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AURKEZPENA 
 

2018an, Bizkaiko Foru Aldundiak lehen diagnostiko bat egin zuen Bizkaian sexu-
esplotaziorako salerosketaren biktima diren emakumeei ematen zaien arretaren 
zailtasunei eta mugei buruz, eta horiekin gizartean esku hartzeko lehen plan bat onartu 
zuen1.  Hainbat arrazoirengatik, plana ezin izan zen martxan jarri, eta Planaren 
koordinazioa Berdintasunerako Zuzendaritzaren esku geratu zen 2020an, pandemiaren 
erdian.  Lehen ekintza gisa, Berdintasunerako Zuzendaritzak 2018an egindako 
diagnostikoa eguneratzeko beharra ikusi zuen, bai eta planeko neurriak sexu-
esplotaziorako salerosketaren biktima eta bizirik atera diren emakumeen egungo 
premietara egokitzeko beharra ere.  Gainera, funtsezkotzat jo zen pandemiaren 
eragina jasotzea, bai salerosketaren biktima diren emakumeei bai esku hartzeko 
zirkuituari zegokienez.  

Euskadin azterlan gutxi daude salerosketaren biktima diren emakumeen egoerari 
buruz, eta aurkezten diren datuak beti dira gutxi gorabeherakoak.  Euskal Autonomia 
Erkidegoan, Izaskun Orbengozok 2020an argitaratutako azterlanak2 eta Carmen 
Menesesek 2019an Emakunderentzat egindako eta argitaratu ez den ikerketa 
nabarmentzen dira berriki.  Gainera, salerosketaren fenomenoa heterogeneoa eta 
aldakorra da; beraz, sexu-esplotaziorako salerosketaren argazkia etengabe eguneratu 
behar da, ahalik eta zehatzen, emakumeen benetako beharretara egokitutako esku-
hartzea bermatzeko. 

 

HELBURUAK 
 

Azterlan honen3 helburu orokorra da Bizkaian sexu-esplotaziorako salerosketaren 
biktima diren emakumeen egoerari buruz 2018an egindako diagnostikoa eta esku-
hartze sozialeko plana eguneratzea. 

Horretarako, honako helburu espezifiko hauek diseinatu ziren: 

- Sexu-esplotaziorako salerosketaren biktimen profila eguneratzea Bizkaian. 
- Sexu-esplotaziora bideratutako salerosketaren biktima diren emakumeek gaur 

egun dituzten eskaerak eta beharrak aztertzea 

                                                           
1 Esku-hartze Sozialerako Plana 2019ko martxoaren 12an onartu zuen Bizkaiko Foru Gobernuaren 
Kontseiluak.  
2 Orbegozo Oronoz, Izaskun (2020). Sexu-esplotaziorako pertsonen salerosketa Euskal Autonomia 
erkidegoan. Ararteko: https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4969_3.pdf. 
 
3 Lana Deustuko Unibertsitateko Psikologia eta Hezkuntza Fakultateko irakasle eta ikertzaileek egin dute, 
zehazki Itziar Gandarias Goikoetxeak, Nerea Layna Alluek eta Miguel Angel Navarro Lashayasek. 
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- Bizkaian lan egiten duten erakundeen jarduera-eremuak identifikatzea eta 
pandemiak biktimei arreta eta laguntza emateko orduan eragin dituen 
aldaketak hautematea 

- Bizkaiko Foru Aldundiaren esku-hartze sozialeko planeko ekintzak abiarazteko 
orduan gomendioak orientatzea eta sortzea. 

- Sexu-esplotaziorako salerosketaren biktimekin gizartean esku hartzeko planean 
garatu beharreko neurriak birformulatzea, Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumen-
esparrua kontuan hartuta. 
 

METODOLOGIA 
 

Metodologia kualitatiboa erabili du elkarrizketa sakonaren teknikaren bidez4, 
kontsultatutako pertsonen iritziak, esanahiak eta esperientziak jaso ahal izateko.  
Parte-hartzaileak aukeratzeko, kontuan hartu dira sexu-esplotaziorako salerosketaren 
biktimekin duten lan-esperientzia eta ezagutza.  Diagnostikoa egiteko prozesuak 
hainbat fase izan ditu: 

1.- Arau-esparruak, planak, protokoloak eta egindako azterlanak berrikustea eta 
eguneratzea.  2018an egindako diagnostikoa oinarri hartuta, nazioarteko, estatuko eta 
autonomia-erkidegoko araudia eguneratu da, eta egindako azken azterlanak berrikusi 
dira.  

2.- Funtsezko informatzaileei egindako elkarrizketak.  Guztira hamabi elkarrizketa 
egin dira.  Bederatzi beste horrenbeste gizarte-erakunderi. Horietatik zortzi aurreko 
diagnostikoan egin ziren (Askabide, Ihesaren aurkako Bizkaiko herri batzordea, 
Oblatas, CEAR eta CEAR Euskadi, Gurutze Gorria, Munduko Medikuak eta SAVE the 
Children), eta diagnostiko honetan Artagan egoitza-baliabideari egindako elkarrizketa 
bat sartu zen, 18 eta 23 urte bitarteko emakume gazteei zuzendutakoa.  Gainera, 
beharrezkotzat jo da Bizkaiko Atzerritarren Unitateko polizia-kidegoak eta fiskala ere 
sartzea, prozedura administratiboaren eta judizialaren argazki konplexuagoa izateko, 
emakumeek salaketa jartzea erabakitzen dutenean.  Polizia-kidegoei dagokienez, 
Ertzaintza, Polizia Nazionala eta Guardia Zibila elkarrizketatuak izan dira.  

3.- Diagnostikoaren kontrastea.  Lehenengo bertsioa egin ondoren, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Berdintasunerako Zuzendaritzarekin kontrastatu da, eta elkarrizketatutako 
pertsona guztiei bidali zaie, ekarpenak eta aldaketak jasotzeko. 

4.- Txostenaren azken idazketa.  Ekarpen guztiak jaso eta diagnostikoa egiaztatu 
ondoren, behin betiko txostena idatzi da.  

                                                           
4 TAYLOR, S.J. y BOGDAN R. (1987) “Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La 
búsqueda de significados”. Editorial Paidós Básica. 100-132. or. 
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Jarraian, taula bat aurkezten da, elkarrizketatutako eragileen jarduera-eremuak 
jasotzen dituena, bai eta salerosketako programa espezifikoak edo Bizkaiko lurralde 
historikoan gaur egun dauden gaiekin lotutakoak ere.  

 

1. taula: Bizkaian elkarrizketatutako eragileen jardun-eremuak, funtzioak, programak eta 
proiektuak. 
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JARDUKETA 
EREMUAK  

FUNTZIOAK ERAKUNDEAK PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK FINANTZATZAILEAK 

GIZARTE 
EREMUA 
 

Artapena eta 
laguntza 

ASKABIDE Arreta integraleko programa:   lehen harrerako egoitza-proiektua eta egoitza-alternatibarik 
nahi ez duten emakumeentzako arreta anbulatorioko proiektua.   

Emakunde 

OBLATAS Leiho Zabalik arreta integraleko programa:  harrera-proiektua, egoitza-proiektua eta 
gizarteratze-proiektua.  Harrera eta gizarteratzea, arreta anbulatorioarekin.  

Emakunde  

ARTAGAN 

 EGOITZA-ZENTROA 

18-23 urte bitarteko emakume gazteentzako egoitza-programa  BFA 

HIESAREN 
KONTRAKO 
BIZKAIKO 
BATZORDEA 

Emakume eta Prostituzio Programa.   Eusko Jaurlaritza eta 
BFA 

GURUTZ GORRIA Sexu-esplotaziorako salerosketan espezializatutako egoitza-proiektua, laguntza 
humanitarioko programari lotua. 

Inklusio, Gizarte 
Segurantza eta 
Migrazio Ministerioa 

Salerosketa-egoeran dauden pertsonak babesteko proiektua Gurutz Gorria 

Prebentzioa eta 
sentsibilizazioa  

MUNDUKO 
MEDIKUAK 

Sentsibilizazioa: prebentzioaren eta eragin politikoaren alde eginez emakumeen aurkako 
indarkeriaren funtsezko adierazpenen aurrean, hala nola emakumeen mutilazio genitala 
eta pertsonen salerosketa (bereziki sexu-esplotaziorako).  

Eusko Jaurlaritza 

SAVE THE CHILDREN 
EUSKADI 

Bilbo eta Barakaldoko “Bakuva” programa: Haur eta Nerabeentzako Baliabideen Zentroa 
(CRIA), gizarte-bazterketa eta pobrezia jasateko arriskuan dauden 6 eta 12 urte bitarteko 
haurrentzat eta haien familientzat.  

BBK 

CEAR Euskadi Komunikazio-kanpainak eta –azterketak eta eragin politikoa, sentsibilizatzeko eta sexu-
esplotaziorako salerosketaren biktimen asilo-eskubidea defendatzeko  

Eusko Jaurlaritza eta 
BFA 
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Iturria: azterlan honetarako berariaz egina (ikerlana) 

OSASUN 
EREMUA 

 MUNDUKO 
MEDIKUAK 

CASSIN (Etorkinentzako Arreta Soziosanitarioko Zentroa):  gizarte-laneko kontsulta eta 
osasun-kontsulta. Bertan, osasun-txartelik gabeko etorkinen beharrei erantzuten zaie. 
Testuinguru horretan, salerosketaren biktima izan daitezkeenak detektatzen dira, arreta-
erakundeetara bideratzeko.   

Eusko Jaurlaritza 

EREMU 
JURIDIKOA 

Aholkularitza 
juridikoa  

CEAR  Nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonen estatuko harrera-programa. Inklusio, Gizarte 
Segurantza eta 
Migrazio Ministerioa 

FUNTZIOAK ERAKUNDEAK PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK FINANTZATZAILEAK 

 ASKABIDE Aholkularitza juridikoa eskaintzen duen arreta integraleko programa Emakunde 

OBLATAS Aholkularitza juridikoa eskaintzen duen Leiho Zabalik arreta integraleko programa Emakunde  

GURUTZ GORRIA Arreta integraleko egoitza-proiektua, aholkularitza juridikoa ematen duena  Barne Ministerioa 

Prozedura 
judiziala 

ESTATUKO FISKALTZA OROKORREKO ATZERRITARTASUN UNITATEKO PROZEDURA JUDIZIALA (BIZKAIA)  

POLIZIA 
EREMUA 

 ERTZAINTZA 
POLIZIA NAZIONALA 
GUARDIA ZIBILA 
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1.- TESTUINGURUA 
 

1.1.- Sexu-Esplotaziora bideratutako salerosketaren definizioa 
 

Sexu-esplotaziorako pertsonen salerosketa ez da fenomeno berria.  Errealitate 
historikoa da; emakumeek munduan bizi duten desberdintasun-egoeraren eta haien 
aurka eragindako indarkeriaren muturreko adierazpen ikusezin eta egunerokoa; 
emakumeen gorputzen merkantilizazioaren adierazpenik larriena da. 

Gizakien salerosketa indarkeria mota gisa aitortzen da Emakumearen aurkako 
Diskriminazio Modu guztiak Desagerrarazteko Konbentzioaren Gomendioetan (1979), 
Nazio Batuen Batzar Nagusiak Emakumeen aurkako Indarkeria Desagertzeari buruz 
egindako Adierazpenean (1993) eta Beijingeko Ekintza Plataforman (1995). Horien 
arabera, esan daiteke delitu hori gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunaren 
adierazpen eta ondorioetako bat dela, bai jatorrizko gizarteetan, bai helmugako 
gizarteetan.   
 

Pertsonen Salerosketa –bereziki, emakume eta haurrena– Prebenitu, ezabatu eta 
zigortzeko Nazio Batuen Protokoloak, Palermoko Protokoloa izenaz ezagutzen denak, 
Espainiako Estatuak 2003an berretsitakoak, honela definitzen du pertsonen 
salerosketa: "Pertsonak erakartzea, garraiatzea, lekualdatzea, hartzea edo jasotzea, 
(mehatxatuak edo indarra edo beste derrigortze-modu batzuk, hala nola bahiketa, 
iruzurra, botere-gehiegikeriara edo ahultasun-egoerak erabiliz, edo ordainketak edo 
onurak emanez edo jasoz, beste baten gaineko agintea duen pertsona baten 
adostasuna lortzeko), esplotazioa helburu.  Esplotazioaren barruan sartzen dira, 
gutxienez, prostituziotik eta sexu-esplotazioko beste modu batzuetatik eratorritakoa, 
lan edo zerbitzu behartuak, esklabotza edo antzeko praktikak, morrontza eta organoen 
erauzketa".  Salerosketaren kasuan, biktimaren baimenak ez du garrantzirik, 
esplotatzeko xedez, mehatxua, engainua, indarra edo beste derrigortze-modu batzuk 
erabiltzen direlako.  

Gizakien salerosketaren definizio hori funtsezko hiru elementutan bana daiteke.  
Kontuan izan behar da helburua gauzatzen ez bada ere delitutzat hartzen dela, aldez 
aurretik betetzeko delitua baita: 

• Ekintzak:  fenomenoa gauzatzen den jarduera nagusiak pertsonak atzematea, 
garraiatzea, lekualdatzea, hartzea edo jasotzea da; pertsonak atzematean, 
garraiatzean, ontziratzean edo jasotzean datza. 

• Erabilitako bitartekoak:  mehatxua, indarra, engainua, botere-abusua, 
kalteberatasuna, ordainketa edo ordainketa biktima aldez aurretik kontrolatzen duen 
norbaiti. 
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• Helburua:  esplotazio sexuala nahiz lan behartuak, esklabotza eta antzeko praktikak 
eginaraztea edo organoak baliatzea. 

Hala ere, hamazortzi urtetik beherako pertsonen salerosketak ez du "bitartekorik" 
behar.  Aurreko sailkapenaren arabera, "ekintza" eta "xedea" elementuak baino ez dira 
behar. 

Garrantzitsua da ez nahastea gizakien salerosketa eta giza trafiko ez-zilegia, Nazio 
Batuek honela definitzen dutena:  "Prozedura, zuzenean edo zeharka, pertsona bat 
herrialde batean legez kanpo sartzeak dakarren onura ekonomikoa lortzeko, 
herrialde horretako nazionalitatea eta egoiliar iraunkorra izan gabe". 

Bi gertakari hauek bereiztea ahalbidetzen duten faktoreak honakoak dira: 

• Baimena:  pertsonen legez kontrako trafikoa, askotan baldintza apalgarri edo 
arriskutsuetan egiten bada ere, trafikatzaileen sarearen esku jartzeko baimena ematen 
dute.  Gizakien salerosketa ez da inoiz onartzen, edo, hasierako baimena izanez gero, 
derrigortzearen, engainuaren edo abusuaren bidez gertatu da. 

• Esplotazioa:   legez kontrako trafikoa amaitzen da trafikatuak helmugara iristen 
direnean.  Gizakien salerosketak, ondoren, biktimak esplotatzea dakar, onura 
ekonomikoak lortzeko.  Era berean, kontuan hartu behar da, aldez aurretiko 
kontsumazio-delitua denez, ez dela beti esplotazio-fase hori gertatzen, baina, era 
berean, delitutzat hartzen dela (adibidez:  garaiz jarduten den kasuetan, biktimak ihes 
egitea lortzen du, etab.). 

• Transnazionalitatea:  legez kanpoko immigrazioa nazioz gaindikoa da beti; gizakien 
salerosketa, berriz, herrialde bereko eremu desberdinen artean gerta daiteke. 

Palermoko Protokoloko pertsonen salerosketaren definizioak agerian uzten du giza 
eskubideen aurkako atentatu larria, eta pertsonen salerosketaren aurkako borroka 
agenda politikoan sartzea eskatzen du.  Gainera, gobernuek gizakien salerosketari 
aurre egiteko duten erantzukizuna azpimarratu du, biktimen prebentzioari, babesari, 
laguntzari eta erreparazioari dagokienez. 

 

1.2.- Salerosketa indarkeria matxistaren adierazpen gisa 
 

Sexu-esplotaziorako salerosketa indarkeria matxista mota bat da, egiturazkoa delako 
eta horren arrazoiak genero-desberdintasunean oinarritzen direlako.  Egitura 
patriarkalak desberdintasuna sortzen du, eta emakumeek eskubideak modu 
eraginkorrean erabiltzeko duten gaitasuna areagotzen du.  Gainera, genero-indarkeriak 
eta emakumeen eta neskatoen aurkako beste diskriminazio mota batzuek sexu-
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esplotaziorako salerosketaren biktima izateko zaurgarritasun handiagoko egoerak 
eragin eta areagotu ditzakete. 

Beraz, ezinezkoa da salerosketa, haren arrazoiak, helburuak eta ondorioak 
testuinguruan kokatzea, ezta benetako biktimak edo biktima potentzialak 
prebenitzeko, jazartzeko, identifikatzeko eta babesteko hartutako neurrien 
eraginkortasuna ere, genero-ikuspegia txertatzen ez bada.  Genero-ikuspegiak aukera 
ematen du emakumeengan eta neskengan duten eragin bereizia aztertzeko, kontuan 
hartuta bai diskriminazioa bai egiturazko desberdintasuna, hainbat testuinguru kultural 
eta sozioekonomikotan jasaten dutena, modu sistemikoan.  2018ko txostenean, Nazio 
Batuetako idazkari nagusiak honako hauek aipatu zituen salerosketaren existentzia 
errazten duten faktoretzat (bereziki emakumeena eta haurrena): pobreziaren 
feminizazioa, genero-indarkeria, lan-aukerarik eza edo oso baldintza prekarizatuetan 
egotea, hezkuntza-aukerarik eza, gatazka armatuak, gatazka-osteko egoerak eta krisi 
humanitarioak.  Izan ere, Espainiako Gobernuaren garapen jasangarrirako 2030 
Agendak, emakumeen aurkako borroka objektiboaren eremu guztiak eta emakumeen 
aurkako tratu publikoak jaso ditu emakumeen aurkako eremu guztietan. 

Oro har, detektatutako salerosketaren biktimen % 72 emakumeak eta neskak dira. 
LANEk5 2017an egindako nazioarteko txosten baten arabera, sexu-esplotaziorako 
salerosketan detektatutako biktimen % 99 emakumeak eta neskak dira.  Haurrak 
biktima guztien % 25 dira, eta horietatik % 23 neskak dira. 

Europako Batzordeak gizakien salerosketaren aurkako borrokan6 egindako 
aurrerapenei buruz 2018an egindako txostenaren arabera, 2015ean eta 2016an 
jasotako datuetan oinarrituta, erregistratutako salerosketaren biktima guztien % 56 
sexu-esplotaziokoak ziren.  Txostenak nabarmentzen du, halaber, Europar Batasunean 
sexu-esplotaziorako Mediterraneo erdialdeko ibilbidean salerosketaren biktima izan 
diren emakume eta neskatoen kopuruak gora egin duela, eta adierazten du esplotazio 
hori erraztu egiten dela garapen teknologiko azkarrak eta Internet zerbitzuak 
iragartzeko eta biktimak erakartzeko erabiltzeak. 

Espainiako Estatuari dagokionez, Terrorismoaren eta Krimen Antolatuaren aurkako 
Inteligentzia Zentroaren (CITCO) datuen arabera, 2013tik 2017ra 63.551 pertsona 
zeuden salerosketa-arriskuan, eta 853 soilik identifikatu ziren biktima gisa; emakumeak 
(781) eta neskak (34) guztizkoaren % 95,5 ziren.  Lau urteko aldi horretan, hiru haur 
soilik identifikatu ziren salerosketaren biktima gisa, eta guztiak 2014an. 
                                                           
5 Esklabotza modernoari buruzko mundu-estimazioak: nahitaezko lana eta nahitaezko ezkontza. 
Laburpen exekutiboa, 2017. 2011-2016 aldian bildutako datuak. Ikus: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf  
 
6 Txostenari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0777:FIN:ES:PDF 
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2017an, CITCOk 10.111 pertsona sexu-esplotazio arriskuan egon zitezkeela kalkulatu 
zuen, baina azkenean 155 soilik aitortu ziren biktimatzat.  Horietatik, 124 emakumeak 
ziren eta beste bederatzi neskak, hau da, guztizkoaren % 86.  2018an, CITCOk 
emandako datuen arabera, 9.315 pertsona zeuden salerosketaren biktima izateko 
arriskuan, baina 117 emakume eta sei neska baino ez ziren identifikatu.  Azkenik, 
2019an, 8.405 biktima zenbatetsi ziren; horietatik 277 emakumeak ziren, eta bost 
neskak. 
 
2. taula: sexu-esplotaziorako salerosketaren biktimen kopurua, sexuaren eta adinaren arabera 

* Arriskuko pertsonatzat jotzen da jarduera horretan ari zela prostituzioan jarduteko toki batean 
administrazio-ikuskapen batean identifikatua izan dena. 

Iturria: CITCO.  Gizakien salerosketa Espainian:  balantze estatistikoa 2015-2019 

 

Euskadiren kasuan, azken urteetan, 2017ra arte, nigeriarrak ziren, batez ere, 
salerosketaren biktima izatearen zantzuak zituzten emakumeak; izan ere, CEAR- 
Euskadi7 bezalako erakunde batzuek adierazi zuten Euskadi banaketa-zentro bihurtu 
zela sexu-esplotaziorako emakume nigeriarren salerosketa-sareetarako. 
 
1.2.1.- Salerosketak segurtasunik gabeko migrazio-bideekin duen lotura 
 

Gaur egun, salerosketaren fenomenoa oso lotuta dago nazioarteko migrazio-
prozesuekin.  Salerosketa estu-estu lotuta dago emakumeek eta neskek 
immigrazioaren gizarte igorle nahiz hartzaileetan jasaten duten diskriminazio eta 
desberdintasun estrukturalarekin.  Amnistia Internazionalaren azken txostenak 
adierazten duen bezala8, oso feminizatuta eta prekarizatuta dauden sektore 
ekonomikoetarako pertsonen eskariak (hala nola zaintza-sektorerako, etxeko 
                                                           
7 Celis, R., & Álvarez, V. (2017). Refugiadas. La trata con fines de explotación sexual en el contexto de 
militarización y cierre de fronteras. 
8 Amnesty International: la trata en España: cadenas invisibles (2020). Hemen eskuragarri: Cadenas 
Invisibles 

SEXU-ESPLOTAZIORA BIDERATUTAKO SALEROSKETAREN BIKTIMAK 
  2017 2018 2019 
HELDUAK EMAKUMEAK 124 117 277 
 GIZONAK 22 5 12 
 GUZTIRA 146 122 289 
     
ADINGABEAK NESKAK 9 6 5 
 MUTILAK 0 0 0 
 GUZTIRA 9 6 5 

BIKTIMAK GUZTIRA 155 128 294 

SEXU-ESPLOTAZIORA BIDERATUTAKO SALEROSKETAREN BIKTIMAK 
  2017 2018 2019 
HELDUAK EMAKUMEAK 124 117 277 
 GIZONAK 22 5 12 
 GUZTIRA 146 122 289 
     
ADINGABEAK NESKAK 9 6 5 
 MUTILAK 0 0 0 
 GUZTIRA 9 6 5 
    155 128 294 
ARRISKU EGOERAN DAUDEN 
PERSONAK* 

10.111 9.315 8.405 



 
 

 

 

14 
 

lanetarako edo ostalaritzarako), gero eta murriztaileagoak diren migrazio- eta 
nazioarteko babes-politikekin batera, zaurgarritasun-egoera larriagotzen du, eta are 
gehiago sustatzen du gutxiengo etnikoetako edo baztertutako taldeetako pertsonen 
esplotazioa, hala nola egoera irregularrean dauden emakume eta neska 
migratzaileena. Tamalez, trafiko-sareak eta sexu-esplotaziorako salerosketak emakume 
askok mugak zeharkatu eta Europarako bidea egiteko duten bide bakarra dira.  

 
1.3.- Arau-esparruak 
 

Emakumeen eskubideei eta sexu-esplotaziorako salerosketari buruzko esparru 
guztietan, lege-esparrua honako hau da: 
 
Nazioartean 
• Pertsonen salerosketa eta besteren prostituzioaren esplotazioa zigortzeko 
Hitzarmena, Batzar Nagusiak onartua, 1949ko abenduaren 2ko 317 (IV) Ebazpena. 
Hitzarmen hori 1962ko ekainaren 19an berretsi zuen Espainiako Estatuak. 
 
• Giza Eskubideen Europako Hitzarmena, 1950ekoa, Espainiako Estatuak 1976an 
berretsia, eta Giza Eskubideen Europako Hitzarmena, 11. protokoloaren arabera 
berrikusia (1998ko azaroaren 1ean jarri zen indarrean). 
 
• Emakumearen aurkako diskriminazio mota guztiak ezabatzeari buruzko Konbentzioa 
(CEDAW), Nazio Batuen Batzar Nagusiak 1979an onartua eta 1981ean indarrean 
dagoena. Espainiako estatuak 1984an berretsia. 
 
• Protokoloa, bereziki emakumeen eta haurren salerosketa prebenitu, erreprimitu eta 
zigortzekoa, Palermoko Protokoloa izenaz ezaguna, New Yorken onartua 2000ko 
azaroaren 15ean, Nazio Batuen Konbentzioa osatzen duena, Espainiako Estatuak 
2000ko abenduaren 13an sinatua, 2002ko otsailaren 21ean onartu eta berretsia eta 
2003ko abenduaren 11n BOEn argitaratua (296. zenbakidun BOE). 
 
• Gizakien salerosketaren aurkako borrokari buruzko Europako Kontseiluaren 
Hitzarmena, 2005eko maiatzaren 16an onartua (Varsoviako Hitzarmena bezala 
ezagutzen dena), Giza salerosketaren aurkako borrokari buruzko Europako 
Kontseiluaren Hitzarmena Berresteko Tresna (Europako Kontseiluaren 197. 
hitzarmena), 2005eko maiatzaren 16an Varsovian egina. Espainiak 2008ko uztailaren 
9an sinatua, 2009ko otsailaren 23an berretsia eta 2009ko irailaren 10eko BOEn 
argitaratua (EAO, 219. zk.). 
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• Gizakien salerosketaren aurkako borrokari buruzko adituen taldea (GRETA) 
arduratzen da Europako Kontseiluak estatu kideek gizakien salerosketa ezabatzeari buruz 
egindako hitzarmenaren ezarpena gainbegiratzeaz.  GRETAk aldizka argitaratzen ditu estatu 
kideek gauzatutako neurriak ebaluatzen dituzten txostenak, eta Hitzarmenean 
jasotako neurriak erabat errespetatzen ez dituzten estatuei beren ekintzari uzteko 
eskatuko die. 
 
• Emakumearen aurkako indarkeriaren eta etxeko indarkeriaren aurkako prebentzioari 
eta borrokari buruzko Europako Kontseiluaren Hitzarmena (Istanbulgo Hitzarmena), 
2011ko maiatzaren 11n Istanbulen sinatzekoa. Barne hartzen ditu kalte edo 
sufrimendu fisiko, sexual, psikologiko edo ekonomikoak ekar ditzaketen indarkeria-
ekintza guztiak, ekintza horiek egiteko mehatxuak, hertsapena edo askatasunaz 
arbitrarioki gabetzea barne, bizitza publikoan edo pribatuan. 
 
• Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2011/36/EB Zuzentaraua, 2011ko 
apirilaren 5ekoa, gizakien salerosketaren prebentzioari eta horren aurkako borrokari 
eta biktimen babesari buruzkoa, eta Kontseiluaren 2002/629/JAI esparru-erabakia 
ordezten duena, gutxieneko arauak ezartzen dituena gizakien salerosketaren arloko 
arau-hauste penalak eta zehapenak definitzeko.  Era berean, xedapen komunak 
sartzen ditu, genero-ikuspegia kontuan hartuta, delitu horren prebentzioa eta biktimen 
babesa hobetzeko. 
 
• Europako estrategia berria, gizakien salerosketaren aurka borrokatzeko (2021-2025), 
delituaren prebentzioa, trafikatzaileen epaiketa eta biktimen babesa eta ahalduntzea 
ardatz dituena. 
 

Estatuan 
 
• 5/2010 Lege Organikoa, ekainaren 22koa, Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko 
10/1995 Lege Organikoa aldatzen duena (2003ko ekainaren 23ko BOE, 152. zenbakia). 
 
• 1162/2009 Errege Dekretua, uztailaren 10ekoa, atzerritarrek Espainian dituzten 
eskubide eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 
Lege Organikoaren Erregelamendua aldatzen duena. Erregelamendu hori abenduaren 
30eko 2393/2004 Errege Dekretuaren bidez onartu zen, eta BOEn argitaratu zen 
2009ko uztailaren 23an (BOE, 177. zk.). 
 
• Giza salerosketaren biktimak babesteko esparru-protokoloa, Justizia Ministerioak, 
Barne Ministerioak, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak eta Osasun, Gizarte 
Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak, Estatuko Fiskaltza Nagusiak eta Botere 
Judizialaren Kontseiluak 2011ko urriaren 28an hartutako erabakiaren bidez.  Sexu-
esplotazioaz gain, beste salerosketa-mota batzuk ere barne hartzen ditu.  
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• Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioaren sexu-esplotaziorako 
emakumeen eta nesken salerosketaren aurkako plan integrala (2015-2018).  Arreta 
integral espezifikoko programak barne hartzen ditu (psikosoziala, medikoa eta legala). 
 
• Sexu Indarkeriaren Legearen Aurreproiektuak barne hartuko du sexu-esplotaziorako 
salerosketa, indarkeria matxista gisa. 
 
• Salerosketaren Lege Integrala, Berdintasun Ministerioan bideratutakoa (egiten ari 
da).  Prozesuan dagoen lege hau ez da soilik sexu-esplotaziorako salerosketara 
bideratuko –batez ere emakumeek eta neskatoek jasaten dute indarkeria–, baita 
esplotaziorako beste helburu batzuetarako salerosketara ere, hala nola, lana, eskea, 
delitu-jarduerak, ezkontza behartuak, etab., betiere Giza Eskubideen, feminismoaren 
eta intersekzionalitatearen ikuspegitik.  Gainera, Lan Ministerioarekin lankidetzan, eta 
biktimen susperraldi- eta erresilientzia-mekanismoaren esparruan, gizarteratzeko eta 
laneratzeko plan nazional bat txertatuko da salerosketaren, sexu-esplotazioaren eta 
prostituzioaren testuinguruetan dauden emakumeentzat. 
 
Atzerriko biktimak babesteko araudi espezifikoa 
 

• 2009ko asiloaren Legearen bidez, sexu-esplotaziorako salerosketaren biktimek 
honako hauek jaso ditzakete Espainiako Estatuan: 
 

- Asiloaren nazioarteko babesa (baimen iraunkorra) 
- Nazioarteko babes subsidiarioa (5 urtean behin berrikus daiteke) 
- Salbuespenezko inguruabarrengatiko bizileku- eta lan-baimena, LOEX delakoaren 
bidez, Asilo eta Babeserako Ministerio arteko Batzordeak proposatuta. 
 

2009ko asiloaren Legearen erregelamendurik ezak, 2010etik egina behar zuenak, 
egoera bereziki zaurgarrian uzten ditu sexu-esplotaziorako eta beste indarkeria 
matxista batzuetarako salerosketaren biktimak.  2016ra arte, Barne Ministerioak 
sistematikoki ukatzen zuen asilo-eskubidea, eta 6 pertsonari (4 emakumeri eta 2 
adingaberi) eragiten zieten nazioarteko babeseko 4 estatutu baino ez ziren eman.   
2016. urtearen amaieran, ordea, biraketa bat gertatu zen, eta sexu-esplotaziorako 
salerosketaren biktima diren 19 emakumek nazioarteko babesa jasotzen zuten, 
horietako batzuk haurrak zaintzen zituztela. 
 
• LOEX:   urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoak, atzerritarrek Espainian dituzten 
eskubide eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzkoak, 2000koak, Atzerritarren 
Legea izenaz ezagutzen denak, 59. bis artikulua jasotzen du, 2/2009 Lege Organikoak 
sartutako aldaketatik aurrera. Artikulu horretan honako hau adierazten da:  
"Administrazio-organo eskudunek uste badute arrazoizko arrazoiak daudela egoera 
irregularrean dagoen atzerritar bat gizakien salerosketaren biktima izan dela 
pentsatzeko, interesdunari artikulu honetako aurreikuspenen berri emango diote, eta 
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agintari eskudunari igorriko diote oneratzeko eta hausnartzeko aldi bat emateari 
buruzko proposamena.  Epe hori, gutxienez, 90 egunekoa izango da eta "nahikoa izan 
beharko du biktimak erabakitzeko ea agintariekin lankidetzan aritu nahi duen delitua 
ikertzen eta, hala badagokio, zigor-arloko prozeduran".  Aldi horretan, aldi baterako 
egonaldia baimenduko zaio, eta zehapen-espediente administratiboa eten egingo da, 
edo kanporatzea edo itzultzea exekutatu. Gainera, artikulu horren 4. apartatuan, 
bizileku-baimena lankidetzaren edo biktimaren egoera pertsonalaren arabera eman 
daitekeela aitortzen da: “agintaritza eskudunak biktimak erantzukizun 
administratiborik ez duela ezarri ahal izango du eta, hark nahi duenaren arabera, 
jatorriko herrialdera itzultzen lagundu ahal izango dio, edo bestela, bizileku- eta lan-
baimena eman ezohiko inguruabarrak direla eta, hori egokitzat jotzen badu 
ikerketarako edo zigor arloko ekintzetarako lankidetzan jardun dezakeela arrazoitzat 
hartuta edo kontuan izanda haren egoera pertsonala, baita gizarte integraziorako 
erraztasunak eman ere, lege honetan ezarritakoaren arabera. Halaber, ezohiko 
inguruabarrak direla eta bizileku- eta lan-baimena emateko prozedura ebatzi bitartean, 
behin-behineko bizileku- eta lan-baimen bat eman ahal izango zaio arauz ezarritako 
baldintzetan”. 
  
Euskal Autonomia Erkidegoan 
 

 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa, 
2011ko azaroaren 14an Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua (BOE, 
17779 zk.). 2020ko azarotik aldaketa-prozesuan dago Eusko Legebiltzarrean.  

 

 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa, abenduaren 
24ko 246. EHAAn eta 2011ko urriaren 7ko 242. EAOn argitaratua. 

 Sexu-esplotaziora bideratutako gizaki-salerosketaren biktimei laguntzeko 
esparru judizialeko koordinazio-protokoloa, oneratzeko eta hausnartzeko edo 
oneratzeko aldian (2011). 

 EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana, non zehazten 
baita gure inguruan emakumeen aurkako beste indarkeria-mota batzuk azaleratzen ari 
direla, hala nola sexu-esplotaziorako salerosketa. 

 Sexu-esplotaziorako xedez egindako gizaki-salerosketaren aurkako ekintza-
plana, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailarena eta Ertzaintzarena, 2017ko 
abenduaren 14an argitaratua. 
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2.- BIZKAIAN ARTATUTAKO EMAKUMEEN PROFILA ETA EGOERA 
Salerosketaren ezaugarrietako bat da fenomeno aldakorra dela; beraz, zaila da profil 
zehatz eta egonkor bati buruz hitz egitea.   Lehenik eta behin, 2018-2020 aldian 
erakundeek artatutako emakumeen profila aurkezten da, hainbat aldagairen arabera: 
jatorria, adina, hezkuntza-maila, ardurapean haurrak izatea edo ez izatea, sexu-
identitatea eta esplotazio-tokia.  Bigarrenik, sexu-esplotaziorako salerosketaren 
biktima diren emakumeen egoera osatzen duten alderdi nabarmenenak aztertzen dira.  

2.1. Artatutako emakumeen profila 
 

2.1.1. Jatorriaren arabera 
 

Jatorriaren arabera, hiru profil bereiz daitezke: Saharaz hegoaldeko Afrikatik etorritako 
emakumeak, Latinoamerikako emakumeak eta, neurri txikiagoan, Asiako eta Ekialdeko 
Europako beste herrialde batzuetako emakumeak. 

 

2.1.1. Saharaz hegoaldeko Afrikako emakumeak 

2018an egindako diagnostikoan profil nagusia Nigeriatik etorritako emakumeak ziren, 
baina gizarte-erakundeek diote profil horrek behera egin duela, eta gaur egun Boli 
Kosta, Ginea Konakry eta Kamerun dira jatorrizko herrialde nagusiak.  Saharaz 
hegoaldeko emakumeen kasuan, sexu-esplotaziorako salerosketa oso lotuta dago 
haien migrazio-zirkulazioarekin eta Europarako migrazio-prozesuak egiteko bide 
segururik ez egotearekin.  Izan ere, mugak kanporatzeko eta ixteko politikak aldatu 
ahala, migrazio-ibilbideak aldatzen dira. Era berean, nabarmendu behar da COVID-
19aren egungo testuinguruan, hegoaldeko muga ixtearen ondorioz, Saharaz 
hegoaldeko Afrikako emakume gutxiago iristen ari direla.  Horren ondorioz, migrazio-
ibilbideak Kanariar Uharteetatik egiten dira, eta askoz arriskutsuagoak dira. 

2.1.2. Latinoamerikako emakumeak 

Erakunde sozialen arabera, Latinoamerikako emakumeek gora egin dute azken 
urteetan.  Jatorrizko herrialdeak Venezuela, Kolonbia, Brasil eta Dominikar Errepublika 
dira.  Oro har, emakumeak harrapatu eta engainatu egiten dira hoteletan edo 
ostalaritzan lan egiteko promesa faltsuak eginez. Beste kasu batzuetan, emakumeek 
badakite helmugan prostituzioan aritu beharko dutela, baina ez dakite oso ondo zein 
baldintzatan.  
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2.1.3. Beste herrialde batzuk: 
Hein txikiagoan, erakundeek Europako ekialdeko emakumeak artatzen dituzte, batez 
ere Errumaniakoak, nahiz eta, polizia-kidegoen arabera, profil hori gero eta txikiagoa 
den.  Poliziek bai desegin dutela azken urteotan Txinatik etorritako emakumeen 
salerosketa-sareren bat.  Hala ere, adierazi dute ez dutela salaketarik jartzen. 

 

2.1.2. Adinaren arabera 
Adinari dagokionez, batez beste 22 eta 36 urte bitarteko emakumeak dira.  Hala, 2015. 
eta 2018. urteen artean, profil nagusia emakume nigeriar oso gazteak ziren, baita 
adingabe batzuk ere; Latinoamerikako emakumeen kasuan, berriz, adineko 
emakumeak dira:  30 eta 40 urte bitartekoak.  Biktima adingabeak izan daitezkeenei 
dagokienez, Euskadin ez dago daturik salerosketaren biktima izan daitezkeen 
adingabeei buruz.  Erakundeek, batzuetan, 18 urtetik gorako emakume gazteak artatu 
dituzte, baina, egia esan, adingabeak ziren.  

 

2.1.3. Ikasketa-mailaren arabera 
Hezkuntza-maila askotarikoa da, baina nabarmentzekoa da Latinoamerikako 
emakumeen kasuan ikasketa-maila handiagoa dela eta batzuek unibertsitate-ikasketak 
dituztela.  

 

2.1.4. Ardurapeko seme-alaba kopuruaren arabera 
Artatutako emakume gehienek seme-alabak dituzte beren jatorrizko herrialdeetan, eta 
nabarmentzekoa da azken urteotan gora egin duela salerosketaren biktima izan eta 
seme-alabak dituzten emakumeen kopuruak. 

 

2.1.5. Sexu-identitatearen arabera  
Gehienak emakume zisgeneroak dira.  Hala ere, polizia-kidegoek azaldu dutenez, 
emakume transexual baten kasu bat identifikatu dute sexu-esplotaziorako 
salerosketaren biktima gisa 2019an, baita prostituzio homosexuala egiteko 
esplotatutako gizonak ere.  Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago pertsona 
horientzako baliabide espezifikorik, eta, beraz, beste autonomia-erkidego batzuetara 
bideratu ohi dira.   Kalean prostituzioan aritzen diren emakume transexualen kasuan, 
nahiz eta beti artatu den profil hori, gizarte-erakundeek azpimarratzen dute azken 
urteetan agerikoagoa izaten hasi dela, eta kalteberatasun handiko egoera 
nabarmentzen dute sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima izan ahal izateko 
arrisku-faktore gisa. 
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2.1.6. Espazioaren eta esplotazio-bidearen arabera 
Azken urteotan aldaketa nabarmena egon da prostituzioaren formatuari eta espazioei 
dagokienez.  Pandemiaren aurretik, kaleko prostituzioa murrizten eta alokatutako 
etxebizitza eta logelen erabilera handitzen ari zen.  Kontaktua, gainera, interneteko 
orrien bidez egiten da.  Online eta pisuen bidezko harreman-dinamika hori areagotu 
egin da pandemiaren garaian, eta sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima diren 
emakumeen ikusezintasun eta ezkutatze handiagoa eragin du.  

 

2.2. Emakumeen egoera 
 

Emakumeen egoerari dagokionez, lau alderdi nabarmendu ditzakegu. 

 

2.2.1.- Detektatuak versus identifikatuak. 

 Gizarte-erakundeek detektatutako emakumeen kopurua poliziak identifikatutakoen 
kopuruarekin alderatuta handiagoa da oraindik ere.  Horrek hainbat arrazoiri 
erantzuten die; emakume guztiak ez dira erabat jabetzen beren esplotazio-egoeraz, 
beren esplotazio-egoera ezagutzen duten guztiek ez diote poliziari deklarazio bat egin 
nahi, eta beste batzuetan, poliziak ez du horiek identifikatzeko zantzu edo froga 
nahikorik.  

 

2.2.2.- Nazioarteko babes-emakiden gehikuntza  

Azken urteetan, joera positiboa izan da sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima 
izan diren emakumeei asiloa emateko eskaerei dagokienez.  Hala ere, garrantzitsua da 
zehaztea emakidan ez dela zehazten zergatik ematen zaien babesa eta, askotan, 
arrazoi bat baino gehiago egon daitezke.  CEAR Euskadik adierazi du aurten gutxienez 4 
emakida eman zaizkiela laguntza eskainitako emakumeei, eta ukapen bat izan dela. 

  

2.2.3.- Profilen heterogeneotasuna eta indarkeria anitzen gurutzaketa 
 

Erakundeek nabarmendu dute artatzen dituzten emakumeen profilak gero eta 
heterogeneoagoak direla, non indarkeria desberdinak gurutzatzen diren, sexu-
esplotaziorako salerosketa beste bat gehiago izanik.  Beste herrialde batzuetan, baita 
beste autonomia-erkidego batzuetan ere, sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima 
izan daitezkeen emakumeak dira, eta erakundeetara iristen dira unean uneko laguntza-
eskaeraren baten ondorioz, adibidez:  seme-alaba bat erregistratzeko edo eskolatzeko 
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laguntza, edo haien paperak erregularizatzea, baina emakumeekin esku-hartze 
iraunkorragoa ezartzean, sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima izan direla 
agertzen da, baina bere garaian ez zuten salaketarik jarri.  Hemen urteak eman 
ditzaketen emakumeak dira, beren egoera administratiboa erregularizatu gabe, eta 
gizarte-kalteberatasun handia izateko eta sexu-esplotaziorako salerosketa-sareek 
berriro harrapatzeko arrisku handia dute.  

 

2.2.4.- Beste esplotazio-helburu batzuetarako salerosketaren hazkundea  
 

Gizarte-erakundeek eta polizia-kidegoek nabarmendu dute gora egin duela beste 
esplotazio-helburu batzuekin egindako salerosketaren profilak:  gehienbat lanekoak, 
baina baita behartutako ezkontzak ere.  Lan-esplotazioaren biktimen kasuan, gehienak 
gizonak dira; zehazki, 2020an 3 gizon pakistandar detektatu ziren, bai eta Senegalgo 1 
eta Nigeriako beste bat ere. Lan-esplotazioaren biktima diren emakumeen kasuak 
barneko langileen sektorean eta ostalaritza-sektorean gertatzen dira, eta gehienak 
Latinoamerikakoak dira. 
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3. 3. COVID-19AREN INPAKTUA 
 

Atal honetan, COVID-19ak eragindako osasun-larrialdiko egoerak salerosketaren 
biktima diren emakumeen bizi-ibilbideetan izan duen eragina garatuko da.  Errealitate 
horrek diagnostiko osoan zehar eragiten du. Bestalde, pandemiak erakunde eta talde 
profesionalen esku hartzeko moduan nola baldintzatu duen aztertuko da.  

 

3.1. 3.1. COVID-19aren eragina emakumeengan 
 

Lehen azterketa-ardatz horren barruan, pandemiak harreman mailan, maila 
ekonomikoan, digitalean eta maila emozional eta psikologikoan salerosketaren biktima 
izan diren emakumeen bizitzetan izan duen eragina garatuko da.  

 

3.1.1. Ikusezintasun handiagoa eta zirkuitu ezkutuagoak 
 

Pandemiaren eta konfinamenduaren testuinguruan egiten den lan- eta ekonomia-
jarduerari dagokionez, gizarte-erakundeek artatutako emakumeen egoeraren 
araberako bereizketa egin behar da.  

Lehenik eta behin, eta salerosketa-saretik kanpo prostituzioan aritzen diren 
emakumeei erreparatuta, azpimarratu behar da azken urteotan ariketa hori pisuetara 
mugatu dela, eta kalean eta klubetan dauden emakumeen kopurua jaitsi egin dela.  
COVID-19ak jarduera erlatiboa gelditzea eragin du, horietako askok pandemiaren 
aurreko ikusezintasun- eta prekarietate-egoerak areagotzen jarraitu baitute.   
Gainera, emakume asko bezeroen etxeetan eta klubetan sartuta geratu ziren alarma-
egoera ezarri zenean.  

"Eragile komunitarioek ikusi dute gero eta zailagoa dela iristea, baldintzak gero eta 
ikusezinagoak direla.  Izan ere, alde batetik jendea klubetatik sakabanatu egin da, 
etxebizitzetan sartu da, eta orduan bai, hor sartzeko zailtasun gehiago daude.  Ikusi 
dugu ikusezintasun handiagoa egongo dela hor. COVIDak emakumeen ikusezintasun 
handiagoa eragiten du."  Askabide. 

"Pandemiak izugarrizko eragina izan zuen prostituzioan aritzen ziren emakume eta 
gizonen artean, ezin zutelako lan egin.  Gainera, bezeroen etxeetan giltzapetuta geratu 
ziren, eta egoera beldurgarria izan zen askorentzat, nahiz eta ezin zen inor alokairutik 
bota".  Bizkaiko Hiesaren Aurkako Batzordea. 
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Bigarrenik, eta sexu-salerosketan eta -esplotazioan dauden emakumeei erreparatuta, 
ikusten da prostituzioaren bidez ez dela gelditu esplotazioa; hau da, sareko egiturek 
jarduerari eutsi diote zirkuitu ezkutuagoak aktibatuz.  

"Gu harrituta geratu gara lanean ari zirelako, eta taxia erabiltzen zen etxean egiteko 
zerbitzuetarako.  Ikaragarria da.  Kontatu ziguten nola zegoen zirkuitu muntatu bat 
poliziak adibidez taxilaria gelditzen bazuen, bazekiten esan behar zutela, ospitalera 
eraman behar zutela.   Prest zituzten baimen guztiak".  Gurutze Gorria.  

Gainera, prostituzioan aritzeko baldintzak askoz gehiago kaltetu dira atzean 
salerosketa-sarerik ez duten emakumeenak baino.  Gurutze Gorriak azaltzen duenez, 
esplotazio-egoeran dauden emakumeak atsedenik gabeko egunetan jardutera eta 
drogak kontsumitzera behartu dituzte egoera horri aurre egin ahal izateko, eta eragin 
zuzena izan dute emakumeen osasun-baldintzetan.  

"24-48 orduko zerbitzuak etengabe; gainera, emakumeetako batek azaldu zigun berde 
eta gaixo amaitu zuela.  Jasan ahal izateko kontsumitzera behartuta (...), baldintza oso 
deitoragarriak kontatu dizkigute.  Baldintza horiek gehiago eta okerrago pairatzen 
dituzte esplotaturik daudenek.  Beren bizitza arriskuan jartzen da.  Pandemian inolako 
babesik gabe (...), klub batean, konfinamenduan gutxienez, lan egiten duen emakume 
batek bere osasuna zaindu ahal izan du".  Gurutze Gorria.  

Ildo beretik, COVIDak gizakien salerosketaren biktimengan duen eraginari buruzko 
GRETA (2021) Europako azken txostenak ohartarazten du Espainian pandemia barruan 
gora egin duela pisu turistikoak alokatzeko plataformen erabilerak, non sexu-
esplotazioa gertatzen den. 

Hirugarrenik eta azkenik, eta gizarte- eta laneratze-prozesuetan dauden eta 
salerosketaren biktima diren emakumeei erreparatuta, pandemia-egoerak eragin 
duen langabezia-maila handia nabarmendu behar da.  Behin alarma-egoera indarrean 
sartu zenean, eta konfinamendu orokorreko egoeraren ondorioz, emakumeek beren 
lanpostuak galdu zituzten, neurri handi batean, zituzten enplegu-motengatik, guztiak 
feminizatuak eta prekarioak zainketen, garbiketaren eta ostalaritzaren arloan.  

"Lanean hasiak ziren emakume batzuk, 12 ziren zehazki, lanik gabe geratu ziren,  
ostalaritzan, zerbitzuetan, etxeko enplegatuan... Bi egoera daude:  sexu-arloan lan 
egiten zuten emakumeak, baina baita utzia zutenak beste sektore batzuetan lan egiten 
zutenak ere.  Eta dena gelditu zen".  Oblatas. 
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3.1.2. Larrialdiko prestazio ekonomikoak eskatzea  
 

Pandemiak iraun duen bitartean, emakumeen diru-sarreren mailak eragin handia izan 
du, eta, horren ondorioz, baliabide ekonomikoak erabat galdu dira eta prekarietatea 
areagotu egin da.  Egoera horrek oinarrizko beharrak asetzea zaildu du, hala nola 
alokairua edo elikadura ordaintzea.  

Erakundeek azaldu dutenez, "Azken Sareak Indartzen" programaren prestazio 
ekonomikoa9 izan da emakume askok aurkitu duten aukera bakarra oinarrizko 
beharrak asetzeko eta, horrela, prekarietate eta ahultasun handiko egoerak arintzeko.  

"Azken Sareak Indartzen programaren prestazioa atera zen, eta hainbat erakunderen 
bidez kudeatu zen. Horrek logelaren ordainketa eta oinarrizko beharrak estaltzen 
zituen; izan ere, emakume askok hartu behar izan zuten prestazio hori, eta alokairua 
eta janaria ordaintzeko eskuratu ahal izan zuten". Oblatas 

Pandemiak iraun bitartean oinarrizko beharrak asetzeko dauden prestazio 
ekonomikoei buruz erakundeek adierazi duten beste kontu bat Bizitzeko Gutxieneko 
Errentari (BGE) buruzkoa izan da.  Azaldutakoaren arabera, nahiz eta prestazioa 
salerosketaren biktima diren emakumeentzat eskatu, oraindik ez dira iritsi urtebete 
beranduago.   

"BGErena, ezer ez.  Guk dakigunez, ekainetik hona ez dago erantzunik emakumeei 
eskaera egiteko prozesuan lagundu arren.  Gizarte Segurantzari deitu zaionean, 
erantzuna da dena geldituta dagoela, eta hilabete asko dira erantzunik gabe. 
Administrazioaren isiltasuna positiboa edo negatiboa da?, eta gutxienez erantzun bat 
egon beharko zen ezetz esateko".  Oblatas.  

 

3.1.4. Eten digitala areagotzea 
 

COVID-19aren egoerak espazio presentzialak murriztu eta maila birtualean eta 
digitalean egindako kudeaketek protagonismo handia hartu izanaren ondorioz, 
erakundeek adierazi dute areagotu egin dela salerosketaren biktima diren emakumeen 
artean dagoen eten digitala.  Horrela, talde profesionalek bete duten funtzio 
nagusietako bat izan da emakumeei laguntzea gizarte-laguntzak online izapidetzen: 

                                                           
9 "Covid Inor Atzean Utzi Gabe" fondoaren barnean diseinatutako AZKEN SAREA INDARTZEN 'programa 
bideratu zen pandemiak gizarte-arloan dituen ondorio muturrekoenak arintzeko, eta GLLak (Gizarte 
Larrialdietarako Laguntzak) eta DSBE (Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta) eskatu ezin dituzten pertsonei 
oinarrizko premiak estaltzeko.  
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"Konturatzen ari gara ezin zutela; hitzordu bat eskatzeko, dokumentu bat deskargatu 
eta posta elektroniko edo web orri bidez eransteko, ikusi dugu hor gabezia handiak 
zeudela emakumeengan, eta hor egon gara babesten, aurrez aurre edo, bestela, 
telefonoz.  Gure emakumeen artean dagoen eten digitala oso agerikoa da". Askabide.  

 

3.1.5. Isolamendua, bakardadea eta ziurgabetasuna.  
 

Pandemia-egoerak gehien kaltetu duen beste gaietako bat arlo emozionala, 
harremanetakoa eta psikologikoa izan da.  Erakundeen arabera, ziurgabetasunak eta 
etorkizunarekiko antsietateak lo- eta antsietate-arazoak eragin dituzte.  Jatorriarekin 
eta seme-alabekin dituzten familia-harremanei buruzko kezkak eta bakardade-
sentsazioak eragin dute emakumeek laguntza psikologikoa gehiago eskatzea.  

"Maila psikologikoan aurreratutako guztia erori egin da.  Eta denbora horretan 
terapiarik behar izan ez zuten emakume askok, pandemia hasitakoan, berriro eskatu 
dute.  Gehienak kezka-kontuengatik, haiengatik eta haien jatorrizko familiengatik, lo 
egiterik ez izateraino, antsietate eta kezka horrek erabateko itotze-sentsazioa sortzen 
baitzuen. Etorkizunarekiko kezka eta ziurgabetasuna".  Oblatas. 

Maila erlazionalagoan, pandemia-egoeran emakumeen bizipenak isolamenduak eta 
bakardadeak markatu dituzte.  Emakume asko isolatuta geratu dira, horietako asko 
telefono mugikorreko txartela kargatzeko adina baliabiderik gabe, eta horrek oso 
egoera ahulak eragin ditu, Interneterako konexioa duten gailu elektronikoak izateko 
aukerarik gabe.  

"Telefonoa tresna bat da, eta teknologia berriak gizarteratzeko edo gizarte-bazterketa 
eta isolamendua saihesteko tresna dira.  Eta Internetik ez baduzu, are gehiago 
isolatzen zara, gela batean, dirua eta janaria eskatzeko inorekin komunikatu gabeko 
ganbara batean... Egoerak, benetan, itogarriak ziren.  20 euroko bonuak ematen hasi 
ginen, telefonoan saldoa izan zezaten, ezin zuten inorekin hitz egin, ezta medikuarekin 
ere".  Hiesaren aurkako Batzordea. 

Bestalde, alarma-egoerak eta konfinamendu-egoerak iraun bitartean, emakumeek 
elkarri laguntzeko garatu dituzten estrategiak azpimarratu ditu Oblatasek. 

"Euren arteko elkartasun sarea azpimarratzea garrantzitsua da. Ederra izan da, 
pandemiak alderdi negatiboak ekartzeaz gain, positiboa ere ekarri du.  Nik gaur 
telefonoan daukadan aplikaziotik kobratzen badut, gaur biok edo hirurok jango dugu.  
Eta zu app-ean sartzen zaituztenean, dirua partekatuko dugu."  Oblatas. 
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3.2. COVID-19aren eragina esku-hartzean eta laguntzan 
 

Pandemiak eragin duen beste ondorio garrantzitsuetako bat talde profesionalen esku 
hartzeko moduak egokitzea eta aldatzea izan da.  Erakundeek lau alderdi 
nabarmentzen dituzte:  iristen diren emakumeen kopurua murriztea, eredu 
asistentzialista lehenestea, erakundeek gizarte-laguntzen kudeaketan bitartekari gisa 
duten eginkizuna eta telefono bidezko esku-hartzeak areagotzea. 

 

3.2.1. Artatutako emakumeen kopurua murriztea  
 

Pandemia-egoerak eragin duen ondorio nagusia mundu mailako mugikortasun-muga 
handia izan da.  Horregatik, mugak ixtearen ondorioz Saharaz hegoaldeko Afrikatik eta 
Latinoamerikatik etorritako emakumeen kopurua murriztu egin dela adierazi dute 
erakundeek.  Bestalde, azaldu dute konfinamenduak berak ikusezin bihurtzeko 
prozesuak sortu dituela salerosketaren biktima diren emakumeak detektatzeko, 
identifikatzeko eta laguntzeko orduan.   

"Eta gero dena ezkutuago egon da, ikusezinago... Horrek zaildu egin du ESIKen lana 
ere, ez baitira sartzen ibili emakumerik ez zegoelako, dena itxita zegoelako... Eta gero 
pisuetan, agian, ez da polizien esku-hartzerik izan pisuetan.  Kalean ezer ez, berriro 
pixka bat hasi den arte.  Alarma egoerarekin, ordutegiek ere eragina izan dute 
detekzioan lan egin dezaketen agenteak geldiarazteko orduan".  Askabide.  

 

3.2.2. Eredu asistentzialista lehenestea.  
 

COVID-19ak talde profesionalen eta erakundeen esku-hartzean eta laguntzan izan 
duen eragin nagusia planteamendu-aldaketa kudeatzea izan da, errealitate berri horri 
aurre egiteko.  Konfinamendu aldian, erakundeak eredu asistentzialista tradizionalera 
itzuli dira. Aldaketa hori ezinbestekoa izan da egoera berrira egokitzeko eta 
emakumeek premia handiagoz eskatzen zituzten premiei erantzun ahal izateko, hala 
nola oinarrizko premiei erantzuteko.  

"Gure planteamenduak errealitatean duen eraginak guri ere eragin digu, guk inoiz ez 
baikenuen asistentzialista izan nahi, eta laguntza ematera sartu behar izan dugu. Eta 
horrek hausnarketa bat ekarri digu, baina errealitatea da ezin diegula ahalduntzeaz 
hitz egin, konpresarik ez badute".  Oblatas. 
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3.2.3. Bitartekotza eta gizarte- eta ekonomia-prestazioak ematea 
 

Talde profesionalak pandemia-egoeran dauden emakumeei esku hartzeko eta 
laguntzeko moduaren inguruan birplanteatzen jarraituz, eta eredu asistentzialista 
lehenetsi behar izanik, erakundeek azaltzen dute nola egin behar izan duten prestazio 
ekonomiko eta sozialen eskaera eta kudeaketa bitartekari eta bideratzaile gisa, 
emakumeek behar adina baliabide ekonomiko jaso ahal izan ditzaten oinarrizko 
beharrak betetzeko xedez.  

"Caritasekin edo Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako gizarte-langilearekin bitartekari 
lanak egitea, bai erroldatuta zeudenekin harremanetan jartzeko, bai haiekin 
harremanetan jartzeko laguntza eta aholkularitza emateko.  Erroldatuta ez zeudenen 
kasuan (emakumeak ere bazeuden), Caritasekin bitartekotza egiten lagundu da, 
gelaren alokairua ordaintzeko eta halakoetarako".  Askabide 

 

3.2.4. Telefonoz esku hartzeko eta laguntzeko estrategia berriak 
 

Alarma-egoera dekretatu ondoren, talde profesionalek estrategia berriak garatu behar 
izan dituzte pandemiaren testuinguruan emakumeei arreta ematen eta laguntzen 
jarraitzeko, eta, ikusi denez, egoera horrek kalteberatasun handiko egoerak eragin 
ditu.  Horrela, erakundeek azaltzen dute oso garrantzitsua dela telefono bidezko esku-
hartzeak egitea emakumeei modu hurbilago eta pertsonalago batean laguntzeko.  

"Telefono bidezko harremanak askoz gehiago landu ditugu.  Jarraipena eginez, nola 
zeuden jakiteko, ez hura betetzeko eskaera zehatz bat egiteko, baizik eta hitz egiteko, 
zer moduz zauden, nola zauden.  Esku-hartze bat, zerbait zehatza, kontaktu bat 
gauzatzera bideratuta egon beharrik gabe. Jakin ezazu hemen gaudela, oso emakume 
bakartiez ari gara."  Askabide. 

 

4. ZAILTASUNAK ETA MUGAK  
 

Atal honetan, salerosketaren biktima diren emakumeekin esku hartzen duten eragile 
guztiek dituzten zailtasunak aztertuko dira.  Batetik, gizarte-erakundeek zuzeneko 
arretan zein prebentzio- eta sentsibilizazio-arloan dituzten zailtasunak aztertuko dira; 
bestetik, fiskaltzak polizia-kidegoen jarduketan eta prozedura judizialean dituzten 
zailtasunak aztertuko dira.  Azkenik, inplikatutako eragile guztiek prestakuntza, 
koordinazioa eta sareko lanaren inguruan dituzten zailtasunak jorratuko dira.  
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4.1.  EMAKUMEEI LAGUNTZA ETA ARRETA ESKAINTZEA   
 

Informazio-bloke honen barruan, gizarte-erakundeek salerosketaren biktima diren 
emakumeei arreta emateko orduan dituzten mugak aztertzen dira.  Hauek dira aurkitu 
diren zailtasunetako batzuk:  dokumentaziorik eza, gizarte-prestazioak eskuratzeko 
zailtasuna, egoitza-baliabideen homogeneotasuna, amaren eta alabaren arteko 
loturatik bereizteko arriskua eta arlo psikologikoari eta espiritualari heltzeko mugak.  

 

4.1.1. Dokumentaziorik eza 
 

Ikusi den alderdi nagusietako bat da salerosketaren biktima diren emakumeek jasaten 
dituzten ahultasun eta indarkeria ugariak eraikitzeko eta txertatzeko oinarria haien 
administrazio-egoera irregularra dela. 

Dokumentazioaren gaiari dagokionez, hainbat egoera ikusten dira.  Alde batetik, 
emakumeek ez dute inolako dokumentaziorik.  

Emakume horientzako dokumentazioa lortzeko oztopo nagusietako bat pasaporteak 
egiteko zailtasuna da.  Gurutze Gorriak azaltzen duenez, salerosketaren biktima diren 
emakumeen jatorriaren arabera, pasaportea eskatzeko aukera garestiagoa edo 
merkeagoa izan daiteke.  Gainera, emakume askok ez dute beren jatorrizko 
herrialdeekin harremanetan jartzeko aukerarik, beharrezko dokumentazioa lortu ahal 
izateko: 

"Espainian Ginea Konakry-k duen enbaxadak ez du pasaporterik ematen, Aljeriak 
bezala.  Aljerian bi urte behar zituzten emateko, baina ematen ari ziren.  Baina Ginea 
Konakrykoak bereziki kalteberak dira.  (...) Eta gu, egia da erakunde gisa, iristen 
zitzaizkigun emakume gehienak Ginea Konakrykoak zirela.  (...) Boli Kosta, adibidez, 
handik bidaltzen dizkizuten jatorrizko dokumentu batzuk lortzen badituzu, baina 
emakume guztiek ez dute erraztasun hori." Gurutze Gorria. 

"Ez dute pasaporterik, edo beren herrialdeetan sartzeko aukerarik dokumentatzeko, 
edo ezin dute jaiotza-ziurtagiririk eskatu jatorrian."  Askabide. 

Pasaporteak egiteko beste zailtasun nagusietako bat kostu ekonomiko handia da, 
emakumeek ezin baitiote aurre egin.  Administrazio-kudeaketa horren ordainketari 
aurre egin ahal izateko, ez dago inolako dirulaguntzarik, ez eta diru-prestaziorik ere. 

"Eta pasaportea eskatu ahal baduzu ere, tasen 120 euroak ez badituzu, nola egiten 
duzu pasaportea? Zein erakundek estaltzen dizu?  Hori ez da finantzatzen".  Gurutze 
Gorria.  
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Dokumentaziorik gabeko emakumeek aurkitzen duten beste oztopo bat haurren 
erregistroarekin lotuta dago.  CEAR-ek eta Gurutze Gorriak azaldu dute horiek 
erregistratu ahal izateko prozedura ia ezinezkoa dela, maila judizialean eskatzen diren 
baldintzak direla-eta, nahiz eta amak asilo-eskatzaileak izan:  

"Lehengo egunean, nik nigeriar emakume bati lagundu nion, Italiatik sartu zen eta 
zantzuak besterik ez genituen, identifikatu gabe dago, baina ume bat izan du hemen 
eta erregistro zibilera joan ginen miatzera eta ez genuen amaren dokumentaziorik, 
nazioarteko babesa eskatzen zuenaren gordekin zuria baino ez genuen eta epaileak 
esan zigun horrekin ezin zuela haurra erregistratu.  Jaiotza-agiria eta bi lekuko behar 
nituen, baina zein bi lekuko, emakume honek hemen inor ezagutzen ez badu?".  CEAR 

Eta seme-alabak dituzten emakume horiek ez dira erregistro zibilean erregistratzen, ez 
dituztelako identifikatzen.  Orduan epaileak uko egiten dio, eta hori amaren asilo-agiri 
zuriarekin gertatu zaigu".  Gurutze Gorria.  

CEAR-ek azaldu duenez, emakumeek beren egoera administratiboa arautu eta 
erroldaren gisako oinarrizko eskubideak eskuratu ahal izateko erabiltzen duten 
estrategietako bat asiloa eskatzea da.  Asiloaren eta nazioarteko babesaren eskaera 
hori dokumentazioa eduki beharrik gabe egin daiteke, pasaportea kasu.    

 "Batzuetan, dokumentazioa edukitzeko asiloa eskatzen dutela iruditzen zait, 
pasaporterik ez dutelako.  Pasaporterik gabe ezin dira erroldatu.  Asiloa eskatzen dute, 
eta, horrela, gordeleku zuria edo txartel gorria dute, eta lasaiago egon daitezke". CEAR 

Hau da, 59 bis artikuluan salerosketaren biktimei aitortzen zaien bizileku-baimena 
prozesu luze bat da, hilabeteak iraun ditzakeena (gehiago oraindik, pasaporterik ez 
badute eta inskripzio-zedula bat izapidetu behar badute). Asiloa eskatzeak 
dokumentazioa izateko aukera ematen die, eta horrekin, esaterako, erroldatu egin 
daitezke, edo kargura dituzten adingabeak eskolatu ditzakete. Baina, horrez gain, 
CEARetik nabarmentzen duten moduan, asiloa eskatzea emakume horien eskubide bat 
da, emakume izateagatik jazarpena jasan duten pertsonak direlako. 

Hala ere, Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzan, berriki, pasaporterik ez duten 
salerosketaren biktimek bizileku-baimena izan dezatela ahalbidetzen ari dira; 
horretarako, inskripzio-zedula bat izapidetzen diete, gero bizileku-baimena 
eskuratzeko aukera emango diena: 

“Pasaporterik ez duen pertsona baten bizileku-baimena 59 bis artikuluaren arabera 
izapidetu behar denean, Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzak jakinarazi digu aldi 
berean inskripzio-zedula izapidetu behar dela. Hau da, baimena eskatu behar da, eta, 
aldi berean, inskripzio-zedula, pertsona horiek ezin dutelako beren herrialdeko 
enbaxadara joan pasaportea izapidetzera (557/2011 EDren 211.5 artikulua). Horrela, 
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bizileku-baimena eskura dezakete, eta, gero, Polizia Nazionalak bizileku-txartela 
izapidetu diezaieke, zedula hori aurkeztuta”. CEAR 

 

Dokumentazioaren inguruan planteatzen den beste agertoki bat, murgilduta dauden 
salerosketa-sareak emandako dokumentazio faltsua lagata duten emakumeekin 
lotuta dago.   

Emakume horien zailtasunik larrienetako bat da haietako asko sareak emandako 
pasaporte faltsu horrekin iristen direla helmugara, eta administrazio-kudeaketa guztiak 
dokumentazio horrekin egiten dituztela, haientzako lege-ondorioak izanik.  

" Noski, pasaporte faltsuarekin datoz, eta administrazioarekin izapideak egin dituzte 
pasaporte faltsu horrekin; ondorioz, administrazioarentzat, legez kanpoko jarduerak 
egin dituzte”. Gurutze Gorria.  

"Pasaporte faltsua duen kasu bat izan dugu duela gutxi, eta horrek inputazio batera 
eraman du; izan ere, agiri faltsu bat erabiltzeagatik kondenatu dute." CEAR 

Gainera, emakumeen dokumentazio faltsuari dagokionez, gizarte-erakundeetatik 
ikusten den beste arazoetako bat haurren ingurukoa da; izan ere, horiek gizakien 
salerosketa-sareak emandako amen dokumentazio faltsuarekin erregistratu dira.  
Gurutze Gorriak azaldu du erregistroak dokumentazio faltsuarekin lehengoratzeko 
prozesuak oso konplexuak direla: 

"Emakume nigeriarrak bere semea inskribatu zuen salerosketa sareak emandako 
pasaporte faltsuarekin, Espainiara iritsi zenean; aldatu hori guztia... Oraindik 
erregistroan gaude, oraindik horretan gaude, erregistrokoek ez dute ezer ulertzen, oso 
egoera konplexuak dira".  Gurutze Gorria.  

 

4.1.2. Gizarte-prestazioak eskuratzeko zailtasunak 
 

Lehenik eta behin, eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) kontuan hartuta, 
nabarmendu behar da emakumeek ez dutela betetzen adinaren baldintza (gutxienez 
23 urte) Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egoteko gutxieneko denbora 
(gutxienez 3 urte), ez eta bizi diren etxebizitzako bizikidetza-unitateen gehieneko 
kopurua ere.   

Bigarrenik, eta Gizarte Larrialdietarako Laguntzak (GLL) kontuan hartuta, erakundeek 
azaldu dute salerosketaren biktima diren emakumeek ezin dutela laguntza hori 
eskuratu, errentamendu-kontratu bat aurkeztea nahitaezko baldintza delako.  
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Emakume gehienek ez dute alokairu-kontraturik, kostua handiagoa izaten baita 
alokairu-kontratua badago eta alokatzen den pisuan erroldatzeko aukera badago.  

Hirugarrenik, eta Bizitzeko Gutxieneko Errentari (BGE) dagokionez, ikusten da 
prestazio hori eskatzeko nahitaezkoa dela identifikazio-agiri bat izatea, nahiz eta 
salerosketaren biktima diren emakumeak urtebeteko bizileku erregularizatua izatetik 
salbuesten diren.  Bestalde, erakundeek adierazi dute urte erdi geroago ez dagoela 
egindako eskaerei buruzko ebazpenik: 

"Salerosketaren biktima diren emakumeentzako GBEren dekretuaren sarreratik, 
urtebeteko legezko bizilekutik salbuesten dira, baina identifikazio-agiri bat behar dute, 
hau da, egoitza-txartela. Ez da urtebetera iritsi behar, baina eduki behar da, ez du balio 
pasaportearekin edo nazioarteko babes eskaerarekin, eta hala ez dira sartzen".  
Askabide.  

“DBE eskatzeko, urtebeteko bizileku-baimena behar da zaurgarritasun egoeran egonez 
gero, edo, bestela, salerosketaren biktima moduan salbuespena eskatu behar da. Kasu 
horretan kontraesan bat gertatzen da: eskaera egiteko lehenengo pausuan biktimak 
AIZrekin identifikatu behar du —bertan bere argazkia agertzen da—, eta hori 
inkongruentzia bat da bere identitatea gorde nahi bada”. Oblatas. 

 

 “BGE abenduan eskatu genuen eta oraindik zain gaude."  Gurutze Gorria.  

Gainera, Gurutze Gorriak azaltzen duenez, BGE eskatzeko pasaportea izatea 
derrigorrezkoa ez izan arren, arazoa emakumeek banku-kontu bat irekitzeko dituzten 
zailtasunen ondorio da. Kontu hori egin ahal izateko, pasaportea eduki beharra dago:  

Identifikatutako salerosketaren biktimentzako BGEren dokumentazioa ez da aurkeztu 
behar, salbuetsi egiten baitira, oso ondo.  Bankuko kontu bat irekiko dugu 
pasaportearekin BGE kobratzeko, baina aukera hori aipatu ere ez diete egiten... 
Pasaporterik ez badute ahaztu".  Gurutze Gorria.  

Azkenik, erakundeek gomendio hau egiten dute zailtasun horiek arindu ahal izateko: 
salerosketaren biktima diren emakumeak indarkeria matxistaren biktimatzat 
hartzea, bai kolektibo horrentzako prestazio espezifikoak eskuratu ahal izateko, bai 
beste prestazio sozial batzuetan, hala nola DSBEan, malgutasun handiagoa izateko. 

"Eta beste aukera, askoz aukera gehiago ere ez dago, genero-indarkeriaren 
biktimentzako ordainketa bakarreko laguntza litzateke, baina ez direnez halakotzat 
hartzen, ezer ez".  Oblatas. 

"Salerosketaren biktimek ez dute DSBEa jasotzeko aukerarik, ez daude genero-
indarkeriaren biktimen atalean, eta, beraz, ezin dira bide horretatik sartu, urtebeteko 
erroldarekin nahikoa izan beharko luke…".  Askabide.  
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4.1.3. Bizitegi-baliabide homogeneoak eta estankoak  
 

Azterketa-bloke horren barruan, salerosketaren biktima diren emakumeek beren 
behar eta espezifikotasunetara egokitzen diren egoitza-baliabideak eskuratzeko 
dituzten zailtasunak aztertzen dira.  

 

4.1.3.1 Biktimaren profil estankoa eta homogeneoa.  

Egoitza-bitartekoetan dagoen sarbide-mugetako bat da profil homogeneo baterako 
prestatuta dagoela, hau da, sexu-esplotaziorako soilik diren salerosketen 
biktimentzako.  Beste esplotazio-helburu batzuk dituen salerosketaren biktima diren 
emakumeak, hala nola lana edo behartutako ezkontza, egoitza-baliabideetatik kanpo 
geratzen dira.  

Gainera, egoitza-baliabideak, oro har, bakarrik dauden eta seme-alabarik ez duten 
emakumeentzat diseinatuta daude.  Askabiderena bezalako premiazko baliabideak 
egon daitezke, adingabeak ardurapean dituzten emakumeak hartzeko aukera jasotzen 
dutenak; hala ere, lehen baliabide horretatik ateratzen direnean eta bigarren mailako 
baliabideetara edo autonomia-baliabideetara bideratzen direnean, alternatibak oso 
urriak dira: 

"Egoitza-proiektua bakarrik dauden emakumeentzat da, haurrak dituzten 
emakumeentzat beste aukera batzuk bilatzen dira, beste aukera batzuk, baina, agian, 
beren seme-alabekin egon daitezkeen tokietara egokitzeko deribazioak egiten dira."  
Oblatas.  

"Hor sartzen da haurrak dituzten emakumeentzako BFAko egoitza-zerbitzuetara 
bideratzea, baina gehienak emakumeentzat bakarrik dira, noski.  Bigarren arretako 
baliabideez gain, seme-alabak dituzten emakumeentzat ere ez dago asko, eta 
Askabidek ere badu autonomia-baliabiderik hirugarren faseei buruz hitz egiten 
dugunean, baina emakumeekin bakarrik dira, neskarik gabe."  Askabide.  

 

4.1.3.2. Dibertsifikazio eskasa 

Erakundeek egoitza-arretaren inguruan eskatzen duten beste kontu bat da askotan 
emakumeek adierazten dituzten beharrak ez datozela bat dauden baliabideekin.  

Elkarrizketetan adierazitako muga ohikoenetako bat ibilbide autonomoagoak 
sustatuko dituzten egoitza-baliabide independenteak izateko beharra izan da, bai 
lehen unetik, bai lehen harrerako edo larrialdiko baliabide batetik igaro diren 
emakumeentzat.  
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"Emakumeak itotzen dituena zera da, hain modu independentean bizi izan duten 
emakumeak, intentsitate ertainean bada ere, egun osoan egoten ez den leku batean 
sartzea, baina azalpenak eman behar dituztela sentitzen dute. Pisuek ez dituzte 
konbentzitzen".  Oblatas. 

Horrela, emakumeek beren tratulariekin esperimentatu ahal izan dituzten kontrol-
dinamikak erreproduzitzea saihesten dute:  

"Zure bizitzaren fiskalizazio pixka bat bada nora zoazen, norekin markatu behar 
dituzun ordutegiak, altxatzeko errutina, egiten ari zaren ikastaroetara edo 
prestakuntzara joan behar baduzu edo etxeko gaiari eutsi behar badiozu, kontrolarekin 
markatuta datozen emakumeak kontrol modu jakin batera itzultzen dira, eta, 
azkenean, emakumeak lehen arretatik baliabide independenteen eskarira joaten dira".  
Askabide.  

Bestalde, kontuan izan behar da egoitza-baliabideei buruzko arauek mugatu egiten 
dituztela emakumeak prostituzioan jarduteari eustean, beren familiei jatorrian 
bidaltzeko diru-sarrera ekonomikoak izateko:  

 "Oblataseko lagunek beti esaten dute emakume askok ez dutela etxebizitzarik nahi.  
Ordutegien mugaketaz harago, ezin baituzu substantziarik kontsumitu, kontua da ez 
dela soilik lo egin eta jan ahal izatea eta mediku-arreta izatea, hona kontsultara etorri 
ohi dena, baizik eta dirua behar dudala niretzat eta nire jatorrizko familiarentzat, eta 
jardun egin behar dudala.”  Munduko Medikuak. 

Gelak modu autonomoan alokatzen dituztenean emakumeek duten beste 
zailtasunetako bat egonkortasunik eta bizitegi-segurtasunik eza da.  Hiesaren Aurkako 
Batzordeak emakumeek errentamendu-kontratu bat lortzeko dituzten zailtasunak 
azaldu ditu, babesik gabe geratuz: 

"Pertsona horiek alokatuta dituen jendeak ez dio arauari erantzuten; esan nahi dut, 
orduan, dena ezkutuko ekonomiaz ari gara, dena legezkoa, legez kanpokoa, eta hor 
eskubideak ez dira babesten, eta gero poliziari deitu eta enpapelatu egiten zaituzte. Ez 
dago kontraturik, ez dute kontraturik... Ordaintzen badute, ondo, eta, bestela, botatzen 
dituzte".  Hiesaren aurkako Batzordea.  

Egoera hori iraultzeko, gizarte-erakundeek beraiek, erakundeek, emakumeentzako 
egoitza-baliabide autonomoak kudeatu ahal izatea proposatzen dute.  

"Etxebizitza alokatzea kontuan hartu behar da zer aukera dauden, edo, bestela, 
etxebizitza bat alokatzea, baldin eta etxebizitza horietan ordaindu ahal bada logela bat 
ordaintzeko ematen zaizkigun dirulaguntzen bidez, edo denbora luzeko alokairuko 
apartamentuen oinarri gisa erabili ahal bada aukera hori izan dezaketen baloratzeko".  
Askabide.  
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Beste kasu batzuetarako, Gurutze Gorriak baliabide ekonomikoak proposatu ditu, 
salerosketa-sareen esplotazioaren pean dauden lekuetatik berehala irten behar duten 
emakumeentzako alokairuen ordainketa puntual eta premiazkoak egiten laguntzeko.  

"Azkenean ekonomikoa da, unean uneko laguntzak behar dituzte.  Batzuetan ez dute 
baliabide espezializaturik behar, alokairua ordaindu behar dute DSBE kobratu arte, bi 
hilabete edo 3 hilabete ordaindu ahal izateko hileko alokairua.  Epe laburreko 
laguntzak behar dituzte (...) alokairuko diru bat, baina jada, ez 8 hilabete barru, etxe 
horretatik ateratzeko behar dutena da; izan ere, gela bat adostuta zuten, baina ez 
zuten fidantza ordaintzeko modurik, horrekin konponduko genukeen antsietatearen 
zati bat". Gurutze Gorria. Gurutze Gorria. 

CEAR-ek azaltzen duen bezala, erakundeek baliabide autonomoak autokudeatzea 
erraztuko lukeen beste alderdi bat emakumeek dokumentazioa aurkeztu beharrik 
gabe bizitegi-alternatiba bat izateko gaitasun handiagoa izatea litzateke.  

“Ona litzateke dirulaguntza zuzen bat edukitzea pertsona ezer gabe, iritsi berritan, sar 
daitekeen erakunde baterako, hartara, gizarte-langile bat edo pertsona espezializatu 
bat egon dadin, pertsona baten balorazioa egiten dizuna, pasaportea duen edo ez alde 
batera utzita...” CEAR 

 

4.1.3.3. Deribaziorako protokolorik eza  

Askabidek iradokitzen duen gaietako bat, hau da, seme-alabak ardurapean dituzten 
salerosketaren biktimentzako larrialdiko egoitzarako Emakundek hitzartutako 
baliabidea kudeatzen duen erakundea, baliabide horretatik emakumeak Bizkaiko Foru 
Aldundiaren bigarren mailako zerbitzuetara bideratu beharra da.   

Horrela, emakumeen deribazioa errazteko jarduera-protokolo bat garatuz, gizarte-
erakundeek dituzten zailtasun espezifikoak moteldu litezke, batez ere beren 
ardurapean haurrak dituzten emakumeen deribazioa.  

Askabidek gomendatzen duen beste gaietako bat da larrialdiko baliabidetik irten 
aurretik koordinazioa egitea, emakumeen eta haien seme-alaben prozesua ez 
geldiarazteko.  Horrela, emakume bakoitzaren beharretara eta egoerara hobekien 
egokitzen den bitartekoa zein den adostu liteke.  
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4.1.4. Salerosketaren biktima diren eta seme-alabak ardurapean dituzten emakumeak 
 

Elkarrizketetan jaso den gairik garrantzitsuenetako bat salerosketaren biktima izan 
diren amen eta haien seme-alaben arteko loturari eustearen garrantzia izan da.  
Horretarako, beharrezkoa da ikuspegi orokor bat izatea kasu horiek laguntzeko 
orduan, eta ez da ikuspegi estanko eta konpartimentatu bat ezartzea salerosketa-
egoerak eta haien biktimak detektatzeko eta identifikatzeko esku-hartzeen eta 
biktimen ardurapean dauden haurrekin jarduteko esku-hartzeen eta horiek izan 
dezaketen egoeraren artean. 

Gai nagusietako bat da salerosketaren biktima diren emakumeen seme-alabak 
biktima gisa identifikatzea, genero-indarkeriaren eta familia barruko indarkeriaren 
biktima diren emakumeen kasuan bezala.  Hau da, haurrak amak jasaten dituen 
indarkeria berberen biktima direla ulertu behar da, salerosketaren biktima diren 
emakumeak erruduntzat ez jotzeko eta berriz ez biktimizatzeko.  

Gurutze Gorriak azaltzen duenez, askotan adingabeen egoera babesgabetasuna da; 
hala ere, beharrezkoa da egoera horri erantzutea, kontuan hartuta erantzukizuna ez 
dela amarena, baizik eta salerosketaren biktimaren egoerak baldintzatzen duela.  

"Jakina, kasu batzuetan adingabea babesik gabe dago, eta ados gaude, baina ama 
babesgabetasun horren biktima bat gehiago da, baina ama mila aldiz gehiago 
biktimizatzen duzu banantzen badituzu."  Gurutze Gorria.  

Save the Childrenentzat, salerosketaren biktima diren emakumeen eta haien alaben 
arteko loturari eusteko gomendioetako bat inplikatutako eragile guztien arteko 
koordinazioaren garrantzia da.  Erakunde horrek azpimarratzen duen beste gai 
nabarmen bat da garrantzitsua dela emakumeek beren seme-alaben hazkuntzaren 
inguruan dituzten gaitasunak sustatzea, ez baita murriztu behar haien salerosketa-
egoeragatik:    

"Guk apustu handia egiten dugu arriskua baloratzeaz arduratzen diren udaletako 
zerbitzuen arteko lankidetzaren eta koordinazioaren alde, baita emakume horri 
laguntzearen alde ere, bere amatasunarekin eta familia-proiektuarekin jarraitu ahal 
izan dezan.  Bereizketa bat ez egitearen alde gaude (...) Ikusten dugu batzuetan haurrak 
beren amengandik bereizten direla, a priori arrisku-egoeratzat hartzen delako, eta amak ez 
duela ama izateko gaitasunik soilik salerosketa-egoera batean dagoelako, eta gu ez 
gatoz bat balorazio horrekin."  Save the Children.  
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4.1.5.  Alternatiba soziolaboral errealista eta duinak 
 

Salerosketaren biktima diren emakumeen gizarte- eta lan-arloari erreparatuta, lan-
prekarietate handia ikusten da.  Alde batetik, kolektibo horrek langabezia-maila handia 
du, nahiz eta erakundeek artatzen dituzten emakume askok hezkuntza-maila altuak 
dituzten.  

Halaber, Oblatasek adierazi du egoera administratibo erregularrean dauden 
emakumeen kopuruak gora egiteak ez duela esan nahi laneratze handiagoa dagoenik, 
langabezia-mailak oso altuak baitira oraindik ere, eta eragin zuzena izan du COVID-
19aren egoeran. 

"Lehen ezin zituzten lan jakin batzuk egin, egoera administratibo irregularrean 
zeudelako; orain, bizileku-baimena dute, eta ez lana.  2020ko langabezia-tasa % 83koa 
da, unibertsitate-ikasketak dituzten emakumeak izan arren.  Gora egin du 
administrazio-egoera erregularrean dauden emakumeen kopuruak ( % 46).  Gora egin 
du egoitza-baimena duten emakumeen kopuruak, baina langabezia-tasak ere gora 
egin du".  Oblatas 

Emakumeen langabeziari eta lan-prekarietateari zuzenean eragiten dien egiturazko 
arrazoietako bat zaintzarekin, etxeko sektorearekin, ostalaritzarekin eta sexu-lanarekin 
lotutako lan- eta prestakuntza-nitxo feminizatu eta prekarizatuak izatea da.  Beraz, 
lanpostu ezegonkorrak dira, COVID-19aren egoeraren ondorioz amaitzen lehenak izan 
direnak, Alarma Egoerari buruzko Dekretua dela eta.  

Horregatik, beharrezkoa da lan-nitxo horien barruan jasaten duten katramilatzea 
haustea, eta ohiko lan- eta prestakuntza-ibilbideen ordezko aukerak eskaintzea, 
emakumeek lan egonkorragoak eta lan-baldintza hobeak izan ditzaten: 

"Gobernuak esaten zuen proposamen soziolaboralak eta sozio-ekonomikoak lantzen ari 
zirela... Zein dira?... Oso gutxi ordaintzen dieten etxeko lanak?".  Hiesaren aurkako 
Batzordea.  

"Lanbideak etxeko zerbitzua dira, pertsonak zaintzea, ostalaritzako zerbait... hoteletan 
zerbaitetan lan egitea, baina ez askoz gehiago."  Askabide.  

Hizkuntza da emakumeen laneratzea zailtzen duen beste gaietako bat.  
Feminizatutako lan horietara sar daitezkeen emakumeak gaztelaniaz dakitenak dira.  Ez 
dakitenek ez dute inolako lan-aukerarik.  

Horregatik, erakundeek egoera hori arintzeko egiten duten gomendioetako bat da 
emakumeak lehendik dauden enplegu-plan publikoetan sartzea, lan-prekarietatetik 
eta -kalteberatasunetik aldendu ditzaketen lanpostu egonkorrak lortzeko: 
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"Prestakuntza- eta enplegu-ibilbideetarako sarbidea, enplegua lortzeko benetako 
helburua duena.  Kolektibo horrek oso zailtasun handiak ditu laneratzeko.  Gutxienez, 
sarbidea egon dadila".  Askabide. 

"Sar daitezela BFAk dagoeneko emakumeentzat berariaz prestatuta dituen 
programetara.  Sartzeko aukera, gizakien salerosketaren biktimentzako ehuneko bat 
ezarriz, prestakuntzara eta, ondoren, enplegura doazela kontuan hartuta.  Ez dadila 
egon historia osoa errepikatu beharrik, hau da, prestakuntzarako eta osteko 
enplegurako sarbidea zuzena izan dadila”.  Oblatas. 

 

4.1.6. Maila psikologikoan, emozionalean eta espiritualean laguntzea. 
 

Gizarte-erakundeek laguntzearen eta arretaren barruan identifikatu duten beste 
premia bat salerosketaren biktima diren emakumeen arlo psikologikoa jorratzeak duen 
garrantzia da.  

 

4.1.6.1. Laguntza psikologikoaren garrantzia  

Askabidek ikusten du emakumeen bizipenak eta bizi-ibilbideak familia eta bikote 
mailako indarkeria anitzek markatzen dituztela txikitatik.  Gainera, indarkeria horietan 
sakonago eragiteko eta konpontzeko dituzten zailtasunak adierazten dituzte.   

 "Beti dago indarkerien bizi-historia bat, bai familiakoena, bai bikoteena, oso txikitatik 
gainera, edo beren komunitatearen barruan postuak hartu behar dituztelako, aita, 
ama edo anaia hiltzen da, eta norbaitekin ezkondu behar duzu, eta hori arrastaka 
eramaten zaituen zerbait da, eta zure bizitza osoan markatzen zaituen zerbait da (...), 
Garrantzitsua da emakumeak ulertzen saiatzeko ere; azkenean, iristea zaila den geruza 
batean geratzen gara, zaila baita sakontzea".  Askabide. 

Oblatas bat dator psikologo baten figura beharrarekin, emakumeek beren bizitzan 
zehar jasandako indarkeria-bizipenak artatu eta landu ahal izateko. 

"Funtsezkoa iruditzen zaigu psikologo batekin saioak izatea, haiek joaten dira bere 
kabinetera, bera hona etorri beharrean.  Sufrimendu eta bizipen gogorrak dituzten 
emakumeak dira, hori landu egin behar da". Oblatas. 

Gurutze Gorriarentzat, berebiziko garrantzia du bere bizi-ibilbideetan zehar jasandako 
indarkeria ugariei arreta eta erreparazioa ematea, ahalduntze-prozesuak sortu ahal 
izateko.  

"Berrosatzea lehen fisikoagoa zen, orain integralagoa da, maila psikologikoan indar 
handiagoa har dezan, dagoen tokian koka dadin, zer egin nahi duen ikus dezan.  Arreta 
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integrala da, alderdi guztietan eragin nahi du, eguneroko eta bertoko bizitzako tresnak 
bultzatzeko helburua dago, hemen biziko baitira".  Gurutze Gorria 

Hau da, erakundeek funtsezko alderdi psikologikoa eta emozionala hartzen dute 
kontuan, emakumeek gizarteratze-ibilbide osoagoak eta holistikoagoak gara 
ditzaten, beren bizi-ibilbideetan zehar jasan dituzten indarkeria-adierazpenak berariaz 
kontuan hartuta. 

4.1.6.2. Laneko zailtasunak eta laguntza osasun mentalaren arloan. 

Erakunde guztiak bat datoz emakume gehienak maila emozionalean oso ukituta 
daudela esatean; horregatik da garrantzitsua arlo psikologikoari heltzea.  Hala ere, 
erakundeek zailtasunak dituzte.  Lehenik eta behin, erakundeekiko konfiantzarik eza 
nabarmendu dute; izan ere, pixkanaka lotura sortzen joateko denbora behar duten 
prozesuak dira:  

"Guztiak emozionalki oso ukituta daude.  Gero, arreta pixka bat zailtzen duen faktore 
garrantzitsu bat dago, konfiantzarik ezaren gaia, alegia.  Tresnak behar dituzte, baina 
zaila da.  Haiekin lan asko egin behar da konfiantza irabazteko eta kontatzen joateko... 
eta batzuetan astiro-astiro doa.  Pixka bat kontatzen dizute, beste egun batean pixka 
bat gehiago... "(CEAR Euskadi). 

Bestalde, emakumeek erresistentziak dituzte bizi izan dituzten indarkeria- eta 
zaurgarritasun-egoeren ondoriozko osasun mentaleko arazoak lantzeko orduan.  
Batzuk ez dira ohartzen beren ondoez psikologikoez, eta beste batzuek ez dute 
laguntza psikologikoa onartu nahi, horrek dakarren estigmagatik. Haurrak dituzten 
emakumeen kasuan, emakumeek beren seme-alabak osasun mentaleko arazoengatik 
bereizteari dioten beldurrak berak eragin ditzake laguntza psikologikoagoa ukatzeko 
egoerak.  

"Guk ikusten ditugu arreta psikologikorik nahi ez duten emakumeak, esaten dutelako 
ez nagoela erotuta (...) Ez dute ondoezaren kontzientziarik, ez dute laguntza hori 
onartu nahi, eta laguntza eta medikazioa emanez gero, hobetu egingo lirateke, bai 
beraiekin, bai seme-alabekin.  (...) hizkuntzaren oztopoa ere zailtasun bat da (...), 
Erresistentzia handia dago, eta oso zaila da patologia mental bat dagoen kasuekin lan 
egitea, ez dute laguntza edo babesa onartzen.  (...) Laguntza gisa ikusi beharko lukete 
eta ez mehatxu gisa; izan ere, beldur dira seme-alabak kenduko ote dizkieten.  
Askabide.  

 

4.1.6.3. Laguntza espirituala eta erlijiosoa  

Salerosketaren biktima diren emakumeei arreta emateko beste alderdi giltzarrietako 
bat arlo erlijiosoa eta espirituala da.  Erakundeek adierazi dute alderdi hori zaintzea 
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eta laguntzea funtsezkoa dela salerosketaren biktima diren emakumeentzat, guztiak 
baitira jatorrizko herrialdeetako kultura-tradizioetakoak.  Izan ere, emakume 
askorentzat garrantzi handiagoa dute erreferente kulturalek profesionalek berek 
baino.  

"Bere erreferente kultural eta erlijiosoak pisu handiagoa izan zuen beste edozerk baino, 
mezu horri esker uko egin baitzion zorra ordaintzeari.  Hortik dator barnekotasuna 
lantzeko egiten dugun lana. Bere erreferente erlijiosoek eta bere elizako artzainak 
indar handiagoa izango dute egiten ari garen guztiak baino.  Orduan, erreferente 
kultural eta erlijiosoek indar handia dute".  Oblatas. 

Gainera, emakumeengan eragiten duen inpaktua erabakigarria da haien bizi-
funtzionamendurako eta ongizate psikologiko eta sozialerako, eta eragin zuzena du 
erabaki pertsonalak hartzean, hala nola salaketa-prozesu bat hastean edo ez hastean.  

 "Eta duen eragin psikologikoa oso indartsua da [yuyua], eta ez du balio esatea 
tontakeria bat dela (...), baina, hasteko, ezin duzu desmuntatu balioa kenduz, haientzat 
hori lehentasunezkoa baita eta beren egunerokoan geldiarazten ari baitzaie, fisikoki 
eta mentalki eragiten baitie".  Oblatas 

Hau da, lagun egite profesionalean zailtasunak sortzen dituen gai bat da, eta oreka 
mantendu behar da lagun egitearen eta horiek errespetuz eta enpatiaz 
desmuntatzearen artean, erlijio-sinesmenak eta kultura-sinesmenak errespetatuz.  

 

4.1.7.-Kultura arteko prestakuntza ikuspegi ez-etnozentrikotik 
 

Babes eta laguntza egokia emateko, erakundeek adierazten dute ez dituztela 
ezagutzen artatzen dituzten emakumeen kultura-sinesmenak.  Horretarako, 
beharrezkotzat jotzen dute talde profesionalak kulturarteko gaitasunetan trebatzea. 

Askabidek gomendatzen du kultura-bitartekaritza sustatzea, emakumeen kultura-
sinesmenek osasun mentalean dituzten ondorioak ezagutzeko estrategia gisa: 

"Osasun mentalaren gai osoan, jakin behar dugu yuyuak zenbat pisu duen... Azkenean, 
kultura-kontuak dira, eta emakume askorekin hitz egin arte ez dakizu zer den eta zer 
inplikatzen duen beraientzat (...), eta kultura-bitartekaritzarik ere ez dago".  Askabide 

Bestalde, Gurutze Gorriak aitortzen du garrantzitsua dela emakumeen kultura-
sinesmenak ezagutzea eta errespetatzea, haiek ulertu eta lagundu ahal izateko, 
epaituak sentitu gabe: 

"Gako kulturalak daude, edo landu egiten ditugu, edo oso zaila da iristea eta jokabide 
jakin batzuk ulertzea; adibidez, presio kultural izugarria dago, eta logika kulturalek ihes 
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egiten digute; orduan, gako horretatik esku hartzen hastea garrantzitsua da.  Guri hori 
gertatzen zitzaigun zenbait tradizio oso sartuta dituzten komunitateekin, oso zaila da 
esku-hartzera iristea, emakumea epaitu gabe, lagunduta sentitzea".  Gurutze Gorria. 

 

4.2. PREBENTZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA  
 

Prebentzioari eta sentsibilizazioari dagokienez, lehentasunezko hiru arlo bereiz 
daitezke:  lehenik eta behin, dauden delitu-motak bereiztea:  salerosketa, prostituzio 
koaktiboa eta legezko immigrazioa.  Bigarrenik, sentsibilizazio-lan bat, salerosketaren 
inguruan dauden mitoak eta estereotipoak hausteko eta berdintasunezko harreman 
sexual-afektiboak sustatzeko.  Eta, azkenik, haurtzaro ahulenaren inguruko prebentzio-
mekanismoak eta sare sozialen bidez adingabeak, bereziki neskak, atzemateko 
prebentzio-programak ezartzea.  

  

4.2.1. Tipifikatutako delitu-motak bereiztea:  salerosketa, prostituzio koaktiboa eta legez 
kanpoko immigrazioa.  
 

Poliziek, erakundeek eta fiskaltzak aldarrikatu duten gaietako bat honakoa da: behar 
bezala bereizi behar dela giza salerosketa beste delitu-mota batzuetatik.  Askotan, 
delitu baten eta bestearen arteko aldeak oso sotilak dira; beste kasu batzuetan, berriz, 
biktima batek delitu bat baino gehiago jasan ahal izan ditu aldi berean.  

"Banan-banan ikusi behar da benetan gizakien salerosketaren biktima den, gehiago 
den legez kanpoko immigrazioa, prostituzio koaktiboaz ari garen, eta beste delitu mota 
batez ari garen, eta hori bereiztea oso zaila da."  Ertzaintza.  

 "Jendeak salerosketaren kontzeptua ondo uler dezan, beti izan da salerosketa 
trafikoarekin, sexu-esplotazioarekin edo prostituzioarekin nahasteko arazo hori." 
Munduko Medikuak. 

"Legez kanpoko immigrazioaz gain (normalean oso argia izaten da, kanpotik modu 
irregularrean ekarri zaituztelako), salerosketa ere badago, edo, besterik gabe, 
prostituzio koaktiboa edo langileen eskubideen aurkako delitua dago, eta batzuetan 
zaila da bereiztea."  Fiskaltza.   
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4.2.3.- Mitoak haustea eta harreman afektibo-sexual parekideak sustatzea 
 

Prebentzioari eta sentsibilizazioari dagokienez, gizarte-erakundeek funtsezkoa ikusten 
dute biztanleria orokorrean salerosketaren kontzientziazioan eta sentsibilizazioan lan 
egitea, oraindik ere emakumeen ikuspegi oso estereotipatua eta biktimizatua baitago.  
Munduko Medikuak elkartearentzat, funtsezkoa da sexu-esplotaziorako 
salerosketaren inguruko mitoak eta estigmak lantzea.  

Munduko Medikuak erakundeak aipatzen duen beste gai garrantzitsu bat da 
prebentzioa eta sentsibilizazioa biztanleria espezifikoarekin egin behar dela, hala nola 
gazteriarekin.  Salerosketaren eta prostituzioaren inguruko prebentzio-lana egin ahal 
izateko, harreman afektibo-sexual berdintasunezkoak, errespetuzkoak eta 
enpatikoak sustatu behar dira.  

"Ez da zuzenean prostituzioaz edo salerosketaz hitz egin behar; aldez aurretik 
hezkuntza afektibo-sexuala landu behar da, hala nola tratu onak, genero-harreman 
guztietan, aniztasunak, etorkizuneko prostituzio-eskatzaile horiei eragin ahal izateko, 
aldez aurretik planteatzea".  Munduko Medikuak. 

 

4.2.4.- Prebentzio-mekanismoak haurtzaroan 
 

Bestalde, Save the Childrenek haurtzaro ahulenaren inguruko prebentzio-
mekanismoak garatzea proposatu du, salerosketa-egoerak saihesteko.  Horretarako, 
prebentziozko esku-hartzeak haurtzaroarekin ez ezik, haurtzaroan eragina duten 
sistema guztiekin ere egitea defendatzen dute, hala nola familiarekin. 

Erakunde honek azpimarratzen duen beste kontu bat da prebentzio-lana egin behar 
dela haurrekin, erakunde publikoek arreta ematen baitiete adin-nagusitasuna bete 
aurretik. Zailtasunetako bat da adin-nagusitasuna betetzen dutenean eta haurrentzako 
arreta-zentroak uzten dituztenean, aldez aurretik prebentzio-lanik egin ez bada, 
gazteak babesgabe geratzen direla kalteberatasun handiko egoeretan, eta egoera 
horiek azkenean salerosketa- eta esplotazio-egoerak eragin ditzaketela.  

"18 urte betetzen dituzten eta kalean geratu ezin diren haur horiei dagokienez, jakin 
badakigulako kaleko egoera horiek, zoritxarrez, egoera ahulenean dauden kolektiboen 
esku geratzen direla eta sexu-esplotazioko egoerak edo ondasunak sortzen dituztela, 
eta hor funtsezkoa da prebentzio-lana egitea". Save the Children.  

Azkenik, Save the Childrenek ohartarazi du oso garrantzitsua dela sare sozialak 
txikitatik behar bezala erabiltzeari buruzko hezkuntza-programak egitea, bai haurrei, 
bai familiei.  Izan ere, adierazi dutenez, konfinamenduan zehar, pantailen aurrean 
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denbora gehiago igarotzean, online bidezko kontaktu-kasu gehiago egon dira helburu 
sexualekin, bereziki neskekin. 

“COVID-egoeeran, hezkuntza digitalera igaro gara, non haurrek oso txikitatik izaten 
duten gailu bat erabiltzeko aukera, baina beti ez dute prestakuntzarik izaten, ez 
neskek, ez gurasoek, gailu bat daukazunean zer neurri hartu behar diren jakiteko. 
Izugarri ugaritu dira cyberbulling kasuak, bai eta bereziki neskekin sexu-xedeetarako 
harremanak izan dituzten pertsonen kasuak ere”. Save the Children. 

 

4.3. POLIZIAREN IDENTIFIKAZIOAN ETA PROZESU JUDIZIALEAN  
 

Analisi-bloke horren barruan, aztertuko da zer muga eta zailtasun dituzten 
salerosketaren biktima diren emakumeek maila administratiboan eta judizialean 
delituaren salaketa jartzeko orduan, bai polizia-kidegoekin, bai aparatu judizialarekin. 
Bestalde, gizakien salerosketaren delitua identifikatzearen inguruan dauden 
zailtasunak aztertuko dira eta, azkenik, gizarte-erakundeek prozesuaren ondoriozko 
zailtasunei laguntzeko duten funtsezko eginkizuna aztertuko da.  

 

4.3.1.- Hautemandako eta identifikatutako emakumeen eta epai judizialen arteko 
inbutua 
 

Bizkaian salerosketaren biktima diren emakumeen kuantifikazioari dagokionez, 
desnibela dago inplikatutako agentearen arabera –gizarte-erakundeak, polizia-
kidegoak edo fiskaltza–.  

Lehenik eta behin, eta detektatutako biktimei dagokienez, salerosketaren biktima edo 
biktima izan daitezkeela aitortzen zaien gizarte-erakunderen batekin harremanetan 
daudenak dira, artatzen dituzten emakume biktimek beren testigantzetan errepikatzen 
dituzten zantzu komun batzuk betez.  Emakumeak dira, eta ez dute harremanik izan 
poliziekin identifikazio prozesu ofizial bat hasteko.  

Bigarrenik, gizarte-erakundeak detektatzen dituzten emakume guztietatik, guztiek ez 
dute polizia-identifikazioko prozesu batetik igaro nahi, eta urratsa ematea 
erabakitzen dutenek ez dituzte guztiek betetzen polizia-kidegoen adierazleak, horiek 
erabakitzen baitute salerosketaren biktima diren ala ez.  Beste batzuetan, deklarazio 
bat izan arren, ez dago hori egiaztatzen duen froga nahikorik;   hau da, gizarte-
erakundeek detektatutako emakume guztiak ez dituzte biktima gisa identifikatzen 
polizia-kidegoek. Gainera, kasu batzuetan, salerosketaren biktimak Espainiako 
estatutik kanpo izan dira biktima, bai bidean, Marokon edo Libian, bai beste herrialde 
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batean, esaterako, Italian. Kasu horretan delitua ez denez Espainiako estatuan gertatu, 
ez da ikerketa polizialik hasten, ezta, gerora, prozedura judizialik ere.  

 

Hirugarrenik, polizia-kidegoek salerosketaren biktima gisa egiten dituzten 
identifikazioen kopurua kontuan hartuta, Fiskaltzak dio maila judizialean ez direla 
beti halakotzat jotzen.  Salerosketa-delituak dituzten polizia-kidegoetatik jasotzen 
dituzten atestatuetako asko beste delitu mota gisa tipifikatzen dira askotan, oro har 
legez kanpoko immigrazioa, prostituzio koaktiboa edo langileen eskubideen aurkako 
delitua." 

"Salerosketa gisa kalifikatzen dute beti [poliziak], eta oso ondo egiten dute, ikusiko 
dugu gero gaia epaitegira iristen denean, guk ez dugu deskalifikatzen, baizik eta 
salerosketa moduan jarraitzen diogu gaiari, prozedura horretan aurrera goaz (...), 
prostituzio behartuari buruzko gai asko ere badaude, eta horiek ere salerosketa 
moduan identifikatu ohi ditu poliziak. Neskak kluba zuzentzen duenak zuzenean ekarri 
ez baditu, ez dute salerosketatzat hartzen, baizik eta prostituzio behartutzat edo 
langileen eskubideen kontrakotzat".  Fiskaltza.  

 

Izan ere, 2021. urtean lau prozedura judizial baino ez dira izapidetu salerosketa-
delituagatik.  Prozedura horietako hiru epaiketara eraman dira eta epai guztiak 
absoluziokoak izan dira gizakien salerosketaren delituari dagokionez.  

"Hiru epaiketa gaur arte... 2021ean, sexu-esplotazioko bi eta lan-esplotazioko bat. 
Legez kanpoko immigrazio delituekin batera zetozen, Nigeriatik, Paraguaitik edo 
Venezuelatik ekarri dituzten biktimei buruzkoekin. Hirurek absoluzio-epaiak izan dituzte 
salerosketa-delituari dagokionez”.   Fiskaltza.  

1. irudia: inbutuaren eragina, detekzioari, identifikazioari eta epai judizialei 
dagokienez 
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Iturria: azterlan honetarako berariaz egina (ikerlana)  

4.3.3. 4.3.3. Emakumeentzako administrazio-salaketaren eta prozesu judizialaren 
prozesuaren zailtasunak 
 

Arestian azaldu den bezala, salaketa-prozesu ofiziala poliziak emakumeak 
identifikatzen dituenean hasten da.  Horretarako, bi identifikazio mota bereizi behar 
dira: polizia-kidegoek (Ertzaintza, Polizia Nazionala eta Guardia Zibila) egiten duten 
identifikazio administratiboa eta aparatu judizialak egiten duen identifikazio judiziala, 
hau da, epaileek eta fiskalek eginikoa.  Bi identifikazioetarako, froga erabakigarri 
bakarra biktimen deklarazioa da. 

Identifikazio administratiboari dagokionez, polizia-kidegoek adierazi dute askotan 
ikusten dutela emakumeek beldur diotela adierazpen sinatu bat egiteari.  Hau da, 
emakume askok salerosketaren eta esplotazioaren esperientzia kontatu nahi dute; 
hala ere, kontakizunak duen pisuak segurtasun falta handiak sortzen ditu, eta horrek 
askotan administrazio-salaketaren prozesua ez bukatzera eramaten du.  

"Deklarazioak salaketaren balioa dauka. Sinatutako adierazpen bat da, baina sarritan, 
polizia-kidegoek zailtasunak izaten ditugu frogabide diren eta ikerketak hasteko 
beharrezkoak diren deklarazio horiek lortzeko”.  Polizia Nazionala. 



 
 

 

 

45 
 

Identifikazio judizialari dagokionez, azpimarratu behar da emakumeentzat kostu 
emozional handia dakarrela prozesu horretatik pasatzeak, iraupen luzea duelako eta 
kontakizuna behin eta berriz kontatu behar delako. 

Fiskaltzak azaldu duenez, biktimak hiru aldiz deklaratu behar du:  lehenik, deklarazioa 
hartzen dion polizia-kidegoarekin, bigarrenik, instrukzio epaitegian eta, azkenik, 
epaiketan.  

Azpimarratu behar da biktimak ezin badu epaiketan egon hirugarrenez deklaratzeko, 
aurretik eratutako froga erabiltzen dela, hau da, instrukzio-epaitegian egindako 
deklarazioa.  Horrela, biktimak bere sorterrira itzultzea edo herrialdetik irtetea 
erabakitzen badu, froga aurkeztea bermatzen da, kasu honetan, kontakizuna.  Hala 
ere, biktimak epaiketara aurkezteko moduan badaude, hirugarrenez deklaratu 
beharko dute berriro, nahiz eta aurrez eratutako froga eginda izan.  

"Gehienetan, aldez aurretik eratzen genuen, batez ere atzerriko herritarrak direlako; 
batzuetan gertatu izan zaigu gero zailtasunak izatea haiek aurkitzeko; normalean, 
poliziak nahiko lokalizatuta izaten ditu, eta, gero, laguntzen, baimenen kontua dago, 
eta horrek lokalizatua egon daitezen laguntzen du, eta epaiketarako prest. Baina 
arrisku hori dago, horregatik froga aldez aurretik eratzen dugu instrukzioan. Baina 
horrek ez du esan nahi gero epaiketara joaten naizenean aipatzen ez ditugunik. Nik 
aurretik froga eratzen badut, baina gero akusazio-idazkian aipatu behar baditut, eta 
epaileen aurrean hitzaldia errepikatu behar badute. Bestela, froga aldez aurretik 
eratuta daukat instrukzioan eta irakurketa eskatzen dut, CD baten erreprodukzioa, 
orain dena grabatzen delako. Baina eskuragarri badaude, joan egin behar dute. Hor 
kontakizuna froga bihurtuta dagoenaren bermea da, baina horrek ez du esan nahi 
epaiketa batean erreproduzitu behar ez denik".  Fiskaltza.  

 

4.3.4. Identifikazio administratiboaren eta judizialaren prozesuan gizarte-
erakundeei laguntzearen garrantzia. 
 

Emakumeak identifikatzeko prozesuari dagokionez, gizarte-erakundeek eta polizia-
kidegoek adierazi duten lehentasunezko gaietako bat da gizarte-erakundeetako 
profesionalei laguntza eta aholkularitza emateak emakumeentzat duen garrantzia.  

"Guk orain haiekin elkarrizketak prestatzen ditugu, beti laguntzen ditugu, esan nahi 
duguna dela ikusten dugu, zer esan nahi duten hitzartzen dugu".  Gurutze Gorria.  

Lehen azaldu den bezala, emakumeek adierazpen sinatu bat egiteko beldurra izaten 
dute.  Emakumeek hori egitea erabaki dezaten, polizia-kidegoek funtsezkotzat jotzen 
dute gizarte-erakundeen laguntza-lana.  
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"GKEekin asko hitz egin dugu, deklaratzeko urratsa emateko prozesuan lagun 
diezaieten, ez dela ezer gertatzen, ez dezatela beldurrik izan...". Polizia Nazionala. 

"Elkarrizketa GKEekin edo adierazpenean edo elkarrizketan laguntza ematen dion 
GKEak izendatutako pertsona batekin batera egin dezakegu".  Guardia Zibila  

"Erakundeen zeregina, hain zuzen ere, emakumeei identifikatzeko laguntza ematea 
da".  Ertzaintza. 

Gainera, gizarte erakundeek salerosketaren balizko biktimak detektatzeko egiten 
duten lana ere aitortu du Fiskaltzak.  

"Hemen maila ona dagoela uste dut, nik uste dut, edo ikusten ditudan prozeduretatik 
datorrela iruditzen zaidana, nahikoa maila dagoela elkarteen gaian, hala nola 
kontzientziazio eta detekzio handia dagoela, beste leku batzuetan baino gehiago." 
Fiskaltza.  

Gizarte-erakundeentzat funtsezkoa da eremu juridikoak presentzia izatea 
emakumeekin egiten den esku-hartze integralean, biktima gisa dituzten eskubideei 
buruzko informazioa eta aholkularitza eskaintzeari dagokionez.  

Bestalde, Oblatasek adierazi du oso garrantzitsua dela emakume bakoitzak aukeratzea 
erakundeko zein profesionalek nahi duen emakume bakoitzarekin joan, aitorpena 
egiteko orduan ahalik eta lagunduen senti dadin.  Gainera, biktimen eskubidea dela 
azpimarratu dute.  

"Funtsezkoa da emakumeak ezagutzen duten norbaitekin joatea.  Bakoitzak 
konfiantzazko lotura bat sortzen du pertsona batekin edo bestearekin; arreta eman 
dionarekin edo denbora gehien eman duenarekin dago lotuta.  Hori funtsezkoa da, eta, 
gainera, biktimaren estatutuak ezartzen du."  Oblatas. 

Prozesu horretan gizarte-erakundeek duten eginkizunari dagokionez, beste alderdi 
garrantzitsu bat da emakumeak salaketa-prozesuetan laguntzeko beharra, 
emakumeek deklaratzeko aukera izan dezaten, noraino iritsi nahi duten edo beren 
denborak errespetatuz.  CEARen arabera, erakundeek emakumeei laguntzen ez 
badiete, ez dute beti bermatuta izaten deklarazioan arreta ona ematea.  

"Niri iruditzen zait prozesu horiek oso garrantzitsuak direla.  Erakundeak laguntzen ari 
ez bagara, ez da beti ondo egiten, ez dute hainbeste errespetatzen pazientzia izatearen 
gaia, denborak".  CEAR 

Askabidek eta Gurutze Gorriak aipatzen duten beste gai garrantzitsu bat 
kontakizunaren prestaketa da, identifikaziorako. Gainera, beharrezkoa da biktimek 
prozesuaren inplikazioak eta adierazpen on bat egitearen garrantzia ezagutzea.  
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"Gero aholkularitza juridikoko zerbitzu bat dugu, salaketa jarri ahal den neurrian lan 
egiteko.  Iristen bazaizkigu eta zantzuak ikusten baditugu eta emakumearekin hitz 
egiten badugu eta salatzeko aukera ikusten badu, harekin lan egin behar 
adierazpenean.  Garrantzitsua da hura prestatzen laguntzea, baita ESIKek deitzen 
digutenean momentuan bertaratzea ere, aholkularitzaren pean egotea, gelditzea edo 
denborak ikustea.  Edo emakumea egun horretan fin ez badabil, hurrengo egunerako 
uztea... hausnarketa-aldiari hel diezaiola, prozedura ulertuta, identifikazioa, eta horrek 
zer ekarriko duen." Askabide. 

Deklarazio on bat egiteak eta polizia-kidegoek emakume bat salerosketaren biktima 
gisa identifikatzeak eragin zuzena du lan- eta bizileku-baimena lortzeko.  Baimen hori 
urtero berritzen da, poliziak emakumeak salerosketaren biktima gisa identifikatzen 
dituenetik epai judiziala eman arte. 

"Garrantzitsua iruditzen zait, halaber, aholkularitza juridikoa izatea.  (...) laguntza 
juridiko-soziala da, eskutik helduta goaz.  Nire ustez, alderdi juridikoak pisu handia du, 
esate baterako, dokumentazioa lortzeko; kontakizuna prestatu behar da (...) Guretzat, 
garrantzitsua da erakundeek identifikazioetan laguntzea.  Poliziak berak ere eskertzen 
du.  (...) Poliziarekin elkarrizketatzen diren bakoitzean bertan gaude, dela dokumentu 
bat sinatzeko, dela elkarrizketarekin edo dena delakoarekin jarraitzeko, dela deklarazio 
bat aldatzeko, beti". Gurutze Gorria.  

Oblatasek azaldu duenez, lanerako eta egoitzarako baimena izapidetzeak aukera 
ematen die enplegua aurkitzeko eta beren oinarrizko beharrak eta jatorrian dituzten 
senideenak asetzeko. 

"Horrela edozein kanporatze espediente geldiarazten da.  Azken kasuekin oso azkarra 
izaten ari da. Eta hori interesatzen zaio emakumeari, familiako ardurak dituenez lan 
egin behar duelako, dirua behar duelako jatorrira bidaltzeko.  Haurrik ez duenak ama 
du, eta dirua bidali behar dio".  Oblatas.  

 

4.4. ZAILTASUNAK PRESTAKUNTZAN 
 

Atal honen barruan, inplikatutako eragile komunitario guztien prestakuntzak 
emakumeak detektatzeko eta laguntzeko duen garrantzia aztertuko da.  Eragile guztiek 
salerosketaren fenomenoa hobeto ezagutzen dutela adierazi arren, arlo horretan egin 
daitezkeen hobekuntzak aztertuko dira.  
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4.4.1. Gizakien salerosketaren biktimak detektatzeko eta laguntzeko etengabeko 
prestakuntza 
 

Elkarrizketetan agertu den lehentasunezko beste gai bat prestakuntzaren garrantzia 
izan da.  Batetik, salerosketan zuzenean parte hartzen duten eragileentzat beharrezkoa 
da, eta, bestetik, zeharka, gizarte-erakundeek eta polizia-kidegoek beren lana egiten 
duten ohiko testuinguruetatik kanpo biktima posibleak antzeman ditzaketen edo 
laguntzen dituzten eragileentzat.   Hori da 18 eta 23 urte bitarteko emakumeentzako 
Artagan egoitza-zentroaren kasua.  Salerosketaren biktimekin lan egiten duen zentro 
espezifikoa ez izan arren, biktima izandako neska gazteen kasuak izan dira, eta 
batzuek, denbora igarota, beren esperientzia kontatu dute. Salerosketari eta horren 
eraginari buruzko prestakuntza handiagoa izatea lagungarria izan daiteke haiekin esku-
hartze hobea izateko: 

"Salerosketaren biktima izan diren neska gazteen kasu batzuk izan ditugu.  Batzuek 
kontatu egiten dizute, baina, oro har, kosta egiten da.  Esku hartzeko eta laguntzeko 
moduari buruzko prestakuntza izatea oso ona izango litzateke.  Ez da gai erraza" 
(Artagan egoitza-zentroa). 

Oinarrizko gizarte-zerbitzuei dagokienez, erakundeek hobekuntza ikusten dute gizarte-
langileek hautemandako zantzuei dagokienez, gero eta kasu gehiago eratortzen 
baitzaizkie: 

"Harrera-zentrora hel daitezke, edo, agian, udal-zerbitzuek, oinarrizko gizarte-langileek 
edota osasun zerbitzuek zantzuak hautemateko dituzten prestakuntza, sentsibilizazioa 
eta ezagutza gero eta gehiago nabaritzen ari direlako".  Gero eta kontzientzia 
handiagoa dago.” Askabide. 

4.4.1.1. Polizia-kidegoetan 
 

Alde batetik, nabarmendu behar da gizarte-erakundeek adierazten dutela polizia-
kidegoen prestakuntza-maila hobetu dela, eta sentsibilizazio handiagoa dagoela 
emakume biktimak identifikatzeko orduan.  

"Emakume bati deklarazio bat egiten lagunduko diozula eta bere denbora hartzeko 
esanez gero... Hartu zure denbora, eta hitz egin nahi duzun heinean, esango diguzu 
zertarako zabal dezakegun ikerketa ba.  Horixe da gure esperientzia".  Oblatas 

Hala ere, erakundeek adierazi dute beren erreferentziazko pertsonak dituztela polizia-
kidego bakoitzean, baina horrek ez du esan nahi agente guztiak modu berean 
prestatuta eta kontzientziatuta daudenik salerosketaren gaiarekin.  Ildo horretan, 
beharrezkoa da salerosketaren biktima izan den emakume batekin harremanetan egon 
daitezkeen polizia-agenteen prestakuntzaren alde egiten jarraitzea.   Zehazki, 
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erakundeek prestakuntza handiagoa eskatzen dute asilo-eskaeren elkarrizketen ardura 
duten agenteengan, bai eta itzultzaileengan ere, emakumeen deklarazioan.  Azken 
horri dagokionez, erakundeek uste dute ez duela soilik balio hizkuntza jakiteak; 
garrantzitsua da salerosketaren gaiarekin gutxieneko sentsibilitatea eta prestakuntza 
izatea.  

Bestalde, gizarte-erakundeek lehentasunezkotzat jotzen dute emakumeek deklarazioa 
egiten duten polizia-instalazioetako eta instalazio judizialetako espazioa zaintzea, 
konfidentzialtasuna gorde ahal izateko, bai eta elkarrizketa- eta deklarazio-prozesuan 
emakumeen denborak errespetatzea ere.  

 

4.4.1.2. Osasun-arloan:  lehen mailako arreta eta pediatria.  
 

Erakundeek eta polizia-kidegoek garrantzi handia eman dioten beste alderdi bat 
osasun-agenteei prestakuntza emateko beharra izan da, lehen mailako arretan 
ardaztuta.  Emakumeentzako funtsezko sarrera-atea da, eta, gainera, lotura sor 
daiteke osasun-arloko profesionalarekin. Munduko Medikuak erakundeak, zehazki, 
osasun-arloko prestakuntza ematen du, eta gizakien salerosketaren balizko biktimei 
laguntzeko eta haiek detektatzeko garrantzi handia duela aldarrikatzen du.  

"Etengabeko prestakuntza, batez ere mediku-kontsultan lan egiten duten osasun-
langileek egunean egon behar dute, gizaki-salerosketaren mundua ezagutzeko eta 
identifikatzeko zantzuen eta moduen bilakaera zein den jakiteko (...). Prestakuntzan 
osasun-arloa sartzeko beharra dago, eta agente garrantzitsuak dira detekzioan. 
Egunerokotasunean medikuarenera joaten dira, eta zantzu horiek ondo ezagututa, 
detektatzen has daitezke, baita laguntzen ere, eta, azkenean, identifikatzen ere has 
daitezke. (...) Hori guztia osasun-esparrura eramaten dugunean, ikusten dugu 
profesional nagusiak anbulatorioa eta medikuntza orokorra direla.  Ospitalera presaka 
eta une jakin batean etortzen zaizkizu, presaka, espaziorik gabe, ez dago 
konfiantzarako tarterik, zure medikuarekin izan dezakezunaz bestaldera."  Munduko 
Medikuak. 

"Zenbat eta eragile sozial eta soziosanitario gehiago egon prestakuntzaren jakinaren 
gainean, gizakien salerosketaren balizko biktimak detektatzeari dagokionez, orduan 
eta hobeto.  Osasun-arloko gai guztiak sartzeko lehen ateetako bat da; zenbat eta 
prestakuntza handiagoa izan, orduan eta gehiago identifikatu ahal izango dira zenbait 
zantzu (besteak beste) Osakidetzaren barruan, osasun-zentroen barruan, lehen 
hezkuntzako zentro espezializatu gisa, eta hor izan dezakete beren lan-zatia.  
Prestakuntza badago, detekzioa eta identifikazio posibleak sor ditzakete." Askabide. 
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 "Egiaztatuta daukagu neskak azterketa medikoetara presaz joaten zirela, eta, hain 
zuzen ere, guk ulertzen genuen zenbait doktorek konturatu behar dutela agian ikusten 
dutena ez dela gauza normala (...) Prestakuntza ezaren ondorioz, ez dute prismarik.  
Edo prostituzioan aritzearekin lotzen dute, eta nik osasun arreta ematen diot, eta kito. 
Baina pertsona horri adierazleak ematen badizkiogu... gutxienez antzeman ahal izango 
du ez duela salatu behar, jakinarazi baino ez du egin behar".  Guardia Zibila 

Agente sanitarioen prestakuntzari dagokionez identifikatutako beste gai bat 
salerosketaren biktima diren emakumeen seme-alabekin eta pediatria-eremuarekin 
lotuta dago.  Askotan, profesionalek ez dute behar besteko prestakuntzarik izaten 
haurrak identifikatzeko, adibidez, migrazio-prozesuaren ondorioz bizi izan dituzten 
indarkeria-egoerak."  

“Pediatrarekin, berak jakin behar du haur horiek orbain edo marka jakin batzuk 
badituzte, ez dutela zertan amaz susmatu; aitzitik, jakin behar du migrazio-ibilbide 
batetik datorrela, eta halako erasoak jasan ahal izan dituztela, eta, beraz, arreta pixka 
bat jarri behar dutela, nondik datozen kontestualizatu..."  

 

4.4.1.3. Hezkuntza-arloan 
 

Gainera, beharrezkoa da prestakuntza-ibilbideetan ikastetxeak sartzea, salerosketa-
kasuak detektatzen eta identifikatzen lagun dezaketen lekuak, edo salerosketaren 
biktimen seme-alabak har ditzaketen zentroak.  Ildo horretan, funtsezkoa da irakasleek 
gutxieneko prestakuntza izatea, salerosketari buruz dauden mitoak eta estereotipoak 
ez errepikatzeko:  

"Neskatoa eskolatu genuen eta irakasleekin bilera bat izan genuen azaltzeko migrazio-
prozesu indartsu batetik zetozela, amak salerosketaren biktima izan zitezkeela, gerta 
zitekeela mutikoek eraso jakin batzuk jasan izana, eta baliteke deseroso egotea 
gizonekin, maskulinotasunaren kontzeptu oso desberdina dutelako eta ez zekitelako 
zertaz ari ginen, eta esaten diezunean neskatoek beraiek izan daitezkeela 
salerosketaren biktima posibleak, pentsatzen dute amek prostituzioan dihardutela.  Ez 
dago prestakuntzarik."  Gurutze Gorria.  

 

4.5. ZAILTASUNAK SAREAN KOORDINATZEKO ETA LAN EGITEKO 
 

Azterketa-arlo horren barruan, salerosketaren biktima diren emakumeen arretan eta 
laguntzan inplikatutako eragileen arteko koordinazio-maila aztertzen da:  gizarte-
erakundeak, polizia-kidegoak eta administrazio publikoak.  
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4.5.1 Polizia-kidegoen eta gizarte-erakundeen artean. 
 

Polizia-kidegoen eta gizarte-erakundeen arteko koordinazioari dagokionez, 
azpimarratu behar da nabarmen hobetu dela, komunikazioa arina dela eta sareko lana 
beti egokitzen zaiela biktima bakoitzaren beharrei. 

"Adierazpen batzuk hementxe egin dira hemen.  Horrek esan nahi du harreman eta 
koordinazio ona dagoela ESIKekin.  Oblatas. 

"Guk urte osoan, pandemian zehar, ikusi dugu komunikazioa arina dela." Askabide.  

Polizia-kidegoen arteko koordinazioan hobekuntza izan lezakeen gaietako bat da 
askotan alde oso handia dagoela laguntza-baliabideek detektatutako emakumeen eta 
polizia-kidegoek identifikatutako emakumeen artean.  Horregatik, komunikazio 
arinagoa behar da, inplikatutako eragile guztiek informazio bera izan dezaten, gizarte-
erakundeetatik artatzen ari diren salerosketaren biktimen balizko existentziari buruz:  

"Zer gertatzen da atzemandakoekin?  Nik ezin dut identifikatu ezagutzen ez dudana (...) 
Zuk salerosketaren biktima bat baduzu eta ez badidazu kontatzen, arazo bat dugu, ezin 
baitizut identifikatzen lagundu.  Batzuetan esaten digute 60 emakume detektatu 
dituztela eta ez dugu ezeren berri." Ertzaintza.  

 

4.5.2. Polizia-kidegoen artean. 
 

Salerosketaren fenomenoan inplikatutako hiru polizia-kidegoen arteko koordinazioari 
dagokionez, azpimarratu behar da koordinazioa ona den arren eta horrelako delituez 
arduratzen diren unitateen arteko informazio-harremana eta -trukea zuzena den 
arren, hobekuntzak egin litezke, hala nola ikerketak ez bikoizteko informazio-aldaketa 
handiagoa, polizia-kidegoen arteko lankidetza handiagoa, batez ere autonomia-
erkidegoa gainditzen duten kasuetan, eta haien artean erabili beharreko adierazle 
komunak adostea. 

 

4.5.3. Gizarte-erakundeen artean. 
 

Azkenik, eta gizarte-erakundeen arteko koordinazioari erreparatuta, guztiak bat datoz 
haien arteko komunikazio eta koordinazio egokiarekin, bai eta kasuak koordinatzeko 
eta jardunbide egokiak partekatzeko lan-espazioak sortzen jarraitzeko garrantziarekin 
ere. 
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"Ia lan-saio bihur daitezkeen zenbaki batzuez ari gara.  Eta hortik asko ikas liteke, esku 
hartzeko moduan, zailtasunetan, oztopoetan edo jardunbide egokien aldeko gaietan.  
Erakundeok egiten duguna eta ezagutzen duguna bateratzea, zerbitzuak ez bikoizteko. 
Askabide.  

"Beti esan izan dugu Euskadin daukagun onena dela elkarteok sarean lan ona dugula, 
gutxi gara, baina elkar ezagutzen dugu."  Munduko Medikuak.  

 

4.5.4. Gizarte-erakundeen, polizia-kidegoen eta administrazio publikoaren 
artean.  
 

Azkenik, salerosketan parte hartzen duten eragileen eta Administrazio Publikoaren 
arteko koordinazioari dagokionez, badira lan- eta koordinazio-espazioak, hala nola 
Emakunderen Mahaia10, non bai gizarte-erakundeak bai polizia-kidegoak presente 
dauden salerosketaren biktimei arreta eta laguntza emateko koordinaziorako eta 
jardunbide egokietarako.  Bestalde, gune honetan eragile guztientzako adierazle 
komunak sortzeko lanean ari gara. 

"Emakunderen mahaia oso garrantzitsua da, eta BFAren lan-mahaiak aitzakia bat dira 
telefonoz deitzetik harago zerbait behar dugulako, egunean egotea".  Munduko 
Medikuak 

"Emakunderen salerosketaren mahaian (2019an bildu zen azkenekoz) kidego guztiak 
gaude.  Emakundek hainbat bileratara deitu digu adierazleen gaiarekin, itemak, orain 
horretan ari dira lanean".  Ertzaintza.  

"Adierazleak, hasiera batean, Protokolo Nazionalak ezartzen dituenak dira, eta 
Emakunderen bidez lantzen ari garen adierazleak... Bilera bat izan dugu detekzio-
adierazleak egiteko, eta ez identifikaziokoak, koordinazio-espazio bat ere bada".  
Guardia Zibila 

Gizarte-erakundeek egiten duten beste gomendioetako bat da fiskaltza inplikatutako 
eragile guztien arteko koordinazio-bileretan sartzea, irekitako prozeduren egoera 
ezagutzeko.  

"Interesgarria litzateke fiskaltza joatea bilera horietara, jakiteko zenbat prozedura 
dauden irekita, zein den jarraipena, zergatik artxibatzen diren, ez badira artxibatzen 

                                                           
10 Sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima diren emakumeen eta nesken salerosketaren aurkako 
mahaia: Emakundek koordinatzen du, eta honako ordezkari hauek osatzen dute: Enplegu eta Gizarte 
politiketako Saila, Segurtasun Saila, Ertzaintza, foru-aldundiak, Fiskaltza, Gobernuaren Ordezkaritza, eta 
gizarte-eragileak, hala nola Caritas, CEAR Euskadi, Munduko Medikuak, Sidaren aurkako Batzordea, 
Gurutze Gorria, Gizarterako, Askabide, Oblatas eta Accem. 2017an eratua. 
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zertan eratortzen diren... Kondena-epaiak dauden ala ez.  Zenbat eta gehiago jakin 
prozesu guztiei buruz, hobeto, jakiteko zertan eragin behar den gehiago ikerketan, 
aurretik eratutako proban... Emakumeen jarraipen-lana egin beharra dago eta ikusi 
dena zertan gauzatzen den."  Askabide.  

 

5. HAUTEMANDAKO BEHARRAK 
 

Jarraian, erakundeek, polizia-kidegoek eta agente judizialek ekarri dituzten premien 
laburpena aurkezten dugu.  

 

Proposamen orokorrak 

- Gehiengoaren adostasuna Planaren bost ardatzak egokitzeari dagokionez. 

- Aldundiaren Planaren eta Emakunderen ekintzen artean komunikatzeko eta 
koordinatzeko beharra. 

- Salerosketa-plana beste esplotazio-helburu batzuetara zabaltzea (lana, ezkontza 
behartua, etab.) eta sexu-esplotaziorako soilik ez mugatzea. 

- Erakundeekin koordinatzeko beharra, Planeko neurriak gauzatzeko.  

- Datuak sistematizatzeko eta biltzeko adierazle komunak sortzea. 

 

1. ARDATZA:  Arreta integrala 

- Egoitza-plaza espezifikoak sortzea beste esplotazio-helburu batzuk (ez soilik sexuala) 
dituzten salerosketen biktima diren emakumeentzat, edo dagoen baliabidean plazak 
gehitzea, beste profil batzuei erantzuteko. 

- Erakundeentzako zuzeneko dirulaguntzak sustatzea, emakumeen errolda edo 
pasaportea bezalako dokumentaziorik behar izan gabe egoitza-eremua kudeatzeko. 

- Egoitza-baliabideei alternatibak ematea:  adibidez, unean uneko laguntza 
ekonomikoak logelen alokairua ordaintzeko. 

- Lehentasunez eragitea salerosketaren biktima diren emakumeen osasun mentalaren 
arloan. 

- BFAren enplegu-planak eskuratzeko erraztasuna:  prestakuntza altua duten 
emakumeei erantzuna ematea eta emakumeak lan feminizatu eta prekarioetara ez 
eramatea.  
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 - Gizarte-prestazioetarako sarbidea erraztea:  genero-indarkeriaren pareko 
prestazioetarako sarbidea izatea.  

- Errolda lortzeko prozesua arautzea. 

- Atxiloketa espezializatua sustatzea, hau da, erakunde laguntzaileen lana identifikazio-
prozesuetan eta prozesu judizialetan. 

- Seme-alabak ardurapean dituzten salerosketaren biktima diren emakumeentzako 
egonaldi luzeko programak eta baliabideak diseinatzea.  

- Amaren eta seme-alaben arteko lotura mantentzea eta ez banantzea sustatzea.  

- Adinez nagusi diren eta kalean geratzen diren adingabeentzako baliabide 
espezializatuak sortzea, salerosketaren biktima izateko arrisku-faktorea baita. 

 

2. ARDATZA: Prestakuntza 

- Prestakuntza, sentsibilizazioa eta protokolizazioa Polizia Nazionalaren asiloaren 
eremuan. 

 - Osasun-eragileentzako prestakuntza:  bereziki lehen mailako arreta eta larrialdiak. 

- Haurren Zerbitzuko teknikariak eta haur-zentroetako profesionalak prestatzea, 
gizakien salerosketaren balizko biktimak detektatzeko. 

- Arrazismoaren aurkako eta kulturen arteko ikuspegia sartzea formazioetan. 

 

3. ARDATZA: Sentsibilizazioa, prebentzioa eta eragin politikoa 

- Eragin politikoko ekintzak sartzea salerosketari buruzko lege integral bat gauzatzeko 
(erakundeen eta gizarte-erakundeen arteko baterako lana). 

- Salerosketaren biktimak Berdintasunaren Euskal Legean sartzea, prestazio 
espezifikoak eskuratu ahal izateko. 

- Sexu-esplotaziorako salerosketari buruzko estigmak eta mitoak amaitzeko hezkuntza-
kanpainak:  tratuaren eta prostituzioaren arteko bereizketa (hertsatutako prostituzioa 
eta sexu-esplotaziorako salerosketa). 

- Eztabaida-mahaiak sortzea salerosketa berdintasunerako legearen barruan sartzeari 
buruz; mugak ikusaraztea, adibidez:  Zer gertatzen da biktimak gizonak direnean? 
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- Sare sozialen bidez adingabeak erakartzeko gaur egungo bitartekoei buruz 
sentsibilizatzea. 

 

4. ARDATZA: Ikerketa eta ezagutzaren hobekuntza 

- Beste salerosketa-mota batzuei buruzko azterlana:  Bizkaiko lan-esplotaziorako 
salerosketari eta ezkontza behartuari buruzko diagnostikoa. 

- Salerosketaren esperientziak osasun mentalean duen eraginari buruzko azterlana. 

- Gizakien salerosketaren biktima izan daitezkeen arrisku-faktore psikologiko eta 
emozionalei buruzko azterketa.  

- Diagnostiko bat egitea EAEn (igarobide gisa) salerosketaren biktima izan daitezkeen 
adingabeei buruz.  

- Ikerketa guztietan haurren zeharkako ikuspegia sustatzea. 

- Errealitatetik hurbilen dagoen ikuspegi batetik, salerosketaren inguruko ikerketak 
sustatzeko eta ezagutza sortzeko hausnarketa-espazioak sortzea. 

 

5. ARDATZA:  Koordinazioa eta sareko lana  

- Erakundeei salaketa-prozesuan lagun diezaieten sustatzea, polizia-kidegoekin 
koordinatuta. 

- Lehen harrerako baliabideen (Emakunde) eta emakumeentzako eta ardurapeko 
adingabeentzako egonaldi ertain eta luzeko egoitza-baliabideen (BFA) arteko 
koordinazioa sustatzea. 

- Agente judizialen/fiskaltzaren eta erakundeen arteko koordinazioa sustatzea, 
prozedura judizialen egoera ezagutzeko. 

- Prestakuntzarako eta sareko lanerako guneak sortzea erakundeen/administrazio 
publikoaren eta unibertsitatearen artean, jardunbide egokiak partekatzeko. 

- Administrazio publikoen arteko koordinazio-guneak bultzatzea: BFA eta Emakunde.  

- Haurren zerbitzuaren eta salerosketan espezializatutako erakundeen arteko 
protokolo bateratuak eta noranzko bikoak egitea.  
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6. ETORKIZUNERAKO ERRONKAK 
 

Analisiaren atal honen barruan, salerosketaren biktima diren emakumeei arreta eta 
laguntza emateko erronkak eta hobetzeko funtsezko puntuak garatzen dira. 

 

6.1.- Begirada integrala eta intersekzionala garatzea. 
Funtsezkoa da ulertzea sexu-esplotaziorako salerosketa indarkeria matxistaren beste 
adierazpen bat dela, beste indarkeria batzuekin intersekzionatzen duena. Emakumeen 
aurkako indarkeria eta genero-desberdintasunak salerosketaren arrazoietako bat dira; 
baina, horrez gain, kontuan hartu behar dira beste desberdintasun-ardatz batzuk, hala 
nola klasea, jatorria, herritarren estatusa, adina, dibertsitate funtzionala, etab.  
Desberdintasun-ardatz horiek gurutzatzearen ondorioz, salerosketaren biktima diren 
emakume askok beren erreparazio- eta gizarteratze-prozesuan eragina duten 
indarkeria-esperientzia askoren motxila bat daramate. 

 

6.2.- Salerosketaren biktima diren emakumeak genero-indarkeriaren biktimei arreta 
emateko zirkuituetan sartzea   

Horren ondorioz, salerosketaren biktima diren emakumeek genero-indarkeriaren 
biktima diren emakumeentzako arreta eta prestazio sozial eta ekonomikoak jaso ahal 
izango lituzkete, salaketarik jarri behar izan gabe.  Horretarako, beharrezkoa da 
ikuspegi orokorra aldatzea eta indarkeria matxistaren inguruan dauden inplikazioak 
birkontzeptualizatzea.  

 

6.3.- Arreta antzemandako emakumeengan jartzea  
Emakume biktimek polizia-deklarazio bat egiten badute ere, salaketak edo biktimaren 
identifikazioak ezin dute arreta baldintzatu.  Esku hartzeko politika orok arreta 
integrala bermatu behar die gizarte-erakundeek detektatu dituzten eta, hainbat 
arrazoirengatik, polizia-kidegoek identifikatu ez dituzten emakumeei.   

 

6.4.- Profilen heterogeneotasuna eta konplexutasuna 
Beharrezkoa da salerosketari buruz dagoen ikuspegia zabaltzea, ulertuta ez dela profil 
homogeneoak dituen fenomeno estankoa, baizik eta fenomeno aldakorra eta oso 
heterogeneoa dela.  Horregatik, beharrezkoa da estereotipo biktimistak haustea eta 
emakumeen berezitasuna azpimarratzeko eta autonomia eta erabakitzeko gaitasuna 
indartzeko esku-hartzeen aldeko apustua egitea.  Gainera, beharrezkoa da esplotazio-
egoeren denbora-lerroaren inguruko ikuspegia zabaltzea; izan ere, erakundeetara 
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beren administrazio-egoerari buruzko eskariak helarazten dituzten emakume asko 
aspaldi esplotatuak izan ahal izan dira, baita Europako beste herrialde batzuetan ere, 
hala nola Italian edo beste autonomia-erkidego batzuetan, baina ez dute salaketarik 
jarri, eta ezin izan dute erreparazio-prozesurik izan.  Emakume horiek oso egoera 
ahulean daude, salerosketa-sareetan berriro erortzeko arriskuan.  

 

6.5.- .Salerosketaren ikuspegia beste esplotazio-helburu batzuetara zabaltzea  

Euskadin ez dago ikerketarik ez daturik lan-esplotaziorako edo ezkontza beharturako 
salerosketaren biktima diren emakumeen egoerari buruz.  Garrantzitsua da kontuan 
hartzea askotan esplotazio-moduak gainjarri egiten direla edo elkarren segidakoak 
direla.  Alde horretatik, premiazkoa da errealitate horri ikusgarritasuna ematen hastea. 

 


