko 

logelak baino askoz ere altuagoak dira. Hori dela eta, PJPak pobretu egingo dira, eta 

aurkituz gero, logelak ordaindutako dirua itzultzeko eskubiderik gabe botatzeko arriskua 

dago. 

                                                           
18 Nazioz gaindiko delinkuentzia antolatuaren aurkako Nazio Batuen konbentzioak 

eta haren protokoloek definitzen dute. 55/25 Ebazpena, 2000ko azaroaren 15eko 

Batzar Nagusiarena. 
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Bestalde, LOren proposamen berriaren beste puntu bat ordainpeko sexu-

zerbitzuen eskatzailearen19 penalizazioari buruzkoa da. Kasu honetan ez da eskatzen 

espetxe-zigorrik, baina bai zigor ekonomikoa. Neurri horrek zuzenean erasotzen die 

EPEen diru-sarrerei, haien lana eskatzaileen mende baitago soilik. Bezeroaren 

kriminalizazioak ez du esan nahi prostituzioa desagertuko denik. Danimarkan, gai horri 

buruz eztabaidatu zen, eta bertako ondorioa azpimarratu nahiko genuke. “1999an, 

Danimarkako Justizia ministro Morten Bodskovek ohar hauek egin zituen: “Gobernuak 

sexua erosteko debekurik ez ezartzeko Zigor Kodearen Kontseiluaren gomendioari 

jarraitzea erabaki du. Zigor Kontseiluaren azterlanak erakusten du sexua erosteko 

debekuak ez duela prostituzioa edo prostituten esplotazioa murriztea ekarriko, baina 

litekeena dela ondorio negatiboak izatea sexu langileentzat”20. 

Batzuk Gizarte Zerbitzuetara joango dira laguntza ekonomikoak eskatzera, 

mantendu ezin direlako, eta udalerriek prest egon beharko dute behar berri horiei erantzun 

egoki bat eman ahal izateko. Kontuan hartu behar dira kolektibo horrentzako zuzkidura 

ekonomikoak, bai eta egoitza-baliabideenak ere. 

c) ESKUBIDEEI DAGOKIEN ESPARRU JURIDIKOA 

 

Atal honetan, prostituzioan jarduten duten pertsonei zuzenean eragiten dieten edo 

eragin diezaieketen hainbat arlotako legediak azaltzen dira. Herritar guztiei eskubideak 

bermatu behar dizkieten legeak dira, baina prostituzioan aritzen diren pertsonak lan honen 

berezko ezaugarriengatik baztertuta geratzen dira. Horregatik, kolektibo hori gizarte-

bazterkeriaren parametroetan sartzen da. 

 ESPARRU SOZIALA 

Prostituzioan aritzen diren pertsonentzat, oinarrizkotzat jotzen diren eskubide 

batzuk urratu egiten dira. Jarraian, funtsezko batzuk azaltzen dira, hala nola erroldatuta 

egoteko eskubidea, Gizarte Zerbitzuek arreta jasotzeko eskubidea eta banku-kontu bat 

izateko eskubidea:  

                                                           
19 Gutxiengoa izan arren, nabarmendu behar da ordainpeko sexu-zerbitzuak eskatzen 

dituzten emakumeak ere badaudela. 

20 https://hmong.es/wiki/Prostitution_in_Denmark 
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 ERROLDA: 

Ebazpena, 2020ko apirilaren 29koa, Idazkariordetzarena, 2020ko otsailaren 17ko 

Ebazpena argitaratzen duena, Estatistikako Institutu Nazionaleko 

Lehendakaritzarena eta Autonomia Erkidegoetako eta Tokiko Lankidetzako 

Zuzendaritza Nagusiarena, udalei udal-erroldaren kudeaketari buruzko jarraibide 

teknikoak ematen dizkiena. 

Gogoeta orokorren atalean, 2. puntuan : “Espainian bizi den pertsona oro, bizi den 

udalerriko erroldan izena ematera behartuta dago. Udalerri batean baino gehiagotan edo 

udalerri bereko etxebizitza batean baino gehiagotan bizi denak urtean luzaroen bizi den 

udalerrian bakarrik eman beharko du izena”. Eskubide hori lortzeko arazo nagusia, 

eskatzen diren baldintzak dira: 

1.- Nortasuna egiaztatzen duten agiriak: Baliozkoak dira, bai NAN, bai AIZ, bai 

pasaportean.  Baina adierazten den bezala: “iraungitako dokumentu bat ez da baliozkoa, 

hura berritzeko eskaera aurkeztu ezean”. Batzuetan, AUKERAn artatutako pertsonak, eta, 

ondorioz, zaurgarrienak, dokumentazioa iraungita dutela joaten dira, pasaporteak batez 

ere. Kontsulatu eta/edo enbaxada gehienetan oso konplexua da hitzordua eskatzea, beste 

batzuetan zuzenean online egin behar dira izapideak. Jatorrizko herrialdean ez dagoenean 

eskuratzeko zaila den dokumentazioa eskatzen da, eta kasu askotan gastu ekonomiko 

handia eragiten du. Pasaporteak berritzea lan nekeza izaten da, eta behar baino gehiago 

luzatzen da.  

2.- Bizilekuaren egiaztagiriak: Normalean, udalek “etxebizitza okupatzea 

legitimatzen duen titulu bat” eskatzen dute, hau da, etxebizitzaren eskriturak edo 

alokairu-kontratua. Ebazpenean zehazten da udalerriek erroldatzea lortzeko baliozkoak 

diren beste kudeaketa batzuk egin ditzaketela: “udal-kudeatzaileak beste bide batzuetatik 

egiaztatu ahal izango du (udaltzaingoaren txostena, zerbitzuaren beraren ikuskapena, 

etab.) bizilaguna benetan bizi dela bizileku horretan, eta, hala bada, erroldan inskribatu 

ahal izango du”. Beraz: “Irizpide hori zuzen aplikatuz gero, alde batetik, bizilagunak 

benetan bizi diren edozein helbide onartu behar da bizileku gisa, eta, bestetik, «fikziozko 

bizileku» batera jo ahal izatea eta jo behar izatea, baldin eta etxerik ez duen pertsona bat 

normalean udalerrian bizi bada eta dagozkion Gizarte Zerbitzuek ezagutzen badute”. 

Araudian ikus daitekeenez, pertsonak ematen duen informazioa udal-langile batek soilik 

kontrastatzeko aukera ematen du.  
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Egoera irregularrean edo iraupen laburreko txartelekin (urtekoak) migratzen diren 

pertsonentzako beste eragozpen bat 6. artikulua da: “Iraupen luzeko bizileku-baimenik 

(ENCSARP) ez duten eta bi urtean behin berritzen ez diren Europar Batasunetik kanpoko 

atzerritarren errolda-inskripzioak berritzeko eta iraungitzeko prozedura. Toki 

Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 16. artikuluak 

ezartzen duenez, Europar Batasunetik kanpoko atzerritarren errolda-inskripzioak aldizka 

berritzen dira, bi urtean behin, bizileku-baimen iraunkorrik gabe (gaur egun iraupen 

luzekoa deitzen zaio), eta, berritu ezean, iraungi egiten dira.” Gehienetan, egoera 

irregularrean dauden pertsonek edo lehen AIZ (urteko iraupenekoa) dutenek ez dakite 

erroldan baja emango zaiela bi urteren buruan. Udal-zerbitzuetan egindako laguntzetan, 

ez da gai hori azpimarratu.  

Artikulu honetan bertan eta 4. puntuan. “Informazio horrekin, eta inskripzioaren 

iraungitze-data bete baino lehen, udalek iraungitze-aurreabisua egin ahal izango diete 

atzerritar horiei.” Erroldaren iraungipena jakinarazteko betebeharrik ez dagoenez, egoera 

irregularrean dauden pertsonek uste dute erroldatuta jarraitzen dutela, berrikuntza hori 

egin ez duten urteetan. Bizilekua justifikatu behar izanez gero, ez daude Estatuko inongo 

udalerritan erroldatuta, eta, beraz, muturreko kalteberatasun-egoeran daude.  

  Irungo udaleko Izaera sozialeko erroldatzeetarako protokoloa.  2.1.- Aplikazio-

eremuari buruzko atalean: “Erroldatze soziala baimendu ahal izango da honako baldintza 

hauek betetzen dituzten pertsonen kasuan”:  

- Ohiko bizilekua Irunen izatea.  

- Inolako aterperik ez izatea, edo infraetxebizitza  izatea, (txabolak, 

karabanak...), posta-helbide baten bidez identifikatu ezin direnean.  

- Udaleko gizarte-zerbitzuek arreta ematea, eta horrek “Banakako lan-

plana” onartzea dakar.  

Estatuko legerian eta udal-legerian kontuan hartzen dira pobrezia-egoera pairatzen 

duten pertsonak. PJPen kasuan, haien egoera gizarte-bazterketaren barruan kokatzen da, 

eta hori ez da pobreziarekin lotuta egoten. Estatuko legedia lasaiagoa da erroldatzeko 

eskubidea lortzeko, baina Irungoa balio-epaiketa baten barruan kokatzen da; hau da, arauz 

ezarritako baldintzak betetzen ez dituen pertsona etxebizitzarik ez duelako da, eta, beraz, 

pobrezian murgilduta dago. Gizarte-erroldan sartu ahal izateko nahitaezko baldintzetako 

bat da pertsonak lan-plan indibidualizatu bat onartzea. Kasu gehienetan, PJPen eskaera 

erroldatu ahal izatea baino ez da; izan ere, horietako batzuek zailtasunak dituzte lan egiten 
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duten lekuetan – pisuak eta klubak – edo alokairu-kontraturik ez duten etxebizitzetan edo 

zuzenean erroldatzeko aukerarik ematen ez zaien etxebizitzetan bizitzeagatik. 

- GIZARTE ZERBITZUAK: 

 EAEko Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak 

eskubide unibertsal eta subjektibo gisa ezartzen du Gizarte Zerbitzuetarako sarbidea. 

5.1 artikuluan: “Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema arreta-sare publiko artikulatu bat 

da, erantzukizun publikokoa, eta pertsona, familia eta talde guztien gizarteratzea, 

autonomia eta gizarte-ongizatea bultzatzea du helburu, sustapen-, prebentzio-, babes- 

eta laguntza-funtzioak garatuz, funtsean pertsonalak eta harremanezkoak diren 

prestazio eta zerbitzuen bitartez.” 

Baina pertsonari arreta integrala eman ahal izateko, nahitaezkoa da erroldatuta 

egotea,  3. artikuluan zehazten den bezala: “Gizarte-zerbitzuetarako eskubidearen 

titularrak” 

1- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzu eta prestazioetarako eskubidearen 

titularrak “Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta dauden 

eta legezko egoitza eraginkorra duten pertsonak dira”. Adierazi bezala, egoera 

juridiko erregularizatua ez duten pertsonak Zuzenbidetik kanpo geratzen dira. 

Egoera irregularrean dauden pertsonek Gizarte Zerbitzuak eskuratzeko eskubidea 

dute, bi aginduren arabera:  

2- “Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan modu jarraituan 

erroldatuta dauden eta benetan bizi diren pertsonei ere aplikatuko zaie, 

etxebizitza eskuratzeko eskaera egin aurreko 12 hilabeteetan”. Urtebete eskatzen 

da Zuzenbidean sartzeko.  

3- “Gainera, ezartzen da Autonomia Erkidegoan dauden pertsona guztiek, aldez 

aurretik erroldatuta egoteko eperik izan gabe, informazio, balorazio, diagnostiko 

eta orientazio-zerbitzura jo ahal izango dutela, bai eta gizarte-laguntzara ere, 

gizarte-larrialdiko zerbitzu eta prestazioak jaso.”. Atal honetan, baliabide 

komunitario eta/edo prestazio ekonomiko jakin batzuk eskuratzeari buruzko 

guztia ukatzen zaie. 

 

- BANKU KONTUA 
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Egoera irregularrean dauden pertsonentzat zaila da banku-kontu bat ireki ahal izatea. 

Batzuetan, sukurtsalek oztopoak jartzen dituzte sistemak pasaportea dokumentu gisa 

onartzen ez duela esatean. Hori dela eta, finantza-bazterketa jasaten dute. Egoera horren 

aurrean, 2019an honako hau idatzi zen: 

 164/2019 Errege Dekretua, martxoaren 22koa, ahultasun-egoeran dauden edo 

finantza-bazterketa jasateko arriskua duten pertsonen mesederako oinarrizko 

ordainketa-kontuen doako araubidea ezartzen duena. 

Araudi horrek diru-sarrera ekonomiko txikiak dituzten pertsonak hartzen ditu 

kontuan, eta banketxeak oinarrizko banku-kontuak eskaintzera behartzen ditu, inolako 

kosturik gabe. Errege Dekretuan ez da agertzen pasaportearekin banku-kontu bat ireki 

ahal izateko bermerik. 4. artikuluan: “Kalteberatasuna edo finantza-bazterkeriaren 

arriskua egiaztatzea”. 2. puntuan adierazi da pertsona erroldatuta dagoen Udaleko Gizarte 

Zerbitzuak direla, eta gizarte-bazterkeriari buruzko txosten bat egin behar dutela, 

banketxeak oinarrizko ordainketa-kontu bat ireki diezaion.  

 Gaur egun, banku-sukurtsalek eskubide instrumentala ukatzen eta urratzen jarraitzen 

dute; izan ere, banku-konturik gabe ezin dira oinarrizko zerbitzuak kontratatu erakunde 

pribatu eta publikoekin, hala nola elektrizitate, ur edo gas-hornidurarekin, etxebizitza bat 

alokatu edo estatuko, autonomia-erkidegoko eta/edo udaleko prestazio ekonomiko bat 

jaso. Beraz, lehentasunezkoa da eskubide hori bermatzea, gizarte-bazterketa saihesteko 

eta horrek dakarren zeharkako diskriminazioa amaitzeko. Estatuko hainbat GKEk praxi 

txar hori salatu diete hainbat banketxeri, Espainiako Bankuari, Kontsumo Ministerioari 

eta Arartekoari. 

 OSASUN ARLOA 

Osasun-legeriaren aldaketek zuzenean eta modu negatiboan eragin diete 

prostituzioan aritzen diren pertsonei, eta bereziki egoera administratibo irregularrean 

daudenei. Horregatik, ibilbide historiko bat egingo da, azken urteetan izan diren lege-

aldaketak testuinguruan jarriz, AUKERA programatik detektatu diren kalteberatasun-

egoerak errazago ulertzeko.  

Espainiako Estatuan, Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorrak 

arautzen ditu osasuna babesteko eskubidea gauzatzeko aukera ematen duten ekintza 

guztiak, eta Espainiako Konstituzioaren 43. artikulua garatzen du. Lege horrek ezarri 
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zituen Osasun Sistema Nazionalaren irizpideak eta printzipioak, eta ahalbidetu zuen 

osasuna babesteko eskubidea Estatuak gizaki orori, publikoari eta unibertsalari eskubide 

gisa aitortzea.  Beraz, edozein pertsonak zuen osasun-arreta jasotzeko eskubidea, edozein 

egoeratan egonik ere – kotizatzen edo ez, administrazio-egoera erregularrean edo ez –. 

OTIa (Osasun Txartel Indibiduala) lortu aurretik, errolda-ziurtagiri bat eta nortasun-agiri 

ofizial bat eskatzen ziren, indarrean zegoen argazkia (pasaportea, AIZ, NAN...) barne 

hartzen zuena. Osasuna babesteko eskubide unibertsala Espainiako Estatu osoan 

bermatuta zegoen, eta Osasun Sistema Nazionalaren zerbitzu guztietarako sarbidea. 

ematen zuen. 

Estatuko Osasun Sistemaren iraunkortasuna bermatzeko eta prestazioen kalitatea 

hobetzeko premiazko neurriei buruzko apirilaren 20ko 16/2012 Errege Lege Dekretua 

indarrean sartzeak osasun-arretaren eskubide unibertsala eta publikoa urratu zuen. Errege 

Dekretu horrek aseguratuta edo onuradun-egoeran zeuden pertsonei soilik mugatu zien 

sarbidea, hau da, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalean kotizatzen zuten pertsonei 

edo kotizatzen zuten pertsonen onuradun gisa sartzen zirenei, ahultasun berezia zuten 

kolektiboei eta egoera ahulenean zeudenei (egoera irregularrean zeudenei, lehen 

enplegurik gabeko eta kotizaziorik gabeko 26 urtetik beherakoei...) osasun-arreta 

jasotzeko eskubidea eragotziz.  

Esan behar dugu hori kontraesankorra izan zela, Osasun Sistema ez baita langileen 

eta enpresaburuen kotizazioen bidez finantzatzen; aitzitik, 1986ko Osasun Lege 

Orokorraz geroztik, Osasun Sistema zuzeneko nahiz zeharkako zergen bidez finantzatzen 

da. Horrela, bada, egoera irregularrean zegoen eta ogia erosten zuen pertsona batek BEZa 

ordaintzen zuen, eta, beraz, Osasun Sistema finantzatzen laguntzen ari zen, kanpoan uzten 

ari baitzitzaion. 

16/2012 Errege Lege Dekretuak doako osasun-arreta hiru kasutan bakarrik 

planteatzen zuen:  

1-. Adingabe guztiak artatzea, haien nazionalitatea eta administrazio-egoera edozein 

izanda ere.  

2-. Haurdun dauden emakumeei (jarraipena erditze aurretik, erditzean eta erditze 

ostean)  
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3-. Larrialdi egoerak. 

Horren ondorioz, OTI unibertsalaren jabe ziren pertsona guztiei arreta jasotzeko 

aukera ukatu zitzaien, eta, beraz, jarraipen medikoan eta tratamenduan zeuden pertsonak 

(gaixotasun kronikoak, sendatze-prozesuak...) lehen mailako arretan eta espezialistek 

artatzeari utzi zioten, osasun-sistematik kanpo geratu baitziren. 

Ante esta nueva realidad, ciertas Comunidades Autónomas desarrollaron diferentes 

estrategias para seguir prestando asistencia sanitaria a las personas en situación irregular, 

intentando mantener el carácter universal de la atención sanitaria. En el caso del País 

Vasco se aprobó el Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones 

sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la CAE, -basándose en la Ley 

14/1986, 25 de abril y la Ley 8/1997, de 26 de junio, de ordenación sanitaria de Euskadi- 

con el objetivo, de seguir atendiendo a las personas residentes -empadronadas- en la CAE, 

que estuvieran en situación irregular y así poder mantener la cobertura de la asistencia 

sanitaria pública. Independientemente de que el objetivo de este Decreto fuera el derecho 

a la salud de las personas que quedaban excluidas en el RD 16/2012, es decir, preservar 

y proteger la salud individual; su finalidad era “evitar riesgos para el conjunto de la 

población”. Se entiende que la salud es algo más que la propia de un individuo y se debe 

englobar la parte epidemiológica, entendida ésta, como salud pública.  

Errealitate berri horren aurrean, autonomia-erkidego batzuek hainbat estrategia 

garatu zituzten egoera irregularrean zeuden pertsonei osasun-laguntza ematen jarraitzeko, 

osasun-arretaren izaera unibertsalari eusten saiatuz. Euskal Autonomia Erkidegoaren 

kasuan, ekainaren 26ko 114/2012 Dekretua onartu zen, EAEko Osasun Sistema 

Nazionalaren osasun-prestazioen araubideari buruzkoa, apirilaren 25eko 14/1986 

Legean eta Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legean 

oinarrituta, EAEn erroldatuta dauden eta egoera irregularrean dauden egoiliarrak artatzen 

jarraitzeko eta, horrela, osasun-laguntza publikoaren estaldurari eusteko. Dekretu honen 

helburua 16/2012 Errege Dekretuan baztertuta geratzen ziren pertsonen osasunerako 

eskubidea izatea alde batera utzita, hau da, norbanakoaren osasuna zaintzea eta babestea, 

helburua “herritar guztientzako arriskuak saihestea zen”. Osasuna gizabanako bati 

dagokiona baino zerbait gehiago dela ulertzen da, eta alderdi epidemiologikoa hartu behar 

da barnean, hau da, osasun publikoa.  

mailto:aukera@arrats.org


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    36. orrialdea 

 2013ko uztailaren 4ko AGINDUA, Osasuneko sailburuarena, Osasun Sistema 

Nazionaleko aseguratu edo onuradun ez diren pertsonei EAEn osasun-laguntza 

aitortzeko prozedura ezartzen duena eta identifikazio-dokumentua eta hura emateko 

prozedura arautzen dituena. Agindu horren bidez sortu zen ERANSKINEN figura, 

EAEtik ezinezkoa baitzen OTIak ematea. Horrela, hasiera batean, egoera irregularrean 

dagoen eta EAEn erroldatu berri den etorkin batek III. ERANSKINA eska zezakeen – 

hiru hilabete baino gehiago ditu Schengeneko eremuan , eta III. ERANSKINAk lehen 

mailako arretan soilik ematen zuen sarbide-estaldura. EAEko udal-erroldan urtebete 

eman ondoren, II. ERANSKINA eska zitekeen, hau da, anbulatoriora joan behar zen 

berriro, beste formulario bat betetzeko, eta formulario horrek honako hauetarako sarbidea 

ematen zuen: osasun-arreta osoa, hau da, lehen mailako arretarako eskubidea eta arreta 

espezializaturako eskubidea, eta pazienteen gaixotasunean jarraipena izateko eskubidea.  

Errealitate berri horrek ondorio negatiboak eragin zituen AUKERA programaren 

bidez artatutako pertsonen kolektiboaren osasun-arretan:  

1.- Ondorio nabarmenena lege-aldaketak ez ezagutzea izan zen. Gipuzkoako 

anbulatorioetako administrariak 16/2012 Errege Dekretua aplikatzen hasi ziren, kontuan 

hartu gabe Eusko Jaurlaritzak 114/2012 Dekretua onartu zuela, zeinak osasun-arretarako 

eskubidea ematen baitzien Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta zeuden pertsonei, 

haien administrazio-egoera edozein izanda ere, eta arreta horretarako III. eranskina 

izapidetzeko betebeharra. Lege-aldaketa horrek osasuna babesteko oinarrizko eskubidea 

galtzea eragin zuen. Gipuzkoan bizi diren eta erroldatuta dauden pertsonei, 

anbulatorioetara joaten baziren lehen mailako arreta eskatzeko, Gizarte Segurantzara jo 

behar zutela jakinarazten zitzaien, eta txosten bat eskatzen zuten hura izapidetu ahal 

izateko. 

 (Gai horretan aurrerago sakonduko badugu ere, adierazi behar dugu prostituzioan aritzea 

ez dagoela lan-jardueratzat aitortuta, eta prostituzioan aritzen den pertsona batek, jarduera 

horrekin, ezin duela GSINera jo kotizatzaile gisa; eta egoera irregularrean dagoen 

pertsona batek ere ez, ez duelako lan-baimenik eta ez duelako herrialdean bizitzeko 

baimenik. ). Informazio hori ez zen zuzena; izan ere, Gizarte Segurantzak uko egiten zion 

egoera irregularrean zeuden pertsonak zaintzeari, eta, azaldu zuenez, herrialdean egoera 

administratibo irregularrean zeudenez, ezinezkoa zen inolako txostenik edo ziurtagiririk 

egitea GSINetik. Informazio oker horrek babesgabetasuna eragin zuen pertsonengan, 

pertsonek ezin baitzuten bete eskatzen zitzaien izapide burokratikoa.  
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16/2012 Errege Dekretua aplikatu zen lehen hilabeteetan, AUKERAtik gora egin 

zuen programaren erabiltzaileek anbulatorioetara laguntzeko eskaerak. Gehienak lege-

aldaketen berri ez izateak eta programaren erabiltzaileek zuten babesgabetasunak eragin 

zituzten.  

2.- Gipuzkoan bizi diren eta erroldatuta dauden pertsonei dagokienez, III. 

ERANSKINAK ez zuen arreta mediko osoa ematen, eta arreta hori lehen mailako arretara 

mugatzen zen soilik. Beraz, lehen urtean ez zegoen espezialitateetara bideratzeko 

aukerarik. Azpimarratu behar da, adibidez, ezinezkoa zela jarraipen ginekologikorik 

egitea, eta, beraz, VPHaren eta laboreen kontrolak egitea eta metodo antikontzeptiboak 

(DIU, pilula antikontzeptiboa, eta abar) erabiltzea eskatzen zuten emakumeak sistematik 

kanpo geratzen zirela, beren sexu-osasunerako osasun-arreta jasotzeko eskubidea ukatuz 

eta martxoaren 3ko 2/2010 Lege Organikoa (sexu- eta ugalketa-osasunari eta 

haurdunaldia borondatez eteteari buruzkoa) urratuz, berdintasuna eta diskriminaziorik 

eza bermatzen baitzuen. Hormona bidezko jarraipena egin nahi zuten emakume 

transexualen kasuan, ukatu egin zitzaien, eta erantzun zitzaien hori ez zela premiazko 

gaia. Substantziekiko mendekotasunarekin lotutako gaiak (alkohola, kokaina, etab.) edo 

osasun mentaleko gaixotasunak eskatzen zituzten pertsonen kasuan, ez zegoen 

espezialistek artatzeko edo desintoxikazio-programetan sartzeko aukerarik.  

3.- Plaza egin ohi duten pertsonentzat – mugikortasun geografikoa prostituzioan 

– aldaketa horrek osasun-sistematik kanpo geratzea ekarri zuen. Beste autonomia-

erkidego batzuetatik zetozenentzat, OTI unibertsala zutenentzat (egoera irregularrean 

zeudelako), eta osasun-larrialdiko egoeran zeudenentzat ohartarazten zitzaien beren OTIa 

ez zela baliozkoa eta, beraz, mediku-kontsulta ordaindu behar zutela. Euskal Autonomia 

Erkidegoan erroldatutako pertsonen kasuan, III. ERANSKINAK eta II. ERANSKINAK 

Erkidegoan osasun-arreta jasotzeko eskubidea baino ez zuten ematen. Beste Autonomia 

Erkidego batean plaza eginez gero, osasun-sistematik kanpo geratzen ziren, mediku-

kontsulta ordaintzen ez bazuten behintzat. Kolektibo horrentzat, desplazatua terminoak 

esanahi oro galdu zuen.  

2017ko abenduaren 12an, Konstituzio Auzitegiaren 134/2017 epaiak baliogabetu 

egin zuen EAEn aplikatzen ari zen 114/2012 Dekretua, hura eskumen-banaketaren 

konstituzio-ordenaren aurkakoa dela iritzita. Kontrako epai horren aurrean, Eusko 

Jaurlaritzak 2018ko urtarrilaren 25ean osasun-instrukzioa onartu zuen: “Gaixotasuna 
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prebenitzeko osasunaren babes integraleko programa, osasunaren sustapena eta 

administrazio-egoera irregularrean dauden eta Euskadiko udalerri batean erroldatuta 

dauden pertsonen osasun-arreta”. Jarraibide honen helburua administrazio-egoera 

irregularrean zeuden eta EAEn erroldatuta egoteko baldintza betetzen zuten pertsona 

guztiei arreta ematen jarraitzea izan zen. Osasun-instrukzio horrek aldaketa batzuk ekarri 

zizkion 114/2012 Dekretu zaharrari, lehen egunetik osasun osoaren babesa bermatuz 

(lehen mailako arretarako eskubidea, espezialistena bezala). Pertsonek anbulatoriora joan 

behar zuten formulario berria betetzeko eta, horrela, osasuna babesteko eskubidea 

lortzeko. Aplikazio-eremua esklusiboa zen EAEn, eta kanpoan geratzen ziren lurralde 

geografiko horretatik kanpoko osasun-arretak.  

Gobernu Zentrala aldatuta, 16/2012 Errege Dekretua baliogabetu zen, eta uztailaren 

27ko 7/2018 Errege Lege Dekretua onartu zen, Osasun Sistema Nazionalerako sarbide 

unibertsalari buruzkoa. Xedapen orokorretan azaltzen denez, EBtik, NBEtik, autonomia-

erkidegoetatik, Herriaren Defendatzailetik, gizarte zibiletik, elkarte-mugimendutik, 

elkarte zientifikoetatik eta alderdi politikoetatik egiaztatu zen 16/2012 ED-LEYaren 

ondorioek larritu egin zutela muturreko kalteberatasun-egoera. Hori dela eta, Errege Lege 

Dekretu berri horrek berriro bermatzen zuen Espainiako Estatuan bizi ziren pertsona 

guztien osasuna babesteko eta osasun-arreta jasotzeko eskubidea, haien administrazio-

egoera kontuan hartu gabe. Arretaren unibertsaltasunera itzultzeko helburuak, 

norbanakoaren osasunaren hobekuntzan ez ezik, herritar guztien osasun kolektiboan ere 

eragiten du, osasun publikoaren eremua kontuan hartuta.  

2019ko ekainaren 20ko Ebazpenarekin, Osasun eta Farmazia Sistema Nazionaleko 

Oinarrizko Zerbitzu Zorroaren Zuzendaritza Nagusiarena,  argitara ematen dira “osasun-

laguntza jasotzeko Espainian legezko bizilekua ez duten atzerritarrak egiaztatzen 

dituen ziurtagiri-dokumentua eskatzeko, erregistratzeko eta emateko prozedurarako 

gomendioak”. 

Ebazpen honen helburua Osasun Txartela eskatu, erregistratu eta emateko 

prozeduraren garapenean homogeneotasuna bermatzea da. Gaur egun, Espainiako 

Estatuko osasun-arreta UNIBERTSALA da berriro, eta egoera irregularrean dauden 

pertsonek beren osasun-zentroetan artatuak izateko eskubidea dute, baita beste 

autonomia-erkidego batzuetan ere (lekualdatuak). Edozein osasun-zentrotara eta/edo 

ospitaletara osasun-larrialdietan joan ahal izatea positiboa da sexuko langileentzat, 
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kolektiboaren ezaugarrietako bat mugikortasun geografiko handia baita (plaza egitea). 

Errege lege-dekretu honen zati negatiboa da zure OTIa bi urtez bakarrik izango dela 

baliozkoa. Beraz, denbora hori igaro ondoren, osasun-arretarako eskubidea berriro 

izapidetu beharko da.  

 ARLO JURIDIKOA – ATZERRITARREN LEGEA 

Aukera programaren eskuetan dauden datuen arabera, artatzen diren pertsonen gehiengoa 

erkidegotik kanpoko jatorria du. Beraz, ezinbestekoa da aintzakotzat hartzea, jatorriko 

herrialdeetatik pertsona hauek egiten dituzten prozedu migratzaileak, eta kasu honetan 

harrera egiten dien herrian topatuko duten sistema judiziala, kasu: 

 629/2022 Errege Dekretua, uztailaren 26koa, atzerritarrek Espainian dituzten 

eskubide eta askatasunei eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzko 4/2000 

Lege Organikoaren Erregelamendua aldatzen duena, apirilaren 20ko 557/2011 

Errege Dekretuak onartutako 2/2009 Lege Organikoaren bidez aldatu ondoren. 

Pertsona batek migratzea erabakitzen duenean, oro har turista gisa sartzen da 

herrialdera. Horretarako, aldez aurreko prestakuntza behar da, hala nola indarrean dagoen 

pasaportea eskatzea, herrialdearen arabera bisa bat, aseguru mediko bat kontratatzea, 

aduanetan turismoa egiteko dirua dagoela egiaztatzeko diru likidoa, etab. 

 3 hilabeteko epea igarotzen denean, hau da, turismoa egiteko baimentzen den denbora 

igarotzen denean, turista gisa egonaldia ez da luzatu, eta harrera-herrialdean jarraitzen du, 

pertsonak turista-kategoria galtzen du eta irregulartasun-egoeran aurkitzen da. 

Herrialdeko egoera erregularizatu ahal izateko eta bizitzeko eta lan egiteko baimena 

lortzeko, hainbat bide daude, eta horiek guztiak Legeak berak definitzen ez duen "errotze" 

kontzeptua aipatzen dute. 

Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako Sala izan zen errotzearen 

definizioa Legean oinarrituta eman zuena: Beraz, jurisprudentzian zehaztutako 

errotzearen kontzeptua hartu behar da kontuan. Errotzeko irizpide hori honela taxutu da: 

“atzerritar errekurtsogilea bizi den tokiarekin lotzen duten loturak egotea, bai 

ekonomikoak, sozialak, familiakoak, lanekoak, akademikoak edo bestelakoak, 

errekurtso-egileak herrialdean bizitzeko duen interesa ikusteko garrantzitsuak direnak eta 

eskatutako aldi baterako bizileku-baimena emateko interes partikular horren prebalentzia 

zehazten dutenak”.  

Gaur egun, azken erreformaren ondoren, errotzeko 4 bide daude:  
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1. Gizarte-errotzea: Gutxienez 3 urte erroldatuta daramatzaten atzerritarrentzat – 

erkidegokoak ez direnentzat – eta gutxieneko soldata LGSarekin lan-kontratuaren 

eskaintza bat dutenentzat. Laguntza jaso ahal izateko, ez dute aurrekari penalik izan 

behar, eta Eusko Jaurlaritzaren errotze-txostena aurkeztu behar dute.  

2. Lan-errotzea: Une jakin batean herrialdean erregulartasunez egon diren eta 

gizarte-segurantzako kotizazioa bi urteren ondoren froga dezaketen pertsonentzat (30 

ordu 6 hilabetez edo 15 ordu urte batez). Baita autonomo gisa alta emanda 6 hilabetez 

egon diren pertsonentzat ere. Ez dute aurrekari penalik izan behar, eta bi urteko 

frogagiria aurkeztu behar dute – errolda jarraitua –.  

3. Familia- errotzea:  

 Espainiako nazionalitatea duen adingabea duten gurasoentzat. 

 

 Espainiako nazionalitatea duen ezkontidea – ezkontza – edo izatezko 

bikotekidea.  

 65 urtetik gorako edo 65 urtetik beherako aurreko ahaideentzat 

(ardurapean) eta 21 urtetik beherako edo 21 urtetik gorako 

ondorengoentzat (ardurapean); espainiar herritarrentzat edo 

ezkontideentzat/izatezko bikotearentzat.  

 Jatorriz espainiarrak izan diren aitaren/amaren semea/alaba izatea . 

4. Formakuntza errotzea: Espainian bi urtez egon izana (errolda) justifikatu 

ondoren. Ikastaro arautuaren edo profesionaltasun-ziurtagiriaren matrikula 

aurkeztea.  

 

  LAN ARLOA 

Prostituzioaren barruan, beharrezkoa da dauden hainbat alderdi testuinguruan 

kokatzea, errealitate hori ulertzeko. Abiapuntu gisa, honako alderdi hauek hartu behar 

dira kontuan: Zer da lana, enplegua eta/edo lanbidea? Beste batzuk, honako hauek 

lirateke: Modu subjektiboan lan gisa hartzen den jarduera baten garapena halakotzat 

har daitekeen, lan orok profesionalizazioa dakarren eta edozein langile profesionala 

den.  

RAEren arabera, lana honakoa da: Giza ahalegina, fisikoa edo intelektuala, 

ekoizpenari edo aberastasuna lortzeari aplikatuta. Ordaindutako okupazioa. Eta 
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honela definitzen du lanbidea: Norbaitek egiten duen eta ordainsaria jasotzen duen 

enplegua, ahalmena edo lanbidea. 

Gaur egun, prostituzioa egiten duen pertsonaren askatasun indibidualaren 

eremukoa da. Norbanakoaren askatasun horren barruan, berez dator pertsona 

bakoitzak prostituzioan aritzeko edo ez jarduteko duen erabakitzeko gaitasuna. 

Bakoitzaren bizipen subjektibo bakoitzean izango da bizi duten ala ez, lan bat bezala, 

eta lan hori aldi baterako lantzat hartzen den (epe laburrera) edo ez, edo lanbide bat.  

Prostituzioari buruzko esparru juridikoan aurkeztu den bezala, herrialde batzuek 

prostituzioaren jarduna lan gisa arautu dute. Espainian, orain arte, ez dago erregulazio 

espliziturik. Hala ere, prostituzioa gauzatuz lan-harremana aktibatzeko 3 bide aurki 

daitezke.  

- AUTONOMO GISA LAN EGITEA : 

Espainiako nazionalitatea edo iraupen luzeko AIZ duen prostituzioan diharduen 

pertsona bere konturako langilea izan daiteke. 2007ko Langile Autonomoen Estatutuak 

autonomo gisa alta emateko aukera ematen die 06.09 atalean, honako epigrafe honen 

pean: Askotariko jarduerak. Zure egoera gauzatu ahal izateko, Ogasun Ordezkaritzara 

joan eta 037 eredua betez alta eman behar duzu. Behin EJZ daukazunean, Gizarte 

Segurantzan alta eman behar duzu. Fakturazioa ile-apaindegi bat edo masaje-zentro bat 

balitz bezala egiten da, non ez den bezeroen izenik eskatzen.  

AUKERA programan, masajista gisa alta emanda dauden baina gutxiengoa diren 

emakumeen berri dugu.  

- BESTEREN KONTURAKO LANA : 

Modalitate horrek EZ du prostituzioa bera aipatzen, baizik eta txandakako zerbitzari 

gisa egindako kontratuak (ostalaritza-sektorearen barruan). Txandakako klubetako 

enpresarien eta espazio horietan lan egiten duten emakumeen arteko lan-erregularizazioa 

da. Gehienek, txandakako zerbitzaria izatearekin batera, prostituzioan jarduten dute.  

Klub batzuetan kontratu-harreman hori eskaintzen dute, Gipuzkoan bat ere ez. 

Aukera hori dago txandakatzea lan-jardueratzat hartu zuten epai judizialen ondorioz, eta, 
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beraz, emakumeek lan-eskubideak lortu zituzten. Auzitegi Gorenarentzat 21 , 

txandakatzea besteren konturako jarduera zilegi bat da, prostituziotik guztiz bereiz 

daitekeena. ATS 3218/2021 epaian, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak 

jurisprudentzia gisa ezartzen du ager daitezkeen kasu berrien aurrean.  

- KOOPERATIBAK: 

Espainian lan elkartuko kooperatiba-sozietate bat dago, SEALEER SCOOP izenekoa, 

honako epigrafe honen pean: Ikuskizun erotiko-artistikoen zerbitzu profesionalak, 

txandakako zerbitzarienak eta sexu profesionalenak. Kooperatiba hau 2013ko azaroaren 

6an jarri zen martxan Eivissan. Gizarte Segurantzaren ondorioetarako, bazkide-langileak 

besteren konturako langileekin edo norberaren konturako langileekin parekatuta daude, 

kooperatibaren estatutuen arabera. Sindikatuetan afiliatzeko eskubidea ere badute (28.1 

EK eta LOLS).  

- SEXU LANGILEEN ELKARGOAK: 

Lanari eta profesionalizazioari dagokienez, Estatu mailan Sexu Langileen hainbat 

elkarte daude22.. Hona hemen horietako bi, duten garrantziagatik:  

1.- OTRAS sindikatua: 

2018ko abuztuaren 4an, BOEk honako hau argitaratu zuen: “Ebazpena, Laneko 

Zuzendaritza Nagusiarena, zeinaren bidez iragartzen baita “Sexu Langileen Erakundea” 

izeneko sindikatua eratuko dela, OTRAS SIGLETAN, 99105790 gordailu-

zenbakiarekin23 ”. Sindikatu horren onarpenak iritzi desberdinak sortu zituen horri buruz. 

Magdalena Valerio Lan ministroak berak esan zuen: "Nire bizitzako atsekaberik 

handiena" eta "gol bat sartu didate". Berriro piztu zen abolizionisten eta eskubideen 

arteko betiko borroka. Hala, Sevillako Martxoaren 8ko Plataformak eta 

Emakumeenganako Tratu Txarrak Ikertzeko Batzordeak demanda jarri zuten Auzitegi 

Nazionalean, OTRAS sindikatuaren deuseztasuna eskatzeko.  Azaroaren 21ean, Auzitegi 

Nazionalak sindikatuaren baliogabetzea ebatzi zuen. Auzitegi Gorenari jarritako 

errekurtsoaren aurrean, Auzitegi Gorenak sindikalisten aldeko epaia eman zuen 2021eko 

                                                           
21 Ikus: https://confilegal.com/wp-content/uploads/2021/04/ATS_3218_2021.pdf  

22 Sareak eta aliantzak atalean aipatuak.  

23 https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-B-2018-40130.pdf  

mailto:aukera@arrats.org
https://confilegal.com/wp-content/uploads/2021/04/ATS_3218_2021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-B-2018-40130.pdf


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    43. orrialdea 

ekainaren 2an: Epaiaren arabera24, aurkaratutako estatutuen eremu funtzionala 

zuzenbidearen araberakoa da, prozeduran aipatzen diren sexu-lanak egiten dituzten 

pertsonek askatasun sindikalerako oinarrizko eskubidea dute eta sindikatzeko eskubidea 

dute, eta estatutuen eremu funtzionalaren barruan ez dira sartzen besteren konturako 

prostituzioa xede duten lan-harremanak. Errekurtso-egileak onartu egin du hori, eta 

onartzen du ez dagoela baliozko lan-harremanik kasu horietan.  

2.- Sexuaren Profesionalen Elkartea - APROSEX:  

2015eko martxoan, sexu-langileek soilik osatutako elkartea sortu zen. Elkarte horren 

egitekoa da langile horien eskubideak defendatzea eta sexu-lana gizartearen aurrean 

normalizatzea. Sorreratik hainbat ikastaro egiten dituzte sexu-langileei soilik zuzenduta, 

kolektiboa ahalduntzeko eta profesionalizatzeko. Prestakuntza-gaiak askotarikoak dira: 

ahalduntzea, profesionalizazioa, lan-arriskuak, sexualitateei buruzko tailerrak, 

bezeroekin askotariko egoerak kudeatzea, etab. Sentsibilizazio-jarduera desberdinak 

egiten dituzte sexu-lana ezagutarazteko25.  

d) BERDINTASUNAREN ARLOA 

Prostituzioa gehienbat emakumeek egiten dute -Cis- trans-, eta, beraz, beharrezkoa 

iruditzen zaigu egungo legeriari eta berdintasunarekin lotutako planei erreparatzea. 

Euskadiko eta Gipuzkoako garrantzitsuenak sartzen dira, administrazio publikoek 

errealitate hori nola ikusten duten erakutsi ahal izateko.  

 1/2022 Legea, martxoaren 3koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 

Legea bigarrenez aldatzen duena.  

43 Artikuloa. Gizarteratzea. 

1. Pobreziak eta gizarte-bazterkeriak emakumeengan duen eragin handiagoari aurre 

egiteko beharrezko neurriak hartuko dituzte EAEko administrazio publikoek. 

Horretarako, ikuspegi integrala, prebentziozkoa, integratua, pertsonengan 

zentratua, diziplinartekoa eta koordinatua erabiliko dute. Eta hori, alde batetik, 

genero-ikuspegia txertatuz pertsona guztiei oinarrizko gizarte-eskubideak 

bermatzea helburu duten programa sektorialetan, eta, bestetik, 3.1 artikuluaren 

                                                           
24 Ikus sententzia: https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/452fdbf38fb0db56  

25 Hitzaldiak ematea, eztabaidetan parte hartzea, ikasleei, komunikabideei eta abar. 
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azken tartekian aipatutako faktoreak betetzen dituzten emakume-taldeentzako 

programa espezifikoak diseinatuz. .26 

4. Autonomia Erkidegoko Administrazioak prostituzioaren eta sexu-esplotaziorako 

gizakien salerosketaren arloan jarduteko plan bat egingo du, eremu horretan lan 

egiten duten gainerako administrazioekin eta gizarte-taldeekin lankidetzan.  

Lege horrek agerian uzten du emakumeek jasaten duten askotariko diskriminazioa, 

bai eta prostituzioan aritzea eta behartutako prostituzioan salerosketaren biktima diren 

emakumeak ere. Gaur egun, prostituzioan aritzen diren pertsonentzako arreta-zerbitzuak 

daude, Gipuzkoako hainbat probintziatan gizarte-erakundeek eskainiak. Halaber, sexu-

esplotaziora bideratutako gizakien salerosketaren biktimentzako hainbat gida eta 

jarduera-protokolo argitaratu ditu Emakundek. .27  

 EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana - 2018.  

Ez da esplizituki ezer agertzen prostituzioa eskubideen ikuspegitik egiten duten 

emakumeei buruz; baina 4. atalean aipatzen da emakumeei eragindako indarkeriaz hitz 

egitean: – Emakume eta neska guztien aurkako indarkeria-mota guztiak ezabatzea eremu 

publikoan eta pribatuan, salerosketa eta sexu-esplotazioa eta beste esplotazio mota batzuk 

barne. III. ardatzean, indarkeriei buruzkoan, eta 7. programaren bidez (Detektatzea, arreta 

ematea eta berreskuratzea), giza salerosketaren biktimei berariazko baliabide eta 

zerbitzuetatik erantzuteko beharra aipatzen da, arreta integrala ikuspegi ahalduntzailetik 

bermatuz. Ez da zehazten nahitaezko prostituzioarekin soilik lotuta dagoenik. Planaren 

helburua da emakumeen aurkako indarkeriari eta horren adierazpenei buruzko ezagutza 

hobetzea, baina adierazleak emakumeen eta neskatoen salerosketarekin eta sexu-

esplotazioarekin zerikusia duten ikerketetara murrizten ditu. Ez du kontuan hartzen 

                                                           
26 Euskal botere publikoek bereizkeria anizkoitzaren aurka borrokatuko dute, eta emakumeen edo 

emakume-taldeen oinarrizko eskubideak benetan baliatzen direla bermatuko dute, baldin eta diskriminazio-

egoerak eragin ditzaketen beste faktore batzuk gertatzen badira, hala nola arraza, kolorea, jatorri etnikoa, 

hizkuntza, erlijioa, iritzi politikoak edo bestelakoak, gutxiengo nazional bateko kide izatea, ondarea, jaiotza, 

desgaitasuna, adina, sexu-orientazioa, genero-identitatea, genero-adierazpena, migrazio-prozesua, 

errefuxiatu-estatusa, kultura, landa-jatorria, gizarte-diskriminazioko egoera, seropositibotasun-egoera, 

guraso bakarreko familia, familia-konfigurazioa edo beste edozein baldintza edo inguruabar pertsonal, 

sozial edo administratibo. Gainera, ikuspegi intersekzionala sustatu behar dute, eta horrek esan nahi du, 

lege honen ondorioetarako, kontuan hartu behar dela sexua eta/edo generoa nola erlazionatzen eta 

elkarreragiten diren gainerako faktore horiekin, maila askotan eta, askotan, aldi berean, identitate gainjarri 

eta intersekzionatuak nola sortzen diren, bai eta botere- eta zapalkuntza-egoera eta -ardatz desberdinak eta 

elkarri lotuak ere.  

27 https://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/violencia-guias/u72-contema/es/ 
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prostituzioan borondatez aritzen diren emakumeek ere indarkeria jasan dezaketela, batez 

ere pairatzen duten estigma handiagatik. Errealitate hori ikusezin bihurtzea beste 

indarkeria-mota bat da.  

 

 Gipuzkoako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Foru Plana 2020-

2023.  

III. Planean ez dira aipatzen prostituzioan aritzen diren emakumeak. Helburuan 

bakarrik, indarkeriaren atalaren barruan: “Emakumeen aurkako indarkeria matxistari 

buruzko ikerketan, sentsibilizazioan, prebentzioan eta prestakuntzan aurrera egitea”. 

Ekintzetako bat da txosten bat egitea, sexu- eta lan-esplotaziorako emakumeen eta nesken 

salerosketaren errealitatea jasotzeko. Salerosketaren biktimen errealitatea ez da 

prostituzioan aritzea erabaki duten emakumeen errealitate bera, eta, beraz, bi errealitate 

horiek bereizi eta islatu behar dira. 

 

Prostituzioan aritzen diren cis eta transak ez ikusarazteak are kalteberagoak izatea 

eragiten du, eta haien lan- eta bizi-baldintzak prekarioagoak izatea. Pairatzen duten 

estigma murriztu ahal izateko, ezinbestekoa da berdintasun-planetan kontuan hartzea eta 

beren bizitzetako subjektu aktibo bihurtzea. 

 

 Berdintasunerako IV. Plana- Irungo Udala 2017-2021.  

Plan honek EAEko eta Gipuzkoako planen antzeko ildoari jarraitzen dio, ez du 

prostituzioa hitza izendatzen, ezta sexu-lana ere. 8. programaren barruan: Askotariko 

diskriminazioa edo zailtasun anizkoitza duten emakumeak. 3 ekintza desberdin agertzen 

dira: Diskriminazio edo zailtasun anitzeko egoeran dauden emakumeen errealitatea 

islatzen duen azterlan bat egitea, lan-proposamenekin,  1728  artikuloaren aplikazioaren 

ebaluazioa eta bitartekaritza-espazioak sortzea. 

Estatuko esparrua: 

Berdintasun Ministerioak 2022ko irailaren 20an onartu zuen salerosketaren, sexu-

esplotazioaren eta prostituzioaren testuinguruan dauden emakumeen biktimei alternatiba 

                                                           
28 Jokabide zibikoari eta bide publikoaren erabilera, okupazioa eta garbitasunari buruzko ordenantza, sexu-

zerbitzuak eskaintzeari eta eskatzeari buruzkoa, beste eragile instituzional batzuk inplikatuz.  
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ekonomikoak, lanekoak eta sozialak eskaintzen dizkien  Plan Camino29 onartu zen. 

Gizakien Salerosketaren eta Esplotazioaren aurkako 2021-2023 Plan Estrategiko 

Nazionalaren gabeziak osatzeko balioko du. Orain arte, AUKERAk Berdintasun 

Ministerioaren prentsa-oharra baino ezin izan du eskuratu. 

e) PROSTITUZIOA TESTUINGURUAN KOKATZEA 

 IBILBIDE HISTORIKOA 

Prostituzioa ez da munduko lanbide zaharrena, nahiz eta mende asko daramatzan 

gure artean, eta denbora horretan debekatu, jazarri, arautu, sakralizatu edo erbesteratu 

egin dute, une bakoitzean bizitzea egokitu zaion une sozial edo politikoaren arabera. Atal 

honetan prostituzioaren bilakaeraren laburpena egingo dugu, batez ere azken mendeei 

begira, horiek ezarri baitituzte egungo egoeraren oinarriak.  

Sexualitateak (eta, ondorioz, prostituzioak) lotura estua izan du erlijioekin historian 

zehar. Historiaurrean, gizarte-antolaketaren hastapenekin batera, erlijio-antolamendua 

hasten da, eta, bertan, asmoek (adibidez, menhirrek) espirituekin komunikatzeko funtzioa 

betetzen dute, eta gauza guztiek izaera erlijiosoa hartzen dute, hala nola ehizak edo sexu-

ekintzak, bizitzaren sortzaile gisa. 

Hasiera batean jainkoei giza sakrifizioak egiten bazaizkie, hauek pixkanaka beste 

sinbolo batzuekin ordezkatu ziren, hala nola, seme bat tenpluaren zerbitzura eskaintzea, 

gorputzeko atalak eskaintzea (zirkuntzisioa adibidez), edo animalien sakrifizioak edo 

beste eskaintza batzuk. Hemen aurkitzen ditugu prostituzio sakratuaren jatorriak, hala 

nola Babiloniako (K.a. 3.000. k.) emakumeak, bizitzan behin gutxienez tenpluan 

prostituitu behar zutenak, jainkoei eskaintza gisa. 

Grezia klasikoa: Grezian, espazio publikoa gizonena zen, eta emakumeak, berriz, 

eremu pribatura mugatzen ziren, prostitutak izan ezik, horiek ere espazio publikokoak 

baitziren gizonen gogobetetasunerako, eta arropa bereizgarriak eraman eta zergak 

ordaindu behar zituzten; nahiz eta egia den prostituitzen zirela gizonak eta emakumeak, 

bezeroak beti gizonezkoak ziren. Garai honetan, Atenasen, Solonen eskutik lehen 

prostibuloak sortu ziren (K.a. VI. mendea). Garai hartan prostitutak baxu 

(dicteriades/pornais) eta altu (hetairas/auletrides) standing-etan banatzen ziren, eta 

                                                           
29 Jaurlaritzak Plan Camino onartu du, sexu-salerosketaren eta -esplotazioaren biktimei alternatiba 

ekonomikoak, lanekoak eta sozialak emateko. Prentsa-oharra. Berdintasun Ministerioa.  
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lehenengoak baldintza miserableetan bizi ziren bitartean, atzerritarrak, alargunak, 

baliabiderik gabeko emakumeak eta baita esklaboak ere izaten ziren bitartean, bigarrenak 

gizonezkoen esparruetan mugi zitezkeen eta independentzia ekonomikoa zuten; garai 

honetan tenpluak aberasten zituen prostituzio sakratua ere aurkitu genuen.  

Antzinako Erroman, prostituzioa gaizki ikusia zegoen, baina, hala ere, hirietan 

zeuden lupanarrak ugaritu egin ziren, eta, beraz, “gaizki beharrekotzat” hartzen zen. 

Prostitutak (eta prostitutoak ere bazeuden) erregistratu egin behar ziren administrazio-

lizentzia bat lortzeko eta egikaritu ahal izateko, eta horrek zenbait eskubide galtzea 

zekarren, hala nola erromatar hiritar aske batekin ezkontzea, testamentua idaztea, 

oinordetzan jasotzea. Halaber, prostitutak zirela adierazten zuten janzkera bereizgarriak 

eraman behar zituzten,  “etxe oneko” emakumeetatik bereizteko. 

Erdi Aroan prostituzioa emakume zintzoak babesten zituen ezinbesteko elementu 

gisa onartzen da, eta, beraz, Behe Erdi Aroan jada instituzionalizatu egin zen, eta zerbitzu 

publikotzat hartzen da, putetxeetan kontzentratuz hirietatik kanpo, hobeto kontrolatzeko 

eta gainerako gizartetik bereizteko. Gainera, mantzieria edo putetxe horiek dirua ematen 

zioten Kontzejuari, baina putetxeak legeztatzeak prostituzio klandestinoa sortzea ekarri 

zuen. Penintsulako Erdi Aroan ez ziren kriminaltzat hartzen, baina ez zituzten ospe oneko 

emakumeen pribilegioak; leku batzuetan bortxatzen edo gaizki tratatzen uzten zitzaien 

bitartean, beste batzuetan epaile batek diruaren truke babesten zituen, eta beste leku 

batzuetan erbesteratu egiten zituzten. XIII. mendearen amaieran, leku askotan babes-

arauak zeuden, tratu txarrak jasan ez zitzaten (askotan aguazilari ordaintzen zioten babes 

hori lortzeko). Alkahuetak eta zelestinak zigortuagoak ziren, uste baitzen arriskuan 

jartzen zituztela ezkontzaren eta familiaren arauak, eta prostitutak, berriz, ezkontza-

sistemaren babesletzat hartzen ziren. Garai hartako Europako putetxerik handienetako bat 

Valentzian zegoen. Garai hartan, dozenaka emakume bildu ziren bertan bere garairik 

onenetan.  

Arian-arian, prostituzioarekiko ikuspegi negatiboa gogortzen joan zen, eta sifili-

agerraldiek, putetxeekin lotutako delinkuentziak eta krisi ekonomikoak lagundu zuten 

horretan. Azkenean, XVII. mendean, prostituzioa debekatu egin zen, Aro Modernoan 

joera orokorra izan baitzen, eta ezin izan zen prostituzioa amaitu. Garai hartan, damutuen 

edo emagalduen etxeak sortu ziren, prostitutak giltzapetzen zituztenak, haien arimak 
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salbatzeko, eta XIX. mendean izaten jarraituko zutenak (Bilboko Aterpea, esaterako). 

Felipe IV.ak burdelak debekatu zituen erresuma osoan 1623an.  

XIX. mendean, ikuspegi higienistaren pean, lege berriak sortu ziren, prostitutatzat 

jotzen ziren emakumeak azterketa medikoak egitera behartzen zituztenak, eta tolerantzia-

etxeak (maisons closes) ireki ziren berriro Frantzian zein Erresuma Batuan. Araudi horren 

aurkako lehen ahots feministak sortzen hasi ziren, prostituzioak legez kanpokoa izan 

behar zuela uste zutelako edo kontrol mediko horien aurka zeudelako. 1870etik aurrera, 

herrialde anglosaxoietan korronte abolizionista bat sortu zen, 1885ean Ingalaterran eta 

beste herrialde batzuetan tolerantzia-etxeak itxi zirenean. Hori dela eta, prostitutak berriz 

ere legez kanpoko prostituziora itzuli ziren, eta XIX. mendearen amaieran zita-etxeak 

garatu ziren, non noizbehinkako bikoteentzako gelak alokatzen ziren; 1946an, Frantziak 

ere itxi egin zituen zeuden putetxe guztiak.  

Aurreko mendeko 40ko eta 70eko hamarkadetan, badirudi sexu-ohiturak liberalizatu 

egin zirela, eta prostituzioak leku gutxi izan zuela. Hala ere, globalizazioaren ondorioz, 

turismo sexuala, immigrazioa eta liberalismoa aldatu egin ziren, eta, horren ondorioz, 

prostituzioak gora egin zuen XX. mendearen amaieran, gaur egun arte, herrialdeen 

arabera dauden legeria desberdinekin. Halaber, eraldaketa handia gertatzen ari da, 

teknologia berriak ari baitira aldatzen, bai sexuaren eskaintzan, eskarian eta kontsumoan. 

Bezeroen webguneak, Internet bidezko eskaintza, sexu birtuala eta abar ohikoak dira 

mundu birtualean, nahiz eta oraindik ez dakigun horrek ekarriko dituen ondorio guztiak. 

Espainian 1941 eta 1956 bitartean onartutako etxeak berrezarri ziren, urte horretan berriro 

debekatu baitzen Espainia Gizakien Salerosketa Zapaltzeko eta Prostituzioa Ustiatzeko 

Nazioarteko Konbentzioari atxikitzea. Konbentzio hori Nazio Batuen Biltzarrak onartu 

zuen 1949an. Hala ere, prostitutak delitugile gisa tratatzen ziren Arriskugarritasunari eta 

Errehabilitazio Sozialari buruzko Legean oinarrituta (abuztuaren 4ko 16/1970 Dekretua), 

eta 1995era arte, Zigor Kodearen Erreformarekin, ez ziren indargabetu prostituzioaren 

aurkako legeak, adingabeei eta gaixotasun mentala zuten pertsonei dagokienez izan ezik, 

esplotazioa eta proxenetismoa zigortuz.  

 ESTIGMA SOZIALA 

Estigma soziala da prostituzio osoarekiko kalteberatasun handiena eta zeharkakoena 

sortzen duen faktorea. Prostituzioan aritzen diren pertsonak gizartean aintzat hartzen ez 

direnez, PJPek bizitza bikoitza daramate, eta oso zaila da bizitza hori gainditzea. Izan ere, 
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alde batetik, ezin dute harreman sozialik eta familia-harreman lagungarririk izan, ez 

baitakite zertan aritzen den pertsona, eta horrek egoera zailak sortzen dizkie PJPei. Beste 

alde batetik, sistema sozial, sanitario edo juridiko desberdinetara iristea ere ez zaie erraza 

egingo, ezin baitute azaldu nondik datozen diru-sarrerak edo nola irauten duten, edo 

zergatik lekualdatzen diren beste leku batzuetara denbora gutxian behin, eta horrek 

mesfidantza sortzen du zerbitzu publikoekiko, jakitun baitira zerbitzu publiko batzuk ez 

zaizkiela zenbatzen ari, eta, beraz, PJPek zerbitzu publikoetara ez joatea eta sistema 

pribatuetara joatea aukeratzen dute.  

Lehen puntu hori prostituzio osoaren eta prostituzioan aritzen diren pertsonek jasaten 

dituzten kalteberatasun-egoera guztien zeharkakotzat hartu da. Gail Pheterson30-en ustez, 

estigma da sexu-lanaren definizioaren ardatz nagusia; Dolores Julianoren31, ustez, berriz, 

estigma jarduera bera baino kaltegarriagoa da, estigma horrek funtzio errepresiboa 

betetzen baitu. Erving Goffman32,soziologoak sortu zuen estigma terminoa, eta pertsona 

eramailea kategoria sozial batean sartzea eragiten duen baldintzari, atributuari, 

ezaugarriari edo portaerari buruzkoa da. Kategoria horretako kideei erantzun negatiboa 

ematen zaie, eta kulturalki onartezintzat edo baxuagotzat hartzen dira. Halaber, 

Heathertonen33 ustez, beren burua estigmatizatutako talde baten parte gisa hartzen duten 

pertsonek estres psikologikoa jasaten dute.  

Hiztegiaren arabera, "puta" bat diruaren truke sexu-zerbitzuak ematen dituen 

emakumea da, nahiz eta pertsona promiskuo edo moraleko emakume zalantzagarri gisa 

ere definitzen duen; sozialki, iraina da, eta ez du bere izen maskulinoa iraintzat hartzen 

(putoa ez da irain gisa erabiltzen, nahiz eta terminoa ere existitzen den. Egia da, halaber, 

puto terminoa okerrago ikusten dela, adibidez, "gigolo" terminoa baino, azken hori 

emakumeekiko harremanekin lotzen baita, nahiz eta hori ere diruaren truke izan). Gauza 

bera gertatzen da termino sinonimoekin; hitz femeninoa iraina da, eta maskulinoa, berriz, 

beste esanahi bat hartzen du (azeri-zorra, golfa-golfa, fulana-fulanoa, txakur-txakurra, 

etab.)  

                                                           
30 Gizarte-psikologian doktorea, nazioartean onartutako prostituzioari buruzko zenbait ikerketarekin, eta 

Amienseko Unibertsitateko irakaslea. 
31 Antropologoa, gaur egun Bartzelonako Unibertsitateko erretiratua, eta prostituzio gaien ikertzailea, La 

prostitución, el espejo oscuro (Prostituzioa, ispilu iluna) bezalako liburuekin.  

32 Goffman, Erving (1986 [Jatorrizko ed. 1963]). Estigma. Identitate hondatua. Buenos Aires: Amorrortu  
33 Heatherton, Kleck, Hebl & Hull, The Social Psychology of Stigma, The Guilford Press, 2000 
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Izan ere, emakumeen prostituzioa sozialki gaitzetsia izan da historian zehar, 

emakumeak beren sexu- eta gizarte-portaeraren araberako jokabide on edo txarretan 

banatuz; izan ere, eremu publikoa gizonek betetzen zuten espazioa zen, eta eremu 

pribatua, berriz, sozialki emakumeentzat baimenduta zegoen eremu bakarra zen, batez ere 

erlijio monoteisten eraginetik, hala nola kristautasuna; prostituzioak oinarrizko bi 

printzipio sakon errotuta urratzen zituen: eremu publikoaren erabilera, eta sexualitatea 

ezkontzatik eta ugalketatik kanpo. Pribilegio horrek maskulinoa izan behar zuen, 

emakumeen sexualitatearen gaineko kontrol handia baitzegoen. . 

Horrela, gaur egunera arte iritsi gara non, emakumea pixkanaka eremu publikoan 

sartu arren, emakumeen sexualitateak afektuei eta bikotearen eta ezkontzaren eremuari 

lotuta jarraitzen duen gizarte-imajinarioan, eta, beraz, sexu-zerbitzuak merkaturatzea 

emakumearentzat berarentzat ez ezik gizarte osoarentzat ere kaltegarritzat jotzen da; 

horrela, prostituta txartzat hartzen da (zalantzazko moraltzat, lan duina egin lezakeena), 

edo gizonen eta patriarkatuaren biktimatzat; horrek azaltzen du prostituzioari hainbeste 

denboran ezarri izana isunak (udal-ordenantzak edo mozal legea), edo biktima gisa 

salbatzeko hainbat laguntza, ustez biktima diren aldetik (bezeroei isunak eta haiei eta 

haien familiei bizirik irauten uzten ez dieten zenbait gizarte-laguntza). Egia da 

prostituzioak zerikusi handia duela generoarekin eta, askotan, pobreziarekin, baina egia 

da feminizatutako beste jarduera batzuk eremu pribatutik publikora pasatu direla 

merkaturatzearen bidez (etxeko langileak, ehungintzako langileak, zaintzaileak), eta 

jarduera horiek ere ez daude arazoetatik salbuetsita; izan ere, soldata txikiak, lan-

esplotazioa eta eraso sexistak jasateko arriskua dira prostituzioarekin partekatzen dituzten 

puntu komunetako batzuk. Jarduera horiek guztiak feminizatuta daude, baina ez 

prostituzioa bezain estigmatizatuta, azken horrek, gainera, portaera sexual desegokia 

baitu gizartean.  

Aurretik aipatutako guztiagatik, Dolores Julianoren baieztapen honek zentzu osoa 

hartzen du: estigma jarduera bera baino kaltegarriagoa da; izan ere, ariketaren arriskuei, 

esplotazioari, kriminalizazioari eta lanaren gogortasunari, berez, gizarte-arbuioa eta 

bizitza bikoitza gehitzen badizkiogu (ez dezagun ahaztu guztiok garela gizarte-izakiak 

eta, beraz, nolabaiteko onarpen soziala behar dugula), PJPen eguneroko zailtasunak 

ulertzen ditugu, gizartea PJPei gutxieneko bizi-kalitateari eusteko aukera ematen dien 

erantzunik eman gabe edo gizartearen zati diren aldetik dagozkien eskubideak baliatzeko 

aukera eman gabe.  
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 GIZARTE BAZTERKETA VS. POBREZIA 

Garrantzitsua da gai horri buruzko gogoeta egitea genero-ikuspegitik. Estatistikari 

dagokionez, emakumeek dute gizarte-bazterketa larriko tasa txikiena, eta erabilitako 

estrategia desberdinengatik da. Prostituzioan aritzen diren emakume cis eta transen 

kasuan, kontuan hartu beharreko bi aldagai daude:  

1.- Ikusezin bihurtzea: egoera irregularrean dauden emakume cis eta transak, jarraipen 

medikora edo gizarte-zerbitzuetara joaten ez diren emakume transexualak, erroldarik 

gabeko pertsonak, etab.  

2.- Mesfidantza: Prostituzioan aritzen diren pertsonengandik erakunde publikoetara. 

Gizarte Zerbitzuetara, Medikuetara, Lanbidera eta abarretara laguntza edo dagokien 

eskubideren bat eskatzeak ez du esan nahi haien bizi-egoerari buruzko egia osoa 

kontatzen denik, hau da, prostituzioan aritzea ikusezin bihurtzen da mesfidantzagatik 

eta/edo estigmatizatuak izateko beldurragatik, zerbitzu instituzionalek denbora behar dute 

pertsonarekin lotura bat sortzeko eta pertsona horrek konfiantza izateko, eta, horrela, 

haien bizi-kalitatea hobetzeko aukera galtzen da (Ongizate Estatuaren helburu nagusia). 

Bestalde, gutxiengoa dira zerbitzu horietara jotzen duten prostituzioan aritzen diren 

pertsonak. 

Oso gutxitan betetzen dute prostituzioan aritzen diren pertsonek pobreziaren 

definizioa: “Pobrezia oinarrizko beharrizan materialen gabeziei soilik dagokie, eta, gaur 

egun, zabalduago dago gizarte-bazterkeria terminoa. Testuinguru horren barruan dago, 

alde batetik, erabateko pobrezia, pertsonaren oinarrizko premiak aseta ez dauden 

egoerarekin lotuta, hala nola elikadura, jantziak edo etxebizitza, eta, bestetik, pobrezia 

erlatiboa, gizabanakoak bere inguruko gainerako pertsonekiko duen desabantaila 

ekonomiko eta sozialari dagokionez; beraz, gizarte eta testuinguru jakin bateko 

aberastasun orokorraren araberakoa izango da”.34 Definizio horren barruan sar daitezke 

soilik prostituzioan jarraitu ezin duten pertsonak, hau da, jada diru-sarrera ekonomikorik 

ez dutenak.  

                                                           
34Bazterkeriari eta emakumeari buruzko txostena. Analisia eta proposamena. ARRATS elkartea. 2022.  
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Euskal Autonomia Erkidegoko IV. Gizarteratze Planean (2017-2021) gizarte-

bazterkeria terminoa definitzen da: “pertsonak gizarte-bazterkeriako egoeran daude 

beren bizitza- eta bizikidetza-baldintzetan denboran irauten duten gabezia ugari 

daudenean. Metatzean, gizarte-bazterkeriako egoera bat sortzen dute, baliabide 

pertsonalekin, harreman-baliabideekin eta baliabide materialekin lotura zuzena duena. 

Egoera horretan dauden pertsonek zailtasun handiak dituzte komunikatzeko, eta gizarte- 

eta komunitate-bizitzan parte hartzeko. Arazo larriak dituzte beren gaitasunetan eta 

trebetasun sozial eta pertsonaletan, beren beharrak betetzeko erantzukizuna beren gain 

hartu ahal izateko. Horrek guztiak komunikazio- eta harreman-isolamendura eramaten 

ditu. Bazterkeria dimentsio anitzekoa da, eta, beraz, pertsona edo talde jakin batzuek ez 

dute parte hartzen gizarte-inklusioa eta, beraz, herritar-nortasuna osatzen duten 

elkartrukeetan, praktiketan eta gizarte-eskubideetan.” 

Beraz, gizarte-bazterkeriaren eta pobreziaren arteko aldeak honako hauek dira: 

“kausa desberdinei erantzuten dieten fenomeno desberdinak, adierazle desberdinen bidez 

neurtzen direnak eta, batez ere, politika eta gailu desberdinen bidez jorratzen direnak. 

Pobrezia-egoerak, funtsean, baliabide material eta/edo ekonomikorik ezari dagozkio, eta 

funtsean diruzko dimentsioa du. Gizarte-bazterkeriako egoerak honela definitzen dira 

normalean: zailtasunak metatzea pertsona bat gizartean sartzea eragin ohi duten 

eremuetan: enplegua, etxebizitza, osasuna, hezkuntza, harreman pertsonalak, parte-hartze 

politiko eta soziala, baliabide ekonomikoak, etab.” 35 Horregatik, prostituzioan aritzen 

diren pertsonen kolektiboa kontuan hartu eta ikusarazi behar da gizarte-bazterketaren 

barruan, bizirauteko baliabide ekonomikoak izan arren.  

 LAN ESPARRUAK 

Espainiako Estatuan prostituzioa hiru espaziotan gauzatzen da, berezko ezaugarri 

bereizgarriekin. Horietako bakoitzean, PJPek bezeroa erakartzeko modu bat dute, eta, 

marka bereizgarri horren ondorioz, bezeroak aukera dezake prostituzioan aritzen diren 

pertsonekin harremanetan jartzeko modua. Espainiako Estatuan hainbat jarduera-eremu 

daude, hau da, ez dago horri buruzko zigor-legeriarik, ezta lan-legeriarik ere. Hala ere, 

dagoeneko azaldu den bezala, espazio publikoan sexu-zerbitzuak eskaintzea/eskatzea 

zigortzen duten udal-ordenantzak daude. Beraz, eremu publikoa sexu-zerbitzuak 

erakartzeko eta negoziatzeko espazio gisa erabiltzea debekatuz arautzen da. PJPek 

                                                           
35 SIIS dokumentazio eta ikerketa zentroa . 
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erabaki ohi dute zein espaziotan lan egin nahi duten, eta, normalean, beren lehentasunekin 

eta espazioan gustura sentitzearekin dago lotuta.  

Irteerak ez dira ariketarako espazio propiotzat hartzen. Izen hori hartzen dute sexu-

zerbitzuak PJPetatik kanpoko espazioetan egiten direlako. Hotel/pentsioetan edo 

bezeroaren etxean egin daitezke. Irteera beste zerbitzu bat da, prostituzioan aritzen den 

profesionalak eskain dezakeena, eta, beraz, tarifa berezia du. Kasu horietan, bezeroek 

joan-etorria ordaintzen dute, gehi PJP beste espazio batera eramatea dakarren gehigarria. 

Irteerak PJPek arriskuak ekar ditzakeen zerbitzu gisa bizitzen dituzte, eta, beraz, guztiek 

ez dute egiten.  

Prostituzioa espazio publikoan: Prostituzioa hiri-bideetan (hirietako auzo jakin 

batzuetan) eta hiriartekoetan (industrialdeen eta/edo errepideen eremuetan, etab.) 

gertatzen den prostituzioari egiten dio erreferentzia, eta ezaugarri nagusitzat du 

emakumeak ikuspen-egoeran daudela; beraz, gizonak, zerbitzuak eskatzen dituztenean, 

interesatzen zaien emakumearengana hurbiltzen dira eta bide publikoan zuzenean egiten 

dituzte negoziazioak. Ariketaren ordutegia egunekoa eta/edo gauekoa izan daiteke. 

Espazio publikoan lan egiten duten PJPak dira gizarte-bazterkeria jasateko arrisku 

handiena dutenak; eta modu berezi bat da, pisuetan eta klubetan prostituzioan aritzeko 

berezko arau desberdinekin. Arrisku gehien dagoen espazioa da. Agerian egoteak jarrera 

sexistak – putofozikoak – jasateko arriskua eragiten die, eta horiek irainak edo eraso 

fisikoak izan daitezke. Nabarmendu behar da alde handia dagoela herri barruko bideetan 

aritzen direnen eta hiriarteko bideetan aritzen direnen artean, azken horiek baitira 

bezeroek gehien erasotzen dituztenak. Hori da eskaintza txikiena duen espazioa; hala ere, 

Espainiako Estatuan polemika gehien sortzen duena eta gehien aztertu dena da.  

Sexu-zerbitzuak kontratatzeko guneak zerbitzu horiek emateko lekua baldintzatzen 

du. Alde bat dago herri barruko bideetan eta hiriarteko espazioetan aritzearen artean. 

Industrialdeetan, errepidean edo etxebizitzarik ez dagoen beste gune batzuetan 

daudenentzat, normalean bezeroaren ibilgailuan ematen da prestazioa. Zerbitzuak 

azkarrak izaten dira, eta, askotan, emakumeek beharrezko arropa baino ez dute kentzen 

eskatutako praktika mota egiteko. Hiriguneetan aritzen diren emakumeen kasuan, 

zerbitzurako alokatzen dituzten logelak izaten dituzte, eta bezeroak ordaintzen du.  
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Gipuzkoan, adibidez, espazio publikoan egiten den eremua oso kokatua dago, 

zehazki, Behobiako eremu poligonalean. Duela urte batzuk, emakumeak Irun barruan 

aritzen ziren, San Miguel inguruan, hain zuzen ere, baina poliziaren kontrol gogorra hasi 

zen, eta segurtasun-kamerak jarri ziren, emakume horiek eremu poligonalera joan zitezen. 

Eremu hori askoz ere arriskutsuagoa zen haientzat. 

 

Espazio publikoan prostituzioan aritzeak ikusgarritasun bat dakar, instituzionalki hirien 

irudia kaltetzen dela uste dena; izan ere, pobrezia (espazio publikoan prostituzioan aritzen 

diren emakumeak emakume pobreenak izaten direlako) ez da batere gustatzen ikustea. 

Horregatik, udalek, emakumeak prostituzioan eta pobrezia-egoeran eremu publikoan ez 

ikusteko, beren udal-ordenantzen barruan (Irungo Udalaren Gizalegezko Ordenantzaren 

17. artikulua) zigorrak proposatzen dituzte prostituzioan aritzen diren emakumeentzat eta 

haien bezeroentzat. 

 

Klubetako prostituzioa: Ariketa gune honetan emakumeak bakarrik egoten dira. 

Modalitate hori aldatu egin da azken 20 urteetan. Kluben ezaugarri nagusia alternea da. 

RAEk honela definitzen du alternea: Pertsona baten jarduera, bereziki emakume batena: 

Dantzaleku, taberna eta antzeko leku batzuetan, bezeroekin tratatzea, beren konpainian 

gastua egitera bultzatzeko, eta, oro har, portzentaia bat loprtzen dute. XXI. mendearen 

hasieran, macroclubes edo plaza klubak deiturikoak agertu ziren, eta horiek alternea 

mantendu dute espazio honen berezko ezaugarri gisa. Gehienak industrialdeetan, 

hirietako erradioz kanpoko guneetan edo errepideetan daude. ANELA Elkartea 

(Alterneko Lokaletako Enpresaburuen Elkarte Nazionala) izan zen kluben tipologia berri 

hori bultzatu zuena. Talde horiek negozio handi gisa diseinatu ziren, gizonentzat soilik – 

gizonen prototipo bat-, eta aisialdi sexualerako gune izateko helburuarekin. Klub horiek 

dantzaleku handiak dira, 25 eta 150 emakume artean hartzeko gaitasuna dutenak, eta 

bertan bizi ohi dira adostutako denboran. Egonaldiak 21 egun iraun ohi du, eta plaza-

sistemaren izena jasotzen du. Sistema hori, hasiera batean, hilekoak markatzen du, baina, 

ondorio errealetarako, mugikortasuna bultzatzen duen praktika bat da. Klubek hilero 

eskaintzen dituzte emakumeen berritasuna eta aniztasuna, hilero txandakatzen baitira. 

Kontinente eta herrialde desberdinetatik etortzen dira.  
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Negozio gisa pentsatuta daude, non arreta gunea sexuari dagokion guztia den eta 

ikuspegi maskulino hutsetik. Sexua kontsumo-objektu bihurtzen da, eta, funtsean, 

ikusmenaren eta hizketaren bidez (alternea) bultzatzen da gizonezkoen sexu-desira. 

Espazio horiek aisialdirako prestatuta daude, eta ondo pasatzea da gailurra. Hainbat areto, 

igerileku, ikuskizun erotiko, suite eta edozein fantasia sexualetara egokitzen diren gela 

apainduekin. Ligoteoa – alternea-, desiratua sentitzea, emakume desiragarriei begiratzea, 

irribarreak, hitzak, ukitu eta ukitzea, erritual maskulino hegemoniko baten parte da eta 

normaltasunaren kanonetan sartzen da.  

Lokal horiek arratsaldeko 5etatik goizaldeko ordu txikietara arte irekitzen dira. 

Gipuzkoan, klubetako batzuek ordutegia luzatu dute, eta ateak irekita mantendu dituzte 

goizez, arratsaldez eta gauez. Emakumeek tarifa bat ordaintzen dute logela baten truke, 

atseden hartzeko eta bazkaltzeko. Lege mailan, hoteleko/pentsioko apopiloak dira. Beren 

lanean autonomotzat jotzen dira, establezimenduarekiko kontratu-harremana bezeroarena 

baita; hala eta guztiz ere, klubek arau zorrotzak izaten dituzte aretoan bete behar dituzten 

ordutegietan. Emakumeentzako lan-eremu esklusiboak dira, hau da, onartutako 

maskulinitatea heterosexuala da. Ez dira eremu irekiak emakume transexualentzat eta 

prostituzioan aritzen diren gizonentzat. Ez dira sexualitate guztietarako pentsatutako 

negozioak, ez orientazio sexual guztietarako, ez identitateetarako, baizik eta sexualitateari 

buruzko eredu klasista – heteronormatiborako –; bezeroak gizonak dira eta PJPak 

emakumeak. 

Klub batzuetan, beste autonomia-erkidego batzuetakoetan, ezagutzen da idatzi 

gabeko arau bat ezarri dela, hau da, emakumeek STI proben emaitzak aurkeztu behar 

dituztela, eta plaza ukatu egin zaiela positiboren bat badago. Horrek esan nahi du gizonen 

eta emakumeen arteko harremanaren arteko desberdintasuna dagoela, bezeroei ez 

baitzaizkie baldintza berberak eskatzen lokalera sartzeko.  

 Prostituzioa pisuetan: Barietate ezberdinak daude eta, beraz, funtzionamendu 

ezberdinak. Hiru moduen artean, hau da ikusezinena eta gizartean oharkabean gehien 

pasatzen dena. Hainbat berezitasun daude, eta, ondorioz, pisuak oharkabean pasatzen 

dira. Lehenengoa da begi hutsez koka ezin daitezkeen espazioak direla, balizko 

kokapenerako helbideak ez daudela idatzita kontaktuen orrietan, eraikinetan ere ez 

daudela seinaleztatuta, ez dagoela kartelik, ez eta horiek iragartzen dituen errotulurik ere. 

Arrazoiak bat baino gehiago dira. Nagusia da auzo-komunitatearekin harremanak gehiago 
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edo gutxiago tenkatu daitezkeela. Baina, jarduera ahalik eta diskrezio handienarekin 

mantentzen den pisuetan ere, ezinezkoa da auzotarrekin arazorik ez izatea, bezeroek 

eraikinera sartzen direnean edo eraikinetik ateratzen direnean egiten duten joan-etorria 

dela eta. Hori dela eta, prostituzioan aritzen diren pertsonak solairuarteetan edo bulegoak 

dituzten eraikinetan kokatutako pisuak bilatzen saiatzen dira. Batzuek eguneko ordutegia 

baino ez dute eskaintzen, gauez jarduerarik izanez gero sortzen diren zaratak saihesteko. 

Badira beste estrategia batzuk bizilagunei eragozpenik ez eragiteko, hala nola txirrina 

ataritik deskonektatzea. Kasu horietan, bezeroa telefonoz deitzera behartzen da 

eraikinaren sarrerara iristen denean.  

Espazio horietan aritzen dira gizonak, emakumeak eta emakume transexualak; beraz, 

aniztasun handiena dago identitate eta/edo orientazio sexualetan.  

Garrantzitsua da dauden pisuen tipologia deskribatzea, horietan lan egiteko hainbat 

arau ezartzen baitira. Solairu-plaza edo % 50eko solairuak daude. Prostituzioan aritzen 

diren pertsonen kolektiboekin lan egiten duten gizarte-erakundeek bi termino horiek 

onartzen dituzte. Arduradun batek edo madame batek zuzentzen ditu. PJPek egiten duten 

sexu-zerbitzuaren eta bezeroarekin ematen duten denboraren ehuneko bat irabazten dute. 

Normalean, ehuneko hori % 50 da, eta irabazi horiek garbiak dira prostituzioan aritzen 

diren pertsonentzat. Aldiz, etxebizitza geratzen den komisiotik honako gastu hauek 

deskontatu behar dira: etxebizitzaren mantentze-lanak, alokairua, ura, argia, 

harremanetarako telefonoak, publizitate-iragarkiak, etab.  

Pasabidea da pisu-tipologia horren beste ezaugarrietako bat. Etxekoandreak edo 

arduradunak PJP bakoitza banan-banan pasaraziko du, aurkezpen txiki bat egin eta 

bezeroari erakusteko. Pasea amaitutakoan, andrea gelara sartuko da, zer PJPekin egon 

nahi duen, zer zerbitzu sexual egin nahi dituen eta zenbat denbora egongo den galdetzeko. 

PJPak zenbait sexu-zerbitzu egiten ez baditu, madame da bezeroari jakinarazi behar 

diona. Madame da dirua jasotzen duena, eta gero ordainduko dio PJPi bere irabazien zatia. 

Espazio honetan, klubetan ez bezala, ez dago flirteorik. 

Modalitate honetan plazaka egiten da, klubetan bezala. Prozesua honako hau izaten 

da: PJP etxebizitzarekin harremanetan jartzen da eta plaza joatea eskatzen du; pisutik 

galdetzen zaio zer zerbitzu mota egiten dituen eta zer ezaugarri fisiko dituen, argazkiak 

bidaltzeko eskatuz. Gutxieneko horiek negoziatu ondoren, erantzun bat emango zaio, zein 
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egunetan joan daitekeen adierazita. Pisu-tipologia horrek arau jakin batzuk izan ohi ditu, 

eta arau horiek bete egin behar dira, hala nola, eguneroko zereginetarako erabilgarri 

dagoen denbora, janaria prestatzeko eta jateko aukera ematen duten ordutegiak, eta abar. 

Ariketa-gelak eta gela pribatua bereizten dira, non PJPek beren objektu pertsonalak 

dituzten. Pisu horietan bezeroari 24 orduz egiten zaio harrera, PJPak nahiago baitu 

denbora errentagarri bihurtu irabazi ekonomikoetan ematen duen denboran. Horren 

ondorioz, pisuaren jabeak irabazi handiagoa izango du.  

Beste tipologia batzuk pisu independenteak dira. Prostituzioan aritzeko egokitutako 

etxebizitzak dira. Ordutegia 24 ordukoa edo egunekoa izan daiteke, eta hori etxeko 

arauaren araberakoa izango da. Gela horietan lan egin nahi duen pertsonak astero alokatu 

behar ditu. Horrela, bada, PJPek aste baterako bakarrik egiten dute, edo beste batzuek 

denbora gehiagorako. Gela horietan bizi eta jardun daiteke, edo bakarrik jardun. Pertsona 

bakoitzak, bere estrategia profesionalaren arabera, ondoen datorkion formula aukeratuko 

du. Normalean, pisu horietan lan-mugikortasun handia izaten da, hau da, astebeterako 

alokatzen duten eta ondoren beste hiri batera joaten diren PJPak daude, beste batzuek 

nahiago izaten dute hilabete bat geratu eta gero atseden hartu; formulak askotarikoak dira, 

pertsona adina. Espazio komunak, sukaldea eta bainugela, PJP guztiek partekatzen 

dituzte. 

Pisu-modalitate honek independentzia eta autonomia eskaintzen die pertsonei, beren 

jarduera-denborak kudeatu eta bizitza pribatuarekin uztartu ahal izateko. Horietako 

bakoitzak erabakiko du zein formula egokitzen zaion ondoen bere errealitateari. 

Autonomia horrek esan nahi du beraiek izan behar dutela prostituzioaren konplexutasuna 

osatzen duten alderdi guztiak administratzen eta maneiatzen jakin behar dutenak. 

Kontaktuak izan behar dituzte prentsan iragarkiak argitaratzeko, Interneteko kontaktu-

orriak erabiltzen jakin behar dute argazkiak igotzeko eta testua egiten duten sexu-

zerbitzuekin, telefono mugikorrak jardueretarako soilik izan behar dituzte eta horiei 

erantzuten jakin behar dute, beren zerbitzuak eskatzen dituzten gizonekin negoziatzen 

jakin behar dute, tarifak, denbora, etab. Prostituzioan modu independentean aritzeak gastu 

ekonomiko batzuk dakartza, eta sexu-langileak berak hartu behar ditu bere gain.  

Badira beste modalitate minoritarioagoak ere, hala nola gelak orduka alokatzea edo 

etxebizitza partikularrean prostituzioan aritzea, eta horiek ere independentetzat jotzen 

dira.  
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Hiru pisu-modalitateek bezeroa erakartzeko modu bera dute, baina Sexu 

Askatasunaren Berme Integralari buruzko irailaren 6ko 10/2022 Lege Organikoaren 

ondoren, Interneten argitaratzen ziren harremanetarako orriek formatua aldatu dute. 

Publizitate mota hori egiten duten enpresek Espainiako egoitzak itxi dituzte, publizitate 

mota hori legez kanpokoa ez den Portugalgo herrialdeetan irekitzeko. Enpresek PJPekin 

lan egiten jarraitzen dute, eta orain adiskidetasun-orrien azpian agertzen dira. Telegram, 

Onlyfans eta beste sare sozial batzuetako kanalak ere agertu dira, bezero potentzialak 

ordainpeko sexu-zerbitzuak eskaintzen dituzten pertsonekin harremanetan jartzeko. 

Legea onartzearen ondorioz, prostituzioa are ikusezinago geratu da plataforma berri 

horietan. Badirudi ez dela aldatuko Internet funtsezko elementua dela eta izaten jarraituko 

duela bezeroei sexu-zerbitzuak hurbiltzeko. Sistema honek gizakiak eskatzen duen 

diskrezioa eskaintzen du, baita konfidentzialtasuna eta anonimotasuna ere. Iragarkiak 

argitaratzeko funtsezko baliabide bihurtu da. Horregatik, beharrezkoa da emakumeek 

sareko plataformen berri izatea eta erabiltzen jakitea. El Diario Vascok, zeina baitzen 

PJPek beren iragarkiak argitaratzen zituzten espazio nagusia 2018ko urtarriletik aurrera 

zerbitzu hori eskaintzeari utzi zion. Gaur egun, Gipuzkoan ez dago jada kontaktuen 

iragarkirik prentsa idatzian.  

PJParen eta bezeroaren arteko kontaktuak ariketa-espazio horretan eman ahal 

izateko, ezinbestekoa da telefono mugikorra erabiltzea. Hori izango da bi aldeen arteko 

komunikazio-bidea. Telefonoa ezinbesteko tresna da, eta, horregatik, beren lanbidea 

garatzeko zenbait lerro esklusibori eutsi ohi diete, eta haien zain egoten dira. Dei gehiago 

jasotzeak ez du esan nahi bezero gehiago etortzen direnik; beraz, asimetria dago deien eta 

bezeroen sarrera efektiboaren artean. Asimetria hori bezero potentzialek informazio 

zehatzagoa eskatzen dutelako gertatzen da, behin eskuratuta PJPera joan edo ez 

erabakitzen dutelako.  

Atal hau amaitzeko, egokia litzateke errealitate horren testuingurutik eta 

deskribapenetik sortzen den ideia nabarmentzea: dauden espazioen sorta askotarikoa da, 

bai PJPek, bai bezeroek, beren sentimenduaren arabera, hau da, a priori, badirudi subjektu 

bakoitzak erabakitzen duela ordainpeko sexu-zerbitzuak zein girotan izatea nahiago duen 

eta beste pertsonarekiko harremana nola ezarri nahi duen.  
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f) SAREAK ETA ALIANTZAK 

Gurea bezain mundu globalizatuan, sare-lana ez da soilik egokia, ezinbestekoa ere 

bada, eta Euskadin, non elkarekintzarako tradizio handia dagoen, lan partekatua modu 

naturalean eratzen da, zailtasunik gabe. Urteetan zehar ehundu diren sare 

garrantzitsuenetako batzuk aipatu nahi ditugu, baina, oro har, bultzada eta garapen 

handiagoa behar dute oraindik.  

 Prostituzioarekin harremana dutenak:  

-   European network for the promotion of rights and health among migrant sex 

workers (TAMPEP): Europako Sarea 1993an sortu zen, eta Europako 24 herrialdetan 

jarduten du. Egoitza nagusia Amsterdamen du (Holanda)  

-   Coalition Against Trafficking in Women (CATW): 1988an sortutako 

nazioarteko sare abolizionista, emakumeen salerosketaren eta oro har prostituzioaren 

aurkako borrokan zentratua.  

-   Internazionala Prostituten Kolektiboa: Internazionala Prostitutes Collective, 

1975az geroztik lan egiten du sexu-langileak eta haien familiak ez kriminalizatzearen 

alde. Londresen (Britainia Handia) eta San Frantziskon (Estatu Batuak) ordezkaritzak 

ditu.  

-   Europako Sexu Langileen Eskubideen aldeko Nazioarteko Batzordea (ICRSE) 

2004an sortu zen, eta Holandan du egoitza soziala  

-   RedTraSex: Latinoamerikako eta Karibeko sexu-langileen sarea. 14 

herrialdetako erakundeek osatzen dute.  

-   Gu Gaitun: Prostituzioan aritzen diren pertsonen kolektiboarekin lan egiten 

duten erakundeen euskal federazioa, 2014an sortua, Euskadiko sei elkartek osatua.  

 Sexu-langileek berek Espainian sortutako erakundeak : 

- PutXk borrokan. 

- Otras sindikatua. 

- AFEMTRAS. 

- Sumindutako Putak. 
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- Sexuaren profesionalen elkargoa –APROSEX-. 

 Beste aliantza batzuk: 

Urteetan zehar, hainbat aliantza sortu dira prostituzioaren munduarekin zuzenean 

lotuta ez dauden beste kolektibo batzuekin, erakunde feministetaz gain, problematikei 

dagokienez antzekotasunak dituzten beste erakunde mota batzuekin ere 

(desberdintasunak alde batera utzita); horien artean, nabarmentzekoak dira etxeko 

zaintzaileen kolektiboekin egindako aliantzak, kolektibo feminizatuak ere badirelako, 

batzuetan ezkutuko ekonomiaren barruan, migratzaileen portzentaia handiarekin, eta 

batzuetan lan-esplotazioko eta salerosketako arazoak dituztenak, nahiz eta aliantza horiek 

oraindik garatzeke dauden, hainbat proiektu bateratu egin dira. 

 

3- METODOLOGIA 

Txosten hau lortzeko, hainbat helburu planteatu dira: 

Helburu orokorra: 

Irungo udalerrian prostituzioan aritzen diren edo/eta bizi diren emakumeen egoera 

ezagutzea, hobekuntza-proposamenak egin ahal izateko. 

Helburu espezifikoak: 

- Irunen bizi diren edo/eta prostituzioan aritzen diren pertsonen egoera 

aztertzea. 

- PJPen profilaren mapa egitea. 

- Prostituzioan aritzen diren edo/eta Irunen bizi diren pertsonen premiak 

hautematea. 

- Politika publikoek prostituzioaren eta salerosketaren arloan duten eragina 

aztertzea. 

- Eskubideak bermatzen dituzten araudiak ikusaraztea, PJPak haietara iristen 

diren ikusi ahal izateko. 

- Bidasoako zerbitzu eta baliabide komunitarioen ezagutza, irisgarritasuna eta 

erabilera aztertzea. 
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- Jarduera-proposamenak egitea, Prostituzioan Jarduten duten Pertsonen bizi-

kalitatea hobetzeko. 

Txosten hau egiteko, lau ikerketa-metodo erabili dira. Lehenengoa prostituzioaren 

arloko legeriari buruzko material bibliografikoa izan da, bai estatu mailan zein 

nazioartean. Halaber, eskubideekin eta berdintasunarekin lotutako araudiak eta legeriak 

aurkitu dira. Horiek guztiek izan dira esparru teorikoa eraikitzen lagundu dutenak, 

Espainiako Estatuan eta, zehazki, Irunen prostituzioak bizi duen egoera ulertu ahal 

izateko oinarri gisa. Bai eta azterlan honetan lortutako datuak hobeto ulertzeko ere. 

Erabilitako bigarren metodoa galdetegiarena36 izan da. Bilatutako informazioa 

kalitate handiagoz jasotzeko asmoz planteatu den tresna izan da. Galdetegia hiru zatitan 

banatu da. Lehenengoa azterketa-laginaren37 datu estatistikoen bilketa. Datu kuantitatibo 

horiei esker, prostituzioan aritzen diren pertsonen ezaugarri nagusiak ikus daitezke, hala 

nola adina, sexua, jatorria, egoera juridikoa, eta abar. Bigarren zatian, haien bizi-kalitatea 

aztertzen da, eta komunitatearen partaidetzari, prostituzioan dituzten zailtasunei eta abarri 

buruz galdetzen da. Galdetegiaren zati horrek formatu itxia du. Beste esparruetako 

informazioa jasotzeko galdera irekiak egin dira; hala, nahi duten emakumeei aukera 

ematen zaie idazteko eta informazio kualitatiboa lortzeko. Hirugarren atalak prostituzioa 

indargabetzeko lege-proposamenari buruzko galderak barne hartzen ditu, egungo egoera 

nola bizitzen ari diren ezagutzeko asmotan. Bigarren zatian bezala, ahalik eta informazio 

gehien bildu nahi izan da; beraz, galdera itxiak eta irekiez osatu da.  

Azterketa egiteko erabilitako hirugarren metodoa Aukerako teknikek duten 

informazio kualitatibo guztia biltzea da. Informazioaren zati bat sexu langileekin, urte 

hauetan egindako esku-hartze zuzenari esker bildu da. Bestalde lan-eremuetara gerturatuz 

zuzenean jaso den informazioa azaltzen da emakumeak – gehienak – galdetegiak betetzen 

zituzten bitartean.  

Laugarren metodoa behaketa parte-hartzailea izan da. Hilean behin lan-

eremuetara joateak horiek ondo ezagutzea bideratzen du. Horrek eta sexu langileek 

azaltzen dutenarekin batera, lan egiten duten lekuen errealitatea ondo ezagutzea eragin 

du.  

                                                           
36 III.Eranskina ikusi 
37 Iruneko udalerrian bizi diren edo/eta lan egiten duten eta prostituzioan dabiltzan pertsonak 
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Ekainaren amaieran egin zen Aukerako langileen artean lehenengo bilera, bertan 

kronograma38 bat sortu eta azterlana eskatutako epean aurkezteko lan zein jarduera plana 

ezartzeko. Nabarmendu behar da 7 hilabete eskas izan direla ikerketa-prozesu osoa 

egiteko. Dedikazioa ezin izan da esklusiboa izan, baliabide ekonomikorik ez dagoelako, 

eta, beraz, teknikariak zuzenean esku hartzen eta sentsibilizatzen, jarraitu behar izan dute 

eta lan-kargari ikerketa hau gehitu behar izan diote. Bera, funtsezkoa izan da 

kronogramak ezarritako epeak betetzea eta hauekin zurrunak izatea, azterlana epearen 

barruan amaitu ahal izateko. 

Adierazi behar da lagin homogeneoagoa eta adierazgarriagoa lortzeko eta Irungo 

udalerrian lan egiten duten pertsonak edo bertan bizi direnak (udalerri berean lan egin 

dezaketen ala ez, alde batera utzita) aurkitzen saiatzeko eta laginketa bat lortzeko 

asmotan, Irunen eta Irungo zein Gipuzkoako klubetan zein pisuetan harremanetan jartzea 

beharrezkoa izan da. Lehenengo fasea baimena kluben eta pisuen jabeei eskatzea izan 

zen, pertsonak lanean ari diren ordutegian galdera-sortak pasatu ahal izateko. Eskertzekoa 

da espazio guztietan emakumeekin egoteko eta ikerketaren helburua azaltzeko toki bat 

momento oro eskaini digutela. Ezin dugu ziurtasunez esan parte-hartze maila. Batzuek, 

hainbeste galdera zituen galdesorta ikusistean, ez zuten bete nahi izan. Ikerketa uztailaren, 

abuztuaren eta irailaren artean egin da, Irunen lan egin duten edo/eta bertan bizi diren 

pertsonen lagin handiagoa jaso ahal izateko. Horietako batzuk, aurrerago ikusiko den 

bezala, ez dira Irunen landu, baina bai Donostian, Lezon eta abarreko udalerrietan. Beraz, 

probintzia berakoak izan direnez udalerriak, baliozkotzat jo ditugu. Esparru teorikoan 

zehaztu den bezala, prostituzioaren jardunaren ezaugarrietako bat lanaren mugikortasun 

geografikoa da. Horrexegatik jarri ginen harremanetan ahalik eta lan-espazio gehienekin. 

Galdetegi gehienak lan-eremuetan bete dira, baina Aukerako bulegoan ere egin 

dira, eta online bidali zaizkie Irunen prostituzioan aritu direla dakigun kontaktuei. 

Erantzun txikiena online formatukoa izan da.   

Galdera-sorta autoaplikatua izan arren, erantzunetan beti egon da teknika bat, 

galderak ulertzeko zalantzaren bat ote zegoen jakiteko. Eskerrak eman nahi dizkiegu 

emakumeei azterlanean parte hartzeagatik; guztira 102 galdetegi bete dira. 

Datuen analisia bitan banatu da: zati kuantitatiboa, tauletan erakusten dena; eta zati 

                                                           
38 II.Eranskina ikusi 
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kualitatiboa, informazioa hobekien biltzen duten erantzunak nabarmenduz. Bi zatiak 

osagarriak dira elakarren artean. 

Ondorioetan, galdetegietan jasotako informazioa eta Aukeratik lortzen den 

jakintza agertzen dira, eta, horrela, ikergaiaren errealitateari buruzko ezagutza areagotzen 

da. Hobekuntza-proposamenak prostituzioan aritzen diren pertsonen premietara 

mugatzen dira, haien bizi-kalitatea hobetzeko asmotan.  

4- DATUAK 

a) IRUN UDALERRIKO EZAUGARRIAK  

Irunek 62.000 biztanletik gora dituen udalerria da eta Gipuzkoa mailan  biztanlez 

bigarrena  Donostiaren atzetik.  Datu hori ez da prostituzioan aritzen diren pertsona asko 

egoteko arrazoi nagusia. Ezaugarri nagusia Frantziarekin muga egiten duen hiria izatea 

da, hau da, Irunek ordainpeko sexu-zerbitzuen eskaintza handia du, jatorri frantseseko 

gizon askok zeharkatzen dutelako muga, zerbitzu horiek eskatzeko (era askotako 

erosketak egitera edo taberna eta jatetxeetan kontsumitzera ere joaten dira). Kontuan izan 

behar da Frantziako lege abolizionistak, bezeroei isuna jartzen diela. Hori dela eta, asko 

Irunera joaten dira, baita inguruko herrietara ere, hala nola Lezora (Arroxa kluba) edo 

Donostiara. Prostituzioan aritzen diren pertsonek beti esaten dute beren zerbitzuak 

eskatzen dituzten frantziar bezero asko daudela. 

Irungo prostituzioaren jardueraren erradiografia eguneratua sortzeko, Aukeran gaur 

egun eta azken bederatzi urteetan egindako lanetik abiatuta ematen zaizkigun datuak 

erabiliko ditugu. Gaur egun, Irunen egiten dugun lanari esker, hiru lan-espaziotan jardun 

dezakegu: pisuak, klubak eta espazio publikoa. 

- Pisuetako landa-lana: 

2022an, Irungo pisuetan egindako landa-lanaren bidez, badakigu aktibo 20 etxebizitza 

inguru daudela, udalerriko hainbat auzotan banatuta. 
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1.Taula. Irunen detektatutako lan-etxebizitzak 

 

Horrela, bada, 1.Taulan ikus daitekeenez, hiriaren erdialdean, Pio XII.ean, solairu-

kontzentrazio handiena dago, eta, ondoren, Behobia eta Arbesen daude, guztira 6. 

Aipatzekoa da Aukeratik pisuak lan-pisu gisa identifikatzen baditugu ere, horrek 

ez duela esan nahi etxebizitza lan egiteko soilik erabiliko denik. Hau da, soilik lanekoak 

edo soilik atsedenekoak baino ez diren pisuak egongo dira edo egon daitezke, non 

pertsonak tarifa bat ordaintzearen truke, aldi baterako egonaldi bat izan dezakeen eta 

badakigu horietako pisu batzuetan,  bizi diren eta modu independentean lan egiten duten 

pertsonenak daudela. Sexu lanaren bitartez heuren hileko alokairua edo hipoteka 

ordaintzen dutela.  

1. taulan aipatzen ditugun 20 pisuen berri izan arren, 9ra izan dugu irisgarritasuna. 

Izan ere, oso zaila da etxebizitzetara sartzea. Normalean ahoz ahoko funtzionamendua 

izaten dugu, norbaitek ezagutzen gaitu edo gomendatzen gaitu eta hórrela pisuetara 

sartzen uzten digute. Beraz aipatu ez duela zerikusirik, jendearentzat eta bezeroarentzat 

irekita dagoen klub batekin. 

2.Taula. Irungo etxebizitzetara egindako bisitak 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 0 1 5 6 7 8 9 
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Irunen detektatutako lan-pisuak

Casto Cantero Fuenterrabia San Miguel Behobia Artia Anaka Pío XII Santiago Ventas

mailto:aukera@arrats.org


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    65. orrialdea 

2. taulan ikus daitekeen bezala, landa-lanetik Irungo etxebizitzetara sartzen garen 

etxebizitzen kopuruak pixkanaka gora egin du urteetan zehar eta  2022. Urte izan da 

etxebizitza kopuru gehien bisitatu dugun urtea.  

3.Taula. Iruneko klubetara bisitak 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

5 5 4 4 2 2 2 2 2 

 

4.Taula. Iruneko klubetan kontaktatutako emakumeak.  

 

Aurreikus daitekeen bezala, pixkanaka harremanetan jarriko diren emakumeen 

kopuruak ere behera egin du  2020.urtean bereziki eragin zuen pandemiak, bertako kluben 

itxieraren ondorioz. Baina atzera begirako ildoari jarraituz, klub kopurua, eta, beraz, 

pertsona kopurua, murrizten doala ikus daiteke urtez urte. Datu hori errealitate bat 

erakusten diguten Euskadi mailan. Bizkaian lan egiten duten beste erakunde batzuek ere 

beherakada hori adierazi dutelako. 

 

- Landa-lana espazio publikoan: 

Gaur egun Zaisa inguruan (Behobia) dagoen espazio publikoko landa-lana 

identifikatu dugu. Inguru hauetan ere asko gutxitu da aritzen diren pertsonen kopurua. 

278
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Iruneko klubetan kontaktatutako emakumeak

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

mailto:aukera@arrats.org


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    66. orrialdea 

 

5.Taula. Espazio publikoan kontaktatutako emakumeak 

 

Hiru lan-eremu ezagunetatik, espazio publikoa da gutxien erabiltzen dena, eta hori 

hainbat arrazoirengatik gertatzen da: arriskugarritasuna, baldintza klimatikoak eta 

jokabide zibikoari eta bide publikoaren erabilera, okupazioa eta garbiketa arautzen dituen 

udal-ordenantzak asko eragiten dute. 

Gure datuen arabera, 2011ko apirilaz geroztik, zenbait aldaketa ezartzen dira eta 

artikulu berri bat gehitzen da: (17. artikulua). Artikulu horretan, sexu-zerbitzuak 

eskaintzeko eta eskatzeko espazio publikoaren erabilera arautzen da. Ordenantza horren 

bidez, bide publikoan prostituzioan aritzen ziren pertsonei administrazio-zehapenak 

ezarriz, hiriguneko kolektiboa, hala nola erdigunea eta San Migel auzoa, Zaisa 

industrialdeko guneetara lekualdatzea lortzen da, arriskua, ikusezintasuna eta bazterketa 

areagotuz. 

6.Taula. Udal-ordenantzarengatiko administrazio-zehapenak39 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

8 7 12 6 10 4 1 0 0 

 

Bildutako datuen arabera, 2021ean eta 2022an ez da administrazio-zehapenik jarri. 

Datu hori positiboa da. Bada, ordenantza honekin Aukerak egin duen ibilbidetik baieztatu 

dezake, ez duela ezertarako balio prostituzioan aritzen diren pertsonei isunak jartzea, bide 

publikoan lan egiten ari diren arren eta bide publikoan jartzen ari diren arren, badakigu 

                                                           
39 Iturria: Irungo udaltzaingoa, Azarako datuak, 2022. 
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eskura beste bitarteko edo modalitaterik ez dutelako dela. Beraz, zigor ekonomikoak 

ezartzeak ordu gehiago lan egitera soilik behartzen ditu, beren gastu eta premiez gain, 

zigor publiko bat ere konpondu behar dutelako.  

b) AUKERA PROGRAMAREN ESKU-HARTZEA IRUNEN 

Zehaztu berri dugunez, Irungo udalerrian prostituzioan aritzen diren pertsonen 

kontzentrazio handia dago. Errealitate horren ondorioz, Aukerak etengabe esku hartu 

behar duela ikusi da, eta, hala, lankidetza-loturak ezarridira, 1999. urtearen amaieratik. 

Udalak behar duten pertsonei arreta emateko gune bat eskaini du, eta programaren zati 

bat diruz lagunduta egon ohi da. Irungo bulegoko arreta-ordutegiak honako hauek dira: 

astelehen goizetan, 10: 00etatik 12: 45era, eta astearte arratsaldeetan, 16: 00etatik 17: 

45era. Horrela, goizeko eta arratsaldeko ordutegia beteko da, haien jardun-ordutegiak 

errazteko eta ez oztopatzeko. Hilabete bakoitzeko hirugarren asteartean, arratsaldeko 16: 

00etatik 20: 00etara, landa-lana egiten da, lan-eremuak bisitatuz. Programako bi 

teknikarik egiten dute ibilbide hori ARRATS elkartearen furgonetarekin. Behobia 

ingurura joan eta han dagoen espazio publikoa, klubak eta pisuren batetik igarotzen da. 

Beste auzo batzuetan ere bisita gehiago egiten dira. Etxebizitzetara egindako bisitei 

dagokienez, pertsonekin adosten da zer egun eta ordu joan behar den, normalean 

astelehenetik goizeko arreta-ordutegiaren ondoren. Baliabideren batera (anbulatorioetara, 

Lanbidera, Gizarte Zerbitzuetara eta abarretara) laguntza espezifikoa eman behar den 

kasuetan, erreferentziazko teknikaria esplizituki joango da hori egin ahal izateko. 

Udalerri horretan lanean emandako urteak direla eta, AUKERA erreferentzia-puntua 

izan da Irunen prostituzioan aritzen diren pertsonentzat. Gure lan-helburuak bat datoz 

errealitate horrekin, eta prostituzioan aritzen den pertsona helduari laguntzea daukagu 

helburu, askatasunez eta behartu gabe, lan-inguruneko egoera kritikoei aurre egiteko 

estrategiak errazteko eta haren baldintza pertsonalak eta sozialak hobetzeko beharrezkoak 

diren baliabideak emanez. Behaketak eta eguneroko lanak ahalbidetzen duen ezagutzatik, 

osasunari, baliabide komunitarioei eta abarri buruzko ezjakintasuna hautematen da. 

Horregatik, prebentzio soziosanitarioari buruzko lan psikohezigarri bat egiten da, honako 

hauek azpimarratuz: preserbatiboa erabiltzearen garrantzia; sexu seguruko praktiken 

prebentzioa, sexu-transmisiozko infekzioei buruzko informazioa/prestakuntza emanez 

(hepatitisa, sifilia, gonorrea, GIB/HIESa...) eta bezeroekin preserbatiboaren erabilera 

negoziatzea; bizi-ohitura osasungarrietan heztea eta kontsumoak murriztea. Hirian 
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dauden baliabideei buruzko informazioa; aholkularitza juridikoa, baita lan-ingurunean 

izan behar diren zainketei buruzko guztia ere. Prostituzioan aritzea ez den beste lan mota 

bat lortu nahi duten pertsonentzat, prestakuntza- eta/edo lan-ibilbideak egiten dira, 

prostituzioaren jarduna utzi eta enplegu normalizatu batean sartu ahal izan daitezen. 

Aukera programak 3 jarduera-eremu ditu: 

1.- Gizarte-sentsibilizazioa: prostituzioari buruzko errealitatea ezagutzera emateko eta 

prostituzioan aritzen diren pertsonek pairatzen duten estigma eta aurreiritziak murrizteko 

helburuarekin. Herritar guztiei eta kolektibo espezifikoei zuzenduta dago, hala nola 

ikasleei, komunikabideei eta lehen eskuko informazioa izan nahi duten teknikariei eta 

osasun-langileei. Ikusezinak irratia podcast-en bidez ere argitaratzen da, informazioa 

emanez eta webean – Aukera- aldizkaria – informazio-artikuluak zabalduz. 

 

2.- Esku-hartze zuzena – laguntzailea-: Bi maila osagarritan egiten da, eta horiei esker, 

aurretiko diagnostiko baten bidez, proiektuaren helburu espezifikoak lor daitezke, bai eta 

laguntza eta euspena sustatu eta banakako lan-planak lortzeko beharrezkoak diren 

laguntzak gauzatu. 

a. Bulegoan esku hartzea: lehen harreran, Irunen dauden baliabideen berri 

ematen da, bai eta eskubideak nola eskuratu ere (gizarte-, osasun-, lan- eta 

abar irisgarritasuna), eta Aukerak eskaintzen dituen zerbitzuen berri ere. 

Hots, hainbat baliabidetan laguntzea; euspen psikosoziala eta entzute 

aktiboa – espazio segurua eta konfidentziala –; aholkularitza juridikoa; 

terapia psikologikoa; laneko eta prestakuntzako orientazioa eta baliabide 

komunitarioetara bideratzea; osasun-informazioa; laneko arriskuak 

saihesteko jarraibideak; aholkularitza sexologikoa... Gainera, doan ematen 

da prebentzio-materiala – preserbatiboak eta lubrikatzaileak –. Bide batez, 

pertsonaren beharren diagnostikoa egiten da, eta, beharrezkoa bada, lan-

plan bat egiten da harekin. Aukerakora jotzen duten pertsonekin egiten 

diren jarduera guztiek hainbat arrisku prebenitzeko edo arintzeko asmoa 

dute, hala nola estigma eta gizarte-bazterketa. 

 

b. Landa-lana: hilean behin lan-eremuak bisitatzea (espazio publikoa, klubak 

eta pisuak). Helburu nagusia da Aukera Programa ezagutaraztea eta 
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prebentzio-eremu sanitarioa indartzea bulegora joateko zailtasunak 

dituzten pertsonentzat zuzendua bereziki. Oinarrizko informazioa ematen 

da, hitzorduak edo/eta laguntzak hitzartzen dira, eta, kasu batzuetan, 

pertsonaren jarraipena egiten da. Ekintza horrek sexu-lanaren 

konplexutasunak hobeto ulertzea ahalbidetzen du, lan-baldintzak, 

espazioak, bezeroekiko harremanak eta abar behatuz, prostituzioan aritzen 

diren pertsonei erantzun eraginkorragoa eman ahal izateko asmotan.  

3.- Koordinazioa eta lankidetza: Komunitatean dauden hainbat saretan aktiboki parte 

hartzen da, bai maila instituzionalean, bai maila komunitarioan. 

Azpimarratu behar da erabiltzaile batekin esku-hartze bat egiten denean 

intentsitate txikikoa, ertainekoa edo handikoa izan daitekeela, eta, beraz, arreta-proiektu 

indibidualizatua (API) egindako eskariaren araberakoa izango dela. Eskaera hori gauza 

erraz bat izan daiteke: udalerriko baliabide bati laguntzea, bakarrik joatearen beldur edo 

segurtasunik eza dela eta, edo arreta integrala ematea hainbat mailatan (soziala, juridikoa, 

sanitarioa, lanekoa...). 

Kontuan hartu behar dira sexu langileekin esku hartzea zailtzen duten bi faktore 

daudela: mugikortasuna eta estigma. Gure lurraldean gutxi gorabehera egonkor 

mantentzen den kolektiboaren zati batekin lan egiten dugu – badira duela hogei urtetik 

harremanetan dauden pertsonak –, beste pertsona kopuru batek, nolabaiteko maiztasunez 

desplazatzen dabil (nahiz eta errotze nagusia Gipuzkoa izan), edo hemen iraganean beste 

autonomia-erkidego edo probintzia batean errotuta egon. Ariketaren ondoriozko 

mugikortasunaren kontuak batzuetan etengabeko esku-hartzea zailtzen du (bereziki, 

izapide jakin batzuk egin behar direnean). Hots, emakume batekin prozesu administratibo 

bat hasten bada, kontuan izan behar da ze datetak lan edo atxedenerako mugitzeko edo 

geratzeko amoa daukan. Orokorrean jarraipena egiteko, mugikortasuna ezaugarri den 

kasuetan, telefono bidez, bideo-dei bidez eta/edo WhatsApp bidez egiten da. 

Estigmari dagokionez, zertan lan egiten duten esan nahi ez izateak zaildu egiten 

du zerbitzu normalizatuetara irisgarritasuna izatea, hala nola Oinarrizko Gizarte 

Zerbitzuetara (ez dute azalpen jakin batzuk eman nahi) edo beste baliabide batzuetara, 

Kasu batzuetan profesionalak gezurretan dabiltzaren susmoa izaten dute hauek haien lana 

zein den ez dutelako esan nahi. Eta esaten badute askotan aurreiritziekin epaituak 
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sentitzen dira. Beraz, kasu batzuetan, jarraibideak ematen dira sexu-langileak 

ahalduntzeko eta kudeaketak eta/edo elkarrizketak segurtasunarekin eta beldurrik gabe 

egin ahal izateko haien bizimoduarekin lotutako galderen aurrean indartuz. 

Izan ere, kasu batzuetan, Aukeratik beste erakunde edo organismo publiko 

batzuekin koordinatu edo bideratu behar denean, ARRATS elkartearen izena erabiltzen 

da erabiltzailearen estigmatizazioa saihesteko. 

c) DATUEN AZTERKETA 

 DATU KUANTITATIBOAK 

Jarraian, hainbat itemetatik ateratako datuak xehatuko dira, galdetegia aplikatu 

ondoren lortutako datuak zehatz-mehatz erakusteko, eta, horrela, Irunen prostituzioan 

aritzen diren pertsonen erradiografia eguneratua lortzen saiatuko gara. Datu horiek Irunen 

prostituzioan aritzen diren eta udalerri berean bizi diren pertsonei eta Irunen soilik 

prostituzioan aritzen diren eta udalerritik kanpo bizi diren pertsonei dagozkiela 

azpimarratu nahi da.  

1- Elkarrizketatutako pertsonen datu orokorrak 

1.Taula. Elkarrizketatutako pertsonen guztira 

 

 

Jakina denez, prostituzioaren aurpegia emakumezkoena izan ohi da, gehienbat cis 

emakumeena, jarraian trans emakumeak izanik eta gizonak gutxieneko bat. 1. taulan ikus 

daitekeen bezala, jasotako laginak ohiko parametroei jarraitzen die. Gure kasuan, % 91 

cis emakumeak dira, % 7 trans emakumeak eta % 2 gizonezkoak. Ertzaintzak 

2

93

7

Elkarrizketatutako pertsonak

Gizonak Emakumeak Trans Emakumeak
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aurkeztutako datuetan, 2022ko azaroaren 30ean egindako jardunaldietan: «Erronka 

berriak salerosketaren eta sexu-esplotazioaren aurrean». Euskadin prostituzioan aritzen 

diren pertsonen ehunekoa aurkeztu zuten: % 2 gizonak, % 6 emakumeak eta % 92 

emakumeak izanik. Horrenbestez, ontzat ematen ditugu azterlanean lortutako emaitzak, 

ertzainen jarduenaldiko datuekin bat egiten dutelako eta egungo errealitatearen lagin 

adierazgarrritzat ulertuko dugu.  

Azken urteotan, programak gizonen arreta murriztu du. Orokorki hitz eginda, ez 

ditugu kontuan hartzen gizonezkoen kasuak. Ikusi dugunaren arabera gizonezkoak 

pisuetan egiten dute lan. Ez ditugu klubetan edo kalean ikusi. Beraz haiekiko 

irisgarritasuna ere zailagoa bihurtzen da. 

2. Taula. Kontsultak egiten diren udalerriak 

 

Elkarrizketatutako biztanleriaren lagin adierazgarriagoa lortzeko asmoz, 

elkarrizketen ratio geografikoa handitu dugu, eta honela prostituzioan aritzen diren 

pertsonen artean hain bereizgarria den mugikortasunaren aldagaia kontuan hartu ahal 

izateko. 

Azterlanaren hasieran aipatu den bezala, ratioa handitzearen helburua,  

elkarrizketatutako pertsona batzuk Irunekoak direla eta udalerrian edo/eta udalerritik 

kanpo jardun dezaketela ikustaraztea nahi da. Bide batez eta adibidez, Donostian bizi den 

pertsona bat bizi den udalerrian edo udalerritik kanpo jardun dezakeela ikustaraziz. 

Kontuan hartuta prostituzioan aritzen diren pertsonak bizilekuetatik ateratzen saiatzen 

direla lan egiteko eta anonimotasunari eusteko. Beraz, elkarrizketak Irunen eta inguruko 
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udalerrietan egin ditugu, Irunen bizi diren, prostituzioan aritzen diren eta beste udalerri 

batean bizi diren eta Irunen prostituzioan aritzen diren pertsonen benetako kopurua ahalik 

eta hurbilen dagoen datu batera iristeko asmoz.  

Frantziarekiko mugatik 20 kilometroko erradioan aurkitzen dugu jende-

kontzentrazio handiena. Irunenetik gertu edo bertan hiru klub daude, bat Lezon eta bi 

Donostian. Klub horiek Gipuzkoako handienak dira. Eta pisuei dagokienez, kontzentrazio 

handiena dutenak Donostia eta Iruneko udalerriak dira.  

2.taulan klubetako hiru herriak batuz gero, agertzen diren ehunekoen batura 

eginez gero bildutako laginaren % 89 direla ikus daiteke. Datuak banakatzean berriz, ikus 

daitekeenez elkarrizketen % 32 Donostian egin dira, % 29 Irunen eta % 28 Lezon, batez 

ere. 

 

3.Taula. Kontsulta egiteko lekua 

 

 

Aukera Programak lan-pisuak eta klubak aldizka bisitatzen dituen arren, 

etxebizitzetarako sarbidea gero eta murritzagoa dela baieztatu dezake. Jarraian xehatuko 

diren datuak ulertzeko, beharrezkoa da aipatzea Porostituzioan jarduten duten pertsonen 

mugikortasuna, jarduera honen egoera juridikoa eta estigma kontuan hartu behar direla, 

honegatik da irisgarritasuna geroz eta zailagoa. Hori dela eta, elkarrizketen ehuneko 

handiena (% 64,7) klubetan egin da eta ondoren % 33,3 pisuetan. Bi datuak Gipuzkoako 

lan-eremuei dagozkie, eta elkarrizketen % 2 kalean egin da.  
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4.Taula. Elkarrizketatutako pertsonen adin tartea 

 

Lehenengo datu soziodemografikoei dagokienez, artatutako pertsonen ia erdiak 

(% 45) 31-45 urte bitartekoak direla iksui da eta % 28 berriz, 24-30 urte bitartekoak. % 

20a 46-65 urte bitarteko eta orokorrean emakumeak dira. Espero zen bezala, 

elkarrizketatutako pertsonen % 4k 18-23 urte ditu eta % 3k berriz 66 urte baino gehiago. 

 

5.Taula. Elkarrizketatutako pertsonen jatorrizko herrialdea 

 

Aukera programan urteetan zehar erabili diren datuekin bat etorriz, oraindik ere 

alde nabarmenak daude jatorrizko herrialdeen alderaketa egiterako garaian. 

Elkarrizketatutako pertsona guztien % 81,4 Latinoamerikatik datoz, eta % 13,7 ekialdeko 

herrialdeetatik. % 3,9 berriz, Mendebaldeko Europatik datos eta egun % 1 Afrikatik. 

 

6.Taula. Elkarrizketatutako pertsonen bizilekua 
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Datu nagusi gisa, esan dezakegu 102 pertsonetatik 54k Gipuzkoan bizi direla 

adierazi dutela. Horietatik 29 pertsona dira Iruneko udalerrian bizi direnak eta honela 

elkarrizketatuen  bizileku nagusia bihurtu dela probintzian esan daiteke. Hori udalerriaren 

berezko ezaugarriengatik gertatzen da, ikerketaren hasieran aipatu den bezla, mugako 

hiria da eta Gipuzkoako bigarren udalerri handiena da, hau da, Gipuzkoako hiriburuarekin 

alderatuta kultura anitzeko biztanleria-ratio handi eta bizi-kalitateari zein etxebizitzari 

dagokienez alde ekonomiko txikia duelako. 

Gipuzkoko bigarren udalerria Donosti da, 13 pertsona bizi direlako. Ikusmira 

Gipuzkoatik ateratzen badugu, 26 pertsonak adierazi dute Euskal Autonomia Erkidegotik, 

Nafarroatik eta Erkidegotik kanpo bizi direla. Kasu honetan, estatuko gainerako lekuetan 

bizi diren pertsona gisa zerrendatzen dira. Gertutasuna kontuan izanda, 9 pertsonek 

adierazi dute Nafarroan bizi direla eta 7 pertsonek Bizkaian. 
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7.Taula. Inkestatutako pertsonen egoitza mota  

 

Inkestatutako 102 pertsonetatik 65ek adierazi zuten alokairuan bizi zirela eta 17k 

plaza bat betetzen ari zirela, hau da, 17 pertsona espazio berean bizi eta lan egiten dutela 

(kluba edo pisua). 10 pertsonak adierazi zuten senideen edo lagunen etxeetan bizi zirela, 

6k berriz, beraien etxebizitza zeukatela eta 3 pertsonak hipoteka ordaintzen ari zirela. 

Egoitzari dagokionez, 80 pertsonak adierazi zuten erroldatuta zeudela, eta 

horietatik 75ek osasun-txartela zutela. 35 pertsonak adierazi zuten aseguru mediko 

pribatu bat zutela. 
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8.Taula. Elkarrizketatutako pertsonen administrazio-egoera 

 

 

Elkarrizketatutako pertsonen administrazio-egoerari buruz galdetu ondoren, 

pertsonen % 62k adierazi zuen egoera erregularrean zegoela, eta % 17k adierazi zuen 

egoera irregularrean zegoela. 

Aurreko taularekin alderatuz gero, aipatu behar da egoera erregularrean dauden 

pertsonen kopurua etxebizitza bat alokairuan edo erosita eskuratzen dutenen kopuruaren 

antzekoa dela, eta % 17 egoera irregularrean dagoela, ezin baitu etxebizitza eskuratu 

eta/edo lan egiten duen lekuan bizi da. 

% 11k adierazi zuten turista-bisa zutela, eta % 10ek nazionalitate espainiarra 

zutela. 
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9.Taula. Elkarrizketatutako pertsonen gizarte- eta familia-egoera 

 

Elkarrizketatutako pertsonen % 100ek adierazi zuten beren kargura senideak 

zituztela. Hau da, pertsona batzuek seme-alabak zituztela beren kargura edo/eta  beste 

senide batzuk zituztela beren kargura, eta beste pertsona batzuek bi aukerak markatu 

zituzten. Kasu guztietan, ardurapean zeuden senide gehienak jatorrizko herrialdean 

zeuden/daude. 

Datu horiek bat datoz sexuari buruzko 1.taulan, adinari buruzko 4.taulan eta 

jatorrizko herrialdeari buruzko 5.taulan lortutako datuekin. Izan ere, datuen arabera, 

laginaren % 91 emakume cis dira, eta gizarteari egozten zaio adin emankorrean dauden 

edo/eta familia eskuratua duten ahaideak (ondorengoak, aurrekoak eta hirugarrenak) 

zaintzea, geituz cultura ezberdinetako emakume zaintzailearen rola, jakinda  % 90 

atzerritarrak dira.  
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2. Sexu-lanari buruzko berariazko datuak 

10.Taula. Elkarrizketatutako pertsonen lan sexualari buruzko gaiak  

 

 

Prostituzioaren jarduna eta berezko ezaugarriak, hala nola mugikortasuna, hobeto 

ezagutzeko asmotan, prostituzioan aritzen ziren lehen aldia ote zen eta Euskadin lan 

egiten zuten lehen aldia ote zen galdetu zitzaien. Elkarrizketatutako pertsonen % 

78rentzat ez zen prostituzioan lehen aldia, eta % 66k lehenago lan egin zuen EAEn. 

Pertsonen % 21ek lehen aldiz egiten zuen prostituzioa elkarrizketa egin zen unean, eta 

elkarrizketatutako pertsona guztien % 32k EAEn egiten zuen lan lehen aldiz. 
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11.Taula. Elkarrizketatutako pertsonen lan-espazioak 

 

Aurreko grafikoari dagokionez, bai lanean ari ziren lehen aldiaizanik, bai eta 

lehenago aritu baziren, datuen banaketa hau erakusten dute; pertsonen % 50ek adierazi 

dutela klubetan lan egiten dutela edo lan egin dutela, % 33k pisuetan lan egiten dutela, % 

13k irteerak egin dituztela edo egiten dituztela eta % 4k berriz, kalean lan egiten dutela 

edo lan egin dutela. 

Datu horiek ez dira baztertzaileak, datuen emaitza osoa baino ez dute erakusten, 

eta ez du bereizketarik egiten, aukera anitzak bait daude. Azpimarratu, erantzunen 

ehunekorik handiena, hau da, gehien erabiltzen den lan-espazioa, kasu honetan klubak 

direla.  
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11.Taula. Elkarrizketatutako pertsonen lan-maiztasuna 

 

PJPek lan egiten duten edo plaza egiten duten maiztasunari dagokionez, datu 

nabarmenenek erakusten dute elkarrizketatutako pertsonen % 34k astean behin egiten 

dutela lan, % 20k hilean behin eta % 10ak bi hilean behin. 

12.Taula. Elkarrizketatutako pertsonen laneko herriak eta hiriak 

 

Lortutako datuen arabera, lan gehien egin duten edo egiten duten herria Irun da, 

guztira 84 pertsona izanik. Ondoren, Donostia dator, 48 pertsonak adierazi baitute bertan, 

lan egin dutela edo lan egin dutela. 23 pertsonak adierazi zuten Bilbon lan egin zutela, eta 

22k berriz Lezon. 

Irunen lanean ari zirela edo lan egin zutela erantzun zuten 84 pertsonek beste 

udalerri batean ere lan egiteko aukera izan dutela edo lanean ari direla. Adibidez, Irunen 

bizi den pertsona batek Irungo klub batean lan egin dezake bi astez, eta beste bi astez 
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Donostiako klub batean. Hala eta guztiz ere, Irungo udalerria nabarmentzen jarraitzen du, 

etxebizitza eta lan aldetik gehien aukeratu den udalerria delako. Hori, hasieran aipatu 

bezala, Irungo faktore bereizgarriek eragina dute hots; muga- Frantziarekin igarobidea, 

kultura aniztasuna, udalerri mugakideekin eta probintziaren gainerakoekin ongi 

komunikatuta egotea eta ekonomia eskuragarria izatea.  

13.Taula. Elkarrizketatutako pertsonen parte-hartze komunitarioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item honetan, Prostituzioan dabiltzan pertsonak aurki daitezkeen eremuetako 

baliabideen ezagutzari buruz galdetu zen, bai lan-eremuetan, bai atsedenlekuetan. Lan-

eremuez ari gara, prostituzioan aritzen diren pertsonak pisuan, klubean edo kalean aritzen 

diren lekuez, hiriez edo herriez mintzo garenean. Zehazki, atsedenlekuez ari gara, 

pertsonek aldi baterako atseden hartzen duten edo prostituzioan bizi diren eta lan egiten 

ez duten leku, hiri edo herriez ari garenean. 

Lan-eremuetako eta atsedenlekuetako baliabideen ezagutzari buruzko emaitzak 

nahiko altuak dira. 97-85 pertsonak baietz erantzun dute, eta lan egiten duten edo atseden 

hartzen duten eremuko baliabideak ezagutu eta/edo horietan parte hartu dute. 

Urteetan zehar Aukeran egindako lanetik, badakigu pisu edo klub batean plaza bat 

egiten ari diren emakumeek lan egiten ari diren eremuko baliabideak ezagutzeko interesa 

dutela. 13. taulako grafikoetan konparatzen den bezala, ezagutza eta erabilera zertxobait 

handiagoak dira lan-eremuetan. Izan ere, prostituzioari buruzko guztia zirkulu pertsonal 

eta familiarretatik kanpo kudeatzen saiatzen da. Adibidez, plaza egiten ari den pertsona 
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batek laguntza behar du preserbatiboa hautsi zaiolako, eta familia-medikuarengana edo 

ohiko osasun-etxera ez joaten saiatuko da, arbuioa edo deskubritzea izateko beldur 

delako, eta arazoa lankideen, erakundeen eta abarren bidez kudeatzen saiatuko da, ohiko 

zerbitzuetatik kanpo. 

14.Taula. Lan- eta atseden-eremuetako baliabide komunitarioen erabilera eta 

ezagutza

 

 

Aurreko grafikoan azaldu den bezala, bai atsedenlekuetan, bai lan-eremuetan, 

parte-hartze eta/edo ezagutza maila nahiko altua da, baina desberdintasun batzuk ikus 

daitezke.  Bi kasuetan, baliabide ezagunenak edo erabilienak farmazia, supermerkatuak, 

dendak, lokutorioak, bankuak eta zentro estetikoak dira. Baina bi eremuetako ia baliabide 

guztien berri izan dugu. 

Alde nabarmena dago osasun-baliabideen erabileraren (hala nola ospitaleak edo 

anbulatorioak), udalaren eta gizarte-zerbitzuen erabileraren eta erakundeen  erabileraren 

eta ezagutzaren artean; izan ere, erakundeetan  parte-hartzea handiagoa da bizi diren 

eremuan, eta, normalean, eremu horretan izaten dituzte sarbide-arazo gutxien, erroldatuta 

daudelako. 

Baliabideen erabilera xehetasun handiagoz ezagutzeko, plaza- edo lan-aldian 

prostituzioan dabilen pertsona batek izan ditzakeen zailtasun motak sailkatu ditugu. 
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Bloke horiek lau eremutan banatu dira: osasun-arloa, arlo juridikoa, pertsonen artekoa eta 

arlo ekonomikoa. 

15.Taula. Osasun-arloa 

 

Osasun-arloak zenbait zailtasun mediko, sanitario eta sanitario biltzen ditu, 

prostituzioan aritzen diren pertsonek prostituzioan dauden bitartean aurre egin ahal izan 

dietenak edo egiten ari direnak. 

Lan-aldian, 36 pertsonak adierazi zuten nahasmendu psikologikoren bat zutela 

(estresa, antsietatea, depresioa...). 31 pertsonak beriz, aipatu zuten gaixotasunen bat hartu 

zutela noizbait (COVID-19a, gripea, hoztuak...). 17 pertsonek adierazi zuten istripuren 

bat izan zutela (erorikoak, kolpeak...). Eta 13 pertsonak adierazi zuten alkoholaren eta/edo 

drogen kontsumoarekin arazoak izan zituztela edo zituztela. Bestalde, 21 pertsonak 

adierazi zuten osasun-baliabideak eskuratzeko zailtasunak izan zituztela edozein gaitz 

mota tratatzeko. 
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16.Taula. Arlo juridikoa 

 

Arlo juridikoak prostituzioan aritzen diren pertsonek prostituzioan dauden 

bitartean aurre egin behar izan dieten edo egiten ari diren zailtasun soziojuridiko batzuk 

biltzen ditu. 

Elkarrizketatutako pertsonen ia erdiek (51) aipatu behar da, ez zutela jakin edo 

erabaki zuten, arlo horretan ezer ez erantzutea.  

Elkarrizketatutako 38 pertsonak adierazi zuten etxebizitza bat alokatzeko arazoak 

izan zituztela edo izan zituztela. 13 pertsonak adierazi zuten lapurretak jasan zituztela. 11 

pertsonak adierazi zuten erregularizatzeko arazoak zituztela edo izan zituztela. 10 

pertsonak erantzun zuten noizbait isuna jaso zutela. 9 pertsonak adierazi zuten objektu 

materialak galdu zituztela eta 7k dokumentazioa galdu zutela eta 7 pertsonak adierazi 

zuten noizbait lanean salaketa jarri zutela. 
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17.Taula. Pertsonen arteko eremua 

 

Pertsonen arteko arloak barne hartzen ditu prostituzioan aritzen diren pertsonek 

prostituzioan dauden bitartean aurre egin ahal izan dieten edo egiten ari diren pertsonen 

arteko zailtasun batzuk. Arlo honetako parte-hartze maila nahiko altua izan da, 39 

pertsonak bakarrik markatu zuten Ed/Ee. 33 pertsonak adierazi zuten eztabaidak izan 

zituztela lanean edo lanetik kanpo. 26 pertsonak adierazi zuten bakardadea sentitu zutela 

edo sentitzen zutela. 25 pertsonak adierazi zuten diskriminazioa pairatu zutela edo 

pairatze zutela. Bestalde, 22 pertsonak adierazi zuten lotsa sentitu zutela edo sentitzen 

zutela beraien lanarengatik. Iranak jaso izan aedo jasotzen zutenak 18 pertsona izan eta 

15 pertsonak adierazi zuten noizbait umilazioak sufritu zituztela edo sufritzen zituztela. 

Azkenik, 12 pertsonak adierazi zuten isolatuta sentitzen zirela edo noizbait sentitu direla. 
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18.Taula. Arlo ekonomikoa 

 

Arlo ekonomikoko zati honek,  prostituzioan aritzen diren pertsonei prostituzioan 

ari diren bitartean aurre egin behar izan dieten edo egiten ari diren zailtasun ekonomiko 

batzuk biltzen ditu. Arlo hau izan da elkarrizketatuek gehien erantzun dutena. 61 

pertsonak adierazi dute senideak zituztela beren ardurapean. 41 pertsonak adierazi zuten 

zorrak zituztela. 37 pertsonak aipatu zuten lanik ez zutela. 36 pertsonak adierazi zuten 

hilabete amaierara iristeko zailtasunak zituztela. 22 pertsonak adierazi zuten arazoak 

zituztela kudeaketa ekonomikoa. 
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19.Taula. Zailtasunen kudeaketa   

 

Aurreko taulei dagokienez, atal honetan elkarrizketatuek aipatutako zailtasunak 

kudeatzeko izan dituzten aukerak agertzen dira. Oro har, ikusten da pertsona gehienek 

baztertu egin dutela iturri ofizialei laguntza eskatzea edo zuzenean ez diotela inori 

laguntzarik eskatu. 31 lagunek ez zuten erantzun. 30 pertsonak ez zioten inori laguntzarik 

eskatu. Laguntza eskatu zutenen artean, 24 pertsonak adierazi zuten lankideei laguntza 

eskatu zietela. 20k laguntza eskatu zuten GKEetan. 19k laguntza eskatu zuten Gizarte 

Zerbitzuetan. 16 lagunek eskatu zieten laguntza bezeroei. 14 lagunek eskatu zioten 

laguntza poliziari. 9 lagunek eskatu zieten laguntza lagunei eta/edo bikotekideei eta 

azkenik, 5 pertsonak medikuei eskatu zieten laguntza. 
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20.Tabla. Arazoen ebazpena  

 

Taula honek eskatutako laguntzaren emaitza erakusten du, bai eta PJPek laguntza 

hori jaso duten ere. Ikus daitekeen moduan, 59 lagunek esan dute laguntza jaso zutela, 

baina horietako 14 epaituta sentitu zirela. 10 pertsonak erantzun zuten eskatutako 

laguntza lortu ez zutela eta diskriminatuta eta epaituta sentitu zirela. 10 lagunek esan 

zuten ez zitzaiela jaramonik egin eta 5 pertsonak adierazi zuten beren kabuz kudeatu 

zutela gatazka. 
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21.Taula. Epaitua sentitzea 

 

Estigmatizazioaren irismena ezagutzeko, prostituzioaren lanari buruzko itemetan, 

prostituzioan ari ziren bitartean inoiz epaituak sentitu ote ziren hala ez,  galdetu zitzaien. 

Elkarrizketatutako pertsonen % 53k adierazi zuen prostituzioan aritzeagatik epaitua 

sentitzen zela. % 21ek erantzun zuen ezkutuan eraman zuela prostituzioa, aurreiritziari 

aurre ez egiteko eta % 25ek adierazi zuten ez zela epaitua izan prostituzioan aritzeagatik. 

22.Taula. Lanez aldatzea 
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Prostituzioarekin lotutako itemen esparru espezifikoa amaitu ostean, lanez 

aldatzeko egungo aukerari buruz galdetu zitzaien. Parte-hartzaileen % 49k adierazi zuen 

ez zuela lana aldatzeko asmorik. Elkarrizketatutako pertsonen % 48k adierazi zuten lanez 

aldatzeko asmoa zutela. 

- Espainiako prostituzioari buruzko lege-aldaketei buruzko datuak 

23.Taula. Prostituzioak Espainian duen egoerari buruzko ezagutza 

 

Espainian prostituzioan jardutearen egoera juridikoari buruz galdetu ondoren, 

elkarrizketatutako pertsonen % 65 jakinaren gainean zeuden estatuko jarrera 

abolizionistari buruz. % 28k nahiago izan zuen ez erantzun, % 4k uste zuen debekatuta 

zegoela prostituzioan jardutea, eta % 3k uste zuen araututa zegoela. 
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24.Taula. Lege-aldaketaren berri izatea 

 

Elkarrizketatutako pertsonen % 78k adierazi zuen Espainiako legedian aldatu nahi 

dituzten legeen berri izan zutela. Aldiz, % 21ek ez zuen gaiari buruz ezer entzun. 

25.Taula. Lege berriekiko jarrera 

 

Prostituzioan jarduteari dagokionez estatuko legedian izan daitezkeen aldaketei 

buruz galdetu ondoren, gai horretan duten posizionamenduari buruz galdetu zitzaien. 

Elkarrizketatutako pertsonen % 91 lege berrien aurka agertu ziren, hau da, prostituzioa 

indargabetzearen aurka. % 6 prostituzioa indargabetzearen alde agertu zen. 
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26.Taula. Lanez aldatzea 

 

Espainiako prostituzioaren egoera juridikoaz hitz egin ondoren eta aldaketak zein 

ziren azaldu ostean, bigarren aldiz galdetu zitzaien ea gaur egun lana aldatuko zuten eta 

Espainian lege abolizionistak onartuko balitz ere, lanez aldatuko ziren. 

Inkestatutako pertsonen % 71k adierazi zuen gaur egun ez duela lanez aldatzeko 

asmorik. Inkestatutako pertsonen % 21ek lanez aldatu nahiko luke elkarrizketa egiten ari 

zitzaien unean. 

Elkarrizketatutako pertsonen % 48k adierazi zuen Espainian prostituzioa 

debekatuko balitz prostituzioan lan egiten jarraituko luketela. Elkarrizketatutako 

pertsonen % 40k adierazi zuen Espainian prostituzioan aritzea debekatuko balitz lanez 

aldatuko liratekeela eta % 12k ez zuen galdera horri erantzun nahi izan edo ez zuen 

erantzun. 
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27.Taula. Zergak ordaintzea 

 

Azkenik, ea prostituzioan lanean jarduten zuten bitartean, prest egongo liratekeen 

kotizatzeko, aitortzeko eta zergak ordaintzeko galdetu zitzaien. Pertsonen % 83k erantzun 

zuen prest zegoela kotizatzeko, aitortza egiteko eta zergak ordaintzeko eta % 11k adierazi 

zuen ez zuela deklaratu, kotizatu edo zergak ordaindu nahi. 

 KUALITATIBOAK: 

Atal kualitatibo hau azterketarako gauzatutako galdesorten galdera zein erantzun 

irekietatik40 dator.  Hau gauzatu ahal izateko, asko lagundu ditu prostituzioan lan egiten 

duten pertsonekin zuzenean eta banan bana lan egin eta galdesorta igarotzeak. 

Egunerakotasuneko lanak ere, jakintza eta ezagutza praxiak eman ditu. Atal honetarako 

hautatutako adierazleak 4 bloketan multzokatzen dira: 

1.- Prostituzioan izandako bizipenei buruzkoak. 

2.- Estigma eta indarkeria. 

3.- Jaurlaritzaren lege-proposamenaren aurrean dituzten erreakzioak. 

4.- Prostituzioarekin zerikusia duten politika publikoak ezartzen dituzten pertsonei 

esango lieketela. 

                                                           
40 IV. Eranskinean ikus daiteke, desglosatutako erantzunak. 
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Lehen galdera irekiaren helburua prostituzioarekin lotutako zailtasunak ikusaraztea 

da. 53 pertsonak erantzun zuten, eta laginaren erdia baino zertxobait gehiago izan zen ( 

% 52). Erantzunak 5 itemetan banakatu ditugu. Lehenengoa prostituzioan aritzearekin eta 

hura lan gisa bizitzearekin lotuta dago. Lan hori Espainiako Estatuan murgildutako 

enplegutzat jo daiteke. Jarduera honen lan-egoera esparru teorikoan garatu da. Erantzun 

gehienak prostituzioaren jarduna arautzeko beharrari buruzkoak dira: “ Ezin dugu kotizatu 

Gizarte Segurantzan, Legeztatu dezatela behingoz zerga publikoak ordaindu ahal 

izateko”. Zaila eta frustratzailea da haientzat kotizatu ezin izatea, gaixotasunagatiko bajak 

ezin kobratzea, etab., Beste era batera esanda, lan-eskubiderik ezin izatea. Gutxiengo 

batek beste lan aukera batzuk aurkitzeko zailtasunei buruz hitz egiten dute: “Beste egoera 

administratibo batzuetan, egoera irregularrean egoteak ukatu egiten du beste lan mota 

batean lan egin ahal izatea”: “Egoera irregularrean gauden pertsonei laguntzarik ez 

ematea, eginbide askotarako AIZa eskatzen baitigute”. Prostituzioa ezkutuko 

enpleguaren parte izateak aukera ematen die lanik aurkitzen ez duten edo egoera 

irregularrean dauden emakume cis eta trans askori beren familiei eta beren buruei 

ekonomikoki eusteko. 

Beste item bat adibidez, bezeroetako batzuekin dituzten zailtasunei buruzkoa da. Bi 

dira nagusiki agertu diren gaiak: kutsatzeari buruzko ezagutza eza eta bezeroek STI 

motaren bat hartzeko arriskua. Gai hori herritar guztiei helaraz dakieke (ez ordainpeko 

sexu-zerbitzuen eskatzaileei soilik). Arrisku-pertzepziorik ez izatea eta STIen kutsatzeak 

saihesteko hesi-metodoak erabiltzeko heziketa eskasa, dira gaur egun prostituzioan 

aritzen diren pertsonen iruzkinetan agertzen diren elementuak. Esaldi horrek bezero jakin 

batzuen profila laburbiltzen duela esan daiteke. Orokorrean, ezin da ehunekoetan 

baloratu, baina esan dezakegu gai horri buruz emakumeekin hitz egiten dugunean 

agertzen den konstante bat dela. Emakumeak harrituta egoten dira bezero batzuek ez 

dutelako arriskuaren pertzepziorik, eta haiek egiten dute sexu-hezkuntzako lan bat STI 

arriskuen prebentzioaren arloan. Erantzunetan agertu den beste gaia estigmarekin eta 

jarrera matxistekin lotutakoa da, bezero batzuen errespetu faltak izaten dituzte. 

Prostituzioan aritzen diren emakumeen nagusitasun eta pertzepzio kutsuari esker, 

emakumeek honako hau esaten dute: "Bezeroarekiko lana hobetzea" eta "batzuek oso 

bizkorrak direla uste dute, eta ez dute ezer ordaindu nahi". 

Jarrera matxista horiek gizartearen isla dira oro har. Horrela jokatzen duen gizonak – 

bezeroak – beste emakume batzuekin ere jarduten du bere egunerokotasunean. Beraz,  
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honako bi aldagai hauek hartu behar dira kontuan PJPetan lan egiteko eta jarduteko 

baldintzak hobetzeko: Alde batetik, bezeroek STIak hartzeko arriskuaren pertzepzio falta 

– gizonezkoen generoarekin lotutako elementu gisa hartu behar da kontuan –. Eta, 

bestetik, estigmaren ondorioz, prostituzioan aritzen diren emakumeak ez dira errespetuz 

tratatzen,. Honen adibide, zerbitzuen prezioak negoziatzen saiatzen da. Eta haien 

profesionalizazioa baliogabetzen eta haien lan-arauak ez errespetatzen saiatzen dira. 

Errealitate hori hartzen du inkestatutako emakume batek emandako erantzunetako batek: 

“Lan baldintzak okerrera doazela ikusten dut, bezeroek prezio merkeak eskatzen dituzte 

geroz eta gehiago eta babesik gabe”. 

Azaldu den beste zailtasunetako bat lankideei dagokiena da: “Arazoak lankideekin, 

ez da erraza elkarbizitza fisikoa…”, “eztabaidak lankideekin”. Emakumeek askotan 

adierazten dute prostituzioan lehia handia dagoela. Baina, prostituzioa ez da lan gisa 

katalogatzen eta profesionalizazioaren pertzepzio kolektiboa egon daiteke gainera lan-

eremu desberdinetan baldintza txarrak daude, indibidualizazioa zein estigma (PJPen 

artean zeharka ere agertzen dena) eta hori guztia dela eta, azterlan honetan errealitate hau 

agerian geratu da. 

Aipatu duten azken zailtasuna lan-eremuekin zerikusia dauka. Bertan, pisuei 

dagokienez adibidez; logelen alokairuaren prezio handiengatik eta horien faltagatik kexak 

izaten dituzte: "Logela duinak aurkitzeko zailtasuna, gelak oso garestiak dira” eta "Plaza 

egiteko lekurik ez aurkitzea". Aukera programaren ezagutzaren arabera, modu 

independentean lan egiten duten pertsonentzako gelen prezioak astean 200€-250 € 

bitartekoak dira. Alokairuan dauden gela batzuk ondo egokituta daude, baina beste batzuk 

ez dira gutxieneko baldintza batzuetara iristen. Emakume batzuek uko egiten diote 

ehuneko pisuetan lan egiteari: "Pisuetan lan egiteak esan nahi du zure prestutasun osoa 

duzula, 15/21 eguneko plazetan bi orduz bakarrik atera zaitezke eta. Niri, itxierak 

antsietatea ematen dit. Sexu-langileak toki ezegonkor eta txikietan lo egiten dugu, 

eguneko argirik gabe. Hori da esklabotza berria”. Lan-baldintzarik eta -eskubiderik ez 

dagoenez, esplotazioa prostituzioaren jardunean gertatzen da. Arauak negozioaren jabeek 

ezartzen dituzte, eta espazio horietan egon ohi diren emakumeek ez dituzte gutxieneko 

eskubiderik. Beste batzuentzat, klubetako baldintzak ere ez dira egokienak: "Lan-

ordutegi luzeekin eta zenbait klubetan umiliazio-baldintzak. Jabea bakarrik aberasten 

da”. 
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Ez dugu ezkutatu nahi prostituzioan arazorik eta zailtasunik ez dutela adierazten duten 

erantzunak egon direla. "Ez zait ezer gertatu", "Orain arte ez dut arazorik izan". 

Horietako batzuek ez dituzte egoera jakin batzuk zailtasun gisa bizi, prostituzioaren 

beraren eskutik datorren zerbait bezala baizik. 

Bigarren galdera prostituzioaren jardunari buruzko hobekuntza-proposamenei 

buruzkoa da, eta falta izan diren zerbitzuetan edo prostituzioaren jarduna hobeto 

garatzeko aurkitzea gustatuko litzaiekeen zerbitzuetan zehaztu dugu. Galdera horri 38 

pertsonak baino ez diote erantzun. Galdetegian egindako galdera ireki guztietatik, 

erantzunetan baxuena izan da (%37). Erantzunak bi itemetan bildu dira; bata zerbitzuei 

buruzkoa da eta bestea prostituzioaren jardunari berari buruzkoa. Zerbitzuei emandako 

erantzunak, multzokatuta, sexu-osasunari buruzkoak izan dira: "Garbiketa- eta higiene-

produktuak ematea, sexu-segurtasunari, STIen proba eskuragarriei, mediku-arretari eta 

abarri buruzkoak", Estigmaren gaiari dagokionez, “baliabideren bat falta zait, nire seme-

alabak babestu nahi baititut". Sexu-langileei zuzendutako politika publikoen gabezia: 

“Pandemian laguntzen zidaten baliabideak (lanik eza) eta zor ekonomikoak (ura, argia, 

ahaidetasuna) ordaintzeko”, “Dokumentazioarekin lagundu zidaten, osasun 

zerbitzuekin. Prostituzioan aritu nahi ez dugunentzako laguntza ekonomikoak egotea”. 

Eskaeren ebazpena eza Gizarte-zerbitzuetan: "Ez didate arreta egokia eman, ez didate 

laguntza eskatu dudan arazoak konpontzen lagundu". Egoera horrek ez du alde handirik, 

Aukera Programak Prostituzioan jarduten duten pertsonek egiten dizkiguten beharrei eta 

eskaerei konponbidea emateko dituen zailtasunekin. Hainbat motatako politika 

publikoetan (osasun-, gizarte- eta lege-esparruetan) cis eta trans emakumeek dituzten 

premia espezifikoak kontuan hartzen ez zaienez, ezin zaie irtenbiderik eman dituzten 

arazoei. 

Prostituzioaren beraren erantzunak zuzenean lotuta daude lan-eskubide ezarekin eta 

lan-baldintza oso eskasekin: “Ez nazatela behartu ordutegiekin”. "Lanordu gutxiago", 

"Gaixo egon naizenean baja kobratu ahal izatea", "Edozein herritarren eskubide 

berberak izateko segurtatzea", "Atseden-egunak izatea", "Lan hori araututa egotea, 

babesa eta eskubideak izateko", "Gelen eta publizitatearen prezioa erregularizatzea". 

Bestalde, beste aukerarik ez dutelako edo/eta prostituzioan lanean jarduten nahi ez duten 

pertsonen eskaria honako hau da; “Prostituzioan aritu nahi ez dugunentzako laguntza 

ekonomikoak egotea”. Prostituzioan jarduten duten pertsonentzat errealitate hau oso 

gogorra da eta beraz Aukerako teknikarientzat ere, ezin diotelako eskaera horri erantzun, 
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sufrimendua oso handia delako eta beraz ondorio negatiboak eragiten dituelako 

emakumeen osasun mentalean. 

Hirugarren galderak lanez aldatzeko edo ez aldatzeko arrazoiei buruzkoa da. Bertan 

85 pertsonak erantzun dute; beraz, erantzun-tasa handia izan dela esan daiteke, % 83koa. 

Horietatik, % 30ek lana aldatuko luke. Arrazoiak askotarikoak dira, baina guztiek islatzen 

dute prostituzioan aritzearen gogortasuna eta estigma pairatzearen ondorioekin. Hona 

hemen jasotako adierazleak: Familiak, bizi-kalitatea izateak, lasaitasunak, bizitza 

normala izateak, egonkortasunak, lan duinak, PJPekiko errespeturik ez izateak, gustatzen 

ez zaielako eta diruagatik bakarrik egiten dutelako. Honako hauek dira erantzun horietako 

batzuk: "Bizitza normal baten alde, lasaitasuna", "Nire familia izan nahi dut, nire 

bikotekidea", "Bizitzaz aldatu ahal izateko eta bizimodu normalizatua izateko", "Nekatuta 

nago, asko nekatzen duen lana da", "Ez gaituztelako errespetatzen". 

Lana aldatuko ez luketela erantzun duten emakume gehiengoek, jarduera honetan 

jasotako diru-sarrerei egiten diete erreferentzia. Haien erantzunak pobrezia saihestearekin 

lotuta daudela ikusi da: "Azkar irabazten da dirua", "Izan ere, mila euroko alokairuarekin 

ezin dut alokairua ordaindu eta nire familia mantendu", "Nire familiari eutsi behar 

diodalako", "Soldata oso txikia da beste lan batzuetan", "Ez", “beste lan batekin ez 

delako hilaren amaierara iristen ". Honegatik, esparru teorikoan gizarte-bazterketa 

errealitate hori aztertzeko aldagai gisa kontuan hartzea aipatu da. Emakumeak 

prostituzioan sartzen dira pobreziaren barruan egotea saihesteko, pobreziaren 

feminizazioaren aldagaiaren azpian etiketatuta egon ez daitezen, baina prostituzioan 

aritzeagatik gizarte-bazterketaren kasuan sartzen dira eta diskriminazio anizkoitza 

pairatzen dute. Errealitate konplexu hori jasotzen duen esaldi bat dago: "Nire gastuei 

ekonomikoki aurre egiteko lan bat aurkitzen badut, lanez aldatuko nuke". Gehiengo handi 

batek, lanez aldatuz gero, ezingo lieke aurre egin gastu ekonomikoei. Gutxiengo batek 

erantzun du bere lana gustatzen zaiela: “Lan egiten dut nahi dudanean”, “ Nire lana 

gustatzen zait” Horrela, prostituzioan jarraitzeko arrazoi nagusia gogobetetzea da, eta ez 

erosteko ahalmena. Beste batzuek adierazten dute ez dutela beste lan-aukerarik, eta 

jarraitu behar dutela prostituzioaren jardunean, aukerarik ez dutelako eta egoera 

administratibo irregularra dutelako, atzerritarrei buruzko Legearen ondorioz: “Araututa 

ez dagoenez, oso zaila da lana aurkitzea, ezin dut hori utzi, gastuak ditut”,” Beste lan 

bat lortzeko esperientzia behar da”, “Nire lanbidean jardun nahiko nuke, baina ezin dut 

paperik gabe jardín”. 
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Bestalde, prostituzioan aritzeagatik epaituta sentitu ote diren galdetzean, erantzunetan 

jasandako estigmatizazioa lortzen da. Estigma jasan izanaren erantzun positiboen 

ehunekoa % 42 izan da. Epaituta sentitzea bere zirkulu intimoenetik zabalenera doa. 

Senideak, bikotekideak, lagunak, auzokideak, lankideak, bezeroak, medikuak, 

administrazio publikoak eta polizia. Hona hemen erantzunetako batzuk: “Askotan, baina 

nahiago dut ahaztuta utzi”, “”40 urteetan zehar daramadana lanean”, “ Leku 

guztietan”, “Espainian”, “Kolonbian, nire jatorrizko herrialdean”, “Nire lankideen 

artean”, “Familia, bezeroak, lagunak, klubetako arduradunak…”, “Bai”, “Nire 

bikotekidea jakinaren gainean egon denean”, “Polizia etortzen den guztietan txakur bat 

bailitzan tratatzen zaituzte eta auzokide guztiak enteratzen dira”. Azterlanean azaldu den 

bezala, jasandako estigma soziala zeharkakoa da bizitzaren alderdi guztietan, bai 

familian, bai gizartean. Kasu batzuetan, estigma horren ondorioz, indarkeria psikikoa zein 

fisikoa pairatzen dute. 

Emakume transexualen kasuan, adierazten dute beren sexu-identitateak askoz ere 

epaituago sentiarazten dizkietela: "Errespetatzen ez nautenean, kopa batera gonbidatzen 

naute eta gero sexua eskatzen didate". Zapalkuntza hain da handia,  ez zaiela baimentzen 

lanik ez egitea edo eta aisialdiaz disfrutatzea. Zenbait aisiagunetan, honako galdera honi 

erantzun behar izaten diote: "Zenbat kobratzen duzu?". 

Hiru garren blokean barne hartzen duten urrengo 4 galderak, lege abolizionistaren 

proposamen berriarekin lotuta daude. Haiek izango direnez legearen ondorioak jasango 

dituzten pertsonak, garrantzitsua iruditu zaigu haien iritzia jakitea 

Lehenengo galdera Prostituzioan jarduten duten pertsonek Gobernuaren lege-

proposamenari buruz duten ezagutzari buruzkoa da. Erantzunen ehunekoa % 64 izan da. 

Emakume gehienek badakite lan-eremuak itxiko dituztela, bezeroei isuna jarriko dietela 

eta iragarkiak debekatuko dituztela: "Klubak eta pisuak itxi nahi dituzte", "Iragarkiak, 

etxeak, gelak eta klubak debekatu nahi dituzte", "Prostituzioa kendu eta dena itxi nahi 

dute". Beste batzuek sinplifikatu egiten dute eta Lege honek izan ditzakeen ondorioez hitz 

egiten dute: "Indargabetu egin nahi dute kalean utz diezaguketela pentsatu gabe," 

“Prostituzioarekin amaitu nahi dute "," Prostituzioa debekatuko dute "," Lana kendu nahi 

digute "," Lanbidea legez kanpo utzi "," Bezeroei eta horretarako lokalak ematen 

dizkietenei isuna jarri ". 
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Lege-proiektu honen alde ote dauden galdetzean, erantzunak masiboak izan dira, % 

99k baztertu dute proiektu honen alde egotea. Gehienek beren lana dela eta bizitza 

irabazteko modua dela diote: “Pertsonak babesik gabe geratuko dira”. “Emakume 

atzerritarrek (irregularrak) ezin izango diete lagundu beren familiei eta seme-alabei”. 

“Nik uste dut sexu-lana legeztatu beharko litzatekeela”. “Ez, nire diru- eta lan-iturria 

delako, eta gainera atzerritarra naizelako”, “Ez zait normala iruditzen hainbeste jende 

lanik gabe geratzea”, “Ez, ez nago alde, emakume asko etxearen edo familiaren 

mantenua direlako”, “Ez, planak eta familia ditugu eta guztia lan honetatik ateratzen 

da”. “Soldata normal batekin ez naiz iristen”, “Ama naiz eta familia-burua, gainera nire 

amaren eta arrebaren kargu hartu nuen, lan egiteko aukera kenduko didate”. Beste 

batzuek Lege hau aurrera aterako balitz ze ondorio izango zituzten aipatzen dute: "Legez 

kanpo uztea ez da mafiei aurre egiteko irtenbide bat", "Edozein gorabehera jasanda, 

babesik gabe egongo gara, gure lan-baldintzak okerragotuko dira, mafiak aterako dira 

eta haien mende egon beharko dugu". Prostituzioa debekatu duten beste herrialde 

batzuetan ikusi eta gertatu den bezala, behin debekatua, mafiak sortzen dira. “Ez, ez 

baitute lan honekin amaituko”. Sexu langileek argi dute ezin izango dela prostituzioa 

indargabetu, eta, aldi berean, lege hau aplikatuta, haien lan-baldintzak okerragoak izango 

direla. Batzuek argi eta garbi adierazten eta eskatzen dute, haien askatasuna bermatzea 

prostituzioan jjarraitzea erabakitzeko edo ez: “Libre naiz nire gorputzarekin egiten 

dudana aukeratzeko”. “Nortzuk dira nire bizimodua irabazteko modua kentzeko? 

“,"Aukeratzeko eskubidea dugu, gure gorputzarekin nahi duguna egiteko eskubidea". 

Hurrengo galderaren helburua da egoera hori nola bizi duten jakitea, hau da, 

Gobernuak prostituzioa indargabetu nahi dela jakiteak nola eragiten dieten jakitea. 

Bertan, % 83k erantzun zuten, eta horietatik %7  dira egoera hori ez dutenak negatiboki 

bizitzen: “Zer gertatzen den zain”,” lasai”, “Etorri behar duena etortzea, nik ezin dut 

kontrolatu”. “Bizitzako ekaitzak dira”, "Oraingoz, aldatu ez dutenez, ez dit eragiten", 

"Egunez egun, nire zorrak ordaindu ahal izateko lan egin behar dut", "Ez dut pentsatu, 

ez dut horretan pentsatu nahi". Ikus daitekeenez erantzunen bitartez, batzuk 

etorikizunean pentsatzearen ideia saihesten dute, horrela, sufrimendua saihesten delako, 

zer gertatuko den ez dakigulako eta ez dakitelako. Bestalde, % 93rentzat, lege-proiektu 

honek esnatu egiten ditu, eta hala adierazten dute; aipamenen artean, besteak beste: 

“suminduta”, “gaizki”, “zain”, “kezkatuta”, “haserre”, “nahastuta”, “estresatuta”, 

“ziurgabetasunarekin”, “beldurrarekin”, “urduritasunarekin”, “antsietatearekin”, 
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“depresiboarekin”, “zoritxarrarekin”, “deserosotasunarekin”, “estutasunarekin”, 

“kaltetuarekin”, “tristearekin”, “babesik gabe”, “epaituta”. Halaber, erantzun batzuk 

zehaztuko ditugu: "Arlo pertsonalean oso kezkatuta nago eta nire herrialdetik oso urrun 

nago". “Eta ez dakit zer egin egoera horrekin” ,"Epaituta sentitzen naiz, gurekiko 

aurreiritzi asko dituzte; ni, hemen bizi naizen bezala, nire alokairua ere ordaintzen dut", 

"Oso deseroso eta nekatuta nago". “Ziurgabetasun etengabea da, eta fakturak dauzkat”, 

“Urduri nago”, “ez dute bizitza irabazten ari den jendearengan pentsatzen”, “Estresa 

eta beldurra”, “hilero ezingo dut gastuei aurre egin”, “Imajinatzen dut babesik gabe 

egongo naizela zentzu finantzarioan; ezin izango dudala etxebizitza bat ordaindu”, 

“gastuak”, “ezin diodala familiari lagundu”. Paperik gabeko nesken kasuan, ezin izango 

dute inola ere lan egin. “Bizitza arruinatuko didate nik nire bizitza kudeatu ostean 40 

urtez…”, “Suminduta”, “ez dira kontuan hartzen kaltetuaren egoera pertsonalak”, 

“Gaizki”, “ez dute gugan pentsatzen”. Iritzia ematen duten bitartean emakume asko dira 

zalantza berdina azaltzen dutenak. Hots, nola den posible, zuzenean kaltetuak izango 

diren pertsonei inorrek galdetu ez izana eta beraz, alde batera utzi dietela sentitzen dute. 

Beraien errealitatea eta emakume gisa, dituzten bizipenak, ikusezinak direnez eta 

eskubideak dituzten subjektu gisa kontuan hartzen ez direnez, gure gizartearen sistema 

politiko eta sozialetik kanpo sentitzen dira, haserrea sentituz eta bide batez, haserrea 

areagotuz gizartean.  

Azken galdera etorkizunera begira, legea onartzen bada zer egin behar duten jakin 

nahi izan da. Inkestatutako pertsonen % 99k erantzun zuen. Erantzunetan hainbat 

adierazletan bildu dira. Horietako bat, aurreko galderan aipatu bezala, etorkizunean zer 

gerta daitekeen pentsatzeari uko egitearen ideiari buruzkoa izan da: “Oraingoz ez dakit”, 

“Ez dakit, ez dut horretan pentsatu”. Beste adierazleetako bat migrazio-prozesu berri bati 

ekitea izan da, prostituzioan jarduten jarrai dezaketen beste herrialde batera joatea izango 

zena edo, besterik gabe, jatorrizko herrialdera itzultzera eta horrela Espainian hasitako 

migrazio-prozesua itxi: “Beste herrialde batean lan egingo dut” , "Lan egiteko eskubidea 

dugun beste herrialde batera joango naiz", "Portugalera edo lan egin daitekeen beste 

herrialde batera joango naiz", “Beste alde batera joango naiz ixten badute, baina 

oraingoz ez dut lan hau utziko”. “Legea onartzen bada, beste herrialde batera joango 

naiz, baina onena izango litzateke Espainiak Legea ez onartzea”. “Beste herrialde batera 

joango nintzateke honetan lan egitera, ordaintzeke ditudan fakturak ordaintzeko 
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proposatu dudan diru-helburua lortu arte”. “Nire herrialdera itzuli eta gero Espainiara 

itzultzen naizen ala ez ikusiko dut”. “Nire herrialdera itzuliko naiz”.  

Orokorrean gutxieneko bat da, bere jatorrizko herrialdera itzultzeko asmoa daukatena. 

Migrazio-prozesuak eta itxaropenak lortzeko eragin duen higadurak eragin dute gehienek 

prostituzioan jarraitzea, Europako herrialde batetik aldatzea suposatzen badu ere. Esparru 

teorikoan azaldu den bezala – eredu nordiko abolizionistari jarraitzen dion Legea onartu 

ondoren Frantzian izandako aldaketak –, emakume gehienak ez dira beren herrialdera 

itzultzen; aitzitik, Europako kontinentearen barruan migrazio-prozesu bati ekiten diote 

berriz ere, prostituzioan jarraitzeko eta prostituzioari eta haren kargura dauden senideei 

eusteko. Beste adierazle bat honako hau da: «Lana enplegu normalizatu batera aldatzen 

saiatzea»: “Lanez aldatzera behartuko naute, baina ez da hain erraza, ez baitago lanik 

eta nik zor asko ditut...”, “Legeak agintzen duen moduan lan egiten saiatuko naiz. Beste 

zerbaitekin lan egiten saiatuko naiz”, "Nire hezkuntza osatu eta beste zerbaitetan lan 

egitea", “Aurrerago, lanez aldatzea, baina oso zaila da lan bat aurkitzea” , “Adineko 

pertsonak zaintzera itzultzea” , “Legea onartzen badute, dena beherantz etortzen zait, ez 

didatelako nire ekonomia soldata duin batekin hobetu dezakeen beste enplegurik 

eskainiko edo lortzen utziko”. “Laguntza bat jaso nahi nuke nire pasteleria ireki ahal 

izateko”. Enplegu normalizatu bat bilatzeko beren burua moldatzen saiatu arren, dauden 

lan-eskaintza urrien aldagaiak eta dituzten hileko gastuak ordaintzeko aukerarik ematen 

ez dieten soldatak adierazten dituzte. Gaineratu behar da enplegua bilatzeak gastu 

ekonomikoak eta bilaketa horri eskaini beharreko denbora dakartzala. Hori zaila izan 

daiteke lanean jarraitu behar badute eta, aldi berean, enplegua bilatu behar badute. 

Horregatik, helburu hori bete ahal izateko, beharrezkoa da laguntza ekonomiko 

duinak izatea, dituzten premiak ase ahal izateko eta, horrela, aldaketa horri modu 

errealistan aurre egin ahal izateko. 

Beste adierazle bat egoera administratibo irregularrarekin zerikusia dauka eta halaber, 

ezin izango dute lanez aldatu, egoera irregularrean daudelako: “Nik ez dut prostituzioan 

jardun nahi eta lanez aldatu nahiko nuke, baina ezin dut egoera irregularrean 

egoteagatik” , “Ezin dut lanez aldatu paperik ez daukadalako”, “Saiatuko naiz paperak 

ateratzen eta beste modu batera lan egiten”, “Modu irregularrean nago, eta nire menpe 

dago nire familia, Legean aldaketak egin aurretik, irtenbideak bilatu beharko lituzkete. 

Lehenik eta behin, emakume bat lan horretara zerk eramaten duen jakin behar da, 
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emakume bakoitzaren arazoak dezente eta askotarikoak direlako”.  Haien gogoetetan, 

berriz ere, egoera irregularrean egoteagatik lan normalizatu bat lortzeko zailtasunak 

agertzen dira, eta prostituzioa dute orokorrean irtenbide bakarra. Lehen esan bezala, 

lanean jarraitu nahi ez duten – eta tratako biktima ez diren – pertsonentzat ez dago inolako 

laguntza ekonomikorik, ezta egoitza-baliabiderik ere, ez eta erregularizatu ahal izateko 

aukerarik ere, Atzerritarrei buruzko Legean ezarritakoaren bidez ere ezin dute.  

Finean azken adierazleak erakusten du, prostituzioa baldintza okerragoetan gauzatzen 

jarraituko dutela: “Prostituzioan jarraituko dut, gutxieneko soldatarekin ez naizelako 

lortuko”, “Lanean jarraitzea da nire asmoa, beste irtenbiderik ematen ez badidate, zeren 

eta gure lanari buruz erabakitzeko aukera ere ez didate eman”, “Pisu batean lan egitea 

edo bizitza bilatzea bizirik irauteko”, "Modu klandestinoan jarduten jarraituko nuke", 

"Ezkutuan lan egitea baino ez zait geratuko, ezin dut besterik egin". Beste erantzun 

batzuk nola sentitzen diren aztertzera bideratu dira, eta gerta daitekeen moduan, aldaketa 

horrek sufrimendu handia dakar berekin: “Zure buruaz beste egitera eramango naute 

diru-sarrerarik ez ditudalako”, “Gauza asko eragiten dizkit, nire osasunetik hasi eta nire 

erosotasunera arte”. 

Emakume transexualen kasuan, barneratuta dute enplegu-aldaketa ez dela posible 

izango. “Trans izateagatik, ez daukat lanez aldatzeko aukera ez eskubiderik”. Argi eta 

garbi adierazi izan digute, lan-eskaintza baten aurretik CV bat entregatzera joan diren 

aldietan baztertu eta alde batera uzten dituztela CVak.  

Zati kualitatibo hori amaitzeko, legeak egiten dituzten pertsonei Lege-proposamen 

berri horren inguruan zer esango lieketen galdetu zen. Galdera honen bidez, haien iritzia 

jaso nahi genituen, eta bide batez ahotsa eman nahi genien emakumeei nahiz eta jakin, 

gizarte orokorraren aurrean ikusezin bihurtzen ari direla eta izaten jarraitzen duten 

emakumeak izan. % 83k erantzun du. Hainbat itemetan banakatu ditugun erantzunetan, 

nahiz eta, zeharka, erantzun guztietan azaltzen den haien ahotsa ez dela entzuna izan eta 

ez direla kontuan hartuak sentitzen legeak egiterakoan. Finean emakume guztientzat bai 

da, haien familia ekonomikoki mantentzeko modu bakarra.  Adierazleetako batek 

adierazten du gobernuan dauden pertsonek ez dutela errealitate hori ezagutzen: 

“Engainatuta daude eta ez dakite zein den errealitatea. Puta edo prostituta baten atzean 

historia gehiago dago, dena sektorean milaka pertsonak osatutako kate bat da, Coca-

Colakoa, ikuztegikoa, garbiketakoa, segurtasunekoa, eta jende asko joango litzateke 
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langabezian”. “Legeren bat egin edo aldatu baino pixka bat lehenago pentsa dezatela, 

batez ere jendean, janaririk eta etxerik gabe ez uztean”. “Sexu-langileek entzun behar 

dute, haiek ezin dutelako gure gorputzei buruz erabaki, hipokresia eta morala alde batera 

utzi behar direlako. Zer behar ditugu eskubideak? Gure gorputza guri dagokigu. Ezin 

dugu kezkaren garaira atzera egin, eta are gutxiago lege frankista bat berpiztu”. “Kontra 

nagoela, ez baitute pentsatu galdetzean”. “Prostituzioa indargabetu aurretik, gizarte-

desberdintasuna indargabetu behar dutela”. “Lehenik eta behin, arazoak ikusi eta gero 

emakumeak aukera gehiago izako nola lagundu aztertu dezatela”.  “Pentsa dezaten gure 

gan eta jarraia pentsa dezatela gure bizimoduetan”.  “Gure lekuan jar daitezela, gure 

beharrak senti ditzatela eta guztiontzako irtenbide BIDEZKOAK bila ditzatela”. 

“Esango nieken, ez gaitzeta ikusi bizitza txarreko pertsonen moduan, pertsonak gara eta 

sintimenduak ditugu. Ez nago ados Lege horrekin, Pertsonak gara”. “Astebez lana 

aldatuko nieke eta hórrela jakin dezatela zer den”. Hautatutako iritzi horietan kontuan 

hartu beharreko hainbat gai agertzen dira. Lehenik eta behin, haiek ondo adierazi duten 

bezala, lege-proposamen honek ez die soilik lan-eremuen jabeei eragiten, baizik eta baita 

enplegu normalizatu guztiei ere, hala nola zerbitzariei, garbitzaileei, sukaldariei, 

arduradunei, telefonistei, hainbat produkturen banatzaileei, eta abar. Bigarrenik esan, ez 

entzunak sentitu direla, eta horietako batzuk kriminalizatuak daudela sentitzen dute, 

haienganako estigma soziala areagotuz. Politika publikoak egiten dituzten pertsonek 

eskubideak izateko aukerarik eman ez dietela sentitzen dute, eta, beraz, gutxiesten eta 

beren erabakiak ukatzen ari direla ere sentitzen dute. Erabakiak hartzeko gaitasunari 

dagokionez, beste item-tzat hartu da, emakumeek erabakitzen dutena gorputzarekin 

egiteko eskubidea izatea: “Ezin dute prostituzioa debekatu. Hori ezin da debekatu. 

Galdera hau egingo nieke: Zergatik ezin dut kobratu sexuagatik? Ez dut ulertzen. Nire 

gorputza da, eta harekin egiten dut nik nahi dudana”. “Aske izaten utz diezagutela, gure 

gorputza dela, adinez nagusiak garela eta ez gaudela behartuta”. “Nahi dugun moduan 

lan egiten utz diezagutela, gure gorputza dela, gure bizitza dela”. Giza sexualitateekin 

lan egitea ez da batere erraza, azterlanean zehar islatuta geratu da. Zailtasunak honako 

hauek dira: prostituzioan aritzea erabakitzen duten emakume batzuk daudela edo 

existitzen direla onartzen bada, ez onartzeak ondorio kaltegarriak eragiten dizkie. Bestetik 

eta bestalde kontuan hartzen da adierazle moduan, emakumeek prostituzioa legeztatzeko 

eskatzen dutela: “Zergak ordaintzera jar gaitzatela, baina ez diezagutela kendu”, 

“Babestu nahi bagaituzte, benetan egin dezatela, eskubideekin eta berdintasunarekin”. 

“Emakumeari bere gorputzarekin nahi duena egiteko askatasuna ez kentzea. 
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Proeskubideak izango lirateke hobeak, nik erretiroa hartuko nuke eta haiek zergak 

kobratuko lituzkete”, “Suitzan bezala legezta dadila, horrela zergak ere bilduko dituzte. 

Suitzan poliziak babesten zaitu, ez hemen bezala. Suitzan laguntzen dute. Jakin behar da, 

zerbait debekatzen denean aukera gehiago dagoela mafia gehiago sortzeko. Beraz, 

lehenik eta behin, galdetu haien kontura lan egiten duen sektoreari. Alemanian, Belgikan 

eta Holandan bezala. Galdetu gabe egiten denean, klandestinitatera eta delinkuentziara 

bultzatzen gaituzte”.  

Ikus daitekeenez, erregularizatzeko diskurtsoa –Eskubideen aldekoa-, haien 

aldarrikapenetako bat da azterlanean zehar. Amaitzeko, horietako batzuek haien funtzio 

soziala adierazten dutenen aipamen btzuk jaso dira: “Herriari eta bertako herritarrei ere 

ematen dizkiegun onurak sakon aztertu beharko lituzkete, bakarrik dauden gizon askori 

lasaitasuna eta maitasuna ematen diegu”, “Ez dute kontuan hartzen lan honek 

bortxaketak eta etxekoen unitateen banantzeak murrizten dituela, ez baitugu soilik sexua 

eskaintzen, entzun ere egiten baitugu eta laguntasuna ekeini”.  Gaur egun sexualitate 

maskulinoaren prototipoa nola interpretatzen den alde batera utzita eta gizonak sexu-

harremanak izateko duen beharrean oinarritzen dira – harreman horiek barneratuta 

daudela ulertuz–. Azpimarratu nahi dugu, emakumeek azaltzen duten bezala, sexua41 ez 

ezik, ordainpeko sexu-zerbitzuetan ere, alderdi afektibo bat dagoela, non gizonek 

emakumeekin hitz egiten dituzten, bikote harremanaren barruan dituzten arazoetaz – 

emazteak–, bai eta lanarekin edo/eta abarrekin. 

5- ONDORIOAK 

b)   SARRERA 

Ondorio hauek galdetegiaren bitartez lortutako emaitzekin eta Aukerak prograk 

prostituzio arloan 20 urtez lan egindako eta bertan lortutako ezagutzekin zein 

informazioarekin sortzen dira. Galdetegian agertutako datuak lehen eskuko informazio 

kualitatibotzat hartzen da.  Bestalde, pertsonekin egunez egun lagun egiteak, laguntzeak, 

lotzeak eta esku hartzeak bizirauteko duten gaitasun handia ulertarazten lagundu digu. 

Prostituzioan jarduteak gogortasun eta zailtasun handia dakartzala ikusi da eta sufrimendu 

                                                           
41 Terminoa sexu-harreman eta/edo praktika erotiko gisa adierazita. Eta ez subjektu sexudun gisa. 
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handia eragiten die bertan lanean jarduten duten pertsonei. Hori, batez ere, estigma 

sozialaren eta haien errealitatearen ikusezintasunaren eta gauzatzen duten jardueraren 

aurrean eskubiderik ez izatearen ondorio zuzena da. 

Arazoak konpondu ahal izateko lehenengo hauek detektatu egin behar dira, datuak 

eta informazioa bilduz eta horretarako, ezinbestekoa da ikerketak egiten jarraitzea. 

Prostituzioan aritzen diren pertsonek bizi dituzten zailtasunak konpontzeko eta 

aurre egin ahal izateko, errealitate hori bistaratzeko, aztertzeko eta elarazteko balio duen 

tresna bakarra delako.  

Garrantzitsua da azpimarratzea, ikerketa honen helburua ez dela prostituzioari 

buruzko jarrera juridikoen eztabaidan sartzea, baina bai prostituzioa gauzatzen duten 

pertsonen eskubideetan – gabeziak – sakontzea edo hauek agerian uztea. Egiaztatu ahal 

izan denez, herrialdeetan ezarritako lege-esparruak – debekua, erregulazioa, abolizioa edo 

proeskubideak – alde batera utzita, prostituzioak existitzen jarraitzen du, eta gutxiestekoa 

ez den ehuneko batek gauzatzen jarraitu nahi duela ikusi da, baina noski, eskubideekin. 

Esparru teorikoan adierazi den bezala, prostituzioan aritzeak askotariko 

diskriminazioak sortzen ditu, pertsonen eguneroko bizitzako hainbat arlori lotuak 

daudenak. Kolektiboaren berezitasunak eta behar zehatzak kontuan hartzen ez dituzten 

eskubideen aitorpen falta ikusi da.  

Eskubide ezaren ondorioz, gizarte-bazterketaren barruan sartzen da pertsona 

multzo hau. Pobrezia-kasuak zuzenean lotuta daudelako eta pertsona hauek prostituzioan 

jarraitu ezin dutenean, hala nola konfinamenduan (COVID-19aren ondorioz) ezin izan 

zuten diru sarrerak izaten jarraitu. Ezin dugu ahaztu prostituzioa, bereziki femeninoa, 

pobreziaren feminizazioarekin zuzenean lotuta dagoela. Hau da, emakume askok duten 

irtenbide bakarra da, duintasunez bizi ahal izateko eta dituzten gastuei aurre egin ahal 

izateko diru-sarrera egokiak izateko modua da.  

Estigma sozialaren atalean azaldu den bezala, estigmak prostituzioan aritzen 

diren pertsona guztiei eragiten die zeharkako modu batean eta neurri handiago edo txiago 

batean. Gizarte-imaginarioaren barruan, PUTA ESTIGMAK beraiengan dakartza 

gainerako subjetuen behar, betebehar eta eskubide berberak dituen pertsona gisa 

baliogabetzen dituzten aurreiritziak. Prostituzioaren errealitateari buruzko ezagutza 
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faltagatik lerratuta egon ohi den ikuspegi horren pean, profesionalek elementu negatiboak 

bilatzean eta nabarmentzean jartzen dute arreta, pertsonen beste ezaugarri eta trebetasun 

sozial batzuei erreparatu gabe. Pairatzen duten pertsonentzat, beren lana ikusezin 

bihurtzen da. Kanpora begira, lan egiten duten tokia asmatu behar dute eta gizarteari 

begira osasun mentaleko arazoak sortzen dituen bizitza paralelo bat erakutsi behar dute, 

batzuetan min fisikoetan somatizatzen diranak -Somatizazioak-. Estigmak eragotzi egiten 

du, pertsonak autuz aukeratu izana prostituzio lanetan jardutea eta ez da baliozko 

aukeratzat ematen bizitza bilatzeko aukera bat izatea.  

Dagoen aurreiritziek eta jasotako diskriminazioak autoestigmatizazioa42 eragiten 

du prostituzioan jarduten duten pertsonengan. Horrek auto-mespretxua, isolamendua, 

depresioa, antsietatea edo etsipena eragida pertsonengan. Bide batez, nork bere burua 

baztertzea dakarten saiheste-jokabideak eragiten ditu, bai eremu pribatuan zein 

publikoan, eta ondorioz gizarte-bilerak, familia, lagunak, bikote-harremanak eta abar 

saihesten dira.  

Subjektua behatzean eta estigmaren iragazkia kentzen badugu, ikusiko dugu 

prostituzioa EZ dela: Munduko lanik zaharrena,  ez dela diru erraza, prostituzioan 

jarduten duten pertsonak ez direla biziosa batzuk, gehiengo handi bat ez dela 

salerosketaren biktima, ez direla buru gaixotasunak dituzten pertsonak (gizartean dauden 

buru gaixotasunetatik desberdin) eta ez direla sexu bidezko infezioen erantzule edo 

trasmisoreak. Bertan dauden emakume cis, emakume trans eta gizon askok uste dute 

prostituzioa baliozko aukera dela, bizitzeko edo bizirauteko. Egoera irregularrean 

daudenentzat adibidez, diru-sarreren iturria lortzeko eta harrera-herrialdean mantendu 

ahal izateko modu bakanetako bat da. Egoera erregularrean edo nazionalitate espainiarra 

dutenak erabaki esaterako, aukera hori dela mesedegarriena haien premiei ekonomikoki 

aurre egin ahal izateko erabaki dute.  

Estigma pairatzearen ondorioetako bat pairatu behar duten indarkeria da. Fisikoa 

edo psikologikoa izan daitekena, azterlanean islatu dena eta Aukerako teknikariek ere 

jasotzen dutena (haiekin zuzenean esku hartzerakoan). Indarkeria bezeroek, lankide 

batzuek, poliziak, administrazio publikoan lan egiten duten pertsona batzuek eta abarrek 

                                                           
42 Barne-estigma ere esaten zaio: Lotsa besteek kolektibo estigmatizatuarekiko dituzten erantzun eta erreakzio 

negatiboak barneratzen direnean. 

mailto:aukera@arrats.org


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    107. orrialdea 

eragiten dutela esan beharra dago eta aldagai hori ez da behar beste kontuan hartzen; 

beraz, ondorioetan aipatu nahi den ezaugarria da.  

Ondoren, ondorioak hainbat itemetan banakatuko dira, errealitate konplexu eta 

askotariko hori zehatzago eta argiago erakusteko – eta, horrela, hobeto ulertzeko –. 

Lehenik eta behin, inkestatutako pertsonen ezaugarrien erradiografia bat egiten da, hau 

da, datu kuantitatiboak nabarmentzea helburu izanik eta ondoren, espektro 

kualitatiboenaren43 barruan sartzen direnak zehaztepenak egingo dira. Bigarren atal 

honek Irungo udalerrian lan egiten duten eta/edo bizi diren pertsonen bizipenei, ahuleziei 

eta askotariko diskriminazioari buruzko ezagutza zabaltzeko aukera ematen du. 

Sarrerako atal hau itxi aurretik, emakume transexualei buruzko aipamen 

espezifikoa egitea garrantzitsua ikusten da. Kolektibo honek jasaten duen eskubide-

urraketarik handiena, estigma handiena eta diskriminazio handiena. Sexu-identitateagatik 

eta gehienak migratuak izateagatik diskriminazio anizkoitza gehien jasaten duten 

pertsonak dira. Aukerak ematen duen arretatik bertatik ezagutzen dira kolektibo 

horrekiko dauden transfobia-bizipenak, prostituzioan jarduteagatik eta transexualak 

izateagatik bi aldiz estigmatizatzen direnak. Ertzaintzaren eta EAE44ko udaltzaingoen 

datuen arabera, 2020an kolektibo horren aurkako 50 gorroto-delitu erregistratu ziren. 

Hurrengo ataletan, egoera horiek deskribatuko dira, ikusarazteko helburuarekin eta 

kontuan hartzeko asmoarekin, haiekin lotutako hobekuntza-jarduketetarako. 

c) DATU KUANTITAIBOAK 

Azterlan horren emaitzak, ez dute alderik eragiten mundu mailan zein estatu 

mailan egin diren eta egiten jarraitzen diren azterlan, txosten eta ikerketa guztiekin. 

Jarraian, egindako inkestan lortutako datuei errepaso laburra egingo zaie.  

Prostituzioaren aurpegia gehienbat emakumeena da. Gure emaitzetan, % 91 

emakumeak dira, % 7 emakume transak eta, azkenik, % 2 gizonezkoak dira. Horregatik, 

trans emakumeen eta gizonen gutxiengoa izan arren, ezin zaie ikusezin bihurtu, eta 

kontuan hartu behar dira prostituzioaz hitz egiterako garaina (naiz eta emakumeetan 

orokortu). 

                                                           
43 Azterketa honetarako prestatutako galdetegiaren bidez lortu da informazioa, bai eta 20 urte baino gehiagoan 

emandako arretari/esku-hartzeari buruz Aukerak duen ezagutzaren bidez ere. 
44 Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren datuak, 2020). 
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Adin-tarteetan lortutako emaitzen arabera, prostituzioan aritzen diren pertsonen 

% 67k 31 urte baino gehiago ditu. Horrek erakusten du errealitatea ez datorrela bat 

iruditeria sozialarekin, bertan uste baita jarduera horretan aritzen diren pertsonak oso 

gazteak direla. Ehuneko horren barruan, % 3k 66 urte baino gehiago ditu. 

Prostituzioan aritzen diren pertsonen jatorriari dagokionez, zifretan % 96 

atzerritarrak dira eta kultura-talde handiena – % 81 – Latinoamerikakoa da. Datu horiek 

ez dute zerikusirik prostituzioari buruz dugun ezagutzarekin; izan ere, denok dakigu 

prostituzioan aritzen diren pertsonak migratzaileak direla. Horregatik, esparru teorikoan 

Atzerritartasun Legearen garrantzia eta errealitate horren ondorioak aipatu dira. Datu 

kualitatiboen ondorioen atalean deskribatuko da gertaera honetan jasandako 

diskriminazio anizkoitzaren jatorri nagusietako bat dela. 

Gehienak atzerritarrak45 izatearen ondorioetako bat da inkestatutako pertsonen % 

22 erroldatuak ez daudela eta ondorioz, % 27k ezin izan dutela edo ezin duela Osasun 

Txartelean izapidetu; beraz, pertsona hauei ukatu egin zaie osasun-arreta izateko 

eskubidea. Emaitza horien inguruan hausnartzea garrantzitsua da, herritarren heren bati 

osasunerako sarbide eskubidea ukatzen zaiolako. Atal kualitatiboan hobeto garatuko da 

gai hau.  

Prostituzioan aritzen diren pertsona gehienak erkidegotik kanpokoak izatearen 

beste ondorioetako bat da % 17a egoera irregularrean dagoela. Emaitzetan agertzen da, 

halaber, % 11k bisatu turistikoa dutela; beraz, migratu berriak dira, eta ondorioz, 

herrialdean 3 hilabeteko egonaldia igarotakoan, itzuli ezean, administrazio-egoera 

irregularrean egongo direla. Lortutako datuetan, pertsona gehienak egoera erregularrean 

daudela ikusi da (% 62), eta horrek esan nahi du TIE46en berritzeak izapidetzen jarraitu 

behar dutela, izapide burokratikoen konplikazioekin noski.  

Familia-kargei dagokienez, emaitzak izugarriak dira, inkestatutako pertsonen % 

100ek familia-kargak izateari egiten diote erreferentzia. Ez da harrigarria, prostituzioan 

aritzen diren pertsona gehienen errealitatea izatea, kasu honetan inkestatutako laginaren 

guztizenekoa barne hartuz. Deskribatutako item desberdinen emaitzek baliotzen dute 

azken datu hau. Horretarako kontuan izan behar da elkarrizketatuen ehuneko handi bat 

                                                           
45 Ezagutza, Aukerak kolektiboarekiko esku-hartzean duen praxiaren ondorioz 

46 Tarjeta de Identidad de Extranjero/a. Atzerritarren Identifikazio Txartela 
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emakumeak direla eta adin-tarteak eragina duela. Beraz, datu hauekin emaitzak 

aurreikusten ziren.  

d) DATU KUALITATIBOAK 

 GIZARTE EREMUA 

Gizarte-arloan erroldatzea gai garrantzitsuenetakoa eta funtsezkoa da. Esparru 

teorikoan azaldu da errolda izateak edo ez izateak ahalbidetuko duela pertsona baten 

eskubideen eskuragarritasuna. Azterlan horretan, %22k ezin izan du oinarrizko eskubide 

hori eskuratu. Ehuneko datu hau esanguratsua da; izan ere pertsona hauek erroldatuta ez 

daudenez, ezin dute; OTIrik lortu, ezta Lanbidera joan, ezta prestakuntza-ikastaroak egin 

edo enplegu-bilaketa aktibo bat gauzatu, ezta larrialdiko laguntzarik eskatu,  ezta 

etxebizitza publikoetan izen eman, ezta banku-kontu bat ireki etb. Datu horiekin agerian 

geratzen da gizarte-bazterketa kasuak. Horregatik, Aukeratik eskubide hori lehenetsi nahi 

da, Prostituzioan jarduten duten pertsonetan, jasaten dutena baino narriadura handiagoa 

saihesteko. Donostian protokolo bat dago ezarrita, eta, bertan, Aukerak egindako txosten 

batekin, oniritzia ematen zaio erroldatze soziala egin ahal izateko horrela, esku hartzeko, 

laguntzeko eta laguntzeko prozesu batekin jarraitzeko aukera bermatzen zaie. Askoz 

errazagoa da eskubideekin duten estigma murrizten saiatzea. Esku-hartzeko garaian eta 

errolda egin ondoren, beharrezko tresnak eman edo ahalbidetu ahal zaizkie, norberaren 

independentea lortzeko asmotan. Ikaskuntza-prozesua: osasun-laguntza eskatzea, 

mediku-hitzordua eskatzea, anbulatorioak aurkitzea, Lanbiden izena ematea eta 

hitzorduak eskatzen ikastea, doako ikastaroak online kudeatzea, berritzea, banku-kontu 

bat irekitzea, gizarte-zerbitzuetan hitzordua eskatzea, MUGI lortu ahal izatea, eta abar. 

Funtsean, elementu asko eta asko dira pertsona askorentzat eta ez gara konturatzen 

(eskubideak ditugun pertsonok) zenbat suposatu dezakeen pertsona bati, batzuentzat 

eskubide hau bermatzen delako.  Prostituzioan jarduten duten pertsonek zerbitzu 

publikoak eskubide gisa eta udalerri bateko baliabide komunitarioez gozatu ahal izateko 

eskubide gisa barneratzen badituzte, bertan integratu daitezke eta pairatzen duten 

bakardade- eta estigma-sentimendu hori arintzen dute, beren komunitateko beste herritar 

bat izanik. 

Zuzeneko esku-hartzean Prostituzioan jarduten duten pertsonekin egiten den 

ondoko ibilbidean, eskubideen urraketak hauteman dira. Hona hemen batzuk: 
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- Zailtasunak daude, banku-kontu bat ireki irekitzeko hainbat banketxek 

jarritako eragozpenengatik, kalteberatasun-egoeran dauden pertsonentzako 

oinarrizko ordainketa-kontuei buruzko errege-dekretuarengatik. Aukerako 

langileentzat banketxeetara gauzatzen diren laguntzetan egoera komplexuak 

bizitzen dira.  Hau da, Lehenengo pertsonan ikusi dugu, edozein aitzakiaren 

atzean, banku-kontu bat irekitzeari uko egin zaiola. Beraz, izapide erraza izan 

beharko lukeena bihurtzen da honako esaldi honetan: “itzuli zaitez bihar”. Esparru 

teorikoan azaldu den bezala, banku-konturik ez izateak finantza-bazterketa dakar. 

Ezin da ordainagiririk helbideratu, telefonoa adibidez. Pertsonak ere ezin du 

inolako laguntza ekonomikorik jaso, hala nola Emergentziako laguntza Sozialak, 

etab. Kasu horietan, ARRATS elkarteak bitartekari-lana egin behar du, endoso 

bat gauzatuz eta horrela, ingresua egitean erabiltzaileari dirua ematen zaio.  

 

- Analisi kuantitatiboaren tauletan islatzen den bezala, emakumeek ez dute laguntza 

eskatzen, gutxiengo batek aitortzen du Gizarte Zerbitzuetara jo duela. Eman zaien 

irtenbideari dagokionez, batzuek diote ez dutela behar zuten laguntza jaso, eta 

beste batzuek epaituta eta diskriminatuta sentitu direla. Gizarte Zerbitzuetako 

arretari dagokionez Aukerak duen esperientziatik abiatuta, esan dezakegu 

arretaren kalitatea gizarte-langilearen profesionaltasunetik datorrela. Gehienetan, 

Prostituzioan jarduten duen pertsona oso egoera ahulean egoten da, eta Gizarte 

Zerbitzuetara jotzen du. Beren burua ikusarazteko erreparoak direla eta, laguntza 

eskatzen dutenean ezin dute beren kabuz jarraitu – ezin dute prostituzioan jarraitu 

–. Gizarte-langileen aldetik jasotako arretak oso desberdinak dira. Bai teknikariek 

emandako laguntzetan, bai koordinazioan edo bideratzeetan, hainbat sentsibilitate 

aurkitu ditugu errealitate gogorren aurrean. COVIDaren konfinamenduan, cis 

emakumeak eta trans emakumeak lehen harrerako zerbitzura joan ziren, sexu-

langile gisa bizi zuten egoera azalduz, hau da, diru-sarrerarik ez zutela eta Irunen 

inolako diru-sarrerarik gabe zeudela. Horiek Aukerara bideratu ziren eta aipatu 

behar da, gure zerbitzuak pobrezia-egoerei aurre egiteko baliabiderik ez duenean 

eta mota horretako premiak arindu ezin dituen zerbitzua denean. Beste kasu 

batzuetan, eta aldez aurretik egoera oso larrien berri emanez koordinatuta, egoera 

horiek arintzeko baliabiderik ez dagoela ikusi da. Beste kasu batzuetan, GLL 

(gizarte larriealdietako laguntzak)ak onartzen dira, baina burokrazia batzuetan 

zaila izaten da emakumeentzat. Gizarte-langileek hurbiltasunez eta gizatasunez 
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zaintzen dituztenez, prostituzioan jarduten duten pertsonak errespetatuak 

sentitzen dira, eta lotura sortzen bada, batzuek argi eta garbi adieraziko dute 

prostituzioan aritzen direla edo jardun dutela. 

 

- Oso zaila da Prostituzioan jarduten duen pertsona batek etxebizitza bat 

alokatzeko sarbidea izatea. Arrazoi nagusia da ez dutela lan-kontraturik, eta, 

beraz, bi modutan egin behar dute alokairua eskuratzeko. Kasu batzuetan, fidantza 

altuak itundu ditzakete agentziekin, bai eta alokairuaren urte oso bat aldez aurretik 

ordaindu ere, lan-kontraturik izan ez arren kaudimendunak direla ikus dezaten. 

Erabiltzen duten beste formula da bezero/lagunen batek mesede egitea etxebizitza 

alokatzerako garaian, haren eta sexu langilearen izenean. Bigarren formula honek, 

batzuetan, botere-abusuak eragiten ditu bezero/lagun horren aldetik, eta honek 

doako sexu-harremanak eskatzen ditu mesedearen truke, edo etxebizitzan 

agertzen da emakumeen intimitatea errespetatu gabe. Gaur egun, etxebizitza baten 

alokairua lortzeko zailtasunak direla-eta – eskaintza gutxi, prezio handiarekin eta 

prostituzioaren diru-sarrerak jaitsi egin direla –, zaila da Irunen eta/edo 

Gipuzkoan etxebizitzak alokatzea. Horietako batzuek nahitaez kanpoan alokatu 

behar izan dute hots, Gasteizen edo Iruñean, eta badirudi merkatua merkeagoa eta 

errazagoa dela haientzat. Emakume transexualentzat berriz, askoz ere zailagoa 

da alokairua eskuratzea; izan ere, agentziek zuzenean ikusten dituztenean, ukatu 

egiten diete etxebizitza hori eskuratzeko eskubidea, eta agerian geratzen da sexu-

identitateak eragindako diskriminazioagatik dela. Datu kuantitatiboen emaitzetan 

(7. taula) ikus daiteke gutxiengoa dela etxebizitza propioa duena, inkestatutako 

pertsonen % 9 esaterako. Aukera ezagutzen dutenez, gehienek logela bat baino 

ezin dute alokatu. Kasu askotan, azpierrentan daude, alokairu-kontraturik gabe eta 

etxebizitzan bertan erroldatzeko eskubiderik gabe. 

 

- Lan-pisuei dagokienez, arazoak izan dira auzokideekin. Eragozpenak 

saihesteko, PJPek hainbat estrategia erabiltzen dituzte: Ohikoa da txirrinak 

deskonektatuta edukitzea, bezeroek ez dezaten tinbrea eman etxebizitza ez den 

horretan. Bezeroari esan ezkaratzean dagoenean telefonoz deitzeko, horrela atea 

ireki diezaieten eta auzokoak ez molestatzeko. Beste pisu batzuetan, eguneko lan-

ordutegia ezarri ohi da, gaueko orduetan eragozpenik ez sortzeko. Beste 

batzuetan, tinbre-panela markatzen da, beste solairuetakoa ez den kolore batekin, 
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akatsik egon ez dadin. Kasu batzuetan, auzotarrek ezagutzen dituzte beraiek bizi 

diren eta/edo lan egiten duten jarduneko pisu horiek, eta harremana ona da. 

Bizikidetzarako irtenbideak ez dira errazak, baina prostituzioan jarduten duten 

pertsonak dira auzokideen artean arazorik ez izateko interesa duten lehen 

pertsonak, eta oro har, diskretuak eta ikusezinak izaten dira.  

Atal hau amaitzeko, Gizarte Zerbitzuen Zorroari buruzko 185/2015 Dekretua aipatu 

nahi dugu. Prostituzioan aritzen diren pertsonei arreta emateko zailtasunak izan ditu. 

Dekretu hori beharrezko tresna zen Gizarte Zerbitzuak eta eskumenen banaketa 

antolatzeko. Bere garaian, EAEn lan egiten zuten elkarteek zenbait ekarpen egin zituzten, 

Prostituzioan jarduten zuten pertsonei buruzko gabeziak ikusi zirelako. Baina, 

berezitasun espezifikoak dituen kolektibo izateari utzi diote, eta zerbitzuetan arreta gisa 

kalifikatzen denaren barruan sartzen dira. Adibidez, programaren berri emateko, arreta 

emateko eta prostituzioan jarduten duten pertsonen jarraipena egiteko ezinbestekoa den 

landa-lanak udal-eskumena izan beharko luke. Gure ustez, udalerri batzuek ezin dituzte 

baliabideak eskaini, aurrekontu adina ez dutelako. Gizarte Zerbitzuetatik egin behar da 

edo eskaini behar zaie amakume hauei arreta, pertsonaren gizarte-ongizatean beharrezkoa 

den edozein izapidetarako gizarte zerbitzuetara joan behar delako. Baina aipatu beharra 

dago, prostituzioan jarduten duten pertsenek gizarte-zerbitzuetara jo dutenean zailtasunak 

izan dituztela eta estigmatizatuak izateko beldurrarekin joan direla azaldu izan dute. 

Horregatik, Aukera bezalako programak, bitartekari lanak egiten ditu eta gizarte-langile 

desberdinekin koordinazioak egiten ditugu horregatik, haiekin lan egiten dugu tresnak eta 

jarraibideak eskainiz, beldurrik gabe joan daitezen, etab. Beharrezkoak gara, nahiz eta 

Dekretu horretan jasota ez egon. Eusko Jaurlaritzak eta hainbat udalerrik zerbitzu horri 

eusteko apustua egin dute, dirulaguntzen edo hitzarmen txikien bidez, baina ez dira 

nahikoak, argi eta garbi, zerbitzu hori behar duten herritar guztiak hartatzeko.  

 OSASUN ARLOA: 

Ikerketa honetan zehar, prostituzioan aritzen diren pertsonek osasun-laguntzarako 

Eskubidean dituzten zailtasunak aipatu nahi dira. Horretarako, elkarren artan lotuak 

dauden bi ataletan banatu genituen, jasaten duten zaurgarritasun hori hobeto ikusteko 

asmotan.  
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Alde batetik, arreta sanitariorako sarbidearekin eta arreta horren kalitatearekin 

zerikusia duena azpimarratzen dugu: prostituzioan aritzen diren pertsonak identifikatzeko 

zailtasuna, haien ezkutatzea eta mugikortasuna. Plaza-sistemaren ondoriozko 

mugikortasunak osasun-zerbitzu publikoetan laguntza duina esleitzeko eta aitortzeko 

arazoak sortzen ditu. Zaila da tratamendu kronikoekin jarraitzea autonomia-erkidegoz 

aldatzen direnean, edo larrialdi-zerbitzuetan desplazatu gisa artatuak izatea. Beraz kasu 

batzuetan, automedikazioa erabiltzen dute, arriskutsua izan arren. Beste batzuetan, 

ezjakintasunagatik egiten dute eta beste batzuetan, eskuragarritasunik ez izateagatik. Eta 

honela, mediku-kontrolik gabeko farmakoen kontsumo indiskriminatua sustatzen da. 

Praktika hori, ziur asko, gehiago zabalduko da prostituzioan aritzen diren pertsonen 

artean biztanleria orokorraren artean baino, osasun-sistemarako irisgarritasun-

arazoengatik hain zuzen ere. Emakume transexualen artean, ahoz ahokoak, Internet 

bidezko merkatukoak eta, merkatu “beltzarekin” funtzionatzen dute hormonen 

tratamenduan eta zakila indartzeko medikazioarentzako gehienetan. Osasun-txartelik ez 

duten pertsonentzat, Osakidetzako zerbitzuak erabiltzeagatik eta larrialdi-zerbitzura 

joategatik faktura ekonomiko handi bat izatea edo aplikatzea suposatzen du.   

Osasunerako eskubideak, izaera integrala izan beharko luke, prostituzioan aritzen 

diren pertsonen osasuna sustatzeko estrategiak eta gaixotasuna prebenitzeko prozedurak 

bateratuz, eta aldi berean, osasun-zentroetarako eta ospitaleetarako sarbidea prozedurak 

bermatuz, herritar guztiak baldintza berberetan kontuan hartuta eta honela, osasun-

laguntza duin bat eman edo/eta bermatu. Horretarako estrategia komunitarioak 

funtsezkoak izan behar dute, batez ere osasun mentaleko arazoetan. Bakardadearen, 

autoestimu-galeraren, ariketaren estigmaren, lo ez egitearen, asegabetasunaren eta 

depresioaren arazoei irtenbidea eman diezaieketen estrategia asertiboak eskeiniz, 

autokudeaketara eta autoentzumenera bideratuak. Prostituzioan aritzen diren pertsonen 

kolektibo honen kasua, gizarte-talde ikusezin bezala, eskubiderik gabea eta zaugarriak 

direla baloratzen da adibidez, gaixotasunaren, minaren, baliaezintasunaren eta heriotza 

goiztiarraren aurrean. 

Osasunari buruz ari garenean, ez da ahaztu behar, ordainpeko sexu-zerbitzuak 

eskatzen dituzten pertsonen alderdiaz. Horregatik, bezeroengan barrera-metodoen 

erabileraren kontrako erresistentziak saihesteko, funtsezkoa da sexu-alorreko hezkuntza 

lantzea biztanleria orokorrarekin, STIen arriskuei buruz kontzientziatu eta praktika 

sanoak bermatzeko.  
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Beste aldagaiak prostituzioan aritzen diren pertsonei eragiten die zuzenean, eta txosten 

honetan agertu diren estresatzaileen47 multzoa da. Ezinbestekotzat jotzen dugu honako 

hauek izendatu eta kontuan hartu behar direla uste da: 

- Migratzailea izatea, lortutako datuetan ikusi den bezala, prostituzioan aritzen 

diren pertsona gehienak migratuak dira. Kontuan hartu behar dira migrazio-

prozesuak dakartzan zailtasunak. 

 

- Hizkuntza, migratu batzuk espainiarrak ez diren herrialdeetatik datoz. Horrek 

esan nahi du ezin dela nahi dena adierazi, ahal dena baizik, eta ulermena mugatuta 

dagoela. 

 

- Egoera juridikoari dagokionez, gutxiengoa da egoera irregularrean dagoena, baina 

ez da ezkutatu behar errealitate hori existitzen dela. Administrazio-egoera 

horretan daudenek atzerritartasun-kontrola izateko beldurrarekin bizi dira, eta 

kanporatzeko agindu batekin edo pasaportean48 zigilu gorri batekin zigortuko 

dituzte, edo pasaportea kendu eta pasaportearen fotokopia bat edo 500 euroko isun 

ekonomikoak emango dizkiete. Atzerritartasun-kontrolak espazio publikoan egin 

daitezke, Polizia Nazaionalak lan-eremuetan (pisuak eta klubak) egiten dituen 

atzerritartasun-idazlanetan. Administrazio-egoera irregularrean egoteak berekin 

dakar eskubide gutxiago izatea eta pertsona kalteberatasun handiagoko egoeran 

uztea. 

 

- Bakardadeak, harrera-herrialdean ezarritako gizarte- edo familia-sarerik ez 

izateagatik edo prostituzioan aritzeagatik pairatzen duten bakardadeak, pertsonak 

une ez beti errazei aurre egin behar izatea eragiten du, eta horrek larritasun, estres 

eta tristura handia sortzen du. 

 

                                                           
47 Estresa eragiten duten faktoreak ulertzen ditugu. Kanpoko edo barruko estimuluak izan daitezke, zuzenean edo 

zeharka pertsonaren osasunean desoreka eragiten dutenak. Batzuk zeharkakoak dira beste pertsona batzuekin, hala 

nola migrazioarekin zerikusia dutenak, eta beste batzuk, berriz, espezifikoak prostituzioaren jardunarekin. 
48 Hor agertzen da data jakin batean Schengengo eremutik irten behar dutela. 
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- Datu kuantitatiboen atalean adierazi den bezala, pertsona guztiek adierazten dute 

familia-kargak dituztela. Latinoamerikako emakume migratuen kasuan, aitaren 

rola ez da agertzen. Seme-alabak ez ezik, familia zabala ere (gurasoak, anai-

arrebak, neba-arrebak, etab.) mantentzeko erantzukizuna/betebeharra dituzte. 

Diru-sarrerak lortzea ezinbestekoa da harrera-herrialdeko premiak asetzeko eta 

jatorrizko herrialdeko familiari dirua bidali ahal izateko. 

 

- Migratuek ez dituzte ezagutzen harrera-herrialdeko gizarte-araudiak eta 

burokrazia, ez dituzte ezagutzen kultura-gakoak, sistemen49 funtzionamendua eta 

izapide burokratikoak, hala nola: zer dakarren errolda izateak, zer dokumentu 

behar diren eta nora jo behar den errolda egiteko. Nola sar daitekeen osasun-

sisteman doan, zer dokumentazio aurkeztu behar den eta non aurkeztu behar den. 

Hori guztia ikasteak higadura dakar, eta askotan, frustrazioak eta estres-egoerak. 

 

- Estigma, gizarteak prostituzioan aritzeari buruz duen begirada negatibo hori oso 

gogorra da. PUTA estigma haien gain gera ez dadin, prostituzioan aritzen diren 

pertsonek bizi bikoitza edo paraleloa izan behar dute. Isiluneak eta/edo gezurrak 

dira haien ariketa ikusezin bihurtzeko ezaugarri nagusiak. Ikusi da, bikote 

harremana hasteko unean adibidez, estresa areagotu egiten dela.  

 

- Deskribatu den bezala, lan-espazio desberdinak daude, eta bakoitzak bere 

berezitasunak, ezaugarriak eta baldintzak ditu. Adibidez: espazio publikoan, 

kanpoan zutik egotearen gogortasuna eta bizipena. Klubetan gaueko ordutegian, 

takoi altuetan, plaza-sisteman eta abarretan lan egin behar izatea dakar. Eta 

pisuetan, bezeroei arreta emateko telefonoaren zain egon behar da, beste lankide 

batzuekin espazioa partekatu behar da, eta abar. Ikerketako datuen arabera % 16 

da, lan-espazioetan bizi eta lan egiten duten pertsona. Hori gertatzen denean, 

jarduten duten pertsonek ez dute erroldatzeko aukerarik, ezta lanetik 

deskonektatzeko aukerarik ere.  

 

- Bezeroei dagokienez, negoziazioan higadura dago preserbatiboa erabiltzeagatik. 

Baita beldurra ere haustura bat dagoenean, horrek urduritasun handia sortzen baitu 

                                                           
49 Juridikoa, osasun arlokoa, lan mundua, etab. 
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ITSak hartzeko beldurragatik, hala nola GIBa, GPBa, gonorrea, hepatitisa, 

aldarriak eta abar. Halaber, CIS emakumeen kasuan, haurdun gera daitezke beste 

antisorgailuren bat erabiltzen ez badute. Bezeroaren diskrezio-mailak, pisuren 

batera joanez gero, ondorio estresagarriak ere eragiten ditu, bezeroa atariko 

txirrina jotzean okertzen bada ere, auzo-komunitateari alarma-ahotsa emanez. 

 

- Substantzien kontsumoak (alkohola, kanabisa, kokaina, antsiolitikoak, etab.) 

prostituzioarekin berarekin lotuta egon daitezke, eta beste batzuetan, 

errealitatearen estresagarritik deskonektatzeko mekanismo gisa erabiltzen da. 

Adibidez: alkohola kontsumitzea klubeko bezeroekin txandakatzeko, kalamua 

erlaxatuago eta deskonektatuago sentitzeko, lo egin ahal izateko somniferoak 

erabiltzea, etab. 

 

- Ordutegi luzeak, gauekoak eta mugigarritasun geografikoa dituzten ariketa-

baldintzen ondorioz, zaila da atsedenaldiekin errutina bat betetzea. Elikadurari 

dagokionez, klubetan aritzen diren emakumeentzat klubak berak egiten du 

bazkaria, eta, beraz, ezin dute erabaki zer jan, non eta ez duten aparteko otordurik 

ordaintzen, baina ezin dute beraiek egin janaria. Pisuen espazioan, pisu 

bakoitzeko arauen araberakoa izango da; batzuetan, janaria prestatzeko aukera 

ematen zaie, eta beste batzuetan, berriz, aurrez prestatutako janariarekin edo 

tabernetara edo jatetxeetara bazkaltzera baino ezin dira elikatu. 

 

- Prostituzioan aritzeak ere berekin dakar bezeroek indarkeria fisikoa eta/edo 

hitzezkoa erabiltzea. Batzuetan, prostituzioan jarduten duten pertsonek bezero 

bortitzak izaten dituzte, batzuetan kolokatuta/drogatuta daudelako eta/edo jarrera 

matxistak zein errespetu faltak izaten dituztelako. Beste batzuetan, bezeroek 

erabiltzen dituzten tonuak eta tratua dira, bai telefonoz hitz egiten dutenean, bai 

prostituzioan aritzen den pertsonarekin daudenean. Baita bezeroen jazarpen-

esperientziak ere, batzuetan mehatxuak izaten baitira intimitatearekiko eta 

ohorearekiko. Arrisku handieneko egoera hoteletara edo bezeroaren beraren 

etxebizitzara irteerak egiten direnean izaten da, prostituzioan jarduten duen 

pertsonak ez baitu espazioa ezagutzen, ezta haren barruan dagoena ere. Cis 

emakumeak dira erasoak jasateko arrisku handiena dutenak. Aukerak bezeroen 

aldetik jasotako bortxaketen eta eraso fisikoen kasuak ezagutu ditu. 
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- Eragiketa estetikoak asko erabiltzen dira prostituzioan jarduten duten pertsonetan. 

Prostituzioa oso lotuta dago irudiarekin, balio erantsia baitu. Horregatik, askok 

kirurgiak eta ebakuntza-gelak egiten dituzte, eta, batzuetan, bigarren mailako 

ondorioak izaten dituzte, osasun fisikoari eta psikikoari eragiten dietenak. 

 

- Prostituzioaren egoera gaur egun legezkoa denez, lanean ari diren pertsonek ezin 

dute lan-eskubiderik izan, hala nola langabezia-prestazioa, erretirorako 

kotizatzea, oporrak, baja eta abar. 

 

- Estresatzaile horiek osasunean dituzten ondorioek, ikuspegi bio-psiko-sozialetik 

ulertuta, osasunaren kalitatea galtzea dakarte; osasun mentalean elikadura-

nahasmenduekin, insomnioarekin, substantziekiko mendekotasunarekin, 

depresioarekin, estresarekin, antsietatearekin eta abarrekin lotutako gaixotasunak 

agertzen dira. 

Emakume transexualen kasuan, arreta medikoak are gehiago urratzen ditu subjektu 

gisa dituzten eskubideak. Labur-labur azalduko dugu zein den dokumentazioaren gaiean 

– NAN, ANT, pasaporte- dagoen prozesua: emakume trans autoktonoentzat, denek ez 

dute aukera izan sexua eta izena aldatzea. Horietako batzuek uko egin diote jarraipen 

sanitarioa eta psikologikoa egiteari, administrazio publikoaren oniritzia lortzeko eta 

NANa aldatzeko eskatu ahal izateko. Emakume migratuen kasuan, jatorrizko50 

herrialdean nahitaez egin behar duten baldintza da; beraz, Espainian egoera irregularrean 

daudenek, bidaiatu ezin dutenez, ezin dute aldaketa hori egin. Egoera erregularrean 

daudenen eta aldaketa egin dutenen kasuan, Espainiak ez du inolako trabarik jartzen 

dokumentuetan izena eta sexua aldatzeko eta, ondoren, Gizarte Segurantzan eta 

Osakidetzan aldaketa eskatzeko. Osasun-sisteman51, egoera esperptikoak eragiten dituzte 

eta horren atzean ezjakintasuna dago. Programako teknikariek emakume transei 

laguntzerako garaian pertsonalki bizitako hainbat esperientzia deskribatuko dira: 

                                                           
50 Jatorrizko herrialde batzuek oraindik ez dute uzten izena eta sexua aldatzen. Kasu honetan, Brasilen bai, baina 

genitalak berresleitzeko beharrik gabe. Ezin dira aldatzeko izapideak egin, ez enbaxaden bidez, ez kontsulatuen 

bidez. 
51 Azpimarratu behar da Donostiako STIen kontsulta-zerbitzutik jasotako arretak beti izan duela kolektibo horrekiko 

sentsibilitatea eta gizatasuna, eta errealitate horren aurrean sentsibilizatuta daudela. 

mailto:aukera@arrats.org


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    118. orrialdea 

 

- Preserbatiboa apurtzea eta larrialdi-zerbitzura joatea PJP52 eskatzera. 

Zuzenean ginekologia-zerbitzura bidaltzen gaituzte onarpen-izapideak 

egiteko. Izen maskulinoa duen dokumentazioa entregatzerakoan, jakinarazi 

zuten ez geundela behar zen zerbitzuan, ginekologiako zerbitzu batera soilik 

cis emakumeak joaten direlako.  

- Familia-medikuarengana joatea. Kontsultan medikuak, Aukerako teknikariari 

galdetu zergatik mintzatzen zaion erabiltzaileari femeninoan, dokumentazioan 

maskulinoan agertzen bada.  

- Mediku-kontsultetako itxaron-gelan zain egon eta deitzerakoa medikuak eta 

behin emakumea ikusita izen maskulinoa esatea. 

- Dokumentazioan sexua eta izen femeninoa aldatuta dituzten emakumeei 

emaginarekin zita ematen zaie, eta umetoki-lepoko minbizia kontrolatzeko 

gutunak bidaltzen zaizkie. Aitzitik, ez dira kontuan hartzen prostatako 

minbizia prebenitzeko kontroletan. Osakidetzaren memorietan ere ez dira 

agertzen (gizon/emakume bereizketa besterik ez dago). 

- Familiako medikuarengana joatea, 5 urte baino gehiago zeramatzan 23 urteko 

erabiltzaile batek análisis osoak egiteko eskatzen, bere burua hormonatzen53 

zuelako kontrol medikurik gabe. Medikuaren erantzuna: zertarako da 

analitika, gaztea zera eta.  

- Tratamendu injektagarri intramuskularra behar izatea eta pazienteari ez 

galdetzea gluteoetan, izterretan eta abarretan silikonarik duen. Kasu horietan, 

emakume transexualek ohartarazten dute, eta, beraz, batzuetan, medikuaren 

agindu oro aldatu behar izaten da. 

 

Egoera horien aurrean, Aukeratik dagozkion erreklamazioak egin dira kolektibo 

hori bere berezitasunekin trata dezaten. Osakidetzaren erantzunaren arabera, aldatu egin 

beharko lirateke informazioa biltzeko sistema informatikoak, eta gertatzen dena 

bizipentxo batzuk baino ez dira, eta ez dira kontuan hartu behar. 

                                                           
52 Medikazioa, GIBaren eraginpean egon ondoren erretrobiraletan oinarrituta, uzkurtu ez dadin. 
53 Hormonak hartzeko, kontrol mediko zorrotza eta jarraipena egin behar dira, hainbat organori eragin 

diezaiekeen medikazioa baita. 
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Osasunaren arloan, emakume transexualak ahulagoak dira, sexu-zerbitzu 

gehienek uzki-harremanak eta bezeroekin droga desberdinak erabiltzea baitakarte – 

emakume horiek erabiltzen dutena baino handiagoa da –. Chemsex54 praktikak ezagutu 

dira Aukeratik. Substantzia jakin batzuk sexuaren arabera kontsumitzearen ondorioz, 

batzuetan, arriskuaren pertzepzioa minimizatu egiten da. Cialis eta/edo Viagra erabiltzea 

jarraipen medikorik gabe. Emakume transexual gehienek adierazi dute beren burua 

hormonatzen55 dutela medikuak agindu gabe. 

 MIGRAZIO ARLOA 

Prostituzioan aritzen diren cis eta trans emakume gehienak atzerritarrak izateak 

areagotu egiten ditu gizarte-bazterketa saihesteko eta bizimodu normalizatua izateko 

dituzten zailtasunak. Oso zaila da TIESak erregularizatu eta mantendu ahal izatea; izan 

ere, atzerritarrei buruzko Legeak ematen dituen aukeretatik, lan normalizatuekin lotuta 

daudenak, hala nola gizarte- eta lan-sustraitzea, irismenetik kanpo geratzen dira, 

prostituzioa ez baita lan-kategoriatzat hartzen. 

Senar-emazteen edo izatezko bikotekideen bidez izan ohi da, eta harrera-herrialdean 

duten egoera erregularizatu ahal izaten dute. Formula hori, hasiera batean, 

“erreskatatzailea” izan ohi da emakumeentzat, baina batzuetan amaiera negatiboa izaten 

du. Bezero batzuek adiskidetasun- edo “maitasun” harremanak ezartzen dituzte 

prostituzioan aritzen diren emakumeekin. Uste salbatzailea duen bezeroa ere badago, 

maiteminduta sentitzen dena eta emakumeari bizitza hobea eskaintzen diona. Batzuetan, 

bezero izan direnez, bikote-eztabaidetan jarrera matxistak eta umilaziozkoak agertzen 

dira, beraiek berreskuratu dituztela esanez eta leporatzen, eta gogoratzen zaie beren 

bizitzako uneren batean emakumeek prostituzioan jardun duela.  

Harreman horiek, azkenean, narriatu egiten dira, eta batzuek indarkeria psikologikoa 

zein fisikoa (indarkeria matxista) jasaten dute. Ez da harritzekoa prostituzioan aritzen 

diren emakumeen artean horrelako bizipenak aurkitzea. Horrek gizonenganako 

mesfidantza eragiten du. 

                                                           
54 Drogak helburu sexualekin kontsumitzea, ordu luzez luza daitezkeen sexu-saio luzeak sortuz. 
55 Triángulo Fundazioak 2008an egindako azterlana: "Trabajadoras transexuales del sexo: El doble estigma". Adierazi 

dutenez, prostituzioan aritzen diren emakume transexualen % 20k baino ez du agindu eta jarraipen medikoa egiten. 
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Osasunarekin lotutako estresatzaileak deskribatu direnean, CNPk eramandako 

atzerritartasun-kontrolak aipatu ditugu, eta datu kualitatiboen analisian haien bizipena ere 

jaso da. Denborarekin ausazkoak izaten dira, baina maiztasuna handiagoa izaten da – 

urtean 2/3 aldiz –. Klubetako prozedura lokalean aurkezten da eta prostituzioan aritzen 

diren emakume guztiei dokumentazioa eskatzen zaie. Pisuetan, kontrolak umiliagarritzat 

hartzen dira, poliziak bezerotzat jotzeko estrategia erabiltzen baitu. Emakumearekin 

hitzordua adostu du, etxebizitzaren helbidea aurkitu ahal izateko. Atea irekitzean 

etxebizitzara joaten direnean, sexu-langileak berak erakutsiko die plaka eta 

dokumentazioaren lagina ordenatuko die etxebizitza horretan dauden pertsona guztiei. 

Lan-metodo hori zalantzan jarri dute Aukera Programako teknikariek, baina poliziak 

justifikatzen du haien telefono-zenbakiak publikoak direla – harremanetarako orrietan 

zintzilikatuta daude – eta ez dagoela kontrol horiek egitea debekatzen dien legerik, ez eta 

horiek egiteko moduak ere. Horren justifikazioa bikoitza izaten da: alde batetik, egoera 

irregularrean dauden emakumeak atzematen eta aurkitzen saiatzea, herrialdetik 

kanporatzeko. Salerosketaren detekzioaren kasuan, emakumeek azaldu dute gizonek 

zuzenean galdetzen dutela tratamendurik eta betebeharrik ote duten. Poliziarekiko duten 

beldurraren eta mesfidantzaren ondorioz, detekzioa oso txikia da. 

Datuen azterketan gertatu den bezala, emakume batzuk prostituzioan ari dira 

administrazio-egoera irregularra dutelako, eta ez aukera baliozkotzat. Erregularizatu ezin 

direnez, irteera bakarra izaten jarraitu behar dute harrera-herrialdean bizirauteko. 

Administrazio publikoek ez diote inolako irtenbiderik ematen errealitate gordin horri. 

Egoera hori, gainera, larriagotu egiten da Polizia Nazionalak atzerritartasun-brigadari 

egindako kontrolen ondorioz, eta horrela, areagotu egiten da haren ondoeza eta 

osasunaren degradazioa. 

Emakume transen kasuan, haien migrazio-prozesua eta cis emakumeena 

desberdinak dira; emakume horiek seme-alabak eta senideak izaten dituzte beren kargura, 

eta emakume transexualek, berriz, ez. Emakume transek mugimendu-askatasuna bilatzen 

dute, ez dira baztertuak, diskriminatuak edo sexu-identitateagatik erasotuak sentitzen. 

Jatorrizko herrialdeetan jasandako transfobiatik ihes egiten dute. Penintsulara iristen dira 

pentsatuz (eta jakinda) beren bizitzeko modu bakarra prostituzioan aritzea dela. Batzuek 

adierazten dute beren jatorrizko herrialdean prostituzioan aritzen zirela, baina han oso 

arriskutsua dela, eta ia guztiek azaltzen dute erasoak jasan dituztela. Haien egoera 

erregularizatzea edo asiloa eskatzea ez da haien kezketako bat, sexu-identitateagatik oso 
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konplikatua den zerbait bezala bizi baitute. Emakume trans migratuen kolektiboaren 

barruan, gutxiengoa da erregularizatzea lortzen duena. 

 LAN-EREMUA: 

Azterlanaren zati kualitatiboan islatu den bezala, emakume gehienek lan gisa bizi dute 

prostituzioaren jarduna. Haien eskaerak56 prostituzioa legeztatzearekin eta zergak 

ordaintzeko prest egotearekin lotuta daude, eskubide batzuk lortzeko. Inkestatuen erdiek 

adierazi zuten ez zutela lanez aldatzeko asmorik. 

Bestalde, esparru teorikoan garatu den bezala, egungo errealitatea da Espainiako 

Estatuan prostituzioa ez dela lan gisa aitortzen. Azaldu denez, kasu batzuetan txandakako 

zerbitzariaren figura dago, baina ez da prostituzioagatik, baizik eta klubetan lan egiten 

duten emakumeak biltzen ditu, eta horien eginkizunetako bat bezeroekin txandakatzea da. 

Autonomo gisa alta ematea erabakitzen duten pertsonen kasuan, beste epigrafe batzuetan 

egiten dute, hala nola masajistan. 

Prostituzioak lan-eremuan bizi duen panoramika deskribatu ondoren, hiru 

kategoriatan sailkatu ditugu: 

- Prostituzioaren beraren jardunari buruzkoak: Prostituzioaren jarduna ez da 

batere erraza eta ez dago mundu osoarentzat eginda. Lanean hasten denean, 

pertsonak inguratzen dituen zirkulua hain da handia, ezen zaila baita denbora-

tarte labur batean uztea. Pertsona batzuek pentsatzen dute hilabete batzuetan 

utzi egingo dutela eta denbora hori urte asko luzatzen dela; beste batzuek oso 

argi dute jarduera horren behin-behinekotasuna, eta beste lan normalizatu 

batera aldatzea lortzen dute. 

 

Jasan behar den estigma hain da handia, ezen prostituzioan aritzen den 

pertsonaren bizitzako eremu askori eragiten baitie, hala nola: familia-

harremanei — askotan familiei gezurrak esaten dizkiete bizitza bikoitza 

eraikiz gauzatzen den lanbideari buruz —. Gizarte-harremanak – mesfidantza 

dago prostituzioan aritzen ez diren lagunekin eta, oro har, pertsonekin –. Ez 

dira gai jasaten ari diren eta prostituzioaren jarduerarekin lotuta dauden 

                                                           
56 Ikus IV. eranskina: Eskaerari emandako erantzunak: Zer esango zenieke legeek egiten dituzten politikei? 
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zailtasunak hitzez adierazteko, eta beren zailtasunak eta esperientziak 

prostituzioan aritzen diren beste pertsona batzuekin soilik partekatzen dituzte. 

Arazo hauek agertzen dira: 

 

Osasun mentaleko arazoak agertzen dira, adibidez; bakardadea eta 

prostituzioaren inguruan sozialki dauden kontzeptu negatiboak (tristura, 

larritasuna...), autoestima baxuak eragite ditu. Jarduera horrekiko aintzatespen 

sozialik ez dagoenez, ikusezintasun-maila handiagoa da eta zailtasun gehiago 

sortzen ditu laguntza eskatzerakoan. 

 

Arautu gabeko jarduera denez, ez dago etorkizunerako kotizaziorik, ez eta 

laneko eskubide edo betebeharrik ere (oporrak, gaixotasunagatiko bajak, 

zuzeneko zergen ordainketa). 

 

- “Bezeroen tipologia jakin bati dagokionez57”: bezero batzuek ez dituzte sexu 

seguruko arauak errespetatzen, preserbatiboak kentzen dituzte profesionalak 

konturatu gabe, edo sexu-zerbitzuak preserbatiborik gabe edukitzeagatik 

zenbateko ekonomiko handiagoa ordaintzeko prest daude. Egoera horrek 

sexu-transmisiozko infekzioren bat jasateko arrisku handiagoa eragiten du. 

Batzuek substantziak kontsumitzera bultzatzen dituzte eta premia ekonomiko 

baten aurrean, prostituzioan jarduten duen pertsona batek onartzen bukatzen 

du. Bezero batzuek, substantzien kontsumoagatik eta/edo jarrera 

matxistengatik, indarkeriazko ekintzak izaten dituzte prostituzioan aritzen 

diren emakume cisekin. Indarkeria gehiago erabiltzen da cis emakumeen 

aurka emakume transexualen aurka baino. Beste bezero batzuk maiz erabiltzen 

dituzte foroak58, prostituzioan aritzen diren pertsonei buruzko iritziak emanez, 

emakume zis eta transexualekiko giro matxista nabarmenarekin. Espazio 

horietan, bezero batzuek prostituzioan aritzen diren pertsonengana jotzeko 

dituzten moduak oso iraingarriak izaten dira, eta aurreiritzi negatiboak 

eraikitzen dira etorkizuneko bezeroengan. 

 

                                                           
57 Kasu honetan, bezero-tipologia jakin batekiko kalteberatasun-egoerak deskribatzen dira. Bezero batzuek 

errespetuzkoak, atseginak eta sexu-profesionalek ezarritako baldintzak onartzen dituzte. Bezero guztiek ez dute 

jarrera matxistarik, ezta bortitzak edo substantziak kontsumitzen ere. 
58 Bezeroen foro batzuetan prostituzioan aritzen diren pertsonekin dituzten sexu-esperientziak azaltzen dituzte. 
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- Jarduteko espazioei dagokionez: 

 

Pisuak: Gune horietan emakumeak, emakume transexualak eta gizonak bizi 

ohi dira. Bakoitzaren jatorriak, sexu-identitateak, ohiturak eta bizitza 

pertsonalak nahasten direnez, aliantzak sor daitezke, baina baita tentsioak ere. 

Atal kualitatiboan59 ikusi da lankideen artean eztabaidak eta borrokak daudela. 

Pisu batzuetan gaueko ordutegian lan egin daiteke (ez guztietan); ezaugarri 

horren ondorioz, lan-baldintzak askoz ere gogorragoak dira, lo- eta elikadura-

erritmoak ez baitira ordenatuak. Aisialdia laburra da eta plaza sistemak 

espazio berean bizitzea eta lan egitea eragiten du. Plaza sisteman 

mugikortasun geografiko handia dagoenez, pertsona etengabe mugitzen da 

hiri batetik bestera, eta, ondorioz, ez dago errotzerik. Baliabide komunitarioen 

ezagutza une jakin batean dituzten beharren araberakoa da. 

 

Klubak: plaza egiteko mugikortasun geografiko handia eta hirietatik bereizita 

egon ohi diren txandakako kluben kokapena – kanpoaldean edo 

industrialdeetan daude, Irunen, Behobia inguruan –. Azken honek, zaildu 

egiten du dauden eremu geografikoa errotzea eta ezagutzea, nahiz eta, 

galdetegiari erantzun dioten pertsonek adierazten duten bezala, gai behar 

dituzten zerbitzuak kokatu edo ezagutzeko. Lanaldiak oso luzeak izaten dira, 

ordutegiak arratsaldez, gauez eta goizez izaten baitira. Horrek esan nahi du 

atseden-orduak egunekoak direla, eta beraz, ia ez dutela denborarik bestelako 

jarduerak egiteko. Plaza sistemak etengabeko lanegun asko eskatzen ditu. 

Klubetan, adaburuen sistemak funtzionatzen du (alternea)60: horrek esan nahi 

du, zenbat eta kopa gehiago, orduan eta irabazi gehiago, baina ondorio gisa 

alkohol-kontsumo handia duela, % 100ean ez egotearen ondorioekin, eta 

substantzia horren mendekotasunetan eragin dezake. Txandakatzen arituz 

gero, askotan bezeroek baimena izaten dute maneiatzeko lizentzia hartzeko. 

Ordu ez-aktiboetan makina txanponjaleak ondoan izateak, jokora bultzatu 

dezake eta etorkizunean ludopatia-arazoak sor ditzake. 

                                                           
59 Ikus IV. eranskina: Lan-inguruneko zailtasunei eta lankideen erantzunei buruzko galdera. 
60 Baina desagertzeko joera dago. Horren arrazoia da, esparru teorikoan azaldu den bezala, salaketaren kasuan epai 

judizialak emakumeen aldekoak direla, eta kluben jabeak txandakako zerbitzari gisa lan-kontratua egitera behartzen 

dituztela. Txandakatzea hau da: bezeroa, eskatzen duen koparen arabera prostituzioan aritzen den emakumearekin 

txandakatzen den bitartean, zenbateko horren % 50 profesionalarentzat da eta beste % 50 klubarentzat. 
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Espazio publikoa: Irungo udalerrian 5 emakume daude, eta Aukerak gertuko 

jarraipena egiten die. Espazio publikoan sexu-zerbitzuak eskaintzen direnean, 

praktikak bezeroaren ibilgailuan egiten dira eremu baztertuetan, eta, beraz, 

prostituzioan aritzen den pertsona kalteberatasun handiko egoeran geratzen 

da, batzuetan bezeroak nora eramango duen ez dakielako. Bezeroek eraso izan 

dituzte eremu horretan lan egiten duten emakumeei. Lan gogorra da, aire 

zabalean dagoelako eta oso ikusgai daude.  

 

Irteerak: hotelean, ostatuan edo bezeroaren etxean bertan egin daitezke. Lan-

eremua uzteak eta bezeroaren eremura joateak ingurunea eta bertan dagoena 

ez ezagutzea dakar. Prostituzioan aritzen direnentzako espaziorik 

arriskutsuena da, eraso gehienak bertan gertatzen baitira. Batzuek nahiago 

dute espazio horietara ez joatea indarkeria-egoerak saihesteko, eta ez dute 

irteera-zerbitzurik eskaintzen. Azterlanean % 13k irteerak egin dituzte edo 

egiten jarraitzen dute, baina ez da zehazten hotela edo bezeroen etxean den. 

Aipatu denez, emakume batzuek ez dute lan-aldaketarik nahi, horrek diru-sarrerak 

murriztea ekarriko bailuke, pobreziaren feminizazioari buruzko datu estatistikoetan 

sakonduz. Lortu nahi dituzten lanak gutxieneko soldatak dituzte, eta, batzuetan, baldintza 

oso eskasak dituzte, hala nola etxeko langileak. 

Emakume transexualez ari garenean, ezaugarrietako bat da Irunen eta 

Gipuzkoan pisuetan soilik aritzen direla. Beste autonomia-erkidego batzuetan, sexu-

zerbitzuak espazio publikoan eskaintzen dituzte. Atal honetan deskribatutako ahulezien 

aurrean, emakumeek jasaten dituzten kalteberatasun berberak jasaten dituzte, bezeroek 

jasotako erasoak izan ezik. Emakumeek justifikatzen dute indarkeria jasateko arrisku 

txikiagoa dutela (bezeroek beldur dietela) badakitelako emakumeak gizonak bezain beste 

edo gehiago defenda daitezkeela. Kontuan hartu beharreko beste aldagai bat, beste lan-

aukera batzuk aurkitzeko dituzten zailtasun edo baldintza txarrak. Aintzane 

Muguruzaren61 arabera: “Inguruneak bultzatuta, bere garaian barneratu zuten lan 

sexuala zela bizirauteko modu bakarra, eta halaxe bizi izan dute urte askoan”. 

Autoestigmaren justifikazioa da, baina Aukerak ikusten eta lortzen duen errealitatea ere 
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bada eta emakumeek aukera txikia dutela lan-eremua aldatzeko ere egia da, sexu-

identitateak jasandako diskriminazioaren ondorioz. 

 INDARKERIAK 

Ondorioen bloke hau amaitzeko, Prostituzioan jarduten duten pertsonek jasandako 

indarkeria kasuak ikusarazi nahi dira. Indarkeria zuzenak eta ikusgarriak dira orokorrean, 

halakotzat seinalatu eta ezagutzeko errazak direnak. Beste batzuk eskutik lotuta datoz eta 

zeharkakoak dira, jasandako estigmaren ondorioz, erakundeek haien eskubideak bermatu 

beharko lituzkete. Finean indarkeria hau ikusgai ez izateak ez du esan nahi esistitzen ez 

denik.  

Jarraian, bezeroek62 jasandako erasoak zehaztuko dira: indarkeria-egoerak eta tratu 

txarrak jasatearekin eta emakume transexualen, gizon eta emakume zisgeneroen arteko 

konparazio edo alderaketa egiterakoan, azken hauek direla oraindik ere mota 

ezberdinetako eraso gehien jasaten dituzten pertsona multzoa. Urte hauetan egindako 

esku-hartzeak kontuan hartuta, prostituzioan jarduten duten pertsonek, emakume cis zein 

emakume trans-en indarkeria kasuak ezagutzen dira. Baina ezin dugu ehunekotan adierazi 

zein taldetan den gehiengoa. Dena den, agerian utzi nahi da, indarkeria egon badagoela 

eta hau fisikoa edo/eta psikikoa da.   

Aukeratik, justiziaren aurrean salatutako kasuen jarraipena egin da bezeroengatik 

erasoak jasan diren kasuetan. Hots, jazarpen eta mehatxuen, lapurreten eta bortxaketen 

kasuak. Kasu bat baino gehio izan direnez, epaiak desberdinak izan dira eta batzuetan 

arrazoia ematen zuten prostituzioan jarduten duten emakumeei eta beste kasu batzuetan 

berriz, erabateko zaurgarritasunean eta babesgabetasunean geratu direla ikusi da, haien 

kontakizunak ez direlako sinistu. Behobiako espazio publikoan adibidez, bezeroek 

erasoak gauzatu dituzte eta emakume langileak salaketa jarrtzerako orduan bezeroa 

erasotzailetzat hartu da.  

Bikotekideei dagokienez, datu estatistikorik ez dagoenez, ezin dugu jakin jasandako 

indarkeria prostituzioan aritzen ez diren cis eta trans emakumeen indarkeria baino 

handiagoa denik. Guztiek ez dutela horrelako egoera bat salatzen, baieztatu dezakegu.  

Hainbat arrazoi daude, baina azpimarratu nahi dugu batzuetan bikotekideen mehatxuei 
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beldur zaiela, eta salaketa onuragarriagoa izango dela emakumeentzat onuragarri baino. 

Beste arrazoietako bat da ez dutela justiziarekiko konfiantzarik; izan ere, uste dute 

prostituzioan aritzen den emakumea izateagatik – edo prostituzioan aritu izanak – ez 

zaiela sinistuko eta ondorioz, aldez aurretik epaitzea eta kriminalizatzen dira.  

Kolektibo horren aurkako indarkeria instituzionala ere hor dago. Polizia-jarduketak 

aipatu dira, atzerritartasun-taldeak egin ohi dituenak. Emakumeek Aukerari, beldurrak eta 

tratu iraingarria jaso dituztela adierazi dute. Horrek ez du  laguntzen segurtasun-gaietan 

polizia-kidegoekin (hala nola Ertzaintzarekin, Udaltzaingoarekin eta Polizia 

Kidegoarekin) izan dezaketen konfiantzarekin. Administrazio publikoaren eremu 

guztietan, jasotako arretak pertsonaren sentsibilitatearekin lotuta daude. Hau da 

batzuetan, galderak larderiazkoak eta prostituzioan jarduten duen pertsonarekiko 

mesfidantzazkoak izaten dira, beste batzuetan berriz, arrazismo zantzu argiak gehitzen 

dira. Edo eta, prostituzioan jarduten duen pertsonaren galderen edo eskaeren aurrean, 

erantzunak ez dira zuzenak, edo hitzek aurreiritziak dituzte edo arrazistak izan daiteke, 

edo mesfidantza elarazi. Aukerako teknikariok indarkeria sentitu dugu jasotako tratu 

horren aurrean. Ez da erraza administrazio publikoetan lan egiten duten langileekin, 

prostituzioan jarduten duten pertsonekiko jarrera egokiak lantzea, inolako lotsarik gabe 

erakusten baitute haiekiko duten estigma. Hauek dira Aukeraren lanaren eta esku-

hartzearen helburuak: konfiantza eta trebetasunak hartzea, bizitza ahalik eta 

normalizatuena izatea eta bermatutako eskubidekiko irisgarritasuna izatea edo eta hauek 

gauzatzea. Estigmaren ondorioz eta pertsona batzuen profesionaltasun faltaren ondorioz 

sortutako kalteak murriztea ere, gure lana da. 

Lan-eremuetan bertan jasandako indarkeriak ere aipatu behar dira, ikerketaren zati 

kualitatiboan islatuta geratu direnak ain zuzen ere. Ordutegi luzeekin eta arauekin, araudi 

argirik ez dagoenez eta gutxieneko lan-baldintzak dituztenez, ustiapen-egoerak gertatu 

ohi dira. Gainera, espazio batzuetan azaltzen dutenez, jasotako tratua ez da zuzena. 

Bestalde, emakumeen arteko bizikidetza ere ez da erraza izaten; horregatik, batzuetan 

eztabaidak izaten dira, eta ahozkoak ez ezik eraso fisikoak ere izaten dira. 

Azkenik garrantzitsua ikusten da aipatzea zeintzuk diren indarkeriaren sortzaile 

nagusiak; bizi garen sistema patriarkala; prostituzioan aritzen diren pertsonek pairatzen 

duten estigma, ahaztu gabe PUTA estigmak emakume guztietan eragiten duela; 

arrazakeria eta transfobia, etb.  

mailto:aukera@arrats.org


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    127. orrialdea 

“Prostituta, porno edo stripers izateagatik aurre egin behar diogun estigma eta 

indarkeria, sexu-lana bera baino askoz okerragoa da” Natalia Ferrari (Prostituta eta 

feminista). 

“Nire ustez, ahalduntzeko modu bat patriarkatuari bere angelu guztietan aurre egitea 

da, eta ez bakarrik talde eta sektore bati erreparatzen. Jakina, onartzen dugu sexu-

langileen bezeroak matxistak direla, baina, gizarte patriarkal honetan, nor ez da 

matxista?” Georgina Orellano (Puta, sindikalista eta feminista). 

6- HOBETZEKO PROPOSAMENAK 

Azken kapitulu honetan, hautemandako premiei aurre egiteko proposamenak jasotzen 

dira. Gai hau konplexua da, emakume zis, emakume trans eta prostituzioan aritzen diren 

gizonen egoeren aniztasuna dela eta. Beraz, ezinbestekoa da pertsona horien bizi-kalitatea 

hobetzeko eta urratutako eskubideak baliatu ahal izateko eta hauek bermatu ahal izateko, 

egun dauden politiketan aldaketak egiteko edo gauzatzeko borondatea egotea.  Baina 

aldaketarako borondatea izatea ez da nahikoa eta horretara bideratutako partida 

ekonomiko bat ere behar dela uste da.  

Jarraian bi maila bereizi ditugu, nahiz eta beraien artean lotura egon. Funtsean, gai 

batzuk ez daudelako soilik udal-eremuaren mende. Dena den,  zerbitzu jakin batzuen 

eskaerak edo irisgarritasuna eremu honetatik hau da, Irungo udalerritik, gauzatzen dira. 

 

a)   UDALEZ-GAINDIKO MAILAN 
 

- Prostituzioan aritzen diren pertsonek jasandako indarkeriei buruzko ikerketa 

espezifiko bat egitea, hainbat eremu bereiziz: prostituzio behartuan salerosketaren 

biktimei eragindako indarkeria, lan-esplotazioaren ondoriozko indarkeria, bezeroen 

erasoak, etab. Zaila da neurri egokiak hartzea errealitatea ezagutzen ez bada. Cis 

emakumeek zein emakume transek jasandako beste indarkeria matxista batzuk 

aztertzen eta ikusarazten hasi behar da.  

 

- Erakundeen arteko eremu guztietan (udalerriak, aldundiak, Eusko Jaurlaritza, 

Emakunde) prostituzoan jarduten duten pertsonen berariazko arazoak ikusaraztea 

garrantzitsua da, sentsibilizazioa lortzeko eta askotariko diskriminazioak, gizarte-
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bazterketa saihesteko, eskubide urraketarik ez emateko eta hauek bermatu ahal 

izateko. 

  

- Prostituzioa utzi nahi duten pertsonei laguntzea. Berariazko laguntza-programak 

sustatuz, egoitza-baliabideak, prestakuntza-ikastaroak eta prestazio ekonomikoak eta 

hauen irisgarritasuna bermatuz. Eusko Jaurlaritzako eta Gipuzkoako Aldundiko 

sailetan protokoloak dituzten kanalak ezartzea, arreta integrala ematea helburu izanik 

eta horrela, lan-aldaketarako aukera bermatu ahal izateko. 

 

- Norberaren konturako gizarte-segurantzako kotizazioa sustatzea. Prostituzioan 

jarduten duten pertsonei aholkularitza ematea autonomo gisa alta emateko gestio eta 

izapideetan, prostituzioan aritu nahi dutenentzat lan-eskubideak bermatu ahal izateko.  

 

- Gizarte-sentsibilizazioko kanpaina sustatzea, prostituzioan lanean jarduten duten 

pertsonen eta hauek estigma murriztera bideratuak egotea. Eta bide batez, nahitaezko 

prostituzioari eta salerosketari buruzko prestakuntza espezifikoak eskeitzea langile 

profesionalei.  

b) UDAL-MAILAN 

- Prostituzioan jarduten duten pertsonek jasandako indarkerien urteko zenbaketa. Puntu 

horretan, inplikatu eta protokoloren bat egin beharko litzatekela uste da bereziki 

honako entitateekin; polizia-kidegoekin, Ertzaintzarekin eta Irungo 

Udaltzaingoarekin. Hauek direlako datuak ondoen biltzen dituztenak, bai egon 

daitezkeen salaketengatik, bai espazio publikoan edo pribatuan gerta daitezkeen 

egoerengatik. Polizia-jarduketetatik zenbatu ezin diren egoeretarako, Aukerak datu 

bilketa gauzatu dezake. Lan estatistiko hori eginez, dagoen arazoa agerian utzi ahalko 

da. Honela, prebentzio-neurriak aktibatu ahal izango dira, hala nola prostituzioan 

jarduten duten pertsonei informazioa ematea. 

 

- Berariazko liburuxka bat egitea prostituzioan lanean jarduten duten pertsonentzako; 

indarkeriaren prebentzioari, babes-neurriei, erasoetan nora jo behar den, zein 

eskubidek babesten dituzten eta abar azaltzeko. Bestalde, indarkeria jasaten duten 

pertsonek indarkeria matxistaren zerbitzuetara jo ahal izateko aukera izan beharko 
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lukete: aholkularitza juridikoa, psikologikoa, egoitza-baliabideak eta abarera 

irisgarritasuna izanik. Gaur egun, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak plan bat du, 

prostituzioan lan egiten duten pertsona guztiak babesteko. Baina jarduera hauek ez 

lirateke soilik haien esku egon behar, Gizarte Zerbitzuekin eta beste baliabide edo 

zerbitzu batzuekin koordinazio eta deribazio estua egon beharko luke. 

 

- Bezeroentzako diptikoa egitea, hesi-metodoen erabilera sustatzeko, eta horrela, 

arrisku-praktikak murrizteko. Jokabide matxistak minimizatzeko ordainpeko sexu-

zerbitzuak kontratatzean jardunbide egokien kodeari buruzko informazioa ematea edo 

eskura izatea.  

 

- Udalak Osasun Sailari STIen analisiak eskatzea Irungo edo Bidasoako Ospitaleko 

anbulatorioren batean. Gaur egun, zerbitzua Donostiako Ospitalean dago. Sektore 

honetan lanean jarduten duten pertsona askoren esanetan analisiak egiteko prest 

egono lirateke, baina sartzeko zailtasunak direla eta, oso pertsona gutxi joaten dira 

Donostiako zerbitzura. Zerbitzua astean behin ezarriko balitz, herritar guztientzat – 

ez soilik prostituzioan jarduten pertsonentzat– osasun publiko hobea bermatuko 

litzaieke orokorrean eta eskualdeko herritarrei. 

 

- Profesionalei prestakuntza ematea, prostituzioan aritzen diren pertsonen errealitatea 

ezagutu dezaten, estigma eta aurreiritziak murriztuz. Askotariko diskriminazioa 

jasaten duten emakumeen eskaerei arreta hobea ematea eta erantzun egokiak eman 

ahal izateko.  

 

- Lan-eremuetan erroldatzeko aukerarik ez duten cis eta trans emakumeen errolda 

soziala bermatzea. Udalerrian errotzeko eta baliabide komunitarioak eta/edo 

zerbitzuak eskuratzeko aukera eman eta bermatuz. Donostiako udalerriarekin dagoen 

protokolo bera ezartzea – prozesu mingarri baten eraginpean egon beharra saihesten 

da, prostituzioaren jardunaren izaera eta estigmatizazioarekiko beldurra ikusarazi 

behar da–, emakumeen arreta integralean eraginkortasuna eta efizientzia hobetzeko. 

 

- Irungo udalerrian Aukera Programa indartzea. Udalerrian landa-lana zabaldu ahal 

izatea eta honela prostituzioan lanean jarduten duten pertsona gehiagotara iristeko 

uakera izatea, bide batez arreta-ordutegi zabalagoa ezarriz. Horretarako, hitzarmen 
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bat egin beharko litzateke, eta horrela, prostituzioan jarduten duten pertsonekin lan 

egiteak eskatzen dituen intentsitate-mailetan esku-hartze zuzena bermatuko duen 

zerbitzu bat izatera igaroko litzateke. Horri esker, emakumeen beharrak/eskaerak 

detektatu ahal izango lirateke, baita salerosketan gerta daitezkeen egoerak ere. 

Gizarte-zerbitzuekin koordinatuta eta modu egonkorrean lan egitea garrantzitsua da 

eta laguntza-zerbitzu espezializatua eskaintzea, proposatutako lan-helburuak 

lortzeko. 

Azterlanean erakutsi den bezala, prostituzioan aritzen diren emakume asko gizarte-

bazterketan daude eta diskriminazio anizkoitza pairatzen dute. Egoera horiek arintzeko, 

beharrezkoa da kolektibo horrekiko sentsibilitatea eta borondate politikoa izatea, bizi-

kalitate hobea bermatzeko. 

7- ERANSKINAK 

I. ERANSKINA: GLOSARIOA TERMINOLOGIA. 
 

Kontzeptu argigarri batzuk eman behar dira, txosten honetan erabiltzen diren terminoak 

ulertzeko: 

- Prostituzioa: harreman sexu- eta afektiboak trukatzea, transakzio ekonomiko bat 

egiten denean. 

 

- Prostituzioan jarduten duen pertsona (PJP): Zenbateko ekonomiko bat 

askatasunez, heldutasunez eta borondatez lortzearen truke, hainbat zerbitzu sexual 

eta afektibo eskaintzen dituen pertsona. 

 

- Sexu-langilea: Eskubideen aldeko korronte ideologikoa (proeskubideak) 

defendatzen duten pertsonek erabiltzen duten terminoa. Pertsona heldua, bere 

ahalmen guztietan, hirugarren pertsonen aldetik derrigortzerik gabe, sexu-

zerbitzuak eskaintzen dituena eta/edo sexuaren industriarekin lotutako jarduerak 

egiten dituena, bizibide gisa (striptease, linea erotikoen teleoperadorea, 

pornografia, eta abar). Prostituzio terminoak dakartzan konnotazio negatiboak 

saihesteko aktibismotik abiatuta, sexu-langile terminoa erabiltzeko erabaki 

politikoa hartu zen. 

 

- Prostituitua: korronte abolizionista defendatzen duten pertsonek erabiltzen duten 

terminoa. Termino hori erabiltzen duten pertsonen ustez, prostituzioa botere- eta 

menderatze-harreman bat da, eta bezeroak (menderatzaileak) emakume 

prostituituen (menderatuak) sexuaren arabera ordaintzen du. 

 

- Bezeroa: zenbateko ekonomiko bat eskaintzearen truke, zerbitzu sexu-afektibo 

batzuk eskatzen dituen pertsona. 
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- Trafikoa: pertsona bat edo batzuk estatu batean legez kontra sartzen erraztea, 

baldin eta estatu horretako herritarra edo egoiliar iraunkorra ez bada, onura 

ekonomikoa lortzeko helburuarekin. 

 

- Trata edo salerosketa: pertsonak atzematea, garraiatzea, lekualdatzea, hartzea 

edo hartzea, mehatxuaz edo indarra edo beste hertsapen-modu batzuk erabiliz, 

bahituz, iruzur eginez, engainatuz, agintekeriaz edo zaurgarritasun-egoera batez 

baliatuz, edo beste pertsona baten gaineko aginpidea duen pertsona baten baimena 

lortzeko ordainketak edo onurak emanez edo jasoz, ustiapen-helburuetarako. 

Esplotazio horren barruan sartuko dira, gutxienez, inoren prostituzioa edo sexu-

esplotaziorako beste modu batzuk ustiatzea, behartutako lanak edo zerbitzuak, 

esklabotza edo esklabotzaren antzeko praktikak, zortasuna edo organoen 

erauzketa (NBEren definizioa, 2007). Trafikoaren eta salerosketaren arteko 

aldeak honako hauetan daude: babestutako ondasun juridikoa (giza eskubideak 

versus migrazio-trafikoak), adostasuna (ez du balio salerosketaren kasuan, 

betiere engainuarekin edo kalteberatasun-egoera aprobetxatuz ez bada), 

transnazionalitatea (ez da garrantzitsua salerosketaren kasuan) eta onura 

(lekualdatzearen onura versus biktimen esplotazioaren onura). 

 

- Estigma: prozesu honen bidez, pertsona bati edo pertsona-talde bati besteen 

begiei ospea kentzen dion ezaugarri bat egozten zaionean. 

 

- Barne-estigma edo autoestigma: Aurreiritziak eta diskriminazioak 

autoestigmatizazioa edo lotsa eragin dezakete pertsonengan, gainerako pertsonen 

erantzun eta erreakzio negatiboak barneratzen dituztenean. Estigma barneratuak 

automespretxuzko sentimendua, isolamendua, depresioa, antsietatea edo etsipena 

eragin ditzake, eta autobazterketa dakarten saiheste-jokabideak eragin ditzake 

bizitzaren hainbat eremutan, eremu pribatuan zein publikoan, gizarte-bilerak, 

familia, lagunak, bikote-harremanak eta abar saihestuz. 

 

- Eskubideen aldeko posizioa: estigmaren dekonstrukzioan eta eskubideak 

lortzean oinarritzen den pentsamendu-ildoa, lan-baldintza duinak (lan 

autoantolatua) zein bestelako lan-aukerak bermatzeko. 

 

- Jarrera abolizionista: prostituzioa emakumeen aurkako indarkeria-modutzat 

hartzen duen pentsamendu-lerroa, bi norabidetan oinarritzen duena borroka: alde 

batetik, bezeroa jazartzea eta kriminalizatzea, sexu-zerbitzuen eskaera zigortuko 

duen legeriaren bidez; eta, bestetik, emakume guztiak prostituziotik ateratzea, 

biktimatzat hartzen baitituzte. 

 

-  Alegaltasuna: herrialde batean prostituzioan aritzearen jarduna zer egoera 

juridikotan dagoen. Kasu honetan, juridikoki, prostituzioa ez dago legez zigortuta, 

baina ez du lan-jardueratzat hartzen. 

 

- Landa-lana: lan-eremuetara bisitak egitea – pisuak, klubak eta espazio publikoa 

– prostituzioan aritzen diren pertsonen errealitatea in situ ezagutzeko, bai eta 

prebentzio- eta osasun-alderdiak indartzeko ere, kolektiboarekin lan egiten duten 

erakundeek ezagutzen dituztenak. 
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- Plaza-sistema: ariketa-lekuen errotazioa. Oro har, plazak hilabete inguru hartzen 

du (3 aste izan ohi dira), eta amaitutakoan, prostituzioan aritzen den pertsona 

lekuz aldatzen da probintzia berean edo beste batean. Plaza sistemaren ondorioz, 

prostituzioan aritzen diren pertsonen mugikortasun geografikoa nabarmen handia 

da. 

 

- Plaza Kluba: Hotel edo Pentsio lizentzia duten klubak, prostituzioan aritzen den 

pertsonak egunero kopuru finko bat ordaintzen duena (ostatua eta otorduak). 

Legez, hoteleko ostalariak dira, eta, beraz, ez dute lan-harremanik klubekin. 

Bezeroengandik lortzen duten diru guztia haientzat da. Gune horietan aritzen 

diren pertsonak emakumeak baino ez dira. 

 

- Kopa-kluba: taberna-lizentzia duten klub txikiak. Ez dago logelarik, txikiak 

baizik. Emakumeek ez dute bertan ostatu hartzen, sartzeko eta irteteko ordutegi 

bat dute, edarien – bezeroek kontsumitzen dituzten eta/edo haiei ordaintzen 

dizkieten edarien – ehunekoaren eta eskaintzen dituzten sexu-zerbitzuen irabaziak 

lortzen dituzte. 

 

- 24 orduko pisuak: prostituzioan aritzen den pertsona eguneko 24 orduetan 

zerbitzuak eskaintzeko prest dagoen pisuak. 

 

- Eguneko pisuak: pertsona prostituzioan aritzen den pisuak. Eguneko ordutegian 

jarduten du, eta bizilagunen artean oharkabeago gertatzen da. 

 

 

- Pisuak ehunekotan: arduradun edo jabe batek zuzendutako pisuak. Prostituzioan 

jarduten duten pertsonek etxeak estalitako iragarkien mantenua eta ordainketa 

ditu, baina arduradunak edo jabeak ehuneko bat eramaten du egiten den sexu-

zerbitzu bakoitzeko. 

 

- Pisu independenteak: Pertsonak gela bat alokatzeagatik ordaintzen dituen 

pisuak, sexu-zerbitzuen diru-sarrera guztiekin geratzen direnak. Ez dago 

kargudunaren figurarik. 24 orduko etxebizitzak edo egunekoak izan daitezke. 

 

- Harremanetarako orriak: Interneteko orriak, non bezeroek pisuetan lan egiten 

duten prostituzioan aritzen diren pertsonak aurki ditzaketen. Orrialde hauetan 

ordainpeko sexu-zerbitzuak eskaintzen dira. 

 

- STI: Sexu bidezko Transmisiozko Infekzioak. 

 

- HBE: haurdunaldia borondatez etetea. 

 

- OTI: Osasun-txartel indibiduala 

 

- GIB: Giza Immunoeskasiaren Birusa. 

 

- GPB: Giza papilomaren virusa. 

 

- PIP: Poly Implant Prothèse (PIP) enpresak fabrikatutako silikonazko ugatz-

inplanteak, 1991n Frantziako hegoaldean sortuak. 
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II. ERANSKINA: KRONOGRAMA 

 

EKINTZAK  

Koordinazio bilerak   

Galdetegia sortu   

Erregistroen programa diseinua   

Lan espazioekin harremanetan jarri   

Galdetegiak langileei egin   

Erregistro metodoen errebisioa   

Online galdetegia sortu   

Galdetegien datu bilketa   

Online galdetegia zabaltzea   

Material bibliografia bilatu   

Txostena idaztea   

Datu bilketa eta azterketa   

Txosten errebisioa   

Euskarazko itzulketa   

 

 

 

 

 

EKAINA 
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20 21 22 23 24 25 26 
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UZTAILA 
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ABUZTUA 
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IRAILA 
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URRIA 
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AZAROA 
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ABENDUA 
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III. ERANSKINA. AZTERLANA GAUZATU AHAL IZATEKO, 

IGARO DEN GALDETEGIA 
 

Galdetegia PJP jatorria kontuan hartuta gazteleraz diseinatu eta igaro da. Beraz 

jarraian ikus daitekeen moduan, galdetegia gazteleraz atxikitzen da, azterlan honetan.  

 

 

mailto:aukera@arrats.org


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    139. orrialdea 

 

 

 

  

 

 

mailto:aukera@arrats.org


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    140. orrialdea 

 

 

 

 

mailto:aukera@arrats.org


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    141. orrialdea 

 

 

 

 

mailto:aukera@arrats.org


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    142. orrialdea 

 

 

 

 

mailto:aukera@arrats.org


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    143. orrialdea 

 

 

 

 

mailto:aukera@arrats.org


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    144. orrialdea 

 

 

 

 

 

 

mailto:aukera@arrats.org


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    145. orrialdea 

 

 

IV. ERANSKINA. GALDETEGIAREN ZATI KUALITATIBOAREN 

HUSTIAKETA 
 

Galdetegiako PJP jatorria kontuan hartuta eta gazteleraz diseinatu eta igaro dela 

ere kontuan izanda, jasotako erantzun guztiak gazteleraz izan dira.  Beraz jarraian ikus 

daitekeen moduan, erantzunak gazteleraz atxikitu dira. 

 

1.- Respuestas relacionadas con el ejercicio de la prostitución: 

a) Relativas al ejercicio de la prostitución: 

- “Tendrían que legalizar o hacer contratos de trabajo”. 

- “No poder cotizar en la seguridad social como trabajadora sexual o dueña de 

piso”. 

- “Falta de apoyo a las personas que estamos en situación irregular ya que para 

muchas diligencias nos piden el NIE”. 

- “Hay mucha dificultad para encontrar un trabajo normalizado”. 

- “La publicidad para anunciarse es cara”. 

- “Sí, muchos”. 

- “Sí, muchos insultos”. 

- “No me siento a gusto de hablar de estas cosas”. 

- “Que no se puede declarar impuestos”. 

- “Con el sistema bancario”. 

- “Me gustaría que el día que estas enferma y no estas para trabajar ese día se 

perdonase el alquiler.” 

- “Se ha muerto mi madre y he heredado las deudas, he tenido que volver a trabar 

en la prostitución porque necesito dinero, que en otro trabajo no puedo 

conseguir.” 

- “Tener en cuenta que cada persona tiene necesidad, más aún cuando no hay 

puestos de empleo y estás de forma irregular en un país. No es un orgullo tener 

este trabajo pero cada persona elige que hacer con su vida.” 

- “Que lo legalicen de una vez para poder pagar impuestos.” 
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- “Cotizar en la seguridad social / pago de impuestos”. 

 

b) Relativas a los clientes: 

- “Ahora ya no, antes había mucha discriminación y los clientes se pasaban de 

listos. He aprendido a imponerme”. 

- “Mejorar el trabajo con el cliente, algunos se creen muy listos y no quieren 

pagar o quieren que les devuelvas el dinero. No cumplen con el horario”. 

- “Falta de respeto e higiene por parte de los clientes”. 

- “Trabajar con drogas, no me gusta y muchos clientes lo piden”. 

- “Los clientes no quieren follar con goma”. 

- “Soledad, aguantar a los clientes, tristeza”. 

- “Clientes que se pasan de la raya, ponerles en su sitio”. 

- “Los clientes piden follar sin goma”. 

- “Veo que las condiciones de trabajo van a peor, los clientes cada vez piden más 

barato y sin protección”. 

- “la policía no hizo nada cuando un cliente me pegó en los pechos y me rompió 

una teta”. 

- “Hombres maleducados que a veces no te tratan bien”. 

c) Relativas a las compañeras de trabajo: 

- “Mala gestión, drogas, envidias, falta de higiene, no hay respeto entre las 

compañeras”. 

- “Problemas con las compañeras, no es fácil la convivencia, y con algún 

encargado que no te hace caso”. 

- “Falta  de entendimiento y peleas con las compañeras”. 

- “Fui denunciada por una compañera y arrestada”. 

- “Falta de comunicación”. 

- “Peleas físicas he tenido que llamar a la policía”. 

- “Discusiones con las compañeras”. 

- “Sí, con las  compañeras”. 

- “He solido tener problemas en pisos por gritos, maltratos, faltas de respeto por 

parte de las trabajadoras”. 

- “Cuando las compañeras se pelean intento mediar”. 
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- “Alguna discusión con compañeras”. 

a) Relativas a los espacios de trabajo: 

- “Los precios de alquiler de las habitaciones son muy caros. A veces he tenido 

maltratos por parte de la administración del sitio donde trabajaba”. 

- “Con horarios laborales extenuantes y en algunos clubes condiciones de 

humillación y salario indignante. Sólo se enriquece el propietario”. 

- “Estafas en alquiler de habitaciones en pisos de trabajo”. 

- “Dificultad para encontrar habitación digna. Las habitaciones son muy caras”.  

- “No encontrar sitio para hacer plaza”. 

- “En el club estoy más tranquila que trabajando en la calle”. 

- “Discriminación por parte de los encargados”. 

- “Las reglas que se deben cumplir con los horarios y no vale de nada porque no 

se cotiza a la seguridad social”. 

- “Trabajar en los pisos supone de tu entera disposición ya que solo te permiten 

salir dos horas en plazos de 15/21 días. A mí el encierro me da ansiedad. Los 

lugares donde dormimos las TS es en sitios precarios y reducidos y sin luz de 

día. La nueva esclavitud.” 

- “Precio de las habitaciones”. 

e) Respuestas donde manifiestan que NO tienen problemas: 

- “No, todo bien”. 

- “Ninguno”. 

- “No me pasó nada”. 

- “No. Gracias”. 

- No he tenido problemas”. 

- “Ninguno”. 

- “Hasta el momento no he tenido problemas. A Dios gracias”. 

2.- Servicios que has echado en falta:  

a) Respuestas relativas a servicios: 

- “Un abogado”. 
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- “Para el tema del estigma echo en falta algún recurso. Porque quiero proteger 

a mis hijos”. 

- “Cuando fue la pandemia recién llegada a España y no sabía de organizaciones 

a quien recurrir, así que es complejo, porque de pronto si hubiera conocido a 

una ONG les hubiera escrito. Busqué por internet y no encontré nada”. 

- “Que me hubiesen ayudado con la documentación, con sanidad. Que haya 

ayudas económicas para las personas que no queremos ejercer la prostitución”. 

- “Pues me hubiese gustado acceder a algún trabajo que me pueda seguir 

manteniendo y ayudando a mis familiares”. 

- “Que nos facilitasen productos de limpieza e higiene personal, para el tema más 

de seguridad. Pruebas de ITS accesibles, médicos, etc”. 

- “Atención médica”. 

- “La policía nos estresa con los controles de extranjería y queremos 

tranquilidad”. 

- “Recursos que me ayudasen en la pandemia (falta de trabajo) y económico para 

deudas como agua, luz,…”. 

- “Poder alquilar un piso”. 

- “No me han atendido bien, no me han ayudado a arreglar los problemas que 

he tenido”. 

b)  Respuestas relativas al ejercicio de la prostitución: 

- “Me gustaría que el club cobre la casa y lo demás sea para mí, que no me 

obliguen con los horarios”. 

- “Menos horas de trabajo”. 

- “Poder cobrar la baja cuando he estado enferma”. 

- “Sería mejorar la cuestión de los documentos, con sanidad. Que haya ayudas 

económicas para las personas que no queremos ejercer la prostitución”. 

- “Que nos den de alta para poder cotizar y que nos tengan más en cuenta”. 

- “Asegurarme para tener los mismo derechos que cualquier ciudadano”. 

- “No me hace falta nada, el club ofrece lo mejor”. 

- “Regularizar el precio de las habitaciones, publicidad, como se hace en Suiza”. 

- “Que las plazas sean más baratas, no tienen condiciones. Abusos por parte de 

los propietarios de pisos”. 
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- “Que este trabajo esté regulado, para tener protección y derechos”. 

- “Contratos de trabajo”. 

- “Tener días de descanso”. 

- “Climatización”. 

3.- Respuestas relativas a SÍ / NO cambiarían de trabajo. 

a) ¿Por qué motivo cambiarías de trabajo?   

- “Por un sueldo digno, sí”. 

- “Para poder tener un trabajo más digno y mejor calidad de vida”.  

- “Porque es horrible”. 

- “Quiero traer a mi hijo pequeño”. 

- “Por estabilidad familiar”. 

- “Esto es rentable pero temporal”. 

- “Ya soy vieja”. 

- “Por una vida normal, tranquilidad”. 

-  “Porque necesito una estabilidad y con este trabajo no lo tengo”. 

- “Una vida más tranquila”. 

- “Una se cansa de este trabajo”. 

- “Por qué no me gusta”. 

- “Quiero tener mi familia, mi pareja”. 

- “Estoy cansada, es un trabajo que cansa mucho”. 

- “Para poder cambiar de vida y tener una vida normalizada”. 

- “Sí, tengo ganas de hacer otras cosas, otros objetivos”. 

- “Para mejorar la calidad de vida”. 

- “Sí, por mejorar y por tranquilidad”. 

- “Si cambiaria de trabajo porque no me gusta lo que hago ahora, pero necesito 

dinero”. 

- “Porque otro trabajo es mejor que este. No se cogen enfermedades”. 

- “Los clientes me cansan.” 

- “No quiero seguir ejerciendo y quiero estar tranquila.” 

- “Porque no somos respetadas.” 

- “Para tener mejor estabilidad.” 

- “Por mis hijos.” 
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b) ¿Por qué motivo te mantienes en este trabajo?   

- “Cambiaria si no me quedase más remedio”. 

- “Esto es rentable y temporal”. 

- “Se gana dinero rápido”. 

- “Porque trabajo cuando quiero”. 

- “Es una profesión como otra cualquiera”. 

- “Porque con un alquiler de 1000euros no puedo pagar el alquiler y mantener a 

mi familia”. 

- “Me gusta este trabajo de forma independiente”. 

- “Es duro, no es fácil pero es un trabajo y un dinero rápido. Pago 700€ de 

alquiler y con 1000 en otro trabajo no llegaría”.  

- “Para poder tener más dinero”.  

- “No, no quiero cambiar de trabajo”.    

- “No, necesito dinero y he tenido que volver”.  

- “Al no estar regulada es muy difícil encontrar un trabajo, no puedo dejar esto 

tengo gastos”.  

- “No, no cambiaría ya que me gano la vida bien con esto”. 

- “NO”. 

- “Este trabajo me ayuda a solventar mis obligaciones”. 

- “Porque tengo que mantener mi familia”. 

- “El sueldo es muy poco en otros trabajos”.  

- “Ya que no cuento con un buen CV ni carrera universitaria no podría obtener 

un trabajo”. 

- “Porque se gana más y ayuda más fácil. Para hacer una casa en un trabajo 

normal no se puede”. 

- “No, porque aca se gana mucho dinero”. 

- “No puedo dejar de generar mis ingresos”. 

- “No”. 

- “No, porque con otro trabajo no llego a fin de mes”.  

- “No, me sale más rentable la prostitución, es mejor calidad de vida para mi 

familia.” 

- “No, porque gano bien”. 

- “Me gusta y es una facilidad de ganar dinero en poco tiempo”. 
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- “Me gusta y es una posibilidad”. 

- “Porque con el sueldo mínimo no me llega para poder pagar mis gastos y los 

de mi familia”. 

- “Hace falta experiencia para conseguir otro trabajo”. 

- “Mi vida es justo lo que quiero”.     

- “Si encontrarse un trabajo con el que puedo enfrentarme económicamente, 

cambiaria de trabajo”.  

- “Porque me gusta mi trabajo”. 

- “No, por el ingreso de dinero”. 

- “No me alcanza con un sueldo mínimo”. 

- “Porque me gusta mi trabajo”. 

- “Me gusta este trabajo lo hago por necesidad ya que al estar irregular no he 

podido trabajar en otra cosa”. 

- “Puedes tener una vida tranquila  (te organizas como quieres y trabajas como 

y cuando quieres) y ganar dinero.”    

- “Los sueldos son bajos y además no hay trabajo, yo tengo 68 años y nadie me 

daría trabajo.” 

- “Te hacen perder tiempo y dinero (no ofrecen ofertas de trabajo. Género, edad, 

formación,…)”. 

- “Porque gano dinero aunque este trabajo sea duro”. 

- “Necesito este trabajo”. 

- “Si tuviera hijos cambiaría de trabajo.” 

- “Cuando cumpla mis expectativas.” 

- “De momento me quiero quedar aquí.” 

- “Porque de momento estoy así porque lo necesito, pero alguna vez me gustaría 

trabajar en otra cosa.”   

- “Porque me organizo bien.” 

- “Porque así me gano la vida.” 

- “Por lo tanto en lo que trabajo me tienen bien económicamente y puedo ayudar 

a mi familia, pero para cambiar de trabajo aquí es difícil con los documentos 

aunque tengo estudios y una profesión. Pero este trabajo me da lo que estoy 

necesitando, difícil encontrar otro trabajo.  

- “Me gustaría ejercer mi profesión pero no puedo sin papeles.” 

mailto:aukera@arrats.org


IRUNGO PROSTITUZIOARI BURUZKO AZTERLANA 

AUKERA- Arrats Elkartea 

Kontsulatu Kalea 8, Etxebe 3- 20011-Donostia 

943 45 77 38 / 688 60 26 85                                                                                                                     

aukera@arrats.org    152. orrialdea 

- “Me gustaría quedarme en un país como España trabajando normal. Pero sin 

documentos es imposible conseguir un trabajo con buena paga”. 

- “Aquí no puedo trabajar de otra cosa sin papeles españoles, esto me permite 

tener dinero rápido y puedo pasar más tiempo con mis hijos”. 

- “Por dos motivos, mi familia y yo nos beneficiamos del dinero que gano y evito 

que los hombres cometan actos sexuales en su hogar”. 

4.- Respuestas relativas a si se han sentido juzgadas por ejercer la 

prostitución. ESTIGMA SOCIAL. 

-  “Familia, clientes, amistades, encargados de clubs…”.  

- “Siempre”. 

- “Entre las compañeras mismamente”. 

- “En cualquier sitio”. 

- “En el restaurante con un cliente”. 

- “Por mi pareja”. 

- “Por mis amigos”. 

- “Y ahora que nos quieres obligar a escondernos MÁS”.  

- “No exactamente”. 

- “Ahora mismo por ejemplo con esta nueva ley que quieren sacar nos están 

juzgando y discriminando”.  

- “Por personas españolas que dicen que los latinos solo vienen a hacer el mal; 

vender drogas y prostituirse”.  

- “Ya que con esta ley nos están denigrando”. 

- “Administraciones”. 

- “Amigos que viven en Brasil”. 

- “Por lo clientes”. 

- “Prefiero no responder”. 

- “SÍ, con mi pareja cuando se ha enterado…”.  

- “Muchas veces pero prefiero olvidarlo”. 

- “En el mismo trabajo”. 

- “Opiniones de gente que me conoce como trabajador sexual”. 

- “Me he sentido juzgada por las propias compañeras”. 

- “Por la médica  de cabecera”. 
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- “Cuando hago plaza, si el piso es conocido los vecinos me miran mal, sobre 

todo los hombres.” 

- “A lo largo de los 40 años de ejercicio”. 

- “Cuando no me respetan, me invitan a una copa y luego me piden sexo”. 

- “Por documentación en extranjería”. 

- “Siempre”. 

- “Siempre que viene la policía (redadas) te tratan como si fueras un perro. Todo 

el vecindario se entera”. 

- “Pues en todos los sitios a los que voy”. 

- “En todos los sitios”. 

- “En conversaciones sociales /Amigos-Conocidos”. 

- “Cuando la gente se entera”. 

- “En España”. 

- “Donde sea”. 

- “Encargados y los que se enteran”.  

- “En mí país de origen, en Colombia”. 

- “A la hora de buscar trabajo”. 

5.- ¿Qué sabes sobre la nueva Ley que quiere aprobar el gobierno? 

Pregunta relativa al conocimiento que tienen las personas que ejercen la prostitución 

sobre el proyecto de ley que quiere aprobar el gobierno actual. 

- “Quieren cerrar pero no sé porque”. 

- “Que quieren cerrar los clubs”. 

- “No me interesa lo que dicen”. 

- “Que quieren cerrar los clubs”. 

- “Que ellos no tienen ni idea”. 

- “Nada no veo la T.V”. 

- “Que quieren dejarnos sin comida y sin techo”.  

- “Extinguir los clubs, explotación y trata de blanca, acabar con el 

proxenetismo”.  

- “Quieren abolir sin pensar que nos pueden dejar en la calle”.  

- “Quieren "acabar" con la prostitución”. 
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- “Que quieren cerrar los clubs”. 

- “No”. 

- “Que quieren quitar la prostitución y cerrar todo”. 

- “Quieren cerrar los clubs”. 

- “Poco, que quieren cerrar los clubs”. 

- “Que se van a cerrar los clubes”. 

- “Que quieren abolir la prostitución”. 

- “Quieren acabar con la prostitución, pero no te tienen en cuenta que este 

trabajo disminuye las violaciones, separaciones de hogares ya que no solo 

ofrecemos sexo, también escuchamos y somos amigas”. 

- “Que quieren quitar la prostitución en España”. 

- “Que quieren cerrar los clubs”. 

- “Que quieren abolir la prostitución porque piensan que estamos obligadas a 

ejércelo pero en realidad estamos porque queremos y nos conviene”.  

- “Cerrar los clubes”. 

- “Que van a cerrar los clubes”. 

- “Por lo poco que yo sé es que quieren cerrar los “putis”. Es una falta de 

respeto contra nosotras, no piensan en nuestro futuro.” 

- “Que van a cerrar los clubes”. 

- “Que quieren cerrar los clubes y pienso que no sería bueno, porque dependen 

varias familias de esto”. 

- “Que cerrarán los locales donde trabajamos muchas familias”. 

- “Que quieren que paguemos impuestos”. 

- “No”. 

- “Que lo quieren prohibir”. 

- “No sé nada”. 

- “No sé muy bien”. 

- “Sí, pero no tengo conocimientos”. 

- “Que van a cerrar”. 

- “Multar a los clientes y multas a los dueños de pisos y clubes”. 

- “Que van a prohibir la prostitución”. 

- “Que quieren prohibir la prostitución”. 

- “Que nos quieren quitar el trabajo”. 
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- “Mal explicadas, no nos han preguntado nada”. 

- “No sabía nada”. 

- “Quieren prohibir los anuncios, las casas, habitaciones y clubes”. 

- “Legalización de la prostitución”. 

- “Poca cosa”. 

- “Que quieren prohibir y multar a quien lo hace”. 

- “Más o menos, pero no me gustaría que lo prohibiesen”. 

- “Ilegalizar la profesión, multar a clientes y a quien facilite locales para ello”.  

- “Quieren prohibir la prostitución”. 

- “Que quieren cerrar los clubs”. 

- “No estoy de acuerdo, tal vez pueden creer mejorar, pero lo van a empeorar.”  

- “Que lo quieren quitar”. 

- “Que quieren abolir la prostitución”. 

- “Quieren aprobar una ley para prohibir la prostitución a partir de octubre”. 

- “Quieren cerrar del todo la prostitución en España”. 

- “Quieren cerrar los clubs y los pisos”. 

6.- ¿Estás a favor sobre el proyecto de Ley del Gobierno de abolir la 

prostitución? 

- ¨Porque somos libres de elegir que queremos, lo veo como un bien social, 

España es un país de hombres pervertidos y sin la prostitución ocurrirían 

varias violaciones diarias”.  

- “Por tres motivos: 1º Salgo beneficiada económica, 2ª Ayudo a un gran 

porcentaje de hombres con miedos, dudas y euforia, 3º me siento bien con mi 

trabajo”. 

- “Cada persona es libre de elegir qué hacer con su vida, más cuando no ofrecen 

mejores fuentes de empleo”. 

- “Causarían muchos casos de violación en los hogares y pobreza”. 

- “De mi trabajo dependen muchas personas”. 

- “Es un trabajo, para mí es normal. Es un trabajo más yo estoy concienciada.” 

- “Lo hago por gusto porque cobro por ello”. 

- “Hablan por hablar”. 

- “Ilegalizar no es la solución para combatir las mafias.” 
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- “Independientemente de lo que venga, vamos a estar desprotegidas, nuestras 

condiciones de trabajo van a empeorar, van a salir mafias y vamos a tener que 

depender de ellas. En otros países que se ha prohibido la prostitución ya ha 

pasado que surgen las mafias.” 

- “Las personas se van a quedar desamparadas. Las chicas extranjeras 

(irregular) no van a poder ayudar a sus familias e hijos. Yo creo que se debería 

legalizar el trabajo sexual”. 

- “Lo mejor es legalizar la prostitución”. 

- “Me dejan sin trabajo”. 

- “Me he quedado muerta”. 

- “Mucha gente quiere vivir de esto”.  

- “Muchas familias dependen de este trabajo”. 

- “Muchas mujeres se quedarían sin trabajo y en la calle. Está muy difícil 

encontrar trabajo. Mucho mejor sería regularlo”. 

- “Muchas mujeres y familias necesitan trabajar”. 

- “No, porque es mi fuente de ingresos y trabajo, encima soy extranjera”.  

- “No”. 

- “No a favor. Porque vivimos de esto y mediante este trabajo podemos ayudar 

a nuestras familias”.  

- “No estoy a favor no depende de mí hacer las leyes porque no me tienen en 

cuenta, pero si lo hacen lo asumo.”  

- “No estoy a favor porque muchas personas tienen este trabajo y depende del 

mismo para sobrevivir.” 

- “No me parece normal que tanta gente se quede sin trabajo”. 

- “No, no quiero que lo prohíban”. 

- “No tienen razón, porque me van a quitar mi trabajo y hay mucha gente que 

depende de este trabajo.” 

- “No, Es un negocio de hace siglos y no lo van a poder quitar.” 

- “NO, me gustaría que continuaran abiertos los clubs que respeten los derechos 

humanos pero que cierren todos lo que con nombre de club ejercen de 

proxenetas”.  

- “En el club tenemos más protección, siempre y cuando el club no te obligue a 

tener unas normas estrictas”. 
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- “No, Muchas familias dependen del dinero que se gana trabajando en esto.”  

- “No, no estoy a favor, ya que muchas mujeres son el sustento de la casa o de 

la familia.”  

- “No, porque es mi manera de generar ingresos”. 

- “No, porque hay chicas que  vivimos de esto y lo necesitamos”.  

- “No, Porque hay mucha gente que depende de este tipo de trabajo y sus familias 

también dependen de lo que ganamos. En este mundo no solo están las 

prostitutas.” 

- “No, Porque me van a quitar mi trabajo.” 

- “No, porque nos afecta, mucho porque es nuestra profesión”.  

- “No, Que lo legalicen. Que pongan para pagar impuestos, que faciliten los 

papeles y la regularización. Así ayudaremos al país con los impuestos. Hay 

más trabajadoras que putas, Por ejemplo: el de las máquinas expendedoras, 

camareros, limpieza, cocineros,..” 

- “No, Se tendría que legalizar porque es un trabajo como otro cualquiera.” 

- “No, tenemos el derecho de elegir, de poder hacer lo que queremos con nuestro 

cuerpo.” 

- “NO, tenemos planes y familia y todo sale de este trabajo. Con un suelo normal 

no llego.” 

- “NO”. 

- “Nos perjudican”. 

- “Nosotras, las mujeres que vivimos en España y trabajamos en esto ya no 

vamos a poder vivir, porque no vamos a tener dinero”. 

- “Porque cada uno es libre siempre y cuando se ejerza libremente sin depender 

de nadie”. 

- “Porque no es la solución”. 

- “Porque así tendríamos deberes y derechos” 

- “Porque con este trabajo sostengo a mi familia”. 

- “Porque es lo que me da para mantener a mi hijo”. 

- “Porque es el único trabajo por el cual yo puedo ganarme la vida siendo una 

persona transexual y a la vez sin documentación”. 

- “Porque es mi mayor fuente de ingresos.” 

- “Porque es mi trabajo.” 
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- “Porque es un medio donde se puede ganar más, con lo que se gana en el país 

no nos da para sostenerme y ayudar mi familia”. 

- “Porque estaríamos más expuestas al peligro ya que lo tendría que hacer de 

igual manera.” 

- “Porque las mujeres que decidimos libremente este trabajo nos deben de 

permitir hacer con nuestro cuerpo lo que deseamos.”  

- “Porque las personas tienen que comer y principalmente somos personas 

inmigrantes que no podemos trabajar en otra cosa”. 

- “Porque los hombres van a violar a las mujeres. Aquí no hay trata.” 

- “Porque no me parece normal. Nos van a quitar la comida, al final todos somos 

personas y deben respetar las demás personas.” 

- “Porque NO nos favorece a las trabajadoras sexuales. Si nos regularizaran sí 

ya que se preocupan de nosotras.” 

- “Esta ley nos perjudica”. 

- “Porque no van acabar con este trabajo”. 

- “Porque nos están quitando nuestro trabajo y no sabemos cómo vamos a 

sobrevivir”. 

- “Porque quiero que la prostitución siga igual que antes y no lo prohíban.” 

- “Porque vivo de este trabajo y mantengo a mi familia.” 

- “Primero tienen que pensar en cuanta gente va a quedar en la calle. Cuantas 

personas dependen de estos lugares y lo más importante las familias, niños que 

dependen de sus mamás que jode el futuro.” 

- “Pues estaría de acuerdo en que pusieran a pagar impuestos si quieren, pero 

que no lo quiten.” 

- “Saldríamos a trabajar todas a la calle, sin seguridad”. 

- “Si, me parece que sería buenísimo. Ayudarnos a que podamos cotizar de 

forma legal. Es una forma de seguir ayudando a nuestras familias.” (cree que 

el proyecto de Ley es para legalizar la prostitución).  

- “Somos muchas que dependemos de este medio de empleo no coloran ayudaran 

con la ley.” 

- “Son muchas las mujeres que viven de este trabajo”. 

- “Soy libre de escoger lo que hago con mi cuerpo. Quienes son para quitarme 

mi manera de ganarme la vida”. 
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- “Soy madre y cabeza de familia, además me ocupo de mi mamá y de mi 

hermana, me van a quitar la posibilidad de trabajar”. 

- “Van en contra de mi trabajo”. 

- “Van en contra de nuestra libertad de expresión y decidir qué hacer”. 

- “Vivo de esto”. 

7.- ¿Cómo estás viviendo esta situación?  

-  “Indignación”. 

- “En lo personal estoy muy preocupada y me encuentro muy lejos de mi país. Y 

no sé qué hacer con esta situación”. 

- “Mal no sé qué voy a hacer”. 

- “Preocupada”. 

- “Esperando a ver qué pasa, tranquila”. 

- “Paso de todo y de todos”. 

- “Expectante”. 

- “Preocupada por si cierran el club”. 

- “Pasota total”. 

- “Tranquila”. 

- “Mucho estrés”. 

- “Estoy confundida y estresada”. 

- “Preocupada”. 

- “Con incertidumbre”. 

- “Con depresión porque no sé cómo lo haré para sobrevivir.” 

- “Fatal, trabajo de forma independiente. No puedo publicar mis anuncios por 

ende ya no tengo alcance laboral por lo cual no tengo ingresos. Lo que lleva a 

tener que abandonar mi piso particular porque no puedo costearlo. Además la 

policía, soy irregular…” 

- “Me siento juzgada tienen muchos prejuicios hacia nosotras, yo consumo, 

como y vivo aquí. También pago mi alquiler.” 

- “Que venga lo que tenga que venir yo no lo puedo controlar. Son las 

tempestades de la vida.” 

- “Me da igual”. 

- “Me enfado”. 
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- “Estoy muy incómoda y agobiada. Es una incertidumbre constante y tengo 

facturas.” 

- “Me preocupa”. 

- “Estoy nerviosa, que no piensan en la gente que se está ganando la vida.” 

- “La situación es preocupante, son sueños por cumplir”. 

- “Depende del día”. 

- “Me preocupa”. 

- “Muy mal, me preocupa no quiero que cierren”. 

- “Me afectaría mucho económicamente y a las personas que tengo a mi cargo”. 

- “Preocupante ya que es mi principal fuente de ingresos (empleo) y de este 

trabajo depende mi familia, empleados del club como aseadoras, 

camareros,…” 

- “Ahora mismo bien, pero si lo van a cerrar ya no sé qué será” 

- “Tranquilamente”. 

- “Triste y nerviosa. Me iría a otro país.” 

- “Muy preocuparte porque no vamos a tener trabajo.” 

- “Por ahora, como no lo han cambiado no me afecta.” 

- “Estrés y el miedo que no voy a salir adelante todo los meses”. 

- “Tengo miedo que lo prohíban porque en con este trabajo que ayudo a mi 

familia, y pueden tener mis cosas sin depender de nadie con mi trabajo mi 

dinero otro trabajo no podría tener lo que tengo hoy.” 

- “Estoy pensando en volver a mi país. Quiero estar tranquila y esta situación 

me pone nerviosa.” 

- “Imagino que me voy a encontrar muy desamparada, en el sentido financiero. 

No poder pagar un piso, los gastos, no poder ayudar a la familia. En el caso 

de las chicas sin papeles no van a poder trabajar en nada.” 

- “Muy preocupada”. 

- “Muy mal, preocupada, indignada”. 

- “No es un orgullo, es una necesidad. Espero regularizar mi situación de 

documentación y poder salir de mis deudas en mi país”. 

- “Estresante”. 

- “Muy bien”. 

- “Con mucha preocupación”. 
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- “Como un jarrón de agua fría. Muy preocupada.” 

- “Pues preocupada, había entendido mal… Es mi forma de vida y con la que 

ayudamos a nuestras familias.” 

- “No me lo he planteado no quiero pensar en ello todavía.” 

- “Preocupación”. 

- “Preocupación”. 

- “Estoy preocupada; porque no me alcanza el sueldo”. 

- “Preocupada, ya que es un trabajo que hago para ayudar a mis padres que 

están en mi país.” 

- “Me preocupa”. 

- “Me he quedado nerviosa. Qué va a pasar con la gente y cómo van a 

sobrevivir”. 

- “Con ansiedad, preocupada porque no voy a tener para comer”. 

- “Mal. Estoy pensando en cambiar de país (Portugal). Va a haber más mafias, 

los policías van a ser corruptos como antiguamente.” 

- “Estoy muy preocupada porque vivo de ello, es mi herramienta para subsistir 

(pago la luz, la vivienda,…). Soy mayor”. 

- “Mal, con mucho estrés”. 

- “Muy mal”. 

- “Preocupación e incertidumbre. Me van a joder la vida después de 40 años de 

gestionarme yo mi vida.” 

- “¿Dónde voy a ir?” 

- “Preocupada, con miedo”. 

- “Me pone mal”. 

- “Agobiada es una locura”. 

- “Me siento mal por una parte, por todas mis compañeras que se pueden quedar 

en la calle.” 

- “Está siendo complicado, miedo”. 

- “Muy mal, con mucho miedo.” 

- “Con indignación. No se tiene en cuenta las situaciones personales de los 

afectados.” 

- “Lo estoy viviendo mal” 

- “Aguanto pero con incertidumbre” 
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- “Mal y triste”. 

- “Estoy preocupada de esto vivo y alimento un hogar. Para muchos esto es lo 

peor para mí es un empleo como cualquier otro.” 

- “Muy mal”. 

- “Día a día, tengo que trabajar para poder pagar mis deudas”. 

- “Mal”. 

- “Mal, no están pensando en nosotras”. 

- “Me preocupa mucho”. 

- “Muy mal, me siento afectada, es mi herramienta de trabajo”. 

- “Un poco preocupante”. 

8.- ¿Qué piensas hacer si se aprueba la Ley? 

- “Aceptaré lo que venga, no trabajaría si estuviera prohibido”. 

- “Afectaría mucho y claro los proxenetas aumentarían y eso no lo queremos.” 

- “Buscar trabajo de dependienta o algo parecido.”  

- “Buscaré trabajo en otro país”. 

- “Buscarme la vida como pueda y si no puedo seguiré trabajando de mala 

manera.” 

- “Buscarme la vida tal y como yo quiera”. 

- “Cambiaré de país”. 

- “Completar mi educación y trabajar en otra cosa”. 

- “Con un trabajo normal no llego, el tiempo me dará la respuesta.”  

- “De momento no lo sé”. 

- “Difícil de contestar. Iré a otro país donde tenemos derecho de trabajar”. 

- “En mi caso personal no me va afectar”. 

- “En negativo, mal. Nos vamos a quedar sin trabajo y tengo que mantener a mi 

familia”. 

- “Estilismo, tendría que homologar mis estudios.” 

- “Estoy aquí porque soy nueva emprendedora y no he recibido ninguna ayuda 

para poder seguir adelante con mi emprendimiento. Soy madre de 3 hijos viene 

aquí para buscar dinero y seguir emprendiendo”.  

- “Estoy de forma irregular y de mi depende mi familia, antes de hacer cambios 

en la ley, deben buscar soluciones. Primero saber que lleva a una mujer a este 

trabajo ya que son bastantes y diversos los problemas de cada chica” 
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- “Hay miles de niños y niñas siendo obligadas a prostituirse, concentraros en 

eso y acaba con el abuso infantil pero a mi dejarme en paz.” 

- “Intentar ahorrar todo lo que pueda ahora e intentar crear mi micro empresa”. 

- “Intentar cambiar mi situación administrativa o tendré que regresar a mi 

país.” 

- “Intentar convalidar mis estudios para trabajar aquí.” 

- “Intentaré trabajar de manera legal.” 

- “Intentaría trabajar de otra cosa. O tener que volver a mi país.” 

- “La verdad yo seguiría haciendo hasta cumplir mis objetivos”. 

- “Llevarte al suicidio por falta de ingresos”. 

- “Más adelante cambiar de trabajo pero está muy difícil encontrar uno.” 

- “Me afecta económicamente y buscaría un trabajo normal de 8 horas.”  

- “Me afecta en muchas cosas desde mi salud hasta mi confort”. 

- “Me afectará mucho económicamente.” 

- “Me afectaría negativamente es mi manera de ganarme la vida.” 

- “Me gustaría encontrar un trabajo normal pero si no lo encuentro tendré que 

volver a mi país”.  

- “Me iré a Portugal u otro país donde se pueda trabajar, yo no quiero trabajar 

para las mafias. “ 

- “Me iría a Bélgica.” 

- “Me iría a otro país a trabajar de esto para conseguir el objetivo de dinero que 

me he propuesto para pagar las facturas pendiente.” 

- “Me planteo seguir luchando. Me afectaría mi vida 100%”. 

- “Me quedaría en casa con mi marido.” 

- “Me retiraría.” 

- “Me van a afectar mucho. Porque no voy a tener de que vivir.” 

- “Me voy a otro lado si cierran. Pero no voy a dejar este trabajo por ahora”. 

- “Mientras pueda trabajar seguiré trabajando.” 

- “Muy mal por la economía, y por lo que casi no se encuentra trabajo por 

fuera.”  

- “Muy mal”. 

- “Estamos muchas mujeres que de esto es que podemos seguir adelante”. 

- “No cambiaré de trabajo”. 
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- “No cambiaré de trabajo”. 

- “No lo sé todavía…” 

- “No lo sé, no he pensado en eso.” 

- “No puedo cambiar de trabajo porque no tengo papeles.” 

- “No sé aún”. 

- “No sé qué voy a hacer porque he intentado encontrar otro trabajo y nunca he 

conseguido.”  

- “No sé, estoy sin palabras”. 

- “No sé.” 

- “No voy a cambiar el sueldo”. 

- “No voy a hacer nada, me van a obligar a cambiar de trabajo pero no están 

tan fácil, pues no hay trabajo y yo tengo muchas deudas.”  

- “No sé, sobrevivir aunque sea en peores condiciones.” 

- “Me pondré a trabajar de camarera y lo único que podré hacer con el sueldo 

es pagar el alquiler y comer y a mi familia no les podré mandar nada.” 

- “Cambiare de país.” 

- “Lo pasaré muy mal, para generar ingresos y mi familia lo pasara muy mal 

pero sobre toro yo.” 

- “Me afectaría mucho, ya que soy la madre y la cabeza del hogar y en mi país 

no me ofrecen un trabajo con un sueldo para sustentar a mi familia.” 

- “Por ahora nada”. 

- “Por ahora no lo sé”. 

- “Que ni paro (prestación de desempleo) tendremos, o sea a pasarlo mal”. 

- “Quiero tener más oportunidades en otro empleo. Estaré dispuesta a buscar 

otra cosa. Será difícil al principio pero hay que intentarlo.” 

- “Quisiera recibir una ayuda para poder abrir mi repostería”. 

- “Seguiré ejerciendo la prostitución, un sueldo mínimo no me alcanza” 

- “Seguir trabajando si no me dan otra solución. Y que nos den la oportunidad 

de que podamos decidir sobre nuestro trabajo.”  

- “Seguiría trabajando como ahora, me afectaría mucho económicamente no 

poder trabajar, para mi familia y mis deudas, Venezuela es un país con mucha 

pobreza.” 

- “Seguiría ejerciendo de manera clandestina”. 
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- “Si aprueban la ley todo se me viene abajo porque no me ofrecen otro empleo 

donde pueda mejorar mi economía un sueldo digno.” 

- “Si la ley llega a ser aprobada me voy a otro país, pero lo mejor sería que 

España no apruebe la ley.” 

- “Si no puedo trabajar cambiaría de país.” 

- “Tengo estudios.” 

- “Tengo experiencia en gastronomía pero de pronto me pase al servicio online 

de webcam o algo por el estilo.” 

- “Trabajar en un piso o buscarme la vida para seguir sobreviviendo”. 

- “Trabajar en otra cosa”. 

- “Volver a mi país y luego veré si regreso a España, o no.” 

- “Volver al cuidado de personas mayores”. 

- “Volveré a mi país”. 

- “Voy a intentar abrir mi propio negocio”. 

- “Voy a intentar sacar los papeles y trabajar de otra manera”. 

- “Yo no quiero ejercer la prostitución y me gustaría cambiar de trabajo, pero 

no puedo por estar en situación irregular.” 

- “No me va a quedar otra que trabajar a escondidas, no puedo hacer otra cosa.” 

- “No quiero volver a Brasil,” 

- “Yo pago de autónoma me busco un trabajo y vivo.” 

- “Yo seguiré trabajando igual, pues es difícil encontrar otro trabajo.” 

- “Yo voy a seguir trabajando y luchando. Yo no podría ayudar a mi familia, ni 

tener la calidad de vida que ahora tengo.” 

- “Por ser Trans no voy a tener opción de cambiar de trabajo”. 

9.- ¿Qué les dirías a lXs políticXs que hacen las leyes? 

- “Están engañados y no saben cuál es la realidad. Después de la puta o 

prostituta hay más historia. Todo es una cadena de miles de personas en el 

sector. El de la Coca-Cola, lavandería, limpieza, seguridad,… Y es mucha 

gente que se iría al par”. 

- “Que nadie se dedica a esto por gusto, que es más importante la persona que 

el dinero que es muy fácil juzgar cuando uno siempre lo ha tenido todo”. 

- “Prefiero no decir nada”. 

- “Que dejen de robar”. 
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- “Que nos escuchen”. 

- “Que no somos cosas, qué somos personas”. 

- “Que nos dejen tranquilas”. 

- “Que se vayan a la mierda”. 

- “Que nos dejen tranquilas”. 

- “Que yo tengo asco de la política actual del mundo, pero yo creo que lo que 

están haciendo con nosotras no es justo”. 

- “Que me dejen en paz trabajar que gano el pan del día siguiente con este 

trabajo y alimento a mi familia.” 

- “Que piensen un poco antes de hacer o cambiar alguna ley, sobre todo no dejar 

la gente sin comida y sin un techo”. 

- “Que pongan a todos a cotizar y así se hace un bien general.” 

- “Que deben escuchar a las trabajadoras sexuales porque ellos no pueden 

decidir sobre nuestros cuerpos que se dejen de hipocresías y de lado su moral. 

Que necesitamos derechos! nuestro cuerpo nos pertenece. No podemos 

retroceder a tiempos de la Inquisición y mucho menos resucitar una lay 

Franquista”. 

- “Están equivocados. Tienes que pensar en generar fondos para el país y no 

hacer lo contrario y destruir el país y no solo eso, destruir familias de las de 

putas pero también las familias de los camareros, seguratas, máquinas 

expendedoras … “. 

- “Que ellos hagan lo mejor que sea para todos. Pero no han pensado en los 

hombres que necesitan compañía y recurren a esto.” 

- “Que estoy en contra ya que no se han molestado en preguntar.” 

- “Que por favor tengan conciencia y no nos juzguen. Estamos aquí por 

necesidad.” 

- “Que por favor me dejen trabajar y sobrevivir”. 

- “Que nos dejen trabajar. Que piensen en que los hombres pueden violar, que 

los hombres lo necesitan, que no hagan daño. Nosotras no hacemos daño a 

nadie.” 

- “Que nos dejen ser libres, es nuestro cuerpo, somos mayores de edad y no 

estamos obligadas”. 
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- “Que no prohíban la prostitución, de qué vamos a vivir, si nos van a dar ellos 

el dinero para mantenernos”. 

- “Que antes de abolir la prostitución tienen que abolir la desigualdad social”. 

- “Dejar los clubes abiertos.” 

- “Si me dejaran pagaría impuestos”. 

- “Esto no es sólo superficial, hay que ver las cosas a fondo. Vendrán muchos 

problemas con esta ley.” 

- “Que deben legalizarlo como en Suiza está legalizado”. 

- “Le diría que lo legalice que sería mejor para todo el mundo (que piensen que 

va a quedar mucha gente sin trabajo, no solo nosotras sino la gente que trabaja 

en los clubes), los empleados, cocineras, limpieza, todos van a quedar fuera. 

Legalizarlo.” 

- “Que pensaran un poco en las mujeres que se dedican a este trabajo no lo 

hacemos por gusto, porque este trabajo no es nada fácil, lo hacemos por 

necesidad”. 

- “Que me dejen trabajar en paz, que no cierren.” 

- “Que legalicen la prostitución es nuestra profesión y nos pueden afectar 

mucho”. 

- “Que no voy a dejar de ejercer. Seguiré ejerciendo la prostitución de manera 

clandestina.” 

- “Que lo legalicen”. 

- “Que lo legalicen. Me gustaría cotizar me viene en un futuro no me importa de 

hecho prefiero cotizar.” 

- “Que busquen otra cosa que hacer nos dejen tranquilas.” 

- “Que piensen bien lo que van a hacer, de dejar a la gente desamparada, sin 

trabajo. Van a tener que dar más ayudas económicas. Que te den alternativas 

laborales, que nos den los papeles.” 

- “Que lo piensen bien y en las vidas de los demás. Y que nada va a mejorar si 

van a hacer esto va a ser peor.” 

- “Que lo piensen bien, porque a muchas personas que dependen del trabajo 

sexual.” 

- “Pues que lo tomes bien en cuenta porque ya tendría que darnos empleo o un 

sueldo para poder vivir y mi familia.” 
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- “No convence en cambiar de leyes. Primero ver las problemáticas y ver cómo 

ayudar para que la mujer tenga más oportunidades.” 

- “Que si quieren protegernos lo hagan de verdad con derechos e igualdad.” 

- “Nada.” 

- “Que cambien su forma de pensar, porque no es la correcta.” 

- “Es imposible ellos mismos se están echando un problema.  Lo que ahora son 

o pueden ser pocos problemas, luego serán más.” 

- “En mi cuerpo soy yo la que decido. Si lo legalizaran sería lo mejor y ser como 

otro trabajo. Que se evitan las violaciones a los niños en la calle.” 

- “Que se lo piensen, que piensen en nosotras que es nuestro medio de vida”. 

- “Que no lo quiten y no roben”. 

- “Que piensen en las familias que depende de este trabajo. No todo es malo, hay 

cosas buenas. Nosotras dependemos de nosotras mismas y no estamos 

dependiendo de los proxenetas. Que cojan a los proxenetas y nos dejen trabajar 

tranquilas. Qué no somos delincuentes!” 

- “Que se pongan en nuestro lugar y que sientan nuestras necesidades y que 

busquen soluciones JUSTAS para todos.” 

- “Muchas tenemos hijos y familiares a nuestro cargo  y ellos dependen de 

nosotras. Más los gastos de alquiler y otras cosas…”. 

- “Que no nos quiten el pan de cada día.” 

- “Prácticamente trabajo en la Prostitución temporalmente, en mi opinión 

personal, pienso que deberían dejar trabajar en paz.” 

- “Que cambien la ley de extranjería”. 

- “La única manera que tengo de ganarme la vida es con este trabajo”. 

-  “Que no quiten la libertad a la mujer de hacer lo que quiera con su cuerpo. 

Sería mejor pro-derechos, yo me llevo una jubilación y ellos cobran impuestos. 

- “Que se legalice como en Suiza, que así van a recaudar impuestos. En Suiza la 

policía te protege, no como aquí. En Suiza ayudan. Tienen que saber que 

cuando hay algo prohibido se genera más mafia.” 

- “Cada mujer con su cuerpo es su medio de vida, para mí y mi familia. No hay 

empleo en España y para ganar dinero es lo que tengo. No hacemos mal a 

nadie.” 

- “Que se pongan un poco en nuestro lugar”. 
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- “Que primero pregunten al sector que trabaja por su cuenta. Como hacen en 

Alemania, Bélgica y Holanda. Si no se pregunta, lo único que hacen es 

abocarnos a la mendicidad y delincuencia”. 

- “Que son los primeros que usan nuestros servicios. Que quiero derechos y 

sobretodo un piso”. 

- “No pueden prohibir la prostitución. Es algo que no se puede prohibir. Les 

preguntaría: ¿Por qué no puedo cobrar por sexo? No lo entiendo. Es mi cuerpo 

y hago con él lo que quiero.” 

- “Van a hacerlo pasar mal a mucha gente, y quizás haya gente que pase a 

delinquir. Nos están quitando la libertad de decidir de hacer los que queremos 

con nuestro cuerpo. No nos dan nada a cambio, que nos den alternativas”. 

- “Que dejen de robar tanto a gente honrada que se gana su dinero con mucho 

esfuerzo”. 

- “Deja como está. Es el pan de cada día. ¿Qué pasa si no tienes 

documentación?”. 

- “Que regulen la prostitución, que regulen los clubs. Tarjetas sanitarias para 

que se revisen las chicas que no tienen seguro”. 

- “Que sean más humanos y se preocupen por lo que reamente importa !!”. 

- “Que se lo piensen mejor en nosotras y ayuden a la gente que depende de la 

prostitución.” 

- “Pues que tengan en cuenta en lo que trabajamos, que necesitamos trabajar 

para cuidar de las madres e hijos. Que no la quiten, si necesitan regularizar en 

eso estoy de acuerdo.” 

- “Que podamos pagar impuestos y dejar a libre elección, cada uno con su 

cuerpo hace lo que quiere.” 

- “Como ellos tienen su trabajo nosotras también lo tenemos. Que piensen que 

van a quitar la comida de muchas familias.” 

- “Que deberían de pensar más en las situaciones de las personas.” 

- “les digo que no nos vean como personas de mala vida, somos humanas y 

sentimos. Pero no estaré de acuerdo con esta ley. "SOMOS HUMANAS".” 

- “Que nos pongan a pagar impuesto si desean, pero que no lo quiten.” 
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- “Deben ver más allá de solo el hecho de la prostitución. Es un trabajo de miles 

de años y muchos locales y personas dependen de la prostitución, como 

consumidores y prestadores de servicios.” 

- “Que nuestro trabajo es igual que el del resto del mundo y hasta se puede decir 

que es mucho más difícil que los demás”. 

- “Lo que quieren hacer está bien pero solo para ellos. Que nos dejen trabajar 

como queramos, es nuestro cuerpo, es nuestra vida.” 

- “Les cambiaria de trabajo una semana para que supieran lo que es”. 

- “Tendrían que mirar a fondo los beneficios que también brindamos al país y a 

sus ciudadanos, como nosotras invertimos en nuestro país evitamos cosas de 

violación, damos tranquilidad a muchos hombres que están solos y amor”. 
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33.-https://sxpolitics.org/es/resumen-de-la-ley-de-reforma-de-la-prostitucion-de-nueva-

zelanda/2606  

34.- Réponses a l’evaluation de la loi de 2016.  https://strass-syndicat.org/wp-

content/uploads/2020/07/Shadow-report-2020.pdf 

35.- Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional y sus protocolos.   

36.- Informe: Situación laboral de las mujeres trans en la CAV. Aintzane Muguruza. 

Diciembre 2021. 
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