
 

Euskal Herriko Mugimendu Abolizionista (EHMA) eta 

prostituzioaren abolizioaren aldeko Nafarroako Emakumeen 

Plataforma (PNAP) 

 

EHMA-K ETA PNAP-EK USTE DUTE ESPAINIAKO GOBERNUAREN GENERO 

INDARKERIAREN AURKAKO PLANAK ETA BERE NEURRI GEHIGARRIEK, 

SALEROSKETAREN ETA SEXU-ESPLOTAZIOAREN BIKTIMEI ETA 

PROSTITUZIO EGOERAN DAUDEN EMAKUMEEI BIDERATURIKOEK, EZ 

DUTELA BALIO PROSTITUZIO-SISTEMA ABOLITZEKO. 

 

Espainiako Gobernuak proposatutako neurriak berandu iritsi dira, eta ez ditu aintzat 

hartzen erakunde abolizionistek egindako erreklamazioak, prostituzio-sistema 

suntsitzeko ekintzak eskatu baititugu sistema horrek emakumeengan eragiten duen 

sufrimendu argiaren aurrean, ez orain bakarrik, baizik eta existitzen den bitartean. 

Neurri horiek genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat hartutakoei gehitzen 

zaizkie, argi onartu gabe prostituzioa eta sexu-esplotaziorako salerosketa bi errealitate 

banaezinak direla, baita indarkeria matxistaren adierazgarri garbiak ere. 

Gobernuak ahaztu egiten du prostituzioa eta sexu-esplotaziorako salerosketa ez 

liratekeela existituko prostituzioaren eskaririk gabe, hau da, diruaren truke emakumeen 

gorputzak erabiltzeko pribilegio maskulinorik gabe. 

Osasun-larrialdia hasi zenetik, gizarte-erakundeek egungo errealitatera egokitu ditugu 

gure baliabideak, eta guk bakarrik erantzun diegu prostituzio-egoeran dauden 

emakumeen behar gehienei, nola edo hala.  

Prostituzioan dauden emakumeen kalteberatasunaren eta babesgabetasunaren 

erantzukizuna emakumeen GKEei eta gizarte-erakundeei leporatzea, egungo egoerara 

egokituz arreta-zerbitzu guztiak ematen jarraitu duten arren,  sistema prostituzionalak 

emakumeei eragiten dien kaltea ezkutatzea da. 

Baina, batez ere, Estatuak hartutako nazioarteko konpromisoak betetzeko 

erantzukizuna Gobernuarena dela ahaztea da. 

Plan horretan sartutako neurriak duela urte batzuetatik eskaintzen diren berberak dira, 

eta, zoritxarrez, feministek azaldu dugun bezala, horrek guztiak ez du balio prostituituak 

diren emakumeei erantzun bat emateko, ez osasun- eta gizarte-larrialdiko une hauetan, 

ezta koronabirusaren pandemiaren ondoren ere. 

Erakunde feminista abolizionistok eskatzen ari garena da egungo egoera baliatzea 

prostituzio-sistemarekin eta sistema honekin benetan etekinak lortzen dituztenekin, 



hau da, proxenetismo-sareekin eta prostituitzaileekin, bukatzeko. 

Lehentasunezkoa da prostituzioa eskatzen duten gizonek ezarritako menpekotasun- eta 

botere-harremanak emakume guztientzat dakarren indarkeriarekin amaitzea eta 

proxeneta-sareek ez jasotzea gobernuak prostituzioan dauden emakumeei ematen 

dizkien laguntzak. 

Lastima da plan horretan emakumeei indarkeria matxistarik gabeko bizitza eta osotasun 

fisiko, psikologiko eta sexuala bermatzeko neurriak onartzeko aukera galdu izana, eta, 

bereziki, neurri espezifikoak sartu ez izana, hala nola: 

- Prostituzio-agertoki guztiak, pisuak, klubak eta hori guztia bermatzen duten jarduerak 

ixteko agindua. 

- Prostituzioan dauden emakume guztientzat bizitegi-baliabide nahikoak gaitzea. 

- Oinarrizko errenta bat ezartzeaz gain, prostituzioan dauden emakume guztientzat 

beharrezkoak diren baliabide psikologikoak, laboralak eta sozialak ezartzea, 

prostituziotik ateratzea bermatzeko. 

- Neurri eraginkorrak, emakume horiei bideratutako dirua proxeneta-sareetan  

amaitzea eragozteko. 

 

 


