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Nola definitzen duzu prostituzioa?
Bi pertsonaren arteko sexua: batek nahi 
du eta besteak ez eta kontratu bat ezar-
tzen da. Horren arabera pertsona bati or-
daindu egiten zaio bere desirak baztertu 
ditzan eta ez dezan erabaki ez norekin, ez 
noiz ez nola izan sexua.

Norbaitek diru-truke sexua izatea 
onartzeak ez du esan nahi sexua nahi due-
nik, dirua da nahi duena. Prostituzioan se-
xua beti da ez desiratua eta, beraz, ordain-
tzen duena bortxaketaren antzeko zerbait 
egiten ari da, desiratzen ez duen pertsona 
bat ukitzen eta harekin sexua izaten ari 
baita. Horixe da prostituzioaren funtsez-
ko arazoa, eta ez toallarik edo preserba-
tiborik ez egotea, zergarik ez ordaintzea 
edo bezeroa itsusia izatea.

Zer erosten da prostituzioan?
Besteak beste sexua, baina prostituzioari 
buruzko estatistikek erakusten dutenez 

prostituzioan aritutako emakume gehie-
nak bortxatuak izan dira, eta, beraz, sexuaz 
gain, prostituzioa indarkeria ere bada kasu 
gehienetan: bestea objektu bezala tratatze-
ko eta hura behartzeko eskubidea.

Prostituzioan aritu ondoren biogra-
fia idatzi duten emakume askok azaltzen 
dutenez, bezeroek ez dute sexua erosten, 
boterea baizik, sadismoarekin batera. Ho-
rrek ez du inolako zerikusirik gizonaren 
orgasmoarekin, ‘Emakume hau erosi dut 
eta harekin nahi dudana egitea daukat’ 
logika darabilte. Denek ez, noski, badira 
larrutan egitera doazenak eta kito.

Zergatik diozu prostituzioa 
ez dela lana?
Lantzat hartuko badugu, lan-alorreko le-
geria aplikatu beharko diogu eta Suedian 
behintzat diskriminazioaren aurkako lege 
bat daukagu, eta argi dio lanean ezin dela 
inor diskriminatu sexu, adin edo itxura 

zehatz bat eskatuz. Kafetegi batera ba-
zoaz, adibidez, eta kafea jartzen dizuna 
itsusia bada ezin duzu esan “Ez, zu ez, 
zu itsusia zara, kafea gazte lerden batek 
jartzea nahi dut” edo “Ez dut nahi beltza 
izatea, asiarra izatea nahi dut”. Prostitu-
zioan, ordea, itxura, adina eta sexua dira 
ezaugarri garrantzitsuenak. Benetan lana 
balitz, zerbitzu bat erosiko litzateke eta ez 
hura egiten duena, eta pertsona horri ezin 
izango litzaioke ezer exijitu.

Erregulazionismoaren arabera, sol-
datapeko lana ere esplotazioa da. Zer 
diozu prostituzioaren eta soldatapeko 
esplotazioaren arteko erlazioaz?
Ados, baina lana bizitzeko egiten dugu 
eta sexua, berriz, gozatzeko. Zeren, se-
xua denok obligazioz egiten dugun zer-
bait bihurtuko bada, nola liteke kaltetuak 
emakumeak izatea beti? Horra berdinta-
sun-eza, prostituzioko bezeroen ia %100 

Kajsa Ekis Ekman (Stockholm, Suedia, 1980) kazetaria eta Being and Being Bought - 
Prostitution, Surrogacy and the Split Self liburuaren egilea da. Gaztelaniazko bertsioa 
argitaratu du Bellaterra egitaletxeak 2017an: El ser y la mercancía: prostitución, 
vientres de alquiler y disociación. Bi gai nagusi jorratzen ditu liburu horretan, 
ikuspegi marxista feminista batetik: emakumeen merkantilizazioaren industria eta 
emakumeen ugalketa-gaitasunaren eta sexualitatearen apropiazio kapitalista.

“EZIN DA SABEL 
BAT ALOKATU, 
EMAKUMEA DA 
ALOKATZEN 
DENA ETA HORI 
ESPLOTAZIOA DA”
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gizonak dira eta beren aisialdian joaten 
dira, ez lanera, ondo pasatzera baizik, eta 
gero lanera itzultzen dira, edo etxera. Zer-
gatik izan behar du emakume batentzat 
obligazioa gizonarentzat plazerra dena?

Ederki ezagutzen duzu ‘suediar ere-
dua’. Zertan datza eta zer iruditzen 
zaizu?
Eredu hori 1999an onartu zen Suedian 
eta bezeroak prostituzioaren erantzule 
bihurtzean datza. Beti emakumeei buruz 
hitz egiteari uztea da xedea, beste alde bat 
baitago, bezeroena, eta haiek dira emaku-
meak erostea edo ez erostea erabakitzen 
dutenak. Prostituzioari egiatan amaie-
ra eman diezaioketen pertsonak –sexua 
erosten dutenak– ikusarazteko edo zigor-
tzeko bide bat da.

Legea indarrean sartuz geroztik egin-
dako ikerketek erakutsi dutenez suediar 
eredua da eraginkorrena emakumeen sa-
lerosketari aurre egiteko eta beste herrial-
de batzuk bide berari lotu zaizkio, esatera-
ko, Norvegia, Islandia, Frantzia eta Irlanda.

Baina zenbaitek diote existitzeari utzi 
ez dion jardun bat klandestinitatera 
bultzatu besterik ez duela egin sue-
diar ereduak.
Prostituzioa beti egon da klandestinita-
tean nolabait ere, jendea ez baita kale er-
dian txortan ibiltzen eta Holandan, adibi-
dez, emakumeak erakusleihotan egoten 
dira, baina sexua beti egiten dute beste 
gela batean eta bezeroek ez dute Polizia-
ren zaintzarik onartzen, emakumeekin 
bakarrik egon nahi izaten dute. Horixe da 
prostituzioaren izaera.

Beste kontu bat da prostituzioa kale-
tik Internetera edo pisuetara igaro izana, 
eta horrek ez du zerikusirik gure legea-
rekin, prostituzioaren Internet bidezko 
hedapena mundu osoan gertatu baita, ez 
Suedian bakarrik.

Erosleen eta prostituitutako emaku-
meen kopuruak behera egin du?
Bai, baina Suediak ez du inoiz prostitu-
zio-industria handirik izan. Orain pros-
tituzioan aritzen direnak ez dira milara 
iristen, 9,5 milioi suediarren artean. Se-
xu-erosleei dagokienez, lehen zortzitik 
bat ziren, orain, berriz, hamahirutik bat. 
Eta gehienek Suediatik kanpora jotzen 
dute, oporretan joaten direnean Thailan-
diara edo Kolonbiara, edo Alemanian.

Espainiako Estatuan eztabaida bizia 
sortu da «sexu-langileen sindikatu» 
bat legeztatzeko saiakera dela eta. Zer 
iritzi duzu horretaz?
Ez dut kasu zehatza aztertu, baina nire 
liburua idatzi nuenean ikertu nituen sin-
dikatuen artean oso gutxi ziren benetako 
sindikatuak. Gehienak ere prostituzioaren 
aldeko antolakundeak dira, eta era guz-
tietako jendea dago haien atzean: proxe-
netak, akademiko neoliberalak, gizarte
-langileak, soziologoak, are estatuak ere. 
Horietako batzuek sindikatu hauetan egi-
ten dute lan, baina ez prostituzioan. Anto-
lakunde hauek pare bat pertsona ezagun 
izaten dituzte bozeramaile lanak egiten, 
eta benetako sindikatu bat direla sinesta-
razten saiatzen dira.

Jende guztiak dauka antolatzeko es-
kubidea, jakina, baina sindikatua izateko 
industriaren aurka borrokatu behar duzu 
eta talde hauetako askok ez dute halakorik 
egiten, prostituzioa legeztatu nahi duten 
lobbystak dira. Ez diezu inoiz gaizki-esa-
ka entzungo prostituzioarekin aberasten 
direnei buruz, baizik eta prostituzioaren 
aurka daudenak dituzte jo-puntuan. Gauza 
zinez harrigarria, sindikatuek normalean 
ez baitute beren lanaz ondo hitz egiten, 
beren lan-baldintzez kexatu ohi dira. Us-
tezko sindikatu hauek, berriz, beti esaten 
dute “Itzela da nire lana, ez dut ezer nahi 
gizon gehiagok nirekin txortan egitea bai-
no”. Harrigarri samarra da sindikatu baten 
aldetik, eta, beraz, zalantzak dauzkat.

Zer diozu, prostituzioa dela eta, ez-
kerreko zenbait sektoreren artean 
aukera askeaz egiten den apologiaz?
Oso harrigarria iruditzen zait eta nire 
iritziz ez du lekurik ezkerrean. Suedian 
prostituzioaren aldekoak eskuindarrak 
dira, argi eta garbi, pentsatzen baitute 
denok saldu behar garela eta aberatsek 
gu denok erosteko eskubidea dutela. Edo-
nola ere, marxista bazara, edo sozialista 
bazara, reifikazioaren aurka egon behar 
duzu, ezkerra bizitzaren esparru ez-ko-
mertziala hedatzen saiatzen baita, ura 

eta airea salmentan ez egoteko borroka-
tzen da, edo osasuna nahiz hezkuntza ez 
merkantilizatzearen alde. Nola borrokatu 
gaitezke aldi berean gizakiak salmentan 
egotearen alde? Kontraesan erabatekoa 
da hori.

Zer parekotasun aurkitzen duzu pros-
tituzioaren eta sabel-alokairuaren 
artean?
Oso antzekoak dira bi industriak, biek 
ere emakumeen gorputza saltzen eta gi-
zakion gaitasun guztiz funtsezkoak mer-
kantilizatzen baitituzte: sexua eta ugalke-
ta. Txanpon beraren bi aldeak dira: batak 
sexua nahi du ugalketarik gabe eta bes-
teak ugalketa, sexurik gabe. Emakumeak 
pertsona gisa ikusten ez dituzten gizonen 
pentsamolde patriarkalean oinarritzen 
dira. Haientzat bi emakume-kategoria 
daude: putak eta santak. Lehenbizikoak 
sexurako baino ez dira existitzen haien-
tzat, baina prostituzio-harreman batetik 
sortutako umerik ez lukete onartuko, eta 
gauza bera aurkitzen dugu sabel-alokai-
ruaren industrian: ez da sexuan oinarri-
tzen, ernalketan baizik, baina ingurune 
guztiz kliniko batean, oso garrantzitsua 
baita sabela alokatzen zaien emakumeak 
putatzat ez hartzea.

Sabel-alokairu oro esplotazioa dela 
diozu. Zergatik?
Sabela emakume batena delako. Sabelak 
ez dira auto baten parekoak, alokatu eta 
bederatzi hilabetez eduki dezakezun gau-
za bat. Ezin da sabel bat alokatu, aloka-
tzen dena emakumea da eta hori esplota-
zioa da. Haurren Eskubideen Deklarazioa 
urratzen du, gainera, haur guztiek beren 
jatorria ezagutzeko eskubidea. Horren-
bestez, emakumeen salerosketa ez ezik, 
haurren salerosketa ere bada.

Emakumeen gorputzaren merkanti-
lizazioarekin jarraituz, zer iritzi duzu 
pornoaren industriaz eta horrek duen 
eraginaz emakumeen sexualitateari 
buruz gizonek duten imajinarioan?
Suediako Poliziak azaltzen duenez, pros-
tituzioko bezeroen eskakizunak askoz 
exajeratuagoak dira orain dela urte ba-
tzuetakoak baino eta hori pornoaren 
industriari zor zaio. Bestalde, mutilak 
askotan porno-bideoak ikusten aritzen 
dira mugikorrean eta beren adineko nes-
ka ‘normal’ batek han ikusten dituzten 
gauzak egitea oso zaila gertatzen zaie-
nez, gauza guztiz mingarri eta umiliaga-
rriak izaten baitira maiz, prostituziora 
jotzen dute desira horiek asetzeko. 
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