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Presentación
A prostitución é un fenómeno que estivo presente en todas as sociedades case
desde o principio da historia da humanidade. É un problema social complexo e a súa
definición está relacionada cos valores que determina cada cultura, de maneira que
adopta distintas acepcións en función do tipo de sociedade e das circunstancias do
momento.
A transformación e expansión deste fenómeno nos últimos anos é froito da confluencia de múltiples factores ligados ao aumento dos movementos migratorios, consecuencia do incremento das situacións de pobreza e da existencia de conflitos bélicos en moitos países, o que implica un agravamento das situacións das persoas que
exercen a prostitución, intervención das redes de tráfico de persoas, situacións de ilegalidade, dificultades de comunicación, etc.
O IV Plan de Igualdade de Oportunidades das Mulleres Galegas, 2002-2005, inclúe
unha área de intervención que, co nome de Saúde Integral e Promoción da Inclusión
Social, contempla tres obxectivos: 1) Potenciar e impulsar hábitos de vida saudables
nas mulleres que favorezan o seu autocoidado, ao tempo que se intensifica a súa
atención durante todo o seu ciclo vital; 2) Reforzar o desenvolvemento de programas
relacionados cos problemas de saúde de maior incidencia nas mulleres; 3) Potenciar
a realización de programas de detección e atención dirixidos a mulleres en situación
de risco ou en proceso de exclusión social, ao tempo que se favorece a creación de
novos recursos que faciliten a súa plena incorporación social.
No marco desta área de actuación, o Servizo Galego de Igualdade contempla o desenvolvemento dunha serie de medidas que contribúan á consecución dos obxectivos
descritos, e a intervención en colectivos de mulleres con problemáticas específicas,
entre as que se inclúen as mulleres que exercen a prostitución.
O fenómeno da prostitución feminina é un dos factores máis descoñecidos que afectan a imaxe social e o desenvolvemento das mulleres. En Galicia disponse de poucos datos fiables, non se conta cunha información que permita debuxar un mapa sectorial da prostitución na comunidade autónoma, de aí a importancia de realizar este
amplo estudo que permitirá introducirse nunha realidade tan complexa e, asemade,
tan oculta e marxinal como a que rodea o citado fenómeno.
Espero que, ao descubrir os datos que aquí se presentan, a sociedade se sensibilice coas mulleres que sofren este gravísimo atentado contra as súas persoas e, así
mesmo, que as vivencias relatadas no presente estudo nos fagan entender que a
prostitución é unha durísima agresión tanto para a dignidade e a liberdade individual
e sexual de cada muller prostituída como para a colectividade humana. Confío tamén
en que todas e todos axudemos a construír unha nova sociedade na que se valore e
se respecte a todas as persoas, e na que estas non sexan consideradas como meros
obxectos. Por último, invito a todas as organizacións e a todos os poderes a traballar
para deseñar e poñer en marcha novos programas que axuden a este colectivo, así
como para ampliar os xa existentes.

Pilar Rojo Noguera
Conselleira de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado

Introdución
A prostitución é un tema sobre o que existen prexuízos sociais, sobre o que se manexan excesivos tópicos, e sobre o que tampouco abunda unha extensa bibliografía.
Todo isto fai que a abordaxe do fenómeno se presente, de partida, con especiais dificultades para a súa investigación, tanto máis se se ten en conta que se trata dun
“mundo” impregnado de certo escurantismo e opacidade.
As mulleres que exercen a prostitución constitúen un grupo que se ve afectado por
factores que exceden a mera discriminación histórica da muller, dado que a explotación económica, a reprobación moral e a marxinación social son as coordenadas
comúns en que se desenvolven, senón todas, si unha parte importante delas.
Neste contexto, o obxecto da investigación que se presenta é a de servir como instrumento que dote de coñecemento o fenómeno da prostitución en Galicia, en xeral,
e da situación das mulleres que fan dela un medio de vida, en particular.
Así, a explicación do alcance e obxectivos do estudo inicia o presente documento, o
primeiro dunha serie de tres, correspondentes a cada unha das partes nas que se
divide a investigación:
n A primeira parte, integrada no presente documento, estrutúrase en tres apartados claramente diferenciados: un primeiro capítulo no que, como se indicou, se
especifican o alcance e obxectivos do estudo; ao que lle segue a descrición da
metodoloxía da investigación, en tanto que o terceiro capítulo corresponde á delimitación do marco teórico da investigación, no que se inclúe unha gran diversidade de aspectos que contribúen a contextualizar o fenómeno abordado: a aproximación ao concepto de prostitución, o marco legal no que se encadra, unha
análise das diferentes modalidades de exercicio e as características do colectivo
en Galicia, así como unha referencia especial ao fenómeno migratorio.
n A segunda parte correspóndese coa segunda fase do estudo, na que a indagación do fenómeno se realiza desde unha perspectiva cualitativa, baseada na combinación de diversas técnicas, como as entrevistas en profundidade a profesionais do ámbito da prostitución e a análise de documentación.
n Por último, a terceira parte da investigación ten como produto final a elaboración
dun informe no que se analiza, desde unha dobre perspectiva, cualitativa e cuantitativa, a situación do colectivo de mulleres que exercen a prostitución en Galicia,
desde a visión das propias mulleres que se dedican á actividade.
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I. Alcance e obxectivos do estudo
A delimitación do estudo, en termos do seu contido e obxectivos, obedece aos intereses
expresados polo Servizo Galego de Igualdade, fundamentalmente a determinación das
condicións de vida e de traballo das mulleres que exercen a prostitución. Consciente
deste complexo contexto, oculto e en constante evolución, no que as mulleres seguen
sendo a parte máis desfavorecida, máis feble pola situación de desigualdade entre xéneros existente tanto no noso país como noutros países dos que proceden gran parte das
mulleres que exercen a prostitución, o Servizo Galego de Igualdade pretende coñecer,
da maneira máis obxectiva posible, procurando deixar a un lado os enfoques moralistas
e patolóxicos que, con frecuencia, rodean este tema, a situación das mulleres que exercen a prostitución nas distintas cidades e vilas da nosa comunidade; todo isto, na liña de
actuación deste organismo en prol dos dereitos das mulleres e da consecución dunha
situación de plena igualdade.
Doutra banda, a investigación na materia está condicionada polo disperso e fragmentario dos coñecementos sobre a dinámica interna deste fenómeno e, obviamente, polas
dificultades de acceso ao colectivo obxecto de estudo. A isto hai que lle engadir a gran
diversidade de situacións que configuran o fenómeno da prostitución desde a perspectiva da modalidade de exercicio, así como do tipo de persoas que poden exercela, e
mesmo dos diferentes actores que participan neste proceso. A realidade pon de manifesto que é difícil obter unha visión de conxunto; de feito, a información existente tende
a magnificar a importancia dalgúns aspectos como a prostitución na rúa, a presenza de
inmigrantes e a facer invisibles outros, como os servizos de acompañantes.
Existen, ademais, outros aspectos que son obxecto de controversia entre as persoas
investigadoras na materia no que respecta aos límites da prostitución: que se pode considerar prostitución, tanto no que atinxe á regularidade no exercicio da actividade –ocasional ou permanente, como medio de vida ou como exercicio anecdótico–, como no
relativo a outras formas de comercio sexual que están a adquirir na actualidade gran relevancia social e que non implican necesariamente o contacto físico e sexual ou xenital,
como poden ser as liñas eróticas ou as visitas ás páxinas de sexo en Internet, a oferta
de mozas de compañía para empresas e negocios, os servizos de masaxe e relax, etc.
En definitiva, estase ante múltiples expresións deste fenómeno, e a súa inclusión neste
estudo sobredimensionaría o seu obxectivo, independentemente de que se consideren
ou non como formas de prostitución.
Así pois, como delimitación da investigación, decidiuse centrarse exclusivamente na
prostitución exercida polas mulleres e deixar, polo tanto, á marxe outros tipos de prostitución como a infantil e a exercida por homes e transexuais (no caso deste último colectivo logo de valorar a súa importancia, fundamentalmente, en relación co seu peso no
conxunto da poboación dedicada á actividade).
Por outro lado, atendeuse só a determinadas modalidades que se prevén máis habituais
ou, quizais, máis visibles na realidade galega. Por exemplo, non foi obxectivo deste estudo analizar as características da denominada prostitución de alto standing ou de alto
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nivel –que inclúe pisos de luxo, algúns servizos de acompañantes, servizos especiais,
como os de sadomasoquismo, entre outros–, precisamente polo ocultamento no que se
desenvolven, que dificulta o coñecemento da súa extensión. A isto hai que lle engadir
outros negocios, como as “relacións públicas” que participan directamente das características da industria do sexo: relacionar a ricos empresarios con mozas guapas. Sobre
este segmento existe tamén unha grande opacidade favorecida polas esixencias de discreción da clientela, pero tamén dunha parte das mulleres, xa que as súas estratexias
vitais puideran verse obstaculizadas se se asocian coa prostitución.
Xa que logo, no presente estudo foron obxecto de investigación a prostitución de barrio,
a de rúa, a de clubs de alterne, así como a exercida en pisos de contacto.
Quedaron tamén á marxe do estudo as opinións e as valoracións que sobre este fenómeno poida ter a sociedade, en xeral, e os clientes destes servizos, en particular.
Considerouse, pois, a prostitución feminina como a actividade que exercen de maneira
non ocasional mulleres maiores de dezaoito anos, que manteñen relacións sexuais con
outras persoas a cambio dunha contraprestación monetaria e como medio de satisfacción das súas necesidades básicas. Así pois, exclúese, a prostitución ocasional, de
maneira que o estudo versará sobre a prostitución habitual.
Estase, pois, ante un debate importante sobre o significado do exercicio da prostitución,
sobre a definición mesma do termo e o seu contido, pero a finalidade desta investigación
non é ofrecer un xuízo moral ou ético sobre o tema, senón describir cal é a situación real
da prostitución en Galicia e de que maneira se podería intervir nesa realidade de cara á
mellora das condicións de vida das mulleres que a exercen.
Realizada esta delimitación, os obxectivos do estudo centrábanse na consecución dun
incremento do coñecemento respecto da prostitución feminina en Galicia, tal e como
quedou demarcada en liñas anteriores, en termos de caracterización xeográfica e tipolóxica na nosa comunidade, con especial atención ás condicións de vida e de traballo do
colectivo que a exerce, e como base para a identificación de prioridades de actuación por
parte dos organismos e axentes sociais implicados na loita contra o tráfico de mulleres
e na atención/reinserción social das mulleres que exercen a actividade.
En definitiva, do que se trataba era de analizar as particularidades deste colectivo atendendo basicamente aos seguintes obxectivos xerais:
1º) Coñecer as características psicolóxicas, laborais, económicas, familiares e sociais
das mulleres obxecto desta investigación, e prestar especial atención ás súas demandas
e necesidades, na perspectiva da súa inserción social, estado de saúde e expectativas
de futuro.
2º) Identificar os ámbitos prioritarios de actuación, de cara ao deseño de estratexias de
intervención por parte dos poderes públicos.
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A partir destes obxectivos xerais extraéronse os obxectivos específicos que guiaron o traballo, entre os que se poden sinalar os seguintes:
1. Determinar, de maneira aproximada, o número e proporción de mulleres que exercen a prostitución en Galicia1 procedendo a unha segmentación por área de actividade.
2. Analizar o seu perfil sociodemográfico: idade, nivel de estudos, lugar de orixe,
situación familiar, etc.
3. Investigar as condicións de traballo: condicións hixiénicas, uso de preservativos,
horarios, tarifas, niveis de control a que están sometidas, etc.
4. Coñecer as dificultades sociais, económicas ou psicolóxicas e os problemas inherentes á súa actividade.
5. Indagar as motivacións para abandonar a prostitución e as posibilidades destas
mulleres.
6. Establecer, a partir dos datos obtidos, cales son as demandas explícitas e implícitas deste colectivo.
7. Identificar as necesidades prioritarias de intervención de cara á mellora da súa calidade de vida.
Temos diante un problema que impregna a totalidade da vida das mulleres, a súa situación económica e o seu estado de saúde, o seu marco laboral e referentes sociais, así
como a súa autoestima e as súas relacións familiares. Por iso, pretendíase realizar unha
investigación dirixida a coñecer a realidade destas mulleres desde diferentes ópticas,
non soamente da man das súas protagonistas, así como as posibles demandas e necesidades que as institucións teñen a obriga de coñecer para poder facerlles fronte. Trátase
de realizar un diagnóstico da súa situación para fixar obxectivos que sinalen intervencións necesarias de cara á eliminación daquelas situacións que inciden de maneira
negativa no desenvolvemento persoal, económico e social das mulleres que exercen a
prostitución na Comunidade Autónoma de Galicia.

1 No marco da delimitación descrita.
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II. O deseño metodolóxico
A complexidade do tema obxecto de estudo esixía a utilización dunha metodoloxía plural, coa finalidade de lograr un coñecemento o máis completo posible dos aspectos psicosociais e socioeconómicos nos que se enmarca a prostitución feminina en Galicia.
Polo tanto, en termos de obter un informe final que respondese aos obxectivos descritos,
efectuouse unha investigación en fases sucesivas, na que se empregaron técnicas distintas, con finalidades específicas en cada caso.
Deseguido expóñense, pois, as fases desenvolvidas para a realización deste estudo.

II.1. Primeira fase: realización dun labor de compilación e síntese do
material existente na actualidade
Esta fase consistiu na busca de todo tipo de documentación que achegase información
de interese para a investigación: datos estatísticos, estudos realizados en Galicia,
outros estudos de ámbito estatal, programas de intervención, experiencias piloto, reflexións, foros de debate, conferencias, etc.
O obxectivo final desta análise de documentación era efectuar unha primeira aproximación en termos cuantitativos e de determinación xeográfica da poboación feminina
que exerce a prostitución –tal e como se entende para este estudo–, e a clasificación
da devandita poboación en razón da modalidade dese exercicio, redes de tráfico e
explotación, procedencia xeográfica, etc. En definitiva, pretendíase contribuír deste
xeito á configuración dun mapa o máis fidedigno posible sobre este colectivo, mapa que
se complementaría coa información obtida na segunda fase. Non obstante, esta primeira aproximación, a partir da consulta da documentación dispoñible, só presenta un
carácter cualitativo, pois, como se explicará no apartado correspondente, as investigacións sobre a prostitución en Galicia manexadas utilizaron basicamente, desde o punto
de vista metodolóxico, unha perspectiva cualitativa, polo que se carece, mesmo desde
o punto de vista dos datos estatísticos e a información institucional, de información que
permitise realizar unha primeira cuantificación do colectivo.
Pero esta primeira fase tiña tamén outro obxectivo: buscábase coñecer as diversas institucións, tanto públicas como privadas, que lle prestan servizos a este colectivo, de
maneira que permitisen ver cal é o nivel de dotación actual, de cara ao deseño posterior de novas estratexias de intervención.
De calquera xeito, esta recompilación de información preexistente actuou tamén como
marco referencial, para profundar, a partir de aí, en relación co coñecemento dispoñible sobre as condicións de vida e de desenvolvemento da actividade, os principais problemas psicosociais do colectivo de mulleres que exercen a prostitución, a reinserción
social logo do abandono do exercicio, así como a identificación de fontes concretas
para abordar.
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Como froito desta análise, dotouse o informe final dun marco teórico que inclúe unha
contextualización do fenómeno da prostitución, unha análise desde a perspectiva legal
e, finalmente, un avance das características do colectivo de mulleres que exercen a
prostitución en Galicia, tomando en consideración outros estudos realizados no ámbito
da comunidade autónoma.
Así mesmo, neste contexto, realizáronse os contactos necesarios con entidades que
traballan con este colectivo, cos concellos, cos departamentos da Administración autonómica que xestionan programas vinculados ao fenómeno da prostitución, de cara á
identificación, por un lado, de todos os organismos e entidades que desenvolven algunha actuación dirixida directa ou indirectamente ás mulleres que exercen a prostitución,
e por outro, a contribuír ao coñecemento das zonas de Galicia onde se exerce.

II.2. Segunda fase: aproximación cualitativa a través da realización de
entrevistas en profundidade a profesionais en contacto directo coa
prostitución e da análise de información secundaria
O obxectivo desta segunda fase era completar aquel mapa e dotalo dun carácter cualitativo:
n Por un lado, coa información obtida a través da realización de entrevistas a persoas
expertas en prostitución.
n Por outro, a través da análise de información secundaria: documentación facilitada
polas persoas profesionais das entidades asistenciais consultadas, datos institucionais e seguimento de noticias en prensa.
A recollida básica de información efectuouse a través da realización de entrevistas
semiestruturadas, que atendían a profundar na perspectiva das persoas observadoras
consultadas no que atinxe aos seguintes aspectos:
n Á dinámica de ingreso, circulación, exercicio, abandono e eventual resocialización
verbo da práctica da prostitución por parte das mulleres que a exercen en Galicia,
aproximándose ao fenómeno do tráfico e a explotación de persoas, detallando o
máis posible o panorama das redes organizadas implicadas.
n Ás aludidas condicións de vida e traballo e á problemática das mulleres que exercen
a prostitución.
A finalidade da realización destas entrevistas foi completar a configuración do mapa
debuxado na primeira fase do proceso de investigación, coa descrición dos diferentes
perfís, así como identificar as necesidades e as propostas de intervención neste ámbito.
Así pois, para a elaboración do informe de resultados correspondente a esta segunda
fase, foron efectuadas un total de sete entrevistas en profundidade: seis delas foron realizadas a persoas pertencentes a organizacións e entidades que traballan con mulleres
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que exercen a prostitución e/ou con inmigrantes, prestando atención social e/ou sanitaria, á vez que se entrevistaron ás persoas responsables do Grupo Operativo de
Estranxeiría e Documentación de A Coruña.
Así mesmo, dúas responsables, dun servizo público e dunha entidade asistencial, respectivamente, colaboraron nesta fase do estudo, respondendo por escrito ás principais
cuestións contempladas no guión das entrevistas semiestruturadas realizadas persoalmente.
A información fornecida polas persoas entrevistadas foi, ademais, complementada con
aqueloutra extraída da documentación facilitada polas propias entidades nas que desenvolven o seu labor.
Finalmente, analizáronse tamén datos de carácter institucional, e procedeuse tamén á
extracción de información relacionada co fenómeno da prostitución tanto en prensa de
ámbito autonómico como estatal.

II.3. Terceira fase: aproximación cualitativa e cuantitativa a través da
realización de entrevistas estruturadas e semiestruturadas a mulleres que exercen a prostitución
A última fase do estudo, de carácter cualitativo e cuantitativo, baseouse na combinación
de dúas técnicas de investigación:
n Por un lado, procedeuse á realización de quince entrevistas en profundidade,
semiestruturadas, a mulleres que exercen ou exerceron a actividade, co obxecto de
aproximarse ás vivencias e necesidades en función das distintas tipoloxías de exercicio, para obter un coñecemento de primeira man que contribúa a comprender o
mundo “vivencial” e “laboral” deste colectivo.
n Por outro, efectuouse unha análise cuantitativa da información recollida a través dun
total de cento dúas entrevistas estruturadas, efectuadas mediante cuestionario, con
preguntas abertas e pechadas, que foron realizadas a mulleres que exercen a prostitución polas persoas profesionais e as persoas voluntarias das entidades que traballan con elas.
Así, dunha banda, realizáronse un total de quince entrevistas en profundidade a mulleres que exercen ou exerceron a prostitución. Para a súa realización procedeuse a unha
segmentación tipolóxica que facilitase unha elección das mulleres baseada en criterios
de representatividade e proporcionalidade. Así, escolléronse mulleres pertencentes ás
distintas modalidades de exercicio obxecto desta investigación, tendo en conta tamén
outras variables, como o lugar de orixe e a idade. Ademais, considerouse de interese a
inclusión dalgunha muller que tivese abandonado o exercicio da actividade.
A información obtida a través desta técnica actuou como unha aproximación cualitativa
importante ás vivencias, sentimentos e necesidades destas mulleres, que permitiu
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comprender a súa realidade social e o seu mundo de significados e deu lugar á elaboración dunha análise cualitativa de resultados.
As entrevistas estruturadas realizadas mediante cuestionario tamén deron lugar a unha
análise de resultados, neste caso de carácter cuantitativo, unha vez que se procedeu a
un tratamento estatístico dos datos2.
Neste sentido, cómpre subliñar que as cento dúas entrevistas realizadas non constitúen unha mostra representativa da totalidade do colectivo de mulleres que exercen a
prostitución na comunidade autónoma –universo sobre o que, doutra banda, tampouco
se coñece exactamente o seu tamaño–, senón só daquelas que recorren ou fan uso
dos servizos prestados polas entidades asistenciais e os servizos públicos colaboradores na realización do traballo. Isto é así porque, para un volume de entrevistas semellante e tendo en conta as posibilidades de acceso á poboación obxecto de estudo, a
estratexia máis factible de abordaxe era, precisamente, que actuasen como persoas
entrevistadoras aquelas que, a través de entidades e servizos asistenciais, teñen un
contacto directo con este colectivo.
Sen prexuízo do comentado, a información extraída desta serie de entrevistas foi, como
se indicou, sometida a tratamento estatístico, co obxecto de poder cuantificar os distintos aspectos indagados. Así, os resultados obtidos son representativos do colectivo de
mulleres prostituídas que son atendidas polas principais entidades asistenciais que
desenvolven o seu labor neste ámbito.
A información obtida a través destas técnicas de investigación deu lugar á elaboración
dun último informe de resultados estruturado en dúas partes diferenciadas: análise cualitativa e análise cuantitativa da materia obxecto de estudo, desde a perspectiva das
propias mulleres que exercen ou exerceron a prostitución en Galicia.

2 A este respecto debe indicarse que nin o tratamento estatístico dos datos nin a subseguinte análise

cuantitativa dos resultados poden levar a identificar esta parte da investigación coa realización dunha
enquisa, isto é, coa aplicación dunha técnica na que os resultados obtidos a través dunha mostra de
casos son atribuíbles ao conxunto da poboación obxecto de estudo.
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III. O marco teórico
O presente capítulo dedícase á exposición da análise da información extraída do conxunto de documentación consultada para a construción do marco teórico da investigación, correspondente á primeira fase do estudo.
Para a elaboración deste marco, foi necesario analizar documentación de índole diversa,
fundamentalmente os estudos realizados sobre o tema en Galicia e outras comunidades
autónomas, reflexións en bibliografía especializada, foros de debate, conferencias, así
como unha serie de documentos de carácter xurídico.
A consulta de todo este compendio de información deu lugar a unha análise complexa,
estruturada nos seguintes apartados: un primeiro que, co obxecto de contextualizar o
fenómeno estudado, pretende constituír unha aproximación ao concepto de prostitución,
na que se comenten, ademais, os grandes enfoques existentes de cara á súa abordaxe
e comprensión; un segundo apartado, dedicado á análise da produción xurídica sobre a
materia; e un terceiro no que se analizan as diferentes modalidades de prostitución, á vez
que se realiza unha aproximación ao colectivo de mulleres en Galicia. Por último, inclúese un último epígrafe no que se abordan toda unha serie de cuestións relacionadas co
fenómeno migratorio e a súa relevancia para a temática obxecto de estudo.

III.1. Aproximación ao concepto de prostitución. Principais enfoques
diante da abordaxe e comprensión do fenómeno
O primeiro aspecto que cómpre analizar neste primeiro capítulo de contextualización do
tema obxecto de estudo é a definición de “prostitución”. Para iso, cómpre comentar as
definicións máis recentes, para o que se recorreu a distintos dicionarios enciclopédicos,
así como ao Diccionario de la Lengua Española da Real Academia Española.
Neste último, na súa vixésimo segunda edición, o termo “prostitución” defínese como:
1. ‘Acción e efecto de prostituír.’
2. ‘Actividade á que se dedica quen mantén relacións sexuais con outras
persoas, a cambio de diñeiro.’
Outros dicionarios ofrecen as seguintes definicións:
1. ‘Acto polo cal unha persoa mantén habitualmente relacións sexuais cun
número indeterminado de persoas mediante remuneración.’
2. ‘Acción e efecto de prostituír ou prostituírse’. (Diccionario Enciclopédico
Larousse, edición do ano 2000).
‘Acción e efecto de prostituír ou prostituírse.’ (Diccionario Enciclopédico
Espasa-Calpe, edición do ano 1991).
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Non obstante, anteriores edicións presentaban acepcións cun carácter exclusivamente
feminino, isto é, que incidían unicamente no exercicio da actividade por parte da muller3:
‘Estado de comercio habitual dunha muller con máis de dous homes co
fin de satisfacer a concupiscencia ou lograr diñeiro.’ (Diccionario
Enciclopédico Espasa-Calpe).
‘Comercio sexual que unha muller fai, por lucro do seu propio corpo.’
(Diccionario Enciclopédico Larousse).
Neste sentido, pode comprobarse como as primeiras definicións son máis neutras, porque xeneralizan o suxeito que exerce a prostitución, con independencia de se se trata
de home ou muller. De feito, emprégase a palabra “prostituta” ou “prostituto”, esta última recentemente incorporada ao Diccionario de la Lengua Española da Real Academia
Española, para definir a aquela persoa que exerce a prostitución.
En todo caso, a inclusión de termos neutros nas definicións que prescindan de connotacións sexistas é un feito relativamente recente, o que pon de manifesto a dificultade
que historicamente supuxo deixar a un lado valoracións sexistas e de carácter ético e
moral, feito sobre o que as persoas especialistas na materia expresan, polo xeral, o seu
acordo.
Coa intención de mostrar os diferentes posicionamentos diante da abordaxe do fenómeno,
sinálanse, deseguido, outras definicións extraídas da documentación consultada e que
poden provocar no lector unha primeira reflexión sobre as moi diversas acepcións do termo:
n Aquela actividade exercida con certo carácter de habitualidade e xeneralidade que
implica a prestación de servizos sexuais mediante prezo. (Sentencia do Tribunal
Supremo do 7 de abril de 1999)4.
n A prostitución é unha forma extrema de discriminación de cara á muller5.
n A prostitución é a consecuencia da subordinación das mulleres no conxunto das
sociedades e da relación de forza entre as categorías de sexo; é a súa situación
máis extrema6.
n Consideramos a prostitución como un intercambio no que o corpo da muller se asimila a unha mercancía e no que a muller se rebaixa á categoría de obxecto7.
3 Vid. La prostitución ejercida por las mujeres en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Instituto Vasco

da Muller-Emakunde. Vitoria-Gasteiz, 2002.
4 Vid. “A trata de persoas no dereito penal español”, Antonio Roma Valdés, en Xornadas “Muller, arte e

compromiso”. Servizo Galego de Igualdade, Xunta de Galicia, 2002.
5 Vid. De la necesidad de un debate sobre la prostitución en Europa, Tamzali Wassyla. Publicacións da

Dirección Xeral da Muller. Comunidade de Madrid; nº 19, 1999.
6 Vid. Causas de la prostitución y estrategias contra el proxenetismo. Serie debate, nº 4. Instituto da Muller,

Ministerio de Cultura. Madrid, 1988.
7 Íbidem.
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n A institución da prostitución en si mesma constitúe unha violación dos dereitos
humanos semellantes á institución da escravitude. Así, ningunha persoa, mesmo
adulta, é considerada capaz de dar o seu consentimento para entrar na prostitución8.
n A prostitución consiste nunha actividade sexual (que ten por finalidade o pracer e
non a procreación) a cambio dun valor monetario (diñeiro e non amor) e con desapego afectivo (clientela, en principio indiscriminada). Desde esta percepción, a
prostituta é vista como unha persoa que asume un comportamento desviado e que
vive á marxe da sociedade. Por outra parte, a prostitución representa unha realidade que, non obstante, se constitúe nunha práctica comercial obxectiva e real no
ámbito do mercado do traballo -cunha demanda e unha oferta de servizo–, pero non
recoñecida na sociedade9.
n A prostitución vitimiza a todas as mulleres, xustifica a venda de calquera muller e
reduce a todas as mulleres ao sexo10.
n Unha estratexia de supervivencia económica aprendida polas mulleres e resultado
dunha elección logo de avaliar as súas vantaxes e inconvenientes fronte a outras
alternativas laborais11.
n Institución masculina patriarcal segundo a cal un número indeterminado de mulleres
non chega a ser distribuído a homes concretos polo colectivo masculino, co fin de
quedaren á mercé non dun, senón de todos os que desexen ter acceso a elas, e que
adoita estar mediatizado por unha simple compensación económica12.
Máis alá destas definicións, chámense formais, existe todo un xeito de entender e abordar este fenómeno, así como as persoas implicadas, interpretacións nas que están
latentes posturas moi diferentes, que acusan, esquecen ou protexen a diferentes actores de entre todos os que participan na actividade da prostitución. Esta diversidade de
posicionamentos dá lugar a debates, comentarios, ou mesmo políticas públicas de
actuación tamén diferenciada.
Ao cabo, tanto a definición do termo “prostitución” como a postura adoptada diante da
abordaxe do fenómeno dependerá dos postulados ideolóxicos de cada persoa.
8 Vid. Tipología de la prostitución femenina en la Comunidad de Madrid. Publicacións da Dirección Xeral

da Muller. Comunidade de Madrid; nº 23, 2001.
9 Vid. Hablan las putas. Sobre prácticas sexuales, preservativos y SIDA en el mundo de la prostitución,

Paula Medeiros. Virus Editorial. Barcelona, 2000.
10 Vid. Tipología de la prostitución femenina en la Comunidad de Madrid. Publicacións da Dirección Xeral

da Muller. Comunidade de Madrid; nº 23, 2001.
11 Vid. “Las nuevas retóricas de la inmigración femenina: la prostitución en las calles de Barcelona”, Isabel

Holgado Fernández. Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 94, 2001.
12 Vid. Festa da palabra silenciada. Publicación galega feminista, nº 17. FIGA. Vigo, 2002.
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Polo tanto, a continuación trataranse de expoñer eses diferentes puntos de partida e os
diferentes discursos aos que dan lugar, incluíndo referencias aos actores máis directamente relacionados.
En termos xerais, pode afirmarse que existen dúas posturas claramente diferenciadas
de comprensión do fenómeno: a prostitución como unha opción de vida versus a prostitución como unha nova forma de escravitude. Hai que indicar, non obstante, que o
sinalamento destas posicións ideolóxicas contrapostas non implica a ausencia de posturas intermedias, xa que, de feito, cando posteriormente se describan as actuacións
dalgúns países europeos, incluída España, observarase como algunhas das tendencias se entrecruzan e se desdebuxan.
Expóñense, deseguido, as características que definen un e outro enfoque:
n A prostitución como unha opción de vida.
Esta postura, que considera a prostitución como unha alternativa de vida e se identificaría cun sistema legal de corte despenalizador ou de tolerancia da actividade,
como logo se describirá, presenta os seguintes trazos:
¢ Fundaméntase na liberdade da persoa para escoller a súa forma de vida, incluín-

do a súa liberdade sexual. Desde esta perspectiva arguméntase que, na medida
en que homes e mulleres venden ao mercado algún aspecto da súa persoa, non
é máis condenable o feito de comercializar o corpo, pois trátase dunha opción
persoal lexítima.
¢ A prostitución non é un fenómeno illado da sociedade, senón que se atopa direc-

tamente relacionado coas estruturas económicas e sociais e cos sistemas de
xénero. Garda, pois, unha relación directa co desigual reparto dos recursos económicos.
¢ Neste contexto, a prostitución pode converterse nunha estratexia que adoptan as

mulleres para acceder aos recursos económicos, tendo en conta as escasas
alternativas coas que contan para se inseriren no mercado laboral.
¢ O feito de entender que o exercicio da actividade pode ser voluntario permite rea-

lizar unha distinción entre prostitución forzada versus prostitución voluntaria, non
considerando irremediablemente a muller que a exerce como unha mera “vítima”.
Así, afírmase que, en moitos casos, as mulleres son capaces de asumir unha
autonomía e responsabilidade persoal e optar libremente por esta actividade.
¢ Se se considera como unha opción laboral e de vida, pode afirmarse entón que é

unha actividade laboral igual de lexítima e respectable ca outra calquera. O feito
de que hoxe en día non estea recoñecida como un traballo débese aos prexuízos
morais e ao estigma que rodea este fenómeno.
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¢ Desde esta perspectiva reivindícase a apertura da prostitución á sociedade, soli-

citando o seu recoñecemento coma unha actividade laboral, de maneira que as
mulleres que a exercen –traballadoras do sexo– teñan dereito a traballar, a sindicarse e a beneficiarse dos dereitos coma calquera outra traballadora, nunhas
condicións laborais dignas. Ademais, ese recoñecemento melloraría a situación
das mulleres que exercen a prostitución, e reduciríanse os riscos e a violencia á
que poden estar expostas. Implicaría, doutra banda, e case como punto de partida, a loita contra o estigma.
¢ Considérase necesario diferenciar entre a trata de persoas e a prostitución, pois

son dous aspectos que non teñen por que estar ligados inexorablemente. As leis
que unen estes dous conceptos, en vez de protexer os dereitos das mulleres e
reducir a violencia que poden sufrir, fan que as mulleres dependan cada vez máis
de terceiras persoas.
¢ Critícanse tanto as leis que criminalizan a prostitución como aquelas que a regu-

lan, pero que non recoñecen os dereitos das mulleres que a exercen e funcionan
como meros instrumentos de control social. Non se reivindica tampouco a abolición da prostitución, posto que esta non vai desaparecer. Hai una opinión xeneralizada de que as posturas abolicionistas, que logo se comentarán, acaban prexudicando as propias mulleres implicadas.
n A prostitución como unha nova forma de escravitude.
Desde este segundo enfoque considérase que a prostitución é, na sociedade actual,
unha forma de escravitude. Son, precisamente, as posturas abolicionistas, que perseguen en distintos graos comportamentos e actividades relacionadas coa prostitución –fundamentalmente o proxenetismo, e, en ningún caso, as mulleres que a exercen–, as que se identifican con esta perspectiva.
As seguintes liñas sinalan algunhas características desta postura diante do fenómeno estudado:
¢ Pártese do presuposto de que a prostitución nunca é voluntaria, senón que se

trata dunha actividade forzada, unha imposición, unha nova forma de escravitude.
Así pois, non é posible fundamentar, en ningún caso, o seu entendemento como
expresión do exercicio da liberdade sexual. Desde as Nacións Unidas conclúese
que a prostitución é unha forma contemporánea de escravitude “na medida en
que non lles permite ás mulleres modificar as condicións inmediatas da súa existencia”.
¢ Considérase, polo tanto, a muller prostituída como unha vítima. Vítima dun siste-

ma patriarcal que se reforza coa prostitución como un xeito de dominación dos
homes sobre as mulleres, como unha forma de submisión do sexo feminino ao
sexo masculino.
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¢ A prostitución supón un intercambio no que o corpo da muller é considerado como

unha mercadoría, no que a muller é rebaixada á categoría de obxecto, atentando
así contra a súa dignidade como persoa a través de accións nas que se violan os
dereitos fundamentais.
¢ Esta cosificación e subordinación das mulleres asóciase a unha postura determi-

nista desde a cal se entende a prostitución como unha saída inexorable a unha
situación concreta, de xeito que ás circunstancias de tal situación se engaden uns
condicionamentos económicos –pobreza material ligada a condicións desfavorables da muller no mercado de traballo–, socioculturais –contorno social e familiar
marxinal e baixo nivel de instrución e cualificación– e psicolóxicos –grandes
carencias afectivas e experiencias sexuais e emocionais traumáticas– que sitúan
a muller nunha situación de preprostitución como “presas fáciles” dos proxenetas.
Nesta liña, Garrido Guzmán13 define a prostitución como “un sistema no que as
mulleres se deixan atrapar como consecuencia da súa miseria económica, da súa
falta de instrución cultural, da súa ausencia de formación profesional, das carencias afectivas e educativas da súa infancia e adolescencia, e dos conflitos psicolóxicos e sexuais padecidos na súa xuventude”.
¢ Non se pode realizar tampouco unha distinción entre prostitución forzada e volun-

taria, nin entre a realizada por adultos fronte á infantil, así como tampouco debería diferenciarse entre trata de persoas e prostitución, posto que esta non é voluntaria en ningún caso, de xeito que o consentimento por parte da vítima carecería
de irrelevancia.
¢ Desde esta perspectiva reivindícase a abolición da prostitución, promovendo leis

que acaben coa trata de persoas e coa prostitución14, sinalando que non se penalice as mulleres que a exercen, senón a traficantes, proxenetas e clientes.
¢ Propóñense medidas que garantan a protección das mulleres, e faise fincapé na

necesidade de medidas de prevención, programas de reintegración e reinserción,
de axudas para que as mulleres que exercen a prostitución teñan a posibilidade
de incorporarse ao mercado laboral.
¢ A prostitución viola todos os dereitos humanos na medida en que viola a dignida-

de da persoa; está acompañada de violencia sexual, de tratos degradantes e
sempre constitúe unha forma de escravitude sexual. Por iso, non pode ser entendida nunca como un traballo, como unha actividade laboral máis, porque isto
suporía, entre outras cousas, legalizar a explotación sexual das mulleres, ratificar

13 Vid. La prostitución: realidad y políticas de intervención pública en Andalucía. Informe do Defensor do

Pobo Andaluz. Sevilla, 2002.
14 Precisando que a incitación pase a ser tamén entendida como instrumento utilizado polos explotado-

res no proceso de trata, e non só as ameazas, a forza, a coacción, o engano ou o abuso da autoridade.
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o poder do patriarcado sobre o colectivo feminino, considerar a prostitución como
inevitable, cando se reivindica que é evitable e hai que abolila.
En definitiva, estase ante dous enfoques e, en consecuencia, ante dous sectores da
sociedade e/ou profesionais da investigación perfectamente diferenciados: o primeiro
identifica a prostitución con unha opción sexual, unha opción de vida e, en consecuencia, unha opción laboral máis; o segundo identifica a prostitución con problemas de
xénero e exclusión social, entendendo que a prostitución evidencia unhas relacións
entre homes e mulleres de subordinación, poder, explotación e beneficios económicos,
onde a muller é considerada un obxecto, atentando contra a súa dignidade.
Pero, á marxe do concepto mesmo de prostitución e o relativo á muller que exerce a
actividade, convén aludir a outros actores implicados nesta realidade social:
n A persoa intermediaria. En termos xerais, e na documentación considerada, os termos “intermediario” e “proxeneta” son equiparables. A definición fornecida polo
Diccionario de la lengua española da Real Academia Española sobre o termo proxeneta é a seguinte: ‘persoa que obtén beneficios da prostitución doutra persoa’. O
termo, pois, é moi amplo e supón a apertura da súa asignación a numerosas persoas implicadas, máis directa ou indirectamente, os individuos que se benefician da
existencia da prostitución. Dentro desa categoría quedarían recollidos os chulos, as
mafias relacionadas co tráfico de persoas, as persoas propietarias dos locais e
mesmo de hoteis nos que se alugan cuartos, o empresariado do sexo que contrata
mulleres utilizando falsas categorías profesionais, etc.
Cómpre ter en conta que hoxe en día a prostitución se converteu nun elemento de
consumo de masas xestionado por multinacionais; a sexualidade converteuse, nun
mundo globalizado, nun obxecto de comercio internacional como calquera outro produto. Hoxe xa non se pode falar de prostitución sen vinculala aos grandes movementos migratorios e ao tráfico de mulleres para a explotación sexual. Por iso, non
só se debe considerar o triángulo “muller, proxeneta e cliente”, non hai que esquecer a existencia doutras persoas ou organizacións que, de maneira indirecta, están
a incidir no exercicio da prostitución. Por exemplo, as amizades ou familiares que lles
prestan diñeiro, a cambio duns xuros, ás mulleres inmigrantes para que viaxen a un
país onde exercerán a prostitución, as entidades bancarias, as “axencias de viaxes”,
outras persoas inmigrantes que realizan actividades colaterais –cociña, limpeza,
etc.– para as mulleres prostituídas do seu país, os medios de comunicación, que se
lucran a través dos anuncios clasificados que publicitan contactos con mulleres prostituídas, así como a opinión pública en xeral, cando tolera o fenómeno da prostitución, sempre e cando non altere o normal desenvolvemento da vida cidadá.
Evidénciase, pois, a excesiva amplitude do termo. De calquera xeito, respecto dos
intermediarios directamente relacionados co exercicio da prostitución, pode afirmarse que fronte á súa figura existen tres posicionamentos:

28
A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia

¢ Desde a concepción da prostitución como un xeito de explotación, o intermedia-

rio é o axente que explota e se beneficia e por iso debería ser perseguido pola vía
penal.
¢ Se, pola contra, se cre na lexitimación da prostitución como profesión libremente

escollida, a actividade quedaría profesionalizada, de xeito que as relacións laborais entre a muller e o intermediario cobrarían contido e estarían reguladas.
¢ Queda unha terceira vía, a desaparición dos intermediarios, á que rara vez se

alude.
n Doutra banda, e como terceiro actor implicado, atópase a figura do cliente.
Loxicamente, neste negocio como en calquera outro, sen demanda –cliente–, non
existiría a oferta. Non obstante, téndese a pasar por alto, a esquecer ou facer invisible o seu papel. O cliente ten, podería dicirse, certa inmunidade. Os textos legais en
contados casos fan referencia a esta parte implicada, rara vez tenta buscarse un perfil deste “consumidor” aínda cando profesionais da investigación explican que o
incremento do benestar provocou nos últimos tempos un florecemento da prostitución, do turismo sexual. En xeral, o cliente goza do dereito de anonimato na sociedade, e mesmo desde os medios de comunicación se fomenta esa invisibilidade. Así,
por exemplo, Isabel Holgado, membro da Liña de Investigación e Cooperación coas
Inmigrantes Traballadoras Sexuais (LICIT)15, apunta que unha canle televisiva da
comunidade catalá “emitiu hai uns meses un programa sobre a problemática onde,
delicadamente, desfiguraba as matrículas dos coches dos clientes para preservar o
seu dereito á intimidade, mentres que os rostros das mulleres aparecían en todo o
seu esplendor”.
Por outro lado, así como en moitas ocasións se relaciona a prostitución coas drogodependencias e a delincuencia –e non precisamente como vítimas–, tamén se responsabiliza as mulleres que exercen a prostitución da transmisión de enfermidades sexuais e
da sida, esquecendo, en todo momento, que, se estas mulleres están infectadas, en
moitos casos son, precisamente, os propios clientes a vía de transmisión. Logo eles son
tamén portadores e principais responsables da difusión destas enfermidades e son,
ademais, en ocasións, os que solicitan a non utilización do preservativo durante o servizo sexual.
Evidentemente, a intención destes comentarios non é culpar ou criticar a conduta duns
e doutros, senón incitar á reflexión sobre o seu nivel de implicación no fenómeno da
prostitución, tantas veces esquecida, e sobre certos comportamentos consentidos que
a agravan ou estigmatizan, e que fai que a sociedade, en xeral, sexa en certo modo partícipe deste fenómeno.

15 Vid. “Las nuevas retóricas de la inmigración femenina: la prostitución en las calles de Barcelona”, Isabel

Holgado Fernández. Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 94, 2001.
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Feitas estas consideracións de alcance xeral, que axudan a contextualizar o fenómeno
obxecto de investigación, ofrécese agora unha análise que, desde o terreo xurídico-político, sirva de aproximación ao seu tratamento legal desde unha perspectiva diacrónica.

III.2. O marco legal
Como se indicou, ao longo das seguintes páxinas ofrécese unha síntese da resposta
articulada desde o terreo xurídico arredor do fenómeno da prostitución, a explotación
sexual e o tráfico e a trata de persoas, facendo un percorrido polos ámbitos internacional, europeo, nacional e autonómico, co obxecto de debuxar o marco teórico legal da
presente investigación.
Non obstante, antes de analizar estes aspectos, resulta de interese describir, en primeiro lugar, as características dos principais sistemas xurídico-políticos historicamente
adoptados polos diferentes estados á hora de abordar este fenómeno.

III.2.1. Os principais sistemas xurídicos
Á marxe das diversas liñas de interpretación e debate, existen diferentes estratexias
de actuación ou sistemas que cada estado pode adoptar á hora de tratar o tema da
prostitución. De feito, esta sempre estivo regulada por normas xurídicas para prohibila, para tolerala ou para regular a súa actividade. Desde unha perspectiva histórica
identifícanse tres tipos de resposta fronte ao fenómeno da prostitución: prohibila e,
consecuentemente, castigala; permitila e regulala e, por último, recoñece-la súa existencia e loitar para que desapareza.
Fundamentalmente, cabe distinguir tres grandes políticas ou sistemas xurídicos:
a) Sistema prohibicionista. Este sistema consiste en prohibir a prostitución e en exercer unha represión contra as persoas que se dedican a ela, que a organizan ou a
explotan. Os seus argumentos fundamentais son, dunha banda, que o Estado debe
regular a moral pública, e doutra, e en consecuencia, que a prostitución debe ser
castigada. Consideran, pois, toda forma de prostitución como un delito que se debe
castigar, penando todas e cada unha das partes implicadas. Xa que logo, a muller
que se prostitúe pasa a ser unha delincuente que debe responder diante das institucións penais polo exercicio da actividade. Os exemplos máis destacados na
asunción deste modelo son EE. UU. –agás algúns estados–, China e, no contexto
europeo, Irlanda, onde non existen as denominadas “casas de tolerancia” e a lei
sanciona con multas ou arresto tanto as mulleres como os clientes.
b) Sistema de tolerancia ou regulamentarista. Neste caso acéptase a existencia da
prostitución e que esta ha de ser controlada. Susténtase sobre a base de considerar a prostitución como un feito inevitable, de xeito que a súa existencia ten que ser
aceptada pola sociedade, pero para iso é necesaria a posta en marcha dun control
policial e sanitario das mulleres que a exercen. Por exemplo, é necesario obrigar as
mulleres a inscribirse en rexistros especiais para someterse a controis médicos
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periódicos que as autorizan para exercer a actividade. Esta é, por exemplo, a regulación vixente en Grecia.
Ademais é preciso proceder a un agrupamento, materializado no confinamento en
establecementos especializados e en zonas de vía pública xeograficamente ben
determinadas ou regulamentadas.
Cómpre salientar que, no pasado, as persoas partidarias deste sistema sostiñan
que esta era unha forma eficaz de combater a propagación das enfermidades venéreas, que eran a principal preocupación da época, e, non obstante, non ocorreu así.
Igualmente, as persoas partidarias deste sistema demandan que se dote do dereito á Seguridade Social as persoas que exercen esta actividade para que poidan
recibir atención sanitaria e outras prestacións sociais, como as pensións.
Neste sistema regulamentarista, o Estado permite o exercicio da prostitución non
só nos clubs, senón tamén fóra deles. En calquera caso, as mulleres deben estar
provistas dunha tarxeta de rexistro, ou dalgún documento semellante que as autorice a exercer a actividade. Así mesmo, os clubs deben cumprir certos requisitos,
especialmente no que se refire ás medidas sanitarias, para poder obter o correspondente permiso.
Os países máis destacados pola aplicación deste sistema son Alemaña e Holanda,
este último, obxecto de análise máis minuciosa nun epígrafe específico.
En Alemaña foi aprobada unha lei (entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2002) que
legaliza a prostitución e a considera como unha actividade laboral normal. A nova
lei recoñece plenamente a prostitución e permítelles aos homes e ás mulleres realizar contratos de traballo, acollerse á Seguridade Social e gozar de asistencia
médica e outras prestacións, como a pensión por xubilación.
Neste punto, é importante sinalar que algunhas persoas expertas proceden a unha
disociación entre o sistema de tolerancia ou despenalización e o sistema de regulamentación, por presentar diferenzas significativas. No primeiro destes modelos
despenalízase a prostitución e toléranse os locais, pero, ao non ser recoñecidos en
termos legais, as persoas que a exercen perden os seus dereitos sobre as condicións de traballo e sobre os beneficios sociais que posúen o resto dos traballadores e traballadoras. Non obstante, o sistema regulamentarista non sitúa o exercicio
da actividade baixo os códigos mercantís, senón que o fai no marco do código
penal e o control policial e sanitario das mulleres que exercen a prostitución. Pode
ademais, como ocorre en Holanda e Alemaña, legalizar por completo a actividade
e concederlles todos os dereitos sociais ás persoas que a exercen, equiparándoas
ao resto das persoas traballadoras.
c) Sistema abolicionista. O seu obxectivo fundamental é evitar o comercio coas persoas. Non prohibe propiamente a prostitución, senón a regulación xurídica de licencias
para exercela, a concesión da tarxeta sanitaria ás persoas que se prostitúen e o esta-
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blecemento de clubs. Así, este sistema persegue determinados comportamentos ou
actividades relativas á prostitución: criminaliza o proxenetismo, o rufianismo, a trata
de persoas para a prostitución, pero non, pola contra, a muller que a exerce, pois esta
pasa a ser considerada vítima da propia actividade. Non obstante, é un sistema que
non adoita perseguir a quen é condición necesaria da prostitución: o cliente.
Respecto deste modelo, pode dicirse que existen dúas tendencias: a reformista,
que aposta pola liberalización das mulleres dedicadas á actividade, aínda que desexan a súa desaparición, e a maximalista, que avoga pola supresión total.
Suecia constitúe un exemplo do sistema abolicionista. Como se comentará nun epígrafe específico, a muller prostituída é considerada como vítima da actividade, polo
que non é perseguida penalmente. Si o son as persoas usuarias, xestoras e promotoras da prostitución. O elemento innovador da lexislación sueca é, pois, o énfase que pon na compra de servizos sexuais e na figura do cliente, que pasa a ser
criminalizado. A lei castiga os clientes con multas e arresto, e son máis severas as
penas impostas ás persoas que se benefician da explotación da prostitución allea.
Francia tamén foi, ata o ano 2002, un país abolicionista, pois perseguía o proxenetismo, pero é a partir da aprobación polo Consello de Ministros, en outubro dese
ano, do proxecto de Lei de seguridade interior, cando pasa a prohibirse todo tipo
de prostitución na vía pública. A prostitución de rúa convértese nun delito: prohíbese incitar publicamente ao comercio sexual por calquera medio, incluída a vestimenta e a actitude, unha conduta penada con seis meses de cárcere e tres mil
setecentos cincuenta euros de multa. En canto á clientela, perséguese aos clientes de mulleres prostituídas menores de idade e aos que recorran a mulleres de
especial vulnerabilidade –enfermidade, deficiencia psíquica ou física e embarazo–.
As penas previstas para estes supostos ascenden aos tres anos de prisión e a
corenta e cinco mil euros de multa.

III.2.2. Ámbito internacional
Atendendo xa á produción legal existente para regular o tratamento da actividade, e
desde unha perspectiva internacional, cabe facer mención, en primeiro lugar, á xurisprudencia emanada no marco da Organización das Nacións Unidas.
n Así, calquera texto de carácter xurídico sobre a temática obxecto de estudo ten presente a observancia do contido da Declaración Universal dos Dereitos Humanos de
1948, especialmente os artigos que fan referencia á igualdade de dereitos e liberdades de todas as persoas, con independencia da súa raza, sexo, orixe, etc., ou
calquera outra distinción, á condena da escravitude e ao dereito ao traballo.
n O Convenio para a represión da trata de persoas e da explotación da prostitución
allea, do ano 1949 –con entrada en vigor en xullo de 1951–. A aprobación deste
texto supuxo, segundo sinalan algúns autores16, un cambio de rumbo no trata16 Vid. La prostitución: realidad y políticas de intervención pública en Andalucía. Informe do Defensor do

Pobo Andaluz. Sevilla, 2002.
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mento da prostitución, tendendo a afondar nas causas económicas e sociais e a
establecer estratexias contra o proxenetismo e a explotación sexual de mulleres.
Ao considerar a prostitución incompatible coa dignidade humana e relacionala
directa e irremediablemente coa trata de persoas, os estados que se acollen a este
convenio comprométense, entre outras accións, a castigar a toda persoa que, para
satisfacer as paixóns doutra, “concertase a prostitución doutra persoa, aínda co
consentimento de tal persoa; explotase a prostitución doutra persoa, aínda con
consentimento de tal persoa” (artigo 1). Así mesmo, comprométense a castigar a
toda persoa que “mantivese unha casa de prostitución, a administrase ou a sabendas a sostivese ou participase no seu financiamento; dese ou tomase a sabendas
en arrendo un edificio ou outro local, ou calquera parte destes, para explotar a
prostitución allea” (artigo 2).
n O Estatuto de Roma da Corte Penal Internacional, aprobado en 199817. Inclúe os
crimes de lesa humanidade, entre os que se atopan, como se recolle no artigo 7.g.,
a “violación, escravitude sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada ou calquera outra forma de violencia sexual de gravidade comparable”.
n A Convención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra a
muller, de decembro de 197918, que no artigo 6 da primeira parte expresa que “os
estados parte tomarán todas as medidas apropiadas, incluso de carácter lexislativo, para suprimir todas as formas de trata e explotación da prostitución da
muller”.
n A Plataforma para a Acción, aprobada na IV Conferencia Mundial sobre as
Mulleres, celebrada en Beijing en setembro de 1995, establece, na sección D, os
seguintes puntos:
¢ Retomando a Resolución das Nacións Unidas na súa Declaración sobre a eli-

minación da violencia contra a muller de 1994, no punto 113 defínese que unha
forma de violencia contra as mulleres é “a violencia física, sexual e psicolóxica
no seu contorno social, que inclúe as violacións, os abusos sexuais, o acoso e
as intimidacións sexuais no traballo, nas institucións educativas e outros ámbitos, o tráfico de mulleres e a prostitución forzada”.
¢ No punto 122 especifícase, ademais, que “a eliminación efectiva do tráfico de

mulleres e nenas para o comercio sexual é un problema internacional urxente.
É preciso examinar e fortalecer a aplicación do convenio para a supresión do
tráfico de persoas e da explotación da prostitución allea de 1949, así como
outros instrumentos pertinentes. O emprego de mulleres en redes internacio17 O 1 de xullo de 2002, con setenta e seis ratificacións e cento trinta e nove sinaturas entrou en vigor o

Estatuto de Roma da Corte Penal Internacional, do 17 de xullo de 1998. A Corte Penal Internacional,
de carácter permanente, independente e vinculada co sistema das Nacións Unidas, ten competencia
sobre os crimes máis graves de transcendencia para a comunidade internacional no seu conxunto.
18 Vid. Convención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller e protocolo

facultativo. Emakunde/ Instituto Vasco da Muller. 2000.
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nais de tráfico e prostitución converteuse nunha das principais actividades da
delincuencia organizada internacional. Invítase á relatora especial da Comisión
de Dereitos Humanos sobre a Violencia contra as Mulleres, que considerou
esas actividades como outra causa da violación dos dereitos humanos e das
liberdades fundamentais de mulleres e nenas a que, conforme ao seu mandato, aborde como cuestión urxente o tema do tráfico internacional de persoas
para o comercio sexual, así como os temas de prostitución forzada, as violacións, as agresións sexuais e o turismo sexual. As mulleres e as nenas que son
vítimas dese comercio internacional corren maiores riscos de encontrarse en
situacións violentas, así como de quedar embarazadas contra a súa vontade e
de contraer enfermidades de transmisión sexual, incluída a infección por
VIH/sida”.
¢ Fixan como obxectivo estratéxico D.3 “eliminar o tráfico de mulleres e prestar-

lles asistencia ás mulleres vítimas da violencia derivada desta actividade e da
prostitución, determinando as medidas que deben adoptar os gobernos dos
países de orixe, tránsito e destino e os organismos rexionais e internacionais,
segundo proceda”.
n Finalmente, para rematar este repaso da produción xurídica internacional máis
relevante na materia, convén aludir a unha serie de recomendacións da
Organización Internacional do Traballo (OIT):
¢ Propoñer a erradicación da prostitución infantil.
¢ Recoñecer a variedade de circunstancias que se dan entre as mulleres que

exercen a prostitución e eliminar aquelas nas que teñan lugar condutas abusivas.
¢ Centrarse nas estruturas que manteñen a prostitución, non nas mulleres que a

exercen.
¢ Realizar análises macroeconómicas oficiais para avaliar, por exemplo, a pro-

blemática sanitaria do sector, decidir o alcance e a magnitude das políticas de
mercado necesarias para tratar con quen traballan nel e estudar as posibilidades de estender a fiscalidade a moitas das lucrativas actividades asociadas ao
sector do sexo.
¢ Examinar o aspecto sanitario, non só entre as mulleres que exercen a prostitu-

ción, senón tamén entre os clientes, atendendo de maneira especial aos factores relacionados coa transmisión sexual de enfermidades.

III.2.3. Ámbito europeo
Continuando no ámbito supranacional, e xa no contexto da Unión Europea, cabe referirse, como documento máis destacado na materia, á Resolución do Parlamento
Europeo sobre a Comunicación da Comisión ao Consello e ao Parlamento Europeo
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sobre as novas medidas no ámbito da loita contra a trata de mulleres, do 19 de maio
de 2000.
A devandita resolución, tendo en conta todo o acervo xurídico comunitario no ámbito
da prostitución e da trata e explotación de persoas19, así como, no plano internacional, a Convención das Nacións Unidas sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra as mulleres, de 1979, e a Declaración da Plataforma para a Acción
da IV Conferencia Mundial sobre a Muller celebrada en Beijing (1995), contén, entre
outras, as seguintes consideracións:
n En primeiro lugar subliña que “a prostitución, por regra xeral, non é consecuencia
dunha elección vital, senón un fenómeno estreitamente vinculado ás posibilidades
económicas, sociais, políticas e culturais das mulleres, nunha realidade social concreta e que, dunha forma ou outra, se lles impón ás persoas que a exercen e que
a explotación sexual é un delito grave; subliña que por todo iso é necesario concretar máis esforzos e recursos na loita contra a prostitución forzada e a trata de
seres humanos, concretamente de mulleres, para a explotación sexual forzada”.
n Considera que “as mulleres e os nenos son especialmente vulnerables a esta
forma contemporánea de escravitude, que inclúe a explotación sexual e que priva
as vítimas de todos os seus dereitos elementais, lles denega calquera tipo de estatuto xurídico e as reduce, mediante ameazas e violencia, a un estado de extrema
dependencia”.
n Que “o réxime de prohibición directa ou indirecta da prostitución vixente na maioría dos estados membros crea un mercado clandestino monopolizado pola delincuencia organizada que expón as persoas implicadas, sobre todo os/as emigrantes, á violencia e á marxinación”.
n Que “os compromisos contraídos e as declaracións políticas efectuadas non se
traduciron adecuadamente en disposicións penais; que a falta de disposicións
xurídicas específicas sobre a trata de mulleres nalgúns estados membros e nalgúns estados candidatos á adhesión, así como a existencia de sistemas xurídicos
diverxentes e a falta de cooperación das autoridades xudiciais no país de orixe, de
tránsito e de destino, e entre si, permiten que os traficantes actúen con impunidade”.
n Considera tamén que “os instrumentos xurídicos internacionais existentes, en particular a Convención das Nacións Unidas de 1949 relativa á loita contra a trata de
persoas e a explotación da prostitución, son inadecuados e que non existe ningún

19 Entre os documentos considerados cabe aludir, entre outros, a distintas resolucións, como por exemplo,

a 11/6/1986 sobre a violencia contra as mulleres, a 16/12/1997 sobre a Comunicación da Comisión ao
Consello e ao Parlamento Europeo sobre a trata de mulleres con fins de explotación sexual, ou aqueloutra sobre a trata de mulleres e nenos adoptada pola Asamblea Parlamentaria da OSCE en xullo de
1999; ao Plan de Acción para combater a delincuencia organizada, adoptado polo Consello de Ámsterdam celebrado en xuño de 1997 e ás Conclusións do Consello Europeo de Tampere, de outubro de 1999.
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instrumento internacional que englobe a totalidade dos aspectos relacionados coa
trata de persoas; considerando, non obstante, que o feito de que estes instrumentos se consideren insuficientes se debe tamén á falta de vontade política e de
determinación para lles dar prioridade a estes temas”.
Feitas estas consideracións, a resolución incorpora, entre outros, os seguintes puntos:
n Condena a trata de mulleres e de nenos como unha violación intolerable dos dereitos fundamentais e, polo tanto, como acto delituoso, e subliña que este tipo de violacións son cada vez máis frecuentes no territorio da UE.
n Sinala os vínculos existentes entre a trata de persoas e as políticas de migración
e asilo; pídelle á comisión que analice en que medida contribúen á trata de persoas as leis e prácticas en materia de inmigración na UE e pide unha formulación
específica en relación coa trata de mulleres, máis alá do tratamento das cuestións
asociadas á migración irregular no seu conxunto.
n Considera que unha definición clara e harmonizada da trata de persoas é unha
condición previa para combater con eficacia a trata de mulleres.
n Pídelles aos estados membros e aos estados candidatos, entre outras medidas,
que “tipifiquen como delito na súa lexislación a trata de mulleres e as prácticas
similares á escravitude relacionadas con elas (...); melloren a coordinación no
ámbito nacional e establezan unha autoridade central que se ocupe da trata de
persoas”.
n Pídelle á comisión que presente unha serie de propostas para harmonizar as leis
nacionais e os métodos de detección e persecución, con vistas a garantir, entre
outros aspectos, “a non condena das persoas vítimas da trata de persoas, incluída a súa non criminalización pola utilización de visados ou documentos falsos derivada da súa situación traumática, así como a prohibición de calquera tipo de internamento das vítimas en centros de detención, e a posibilidade de que as ONG
incoen procesos xudiciais en nome das vítimas”.
n Insta tamén a comisión a “que amplíe as propostas que pensa presentar, dunha
banda, á trata de seres humanos en xeral, co fin de incluír tanto a homes como a
nenos, e doutra, á trata de seres humanos orixinarios dos estados membros da
Unión Europea”.
n Así mesmo, subliña que “as persoas sometidas a explotación sexual deben considerarse como vítimas; que, tendo en conta a inmensa dificultade á que se enfrontan para saír da súa situación, tanto a Unión Europea como os estados membros
deben achegar os medios necesarios para a súa reinserción, mediante a utilización de recursos comunitarios e a elaboración de programas de loita contra a
exclusión social, dunha banda, e con medidas específicas para a reinserción das
mulleres prostituídas, doutra”.
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n Pídelle á Unión Europea “que tome a iniciativa de elaborar unha Convención das
Nacións Unidas sobre a condena das persoas que instigan, organizan ou perpetran algún tipo de trata de persoas”.
n Pídelles “aos medios de comunicación que, a través dos seus códigos deontolóxicos, limiten ou renuncien á publicidade relativa ao comercio sexual co fin de dificultar ao máximo o negocio e as redes de trata de mulleres”.
n Subliña que “o Tribunal Penal Internacional pode ser un instrumento eficaz para loitar contra a trata de persoas e insta os estados membros a que ratifiquen o convenio sobre o Tribunal Penal Internacional”.

III.2.4. Ámbito estatal
Se se atende aos tres grandes sistemas ou modelos xurídicos de intervención estatal en materia de prostitución –o prohibicionismo, o regulamentarismo e o abolicionismo–, pode afirmarse que, na actualidade, no Estado español impera o sistema
abolicionista.
Para chegar a esta afirmación hai que ter en conta unha multiplicidade de aspectos
e características do seu sistema legal:
n En primeiro lugar, é un sistema abolicionista porque non persegue o exercicio da
prostitución, co cal, o sistema español non podería ser considerado prohibicionista.
n Aínda que non prohibe o exercicio da prostitución, tampouco a recoñece legalmente, co que tampouco pode ser considerado como un sistema regulamentarista.
n Finalmente, en canto á persecución do proxenetismo –característica inherente ao
modelo abolicionista–, na actualidade o sistema español sanciona a calquera persoa que se lucre mediante a explotación da prostitución allea.
Nunha tentativa expositiva da evolución lexislativa no tratamento da prostitución en
España, poden destacarse as seguintes actuacións xurídicas:
n Os antecedentes abolicionistas en España remóntanse ao ano 1935, cando se
promulgou un decreto polo que se suprimía a regulamentación da prostitución.
Posteriormente, co Decreto lei, do 3 de marzo de 1956, sobre a abolición de centros de tolerancia20 e outras medidas relativas á prostitución, é cando o Goberno
español dá os primeiros pasos para establecer un sistema de corte abolicionista,
sendo o punto de partida para esbozar a súa postura de abordaxe legal sobre o
fenómeno da prostitución.

20 Prostíbulos.

37
A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia

n En 1962 España adhírese ao convenio para a represión da trata de persoas e a
explotación da prostitución allea das Nacións Unidas. Baseándose no concepto de
trata internacional como o “recrutamento dunha muller con vistas á súa prostitución nun país distinto ao da súa residencia habitual”, a ratificación do Estado español ao convenio suporía, baixo esa conceptualización, que a lexislación penal
debería castigar o aproveitamento da prostitución allea, aínda que mediase o consentimento da persoa afectada. O Código penal español de 1963 sancionaba unha
serie de condutas ao respecto:
¢ Ofender de calquera modo o pudor ou os bos costumes con feitos de grave

escándalo ou transcendencia.
¢ Cooperar ou protexer a prostitución dunha ou varias persoas, dentro ou fóra de

España, participando dos beneficios dese tráfico ou facendo del un modo de
vivir.
¢ Determinar a unha persoa maior de vinte e tres anos a satisfacer os desexos

deshonestos doutra mediante engano, violencia, ameaza, abuso de autoridade
ou outro medio coactivo.
¢ Reter, polos mesmos medios e contra a súa vontade, unha persoa, obrigándoa

a calquera clase de tráfico inmoral, sen que poida escusarse a coacción alegando o pago de débedas contraídas.
n Máis tarde, o 18 de decembro de 1979, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas
aprobou a Convención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación
contra a muller. España ratificou esta convención en 1983.
n Posteriormente, as actividades relacionadas coa prostitución recolléronse na Lei
de perigosidade e rehabilitación social e no anterior Código penal. Logo da entrada en vigor do novo Código penal (maio de 1996), tal lei quedou derrogada.
n O Código penal de 1995 establece un punto de inflexión a este respecto, pois pode
afirmarse que, a partir de aquí, España deixa de ser un país claramente abolicionista: despenaliza o proxenetismo de forma xeral e sanciona unicamente as súas
formas máis agravadas, como o emprego de coacción21 e a prostitución de menores e persoas incapaces.
O novo código supuxo unha simplificación dos tipos penais, tanto no que respecta ao número de preceptos e condutas incriminadas, como á redacción destes.
Ademais, constátase o abandono de calquera contido moralizante, como as referencias ao tráfico inmoral ou á corrupción que contiña a anterior regulamentación,
21 Así, as persoas abolicionistas, con anterioridade ás reformas introducidas no Código penal mediante a

Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, cualificaban esta despenalización a eliminación do castigo
para o proxeneta polo miúdo como unha infracción do convenio de 1949, alegando que a proba do consentimento é de difícil demostración, dadas as circunstancias de presión e violencia baixo a que se atopan as vítimas destes delitos.
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de tal maneira que os novos tipos penais responden claramente á protección do
ben xurídico que está presente no resto do título: a liberdade sexual.
As condutas reguladas baixo o título de delitos relativos á prostitución eran as
seguintes:
¢ A prostitución de menores de idade e persoas incapaces (artigo 187): o código

trata de incriminar dunha maneira ampla condutas que inciden con maior ou
menor intensidade na formación dun mercado de prostitución de menores.
¢ A prostitución de persoas maiores de dezaoito anos efectuada coactivamente

(artigo 188): neste caso hai que entender despenalizadas todas aquelas condutas que antes estaban incluídas no artigo 452 bis d), é dicir, a dos xerentes,
donos e donas, empregados e empregadas, arrendadores e arrendadoras dos
locais onde se leve a cabo esa actividade.
A este respecto, a Lei orgánica 11/1999, do 30 de abril, de modificación do título
VIII do libro II do Código penal, aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de
novembro, inclúe un novo suposto de medio en que a acción se manifesta –a violencia–, e cámbiase o termo “coacción” polo de “intimidación”. Deste xeito, considerarase que está a cometer un acto delituoso relativo á prostitución e á corrupción de menores “quen determine, empregando violencia, intimidación ou engano ou abusando dunha situación de necesidade ou vulneración da vítima, a persoa maior de idade a exercer a prostitución ou a manterse nela” (artigo 188.1).
Introdúcese ademais un novo suposto delituoso que o novo Código penal non
contemplaba e que atende á acción de “favorecer a entrada, estancia ou saída
do territorio nacional de persoas con finalidade da súa explotación sexual,
empregando violencia, intimidación ou engano, ou abusando dunha situación
de necesidade ou vulnerabilidade da vítima” (artigo 188.2).
¢ A utilización de menores ou incapaces en espectáculos exhibicionistas ou por-

nográficos (artigo 189.1): incluiríanse aquí, entre outras, condutas como a de
fotografar ou facer unha película a menores para a súa comercialización e distribución posterior en redes informáticas, por exemplo.
¢ O delito de omisión do deber de impedir a prostitución de menores e incapaces

(artigo 189.2): mediante este precepto regúlase a conduta do que “tivese baixo
a súa potestade, garda, tutela ou acollemento a un menor ou incapaz e, con
noticia da prostitución deste, non faga o posible para impedir a súa continuación en tal estado ou non acudise á autoridade para o mesmo fin”.
n Doutra banda, cómpre indicar que no ano 2000, a través da Lei orgánica 6/2000,
do 4 de outubro, pola que se autoriza a ratificación por España do Estatuto da
Corte Penal Internacional –aínda que xa se acollía a el desde 1998–, España ratifica o devandito estatuto, que se atribúe, entre outras competencias, a de xulgar
os delitos de “violación, escravitude sexual, prostitución forzada, embarazo forza-
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do, esterilización forzada e calquera outra forma de violencia sexual de gravidade
comparable”.
n No ano 2003, a través da Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, de medidas
concretas en materia de seguridade cidadá, violencia doméstica e integración
social dos estranxeiros, introdúcese, entre outras, unha importante modificación
no Código penal español de 1995, en concreto a do artigo 188, pola que pasan a
penalizarse todas aquelas condutas nas que se revele lucro a través da explotación da prostitución exercida por outra persoa.
Tras esta modificación, o devandito artigo queda redactado como segue:
“1. O que determine, empregando violencia, intimidación ou engano, ou abusando
dunha situación de superioridade ou de necesidade ou vulnerabilidade da vítima,
a persoa maior de idade a exercer a prostitución ou a manterse nela, será castigado coas penas de prisión de dous a catro anos e multa de doce a vinte e catro
meses. Na mesma pena incorrerá o que se lucre explotando a prostitución doutra
persoa, aínda co seu consentimento.
2. Imporanse as penas correspondentes na súa metade superior, e ademais a
pena de inhabilitación absoluta de seis a doce anos, aos que realicen as condutas
descritas no apartado anterior prevaléndose da súa condición de autoridade,
axente desta ou funcionario público.
3. Se as mencionadas condutas se realizasen sobre persoa menor de idade ou incapaz, para iniciala ou mantela nunha situación de prostitución, imporase ao responsable a pena superior en grao á que corresponda segundo os apartados anteriores.
4. As penas sinaladas imporanse nos seus respectivos casos sen prexuízo das
que correspondan polas agresións ou abusos sexuais cometidos sobre a persoa
prostituída”.
En síntese, e á vista deste percorrido de carácter xurídico, na actualidade, cabe indicar que en España:
n O exercicio da prostitución se atopa nunha situación de “alegalidade”, non está
penalizado, pero tampouco se regula nin se recoñece xuridicamente como actividade profesional. Polo tanto, ao non ser unha actividade económica recoñecida,
non está gravada impositivamente nin tampouco as persoas que a exercen teñen
dereito a cotizar á Seguridade Social.
n Non se penaliza a compra de servizos sexuais en ningunha das circunstancias nas
que puidese darse, como, por exemplo, cando a muller prostituída é menor de
idade.
n Logo da reforma introducida no Código penal de 1995 no ano 2003, o proxenetismo deixa de ser perseguido unicamente nos supostos de prostitución de menores
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e persoas incapaces, así como a realizada con persoas maiores de idade mediante intimidación; e penalízanse todos os supostos nos que exista lucro mediante a
explotación da prostitución allea, aínda co consentimento da persoa. Tras esta
modificación pode afirmase que España retoma, de xeito máis nidio, a tradición
abolicionista iniciada en 1935.
Noutra orde de cousas, nun estudo destas características resulta imprescindible facer
referencia á situación legal das persoas estranxeiras en España, posto que, como se
porá de manifesto, na actualidade, a maior parte das mulleres que se dedican ao
exercicio da prostitución en Galicia son estranxeiras, á vez que todas as predicións
vaticinan un aumento constante da presenza de mulleres inmigrantes no mundo da
prostitución.
A lei de estranxeiría: a norma reguladora da situación das persoas estranxeiras en
España
Neste apartado farase, pois, referencia aos aspectos máis destacados da Lei de
estranxeiría, vixente no conxunto do Estado español, que poidan ter relación ou especiais consecuencias para as mulleres estranxeiras que exercen a prostitución.
A Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, modificada mediante a Lei orgánica 8/2000,
foi sometida a unha nova reforma en novembro de 2003, mediante a aprobación da
Lei orgánica 14/2003, do 20 de novembro, debido a que, como se sinala na exposición de motivos, durante a vixencia da norma anterior “aconteceron diversas circunstancias que, consideradas no seu conxunto, suscitaron a necesidade de adaptar
aquela aos continuos cambios dun fenómeno mutable como é o migratorio. Así, xunto
ao considerable incremento producido no número de residentes estranxeiros en
España nos últimos anos, tamén se constatou un cambio nas formas nas que se produce o feito migratorio do que o noso país é receptor, o que xerou un maior coñecemento deste fenómeno, co fin de incorporar instrumentos normativos que posibiliten
unha mellor e máis sinxela ordenación dos fluxos migratorios, facilitando os medios
a través dos que debe desenvolverse a inmigración respectuosa coas canles legais,
e reforzando os mecanismos para incidir na loita contra a inmigración ilegal, cada vez
máis organizada e con maiores recursos para a consecución dos seus obxectivos”.
En canto ao contido da norma, pode afirmarse que algúns dos seus preceptos constitúen obstáculos para a regularización da situación das mulleres que exercen a prostitución, pois moitos dos requisitos esixidos son difíciles de cumprir, dada a situación
de precariedade na que viven estas mulleres.
Así, en primeiro lugar, no que atinxe aos requisitos para a entrada en territorio español (artigo 25) establécese que “o estranxeiro que pretenda entrar en España deberá facelo polos postos habilitados para o efecto, estar provisto do pasaporte ou documento de viaxe que acredite a súa identidade e que se considere válido para tal fin
en virtude de convenios internacionais subscritos por España e non estar suxeito a
prohibicións expresas. Así mesmo, deberá presentar os documentos que se determi-
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nen regulamentariamente que xustifiquen o obxecto e as condicións da estadía e
acreditar medios de vida suficientes para o tempo que pretenda permanecer en
España, ou estar en condicións de obter legalmente os devanditos medios”.
Neste sentido, o exercicio da prostitución, ao ser unha actividade carente de regulación legal, impide a súa consideración como actividade laboral. Por iso, normalmente a situación destas mulleres é de “estadía”22 –frecuentemente adúcense motivos
turísticos–, polo que a súa permanencia non pode superar os noventa días e, transcorrido ese tempo, deberán obter unha prórroga de estadía ou un permiso de residencia temporal que, de non lograrse, provocaría que se entre nunha situación de ilegalidade. Tanto para obter a prórroga como o permiso de residencia temporal é necesario acreditar que se dispón de medios de vida suficientes para atender os gastos
de manutención ou estadía.
Así pois, atoparse irregularmente en territorio español, por non ter obtido a prórroga
de estadía, carecer de autorización de residencia ou por ter caducada máis de tres
meses a devandita autorización, e sempre que o interesado non tivese solicitado a
súa renovación no prazo previsto regulamentariamente; así como atoparse traballando en España sen ter obtido o permiso de traballo ou autorización administrativa previa para traballar, cando non se conte coa autorización de residencia válida, constitúen infraccións de carácter “grave” (artigo 53), que poden dar lugar á expulsión do
territorio español, tal e como se sinala no artigo 57.
Doutra banda, a Lei de estranxeiría cualifica como infraccións de carácter “moi grave”
“inducir, promover, favorecer ou facilitar con ánimo de lucro, individualmente ou formando parte dunha organización, a inmigración clandestina de persoas en tránsito
ou con destino ao territorio español ou a súa permanencia neste, sempre que o feito
non constitúa delito” (artigo 54, parágrafo 1, letra b), así como “a contratación de traballadores estranxeiros sen ter obtido con carácter previo a correspondente autorización de traballo, incorréndose nunha infracción por cada un dos traballadores estranxeiros ocupados” (artigo 54, parágrafo 1, letra d).
Resulta, por outro lado, positivo, que no artigo 59 desta lei se regule a colaboración
contra redes organizadas. O devandito precepto establece que a persoa estranxeira
que entrou ilegalmente no país e que se atopa en situación irregular en España, “por
ter sido vítima, prexudicado ou testemuña dun acto ilícito de seres humanos, inmigración ilegal ou de tráfico ilícito de man de obra ou de explotación na prostitución
abusando da súa situación de necesidade”, poderá quedar exenta de responsabilidade administrativa e non será expulsada, se denuncia as persoas autoras ou cooperadoras do devandito tráfico e coopera e colabora coa Administración policial proporcionando datos ou testemuñando no proceso xudicial.
22 “As persoas estranxeiras poden atoparse en España nas situacións de estadía ou residencia” (artigo

29). A estadía é a permanencia no territorio español por un período de tempo non superior aos noventa días. A residencia temporal autoriza a permanecer en España por un período superior a noventa días
e inferior a cinco anos. A residencia permanente é a situación que autoriza a residir en España indefinidamente e traballar en igualdade de condicións que as persoas españolas.
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Ademais, as persoas estranxeiras que queden exentas desta responsabilidade administrativa poderán escoller entre o retorno ao seu país de procedencia e a estadía ou
residencia en España, e poderáselles facilitar a autorización de traballo e outras facilidades para a súa integración social.
Entre as críticas que recibe este precepto cabe destacar principalmente que, téndose producido as circunstancias descritas, a consecuencia non é sempre a exención
da responsabilidade administrativa da persoa estranxeira, senón que este efecto é
tan só unha posibilidade23.
Resta indicar que, mediante as disposicións finais primeira e cuarta desta lei, se
modifican algúns artigos do Código penal en relación co trafico ilegal de persoas,
mentres que a disposición final segunda crea un novo título neste código –título XV
bis. Delitos contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros, introducindo o artigo 318
bis24, no que se estipulan as penas para aquelas persoas que promovan, favorezan
ou faciliten o tráfico ilegal de persoas e a inmigración clandestina, desde, en tránsito
ou con destino a España. Estas penas agrávanse se o propósito destas condutas é
a explotación sexual das persoas, e aínda máis se se actúa con ánimo de lucro, ou
se se emprega violencia, intimidación, engano ou abuso da situación de necesidade
da vítima e se se pon en perigo a vida, a saúde ou a integridade das persoas, ou se
a vítima é menor de idade, así como se o delito é cometido por unha autoridade no
exercicio do seu cargo–.

III.2.5. Ámbito autonómico
Actualmente a Comunidade Autónoma de Galicia non dispón dunha normativa na
que se regulen cuestións relacionadas co exercicio da prostitución, un feito que
tamén se constata na maior parte das restantes comunidades, dado o baleiro legal
no que se encontra inmerso o fenómeno da prostitución desde a perspectiva estatal.
Así, polo que atinxe á situación noutras comunidades autónomas, o único acercamento ao mundo da prostitución existente ata o momento realizouse en Cataluña,
comunidade na que, en agosto do ano 2002, a Generalitat de Catalunya aprobou un
decreto polo que se regulan os locais de pública concorrencia onde se exerce a prostitución, de acordo coas competencias exclusivas que a Generalitat ten en materia de
espectáculos, concretadas pola Lei do Parlamento de Cataluña 10/1990, sobre “normativa do espectáculo, as actividades recreativas e os establecementos públicos”.
O obxecto deste decreto é o de establecer os requisitos e as condicións que teñen
que reunir os locais de pública concorrencia nos que se exerce a prostitución, así
23 Vid. “A trata de persoas no dereito español”, Antonio Roma Valdés, nas Xornadas “Muller, arte e com-

promiso”. Servicio Galego de Igualdade, Xunta de Galicia. 2002.
24 Os artigos 318 e 318 bis do Código penal foron obxecto de modificación mediante a aprobación da Lei

orgánica 11/2003, do 29 de setembro, de medidas concretas en materia de seguridade cidadá, violencia doméstica e integración social dos estranxeiros. A última reforma da Lei de estranxeiría, aprobada
dous meses máis tarde, non alterou, non obstante, este novo redactado.
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como os reservados anexos onde se desenvolve a prestación de servizos de natureza sexual, e establecer as limitacións e as prohibicións inherentes a este tipo de establecementos.
A entrada en vigor deste decreto implica que sexan os concellos, mediante as súas
ordenanzas, os que teñan que establecer os requisitos que deben cumprir os anexos
ao local –hixiénico-sanitarios, equipamentos, etc.–. Así mesmo, tamén debe ser a
Administración municipal a responsable de establecer a normativa urbanística aplicable, que deberá regular as condicións de situación deste tipo de locais.
Nunha liña semellante, aínda que no ámbito municipal, cabe facer mención da
Ordenanza municipal do Concello de Bilbao, do ano 1999. O obxectivo desta ordenanza foi, dunha banda, fixar as distancias mínimas que deben gardar os establecementos públicos onde se exerce habitualmente a prostitución, de modo parcial ou
total, así como o réxime xurídico que disto se deriva; e, doutra banda, sinalar os
requisitos de orde hixiénico-sanitaria que tales locais deben cumprir.
Nestes momentos estase, pois, asistindo aos primeiros acercamentos legais ao
mundo da prostitución, co obxecto de regular determinados aspectos asociados ao
seu exercicio, concretamente aos relativos aos locais de concorrencia pública onde
se exerce a prostitución.

III.2.6. Outras modalidades xurídico-políticas de intervención no plano internacional
Unha vez perfilada a produción xurídica existente na actualidade en materia de prostitución nos diferentes ámbitos considerados, resulta de interese expoñer as principais características de dúas lexislacións tamén vixentes na actualidade en dous países europeos, dous sistemas lexislativos antitéticos, o de Holanda e o de Suecia, en
canto ás políticas de intervención no ámbito da prostitución.
O caso de Holanda
Non pode obviarse, desde logo, que a actual lexislación holandesa en materia de
prostitución é unha das máis polémicas. A lexislación nacional referente á prostitución
nos Países Baixos foi, como en moitos países europeos, abolicionista, condenando a
todo/a aquel/a que tivese relación coa organización ou a forma de vida da prostitución. Non obstante, desde que se introduciu esta lexislación en 1911, foise producindo unha progresiva relaxación na súa posta en práctica, o que se traduciu en que o
exercicio da prostitución fose aceptado como unha forma de vida: abríronse bordeis
e as zonas de tolerancia estaban tacitamente permitidas.
En 1983, presentouse un proxecto de lei para modificar a lexislación, pois as autoridades municipais querían dispoñer dunhas ferramentas administrativas apropiadas
para regular a prostitución. Este desenvolvemento coincidiu cun momento xeral de
liberación, no cal a prostitución foi progresivamente “normalizada”.
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Pero non é ata 1996 cando o Goberno holandés, finalmente, propuxo abolir a prohibición xeral dos bordeis25 e legalizar a prostitución voluntaria. O proxecto de lei para
legalizar os prostíbulos aprobouse en outubro de 1999, entrando en vigor no mesmo
mes do ano 2000.
Cinco son os obxectivos que se perseguen con esta lexislación:
n controlar e regularizar as operacións de prostitución;
n aumentar as medidas en contra da prostitución involuntaria;
n protexer as persoas menores de abusos sexuais;
n desestabilizar o crime dentro da industria sexual;
n combater a organización da prostitución e os bordeis onde se detectan irregularidades.
A nova lei legaliza os prostíbulos mentres non interfiran ou interrompan a vida pública, establecendo unha regulamentación da operación comercial da prostitución igual
que ocorre noutros negocios. A partir dese momento, os bordeis son tratados como
calquera outra empresa, polo que deben pagar o imposto de sociedades, afiliarse á
Seguridade Social e respectar o dereito laboral e as normas vixentes no ámbito sanitario.
Ademais, estas reformas supuxeron aceptar algunhas das demandas das organizacións das persoas que exercen a prostitución polo dereito a traballar, como persoas
adultas, a través da elección individual e en condicións razoables.
A lexislación establece unha política de prostitución clara e coherente, pero son as
autoridades locais as responsables de controlar e regular as condicións baixo as que
se permitirá o traballo sexual nos seus límites.
Esta lexislación inspírase nas recomendacións da Organización Internacional do
Traballo, en canto que a prostitución pasa a considerarse como unha actividade laboral máis, susceptible de tratamento impositivo e que lles concede ás persoas que a
exercen os mesmos dereitos sociais dos que gozan outras persoas traballadoras. De
feito, a súa filosofía coincide plenamente cunha das recomendacións da OIT no seu
informe O sector do sexo: as bases económicas e sociais da prostitución no sueste
asiático, do ano 1998, que sinala que “para as persoas adultas que escollen libremente o traballo sexual, os obxectivos das políticas deberían basearse na mellora
das condicións de traballo e da súa protección social, así como en asegurar que

25 Neste contexto, o termo “bordel” refírese tamén a clubs de sexo, ventás e outros negocios que funcio-

nan coa prostitución.
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gozan dos mesmos dereitos e beneficios no seu emprego que as restantes persoas
traballadoras”26.
Ao fío desta cuestión, convén comentar como, desde posturas abolicionistas, se verten duras críticas contra as recomendacións da OIT en materia de prostitución, debido a que o devandito informe insta ao recoñecemento da prostitución como traballo.
Ese recoñecemento engloba unha extensión “dos dereitos e os beneficios do traballo para as persoas traballadoras do sexo”, a mellora “das condicións de traballo nesa
industria” e a “extensión da presión fiscal a numerosas actividades lucrativas que se
asocian a ela”. As críticas baséanse, pois, no feito de lexitimar o exercicio da prostitución, xa que, desde a ideoloxía abolicionista, o informe parece considerar os dereitos humanos como un obstáculo para o recoñecemento da prostitución como unha
rama da industria do sexo.
O caso de Suecia
A diferenza do pragmatismo das autoridades holandesas, a postura sueca continúa
caracterizándose por unha postura abolicionista, fortemente influenciada por unha
preocupación polos dereitos das mulleres.
Así, a nova lexislación –consistente na reforma do seu Código penal–, que entrou en
vigor en xaneiro de 1999, persegue as persoas usuarias, xestoras e promotoras da
prostitución –de feito, os clientes poden ser condenados a unha pena de prisión de
entre seis meses e un ano–, e non criminaliza as persoas que ofrecen os seus servizos sexuais mediante prezo27.
Trátase dunha orientación político-criminal que considera a prostitución unha forma
de violencia contra as mulleres, xa que son estas quen en maior medida a practican,
e os homes quen de xeito maioritario a demandan. Non diferencia, polo tanto, como
no caso de Holanda, entre prostitución forzada ou voluntaria.
De feito, esta reforma penal foi promovida por tres mulleres que ocupaban tres carteiras ministeriais no Goberno sueco: a de Saúde e Asuntos Sociais, a de Xustiza e
a de Traballo. Ademais, foi aprobada nun Parlamento no que as mulleres, de forma
inusual, constituían o 41% do conxunto de deputados e deputadas. Esta reforma foi
apoiada por socialdemócratas, membros do Partido dos Verdes e por ex-comunistas,
coa oposición de conservadores e liberais.

26 Vid. “Lexitimar a prostitución como traballo: a Organización Internacional do Traballo insta ao recoñe-

cemento da industria do sexo”, Janice Raymond, codirectora executiva da Coalición contra o Tráfico de
Mulleres, 1999. Op. cit. en La légitimacion de la prostitution dans l´Union Européenne, Aurélia Costes.
2002. En http://www.penelopes.org.
27 Neste sentido, cómpre indicar que, non obstante, algunhas persoas especialistas na materia, entre

elas, a profesora de dereito penal da Universidade Autónoma de Barcelona, Celia Suay, definen o sistema sueco como prohibicionista, ou “neoprohibicionista”, xa que non persegue ás persoas que exercen a prostitución, pero penaliza os demais actores implicados.
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O Goberno sueco considera a violencia contra as mulleres como un serio problema
social, e de feito, esta lexislación é parte dunha serie de cambios lexislativos orientados a loitar contra a violencia exercida contra as mulleres, que se ten materializado
no aumento do número de asaltos e distintas formas de ofensa sexual.
Por outro lado, hai que ter en conta que Suecia fora un país con baixos índices de
prostitución, pero que nos anos inmediatamente anteriores a esta reforma lexislativa
acusaba un forte aumento no número de mulleres que a exercían, debido á chegada
de mulleres procedentes dos países do Leste e da antiga Unión Soviética.
Efectos da nova lexislación en perspectiva comparada
Estudos preliminares destinados á avaliación dos efectos da introdución da nova
lexislación en Holanda e en Suecia apuntaban que distintas políticas podían dar lugar
a resultados similares.
Expóñense a continuación os principais efectos, positivos e negativos, da posta en
marcha de políticas públicas deseñadas a partir da nova normativa introducida nos
dous estados.
En primeiro lugar, estas investigacións apuntaban que nos Países Baixos a situación
para unha parte das persoas que exercen a prostitución melloraría, gañarían dereitos sociais, legais e laborais, acolléndose a unha normativa de saúde e seguridade
semellante á doutros traballos. O novo sistema de regulación permite a normalización
dalgunhas formas de traballo sexual: as traballadoras e os traballadores sexuais
poden operar de forma visible e converterse en parte da vida pública, tanto en negocios de pequena como de grande escala, producíndolle uns ingresos substanciais ao
Estado. Ademais, os abusos poden ser perseguidos.
En Suecia, pola súa banda, a primeira consecuencia foi unha inmediata redución do
número de mulleres nas rúas de Estocolmo e Goteborg, que chegou a ser ata dez
veces inferior ao que se rexistraba con anterioridade á entrada en vigor da nova normativa.
O feito de considerar as mulleres que exercen a prostitución como vítimas, máis que
como criminais, contribuíu positivamente ao fomento dun tratamento máis sensible
cara a elas, ao tempo que animou á colaboración e á comunicación entre a policía e
os servizos sociais. Ademais, constatouse un declive no recrutamento, particularmente de mulleres novas.
Non obstante, a política posta en marcha tamén contribuíu a unha reorganización da
industria do sexo, de xeito que, probablemente, persoas prostituídas e clientes optan
por formas menos visibles de establecer contacto. É posible pensar que se estivese
a desenvolver un sistema legal que promova a diferenza da atención prestada entre
as persoas prostituídas locais e as inmigrantes, e entre a compra de sexo en Suecia
e a que se realiza fóra. Isto é debido a que a acción dos servizos sociais parece estar
dirixida fundamentalmente ás persoas inmigrantes, que se diferencian notablemente
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das autóctonas, porque se considera que teñen maiores necesidades no plano da
saúde. Por outro lado, é posible que a posta en práctica desta política abolicionista
envíe a individuos suecos aos países veciños. Os que exercen a prostitución poden
ir tamén ao estranxeiro, co que podería asistirse a un aumento do “turismo sexual”.
Algo semellante podería ocorrer en Holanda, onde unha proporción importante das
persoas que exercen a prostitución poden quedar excluídas polo novo sistema –individuos que non queren ou non poden rexistrar o seu emprego, ben por ser menores,
inmigrantes, ou consumir drogas ilegais–, véndose adversamente afectados por esta
lexislación, que as/os conduce á invisibilidade para as autoridades. Estes grupos vulnerables experimentarían un aumento da precariedade laboral, con pouco interese
dos managers ou clientes pola súa saúde e seguridade. Deste xeito, aquí estase a
crear un sistema de dous niveis: traballadoras/es con todos os dereitos recoñecidos
e traballadoras/es excluídos do sistema de protección social.
Se estes eran os efectos detectados e prognosticados nas primeiras investigacións
realizadas, datos máis recentes28 indican que en Suecia o exercicio da prostitución
se reduciu nun 80%, impedindo, así mesmo, a consolidación das mafias no país. En
Holanda, non obstante, segundo información facilitada polo seu Ministerio de Xustiza,
mantívose a marxinalidade, a explotación de menores e a presenza das mafias, en
tanto que as mulleres prostituídas tampouco conseguiran mellorar a súa situación,
pois das trinta mil mulleres que se estima que se dedican a este exercicio, no ano
2002 só tiñan legalizada a súa situación novecentas vinte e unha, á vez que se sospeitaba que detrás desas altas existía toda unha estrutura mafiosa de explotación
sexual.

III.3. As diferentes modalidades no exercicio da prostitución.Aproximación ao colectivo de mulleres en Galicia
Desde a perspectiva do coñecemento sociolóxico, a aproximación ao mundo da prostitución resulta unha ardua tarefa, pois trátase dun ámbito complexo e diverso, non só
pola súa composición e diferentes modalidades que o seu exercicio pode presentar,
senón tamén pola multiplicidade de factores que afectan as condicións de vida, de traballo e de saúde das persoas que a exercen.
O estigma social existente e a falta de información sobre a actividade condicionan, xa
de entrada, todas estas circunstancias, pero hai outros elementos que poden agravalas, como son o grao de dependencia, as situacións de irregularidade administrativa
nas que se atopan gran parte das mulleres estranxeiras, a motivación e as necesidades persoais de quen a exercen, etc.

28 Información extraída da comparecencia de Ana Míguez, presidenta da organización Alecrín, o 12 de

novembro de 2003 na Comisión Especial sobre a Prostitución creada no Senado.
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Así pois, tentar describir como é este colectivo, as súas características e o seu perfil
non é doado, de xeito que a seguinte delimitación teórica, froito dunha análise da documentación consultada, presentada expositivamente en apartados, debe ser considerada como un todo no que múltiples casos e circunstancias se presentan e entrecruzan.
Neste capítulo expóñense, dunha banda, as características máis relevantes das principais formas que, na actualidade, presenta o fenómeno estudado, para posteriormente,
nun segundo apartado, realizar unha descrición sobre o colectivo que exerce a prostitución en Galicia, segundo as distintas modalidades de exercicio, descrición que se
basea na análise conxunta das investigacións realizadas nos últimos anos na comunidade autónoma.

III.3.1. As diferentes modalidades no exercicio da prostitución
A maioría dos estudos sociais e xurídicos coinciden á hora de identificar as principais
formas que adopta o exercicio desta actividade: a prostitución de rúa ou marxinal, a
prostitución en locais, saunas e hoteis, a exercida en pisos de contacto e clubs de
alterne e a denominada prostitución de “alto standing”.
A prostitución de rúa e barrios chineses
É aquela que se exerce en zonas delimitadas da cidade, como poden ser os parques
e prazas públicas, as zonas antigas, os “barrios chineses” ou as zonas portuarias,
efectuándose o contacto sexual principalmente en pensións modestas dos arredores
ou nos parques ou vehículos dos clientes. Os ingresos económicos que se obteñen
polo exercicio desta modalidade son moi baixos, en comparanza cos riscos que asumen as persoas que se prostitúen en termos da súa propia seguridade.
Ademais, presenta os seguintes trazos:
n É a máis visible de todas as modalidades, xa que a captación dos clientes ten
lugar na rúa ou no exterior ou interior dos bares.
n Ademais, está xeralmente asociada á delincuencia e á drogadicción, de xeito que
tanto desde o punto de vista social como veciñal é a máis molesta e a máis estigmatizada.
n Constitúe a variante máis marxinal, non só polo anteriormente sinalado, senón
tamén polas condicións hixiénicas nas que se exerce.
n Preséntase principalmente no ámbito urbano.
n A pesar dos seus inconvenientes, menciónase como vantaxe a posibilidade de dispoñer dos cartos gañados no mesmo día ou no momento no que se realiza o servizo.
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A prostitución en locais e clubs de alterne
Trátase dunha fórmula xurdida nos países con sistemas abolicionistas e prohibicionistas, que garda certa semellanza cos antigos prostíbulos. Estes establecementos
contan con instalacións e servizos que lles ofrecen aos seus clientes, malia a prostitución de mulleres representar a base do negocio. Os ingresos que obteñen as mulleres son compartidos normalmente coa persoa propietaria do local. Ademais, ultimamente constitúen o destino de moitas mulleres inmigrantes que son obrigadas a prostituírse como medio para satisfacer a débeda contraída coas organizacións do tráfico
de persoas.
Presentan, ademais, as seguintes características:
n Sitúanse normalmente nas estradas ou nos arredores das cidades, apartándose
das zonas residenciais para evitar problemas coa veciñanza.
n Son facilmente recoñecibles polos indicativos externos que adoitan ter, e abren as
súas portas desde as primeiras horas da tarde ata a madrugada.
n Poden ser tanto pequenos ou medianos negocios como grandes superficies nas
que traballan ata cen ou máis mulleres.
n Cómpre apuntar, doutra banda, a recente regulación destes clubs nalgunhas
comunidades e concellos de España, así como o asociacionismo que comeza a
darse, feitos que terían a súa orixe na pretensión de garantir unhas determinadas
condicións de hixiene. Non obstante, a gran variedade de locais destas características impide que se poida afirmar que as condicións hixiénicas sexan, polo xeral,
mellores que as detectadas na prostitución de barrio e de rúa.
n Poden ofrecerlles ás mulleres que se prostitúen, ademais dun lugar de traballo,
manutención e aloxamento no mesmo edificio, en edificios contiguos ou anexos,
ou mesmo en pisos próximos. Este feito íllaas aínda máis, pois fan todo no mesmo
círculo, o que posibilita un maior control das súas vidas. Non obstante, poden contribuír a eliminar a desprotección que supón a rúa ao carecer dun teito, experiencia que afecta as que acaban de chegar.
n Por outro lado, se ben a prostitución de alterne, se se compara con outras modalidades de exercicio, permite unha maior acumulación monetaria, debe de terse en
conta que no caso das mulleres estranxeiras –que representan, como se comentará, o sector maioritario desde o punto de vista da nacionalidade– este dato volatilízase, debido ao que supón o pago da débeda correspondente á viaxe que
deben saldar con individuos ou persoas pertencentes a unha organización. Así,
esas ganancias obtéñense a través do desenvolvemento dunha intensa actividade en condicións de explotación.
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A prostitución en pisos
A prostitución en pisos de contacto, exercida polas tamén denominadas call-girls, é
aquela que se realiza nos domicilios, nos pisos, xa sexa por conta propia ou por conta
allea, é dicir, como independente ou a través dunha axencia ou persoa que rexenta o
piso. A denominación de call-girls procede precisamente do feito de que o cliente procura o servizo a través dun anuncio nun xornal. Por conta propia, o réxime de posesión do piso é xeralmente en alugueiro e nel poden traballar unha ou varias persoas.
Por conta allea, danse dúas modalidades: pode pertencer a unha persoa propietaria
ou particular, ou pode mediar unha axencia. En calquera caso, as mulleres traballan
nun piso e reparten as ganancias en porcentaxe coa casa. Pode que os donos ou as
donas non teñan presenza física no piso, senón que deleguen a xestión cotiá nunha
encargada, unha persoa de confianza que se responsabilice do mantemento do piso.
Así mesmo, parece ser frecuente que a propietaria sexa unha muller dedicada no
pasado ao exercicio da prostitución. Neste caso o piso adoita ser o seu domicilio habitual e, ocasionalmente, o dalgunhas mulleres inmigrantes que carecen de domicilio
propio. Os beneficios repártense entre unha e outras a razón dun 40% para a propietaria e un 60% para a muller que se prostitúe. Estas cantidades cobren os gastos
de mantemento da vivenda, así como as xestións de contactos cos clientes –o anuncio no xornal incluiríase aquí– realizadas pola propietaria.
Presenta, ademais, os seguintes trazos:
n O primeiro elemento que os define é a súa clandestinidade, pois non contan con
indicativos externos que os identifiquen, evitando deste xeito circunstancias adversas, tanto no contexto veciñal como policial –ao eludir as redadas–.
n Sitúanse normalmente en edificios tranquilos de ámbito urbano.
n As condicións de hixiene son, en xeral, aceptables.
n Están abertos ao público as vinte e catro horas do día e, en ocasións, as mulleres
desprázanse tamén ao piso do cliente.
n En canto á clientela, se ben non ten por que presentar un status máis elevado ca
dos clubs de alterne, caracterízase por buscar a discreción, e é menos frecuente
que acuda ao piso tras un consumo excesivo de alcohol.
n A diferenza dos clubs, as mulleres poden entrar e saír cando o desexen, poden
vivir alí temporalmente ou non, poden traballar por tempadas e mesmo por horas.
Este último aspecto facilita que as mulleres poidan levar unha “dobre vida”, gozando da clandestinidade que supón exercer a prostitución baixo esta modalidade.
Hai que subliñar que a maior parte destas características só corresponderían á prostitución desenvolta en pisos á marxe das organizacións e das redes que se dedican
ao tráfico de mulleres con fins de explotación sexual, nas que o elemento de autono-
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mía e flexibilidade das mulleres, entre outros, como é de supoñer, desaparece por
completo.
As novas formas de prostitución
Incluiríanse aquí a prostitución en hoteis de luxo, a que se exerce en salóns de masaxe, os servizos de acompañamento, o turismo sexual, etc. O inicio ten lugar a través
de anuncios publicados nos medios de comunicación, mediante os que se require a
mulleres para servizos de relax. Todas estas modalidades teñen en común sustentarse sobre un sistema de redes que administran a prostitución a escala nacional ou
multinacional, e prodúcelles incalculables beneficios aos numerosos intermediarios
que participan das actividades delituosas que xiran arredor dela, a máis importante
das cales é o tráfico de persoas con fins de explotación sexual.
A continuación expóñense as principais características dalgunhas destas variantes:
n Os servizos de acompañamento. Unha modalidade exercida polas tamén denominadas “señoritas de compañía”. Neste tipo de prostitución, as mulleres ofrecen un
servizo de acompañamento ao cliente, en viaxes, ceas, espectáculos, ademais do
contacto sexual. A captación destas mulleres realízase a través de anuncios dunha
axencia no xornal. Para pertencer a esta elite da prostitución, a muller ten que
pasar por un proceso de selección no que non só se avalía o aspecto externo
senón tamén o nivel cultural das candidatas. Se resulta escollida, a axencia faralle un book fotográfico para amosarllo ao cliente. A axencia adoita estar en contacto co demandante deste servizo a través doutras variantes ofrecidas de xeito
paralelo, como son as casas de masaxes e saunas ou os anuncios. A muller non
recibe nunca os cartos de man do cliente, senón que é a axencia a que lle paga.
n As casas de masaxe, as saunas. É importante subliñar que só unha minoría deste
tipo de locais son lugares onde se exerce a prostitución. Así pois, nos locais dedicados ao seu exercicio baixo estas denominacións, os servizos que se prestan,
ademais dos que explicitamente se anuncian, son tamén sexuais. Estes locais,
que contan coas condicións necesarias para garantir a discreción, tamén se
empregan para ofrecer servizos especiais, como as chamadas call-girls.
n Outra variante recentemente en auxe é a dos peep shows. Trátase de espectáculos eróticos ou pornográficos. Poden ser de diferentes tipos: a pasarela, a cabina
e o porno en directo sobre o escenario. Estes espectáculos sempre están integrados nos sex-shops. Nos peep shows poden traballar persoas que se dedican ao
mundo do espectáculo e outras que complementan esta actividade co exercicio da
prostitución. Neste último caso, o punto de contacto coa clientela é o propio local,
aínda que o servizo sexual se practica fóra del e sen persoas intermediarias.

III.3.2. O colectivo de mulleres que exercen a prostitución en Galicia
Tras describir, de xeito xenérico, as principais modalidades de exercicio existentes na
actualidade, ofrécese neste epígrafe unha aproximación ao colectivo de mulleres que
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exercen a actividade en Galicia, unha primeira visión de carácter xeral, baseada na
información extraída das investigacións realizadas na comunidade autónoma, coa
que se pretende obter un primeiro diagnóstico da situación do fenómeno da prostitución en Galicia.
Así, a información recadada foi extraída das seguintes investigacións sociolóxicas
que, se ben non pode afirmarse con toda certeza que representan a totalidade das
realizadas na comunidade autónoma, si constitúen as máis recentes e son, ademais,
de grande utilidade, no que respecta aos seus contidos, para os obxectivos desta
fase do estudo:
n O Estudo sobre a prostitución no sur de Galicia, realizado polo Servizo Galego de
Igualdade e a Comissão para a Igualdade e os Dereitos das Mulheres de Portugal,
no ano 1995. A metodoloxía empregada nesta investigación consistiu na realización de entrevistas a profesionais en contacto coa prostitución e a posterior realización de sesenta e oito entrevistas semiestruturadas a mulleres que exercen a
prostitución no sur de Galicia.
n O relatorio de Laura Oso Casas “Estratexias migratorias das mulleres ecuatorianas e colombianas en situación irregular: servizo doméstico e prostitución en
Galicia e Pamplona”, presentado no II Congreso sobre a Migración en España,
celebrado no ano 2000. Baséase nos resultados preliminares dunha investigación
financiada polo Instituto da Muller e dirixida polo profesor Antonio Izquierdo:
Mujeres inmigrantes en situación irregular en España: pobreza, marginación laboral y prostitución. En canto á metodoloxía desenvolvida, esta consistiu na explotación de tres grupos de discusión e trinta entrevistas individuais e grupais con
mulleres inmigrantes e autóctonas traballadoras no servizo doméstico e na prostitución, donos e clientes de clubs e pisos de contacto e informantes clave en contacto con esta realidade.
n O artigo tamén realizado por esta última investigadora, xunto con Marcela Ulloa
Jiménez, “Tráfico e inmigración feminina desde a voz das mulleres inmigrantes”,
como capítulo do informe da ONG ACSUR-Las Segovianas: Tráfico e inmigración
de mujeres en España. Colombianas y ecuatorianas en los servicios domésticos y
sexuales, do ano 2001. En canto á metodoloxía procedeuse á realización dun traballo de campo na Comunidade de Madrid e en Galicia. Nesta última comunidade
completáronse os resultados preliminares da devandita investigación, financiada
polo Instituto da Muller, cun traballo de campo consistente en dous grupos de discusión, un con clientes e homes en contacto co mundo da prostitución e outro con
traballadoras e ex-traballadoras en clubs e pisos de contacto.
n A comunicación realizada por Pablo Andrade e Marta Casal titulada “Mulleres inmigrantes e prostitución en Galicia”, do ano 2000. Investigación na que se realizaron
doce entrevistas semiestruturadas a informantes cualificados en contacto directo
con mulleres que exercen a prostitución en Galicia, e se procedeu á explotación
dos datos extraídos de cento corenta historiais do Programa Marta, de Atención
Integral a Mulleres adicadas á Prostitución desde 1996 a 1999.
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Finalmente, tamén se consultaron as comparecencias do sociólogo José López
Riopedre e da presidenta da asociación Alecrín, Ana Míguez, na Comisión Especial
do Senado sobre a Prostitución29.
Como pode comprobarse, as metodoloxías empregadas na realización dos estudos
descritos presentan un carácter netamente cualitativo, a excepción da explotación
estatística dos datos extraídos de historiais do Programa Marta, de Atención Integral
a Mulleres adicadas á Prostitución, que, non obstante, son de escasa representatividade en termos estatísticos.
Así, antes de ofrecer un perfil xenérico do colectivo de mulleres que exercen a prostitución na Comunidade Autónoma de Galicia, a descrición das principais modalidades existentes e os trazos característicos de cada unha delas, cómpre realizar unha
breve contextualización do fenómeno desde unha perspectiva socieconómica e unha
dobre óptica, autonómica e estatal.
Contexto socioeconómico e evolución na composición do colectivo obxecto de
estudo
Desde finais dos anos oitenta, España convértese nun país receptor de inmigración,
de persoas estranxeiras que basicamente se empregan no sector servizos, un fenómeno acorde coa terciarización da fase posmoderna do sistema capitalista. Neste
sentido, as investigacións consultadas poñen de manifesto a diferenciación entre a
demanda de traballo destinada ás inmigrantes en Galicia e noutras comunidades do
Estado. Así, en comparanza con outras comunidades autónomas, a demanda de
mulleres estranxeiras é no mercado laboral galego pouco significativa, debido a que
as ocupacións nas que se empregan as inmigrantes no resto de España, principalmente os traballos relacionados coa reprodución social –servizo doméstico e coidado de persoas maiores–, aínda son, en Galicia, desenvoltas principalmente pola
poboación feminina autóctona. Pola contra, os clubs situados nas estradas e os locais
de alterne nútrense case exclusivamente con traballadoras estranxeiras.
A extensión do estado de benestar, o cambio social polo que as mulleres accederon
ao sistema educativo e ao mercado laboral, tivo como consecuencia que as ocupacións socialmente menos valoradas, entre as que se encontra a prostitución, fosen
diminuíndo progresivamente. Isto explicaría, pois, que no que atinxe á composición
do colectivo de mulleres que exercen a prostitución, a presenza de españolas vaia
desaparecendo e vaia sendo substituída pola de mulleres procedentes doutros países.

29 Comparecencia do sociólogo D. José López Riopedre na Comisión Especial do Senado sobre a

Prostitución, celebrada en novembro de 2002 en Cortes Generales. Diario de Sesiones del Senado.
Año 2002 -VII Lexislatura. Comisión Especial sobre a Prostitución. 4 de novembro de 2002 e comparecencia de dona Ana Míguez, presidenta da asociación Alecrín de Vigo, na devandita comisión, o 12 de
novembro de 2003, en Cortes Generales. Diario de Sesiones del Senado. Año 2003 -VII Lexislatura.
Comisión Especial sobre a Prostitución. 12 de novembro de 2003.
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Existen tamén outros factores que determinarían este cambio na composición do
colectivo obxecto de estudo. Dunha banda, trátase dun negocio de grandes beneficios e reducidos riscos para as redes responsables da introdución de mulleres inmigrantes con estes fins, ao que hai que unirlle a existencia dun imaxinario social que
rodea as mulleres estranxeiras, e que as identifica como “exóticas, exuberantes e
fogosas”. Doutra banda, existe un número de cidadás estranxeiras dispostas a mellorar a súa situación económica. Neste sentido, pode dicirse que a prostitución constitúe unha vía para a acumulación monetaria máis rápida, se se compara cos traballos
no servizo doméstico e nos servizos persoais, pero só naqueles casos nos que a
muller xa non ten pendente o pago da débeda pola viaxe a España, ou non se atopa
en mans das redes de tráfico e explotación sexual.
Se ben a chegada de mulleres inmigrantes a Galicia xa ten lugar nos anos setenta,
a composición deste colectivo foi variando cos anos. Nun principio, a maioría delas
eran portuguesas, pero, nos anos oitenta, comeza a rexistrarse unha inmigración procedente de Arxentina e da República Dominicana. A partir de 199630, o continxente
maioritario confórmano as mulleres colombianas.
As investigacións realizadas en Galicia constatan que, de feito, estas últimas constitúen a poboación maioritaria dos clubs da comunidade, seguidas polas venezolanas,
dominicanas e brasileiras, a maior distancia. Aínda que tamén se ten coñecemento
de mulleres provenientes da África subsahariana e dos países do leste europeo, a
súa importancia cuantitativa é mínima en comparación con outras zonas do Estado.
Así pois, a prostitución en Galicia é exercida principalmente por sudamericanas –destacándose entre estas as mulleres que proceden de Colombia–, seguidas das españolas e portuguesas31.
Nesta orde de cousas, dúas das investigacións manexadas en relación coa situación
da prostitución en Galicia conteñen un perfil sociodemográfico das mulleres dedicadas ao exercicio da prostitución no ámbito da comunidade autónoma. Non obstante,
as dúas presentan limitacións de tipo metodolóxico. De calquera xeito, a caracterización do colectivo que deseguido pasa a detallarse pode interpretarse como unha tendencia, dada a reducida representatividade que, en termos estatísticos, teñen os
datos salientados.
30 Neste sentido é interesante destacar que o Estudo sobre a prostitución no sur de Galicia, realizado nos

anos 1995-96, sinalaba que o 28% das mulleres que exercían a prostitución nesa zona eran españolas, o 25% colombianas, o 18% portuguesas incluídas as angoleñas, e logo, en proporcións inferiores
ao 10% e nesta orde, brasileiras, arxentinas, doutros países de Centroamérica, Asia e Europa do Leste.
Así, semella que, arredor do ano 1996, ten lugar un punto de inflexión, pois, en efecto, prodúcese un
cambio substancial na composición da poboación obxecto de estudo. Segundo a explotación dos datos
extraídos dos cento corenta historiais pertencentes ao Programa Marta desde 1996 a 1999, a porcentaxe de colombianas ascende ao 50%, en tanto que as españolas representarían unicamente o 20%
do total.
31 Tanto a segunda como a terceira fase da presente investigación servirán para confirmar ou refutar

aspectos de singular relevancia como o que se vén de comentar, a composición do colectivo, en continua transformación.
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Así, e polo que respecta á investigación realizada por Marta Casal e Pablo Andrade,
o perfil sociodemográfico que ofrece é resultado da explotación de cento corenta historiais do Programa Marta, de Atención Integral a Mulleres adicadas á Prostitución,
desde 1996 a 1999. As deficiencias de representatividade desta mostra relaciónanse
co feito de que esta se basea en datos relativos unicamente ás mulleres que exercen
a prostitución na rúa, bares de alterne e clubs de estrada, e que foron atendidas no
marco do Programa Marta, un programa de atención médica e social dirixido a mulleres que exercen a prostitución.
Da explotación destes datos e polo que respecta á idade destas mulleres, constátase un amplo abano que oscila entre os dezaoito e os corenta e tres anos. O grupo de
idade máis novo –de dezaoito a vinte e dous anos– é máis importante entre as españolas (22%), debido a que a maioría entran na prostitución da man do consumo de
drogas. A maioría distribúese entre os vinte e tres e os trinta e sete anos.
Por outro lado, a maioría das mulleres que integran a mostra son nais, e correspóndelles a maior porcentaxe das que non o son ás españolas (o 29%). As inmigrantes
son maioritariamente nais, algo que semella normal, se se ten en conta que o benestar material dos fillos e das fillas é causa principal que motiva a prostitución, aínda
que un 20% non ten descendencia. As estranxeiras teñen un maior número de fillos
e fillas e destaca o colectivo de colombianas que, en aproximadamente a metade dos
casos, teñen dous ou máis fillos ou fillas.
En canto ao estado civil sobresae a baixa porcentaxe de mulleres casadas, a pesar
de que as idades non eran extremadamente reducidas. As españolas e portuguesas constitúen o grupo máis numeroso (20%), así como tamén son as que en maior
proporción conviven en parella. Respecto das inmigrantes, confírmase a hipótese
de que son as responsables en exclusividade das cargas familiares, xa que un 60%
das colombianas están solteiras e un 20% separadas, mentres que as casadas non
chegan ao 5%.
Polo que atinxe ao nivel de estudos, só un 10% das mulleres carece de formación académica. Máis do 50% das españolas e portuguesas teñen estudos primarios, mentres
que as estranxeiras posúen un nivel educativo máis elevado: dobran ás españolas nos
estudos secundarios (superando o 20%) e son as únicas que teñen formación universitaria, con case un 10%. Estes datos contrastan co tópico das mulleres inmigrantes en
canto á súa procedencia dun contorno de pobreza e miseria. En realidade son mulleres de extracción social media, que tiveron acceso á educación media e superior. Isto
tamén se relaciona coa tipoloxía de espazos nos que se exerce a prostitución –que deseguido se analizará–, pois semella que as barras americanas e os clubs contan con
mulleres de estratos sociais superiores e que exercen a prostitución de forma temporal, fronte ás españolas dedicadas ao seu exercicio na rúa ou nos barrios chineses,
como medio de subsistencia ao longo do seu ciclo vital ou como recurso para facer fronte ao consumo de heroína.
Non obstante, o estudo que aborda a situación da prostitución no sur de Galicia
ofrece un perfil ben diferente. Hai que ter en conta, en primeiro lugar, que a data de
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realización é anterior (1995), que se circunscribe unicamente a unha área determinada do sur de Galicia e que o tamaño da mostra é aínda máis reducido (sesenta
e oito casos).
Esta investigación apunta que o abano de idade é tamén amplo: oscilaría entre os
dezasete e os sesenta e dous anos, se ben o colectivo máis numeroso, o das latinoamericanas, teñen entre vinte e dous e trinta e tres anos. O seu nivel de estudos
é reducido –fundamentalmente primarios ou un nivel inferior–. Máis da metade son
nais e, pola contra, a menor proporción detéctase entre as latinoamericanas. En
canto ao estado civil, algo máis da metade son solteiras, seguidas polas separadas, mentres que a menor proporción corresponde ás casadas. Coincide, pola contra, coa anterior investigación en canto a sinalar que a maior porcentaxe de solteiras se observa entre as latinoamericanas.
A tipoloxía investigada
Noutra orde de cousas, das investigacións consultadas extráese información relativa
a tres modalidades de exercicio da prostitución: a prostitución de barrio e rúa32, a de
clubs e locais de alterne e a que se desenvolve en pisos de contacto. Carécese, pois,
de información sobre outros tipos de prostitución, como, por exemplo, a que se realiza en negocios como as salas de masaxe e saunas, e a prostitución denominada de
“alto standing”, de luxo ou de “alto nivel”, modalidades que, doutra banda, tampouco
son obxecto de investigación no presente estudo.
Expóñense deseguido as principais características dos tres tipos investigados.
n A prostitución de barrio e de rúa.
Os traballos de campo realizados no marco das investigacións consultadas poñen
de manifesto que a prostitución exercida nas rúas e nos barrios tradicionais foi
desaparecendo paulatinamente das grandes cidades galegas, onde tradicionalmente se concentraba en zonas moi concretas e céntricas. Este é, de feito, un
fenómeno que cómpre destacar, xa que, se ben esta é unha nota común ao exercicio da prostitución no conxunto do Estado, en Galicia a súa progresiva desaparición é aínda máis acusada, sendo rapidamente suplantada pola prostitución de
club e pola exercida en pisos.
Como se verá na segunda parte do estudo, esta non é unha descrición exacta da
realidade, pois, aínda que nas principais cidades galegas os barrios tradicionais
presentan, entre outras características, unha notable deterioración urbanística,
aínda segue a exercer en todos eles un número significativo de mulleres, sobre
todo nas cidades de Vigo, Ourense e Lugo.

32 Como se verá, noutros puntos do presente estudo procédese a unha clara diferenciación entre a pros-

titución de barrio e a de rúa.
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A este respecto, a investigación realizada por José López Riopedre concédelle, en
termos numéricos, maior relevancia ao “barrio chinés” de Lugo, un dos que na
actualidade contan cun maior número de mulleres que exercen a prostitución,
aínda que, como se verá na segunda parte do estudo, presenta un número só lixeiramente superior ao da cidade de Ourense. O traballo de campo da investigación
referida na súa comparecencia diante da Comisión Especial sobre a Prostitución
do Senado, realizado entre o ano 2000 e o 2001, cifraba arredor de setenta e cinco
o número de mulleres que exercen a prostitución no “barrio chinés” de Lugo, cantidade que está diminuíndo e entre a que predominan mulleres españolas de idade
avanzada.
As investigacións realizadas constatan que a prostitución de barrio é exercida case
en exclusiva por mulleres autóctonas33 –mulleres maiores e mulleres novas drogodependentes–, pois semella que este tipo de prostitución non lles interesa ás
inmigrantes, dadas as escasas posibilidades de acumulación monetaria que a
caracteriza. Este é, como se comprobará, outro dato que convén matizar, pois se
ben é certo que se trata da modalidade de exercicio cunha presenza de mulleres
autóctonas máis elevada, tamén se ten constancia do desenvolvemento da actividade por mulleres estranxeiras.
Na actualidade, a prostitución de barrio e a de rúa son as modalidades máis marxinais que existen e onde se detectan as peores condicións hixiénicas, pois o
colectivo de mulleres que a exerce, ben por ser máis vellas ou por ser drogodependentes, só acceden a clientes socialmente tamén marxinais, problemáticos e
violentos, o que afonda na súa marxinalidade.
n A prostitución de club.
A prostitución de barrio e de rúa en Galicia está sendo substituída, nos últimos
anos, pola exercida en clubs ou locais de alterne. A principal característica é que,
a diferenza da exercida en rúas e barrios tradicionais, esta é fundamentalmente
desenvolta por mulleres estranxeiras.
Segundo a información que se extrae das investigacións realizadas, os clubs,
situados nas estradas e nos arredores das cidades, presentan distintos tamaños:
poden ser pequenos negocios nos que traballan de tres a cinco mulleres, empresas de tamaño medio, cun número que oscilaría entre as dez e as quince, e grandes clubs, que poden chegar a empregar a cincuenta e mesmo máis de cen mulleres. Estes estudos apuntan, ademais, que a maioría dos establecementos en
Galicia son pequenas empresas independentes e, en comparanza con outras
zonas de España, parece que a presenza de redes ou grandes organizacións de
prostitución é máis reducida.

33 Tamén é significativa a presenza de portuguesas, segundo se indica no Estudo sobre a prostitución no

sur de Galicia.
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O exercicio deste tipo de prostitución caracterízase por presentar dúas modalidades de reparto das ganancias: a asignación dunha porcentaxe e o sistema de “prazas”. No primeiro sistema, os clubs adoitan cobrar arredor dun 20% do servizo. No
sistema de “prazas”, as mulleres que exercen a prostitución contactan cun club e
solicitan unha cantidade de días, comprometéndose a traballar durante vinte e
unha xornadas seguidas. Este sistema caracterízase, precisamente, polo desenvolvemento da actividade en ciclos de tres semanas34, sen descanso. Nos clubs
normalmente trabállase desde as cinco ou seis da tarde ata as catro ou cinco da
mañá. Estes estudos apuntan que, no ano 2000, estas mulleres podían chegar a
gañar ata setecentas mil ou un millón de pesetas mensuais. A través deste último
sistema, o local cobráballe sete ou oito mil pesetas diarias ás mulleres, correspondéndolle a elas o resto das ganancias.
As “prazas” son, polo xeral, grandes negocios nos que se ofrece aloxamento e
manutención ao longo da estadía. Así mesmo, os pequenos e medianos establecementos contan con cuartos no mesmo club ou con pisos de alugueiro na zona.
Neses casos as mulleres pagan unha cantidade –no ano 2000, tres mil pesetas
diarias– polo aloxamento e a comida.
Tanto no sistema de “prazas” como no de porcentaxe, as mulleres obteñen ademais un 50% da consumición das copas ás que as invitan os clientes. O prezo por
media hora de servizo nun club de Galicia oscilaba, no ano 2000, entre as cinco e
as oito mil pesetas35.
Estes estudos sinalan, ademais, outras características deste tipo de prostitución:
permite unha maior capacidade de acumulación monetaria por parte das mulleres,
en comparanza co exercicio en barrios ou rúas –no caso das estranxeiras enténdese que isto só ocorre cando a muller non ten pendente o pago da débeda pola
viaxe– e evita os custos e outras dificultades que representa o alugueiro dun piso
–onde se require dispoñer dunha documentación en regra–. Doutra banda, moitas
destas mulleres van rotando dun negocio a outro, en función da oferta de traballo,
se ben a elección de dirixirse a un ou outro club depende en gran medida das
redadas policiais, da probabilidade de que sexan efectuadas en determinados
lugares de destino, pois as inmigrantes arriscan ser deportadas ou ver limitadas
as posibilidades de regularización da súa situación xurídica.

34 Trátase de períodos de vinteún días, no contexto do ciclo menstrual, o que supón excluír a semana que

corresponde á menstruación.
35 A este respecto convén indicar que a terceira parte da presente investigación, correspondente á análi-

se das entrevistas realizadas a mulleres que exercen a prostitución en Galicia, contén información relativa aos prezos por servizo en función da súa duración, así como segundo as distintas modalidades de
exercicio. Concretamente, na análise cuantitativa das entrevistas realizadas mediante cuestionario,
compróbase que o prezo medio por servizo na modalidade de club de alterne durante o ano 2003 situábase en 39,7 euros -algo máis de seis mil pesetas-.
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Ademais, en ocasións, os propietarios dos locais son os primeiros interesados na
mobilidade das mulleres, co obxecto de variar a oferta e evitar que determinados
clientes establezan relacións sentimentais ou de amizade cunha muller concreta.
Estas mulleres soportan unhas duras condicións de vida: o maior control por parte
dos donos do negocio, o illamento social, a falta de autonomía e os problemas de
convivencia coas compañeiras son os principais problemas destacados.
A descrición que deste tipo de prostitución se vén de realizar non atende, non obstante, a un elemento clave que se analizará no próximo capítulo: o tráfico de mulleres con fins de explotación sexual.
Neste sentido, a comparecencia da presidenta da asociación Alecrín, Ana Míguez,
na Comisión Especial sobre Prostitución do Senado, fornece datos moi reveladores sobre a prostitución exercida en clubs de alterne.
O percorrido que esta organización non gobernamental realizou na comunidade
autónoma co fin de contabilizar os clubs de alterne, no ano 2001, permitiu contabilizar ata trescentos cincuenta e dous. Estes establecementos clasificáronse en
tres categorías en función do número de mulleres que traballan neles: os que oscilan entre cinco e dez mulleres, entre dez a trinta, e entre trinta e cincuenta. Así, o
estudo deu como resultado un número de mulleres que roldaría as oito mil.
Á marxe destes aspectos de carácter cuantitativo, sinálanse outras características
da prostitución que actualmente se exerce neste tipo de locais relacionadas co tráfico de mulleres.
Se ben xa se tiña coñecemento de que tanto propietarios como xerentes e persoas encargadas de clubs adoitan ir recrutar mulleres aos seus países de orixe,
sendo o contacto en moitas ocasións outras mulleres ou homes nativos do país,
non é ata hai pouco tempo cando se pode empezar a falar da existencia de grandes mafias organizadas en Galicia, en concreto ata o ano 2001, ano no que se
empeza a descubrir a conexión das redes existentes en Galicia, Portugal e
Latinoamérica.
Estas organizacións reproducen o modelo das mafias do Leste que operan principalmente no Levante, Cataluña e o sur de España e que empezan a introducirse
en Galicia, en aspectos como a creación de axencias de viaxes destinadas á organización do traslado das mulleres.
Estas mafias están moi ben organizadas e poden chegar a ser moi perigosas se
as mulleres quebrantan as súas regras ou non cumpren os compromisos que
adquiriron a través da débeda contraída por todos os aspectos relacionados coa
viaxe. A débeda nunca é inferior a catro mil euros, e o tempo que as mulleres tardan en pagala é o que necesitan os propietarios para que se xere o conformismo
da muller, isto é, no momento en que elas se resignan é cando os propietarios destes negocios teñen a suficiente seguridade de que non van ser denunciados. A
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presión que exercen sobre as mulleres, fundamentada na débeda adquirida para
chegar a España e as ameazas contra elas e as súas familias, son outras notas
características. Trátase, pois, dun colectivo que exerce a prostitución en condicións
extremas.
n A prostitución de pisos de contacto.
O exercicio da prostitución en pisos de contacto constitúe a modalidade de traballo máis invisible en comparanza cos dous tipos anteriormente descritos. As investigacións realizadas apuntan, a este respecto, que se trata de pequenos negocios
rexentados polo xeral por unha “dona” que se responsabiliza dos gastos. Son pisos
alugados, localizados en zonas moi discretas, onde acoden mulleres para traballar varias horas ao día, ou para realizar estadías temporais –nalgúns pisos tamén
dispoñen do sistema de “prazas” de vinte e un días–. O número de mulleres é moi
variable, pois pode haber de tres a vinte. A forma de contacto é a través de anuncios en prensa.
Nos pisos a presenza de mulleres españolas é moito máis elevada ca nos clubs.
As investigacións realizadas apuntan que esta modalidade é exercida por mulleres
novas, nalgúns casos mozas galegas que pagan os seus estudos atendendo a
clientes en pisos de contacto ou no seu propio domicilio. Cómpre indicar, non obstante, que nos últimos tempos se vén observando un aumento da prostitución
exercida por amas de casa. Así mesmo, esta modalidade é unha estratexia ocupacional que utilizan as mulleres inmigrantes máis asentadas, isto é, as que xa
teñen unha residencia fixa, reagruparon aos seus fillos e/ou fillas, teñen unha relación sentimental máis estable, realizan outro tipo de traballo á marxe da prostitución e utilizan o piso como complemento monetario.
De feito, esta modalidade de exercicio caracterízase pola súa discreción e as posibilidades que ofrece de poder levar unha “dobre vida”. Algunhas mulleres combinan este traballo con outro emprego, co que poden acudir aos pisos en horario de
tarde ou de mañá, a horas fixas, o que fai que non esperten dúbidas no seu contorno social. Este tipo de actividade presenta, ademais, outras vantaxes, como a
ausencia de redadas e unha certa autonomía no traballo.
A diferenza dos clubs, nos pisos trabállase as vinte e catro horas do día. O sistema de ganancia é o de porcentaxe, sendo a asignación á persoa propietaria máis
elevada cá nos clubs –ascende ao 50%–; os prezos por servizo oscilaban, no ano
2000, entre as sete e as dez mil pesetas36. Algunhas mulleres atenden os clientes
nos seus domicilios pero esta semella ser unha práctica máis arriscada en termos
de seguridade, aínda que, non obstante, lles confire ás mulleres unha maior autonomía.

36 Comentar que a terceira parte da presente investigación, correspondente á análise das entrevistas rea-

lizadas a mulleres que exercen a prostitución en Galicia, contén información relativa aos prezos por servizo e que se estipulaban durante o ano 2003 por fraccións de tempo: quince minutos, trinta euros;
media hora, corenta e cinco euros; corenta e cinco minutos, setenta euros; e unha hora, cen euros.
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Non obstante, as ganancias adoitan ser menores traballando nun piso de contactos ca nun club, debido ao menor número de clientes, a que non se obteñen cartos polas copas e á menor acumulación monetaria que ocasiona a asignación
dunha cantidade maior á dona ou ao dono, e a que moitas mulleres teñen a súa
propia residencia, o que implica maiores gastos.
A información facilitada no traballo de campo desta investigación apunta que nos
pisos de contacto a clientela presenta, polo xeral, un “maior nivel”, en canto á discreción que perseguen e o trato que lles dispensan ás mulleres.
De novo, esta descrición corresponde unicamente a unha parte da prostitución
exercida en pisos, pois, como se comentará de xeito máis detallado na segunda
parte do estudo, e no contexto dun menor grao de coñecemento sobre esta modalidade, o establecemento de pisos de contacto por parte das redes organizadas é
un fenómeno en auxe.
Deste xeito, pode afirmarse que os pisos de contacto son unha variante máis do
mesmo negocio, outra modalidade que utilizan as redes e as mafias organizadas
para explotar sexualmente as mulleres estranxeiras que captan nos seus países
de orixe.

III.4. A inmigración. Relevancia e incidencia do fenómeno migratorio na
prostitución
Como se vén comentando, hoxe en día a prostitución en Galicia é maioritariamente
exercida por inmigrantes, por mulleres procedentes doutros países, especialmente de
Sudamérica. Este feito fai imprescindible a inclusión no marco desta investigación dun
capítulo no que se analicen as estreitas relacións existentes entre a inmigración e a
prostitución, co obxecto de obter un coñecemento máis profundo da realidade que vive
este colectivo, indagando as causas que determinan os movementos migratorios, tanto
os que son produto da propia decisión das mulleres, como aqueles promovidos polas
redes que se dedican ao tráfico ilegal de persoas.
O fenómeno da emigración existiu sempre, motivado pola busca dunha mellor calidade
de vida, o que dá lugar aos movementos de poboación desde os países pobres aos países ricos. Así, ademais da fractura estrutural entre os países industrialmente avanzados e aqueloutros en vías de desenvolvemento, da existencia de desigualdades económicas e sociais que determinan a pobreza, hai que ter en conta outro factor: o xénero. As mulleres, como colectivo máis vulnerable da poboación son, dunha banda, as que
frecuentemente deciden emigrar, no seu intento de conseguir mellorar a súa situación
e a das súas familias, e doutra, obxecto da trata de persoas e do tráfico ilegal. É precisamente ese escenario de pobreza e desigualdade o que fai que as zonas máis desfavorecidas do planeta constitúan o caldo de cultivo para o tráfico de seres humanos.
Ademais, existen outras causas que orixinan os movementos migratorios, como son os
conflitos civís e militares existentes en moitos países.
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Neste contexto, España e os restantes países do sur de Europa convértense en países
receptores de inmigración a partir dos anos setenta. Este fenómeno debe entenderse
no marco do proceso de terzarización da economía mundial, das transformacións
sociais e económicas que derivaron nunha maior flexibilidade e informalidade no
emprego. De feito, estes países, a diferenza dos do norte de Europa, nos que a inmigración era fomentada e regulada desde os propios gobernos e onde os dereitos laborais e sociais das persoas inmigrantes estaban garantidos, caracterízanse por rexistrar
un significativo peso da economía somerxida, capaz de asimilar, e mesmo demandar,
man de obra inmigrante.
Así, a busca de emprego é, de feito, a primeira causa que orixina os movementos
migratorios. Pero, como se indicou, poden existir outros motivos. Neste sentido, unha
enquisa realizada polo Centro de Investigacións Sociolóxicas37 pon de manifesto, ademais, diferenzas segundo o xénero nos motivos aducidos: mentres que para o colectivo masculino a segunda razón máis importante é a procura dunha maior liberdade,
entre as mulleres inmigrantes esta pasa a ocupar un terceiro posto, xa que en segundo termo se alude ao reagrupamento familiar, ao feito de emigrar para reunirse coa
familia.
Ao fío destas cuestións cabe sinalar que a entrada en España pode realizarse de forma
ilegal, ou, pola contra, legal, isto é, atravesando os controis fronteirizos como turistas,
o que lles vai permitir permanecer nunha situación de regularidade administrativa
durante tres meses.
A este respecto cómpre sinalar que os pasos que a inmigrante ten que seguir para
poder chegar a España e exercer a prostitución non teñen por que diferir dos de calquera outra muller estranxeira que emigra a España co obxecto de desempeñar outros
traballos, como pode ser o servizo doméstico ou o coidado de persoas maiores. Non
obstante, é importante destacar que, en moitas ocasións, os compromisos económicos
que estas mulleres adquiren para poder chegar ao país, as conduce finalmente ao exercicio da prostitución.
De calquera xeito, Laura Oso describe as distintas estratexias migratorias utilizadas por
mulleres procedentes de Colombia e Ecuador, con independencia da súa posterior
dedicación ao exercicio da prostitución ou ao servizo doméstico38. Descríbense, pois,
as estratexias dunha migración inicialmente legal –a da entrada en España como turistas– que, coa prolongación da estadía máis alá do autorizado legalmente –tres meses–,
desemboca en situacións de irregularidade.
37 Vid. “Grandezas e miserias das mulleres inmigrantes”, Antonio Izquierdo, nas Xornadas “Muller, arte e com-

promiso”. Servizo Galego de Igualdade, Xunta de Galicia. 2002. Analízanse, neste relatorio, os resultados
dunha enquisa realizada polo CIS en 1996, baseada na realización de mil novecentas oitenta e unha entrevistas a homes e mulleres inmigrantes residentes en nove provincias españolas (Madrid, Barcelona,
Málaga, Las Palmas, Valencia, Alacant, Almería, Murcia e Girona). A mostra representa o 11,5% das solicitudes de permisos de traballo que se presentaron a regularización en toda España no ano 1995.
38 Vid. Relatorio “Estrategias migratorias de las mujeres ecuatorianas y colombianas en situación irregu-

lar: servicio doméstico y prostitución en Galicia y Pamplona”. II Congreso sobre la migración en España.
Madrid, 5-7 de outubro de 2000.
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Así, dentro da migración definida como “espontánea”, isto é, a que se realiza de maneira voluntaria, cabe distinguir entre a migración autónoma, na cal a muller ou o matrimonio reúne de maneira independente a suma de diñeiro necesaria para custear a
viaxe, e aquela que require o apoio económico da familia e as amizades, ben no país
de orixe, ben no país de destino. Esta última modalidade supón unha retroalimentación
do fenómeno migratorio, en tanto que a financiada polos familiares ou as amizades do
país de orixe supón unha débeda menor ca de calquera outra modalidade.
Outras estratexias migratorias, a cabalo entre a migración “espontánea” e o tráfico de
persoas, son aquelas nas que entidades bancarias, “axencias de viaxe” e prestamistas
privados participan no éxodo de individuos. As denominadas “axencias de viaxe”, ademais de funcionar como prestamistas, participan con frecuencia na organización da
viaxe –coa compra do billete– e na socialización da migrante –na adquisición do “savoir
faire”–. De todas as comentadas ata o momento, esta variante é a que máis se aproxima ao tráfico de migrantes, na medida en que, con fins lucrativos, participa nas fases
de financiamento, organización e socialización.
Doutra banda, cabe aludir ao recurso a individuos independentes, migrantes xa asentados/as e persoas empregadoras. Neste caso non existe confianza, nin amizade nin
relación de parentesco. Son persoas que, individualmente e baixo un contrato mercantil, se encargan de recrutar, prestar os cartos, organizar a viaxe e mesmo proporcionarlles un traballo á súa chegada a España.
Neste sentido, en Galicia parece ser frecuente a práctica pola cal as mulleres colombianas xa asentadas e cunha certa estabilidade xurídica invisten economicamente na
viaxe doutras persoas residentes en Colombia –familiares, amizades, xente coñecida–,
facilitándolles o financiamento que cubriría todo o proceso, así como a carta de invitación e os contactos para traballar en España.
As entrevistas realizadas no citado estudo constataron a existencia de casos de forte
abuso e explotación por parte destas mulleres sobre as compatriotas que aínda teñen
a débeda pendente, aínda que noutras ocasións as inmigrantes teñen unha relación
máis libre respecto das súas prestamistas.
As redes ilegais ou mafias, as organizacións dedicadas ao tráfico de inmigrantes, constitúen o último tipo que convén destacar. Trafican con seres humanos, xa sexa con
mulleres para negocios de prostitución, como con outras persoas inmigrantes, utilizando violencia, ameazas ou coacción, elementos que non necesariamente presenta o tráfico de persoas globalmente considerado39.
Así, a medida que se pasa dunha a outra estratexia, parece que a débeda e os intereses contraídos aumentan. Ademais, as dúas últimas modalidades, se ben non necesa-

39 Para a autora deste relatorio o tráfico de persoas é unha actividade con ánimo de lucro que require

duns custos, riscos e beneficios, e que implica a actores sociais diversos: desde grandes organizacións
criminais a pequenos empresarios ou persoas autónomas que participan no éxodo de inmigrantes. Non
obstante, non ten que presentar necesariamente o elemento de violencia e coacción.
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riamente deben presupoñer coacción –aínda que no último caso parece máis probable
ca noutros–, si pode implicar certo “engano”, en canto a que as mulleres non saben
exactamente a cantidade pola que se empeñan ou descoñecen as condicións de devolución da débeda, incluíndo os xuros.
Polo tanto, na maior parte dos casos, canto maior sexa a débeda, a modalidade de traballo escollida polas mulleres que exercen a prostitución será a que máis beneficios
económicos reporte, coa finalidade de pagala no menor tempo posible e comezar a
solucionar, cos cartos que gañan, as necesidades e os problemas que tiñan e que as
levaron a emigrar. Isto tamén pode implicar a aceptación de condicións de traballo máis
duras –horarios continuados, ausencia de períodos de descanso, etc.– co fin de reunir,
no menor tempo posible, a cantidade necesaria. Así mesmo, o sentimento de obriga ou
o medo ás represalias contra elas e a súa familia, se non pagan os préstamos contraídos, pode levar a aceptar prácticas ou servizos que doutro xeito rexeitarían, como, por
exemplo, os servizos sexuais sen preservativo.
É, polo tanto, fundamental, ter en conta todos estes aspectos que van influír nas condicións de vida, de traballo e mesmo de saúde das mulleres que exercen a prostitución,
aínda que non sexan, necesariamente, obxecto do tráfico ilícito por parte de redes ou
mafias organizadas.
Non obstante, cómpre tamén facer unha breve referencia ao tráfico ilegal de mulleres,
en tanto que constitúe un fenómeno en auxe no mundo da prostitución. A este respecto, o relatorio de María Luísa de Pozo “A globalización da prostitución”40, recolle información de grande interese sobre esta cuestión, polo que, deseguido, pasan a expoñerse unha serie de consideracións sobre o tema.
O tráfico ilegal de persoas, particularmente o de mulleres, vén aumentando desde o
ano 1970 e constitúe, xunto co de drogas e o de armas, un dos negocios máis lucrativos do mundo. Segundo a Comunicación da Comisión Europea sobre o tráfico de mulleres con fins de explotación sexual de 1996, os países de orixe máis afectados son
Ghana, Nixeria, Marrocos, República Dominicana, Filipinas, Tailandia, Brasil e
Colombia. Así mesmo, a caída dos réximes comunistas nos países do leste de Europa
trouxo consigo a aparición dun considerable número de redes que trafican con mulleres.
Ás veces, o destino final das mulleres obxecto de tráfico ilegal non é o negocio do sexo.
En ocasións tamén se ven obrigadas a traballar noutros sectores, aínda que sometidas
á explotación das mafias e das redes internacionais ás que benefician.
En canto aos países de destino, hai que sinalar que Alemaña é un dos destinos preferidos en Europa. En España estímase que o 80% da prostitución está asentada sobre
mulleres estranxeiras. Xunto con Alemaña e España, destaca Holanda como destino de
moitas mulleres tailandesas, colombianas e procedentes dos países do Leste, e Italia
cunha alta porcentaxe de africanas. Con frecuencia son os traficantes os que escollen
40 Vid.. en Muller, arte e compromiso. Servizo Galego de Igualdade, Xunta de Galicia. 2002.
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os países de destino, segundo as facilidades que ofrece a lexislación de cada país e a
tolerancia conxuntural en cuestión de fluxos migratorios.
Como dato interesante debemos mencionar o caso de Suecia, que viu reducido o tráfico de mulleres no seu territorio de maneira moi acusada xa que a súa lexislación fai do
país unha zona non atractiva para as redes de tráfico, debido ás dificultades existentes
para o exercicio da prostitución. O número de mulleres que foron introducidas en Suecia
de maneira ilegal para o exercicio da prostitución foi de douscentas-cincocentas no ano
2003, fronte ás dez mil-quince mil de Finlandia, cinco mil de Noruega ou oito mil de
Dinamarca41.
Polo que atinxe á entrada en España, as mulleres obxecto de tráfico ilegal introdúcense no país directamente, vía Francia –se proceden de América Latina–, ou vía Italia, se
proceden de África. As asiáticas utilizan como zonas de tránsito Londres ou o sueste
de Europa, mentres que as provenientes dos países do leste europeo utilizan os países de Europa central.
O citado relatorio tamén destaca que en España, segundo un informe elaborado pola
Garda Civil, en cumprimento da Directiva 3/2000, cada comandancia do corpo inspeccionou todos os clubs existentes no seu territorio –agás nas capitais de provincia–, contabilizándose o número de mulleres. Realizáronse mil cincocentas setenta e tres actuacións, que permitiron a desarticulación de trinta e sete redes de tráfico de mulleres. Do
total de mulleres que exercían a prostitución, o 90%, que son doce mil oitocentas catro,
eran estranxeiras, destacándose o continxente latinoamericano (70%), e en especial o
caso de Colombia, que representaban o 35% do total.
Así mesmo, segundo información da Brigada Central de Estranxeiría da Policía
Nacional, en 1999, das cento dezasete redes de mafias dedicadas ao tráfico de seres
humanos desarticuladas, oitenta e dúas eran redes de prostitución. As vítimas procedían de América Latina, dos países do leste de Europa e de África subsahariana, en
tanto que a maioría das persoas implicadas eran de nacionalidade española.
Os datos comentados son, a todas luces, esclarecedores da extensión do fenómeno en
España, e non só considerando a súa maior ou menor presencia en Galicia, en comparanza con outras comunidades autónomas, deben terse en conta para os fins desta
investigación.

41 Datos proporcionados pola ministra sueca de Democracia, Integración e Asuntos de Igualdade de

Xénero, Dª Mona Sahlin nas xornadas “El tráfico de seres humanos y la prostitución”, organizado polo
Concello de Madrid en colaboración coa Embaixada de Suecia en España e o Instituto Sueco e celebradas en Madrid o 29 de xaneiro de 2004.
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Introdución
Este apartado contén a análise da información de carácter cualitativo obtida, a través de
diversas fontes, no desenvolvemento da segunda fase da investigación sobre a prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia.
Se a primeira fase tiña como obxecto dotar o estudo dun marco teórico no que se inclúe
unha contextualización xeral do fenómeno, unha análise desde a perspectiva legal e un
avance das características do colectivo de mulleres que exercen a prostitución en
Galicia, a finalidade desta segunda é completar a configuración dese mapa sobre as
características do colectivo, a través da descrición dos diferentes perfís, así como da
identificación de necesidades e a inclusión de propostas de intervención.
A base principal desta parte do informe confórmaa o conxunto de información fornecida
polas persoas expertas en prostitución, obtida a través da realización dunha serie de
entrevistas semiestruturadas, información que, pola súa vez, foi completada coa análise
de documentos facilitados desde as propias entidades nas que as persoas consultadas
desenvolven o seu labor.
Outras entidades facilitaron datos sobre unha serie de aspectos indagados, así como a
opinión por escrito das persoas responsables das principais cuestións abordadas a través das entrevistas semiestruturadas realizadas.
Ademais, realizóuselles unha entrevista ás persoas responsables do Grupo Operativo de
Estranxeiría e Documentación da Coruña, e foron consultados puntualmente os responsables provinciais no que respecta á cuantificación da prostitución exercida en clubs de
alterne.
Así pois, efectuáronse un total de seis entrevistas a profesionais que desenvolven o seu
traballo desde as seguintes entidades asistenciais:
n Grupo de Estudos sobre a Condición da Muller Alecrín. Vigo.
n Centro da Muller Vagalume (Congregación de Relixiosas Oblatas). Santiago de
Compostela.
n Asociación Liberadora y Asistencial de los Marginados por la Prostitución de Ferrol
(ALAMPF). Ferrol.
n Servizo de Atención, Información e Asesoramento a Mulleres en Situación de
Dificultade Social, dependente de Cáritas Diocesana. Lugo.
n Centro O Mencer (Congregación de Relixiosas Oblatas). Ferrol.
n ONG Médicos do Mundo. Santiago de Compostela.
Ademais, obtívose documentación e tamén a opinión por escrito verbo das cuestións
indagadas de maior relevancia de parte das principais responsables de:
n Centro Alumar (Congregación de Relixiosas Oblatas). Ourense.
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n Centro de Orientación Familiar Novoa Santos. Ourense.
É importante subliñar que a época de realización das entrevistas1 obriga a contextualizar o conxunto da información recadada, pois aínda non se tiñan producido as recentes
modificacións lexislativas en materia de prostitución e de estranxeiría que se analizan na
primeira parte do estudo: a reforma do Código penal, a través da Lei orgánica 11/2003,
do 29 de setembro, de medidas concretas en materia de seguridade cidadá, violencia
doméstica e integración social dos estranxeiros, e a reforma da Lei sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, realizada mediante a Lei
orgánica 14/2003, do 20 de novembro.
Esta información cualitativa foi complementada coa extraída doutras fontes diversas,
estas son:
n Análise selectiva de noticias aparecidas na prensa de ámbito autonómico e estatal.
n Comparecencias na Comisión non Permanente para a Igualdade e os Dereitos das
Mulleres do Parlamento de Galicia, centrada durante o período 2003-2004 no estudo
da prostitución no ámbito da nosa comunidade autónoma.
n Documentación facilitada desde os Servizos Sociais do Concello de Lugo.
n Documentación correspondente ás reunións desenvoltas polo Servizo Galego de
Igualdade con persoas responsables de entidades que desenvolven o seu labor no
ámbito da prostitución, nos meses de novembro e decembro de 2002.
Foi a toma en consideración de toda esta información a que serviu de base para a elaboración desta parte do informe, no que se analizan un gran número de aspectos: desde
aqueles directamente relacionados co exercicio da prostitución –inicio da actividade, condicións de exercicio, abandono–, ata a previsible evolución do fenómeno e as estratexias
de intervención que cumpriría desenvolver en diferentes ámbitos, entre outros.
O presente apartado péchase cunha síntese na que, a modo de recapitulación de contidos, se resumen as principais cuestións analizadas, recapitulación que pode ser útil
como lectura resumida desta parte do informe.
Por último, inclúense nun anexo unhas notas descritivas sobre as entidades asistenciais
consultadas para a elaboración desta parte do estudo, nas que figuran aspectos como a
súa natureza, obxectivos e actividades que desenvolven.

1

Todas as entrevistas foron realizadas entre os meses de marzo e xuño de 2003.
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I. Definición de prostitución. Posicións ideolóxicas ante
o seu exercicio e identificación cos sistemas legais
existentes
Como definen a prostitución as persoas profesionais das entidades que traballan nese
eido e outras persoas informantes cualificadas consultadas é o primeiro aspecto que
cómpre analizar no presente informe. Consideráronse as definicións teóricas achegadas
e, se é o caso, as distintas situacións ou actividades que, en opinión das persoas consultadas, poden incluírse no seu exercicio.
Cómpre advertir que, máis que definicións ou conceptualizacións do termo prostitución,
no conxunto de información recadada, o máis común é detectar explicacións plausibles
que contribúen á comprensión do fenómeno.
Neste contexto, os intentos por conceptualizar ou explicar a prostitución supoñen que, nalgúns casos, as definicións abstractas formuladas incidan en distintas vertentes do concepto:
n Así, dunha banda, a prostitución é fundamentalmente definida como un produto do
sistema económico. Sería, pois, unha forma de violencia, consecuencia das estruturas económicas imperantes, un dos rostros da pobreza e da desigualdade social existente en gran parte do planeta. Esta é unha explicación que, sobre todo, ten en conta
a maioritaria compoñente inmigrante entre o colectivo de mulleres que a exercen.
No seguinte parágrafo, extracto dunha das entrevistas realizadas, pode evidenciarse
este parecer compartido:
“As persoas que están exercendo a prostitución, os casos que coñecemos, ou as persoas ás que temos chegado, son persoas que sofren unha situación de clara necesidade económica nos seus países de orixe; é unha situación de gran vulnerabilidade a
que as empuxa a vir a España e prostituírse, ou a caer naquelas redes que en orixe
as captan.”
n Por outro lado, sen abandonar o plano económico, nunha liña de definición mercantilista, a prostitución é definida como a venda de servizos sexuais, como a venda do
corpo a cambio dunha contraprestación material.
“Entendo por prostitución a venda do corpo, na maioría dos casos por necesidade
económica...”
A precariedade económica atópase, deste xeito, implícita ou explicitamente presente
neste dous tipos de definicións teóricas. Só nunha ocasión se alude a outras causas
que poderían explicar o exercicio da prostitución: o engano e o que unha das persoas entrevistadas denomina “pracer” –a decisión libre e voluntaria de exercicio–.
“Cando digo «por pracer», inclúo cando o deciden libre e voluntariamente e, cando o
digo, fago unha paréntese, rara vez iso se fai por pracer na área da prostitución.”

77
A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia

n A terceira vertente é a que incide no elemento de xénero. A prostitución representaría
o máximo expoñente da violencia de xénero. Así, é descrita como unha forma de violencia física e psíquica que afecta principalmente as mulleres; con independencia de
que tamén se facilite unha explicación socioeconómica do fenómeno, na que, de xeito
expreso ou latente, se situaría a feminización da pobreza.
“Cremos que a prostitución é un dos máximos expoñentes da violencia contra as
mulleres, non facemos diferenza entre tráfico e prostitución.”
A consideración de determinadas actividades, como por exemplo, as liñas de teléfono
erótico e as páxinas de Internet, como novas formas de prostitución é minoritaria. A
maior parte das persoas informantes non identifican estas actividades como modalidades de exercicio, probablemente por non ter unha postura previa ou un discurso articulado ao respecto, así como tamén, porque o seu coñecemento se centra fundamentalmente nos tipos de prostitución máis clásicos –de barrio e/ou de rúa, de clubs e, só nalgúns casos, de pisos–.
Así, entre as opinións que identifican estes novos negocios co exercicio da prostitución,
cabe destacar a seguinte reflexión:
“É unha fábrica máis da prostitución, a pornografía é a presentación oficial da prostitución.”
No polo oposto, pode salientarse o seguinte argumento, que incide na inexistencia de
dous elementos clave: a explotación e o contacto físico.
“As do 906 son persoas normais que están gañando diñeiro; polo que teño oído, hai
moita xente que se dedica á prostitución, pero é o medio de traballo que teñen; haberá
xente que se dedica tamén á prostitución, como as do 906 que admiten citas, pero no
outro caso supostamente, se é só conversación, non vexo ningún tipo de explotación.”
Doutra banda, as persoas consultadas coinciden á hora de considerar a prostitución
como unha forma de escravitude. Tanto de forma expresa como latente, no discurso dalgunha delas ponse de manifesto que a prostitución non pode ser considerada como unha
actividade laboral máis. O exercicio da prostitución non se deriva, en practicamente ningún caso, dunha elección libre e racional da muller, senón que é o resultado das carencias de tipo económico, así como de múltiples factores relacionados coa marxinalidade,
a pobreza e a exclusión social, que acaban por conducir ao seu exercicio, aspectos que
serán obxecto dunha análise máis pormenorizada noutro apartado deste informe.
Na orde desta argumentación, a prostitución é definida como un atentado contra os
dereitos máis básicos e contra a dignidade humana.
“Todas as mulleres deberiamos sentirnos moi mal polo feito de que unha muller poida ser
prostituída: a nosa dignidade, a dignidade de todas as mulleres está en cuestión.”
Hai que ter en conta que as modalidades de exercicio coas que habitualmente están en
contacto as persoas expertas consultadas non son, tal e como indican, o tipo de prostitución que podería ser o resultado dunha elección libre e completamente autónoma da
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muller, se esta existe, senón máis ben todo o contrario. As mulleres que a exercen vense,
na maioría dos casos, abocadas a ela, con independencia de se son ou non obxecto de
trata ou tráfico de seres humanos.
“Para min é cuestión de xustiza social, porque estamos observando que as que tratamos
nosoutras, non a prostitución de elite, a nosa, é unha prostitución moi sinxela e menos
sofisticada, é cuestión económica, é pobreza absoluta a que teñen neses países, pretenden saír dela, (...) pretenden axudar os seus fillos (...); son situacións para elas moi
difíciles.”
Así pois, segundo gran parte da información recadada, non é concibible que o inicio no
exercicio da prostitución responda a unha libre elección das mulleres, a escolla desa actividade como “profesión para elixir”.
“A nosa experiencia coas mulleres prostituídas é que ningunha quere ser prostituída, ningunha muller prostituída quere que a súa filla nin as amigas da súa filla sexan prostituídas; todas están a ser prostituídas a partir das circunstancias que rodearon as súas
vidas, nunca hai unha chamada elección racional na elección da prostitución.”
Nesta liña de pensamento, a prostitución de “alto standing” ou, polo menos, aquela que
é exercida por mulleres sen dificultades económicas aparentes non debe ser tomada en
consideración, en primeiro lugar, polo carácter minoritario que presentaría e, en segundo lugar, porque os eventuais factores que conducirían ao seu exercicio poden supoñer
que esa escolla tampouco se realice en total liberdade.
“Ten que haber algo que as impulsa a realizar esa actividade, ben sexa querer ter moitos cartos, entón xa non é por pracer, é «por conseguir»; ou por algunha outra razón, que
pode incluír tamén o aspecto psíquico.”
“Dicir libre elección, falar da libre elección dentro da prostitución é perigoso, sobre todo
porque, cando falamos de libre elección, nos imos a esas mulleres chamadas de «alto
standing»; (...) insisto, esa minoría, eu non digo, aínda que o poño en dúbida, que moitas mulleres elixan a prostitución en liberdade, creo que hai outros compoñentes que as
levan á prostitución.”
Nesta orde de cousas, outras das cuestións abordadas a través destas entrevistas foi a
relativa á postura adoptada ante os tres grandes sistemas xurídico-políticos destinados
á abordaxe legal do fenómeno da prostitución.
Aínda que as opinións das persoas informantes cualificadas no tema son diverxentes,
pode dicirse que a postura máis estendida é a abolicionista. Os pareceres son, non obstante, independentes da descrición ou consideración que se teña verbo deste fenómeno.
Así, quen se decanta pola vía da legalización ou, polo menos, por unha regulamentación
de determinados aspectos, cualifican a prostitución, implícita e explicitamente, como
unha forma de escravitude, o que non lles impide considerar que o sistema de legalización ou regulamentación sexa a opción política máis axeitada. Dunha banda, porque a
legalización implicaría o recoñecemento de dereitos fundamentais para as mulleres que
exercen a prostitución; doutra, porque permitiría loitar contra todos os grupos, redes ou
mafias que operan na ilegalidade. A escolla deste sistema non impide que nalgún caso
o regulamentarismo sexa considerado como unha fase previa ao abolicionismo.
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“Regulamentarismo: as demais parécenme hipócritas, inviables. Negar regularización é
negar dereitos fundamentais. Unha vez regularizada, o traballo sería máis doado para a
súa hipotética desaparición.”
Non obstante, algunhas das persoas entrevistadas maniféstanse incapaces de adoptar
unha posición ao respecto, ben porque ningunha das opcións existentes lles parece idónea, ben porque prefiren non entrar a valorar unha cuestión que, segundo indican –e, ás
veces, en clara contradición co argumentado á hora de explicar o fenómeno da prostitución–, definen como unha opción persoal.
É importante destacar, neste sentido, que as persoas que expresan dúbidas ao respecto aluden, no suposto de optar pola vía da regulamentación, a unha eventual extensión
das mafias e das redes de prostitución en España, un efecto que, en todo caso, non xustifican detalladamente.
Como se indicou, do lado da abolición sitúanse a maior parte das persoas consultadas.
Todas elas consideran que a prostitución debe ser abolida, de cara a conseguir a súa
desaparición.
Non obstante, cómpre precisar que parte destas persoas informantes aluden á “abolición” nun sentido máis ideolóxico ca xurídico do termo. Isto significa que, en moitos
casos, o abolicionismo é referido en canto sistema xenérico que suporía a eliminación ou
desaparición da prostitución.
“Avogariamos pola abolición, xa que este exercicio vai en contra da dignidade humana e
non podemos consideralo como traballo para regularizar. En moitos casos é unha verdadeira escravitude e esta foi abolida hai moitos anos.”
Como se define no marco teórico deste estudo, o sistema abolicionista caracterízase por
perseguir unicamente o proxenetismo e, en ningún caso, a persoa que exerce a prostitución ou a figura do cliente. Non obstante, algunha das opinións recollidas parece que iría
máis alá, isto é, aproximaríanse máis ao que, no plano xurídico-político, se denomina
prohibicionismo, isto é, o sistema que prohibe o exercicio da prostitución, perseguindo o
proxeneta, o cliente-prostituidor e, mesmo nalgúns casos, a persoa que a exerce2.
“Habería que saber que é regulación porque, se a regulación é castigar a todos (mafias,
proxenetas ou prostituidores), estes personaxes que se agochan debaixo da denominación de clientes e que xamais son cuestionados son a causa, en moitos casos, de que a
prostitución exista, porque, desde logo, se non hai demanda, creo que non vai haber oferta, ¿non?”
De feito, algunha das persoas consultadas alude á lexislación vixente en Suecia como
modelo que se debe imitar, un tipo de sistema legal co que concordan plenamente, pois

2

De feito, historicamente este sistema insistía, sobre todo, na persecución legal das mulleres que se
prostitúen. Na actualidade, a lexislación vixente nalgúns estados de Norteamérica incluiríase neste
modelo.
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penaliza tanto a figura do proxeneta como a do cliente, e nunca a persoa que se prostitúe, que pasa a ser considerada como vítima do fenómeno3.
Precisamente, en canto aos efectos desa lei, detéctanse posturas encontradas, pois
mentres que nalgún caso se conclúe que os resultados son, ata o de agora, positivos,
noutro alúdese á ineficacia desta intervención, tal e como se reflicte na seguinte cita:
“É que, claro, en Suecia tampouco se conseguiu eliminar o fenómeno da prostitución (...).
Realmente as cuestións que se querían atallar, eu creo que non se atallaron e que houbo
unha estigmatización e unha marxinación aínda máis brutal da muller prostituída.”
En calquera caso, do que non cabe dúbida é de que, para algunhas persoas informantes, o sistema legal vixente en España era claramente insuficiente, en canto que, desde
a modificación do Código penal levada a cabo en 1995, non se penalizaba o proxenetismo en todas as súas variantes, senón só en determinados supostos, en moitos casos
–como se comentará en páxinas posteriores–, difíciles de demostrar4. Por outro lado,
aínda que a elección do sistema abolicionista se faga nun plano ideal, isto non impide
que se recoñeza que na actualidade España aínda non se atopa nas condicións idóneas para a súa implantación.
“No tema da abolición eu creo que non estamos aínda preparados; para min a regulamentación sería un paso atrás, e non estamos preparados aínda para establecer unha
postura abolicionista no ámbito legal, non estamos preparados como sociedade...”

3

En realidade, algunhas persoas especialistas no tema da prostitución desde a perspectiva xurídica refírense ao sistema sueco como un sistema legal de corte abolicionista, pois carece dun dos elementos
que definen o modelo prohibicionista: a persecución legal das mulleres que exercen a actividade.

4

Lémbrese que se trata de valoracións recadadas con anterioridade á aprobación da Lei orgánica
11/2003, pola que se reforma o artigo 188 do Código penal, penalizándose os supostos nos que se evidencie lucro mediante a explotación da prostitución doutra persoa, aínda co seu consentimento.
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II. O perfil das mulleres: unha perspectiva cualitativa e
cuantitativa da composición do colectivo
O conxunto da información recadada permitiu obter todo un abano de datos relativos ás
principais características das mulleres que integran a poboación obxecto de estudo, configurándose, deste xeito, un perfil sociolóxico do colectivo. Esta información ten, fundamentalmente, un carácter cualitativo, pois, partindo da orixe xeográfica das mulleres,
achégase ata outras variables sociodemográficas, entre outras, a idade, o nivel de estudos, o estado civil, a existencia de fillas e fillos e a dispoñibilidade de vivenda.
A información de carácter cuantitativo é o resultado do intento de cuantificación de diversos aspectos do fenómeno: dunha banda, do número de clubs de alterne existentes na
comunidade autónoma e a cifra aproximada de mulleres que neles exercen; doutra, unha
aproximación ao número de mulleres que exercen na rúa e nos barrios das principais
cidades galegas consideradas na investigación. A outra modalidade sobre a que se indagou neste estudo, a prostitución exercida en pisos de contacto, queda á marxe deste
intento de contabilización, debido ás enormes dificultades que presenta, se se ten en
conta que o coñecemento desta variante é moito máis reducido có das restantes modalidades.

II.1. O perfil das mulleres
Comezando pola descrición das principais variables sociodemográficas da poboación
obxecto de estudo, o primeiro aspecto que se debe considerar é a orixe xeográfica das
mulleres. Esta é, sen dúbida, a variable que vai permitir realizar toda unha serie de
xeneralizacións que son as que posibilitan a construción dun perfil para os distintos grupos existentes no seo deste colectivo.
Como se vén comentando ao longo deste informe, a evolución recente do fenómeno en
España, e máis en concreto en Galicia, caracterízase principalmente por un cambio
radical na súa composición: nos últimos anos as mulleres estranxeiras representan o
sector maioritario do colectivo. Todas as fontes consultadas coinciden en sinalar que a
proporción de mulleres inmigrantes é realmente moi elevada, e, de feito, apuntan porcentaxes que oscilan entre o 80% e o 95% do total de mulleres que exercen a prostitución.
“Nosoutras detectamos que as mulleres españolas que se prostitúen son unha minoría:
máis do 95% son mulleres procedentes de países onde a feminización da pobreza se
asaña nelas.”
“O 80% das mulleres que hoxe en día se dedican á prostitución en Galicia son cidadás
estranxeiras.”
De feito, a tónica xeral confirma que este aumento do continxente estranxeiro se produce en paralelo a un descenso da poboación autóctona dedicada á actividade, debido a diversas razóns que son obxecto de análise noutros capítulos deste informe.
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Só unha das informantes consultadas considera, non obstante, que non se trata dun
fenómeno inverso –a medida que aumenta o sector foráneo, o autóctono diminúe–,
senón dun proceso acumulativo, no que a chegada de inmigrantes se suma, que non
despraza, non obstante, ás nacionais.
“A min o que me parece que hai que destacar é que hai máis poboación inmigrante e
que esta poboación inmigrante, non é que desprazase á nacional, senón que triplicou
o fenómeno, é dicir, que non houbo un desprazamento real, o que houbo foi un aumento do número de mulleres que están traballando na prostitución.”
Como é lóxico, a información recadada presenta unha maior riqueza e utilidade se, ademais de diferenciar entre autóctonas e inmigrantes, se desagrega noutros subgrupos,
analizando para cada un deles, na medida do posible, as principais características das
mulleres que os configuran. Así pois, cómpre destacar que o común e xeneralizado é
diferenciar tres grandes subgrupos segundo a orixe xeográfica: no continxente estranxeiro incluiríanse as mulleres procedentes de Sudamérica, as de orixe africana e as
provenientes dos países do leste de Europa; mentres que no colectivo de autóctonas,
ademais das españolas, se inclúen, polo xeral, as mulleres de orixe portuguesa.
Atendendo á devandita clasificación, cabe realizar as seguintes consideracións:
n As mulleres procedentes de países de Sudamérica constitúen o sector maioritario.
Dentro deste grupo, as colombianas son claramente a maioría, á vez que se confirma tamén a presenza de brasileiras, dominicanas e, en menor medida, mulleres provenientes de países como México, Arxentina e Venezuela.
De todos os xeitos hai que ter en conta que os cambios na composición da poboación obxecto de estudo son constantes, polo que non debe sorprender que en espazos de tempo reducido se observen modificacións desde o punto de vista da nacionalidade. Así, se a comezos da pasada década, as mulleres procedentes da
República Dominicana representaban o sector máis numeroso, nos últimos anos
foron desprazadas polas colombianas. Non obstante, a situación socioeconómica de
países como Venezuela e Brasil fai que se empece a detectar un incremento das
mulleres provenientes deses países.
“Eu empecei a traballar con españolas hai catorce anos, había algunha portuguesa,
pero despois viñeron un grupo grande de portuguesas, máis tarde foi a época das
dominicanas, a continuación ecuatorianas –non, non prostitutas, senón traballadoras
emigrantes ecuatorianas– (...). Dominicanas, españolas, portuguesas, e xa hai uns
anos que colombianas, masivamente colombianas, tivemos ata vinte e cinco da
mesma vila.”
Outras características salientables deste colectivo son:
¢ En canto á idade, os datos recadados apuntan que a maior parte delas teñen

entre 25 e 35 anos –sobre todo, superando a trintena–, constituíndo, como se
verá, o grupo de idade intermedia, en comparanza cos restantes.
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¢ Polo que respecta ao estado civil e á situación familiar, a condición máis habitual

é a solteiría con fillas e fillos ao seu cargo. A maior parte destas mulleres son nais
que deixaron os seus fillos e fillas coa súa familia no país de orixe, deciden emigrar e, con ou sen coñecemento da actividade que finalmente van realizar, conciben o exercicio da prostitución como unha actividade circunstancial que lles vai
permitir conseguir medios económicos suficientes para mellorar a súa situación e
a da súa familia. É frecuente, non obstante, que deixen a parella no seu país,
aínda que en Galicia cheguen a establecer tamén unha relación sentimental con
outro home. A diferenza das mulleres españolas, adoitan manter sólidos vínculos
familiares, aínda que tamén proveñan, en moitos casos, de familias desestruturadas.
“Non obstante, o que notamos a favor das mulleres estranxeiras é o vínculo familiar tan forte que teñen; teñen moito máis sentido familiar que as españolas.”
¢ O seu nivel de estudos pode ser definido como medio-alto, isto é, o máis fre-

cuente é que conten cunha formación media de tipo profesional, aínda que algunhas delas cursaron estudos universitarios.
“As venezolanas veñen moi preparadas academicamente, é dicir, todas teñen
estudos.”
¢ Polo que atinxe ás modalidades de exercicio, as fontes consultadas constatan que

estas mulleres desenvolven a actividade en clubs, pisos de contacto e mesmo en
barrios. Os clubs de alterne, que na actualidade presentan unha composición
estranxeira na súa práctica totalidade, constitúen o principal destino destas mulleres. Non obstante, unha vez que a débeda da viaxe foi saldada, parece que é frecuente que pasen a exercer a actividade en pisos de contacto. Tamén se constata a presenza de mulleres sudamericanas nos barrios tradicionais, mulleres que
xa superan a franxa de idade comentada.
“O Pombal (o barrio tradicional de Santiago) moveuse sempre entre españolas e
portuguesas, agora é cando hai bastantes sudamericanas, maiores tamén.
Estamos observando que as que están agora no Pombal son xente xa maior,
aínda que sexan sudamericanas, son mulleres xa maiores.”
¢ Tendo en conta, pois, que as principais modalidades son os clubs de alterne e os

pisos de contacto, as situacións máis habituais parecen ser: ben residir nun dos
cuartos do propio club, ben nun piso de aluguer con varias compañeiras.
“Moitas delas, as estranxeiras case todas elas ao vir, teñen que durmir arriba (refírese aos cuartos do club), pero agora xa se independizan, están tres ou catro en
cada piso, por economía, convenlles. O outro día fomos a un piso no que estaban
sete, en Ordes.”
n En segundo lugar cabe facer mención do grupo de mulleres provenientes de distintos países do continente africano. Dentro deste colectivo predominan as mulleres
nixerianas, á vez que se ten constancia da presenza doutras procedentes de países
como Cabo Verde, Angola, Guinea e Serra Leona. Se ben, en liñas xerais, a propor-

84
A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia

ción de mulleres africanas é máis ou menos semellante a aquelas provenientes dos
países do leste europeo, as previsións vaticinan, en concreto, un aumento das de
orixe sudafricano,ao mesmo tempo que un descenso comparativo de todo este
grupo con respecto ás europeas do leste.
Hai que destacar, ademais, que:
¢ A información obtida pon de manifesto que estas mulleres presentan, xunto coas

do leste europeo, a media de idade máis baixa, xa que o máis común é que teñan
entre 20 e 25 anos.
¢ Polo que respecta á situación familiar, confírmase que moitas delas teñen fillas e

fillos, pero o máis salientable é que, como se comentará en relación coas redes
de tráfico de mulleres con fins de explotación sexual, algunhas delas son vendidas ás mafias pola propia familia. Neste sentido, dentro do colectivo inmigrante
constitúen o grupo que debe facerlle fronte á débeda máis elevada pola viaxe a
España, que supera os sesenta mil euros.
“Son peor tratadas as africanas porque as traen en pateras e lles poñen dez,
doce, catorce millóns de pesetas de débeda.”
¢ En canto ao seu nivel de estudos, este parece ser moi primario.
¢ Os datos manexados constatan que estas mulleres exercen a actividade tanto na

rúa como nos barrios tradicionais e nos clubs de alterne. Sen dúbida, é en Vigo
onde a súa presenza está máis estendida, sobre todo na modalidade de rúa, na
que, de feito, chegan a disputar unha zona determinada con mulleres de orixe
albanesa. Así mesmo, en Santiago de Compostela constitúen un subconxunto
máis numeroso cás mulleres do leste de Europa. Segundo datos facilitados polo
Grupo Operativo de Estranxeiría e Documentación, no conxunto da comunidade
autónoma a cifra de mulleres de orixe nixeriana oscila entre 200 e 300.
n As mulleres procedentes dos países do leste de Europa constitúen, sen lugar a dúbidas, o sector que, na actualidade, presenta un maior crecemento, aumento que se
prevé que continúe ao longo dos próximos anos. Coa desintegración da URSS e a
desaparición dos réximes socialistas nos países da órbita soviética, os estados pertencentes ao antigo Telón de Acero viron desmanteladas as súas estruturas económicas, o que deu lugar ao éxodo de parte dos seus cidadáns e cidadás, así como á
implantación de todo tipo de mafias nos propios países. Así, desde os últimos anos,
os fluxos de mulleres procedentes desta zona de Europa son constantes, percibíndose unha evolución desde o punto de vista das nacionalidades: se, nun primeiro
momento, a presenza de albanesas era máis significativa, na actualidade, as de
orixe romanesa constitúen un subgrupo en auxe. Lituania, Ucraína, Hungría, Rusia
e, en menor medida, Bulgaria e Polonia, son outros dos países de procedencia.
“De Sudamérica eu calculo que, agora mesmo, estamos nun sesenta por cen aproximadamente, e queda un corenta por cen, do cal eu agora mesmo poría un vinte
por cen de África...
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Entrevistadora: antes dixeras «en segundo lugar, os países do Leste».
Si, si, vinte por cen África e vinte por cen países do Leste, o que pasa é que a cifra
de mulleres procedentes dos países do Leste está a aumentar día a día.”
Respecto doutras variables analizadas, cabe salientar que:
¢ Como se sinalou, a media de idade deste colectivo é tamén reducida, pois nor-

malmente son mulleres moi novas, que non superan os 25 anos. En todo caso, o
máis significativo é que a vinculación deste grupo ás mafias de tráfico de mulleres fai que sexa un colectivo no que a explotación sexual de menores de idade
parece ser moi frecuente.
¢ Á hora de valorar o seu nivel educativo parece non existir consenso, xa que pare-

ce que non presentan unha tendencia tan definida como os restantes colectivos;
mentres que nalgúns casos se sinala un nivel de estudos máis elevado có das
mulleres autóctonas, noutros –no caso concreto das de orixe romanesa– sinálase un reducido nivel formativo.
“As venezolanas que veñen son de vinte e pouquiños, e as romanesas son tamén
moi novas. O nivel de estudos é moito menor o das romanesas que o das colombianas, as romanesas case non teñen estudos, non saben nin ao que viñeron e
as máis bonitas son as que adoitan vir enganadas e ás que máis captan.”
¢ O aspecto máis salientable deste colectivo é a súa situación de submisión ao con-

trol das mafias, o que se reflicte en múltiples aspectos que se comentan ao longo
deste informe. Así, polo que atinxe ás modalidades de exercicio, fundamentalmente destácase a súa presenza en clubs de alterne e pisos de contacto en
poder das redes –onde é frecuente que haxa menores de idade–, aínda que
tamén se constata a súa presenza na rúa, como é o caso das mulleres albanesas na cidade de Vigo. Ao fío desta cuestión, é importante destacar que a súa presenza en Galicia non é uniforme, isto é, concéntranse basicamente en Vigo e, en
menor medida, en Ourense, mentres que, en cidades como Santiago de
Compostela e Lugo, a súa presenza semella ser residual. É precisamente na cidade de Vigo onde, na actualidade, se está asistindo á apertura de locais no barrio
tradicional no que maioritariamente exercen estas mulleres, algúns deles, ademais, rexentados por persoas de orixe romanesa.
“Estamos notando que están a abrir clubs rexentados por romaneses, neles hai
moitas mulleres de Romanía e normalmente son mulleres traficadas.”
¢ En canto á vivenda, dos datos achegados dedúcese que o control por parte das

mafias determina que o máis xeneralizado é que residan en pisos en mans das
redes, aínda que tamén en clubs.
n Finalmente, cabe comentar as características destacadas verbo do colectivo de
mulleres autóctonas. Como se indicou, na actualidade representan o sector máis
reducido de toda a poboación estudada, sendo progresivamente substituídas polas
inmigrantes. Aínda que se ten constancia do exercicio da actividade por parte des-

86
A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia

tas mulleres en pisos de contacto, a información obtida para este estudo refírese fundamentalmente á prostitución de barrio. Hai que engadir, ademais, que a práctica
totalidade das persoas expertas consultadas inclúen no colectivo de autóctonas ás
mulleres de nacionalidade portuguesa, por diversas razóns: en primeiro lugar, porque a súa presenza en Galicia xa vén de lonxe; ademais, o feito de pertencer a un
país limítrofe fomenta os fluxos nas zonas fronteirizas, como é o caso do sur de
Galicia e o norte de Portugal, e, finalmente, porque o feito de ser cidadás comunitarias implica o recoñecemento do dereito a circular libremente por España, quedando á marxe da aplicación da Lei de estranxeiría.
Doutra banda, a maioría das referencias –á marxe das portuguesas– identifican
como autóctonas ao conxunto de españolas, aínda que parece que neste grupo,
polo menos en barrios como o de Santiago de Compostela, a maior parte son de
orixe galega.
“Sempre hai algunha muller catalá... algunha andaluza, pero esporádicas, illadas,
son fillas de galegos.”
Así pois, respecto deste colectivo cabe destacar os seguintes aspectos:
¢ A media de idade aproximada das mulleres autóctonas que exercen nos barrios

tradicionais como os de Lugo, Santiago de Compostela e Vigo ascende aos 50
anos. Trátase pois, de mulleres que levan “toda a vida” dedicándose a esta actividade, procedentes de ambientes marxinais –algunhas naceron e medraron no
barrio–, e que en moitos casos superan amplamente esa idade. Non obstante, hai
tamén mulleres máis novas, que se introduciron no mundo da prostitución a causa
da súa adicción ás drogas.
“Detectamos moi pouquiñas españolas, e as españolas que coñecemos son drogodependentes, o proxeneta é a droga, prostitúense na rúa ou nos barrios. Por
outro lado, tamén hai mulleres moi maiores: temos neste momento unha muller en
Lugo de setenta e seis anos.”
Malia estes seren os dous principais subgrupos que cómpre considerar, tamén se
ten constancia do exercicio da actividade por mulleres, normalmente amas de
casa, con dificultades para chegar a fin de mes e que ven na actividade un complemento dos seus ingresos.
“Temos casos de amas de casa ás que a fin de mes non lles chegan os cartos
para o gasto da compra da casa; teñen marido e fillos, cun perfil normal dunha
familia normal, pero que completan ingresos traballando a final de mes cun ou
dous clientes de confianza, amigos. Forman parte do noso colectivo de atención
pola seguinte razón: porque traballan realmente, é un perfil moi típico dos clubs
de barrio, o de aquí do Pombal, o da Ferrería de Vigo, ou calquera outro barrio de
prostitución.”
¢ Por outro lado, o seu nivel educativo é reducido, pois, polo xeral, ou ben carecen

de estudos ou só cursaron os primarios.
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¢ En canto á situación familiar, as mulleres autóctonas con descendencia viven, nor-

malmente, coas fillas e fillos menores. Se ben hai moitas mulleres soas, outras conviven cun compañeiro sentimental, que moitas veces se corresponde coa figura do
proxeneta. En termos xerais, no caso das mulleres toxicómanas e das que viviron
en ambientes de marxinalidade, parece que as relacións coa familia están deterioradas, a diferenza do que ocorre no colectivo de inmigrantes sudamericanas.
¢ Polo que respecta á vivenda, a casuística máis frecuente é que, sobre todo no

caso das mulleres de maior idade, residan no propio barrio, en cuartos de pensións ou en pisos en malas condicións de conservación e salubridade. Noutros
casos, residen en zonas de vivendas sociais.
“Algunhas viven aí porque os prezos son moi baratos (refírese ao barrio de Lugo),
quizais pagan unhas doce mil pesetas polo cuarto (...). Os pisos de aquí son moi
pequenos e están moi deteriorados. Agora están empezando a vivir por zonas
marxinais, pero teñen que meterse en sitios nos que os alugueres son baixos e
en vivendas sociais.”
Hai tamén mulleres que carecen de vivenda, e mesmo dun lugar estable onde
pasar a noite. Trataríase xa das situacións de maior marxinalidade: mulleres drogodependentes que exercen a prostitución na rúa.
“Nalgúns casos non teñen vivenda, nin alugada nin en propiedade; son mulleres
que viven de forma esporádica nun sitio ou noutro.”

II.2. Cuantificación do colectivo
Como se indicaba ao comezo do capítulo, a tarefa que supón a cuantificación do fenómeno estudado presenta dificultades significativas, tanto se se trata de contabilizar o
número de mulleres que exercen a prostitución nas distintas modalidades, como de
cuantificar o número de clubs de alterne situados na comunidade autónoma.
Para a elaboración deste apartado procedeuse, pois, a un dobre proceso de cuantificación: dunha banda, á do número de mulleres que exercen a prostitución na rúa e nos
barrios tradicionais e, doutra, á da cifra aproximada de clubs de alterne que se atopan
actualmente en funcionamento, para, a partir de aquí, proceder ao cálculo aproximado
das mulleres que exercen nesta modalidade.
Así, a información obtida a este respecto pon de manifesto que:
n En primeiro lugar, en canto á prostitución de barrio e de rúa, os datos obtidos fan
referencia ás cidades galegas nas que aínda perduran os tradicionais barrios de
exercicio –Lugo, Santiago de Compostela, Vigo e Ourense–, á situación actual na
cidade da Coruña, así como á actividade que, se é o caso, se desenvolve en rúas
determinadas5.
5

Sobre a cidade de Pontevedra unicamente se ten coñecemento do exercicio da prostitución por unhas
sete mulleres na estrada nacional en dirección a Vigo.
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¢ Na cidade de Lugo, o denominado “barrio chinés” é o que comprende as rúas

Tinería, Rinconada, Falcón e Moucho. Nesta zona, pois, calcúlase que exercen a
prostitución entre setenta e noventa mulleres, no interior e nas inmediacións dos
oito locais que permanecen abertos.
¢ O barrio tradicional de Santiago de Compostela, denominado O Pombal, conta

cun total de catro bares en funcionamento, situados na rúa Cruceiro do Galo, no
que exercen a actividade un número de mulleres que oscilaría entre as vinte e as
vinte e cinco6.
¢ Na cidade de Ourense, o barrio tradicional comprende a rúa Vilar e os seus arre-

dores, unha zona na que se prostitúen arredor de setenta mulleres. Pero ademais,
e a diferenza de Lugo e Santiago de Compostela, tamén se constata o exercicio
da prostitución de rúa: a zona de Correos e as proximidades da Alameda –rúa
Trasalameda, rúa Parada Justel, arredores da praza de abastos– son os lugares
nos que se desenvolve, aínda que o número de mulleres que alí exercen é reducido –arredor de cinco–.
¢ En Vigo tamén se constata a práctica das dúas modalidades: na Ferrería, o barrio

tradicional, exercen arredor de cincuenta mulleres, sendo máis reducida a cifra
relativa á de rúa, que oscila entre vinte e vinte e cinco mulleres que ocupan as
rúas García Olloqui e praza de Compostela –a zona próxima ao Náutico–, as rúas
de beiramar –Beiramar e a paralela, Jacinto Benavente–, así como a zona de
Bouzas.
¢ En canto á cidade da Coruña, tense coñecemento do exercicio da prostitución en

bares situados no barrio de Orzán, concretamente en tres, situados nas rúas trasversais de San Andrés e no Orzán. Segundo a información recadada, exercen a
actividade nesta zona arredor de cincuenta mulleres. Moitas delas, de feito, xa
exercían este tipo de prostitución no desaparecido barrio do Papagallo.
n Non obstante, os datos obtidos para a cuantificación na modalidade de club de alterne non son tan precisos. A información extraída de diversas fontes apunta cifras
variables, tanto en relación co número de clubs, como respecto do número aproximado de mulleres que exercen a prostitución neste tipo de locais:
¢ En canto ao número de clubs existentes na Comunidade Autónoma galega, diver-

sas fontes coinciden en sinalar a dificultade de poder establecer unha cifra exacta, pois tanto o peche como a apertura de novos locais parecen ser constantes.
Así, un informe publicado pola asociación Alecrín no ano 2001 cifraba en trescentos cincuenta e dous o número total de clubs de alterne existentes en Galicia7
6

Tamén se ten coñecemento doutro bar característico desta modalidade de prostitución, pero situado
noutra zona, concretamente na rúa Batalla de Clavijo.

7

Información extraída da comparecencia de Ana Míguez, presidenta da asociación Alecrín, na Comisión
Especial sobre a Prostitución do Senado. Vid. Cortes Generales. Diario de Sesiones del Senado. Año
2003 -VII Lexislatura. Comisión Especial sobre a Prostitución. 12 de novembro de 2003.
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Non obstante, fontes policiais reducen esta cifra ata arredor dos trescentos, cunha
marxe de erro que podería establecerse en, máis ou menos, vinte establecementos, polo motivo anteriormente citado. Así, pois, nos primeiros meses do ano
2004, a desagregación por provincias, tendo en conta as pequenas variacións
que se puidesen ter producido, sería a que se ofrece a continuación8:
• A provincia da Coruña sería a que concentra un maior número de clubs, en concreto, arredor de cento vinte.
• En Pontevedra a cifra roldaría os oitenta, en tanto que as provincias de Lugo e
Ourense serían as que rexistran un menor número deste tipo de establecementos (arredor de corenta en ambos os casos).
¢ As dificultades desta cuantificación atinxen tamén ao cómputo do número total de

mulleres dedicadas á actividade neste tipo de locais, dificultade causada, á parte
de polo problema de estimación do número de clubs, pola complexidade da asignación dun número medio de mulleres por club. As cifras de mulleres que exercen
a prostitución en cada club son, desde logo, variables, pois dependen das dimensións do local: mentres que nalgúns exercen arredor de dez mulleres, noutros a
cifra pode ascender a corenta ou cincuenta.
Así, segundo o citado informe da asociación Alecrín, froito dun percorrido exhaustivo pola comunidade autónoma, os clubs foron clasificados en tres categorías: os
que oscilaban entre cinco e dez mulleres, entre dez e trinta e entre trinta e cincuenta mulleres. Ese estudo deu como resultado que, no ano 2001, exercían en
Galicia esta modalidade de prostitución arredor de oito mil mulleres.
As cifras facilitadas pola Policía Nacional estiman un número aproximado de seis
mil mulleres, o que significaría que, tomando como referencia a cifra de trescentos clubs, se estaría a falar de vinte mulleres, por termo medio, en cada establecemento. Ademais, tendo en conta que a entrevista foi realizada a mediados do
ano 2003, a cifra de clubs de alterne estimada é inferior á recoñecida a finais dese
mesmo ano.
“Calculamos que había uns douscentos cincuenta-trescentos clubs de alterne,
clubs de estrada e de alterne, iso sen contar cos pisos no ámbito privado... porque eses xa non se poden controlar. (...) Temos calculado que nuns clubs pode
haber dez-once rapazas, noutros hai corenta-cincuenta (...), pódenche saír seis
mil persoas en clubs de alterne, aproximadamente unhas seis mil mulleres, exacto, e desas seis mil ponlle que un 90% son cidadás estranxeiras, co cal podes ter
unha idea da magnitude do problema.”
n Á marxe destes datos, cómpre ter en conta que, malia a dificultade que supón efectuar unha cuantificación da actividade que se desenvolve en vivendas particulares,
a Policía Nacional estima en cen o número aproximado de pisos nos que se desen-

8

Para o cálculo do número de clubs de alterne por provincias foron consultadas as persoas responsables da Policía Nacional en cada provincia.
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volve un tipo de prostitución semellante á exercida en clubs de alterne, pero que presenta certas vantaxes para as persoas ou organizacións xestoras ou propietarias,
pois permite un maior ocultamento da actividade, ao tempo que facilita a mobilidade
do negocio.
Así, tendo en conta esta última información e o peche e apertura case diaria de clubs
cabe supoñer que o número de mulleres que exerce a prostitución en clubs de alterne e en pisos supera de maneira significativa a cifra de seis mil, podendo aproximarse, en efecto, ás oito mil.

III. As redes de prostitución e tráfico de mulleres
A elevada presenza de mulleres estranxeiras no exercicio da prostitución fai máis que
necesario que se teña en conta toda aquela información relativa ás redes de prostitución
e de tráfico de seres humanos, de aí a inclusión neste informe dun capítulo dedicado á
análise desta temática. Tanto as entrevistas realizadas a persoas informantes cualificadas que desenvolven o seu labor en entidades que traballan coa poboación obxecto de
estudo, como a información facilitada desde o Grupo Operativo de Estranxeiría e
Documentación da Coruña e desde a Brigada Local de Estranxeiría e Documentación de
Vigo, pertencentes á Policía Nacional, dan boa conta da presenza en Galicia de redes
ou mafias dedicadas ao tráfico de mulleres con fins de explotación sexual. As actuacións
que desenvolven estes grupos policiais no ámbito da prostitución derívanse precisamente das súas atribucións en materia de inmigración, isto é, das súas competencias en todo
o territorio nacional, fundamentalmente con vistas á aplicación da lexislación en materia
de estranxeiría, e en especial da Lei orgánica 4/2000, sobre dereitos e liberdades dos
cidadáns estranxeiros en España e a súa integración social, reformada a través da Lei
orgánica 8/2000 e, posteriormente, mediante a Lei orgánica 14/20039.

III.1. O funcionamento das redes
As redes de prostitución e de tráfico de seres humanos forman parte do que para os
corpos de seguridade constitúe a “delincuencia organizada” –a asociación de persoas
co obxecto de cometer delitos especialmente graves, entre os que se atopa a prostitución e o tráfico de seres humanos, que implican grandes beneficios económicos–. A isto
hai que lle engadir, ademais, que, na actualidade, un grupo de delincuencia organizada non se dedica única e exclusivamente a un tipo de delitos, senón a unha pluralidade deles.
Neste contexto, convén precisar que as redes vinculadas ao tráfico de persoas xorden
das mesmas organizacións que no pasado se dedicaban ao tráfico de armas e ao de
estupefacientes, pero que na actualidade desviaron as súas actividades ao tráfico de
seres humanos, unha reconversión motivada polos inxentes beneficios que esta activi-

9

Cómpre ter en conta a advertencia que se inclúe na “Introdución” no que respecta á obtención desta
información con anterioridade á entrada en vigor das modificacións lexislativas introducidas mediante
a L.o. 11/2003 e a L. o. 14/2003.
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dade reporta e o reducido risco que presenta, en termos comparativos con outras condutas delituosas –como o tráfico de drogas–, se se analizan as penas máximas dun e
doutro tipo de delito.
Segundo información recollida no Periódico de Cataluña, o negocio da prostitución
emprega ao ano a unhas trescentas cincuenta mil mulleres, das que máis do 75% son
estranxeiras10.
Polo que respecta ao funcionamento das redes, hai que destacar, en primeiro lugar, que
este tipo de organizacións presenta unha estrutura interna na que se observa unha
clara especialización de funcións. No caso dos grupos dedicados ao tráfico de mulleres
con fins de explotación sexual cabe aludir ás figuras das persoas que captan, das responsables de facer traspasar as fronteiras ás mulleres, das encargadas da súa recepción en España, de acollelas e doutras actividades colaterais, como a falsificación de
documentos e outros útiles necesarios.
En función da orixe das inmigrantes, as redes que na actualidade operan en Galicia
poden clasificarse en tres: sudamericanas, europeas e africanas:
n As redes sudamericanas son grupos perfectamente organizados que, como norma
xeral, dispoñen dunha ou varias persoas dedicadas ao recrutamento das mulleres.
Adoitan dispoñer de axencias de viaxe en exclusiva, encargadas de organizar a
viaxe, facilitar documentación, billetes, etc., así como da preparación das mulleres
no “savoir faire” necesario para a entrada ilegal no país. As rutas utilizadas para chegar a España son variadas –a través de Ámsterdam, París, Milán– e mesmo pode
recorrerse á viaxe con escalas en distintos países de Sudamérica.
Xa en España, e unha vez pasados os controis fronteirizos, as mulleres son despoxadas tanto do pasaporte como do diñeiro –a “bolsa de viaxe”–, trasladadas a pisos,
normalmente en Madrid, e distribuídas por distintos clubs. Dependendo do local, as
mulleres están sometidas a un férreo control, debendo permanecer no club ata que
amorticen a totalidade da débeda contraída no país de orixe. Son obxecto de multas
e sancións económicas se incumpren as normas establecidas e mesmo maltratadas
psíquica e fisicamente.
Durante toda a estadía no club, o diñeiro que gañan destínase ao pago da débeda
e dos gastos de aloxamento e manutención, non dispoñendo de cartos propios.
Nalgúns locais permíteselles traballar para elas un día á semana, conseguindo algún
diñeiro para lle enviar á familia e pagar as chamadas telefónicas. Unha vez que a
débeda foi saldada, estas organizacións adoitan deixar en liberdade a estas mulleres, ofrecéndolles a posibilidade de abandonar, ou non, ese local. Segundo fontes
policiais, na maioría dos casos as mulleres saben perfectamente que veñen a
España para exercer a prostitución, aínda que en ocasións se lles fai crer que van
coidar nenas ou nenos ou traballar como camareiras.

10 Con data do 3 de marzo de 2002.
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n As mafias dos países do Leste son as máis perigosas e sofisticadas. Na actualidade a inmigración ilegal destas mulleres ten lugar, sobre todo, en Romanía, Hungría,
Ucraína, Rusia e Bulgaria. Están controladas por grupos de delincuencia compostos,
en gran medida, por individuos ex-funcionarios e membros da policía e do exército
das estruturas dos antigos réximes comunistas. Dispoñen de coñecementos sofisticados en temas de falsificación de documentos e ocultación, e contan con complexas infraestruturas legais nos seus países de orixe dirixidas á captación, organización e transporte de inmigrantes. Precisamente, toda esta complexidade organizativa fixo necesaria a creación das UCRIF –unidades contra as redes de inmigración e
falsificación– no seo da Brigada de Estranxeiría e Documentación, dotadas de persoal especializado neste terreo.
Neste caso, a captación das mulleres realízana baixo a promesa de atractivos contratos de traballo na hostalería ou como bailarinas, correndo eles cos gastos de traslado a España. Non obstante, cando chegan son obrigadas a exercer a prostitución
en clubs concertados de antemán ou en espectáculos. Se se negan ou poñen inconvenientes, lémbraselles a débeda contraída, recibindo ameazas dirixidas contra elas
e a súa familia. Os malos tratos son tamén habituais, mesmo podendo chegar á violación, dato do que tamén se fai eco a reportaxe de El País Semanal titulada “As
escravas do Leste”11.
Segundo esta mesma reportaxe, entre as mulleres do Leste o engano segue funcionando. Segundo un informe da OIM –Organización Internacional das Migracións–,
aínda que saben que van traballar como prostitutas, descoñecen que van ser tratadas como escravas e que será moi difícil escapar dos seus explotadores. Nunha
enquisa realizada en Moldavia conclúese que só un 10% das mulleres ignoran o que
está detrás destas ofertas de traballo. Esa mesma enquisa revela que, das mulleres
moldavas caídas en mans das redes, máis da metade foron recrutadas por amizades (26%) ou persoas coñecidas (31%). Mesmo hai un 1% que foron vendidas por
familiares. Outra enquisa realizada por este organismo en Ucraína apunta que case
a metade ten educación secundaria e ata un 11,5% educación universitaria.
Estas mulleres traballan en condicións de semiescravitude, sen percibir ningún diñeiro. Se precisan algún para mandarllo á familia, vense obrigadas a devolvelo con altos
xuros. Todo isto implica que se vexan obrigadas a traballar para estes grupos un
tempo indeterminado, xa que nunca se ven liberadas da débeda. Normalmente viven
en pisos da organización, aínda que as cambian de vivenda con certa frecuencia
para evitar o control e as fugas que se poidan producir.
Nesta orde de cousas, o Parlamento Europeo constatou un fenómeno novo: hai unha
porcentaxe de mulleres que, despois de regresar, deciden voluntariamente volver á
prostitución e emprender unha nova viaxe. Estas mulleres desempeñan, ademais, un
papel esencial no recrutamento doutras.

11 Con data do 24 de novembro de 2002.
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Aínda que non existen cifras precisas, a OIM calcula que cada ano son cen mil
mulleres do leste europeo as que atravesan as fronteiras do oeste para ser “escravizadas” no negocio do sexo. O Ministerio do Interior de Ucraína chegou a recoñecer que ata catrocentas mil mulleres menores de trinta anos deixaron o país na última década para formar parte do mercado do sexo. Así, por exemplo, en Moldavia
–un dos países máis pobres nacidos desde a desmembración da Unión Soviética–,
o número de mulleres enviadas ao tráfico sexual alcanzaría, nestes momentos, unha
porcentaxe equivalente ao 10% da poboación.
En total, un millón de escravas sexuais procedentes destes países exercen a prostitución en occidente e en países como lsrael, Turquía e Tailandia.
n En canto ás redes africanas, as persoas responsables do recrutamento –cidadáns e
cidadás do seu país– preséntanse nas aldeas, normalmente acompañadas por
mulleres moi ben vestidas ao estilo europeo, para convencer das bondades e dos
beneficios do traballo para a súa organización, chegando a darse o caso de que a
propia familia directa venda as mulleres da familia ás redes de inmigración ilegal.
Unha vez que as persoas encargadas do recrutamento chegan a un acordo coas
familias, fanse cargo das mulleres, ás que lles retiran o pasaporte e as adestran
sobre as cuestións relativas á figura do “protector” que as espera en España, ao que
terán que localizar, obrigándoas a memorizar o seu enderezo e o seu número de
teléfono. Nas ameazas recorren a mitos relixiosos e a rituais de maxia negra, predicíndolle múltiples desgracias para elas e a súa familia se non chegan ao seu destino en España. Na súa viaxe as mulleres atravesan Arxelia, ata chegar a Marrocos,
onde son trasladadas en pateras.
Non obstante, en Galicia as redes africanas non teñen, ata o de agora, demasiada
transcendencia. A propia policía calcula que pode haber entre duascentas e trescentas cidadás nixerianas que operan en toda a comunidade. Ocupan o nivel máis
baixo da prostitución, a prostitución de rúa, e están en situación de legalidade, grazas ás regularizacións efectuadas nos anos 2000 e 2001. Como seguen a estar
baixo o control das organizacións mafiosas, continúan exercendo a prostitución.
Neste caso, poden pasar máis de catro ou cinco anos ata que se liquida a débeda,
que habitualmente, como xa se dixo, ascende aos sesenta mil euros.
Para finalizar este apartado, convén sinalar que as entrevistas realizadas con profesionais de entidades que traballan no ámbito da prostitución en Galicia veñen confirmar a
implantación de redes de prostitución e tráfico de mulleres, así como gran parte dos
aspectos comentados: o pago da débeda pola viaxe desde o país de orixe, as continuas
ameazas contra elas e as súas familias, a falsificación documental –sobre todo a realizada polas mafias do leste de Europa–, etc.
“Elas están controladas e ameazadas aquí e no seu país de orixe, e en moitos casos
están ameazadas as súas familias. No último caso que tivemos, ao tío queimáronlle o
coche, ao irmán déronlle unha gran malleira e tivo que fuxir e a nai está ameazada para
que, no momento en que saiba onde está a súa filla, dea o seu enderezo; elas non
poden irse, non poden ir ao seu país de orixe, e aquí teñen que andar con coidado; en

94
A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia

moitos casos trasladámolas fóra; aquí a policía ás veces é bastante colaboradora e
vemos a fórmula.”
Ademais, o delito de falsidade documental adoita estar relacionado coa prostitución de
menores de idade, un dato que se confirma tanto desde as entidades como desde o
Grupo Operativo de Estranxeiría e Documentación.
“A policía debería ter acceso aos pisos para ver que pasa alí. A policía séntese atada
de pés e mans, tal e como está neste momento o Código penal. Non van atopar menores porque teñen a documentación falsificada, non van atopar mulleres que denuncien
que están sendo obrigadas a prostituírse porque estas mulleres están ameazadas aquí
e no seu país de orixe. Sabemos que hai menores; o outro día chamábannos de
Pontevedra dicindo que había unha cría africana que seguro que non tiña máis de
catorce ou quince anos, pero na súa documentación figuraba «dezaoito anos».”
“O sistema que teñen (refírese ás mafias do Leste) estano montando porque como
teñen os resortes do poder nos seus países de orixe, como son os ex-militares e expolicías os que se están a dedicar a isto, como teñen acceso a ese tipo de documentación, fan o que lles dá a gana, é dicir, xa non falsifican o documento en si, o que fan
é coller un documento en branco e éncheno co que lles dá a gana, co cal poden estar
introducindo menores, xente que xa foi expulsada, unha auténtica loucura.”
Non obstante, a realización destas entrevistas evidenciou o desacordo entre as persoas informantes en relación coa existencia ou non de engano no que respecta á actividade que finalmente as mulleres traficadas acaban realizando en Galicia. Mentres que
se recadaron opinións que insisten en que a maior parte das estranxeiras veñen enganadas, isto é, pensan que van exercer outro tipo de traballo –na hostalería e no servizo doméstico, por exemplo–, outras sinalan que, a día de hoxe, o descoñecemento da
actividade que van realizar é impensable –especialmente entre as sudamericanas–,
aínda que, en moitos casos, as expectativas en canto ás condicións de exercicio sexan
completamente diferentes. En calquera caso, en maior ou menor medida, parece que o
engano segue existindo e que a controversia se reduce simplemente a un asunto de
proporcións.
“Hoxe quizais non se poida falar xa desa imaxe de inocencia, porque foi pasando o
tempo e foise esclarecendo a que as traen. A min paréceme que por aí tamén cambiou
esta situación: se nun principio viñan enganadas, hoxe xa no se pode admitir esa marxe
de engano, porque, repito, puidérono saber por outros casos anteriores aos delas. Que
veñen por necesidades económicas, constátoo e aváloo: veñen por problemas económicos moi moi fortes.”
“Nosoutras mesmo temos visto contratos de traballo de camareiras de hotel, e ese contrato de traballo non existe, claro.”
“Eu creo que algunhas delas, aínda que saiban que esa rede lles facilita a entrada ilegal en España e lles vai cobrar a débeda, que van ter que pagala coa prostitución, o
que no saben é como van ter que exercer esa prostitución, e entón aí tamén está o gran
papel de vítima que lles toca, porque non saben realmente a que se expoñen, moitas
non o saben...”
Unha vez descritas as características e o funcionamento das redes de tráfico de mulleres con fins de explotación sexual, pásase a analizar a información relativa ás actua-
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cións dos corpos de seguridade do Estado no mundo da prostitución, en concreto da
Policía Nacional.

III.2. As intervencións policiais
A información recadada verbo das intervencións policiais en locais nos que se exerce
a prostitución dá conta das múltiples dificultades e obstáculos aos que os corpos de
seguridade deben facer fronte á hora de loitar contra as redes de prostitución e de tráfico de mulleres. Por exemplo, segundo os datos facilitados, o grupo operativo con sede
na Coruña intenta facer dúas intervencións policiais ao ano en cada un dos locais onde
se exerce a prostitución, obxectivo que parece difícil de cumprir se se ten en conta que
nesa zona existen entre sesenta e setenta clubs de alterne e os efectivos dos que dispoñen son escasos. Nestas intervencións non só se controla a legalidade das inmigrantes a través da solicitude do pasaporte, senón que tamén se intenta falar con elas,
co obxecto de indagar se existe coacción, se se atopan retidas no local e son obrigadas a prostituírse. A este respecto, a prensa galega recolle exemplos das investigacións
e operacións realizadas polos distintos corpos de seguridade, que rematan co arresto
das persoas implicadas no tráfico de mulleres con fins de explotación sexual.
Recentemente, no marco da operación denominada “Halcón”, a Garda Civil apresou a
sete persoas nas provincias de Lugo e Pontevedra, acusadas de tráfico ilícito de mulleres, as cales eran obrigadas a se prostituíren en clubs de alterne das dúas provincias.
As novas publicadas en diferentes xornais galegos12 veñen confirmar moitos dos
aspectos comentados: a rede operaba a través dun contacto en Venezuela, país do que
procedían as mulleres, ás que lles ofrecían traballo en España como bailarinas ou, nalgúns casos, en tarefas compatibles coa realización de estudos. A débeda que debían
saldar ascendía a oito mil euros, sendo nalgunhas ocasións obrigadas a prostituírse
baixo ameazas contra a súa integridade física e a da súa familia. Os membros desta
rede foron acusados de delitos contra os dereitos das cidadás e cidadáns estranxeiros,
ameazas e agresión sexual.
Tal e como indican as fontes policiais consultadas, a realidade á que normalmente
teñen que facer fronte as unidades especializadas é a do medo destas mulleres a
denunciar a súa situación, pois, como se indicou, tanto elas como a súa familia son permanentemente ameazadas. Ademais, nalgúns casos, como por exemplo, entre as
mulleres do Leste, o medo á policía é maior có que lles infunden as propias mafias. Así,
é frecuente que nunha intervención policial as mulleres neguen traballar no local, aducindo que simplemente están tomando unha copa ou visitando a alguén. Polo tanto,
nunca manifestan permanecer nos locais en contra da súa vontade, e só nun reducido
número de casos denuncian a súa situación. Non obstante, a decisión de denunciar e
comprometerse a testificar no proceso xudicial ofrece unha serie de garantías xurídicas
para a muller vítima do tráfico e da explotación sexual. Dunha banda, a Lei 19/94, de
protección de testemuñas faculta para limitar a visibilidade no xuízo oral, ocultar o nome
da muller e outorgar unha nova identidade. A Lei 35/95, de axuda e asistencia a vítimas

12 Esta información foi extraída dos xornais El Progreso, El Correo Gallego e Atlántico Diario, todos eles

con data do 12 de abril de 2003.

96
A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia

de delitos violentos e contra a liberdade sexual, e o propio artigo 59 da Lei de estranxeiría son tamén de aplicación nestes casos. Segundo este último artigo, a denuncia á
autoridade española e a cooperación coa policía no proceso xudicial ofrécelle á muller
a posibilidade de quedar exenta de responsabilidade administrativa.
As autoridades españolas, nos casos de cooperación da vítima poden ofrecer, ademais, a posibilidade de residir en España –coa opción posterior de reagrupar a familia–
ou regresar ao seu país de orixe. Nalgúns casos, intentan conseguirlle un permiso de
residencia por circunstancias excepcionais, así como unha oferta de traballo que, baixo
ese tipo de circunstancias, non estea incluída na destinada ao continxente de persoas
traballadoras estranxeiras que, con carácter anual, fixa o Ministerio de Traballo e
Asuntos Sociais, contribuíndo, deste xeito, a axilizar o proceso de regularización da súa
situación.
“O que nós intentamos é conseguirlle os papeis canto antes. ¿Para que? Para que unha
vez con permiso de residencia por circunstancias excepcionais poida intentar buscar un
traballo, e cunha oferta de traballo, en aplicación da lei, axudala un pouco para que a
Inspección de Traballo, o Ministerio de Traballo, non a inclúa dentro da cota anual de
traballadores estranxeiros, senón que vai á parte completamente, por circunstancias
excepcionais.”
De todos os xeitos, aínda que non exista unha denuncia por parte dalgunha muller do
local, estas unidades poden iniciar unha investigación, baixo a autorización da Fiscalía
e os xuíces de instrución, cando dispoñan de indicios de actividades constitutivas de
delito, pero sen implicar a ningunha destas mulleres no proceso, agás no suposto de
que se decidan a denunciar a súa situación. Non obstante, a declaración dalgunha
delas constituiría a proba clave para condenar os membros destas organizacións criminais.
“Intentas detectar se realmente se está producindo o que nos tememos, as coaccións
e as ameazas. Moitas veces detectámolas, algunhas veces denúnciannolo, outras
veces dínnolo, pero din «Escoite, eu non podo facelo, non vou denunciar». Entón ¿que
é o que fas? Pois inicias unha investigación baseada niso, pero non podes incluír a esa
rapaza, porque o que non vas é complicar a unha rapaza que che di as cousas, pero
non quere denunciar por medo a que a súa familia sufra.”
En calquera caso, a detección de mulleres en situación ilegal nestes locais supón a aplicación da Lei de estranxeiría, a súa detención e o inicio do correspondente procedemento administrativo, que pode desembocar na expulsión do país, trámite que non se
realiza naquelas situacións nas que a muller decide presentar unha denuncia contra os
seus explotadores.
“Se é ilegal tes que actuar conforme á lei: iníciase un expediente administrativo, no cal
a acción estranxeira ten que alegar o tempo que está, as razóns polas que está en
situación irregular en España; e se ten as condicións para estar en España, pois revógase o expediente e non pasa nada. Se está nunha situación irregular, normalmente
quen ordena a expulsión do país non é a policía senón o subdelegado do Goberno de
cada provincia. O subdelegado ordena a expulsión do país e se a volvemos encontrar
pois si a expulsamos do país. No caso de que non sexan delincuentes, deixámoslles
que vaian buscar á súa casa a roupa, intentamos que, salvo que teñan moitos proble-
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mas, poidan ir soas no avión, para que unha vez que cheguen ao país de orixe, non
sexan, digamos, masacradas polas autoridades do país, é dicir, que poidan ir como
turistas normais; nunha palabra, intentas dignificar un pouco unha medida traumática
como é a expulsión.”
As circunstancias de medo e presión que soportan estas mulleres son, polo tanto, as
que dificultan a presentación dunha denuncia, situación á que hai que engadirlle outros
factores que xogan en contra da detención das persoas pertencentes a este tipo de
organizacións delituosas. Segundo a información recadada, o elemento máis relevante
é a lentitude no funcionamento dos órganos de Xustiza en España. Os atrasos e a lentitude nos procesos xudiciais son os culpables de que, na maior parte dos casos, as
mulleres non estean dispostas a chegar ata o final. Así, se xa a porcentaxe que decide
denunciar os individuos pertencentes a estes grupos é reducida, a proporción das que
chegan ata o final do proceso é ínfima.
“De cen poden iniciar o proceso un sesenta por cen, e dese sesenta por cen, só un dez
por cen chega ata o final, e a razón son as presións.”
O atraso na celebración do xuízo supón que, aínda que se lle aplique á vítima a normativa correspondente a testemuñas protexidas, os membros das mafias, a través das
ameazas á familia, sexan capaces de localizar a muller, oculta polos corpos de seguridade, xa que o tempo que transcorre adoita oscilar entre dous e tres anos.
“Primeiro presenta a denuncia a rapaza, e a organización di: «non te preocupes, xa
teremos tempo de coaccionarte»; xa lle mandan o primeiro aviso. Pero é que despois,
durante un ano, dous anos, aínda que nós logremos darlle unha nova identidade,
papeis en regra, e a rapaza se camufle en calquera punto de España, a familia en
Colombia, ou en Venezuela, está controlada e vanlle dicir onde está; e máis dunha vez
veñen e dinnos «escoite, que á miña familia a tirotearon; a ver, ¿que podemos facer?»”
En canto aos locais de alterne, cómpre apuntar que, en moitos casos, son unha auténtica rede de enxeñería financeira, cambiando de titularidade cunha frecuencia sorprendente, de xeito que ás veces é imposible determinala. Por outro lado, estes locais son
o caldo de cultivo doutras actividades delituosas paralelas ao negocio da prostitución.
Ademais da Lei de estranxeiría e dos supostos tipificados no Código penal en relación
coa prostitución, hai que ter en conta os artigos do mesmo código que penalizan o tráfico ilegal de man de obra estranxeira (artigo 312) e de persoas cidadás estranxeiras
(artigo 313), así como o de asociación ilícita co obxecto de promover o tráfico de persoas (artigo 515). A actual normativa de estranxeiría contempla o peche destes locais
e a incautación dos obxectos motivados pola contratación irregular de persoas traballadoras, se ben o peche só pode ser solicitado pola autoridade laboral. No caso de
demostrarse a implicación en actividades delituosas tamén poden ser pechados
mediante resolución xudicial.
Doutra banda, á parte do suposto de violencia ou intimidación exercida contra persoas
maiores de idade coa finalidade de exercer a prostitución, cabe mencionar outros delitos
paralelos: a detención ilegal, en canto ao que supón a reclusión obrigatoria das mulleres
nos clubs, as ameazas e coaccións, as lesións e as agresións, e mesmo en ocasións, as
violacións e a imposición da obriga de abortar, así como a falsidade documental.
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Ademais, arredor dos clubs de alterne existen unha serie de actividades destinadas a
satisfacer as necesidades das mulleres: venda de roupa, lencería, xoias, en moitas ocasións de procedencia dubidosa ou proveniente de roubos.
Os denominados “matrimonios brancos” –unións contraídas con fraude de lei– son
outras das actividades ilegais identificadas. Estes matrimonios teñen como único fin
legalizar a situación destas estranxeiras no país. Normalmente búscanse persoas en
ambientes de zonas rurais ou marxinais, homes dispostos a contraer matrimonio a
cambio dunha cantidade de diñeiro.
Finalmente, cabe aludir a outras actividades delituosas que poden darse tamén arredor
do negocio da prostitución, como o tráfico de estupefacientes, de armas, de obxectos
roubados, etc.
Malia a maior parte das entrevistas coas persoas profesionais e/ou responsables das
entidades non recoller valoracións da actuación dos corpos de seguridade responsables das intervencións en locais nos que se exerce a prostitución, si se recadaron
algunhas que, en todo caso, exemplifican visións contrapostas sobre a actuación das
unidades responsables dos asuntos de estranxeiría e documentación. Dunha banda,
denúnciase a falta de formación destes profesionais en materia de prostitución:
“Eu creo que o problema moitas veces é que non teñen unidades específicas formadas
e capacitadas para traballar con problemáticas tan concretas como pode ser a prostitución. Non sei ata que punto teñen información sobre cal é a situación real das mulleres que traballan na prostitución.”
Doutra, pola contra, destácase a boa colaboración que existe entre estas unidades e as
entidades:
“Nosoutras podemos dicir que as persoas responsables nestes temas na policía son
colaboradoras, ou sexa, poden pedirnos elas colaboración e podemos nosoutras pedir
a súa colaboración.”
As críticas aos mecanismos xudiciais xorden tamén nalgunha destas entrevistas. Á
marxe das actuacións dos corpos de seguridade, sorprende a impunidade coa que os
responsables de determinados locais de alterne actúan, malia a que sobre eles pesan
acusacións relacionadas co tráfico ilegal de mulleres, e mesmo de menores de idade.
“Si, fan quince redadas no mesmo club nun ano e sempre pillan a menores. ¿Como
pode estar ese club aberto? ¿Como pode estar ese señor na rúa? Non pode ser.
¿Como pode haber algunhas mulleres que estean intentando escapar dun club, presenten unha denuncia e que o señor siga aí e por riba se ría?”
Ademais, cómpre buscar mecanismos de persecución das mafias nos que non necesariamente haxa que implicar as mulleres vítimas desa explotación sexual.
“Nosoutras neste momento somos moito máis pragmáticas do que o eramos ao principio, cando pediamos: «¡Non te preocupes, denúnciao!, vas ser protexida, etc., etc.»,
pero creo que hai que ser honestas e pensar que estas mulleres queren terminar con
esa vida e con eses malos recordos o antes posible. Hai que buscar outras fórmulas
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para que estas mafias e estas redes sexan castigadas e non precisamente a custa do
sufrimento das vítimas, das mulleres.”
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IV. As causas do inicio no exercicio da prostitución
O obxectivo do presente capítulo é analizar todos os aspectos relacionados co inicio no
exercicio da prostitución. Así, detallaranse, de xeito comprensivo, as causas que conducen a ela, así como outros factores que xiran ao seu arredor. Se ben no apartado no que
se analizaban as distintas definicións de prostitución xa se apuntaban explicacións do
fenómeno en termos causais, hai que indicar que, á hora de concretar as causas ou motivos de inicio, xorden de novo, como denominador común das explicacións facilitadas
polas persoas expertas consultadas, alusións á precariedade económica, á exclusión
social e, como mostra das desigualdades de xénero, á feminización da pobreza. Esta é,
pois, a principal explicación facilitada á hora de determinar os motivos que conducen ás
mulleres a prostituírse, xustificación que se menciona fundamentalmente en canto comprensión da actual presenza maioritaria de mulleres estranxeiras no conxunto do colectivo estudado. Neste sentido, é interesante destacar como para unha das persoas entrevistadas as necesidades de tipo económico teñen que constituír necesariamente a explicación central do fenómeno. Dado que España é, a día de hoxe, un país economicamente avanzado, o exercicio da prostitución foi desprazándose ata a poboación feminina
inmigrante, mentres que as mulleres españolas, mesmo as procedentes das capas máis
desfavorecidas, foron accedendo paulatinamente ao mercado laboral en diferentes sectores da economía, ao existir unha oferta de emprego que, con matices, é cada vez máis
extensa.
“Eu creo que calquera persoa que faga un estudo sobre isto en España, sobre o número de mulleres españolas que están sendo prostituídas, darase de conta de que é unha
minoría. ¿Por que? Pois porque España saíu dunha situación de precariedade económica, precariedade laboral, que aínda que as mulleres seguimos vivindo unha situación de
inferioridade, tanto nos salarios como no emprego, non cabe dúbida de que diminuíu a
prostitución das mulleres españolas a partir do momento en que se ten a posibilidade de
conseguir un traballo remunerado. De feito, as mulleres españolas dos barrios (de prostitución) son mulleres en xeral moi maiores que levan exercendo a prostitución moitísimos anos.”
De calquera xeito, a información recadada puxo de manifesto que existen unha multiplicidade de factores que poden conducir ao exercicio da prostitución, elementos que, con
frecuencia, conforman unha combinación de motivos que, se non conducen ás mulleres
ao inicio da actividade, polo menos convértenas en poboación en risco de exercela. En
todo caso, as explicacións facilitadas teñen como fundamento a historia persoal das
mulleres coas que estas entidades desenvolven o seu labor.
A este respecto, é importante salientar que a práctica totalidade da información manexada diferencia en todo momento as causas do inicio da actividade en función de dous
grandes sectores que integran este colectivo: a poboación autóctona e a poboación inmigrante.
n Comezando pola poboación autóctona, os principais factores que determinan a súa
inserción no mundo da prostitución son:
¢ En primeiro lugar, cabe aludir a diferentes circunstancias asociadas á marxinalida-

de social. Menciónase a procedencia de ambientes marxinais, onde conviven múl-
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tiples problemáticas sociais que, en maior ou menor grao, adoitan combinarse.
Poden citarse entre as máis destacadas:
• a precariedade económica,
• a drogadicción,
• a delincuencia –e como eventual consecuencia, a existencia no seo da familia de
persoas con condenas de cárcere–,
• situacións de violencia doméstica, coa posibilidade de ter sido obxecto de abusos sexuais e malos tratos durante a infancia –en moitos casos por parte do pai–,
• o feito de ser filla dunha muller que tamén exerce ou exercía a prostitución.
“Chegaron (á prostitución) por múltiples e variadas causas, pero todas ao final
remiten a unha, que é a situación das mulleres en xeral: falta de traballo, fillos de
solteira, incestos, todas elas teñen unha historia detrás, abusos sexuais de pequenas, violacións, situacións económicas moi graves, marxinación social.”
“As españolas que coñecín nestes anos son todas procedentes de familias que
teñen problemas coa xustiza: ou están no cárcere o seu pai, a súa nai, ou tres
irmáns á vez, ou morreu algún de sida, sempre con problemas familiares complexos.”
¢ A drogadicción, a necesidade de diñeiro para poder sufragar o consumo de estu-

pefacientes, é outra das problemáticas destacadas respecto das posibles causas
de inicio. Se ben, como se sinalou, este pode ser un dos elementos asociados a
determinadas situacións marxinais, considérase tamén de maneira independente,
xa que a drogadicción constituíu un problema social de certa relevancia en Galicia
–sobre todo na década dos oitenta–, e que explicaría, ademais, a continuidade de
mulleres autóctonas relativamente novas na actividade.
“Hai mulleres ás que a droga as levou a exercer a prostitución, porque necesitan
ese diñeiro para a dose...”
¢ Outros dos posibles motivos están directamente asociados ás relacións de parella

destas mulleres: o abandono do fogar por parte do marido ou compañeiro e, como
consecuencia, o mantemento dos fillos e das fillas sen ningún tipo de apoio, ter sido
vítima de malos tratos e mesmo a indución e/ou coacción ao exercicio da prostitución por parte da parella son as eventualidades mencionadas.
“Escarvando, escarvando hai de todo: moitas delas relátanche malos tratos, dinche
directamente «polos malos tratos que sufrín» e ti quedas pensando «vaia, e iso que
ten que ver» e, non obstante, é un peso moi importante para elas na súa vida persoal e no seu desenvolvemento individual, de malos tratos de pais, abusos, de
malos tratos da súa parella que as levou a ver a prostitución como unha saída laboral.”
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“Moitas veces depende do medio en que se moveron. É xente que non está preparada, case todas están sen estudos, case ningunha ten experiencia laboral e, de
súpeto, atópanse soas con cargas familiares; entón, ¿que posibilidades había? Vir
ao barrio e sacar algo de diñeiro. (...) Unhas, como son bastantes maiores, só teñen
vida no barrio porque as súas nais as criaron no barrio e están por aí, outras porque non tiñan ningún medio de subsistencia, outras porque as introduciu a parella.”
¢ Por último, tamén se sinala como posible explicación a clase social, o feito de ser

dunha extracción social moi humilde, que non necesariamente ten que ir asociada
a circunstancias de marxinalidade, pero á que si se lle pode unir un baixo nivel educativo.
“(Referíndose a dous casos concretos): As dúas proveñen de familias con problemas de clase social modesta. Estamos falando dos anos setenta e os pais dixéronlles que tiñan que traballar para manter a familia; é dicir, as dúas proveñen de
familias onde os cartos a fin de mes tiñan que vir de alguén máis que do pai –a nai,
tendo en conta a sociedade patriarcal, non ía incorporarse ao mundo laboral– e
entón tiveron que ser as fillas as que axudasen ao cabeza de familia. Ao non atopar nese momento outro traballo, porque as dúas non teñen nin o graduado escolar e naquel momento non había ningunha opción de facer cursos de formación
como agora, con sindicatos, asociacións, concellos... Naquela época está claro que
se non traballaban como limpadoras ou no servizo doméstico, o que quedaba era
isto.”
n En canto ao colectivo de mulleres inmigrantes, destacáronse os seguintes elementos:
¢ O principal motivo que conduce as mulleres estranxeiras a prostituírse é, segundo

a información recadada, o obxectivo de superar as situacións de pobreza e de fortes carencias económicas que vivían no seu país de orixe e que, precisamente, as
levou a abandonalo.
“Que veñen por necesidades económicas, constátoo e aváloo: a maioría ten algún
fillo e téñenos cos seus pais, e a obriga é manter o fillo que teñen alí e aos pais
que o coidan e por iso teñen que darse ao máis doado, ao que máis diñeiro lles
xere. Entón, entendo que veñen por unha necesidade abafante, ben sexa enganadas nun principio ou conscientes de a que veñen.”
¢ Outro dos factores que inflúen no abandono do país de orixe é a fuxida de situa-

cións de violencia social e conflitos bélicos.
“En Colombia, a violencia na que viven é tremenda. Elas foxen daquilo e ademais
dincho: «non volverei á miña terra nunca máis, porque se vive unha situación violenta tremenda».”
¢ Existen tamén outros posibles factores, similares aos comentados para o colectivo

das autóctonas: a desestruturación familiar –desarraigo derivado da presenza de
múltiples figuras paternas, ter sido vítimas de abusos sexuais e malos tratos, adiccións, etc.–. Por outro lado, a maternidade a idades temperás sen o apoio do home
fai que algunhas destas mulleres asuman rapidamente as responsabilidades familiares e se incorporen prematuramente ao mercado laboral. Ademais, no caso concreto de Colombia parece ser frecuente que as mulleres asuman a responsabilida-
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de de situar a familia en mellor posición económica, cultural e sanitaria, o que, ante
as dificultades de acceso ao emprego, leva a algunhas destas mulleres ao exercicio da prostitución.
¢ A presenza de mafias de tráfico de seres humanos nos países de orixe que supos-

tamente lles ofrecen a estas mulleres a opción de saír das situacións de pobreza é
outro dos factores influentes. Con independencia de que a muller veña ou non
enganada, isto é, á marxe de se ten ou non coñecemento da actividade que vai realizar, é un feito constatado que a necesidade de saldar rapidamente a débeda contraída coa mafia que paga os gastos de transporte induce ao exercicio da prostitución. Neste sentido, poden atoparse múltiples casuísticas, entre as máis significativas:
• Que, tendo nun principio unhas expectativas de traballo determinadas, comproben as dificultades reais que existen para atopar un emprego ben remunerado.
• En relación co anterior, a propia situación de ilegalidade na que están –carencia
do permiso de traballo e/ou o de residencia– impide que se poida acceder facilmente a calquera tipo de emprego.
• O exercicio da prostitución concíbese como algo transitorio, ata que non se consiga un traballo.
• Con ou sen coñecemento da actividade que finalmente van realizar, a introdución
no mundo da prostitución vén da man doutras inmigrantes, amigas ou coñecidas.
“Algunhas non veñen enganadas, a algunhas dinlles que veñen prostituírse (...).
Atópanse con que a débeda non é fácil de pagar.”
“No caso das inmigrantes o problema son os papeis; non hai ningún outro tipo de
traballo que poidan realizar que lles proporcione diñeiro como a prostitución, por
non ter os papeis, e unha vez que os teñen tampouco hai ningún outro traballo para
o que estean cualificadas e no que gañen tanto diñeiro como na prostitución, ningún. Elas dinche: «si, podería irme a limpar unhas escaleiras, pero é que limpando
as escaleiras non vou gañar de ningunha maneira tantos cartos como gano na
prostitución».”
“Teñen as ideas moi claras, case todas teñen cargas alá, teñen as súas fillas e fillos
a quen coidan os seus pais e o que queren é legalizarse para facer unha reagrupación familiar e traelos; por exemplo, «eu vou estar aquí ata outubro, eu teño unha
débeda, teño que pagar a miña casiña en Colombia, que custa novecentas mil
pesetas», ou «eu veño aquí a España a exercer a prostitución e cando consiga as
novecentas mil pesetas voume», e vanse. Os seus obxectivos son conseguir os
cartos para pagar a casa e vanse para alá e a casa é súa; e logo hai outras que
veñen conseguir diñeiro para mandar á casa e non teñen un límite, e non din
«estou ata outubro», «estou ata que me canse». Case todas saben ao que veñen.”
Como é lóxico, todas as causas comentadas, tanto para o colectivo de mulleres estranxeiras como para o das autóctonas, poden presentar múltiples combinacións, pois na
maioría dos casos a inserción no mundo da prostitución é o resultado dun cúmulo de fac-
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tores. Ademais, segundo a información facilitada por unha das entidades consultadas,
mentres que algunhas das razóns mencionadas son expresamente recoñecidas polas
propias mulleres, tanto españolas como estranxeiras, como causas do inicio e do mantemento no exercicio da prostitución, outras non son abertamente manifestadas, pero
son condicións detectadas e presentes reiteradamente na maioría das mulleres atendidas.
Así, por exemplo, mentres que as españolas aluden explicitamente a motivos como o
abandono do fogar polo compañeiro, o consumo de drogas e a prostitución materna,
outros, como a indución/coacción da parella, os abusos sexuais e os malos tratos non
son recoñecidos de maneira expresa. Entre as mulleres inmigrantes, a desestruturación
económica do país de orixe e a tensión anímica que provoca a falta de apoio da familia
extensa na asunción das responsabilidades familiares son causas manifestadas, mentres que os abusos sexuais, o desarraigo familiar e a maternidade prematura sen apoio
do home, entre outras, non son reveladas expresamente.
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V. As condicións de exercicio e as distintas problemáticas
asociadas
O seguinte capítulo ten como finalidade expoñer, en primeiro lugar, as principais características da prostitución en Galicia desde o punto de vista das condicións de exercicio,
analizando, entre outros, aspectos como as condicións hixiénicas, o perfil da clientela en
función das distintas modalidades, os horarios, etc. Unha vez comentadas estas cuestións, abordarase outro dos temas incluídos na presente investigación: as problemáticas
vinculadas ao exercicio da prostitución.

V.1. Aspectos relacionados coas condicións de exercicio
n En primeiro lugar, e comezando por un aspecto tan importante como son as condicións hixiénicas nas que se desenvolve a actividade, as fontes consultadas poñen
de manifesto a persistencia de importantes deficiencias en canto ás medidas de
hixiene utilizadas. Non obstante, a información recadada evidencia comportamentos
diferenciados en función de variables como a modalidade de exercicio ou a orixe das
mulleres.
Así, desde o punto de vista da tipoloxía non debe de sorprender o feito de que a
prostitución máis marxinal, a que se desenvolve na rúa, sexa precisamente a que
presenta as peores condicións hixiénicas e de coidado da saúde das mulleres, dado
que, durante o exercicio da actividade, carecen do mínimo imprescindible.
“Non dispoñen de auga, é dicir, non se lavan cada vez que teñen un cliente diferente. Non hai un servizo, non hai nada, non hai un sitio fixo.”
Polo que respecta ás modalidades de club e pisos, parece máis complicado poder
establecer xeneralizacións, pois mentres que nalgúns parece ser un aspecto moi coidado, noutros as condicións non son as recomendables. Non obstante, segundo
algunha das opinións recadadas, en xeral son mellores cás dos locais situados nos
barrios tradicionais.
Relacionado con iso, hai que mencionar o feito de que diversas fontes consultadas
confirman unha maior observancia das medidas hixiénicas por parte das mulleres
estranxeiras –en concreto, das sudamericanas–, así como unha maior preocupación
polos aspectos sanitarios, en comparanza coas autóctonas.
“As mulleres dos clubs cada día teñen unha maior preocupación pola súa saúde,
teñen moito interese en que non haxa contaxios. Eu creo que elas teñen máis sentido da hixiene quizais nos clubs que no barrio, un pouco polo que coñecín ata o de
agora. Nos últimos anos hai un pouco máis de deixamento (nos barrios), sempre ves
que as españolas teñen menos preocupación polas medidas hixiénicas e preventivas.”
Por outro lado, confírmase que a utilización do preservativo non é aínda a desexable, pois moitas das mulleres non o empregan en todos os contactos que realizan.
Aínda que existan diversas razóns que explicarían que a utilización do preservativo
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non estea xeneralizada, en termos xerais xustifícase polo feito de que o cliente prefire non utilizalo.
De feito, nos clubs controlados por redes de prostitución, as mulleres son obrigadas
a realizar os servizos sen preservativo, para o cal os proxenetas recorren á persuasión –se non á violencia–, argumentando que a clientela do local está conformada
por homes que “gozan de boa saúde”.
“¿Por que damos preservativos? Na maioría dos casos, cando as redes son as que
están polo medio, ás mulleres non lles dan preservativos, en todo caso dánselles
anticonceptivos durante o período que sexa necesario para que non lles veña a
regra. A elas díselles, en moitos casos, que non van ter ningún tipo de problema, que
os homes que piden estes servizos son homes moi sans; maioritariamente o home
prostituidor non quere utilizar o preservativo, paga máis se é sen preservativo. Entón
nosoutras si lles damos preservativos, elas si queren telos, e cando poden, utilízanos. Se as mafias andan detrás, como é o caso das albanesas, as romanesas, ou
mesmo das africanas –tampouco a elas lles dan preservativos–, dámosllelos nosoutras.”
Nesta orde de cousas, e de xeito anecdótico, cabe engadir que se ten coñecemento de que as mulleres controladas polas mafias do Leste ás que si se lles permite o
uso destes profilácticos son “escoltadas” por dous ou tres homes da organización ata
as unidades móbiles nas que se dispensan, o que vén confirmar o férreo control que
estes grupos delituosos exercen sobre as mulleres.
Hai quen sostén, pola contra, que nos clubs, a día de hoxe, todas as mulleres empregan o preservativo durante o contacto, aínda que perciban un cantidade inferior polo
servizo prestado.
Como se pon de manifesto no anterior extracto de entrevista, algunhas das entidades que exercen o seu labor neste ámbito inclúen, dentro das súas actividades, a
entrega gratuíta de preservativos a todas as mulleres que recorren aos seus servizos. A demanda deste produto obsérvase, ademais, en todas as modalidades de
exercicio, tanto das que realizan a actividade en clubs como as que o fan en pisos
de contacto e, por suposto, das mulleres que exercen a prostitución de rúa.
n Polo que respecta ao tipo de servizos que se facilitan, a información recadada confirma que nos barrios, nos clubs e na rúa se ofrecen os servizos máis tradicionais
–coito e felación–. Outras prácticas máis sofisticadas, denominadas “servizos especiais”, son as que, do conxunto de modalidades de exercicio indagadas, se prestan
fundamentalmente nos pisos de contacto.
n Ao fío desta cuestión, cómpre aludir ao perfil da clientela. En termos xerais, o cliente que acode aos pisos de contacto, á marxe dos servizos que alí se ofrecen, accede a un tipo de prostitución máis discreta cá dos clubs e a de barrio. Presenta, pois,
segundo indicaron algunhas das persoas entrevistadas, un maior nivel económico e,
presumiblemente, educativo, có que acode aos clubs de alterne e aos bares que se
sitúan nos barrios tradicionais. Nestes últimos, a clientela adoita estar conformada
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fundamentalmente por homes de maior idade e algúns máis novos procedentes das
vilas da comarca.
Respecto do perfil da clientela de barrio:
“A clientela é xente maior, xente de idade. (...) Aínda que tamén van homes de trinta e pico e máis, sobre todo das vilas dos arredores, segue a existir o típico paisano
que vén de toda a vida.”
n Se ben a prostitución de barrio e de rúa son, hoxe en día, o que podería denominarse os niveis máis “baixos” desta actividade, en canto á súa vinculación cun universo de marxinalidade e todas as implicacións que iso supón, presenta, non obstante, vantaxes, sobre todo, en comparanza coa que se exerce en clubs de alterne.
A maior liberdade da que, en xeral, dispoñen estas mulleres, inflúe en que, entre
outras cousas, gocen tamén dunha maior liberdade horaria. Así pois, os horarios na
prostitución de rúa e de barrio son menos ríxidos cós dos clubs, e o máis común é
que se adapten ás peculiaridades horarias da clientela que frecuenta esa zona,
sendo controladas, de todos os xeitos, pola figura do proxeneta, o comunmente
denominado “chulo”.
“Cando vin aquí por primeira vez, dicíanme que traballaban de noite, e non é certo.
Ás nove da mañá ou oito e media é a hora que máis traballan. Sobre todo porque é
a hora do mercado, as mulleres están na praza de abastos, os homes acompáñanas
e van dar unha volta e vanse para o barrio.”
“No Pombal (o barrio tradicional de Santiago) non teñen horario ríxido. Non, non, se
queren marchar ás doce da noite marchan. No club teñen que estar ata as oito da
mañá, queiran ou non queiran, e se deixan de ir, pois non volven.”
Non obstante, nos clubs de alterne o horario de entrada debe ser escrupulosamente respectado. Todos eles abren as súas portas pola tarde, a unha hora determinada á que todas as mulleres do club deben incorporarse, e permanecen abertos ata
a madrugada –o peche realízase normalmente entre as tres e as cinco da mañá–.
Doutra banda, a existencia dun horario estipulado non se limita unicamente á entrada no club, senón tamén ao tempo que as mulleres poden estar co cliente durante a
prestación do servizo sexual, que segundo indican, oscila entre os vinte minutos e a
media hora.
Hai que sinalar, por outra parte, que as referencias ás horas de exercicio da actividade limítanse a sinalar que nos clubs as mulleres traballan intensamente. Pola contra, semella que en barrios como o de Lugo, a actividade é menor.
No barrio:
“A verdade é que cada vez hai menos actividade (refírese ao exercicio da actividade), porque co tempo que as mulleres pasan exercendo non teñen ningún ingreso.”
No club:
“As condicións de traballo que teñen estas mulleres son que moitas veces empezan
ás sete da tarde e acaban ás catro da maña sen descanso...”
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n Polo que atinxe aos prezos dos servizos, a información facilitada fai referencia principalmente ás ganancias das mulleres que exercen nos barrios. Así, igual que ocorre nos clubs, perciben unha parte do importe de cada consumición –unha copa custaría arredor de dezaoito euros–, normalmente o 50%. O servizo sexual presentaría
un custo semellante, as tres mil pesetas de entón, das que habería que descontar o
prezo do cuarto por cada utilización, situado no mesmo local –entre catro e seis
euros–.
“Tamén no Pombal (o barrio tradicional de Santiago), se vai un e lle venden unha
copa, o prezo da copa non é para a rapaza, a copa é metade para o bar, metade
para ela; no club ao mellor é máis, ao mellor é o sesenta por cen, o setenta para o
propietario.”
Respecto do barrio da cidade de Lugo:
“¿Que pode gañar unha muller? Tres mil pesetas e paga o cuarto a setecentas (por
cada cliente).”
Non obstante, as referencias aos clubs de alterne indican que a porcentaxe que lles
corresponde ás mulleres polas copas servidas ao cliente é inferior ao 50%, tal e
como se recolle no seguinte testemuño:
“Interlocutora 1: Aquí onde conseguen más diñeiro é na fase previa, que é nas
copas; o ano pasado cobraban unhas tres mil pesetas por copa e desas elas levan
unha porcentaxe.
Entrevistadora: ¿A metade?
Interlocutora 2: Non, bastante menos, non sabería dicirche, pero bastante menos;
quédase con el o club e rebáixalle por todo e se saen co cliente a fóra tamén teñen
outras condicións económicas.”
Resta indicar que, da información recadada dos xornais galegos, se extraeu, non
obstante, que o cliente que vai a unha barra americana ou club de estrada paga de
media corenta euros por servizo, mentres que nos pisos de contacto o prezo medio
se sitúa arredor dos sesenta euros13.
n Finalmente, polo que respecta ás relacións entre as mulleres, as opinións recollidas
coinciden en afirmar que estas son ambivalentes, é dicir, se ben en determinadas
situacións existe o apoio e a axuda entre elas, a competencia no exercicio é tamén
unha realidade, e a causante de que en ocasións xurdan problemas entre elas.
“En certas situacións hai apoio pero tamén é certo que hai disputas entre elas mesmas. Se vén unha nova, por exemplo, que é máis nova, que traballa máis ca outra...,
«quítanos todos os clientes», temas de competencia, de ganancias de diñeiro. E logo
se algunha delas acepta ter relacións cos clientes sen preservativo, que é o que eles
demandan fundamentalmente, tamén é causa de problemas porque as outras consideran que a actitude desta outra as prexudica, sobre todo economicamente. Aí hai
enfrontamentos.”

13 Dato recollido nunha reportaxe sobre o fenómeno da prostitución publicado no xornal Galicia Hoxe, con

data do 13 de xullo de 2003.
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Por outro lado, o modelo de vida endogámico que caracteriza os barrios tradicionais
fai que en ocasións se produzan intercambios nas relacións de parella das mulleres
do propio barrio, é dicir, que varias delas teñan convivido co mesmo home.
“Hai intercambio de parellas; por exemplo, tivemos aquí un que era compañeiro
dunha que estaba embarazada; deixáronse, uniuse a outra e deixouna embarazada,
ou sexa, que ten dous fillos da mesma idade; outro xa se envolveu con tres, é todo
moi pechado. Ao mellor (unha delas) ten vinte amigas e lévase mal con unha porque
lle quitou o compañeiro dela.”
En canto a un eventual asociacionismo, á súa disposición a asociarse como colectivo en defensa dos seus intereses, recadouse escasa información, pero, en todo
caso, non apunta á posibilidade da creación dun movemento asociativo entre as
mulleres. O seguinte paragrafo, á marxe do xuízo de valor que realiza, fai referencia
á situación actual:
“É curioso que se son as mulleres as que ofrecen o produto, non sexan elas as que
organicen, non: son eles, os proxenetas reciclados a empresarios.”

V.2. As problemáticas asociadas
O conxunto da información manexada pon de manifesto como a prostitución se relaciona indefectiblemente con toda unha serie de problemáticas de moi diversa índole.
Desde o propio exercicio da actividade ata outros factores relacionados coa pertenza
ao submundo que a prostitución representa, dan conta das duras condicións de vida
que, en termos xerais, padecen estas mulleres. Xa que logo, expóñense ao longo das
seguintes liñas as principais problemáticas detectadas, en primeiro lugar tendo en
conta unha serie de consideracións sobre as condicións de exercicio en cada unha das
modalidades investigadas, para despois, tentar afondar nos problemas detectados
desde distintos ángulos:
n A prostitución de rúa é a modalidade que presenta as condicións máis precarias de
exercicio. Os servizos sexuais préstanse habitualmente no coche do cliente, aínda
que tamén poden realizarse na mesma rúa –parques, xardíns públicos, inmediacións
de portos–. Como se indicou, presenta as condicións hixiénicas máis deficitarias,
sendo tamén a máis perigosa en termos de seguridade persoal da propia muller.
Outros factores, como as circunstancias climáticas, fan desta modalidade a máis
prexudicial en moitos aspectos.
“Está o tema da violencia, o tema das agresións, o tema do frío, traballan dentro dos
coches, co cal é moito máis arriscado o seu servizo, o tema das agresións; sempre
hai agresións, non hai axuda, o típico cliente que a leva no coche e a tira, que a leva
a un sitio e non lle paga... están na rúa soas. Para nosoutras a máis vulnerable é a
muller que traballa na rúa.”
n En canto á situación nos clubs de alterne, hai que destacar tamén toda unha serie
de dificultades asociadas á inmigración ilegal, ao pago da débeda e ao control das
mafias. Estas mulleres, que poden vivir nun piso ou no mesmo club, son frecuentemente sometidas a un estrito control que se traduce na imposición de distintas
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“penalizacións”. O feito de chegar tarde ao club, estar máis tempo co cliente –máis
dos vinte minutos/media hora estipulada para cada servizo–, saír tomar algo con el,
non poder traballar por enfermidade, falar durante demasiado tempo por teléfono coa
súa familia, etc., son comportamentos penalizados cunha redución das ganancias e,
polo tanto, do atraso no pago da débeda.
“Son multadas porque pasan demasiado tempo cun cliente, porque chegan tarde,
porque queren saír, porque non van traballar. Porque se un cliente, ao que lle gusta
a rapaza, a quere levar a tomar unha copa, ela ten que pagar trinta mil pesetas de
multa, de multa por saír. Porque se supón que mentres están tomando unha copa
por aí, non traballan para o club; a eles non lles importa que as rapazas gañen,
impórtalles o que gañan eles...”
Esta modalidade, igual cá de barrio, fai que as mulleres vivan nun circuíto pechado,
á marxe do resto da sociedade, e que a súa vida cotiá se limite ao club e, se é o
caso, aos desprazamentos casa-club. Por outro lado, é frecuente que as mulleres
roten por diversos locais do país, unha práctica que moitos propietarios realizan
tanto co obxecto de variar a oferta como por outros motivos, como, por exemplo, que
as mulleres non establezan unha relación afectiva cun determinado cliente.
Naqueles casos nos que a muller non ten que saldar ningunha débeda, o cambio de
club pode responder tamén a unha decisión voluntaria daquela.
“Nos clubs as mulleres están un mes, outro mes xa non están, cámbianas, rótanas;
mesmo nos temos atopado a mulleres dun club de Ferrol en Carballo; eles mesmos
cambian as súas propias mulleres, para que non fagan amigos, para que non se
encariñen. Creo que é para ampliar a oferta, canta máis oferta teñan e máis variada
mellor, á parte de que hai que movelas porque, claro, se non calquera día vén
Estranxeiría e...”
Nesta orde de cousas, constátase o funcionamento do sistema de prazas, á vez que
as estadías oscilan entre os vinte e un días e os tres meses. O sistema de prazas
caracterízase polo exercicio da prostitución en ciclos de tres semanas –o que supón
excluír do período mensual os días correspondentes á menstruación–, nos que as
mulleres desenvolven a actividade sen descanso.
“Nestes clubs as mulleres están un tempo limitado, entre vinte e un días como mínimo ata un tope máximo de tres meses, e pode variar en moitos casos a cantidade
de mulleres que poden ter ao cabo dun tempo.”
n Na prostitución de barrio, o contacto inicial co cliente ten lugar en cuartos situados
nas inmediacións ou no interior dos bares da zona. O servizo sexual préstase, normalmente, nos cuartos dos que dispoñen os locais, que son pagados pola propia
muller, cuartos nos que tanto as condicións hixiénicas como de habitabilidade e confort distan moito do que podería ser considerado aceptable, na maior parte dos
casos.
“Si, cóbranlles por utilizar o cuarto, pola estufa que lles poñen, para que estean un
pouco temperadas.”
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n Se ben, verbo da modalidade dos pisos de contacto se conseguiu menor información, cabe inferir que, nos casos nos que a muller non é autónoma e, pola contra,
ten a débeda pendente ou é obxecto de tráfico e explotación por parte dunha organización criminal, a súa situación non pode diferenciarse demasiado da realidade
que viven as mulleres que traballan en clubs de alterne en condicións semellantes.
Noutros casos, non obstante, o exercicio en pisos permite que se poida compatibilizar con outras actividades.
“As que exercen nos pisos quizais teñen outro traballo, están coidando un bebé ou
facendo a limpeza nunha casa e case todas poden compaxinar un traballo máis ou
menos normalizado coa prostitución.”
Máis alá das problemáticas directamente relacionadas coas condicións nas que se
exerce cada unha das modalidades estudadas, coméntanse deseguido toda unha serie
de aspectos que, desde distintas perspectivas, se asocian tanto á práctica da actividade como á propia inserción no mundo da prostitución e da exclusión social:
n No plano persoal, cabe mencionar, en primeiro lugar, os problemas de desestruturación familiar: conflitos no rol maternal, chegando, nalgúns casos, ao abandono dos
fillos e das fillas, así como dificultade para manter lazos afectivos estables. Estas
mulleres presentan, en xeral, importantes carencias afectivas e, ao mesmo tempo,
dificultades para as relacións humanas de calquera índole, tal e como deseguido se
especificará en relación cos trastornos psicolóxicos.
Outra das características observadas desde esta perspectiva é a falta de hábitos de
calquera tipo: a incapacidade para seguir uns horarios e determinados hábitos hixiénicos parece ser unha nota intrínseca ao exercicio da prostitución nas modalidades
de barrio e de rúa.
“Teñen unhas prioridades distintas ás que temos os demais, baixo nivel cultural, non
teñen hábito de hixiene persoal, alfabetización baixa e coidado persoal moi escaso.”
Así mesmo, no contexto destas últimas modalidades detéctase unha importante
carencia de habilidades sociais, unha característica asociada a outros factores,
como a adicción ás drogas, o reducido nivel educativo, a permanencia en ambientes
marxinais, etc.
n Desde o punto de vista social, a estigmatización e o rexeitamento destas mulleres
por parte do resto da sociedade é un dos problemas máis salientables, o que desemboca en actitudes e sentimentos de vergonza e culpabilidade por parte das mulleres.
“Eu dicíalle a esta persoa: «¿como tardaches catro meses en solicitar a RISGA, se
estás sen un can?». E non tiña de que vivir, porque lle daba vergonza presentarse á
traballadora social. É tal a vergonza que renuncian aos seus propios dereitos, neste
caso prestacións sociais.”
“O problema que teñen é que moitas delas xa son xente coñecida; habería que pensar en que tivesen un traballo que non fose de cara ao público.”

112
A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia

Por outro lado, no caso concreto da prostitución de barrio, unha das características
máis destacadas é a existencia dun “modelo gueto”: en Galicia, os tradicionais
barrios de prostitución están conformados por construcións en mal estado de conservación, mesmo en estado de ruína, con saneamentos deficitarios e ausencia de
zonas verdes. Ademais, a pobreza entre as mulleres maiores e de mediana idade é
outro dos elementos característicos desta modalidade, que determina que malvivan
en pensións ou vivendas alugadas con esas deficientes condicións. Por outro lado,
entre as mulleres drogodependentes tamén é frecuente que non dispoñan dunha
vivenda, e que cheguen a pasar a noite na rúa.
“Algunhas non teñen vivenda, e pasan a noite nos lugares nos que poden, no caso
das drogodependentes; outras son mulleres que carecen na súa vivenda do mínimo
indispensable.”
Outro dos elementos asociados tanto á prostitución de barrio como á de club é a
carencia dunha rede de relacións sociais. Instáurase un modelo de relacións endogámicas, pois o contacto con persoas alleas ao mundo da prostitución é moi infrecuente.
“Este é un mundo á parte, o barrio. Hai xente que ao mellor leva doce, trece anos
aquí e non saen de aí, non coñecen outras rúas, coñécense unhas ás outras, pero
nada máis.”
Neste ambiente, a violencia exercida contra elas está á orde do día. Segundo a información facilitada por unha das entidades consultadas, o 100% das mulleres que
atenden é obxecto de violencia psicolóxica; o 42%, de maltrato físico e un 20%, de
violencia sexual. Os malos tratos proceden, con frecuencia, da parella e/ou proxeneta, aínda que tamén poden vir do cliente, de familiares e mesmo doutras mulleres
que exercen a prostitución. Ademais, sobre todo na modalidade de barrio, impera
unha subcultura na que o maltrato non é percibido como tal.
“O maltrato recoñécese como algo normal; maltrato por parte dos compañeiros, por
parte da parella; é algo normal.”
Doutra banda, a permanencia neste mundo de marxinalidade e exclusión social
implica a inserción noutras problemáticas sociais, entre outras o tráfico de drogas, a
comisión doutros delitos económicos e, por parte das inmigrantes, a falsificación de
documentos.
n No plano cultural, e fundamentalmente no caso da prostitución de barrio, detéctase
un baixo ou nulo nivel cultural, un alto índice de analfabetismo, que lles dificulta a
comprensión da información dispoñible para a poboación xeral, o acceso aos servizos da comunidade e o coñecemento dos seus dereitos. Existen, ademais, outros
problemas asociados, como a incapacidade para educar os fillos e fillas, que ten
como consecuencia, entre outras, un elevado nivel de fracaso escolar.
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n No aspecto económico-laboral, hai que aludir á escaseza de alternativas laborais,
así como á falta de cualificación profesional, sobre todo na prostitución máis marxinal.
n Desde o punto de vista da saúde, todas as fontes consultadas coinciden á hora de
poñer de relevo as importantes consecuencias que implica o exercicio da prostitución, tanto sobre a saúde física como mental das mulleres.
¢ Polo que respecta ás secuelas de carácter físico, cabe mencionar, en primeiro

lugar, o envellecemento prematuro, sobre todo entre as mulleres españolas que
exercen a prostitución máis marxinal e/ou son drogodependentes.
“As mulleres están moi deterioradas fisicamente, unha muller de trinta e tres anos
aparenta moitos máis.”
Neste sentido, parece que o cansazo físico que produce a práctica da actividade
e as longas xornadas de dedicación a ela contribúe a acelerar ese proceso.
“Outra cousa que eu lles noto é o cansazo físico; é un traballo que as esgota, que
as cansa.”
Ademais, en moitos casos, as malas condicións hixiénicas e a falta de educación
sexual e planificación familiar dan lugar ao padecemento de enfermidades de
transmisión sexual, así como a embarazos non desexados.
“Nós facemos as intervencións nos cuartos dos clubs, e atendendo ás mulleres
constatamos o padecemento de enfermidades de transmisión sexual, como a
infestación por parasitos14, produto das malas condicións hixiénicas.”
Outros problemas de saúde detectados son a desnutrición –derivada dunha alimentación moi deficitaria–, asma e outras enfermidades respiratorias, problemas
de dentición, infeccións permanentes, etc.
“Si, hábitos de hixiene non teñen e as súas dietas deixan moito que desexar.”
¢ En canto aos efectos psicolóxicos orixinados por esta actividade, hai que desta-

car os problemas asociados á personalidade –inseguridade, falta de autoestima,
necesidade afectiva, dependencia e inestabilidade emocional– e trastornos psíquicos como os seguintes: ansiedade, insomnio, esquizofrenia, bulimia, anorexia,
estrés postraumático, entumecemento afectivo acompañado de depresión, outras
enfermidades de tipo nervioso, claustrofobia e outras fobias, condutas de evitación, síndrome de hiperalerta –implica ansiedade e insomnio–, despersonalización e desrealización e outros efectos psicolóxicos, como a sensación de porvir
acurtado, desinterese polas cousas e as persoas e incapacidade de mostrar afecto polos seres queridos.

14 Refírese á infestación da pilosidade púbica por parasitos, unha enfermidade de transmisión sexual

denominada pediculose.
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“Cando chegan aquí, a súa autoestima está polo chan, veñen cunha imaxe moi
negativa de si mesmas e cun concepto moi negativo, e con moita ansiedade, con
estados depresivos.”
“É que se negan a todo avance, viviron encaixonadas, cuadriculadas nese horario e dirixidas, ben polo chulo, ben polo propietario do club, ben por quen sexa, na
súa meirande parte polo chulo. Entón non son capaces por si mesmas de tomar
unha decisión, perderon esa capacidade, son dirixidas e, polo tanto, en moitos
casos actúan como simples robots.”
¢ As dependencias de diversa índole son tamén frecuentes:

• En canto ao consumo de drogas, poden distinguirse dous grandes colectivos, o
das mulleres drogodependentes que se prostitúen para poder pagar a dose e o
daquelas que exercen en clubs de alterne e se ven abocadas, incitadas e, ás
veces, obrigadas a consumir drogas, como o alcohol e a cocaína.
• Ademais, constátase o consumo de todo tipo de estupefacientes: heroína,
cocaína, haxix e pastillas de todo tipo.
• O alcoholismo é outra das dependencias observadas, unha adicción que pode
producirse con anterioridade á inserción ou ter lugar como consecuencia do
seu inicio.
• A adicción aos fármacos e a automedicación son tamén frecuentes, sobre todo
de somníferos e ansiolíticos.
• Así mesmo, a ludopatía parece ser unha dependencia habitual, pois algunhas
destas mulleres adoitan frecuentar as salas de xogo e os bingos.
• Finalmente, cabe aludir á inmediatez económica, unha conduta caracterizada
por un gasto incontrolado dos ingresos que perciben, mesmo malgastándoos.
“Viven ao día, o que pase mañá tanto lles ten, é o que aprenderon. Cando teñen
moitos cartos, gástanos. Comentábao unha aquí, que cando era noviña tiña moito
diñeiro, moito diñeiro, pero se o tiña, gastábao, e agora vive ao día.”
¢ En canto ao sistema sanitario, a maior parte das persoas profesionais das enti-

dades que traballan neste ámbito exprésanse en termos favorables á hora de
valorar a atención e os servizos sanitarios aos que as mulleres teñen acceso.
“Durante o período que están no país como turistas empadróanse e poden solicitar xa cobertura sanitaria. Cando chegan, o primeiro trámite que realizan é empadroarse e a tarxeta sanitaria é inmediata. (...) No eido sanitario estamos ben, porque tanto teñen acceso á sanidade pública, así como á planificación familiar –que
teñen campañas boas, mesmo mamografías–. O centro de planificación é do
Sergas, é un servizo adscrito.”
Os problemas que a este respecto se detectan afectan a comunidade inmigrante,
pois parece que, nalgunhas ocasións, o medo ao empadroamento –o trámite que
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posibilita o acceso á tarxeta sanitaria– por parte das mulleres en situación de ilegalidade, implica que, en teoría, só poidan recibir asistencia sanitaria de urxencia.
De todos os xeitos, desde algunha das entidades consultadas demándase tamén
unha atención especializada para estas mulleres.
“En Galicia, por exemplo, nós atopamos dificultades, funcionamos ben en
Ourense, pero depende do equipo; en Ourense hai un equipo moi agradable, moi
implicado co tema, teñen un programa específico que se chama Programa Marta,
que se desenvolve sobre poboación inmigrante e funciona moi ben, e están moi
ben atendidas. Noutras zonas onde non hai ese equipo non atopas a mesma facilidade; é unha mágoa, depende da boa vontade dos profesionais.”
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VI. O abandono do exercicio da prostitución
A información facilitada polas entidades contactadas e, en especial, as entrevistas realizadas coas persoas responsables destas organizacións veñen confirmar que a gran
maioría das mulleres que exercen a prostitución preferirían abandonar esta actividade.
Existe, pois, o desexo de deixar de prostituírse, sobre todo entre as mulleres máis novas
e estranxeiras. De feito, hai que ter en conta que a maioría das mulleres inmigrantes
comezan a prostituírse cando chegan a España, por todas as circunstancias xa mencionadas no capítulo correspondente a análise das causas do inicio no exercicio da prostitución.
“As estranxeiras empezan a traballar na prostitución no momento en que veñen a
España; elas prostitúense pola situación que atoparon cando emigraron; non era o que
esperaban.”
Así, neste sentido, parece que as máis reticentes ante a posibilidade de deixar de exercer a prostitución son as mulleres españolas de maior idade: precisamente, tanto a idade
como o escaso ou nulo nivel educativo que posúen –mesmo analfabetismo en moitos
casos– impiden a súa incorporación ao mercado de traballo normalizado.
“Pode haber máis resistencia nas maiores españolas, pero logo o resto das mulleres si
que teñen o desexo de abandonar (...). As mulleres españolas teñen sesenta anos e non
saben ler nin escribir, non saben. Vas con elas a calquera sitio e teñen que poñer o dedo
para poder asinar.”
Ademais, existen tamén outros obstáculos que dificultan que as mulleres que integran
este colectivo decidan abandonar a actividade:
n A falta de alternativas en forma de saídas laborais. Os postos de traballo aos que
poderían acceder son escasos e, de habelos, teñen unha baixa remuneración.
Trátase, normalmente, de empregos relacionados co servizo doméstico e co coidado
de persoas maiores dependentes. No caso das mulleres inmigrantes a situación é
aínda máis grave se se ten en conta que todos os traballos aos que poden acceder
se sitúan no plano da economía somerxida, pois a falta dun permiso de traballo impídelles acceder ao mercado legal.
“É difícil para unha persoa preparada buscar traballo, e coa formación que elas teñen,
máis difícil aínda. Sería no sector servizos, no coidado de persoas maiores ou facendo limpeza; por exemplo, agora temos unha facendo un módulo de carpintería nun
obradoiro e está contenta porque lle pagan, e páganlle ben, e mentres, non exerce a
prostitución.”
n En relación co anterior, é evidente que nin a percepción da RISGA nin o salario percibido por outro tipo de traballos como os anteriormente citados permiten manter o
poder adquisitivo do que dispoñen moitas destas mulleres cando se dedican a exercer a prostitución.
“Estás eliminando gastos en xoias ou en saídas que non se poden facer coa contía
da RISGA, que é de corenta ou cincuenta mil pesetas...”
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n Constátase tamén a influencia de factores psicolóxicos relacionados coa dependencia dun xeito de vida: o hábito que se vai conformando co paso do tempo.
“Aos sesenta anos xa tanto lles ten; se toda a vida se mantiveron así, se toda a vida
viviron así, por inercia seguen así; non obstante, as rapazas (referíndose ás máis
novas e estranxeiras), non.”
“A razón fundamental é que se afixeron de tal xeito a gañar eses cartos, que lles chegaban para subsistir e lles permitían levar unha vida máis ou menos cómoda; acostumáronse e élles difícil abandonalo.”
Ao fío desta cuestión é interesante comentar que, como indicou algunha das persoas
informantes consultadas, a traxectoria vital dalgunhas mulleres consistiu nun periplo
por distintas modalidades de exercicio. Se, nun principio, coincidindo coa xuventude,
exerceron en pisos de contacto, posteriormente, pasaron a traballar en clubs de alterne, para acabar, en ocasións, nos barrios tradicionais.
“Comentábase nunha das reunións da prostitución que o itinerario era: de noviñas,
estar nun piso; logo, nun club e, cando xa son moi vellas, van ao paso final que é estar
no barrio.”
n A falta de hábitos relacionados co traballo e a ausencia de responsabilidade persoal
dificultan enormemente o acceso ao mercado laboral, á vez que inhiben ás propias
mulleres á hora de tomar esa decisión.
“Non teñen sentido da responsabilidade, non están afeitas a un horario, o de erguerse a unha hora determinada, o de facer a comida para o día seguinte, iso abáfaas
mentalmente e antes de pasar por isto prefiren non intentalo, é rutina e hábito.”
n Existe, ademais, unha falta de coñecemento dos recursos asistenciais e económicos
alternativos por parte dalgunhas mulleres, que fai que nin tan sequera pensen na posibilidade de poder deixar a prostitución.
“Ningunha fixera uso dos servizos sociais (refírese a dúas mulleres que abandonaron
a prostitución), ningunha tiña información sobre prestacións sociais, sobre compensacións económicas para poder subsistir dunha forma máis normal.”
Polo que respecta ás alternativas ao exercicio da prostitución, a maior parte das consideracións sitúanse na liña da acción da Administración pública, fundamentalmente en
forma de críticas ao sistema de recursos destinados á integración social. Neste sentido
recolléronse múltiples alusións á RISGA –Renda de Integración Social Galega–. En primeiro lugar porque a percepción da RISGA está suxeita a determinados criterios que dificultan acceder a ela: non poden percibila as mulleres que seguen a exercer a prostitución, así como tampouco as inmigrantes en situación de ilegalidade –colectivo que, nestes momentos, constitúe o sector maioritario– nin aqueloutras que, en situación legal,
non teñan solicitado permiso de residencia en España con cinco anos de antelación á
solicitude deste subsidio. Ademais, tamén se debe acreditar o empadroamento e a residencia nun domicilio fixo durante, polo menos, un ano.
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“¿Que pasa coas inmigrantes? Que non se pode tramitar unha RISGA porque están
como ilegais. Entón esas cincuenta mil pesetas que esas dúas mulleres pasaron a cobrar
unha vez que finalizan o seu traballo como prostitutas, pode facelas sobrevivir, a duras
penas... vaia, cunha economía abafante, con vivendas de noventa mil pesetas, pero ás
inmigrantes non se lles pode xestionar porque a Xunta non admite o trámite da propia
prestación.”
Sen prexuízo dunha descrición máis pormenorizada no capítulo dedicado ás propostas
de intervención, as alternativas apuntadas desde as entidades sitúanse, deste xeito, no
marco dunha intervención desde os poderes públicos, fundamentalmente en canto a:
n Ofrecer cursos de formación en ámbitos nos que se detecte a existencia de posibilidades de emprego, formación que debería estar remunerada, segundo a opinión do
conxunto de informantes.
“Dicímoslles: «imos formarte, cun horario, cun período de meses, cun soldo por vir»,
é dicir, formación pagada; se non lles pagas, a maioría non acode.”
n Proporcionar alternativas laborais que permitan a integración destas mulleres no mercado de traballo normalizado.
“¿Cales son as alternativas ideais? Poder formarse de maneira integral. O ideal sería
unha formación oficial e un acompañamento dese período, e que despois a alternativa laboral fose unha alternativa valorada, porque o emprego doméstico é un traballo
que se tivese a valoración social que debería ter, pois si sería unha alternativa laboral e social para min válida, pero mentres teña a valoración que ten agora, non será
posible.”
n Reforzar os mecanismos de inserción social, a través da RISGA e/ou outros recursos
asistenciais.
“O propio concepto de RISGA sería aplicable a este colectivo, a RISGA é unha renda
económica para un proceso de integración social. Para estas mulleres, mentres estamos nese período de formación ten que haber unha renda económica que as axude,
porque se non xa non chegan nin ao período de ambivalencia (período no que dubidan entre permanecer ou abandonar a prostitución). Debería ser algo similar á
RISGA, que se pode pagar a un número elevado de mulleres unha cantidade máis ou
menos digna.”
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VII.As principais necesidades e demandas das mulleres
A análise das necesidades das mulleres que exercen a prostitución en Galicia non pode
disociarse das condicións laborais e persoais, nin tampouco doutras problemáticas asociadas ao exercicio da prostitución. Por iso, as consideracións que neste apartado van
ser expostas deben ser interpretadas, loxicamente, desde a perspectiva das circunstancias vitais das mulleres que integran este colectivo, comentadas en anteriores capítulos.
A situación destas mulleres fai imprescindible que se faga unha análise das súas necesidades, para o cal a toma en consideración do punto de vista das persoas profesionais
das entidades que traballan no ámbito da prostitución faise máis que necesaria, ademais,
loxicamente, da opinión das propias mulleres, que se tratará noutra parte da investigación.
As persoas entrevistadas, como persoas expertas informantes neste terreo, posúen un
amplo coñecemento das necesidades das mulleres, carencias que poden agromar tanto
en forma de demandas explícitas como implícitas, pero que, en todo caso, son detectadas polo persoal que diariamente traballa con elas:
n Así, pois, comezando polas demandas e necesidades máis explícitas das mulleres
que recorren aos servizos destas entidades, isto é, aquelas que se fan evidentes de
xeito máis inmediato, ben por ser abertamente expresadas, ben por ser percibidas
directamente polo persoal que lles presta atención, convén aludir, en primeiro lugar, á
demanda en materia de formación. Tanto as persoas profesionais como gran parte
das mulleres que recorren a estes servizos son conscientes da importancia da formación profesional como medio para atopar unha alternativa laboral á prostitución que
lles posibilite o abandono do seu exercicio.
¢ A formación constitúe unha vía para a integración laboral, que é, ao cabo, a que

permite a integración social destas mulleres.
De feito, a maioría das entidades consultadas ofrecen cursos de formación, co
obxecto de proporcionar unha cualificación profesional nos leitos de emprego onde
é factible que estas mulleres consigan un traballo –cursos de cociña de cara á hostalería e ao servizo doméstico, cursos de xeriatría, puericultura, etc.–.
Estas últimas saídas profesionais –os servizos relacionados co coidado de persoas vellas dependentes e de nenos– constitúen, concretamente, unha alternativa
para aquelas mulleres que non desexan traballar no servizo doméstico.
“Demandan formación, porque saben que o único traballo que poden realizar aquí
en España sen formación é o de asistencia doméstica. E saben que cos cursos de
formación, por exemplo de puericultura, poden acceder a empresas privadas,
saben que co curso de xeriatría poden acceder a xeriátricos. Elas mesmas o van
comunicand unhas a outras e saben que facer eses cursos lles abre alternativas ao
traballo doméstico.”
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En relación con isto, hai que aludir a un problema que afecta as cidadás estranxeiras, destacado por unha das persoas entrevistadas: o nivel educativo destas mulleres, polo xeral bastante máis elevado có das autóctonas, fai que, nun principio,
sexan reticentes a desenvolver este tipo de traballos como vía de saída á prostitución; por iso, outras opcións formativas alternativas ao servizo doméstico parecen
ser mellor acollidas.
“Das inmigrantes que temos aquí, na maioría dos casos, a súa formación é superior á das españolas e todas son técnicas en contabilidade, informática, secretariado. O nivel de estudos é moi alto e cústalles moito rebaixarse, pero si que intentan buscar un traballo que sexa compatible cos estudos que fixeron alá e ser boas
na súa profesión, e ser recoñecidas.”
¢ Xunto coa formación, hai que mencionar, loxicamente, a demanda dun posto de tra-

ballo, dunha alternativa laboral que permita o abandono da prostitución.
“Hai moitas mulleres cunha idade xa avanzada e sen experiencia laboral.
Pregúntanse «¿que podo facer?, ¿onde podo traballar?, ¿onde podo ir?, ¿quen me
pode axudar?»”
¢ O acceso a unha vivenda sería outra das demandas máis frecuentes. Sendo un

aspecto, en principio, indisociable da consecución dun posto de traballo, presupón
a disposición dunha certa estabilidade nos ingresos.
“As mulleres que abandonan e que antes vivían no club demandan que lles busques
unha vivenda, cun prezo alcanzable adaptado ás súas posibilidades. ¿Por que?
Porque a submisión nun club é maior que se viven pola súa conta. Pero, claro, a
vivenda en Ferrol –supoño que como en calquera outro lugar de Galicia– é cara, os
prezos dos pisos non son menores de trinta mil pesetas; tampouco temos opción a
que o concello as poida incluír nos pisos de protección oficial, porque nos de protección oficial o mínimo que se nos esixe para que elas poidan vivir alí son unhas
seiscentas mil pesetas ao ano, pero son seiscentas mil pesetas cunha prestación
fixa ao mes. Este sería o primeiro inconveniente que temos.”
¢ No plano da atención sanitaria citáronse tamén unha serie de requirimentos. En pri-

meiro lugar, constatouse a carencia de preservativos, polo menos por un sector do
colectivo. Neste sentido, ademais das mulleres que exercen a prostitución na rúa,
aquelas que a exercen baixo o control das redes –e en especial as procedentes do
leste europeo– solicitan habitualmente este produto, pois os membros destas
mafias néganse a facilitárllelos, de cara a atender as preferencias dos clientes.
Nesta orde de cousas, cabe aludir a outra das críticas ou demandas que, manifestada de xeito máis ou menos expreso, se relaciona coa clientela: para as mulleres
sería desexable que as nocións de educación sexual que con frecuencia reciben
tamén tivesen como destinatarios os propios clientes, que son, en realidade, quen
maior descoñecemento presentan verbo deste tipo de cuestións.
“Elas dínnolo: «¿Por que me contades a min como se coloca o preservativo?
Contádello a el, que non quere poñelo. ¿Por que mo dis a min?». E quéixanse de
que xa está ben, que todas as actuacións que van dirixidas ao tema de prostitución
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estean focalizadas nas mulleres; porque aquí hai dúas partes, mesmo tres, a parte
social e a parte dos que rexentan os clubs.”
As revisións xinecolóxicas, cunha atención especializada no que respecta ás enfermidades de transmisión sexual, sería outra das necesidades percibidas diariamente polas persoas profesionais.
“As demandas que elas realizan, as que teñen que ver coa atención sanitaria, son
revisións xinecolóxicas, un centro onde poidan ir facer revisións, pero non os hai,
revisións específicas de enfermidades de transmisión sexual; non en todos os sitios
hai un centro de orientación familiar, non en todos os centros de orientación familiar se traballan especificamente enfermidades de transmisión sexual.”
Finalmente, apréciase tamén a demanda de axuda en materia de desintoxicación
e autocoidados (alimentación, toma de tensión, inxeccións, etc.).
¢ Na dimensión da asistencia social, outro dos requirimentos detectados é a axuda

persoal en temas de xestión con organismos e institucións á hora da presentación
de trámites. A inseguridade persoal e a falta de habilidades sociais dalgunhas destas mulleres fai que demanden a axuda das persoas que traballan nestas entidades. O apoio, acompañamento e seguimento na realización destas xestións abrangue desde a solicitude de axudas como bolsas ou a RISGA, ata a presentación de
denuncias por agresións, mediación en asuntos de menores, etc.
“Normalmente a muller prostituída non acode aos servizos que ofrece a comunidade, nosoutras acompañámola, porque a súa autoestima é tan baixa que necesitan en moitos casos a compañía doutras mulleres que a apoien; desde facer o
carné de identidade ata pedir un cambio de médico, ou mesmo poder falar en calquera organismo para solicitar algunha axuda, para algunha convocatoria que
saíse e da que poidan ser beneficiarias.”
Por outro lado, se se ten en conta que moitas das mulleres son, ademais, nais,
parece máis que evidente que outra das demandas mencionadas sexa a de servizos de garderías.
¢ Así mesmo, obsérvanse outro tipo de necesidades máis aprementes, que poden

ser denominadas de urxencia social. As súas demandantes serían as mulleres que
exercen a prostitución en peores condicións, é dicir, na rúa. Neste contexto cabe
mencionar, pois, os servizos como os de ducha e lavadora, dispoñibles nalgúns dos
centros que prestan atención a estas mulleres.
“Aquí hai lavandería, no centro de día, e hai ducha. As mulleres veñen lavar a súa
roupa e veñen ducharse, ¿Que mulleres veñen lavar a roupa? Pois as mulleres que
en moitos casos carecen do mínimo.”
¢ Ademais das comentadas, existen outra serie de demandas específicas dunha

parte da poboación obxecto de estudo, pero que, nestes momentos, representa o
sector maioritario: trátase dos requirimentos que proceden exclusivamente das
mulleres estranxeiras. A regularización da súa situación en España é, desde logo,
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a demanda fundamental, pero existen outras relacionadas, como a axuda na tramitación do empadroamento e na solicitude da tarxeta sanitaria.
Hai que ter en conta, ademais, que a regularización é para estas mulleres fundamental de cara á consecución dun posto de traballo e ao acceso a unha vivenda
digna.
“As inmigrantes piden axuda para amañar os seus papeis e buscar traballo; salvo
para traballar en casas, para o resto pídenlles papeis para todas as cousas.”
n Desde a perspectiva das demandas implícitas, as persoas consultadas constatan, en
efecto, a existencia dunha serie de requirimentos que, polo común, non son recoñecidos de maneira expresa.
¢ Neste sentido, as necesidades máis aludidas son as concernentes ao plano afec-

tivo. O apoio psicolóxico facilitado por profesionais é unha das demandas detectadas entre algunha destas mulleres.
“En canto lles dicimos que temos no equipo un psicólogo, ábrenselles a todas os
ollos como pratos; imos unha enfermeira, unha traballadora social e un psicólogo,
e cando lles explicas que a traballadora social as pode axudar cos papeis, a tarxeta sanitaria, etc., ben; que a outra rapaza é enfermeira e lles pode axudar con probas, analíticas, é importante, pero é secundario; pero cando lles dis «el é psicólogo», ábrenselles os ollos, póñenselles os ollos como pratos.”
Pero o apoio psicolóxico non ten que provir necesariamente de profesionais. As
charlas, a comunicación, a compaña, o contacto con outras mulleres na mesma
situación é outro dos requirimentos detectados e, polo tanto, das prácticas desenvoltas por gran parte destas entidades, co obxecto de contribuír á superación dos
problemas de autoestima que padecen estas mulleres.
“O que piden case sempre é aprender e saír, ou sexa, coñecer xente, intentar integrarse –«é que eu na miña casa estou soa, eu veño aquí, falo coa xente e esquézome, durante estas tres horas esquézome de problemas e esquézome de que
teño tres fillos»– entón, é unha especie de necesidade para evadirse, para evadirse en compañía.”
¢ En canto á estabilidade emocional, concretamente nas relacións de parella, percí-

bese como moitas destas mulleres procuran unha maior estabilidade sentimental
na súa vida, xa que, en xeral, sofren importantes carencias afectivas. Non obstante, a busca dunha parella estable pode ir unida, no caso das mulleres inmigrantes,
á regularización da súa situación legal no país, mentres que entre as españolas
pode tratarse da fuxida de relacións pasadas nas que foron vítimas de malos tratos.
“Hai eses dous aspectos: un, que quizais sexa o máis forte, a vida afectiva, e outro
que vai implícito na vida afectiva, no caso das inmigrantes, conseguir os papeis. No
caso das españolas é buscar a persoa coa que poder compartir a vida, ademais
adoitan ter moi mala experiencia de malos tratos...”
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VIII.Evolución e previsións de futuro
O fenómeno da prostitución presenta na actualidade notables variacións, pois é precisamente nos últimos tempos cando se están a producir as maiores transformacións, cambios que, non obstante, non impiden que a prostitución siga a ser expresión da violencia
de xénero.
Como se comentou, as causas que explican o fenómeno seguen a ter un claro substrato económico: a obtención de recursos por imperativo de diversas situacións, entre elas
a feminización da pobreza, o que non impide que recentemente a prostitución variase no
que respecta á composición do colectivo, ás modalidades de exercicio e, en consecuencia, os lugares nos que se realiza.
Este apartado ten, pois, un dobre obxectivo: por un lado, analizar a evolución da prostitución en Galicia nos últimos anos, e por outro, realizar unha prospección da situación
do fenómeno baseada na información fornecida polas persoas expertas informantes.

VIII.1. A evolución do fenómeno
Comezando pola análise da súa evolución recente, tres foron as principais transformacións experimentadas: o significativo incremento do número de mulleres que exercen a
prostitución en Galicia, a chegada masiva de mulleres inmigrantes e o forte auxe dunha
das modalidades de exercicio, a prostitución que se realiza en pisos de contacto.
Cómpre, polo tanto, analizar estas transformacións polo miúdo, sinalando as implicacións e a interrelación de cada unha delas:
n A información recadada veu constatar, de xeito unánime, a importantísima afluencia
de mulleres inmigrantes a Galicia, no contexto dun forte incremento dos movementos migratorios con destino ao conxunto do Estado, en especial, desde finais da
década dos oitenta e principios dos anos noventa. A chegada de mulleres inmigrantes ten como consecuencia:
¢ En termos cuantitativos, o incremento do número de mulleres que exercen a pros-

titución en Galicia, aínda que, como se comentará máis adiante, a inmigración
non constitúa unha explicación unívoca do feito.
“Houbo como unha explosión; de súpeto atendemos a unha cantidade inxente de
persoas que exercen a prostitución, ou sexa, houbo como un despregamento en
canto ao número; o número non se duplicou, triplicouse...”
¢ En termos cualitativos, e tal e como se recolle no capítulo correspondente á aná-

lise do perfil e das principais características da poboación obxecto de estudo, a
chegada de inmigrantes tivo como efecto unha transformación na composición do
colectivo, de maneira que, como sinalan unanimemente as persoas entrevistadas,
na actualidade a prostitución en Galicia é exercida maioritariamente por mulleres
estranxeiras.
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“Nestes últimos tres anos puidemos constatar perfectamente o fenómeno da inmigración e como isto variou o perfil das mulleres que traballan na prostitución.”
Ademais, a masiva presenza de inmigrantes no mundo da prostitución é un factor
que se desenvolve en paralelo ao descenso de mulleres nacionais que se produciu en época máis recente, debido ao maior desenvolvemento económico do país,
o que permitiu o emprego das mulleres españolas noutros sectores.
¢ A implantación das mafias dedicadas á prostitución e das redes de tráfico de

seres humanos é outro dos fenómenos que se relaciona coa entrada masiva de
inmigrantes no país.
“Case todos os clubs están conectados a través das redes, redes galegas, redes
latinoamericanas, sempre con algúns galegos, ou españois; hai conexións de
reparto de mulleres; unha das cousas terribles que descubrimos é que se poxan
as mulleres.”
n Desde a perspectiva das distintas modalidades de exercicio, constátase o auxe da
prostitución exercida en pisos de contacto. Gran parte das persoas informantes mencionan este feito, aínda que as explicacións sobre as súas causas e consecuencias
diverxan. Mentres que nalgúns casos a extensión desta modalidade se vincula, en
termos xerais, ao aumento e á maior diversidade da oferta, noutros relaciónase co
declive doutras modalidades de exercicio, a de barrio, a de rúa e mesmo, en determinadas zonas, a que se desenvolve en clubs de alterne.
“Por esta zona están pechando moitos clubs (refírese á área de Ferrol). A clientela
baixou, a cousa non vai ben, non hai negocio e teñen que pechar. Nesta zona non
hai clientes agora mesmo, expandiuse máis no barrio de Esteiro, en pisos domiciliarios.”
A este respecto, e no que atinxe aos lugares de exercicio, evidéncianse tamén transformacións. Por un lado, a tónica xeral consiste en constatar o desprazamento da prostitución de barrio e de rúa a outras modalidades, de aí que tivese lugar un aumento do
número de clubs –en termos xerais– e dos pisos de contacto; e polo tanto, un cambio
nos lugares nos que se ofrecen os servizos sexuais.
Outros dos elementos destacados á hora de perfilar a evolución da prostitución na
comunidade autónoma foron os seguintes:
n Como se comentou, para algunhas das persoas expertas no tema, o incremento do
número de mulleres non se explica exclusivamente pola masiva afluencia de inmigrantes, derivada do recente proceso de modernización económica de España.
Outro dos factores que explicarían este incremento é, segundo a información recadada, a reforma levada a cabo no Código penal español en 1995.
Tal e como se indicou noutras partes do estudo, esta reforma supuxo que o proxenetismo pasase a ser penalizado unicamente nos supostos de prostitución de persoas menores de idade ou incapaces e da realizada por maiores de idade baixo inti-
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midación. Non obstante, como sinalan varias das persoas entrevistadas, as dificultades para demostrar a presenza do elemento coactivo son notorias, tanto pola dificultade que supón probar que, en efecto, existe unha situación de violencia e coacción, como polas circunstancias que rodean as mulleres obxecto do tráfico das
redes, nas que as ameazas, o medo e a presión constante impiden que, como vítimas, denuncien a/s persoa/s implicadas nesas redes.
“Non se andan con bromas e a xente dimo, dinme as rapazas: «eu non o vou denunciar porque me matan, o peor é que non só me matan a min, matan a miña familia».”
Así mesmo, a falsificación de documentos dificulta que os corpos de seguridade poidan actuar naquelas situacións nas que todos os indicios apuntan a que algunhas
das mulleres que exercen a prostitución, sobre todo en pisos e clubs de alterne, son
menores de idade.
“Ninguén se pode chamar a engano neste momento, a mesma policía constátao así:
é moi difícil demostrar que estas mulleres sexan menores de idade, porque a documentación vén xa falsificada do seu país de orixe.”
Esta situación legal facilitou o aumento da presenza destas redes no conxunto do
país, así como a súa consolidación, feito que non tiña lugar con anterioridade á aprobación desta reforma, cando España simplemente se perfilaba como un país de tránsito para as redes que operan na Unión Europea.
“Hai un punto clave, no ano noventa e cinco a reforma do Código penal deulles todas
as facilidades ás mafias. Antes, España era un país de paso. A partir da reforma do
Código penal, é un país receptor de mulleres prostituídas. Aquí xa se establecen as
mafias.”
n A diminución da prostitución exercida por mulleres con drogodependencias é outra
das variacións observadas. Se ben o exercicio da prostitución por mulleres toxicómanas fora unha das características do fenómeno especialmente nos anos oitenta e
a principios dos noventa, pois, como se comentou, unha parte importante do colectivo respondía ao perfil dunha muller nova que se prostitúe co obxecto de sufragar
economicamente o consumo de estupefacientes, na actualidade parece que a súa
presenza é moi reducida, tal e como indicaron algunhas das persoas expertas consultadas.
“O perfil variou tamén e agora non nos atopamos practicamente a ningunha muller
que exerza a prostitución e que sexa drogodependente. Non digo que non existan,
pero cando antes eran un grupo diferenciado e importante de mulleres, agora non.”

VIII.2. As previsións de futuro
Nesta orde de cousas, tanto a través das entrevistas realizadas como da documentación manexada, intentouse indagar cales son as previsións de futuro, a probable evolución da prostitución en Galicia.
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Así pois, cómpre aludir, en primeiro lugar, a dúas opinións compartidas por gran parte
das persoas expertas consultadas, previsións con repercusións directas no mundo da
prostitución: o probable endurecemento da lexislación española en materia de estranxeiría e, como consecuencia, aínda que non exclusiva, a variación na composición do
colectivo de mulleres que exercen a prostitución.
O endurecemento das condicións destinadas a regular a entrada en España de persoas estranxeiras é destacada como un dos principais cambios predicibles a curto prazo.
Como consecuencia, algunhas das persoas consultadas destacan os cambios que previsiblemente se van observar na composición do colectivo:
n Por un lado, as restricións á inmigración suporían unha redución do continxente de
mulleres sudamericanas, diminución que se vería compensada por un probable
aumento da presenza de mulleres procedentes dos países do leste de Europa.
“A Lei de estranxeiría é tan restritiva que o número de colombianas vai baixar, nosoutras, de feito, xa estamos notando que baixa, pero virán máis mulleres do leste de
Europa.”
n Por outro, algunha das persoas especialistas consultadas indican que o endurecemento da normativa en materia de inmigración podería dar lugar a un aumento da
presenza de españolas, así como doutras cidadás da Unión Europea.
“Penso que desde o momento en que restrinxan a inmigración, a prostitución ten que
dar un xiro: ou é exercida por españolas ou por persoas da Unión Europea, que
teñen entrada libre ao país; ou, do contrario isto irase restrinxindo.”
De calquera xeito, o previsible aumento da presenza de mulleres do Leste non só se
explicaría polas maiores restricións á entrada da poboación inmigrante procedente de
países latinoamericanos, senón tamén pola posición privilexiada dalgúns destes estados como candidatos á entrada ou futuros membros da Unión Europea, así como debido á supresión progresiva de fronteiras no espazo Schengen, factores que van contribuír a un previsible aumento da entrada ilegal de mulleres procedentes deses países,
a través doutros estados da Unión.
En todo caso, o risco de facer predicións de futuro conduce a que nalgún caso tamén
se aluda, como posible efecto das políticas restritivas en materia de inmigración, a que
no conxunto de España poida descender o número de mulleres dedicadas á prostitución, converténdose, de novo, nun país de tránsito cara a outros países de Europa.
“Tal e como se está poñendo a lexislación en canto á inmigración, imaxino que cambiarán os lugares de destino, é dicir, España será un punto de paso cara a outros países que estean en mellor situación económica.”
Outros dos argumentos recollidos en canto ás perspectivas de futuro foron os que, deseguido, pasan a expoñerse:
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n A prostitución, en canto negocio lucrativo, non pode obviar a súa dependencia das
variables macroeconómicas. A este respecto, destácanse, en concreto, factores conxunturais:
“En Carballo o impacto do Prestige tivo unha consecuencia clarísima, o poder adquisitivo da xente non foi o mesmo e entón nós, desde que empezamos a traballar en
Carballo, vimos como pecharon dous clubs. A min isto paréceme representativo.”
n Ademais, as opinións non son unánimes á hora de predicir a evolución do fenómeno migratorio, xa que mesmo hai quen supedita a chegada de fluxos migratorios a
un maior desenvolvemento económico de Galicia que a equipare con Madrid e as
cidades que configuran o eixe do Mediterráneo.
“Eu creo que Galicia non é un destino estratéxico de inmigración, non chama realmente a moitísima poboación inmigrante, porque non hai oferta de traballo, e ademais a climatoloxía tampouco acompaña. Imaxino que todo se concentrará nas grandes cidades e, sobre todo, en Valencia, Barcelona, Madrid e Sevilla.”
n Non obstante, segundo a postura ideolóxica da persoa informante no que atinxe á
legalización ou á abolición da prostitución, recadáronse opinións que, pola contra,
prevén un aumento da inmigración –como se indicou, procedente en maior medida
do continente europeo–, ofrecendo explicacións contrapostas: se a prostitución non
se legaliza ou, polo menos, non se regula, esta seguirá a ser exercida fundamentalmente por inmigrantes en situación ilegal, e nunca en condicións de transparencia.
No polo oposto, sinálase que a regulación facilitaría a progresiva consolidación das
mafias e, en consecuencia, o tráfico e a trata de mulleres.
“Se non se legaliza, será maior a chegada de inmigrantes.”
“Suecia, no ano 1999, penalizou a prostitución e ás mafias xa non lles interesa consolidarse, nin sequera pasar por Suecia; nin ás mafias, nin ás redes, nin aos proxenetas. O setenta por cen das mulleres prostituídas desaparece e existe unha mínima parte que segue sendo prostituída. Non obstante, en Holanda, en Alemaña, onde
está legalizada a prostitución, e en España, onde imos camiño dunha regulación ou
dunha legalización da prostitución, estas mafias están consolidadas.”
n Por último, prevese tamén un agravamento da situación de marxinalidade na prostitución realizada para o consumo de tóxicos.
n Desde a perspectiva da variable xeográfica, convén engadir, ademais, as seguintes
consideracións, tanto en relación coa evolución do fenómeno como coas previsións
de futuro:
¢ Con respecto á área que comprende as zonas de Carballo, A Coruña e Ferrol

estase asistindo, na actualidade, segundo informan dúas das persoas consultadas, ao peche de moitos clubs de alterne. Ademais, concretamente na área de
Ferrol, apúntase a un desprazamento da prostitución que tradicionalmente se
desenvolvía en clubs situados en suburbios, ata novas zonas recentemente urbanizadas, baixo a modalidade do exercicio en pisos de contacto. A explicación do

128
A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia

declive desa área derivaríase da diminución da clientela procedente da Armada e
da Mariña Mercante, colectivos cunha menor presenza na zona no momento
actual.
“A zona de Caranza é un suburbio, aquí, a orixe da prostitución estaba, principalmente, na Mariña ou no exército; a Mariña xa desapareceu e entón o típico mariño mercante é o cliente que deixou de existir. O que hai agora son mulleres sobre
a cincuentena ou a corentena, e as emigrantes de vinte ou trinta e pico anos desprazáronse a zonas máis sofisticadas. Esteiro é unha zona que está agora case
como Caranza, é unha zona urbanizada...”
¢ A evolución máis recente da cidade de Vigo fai que se converta na zona de Galicia

cunha maior presenza do colectivo de mulleres procedentes dos países do leste
de Europa, tendencia que se prevé que vaia en aumento. Os clubs de alterne –en
ascenso– e os pisos de contacto, parecen ser os lugares e, polo tanto, tamén as
modalidades de exercicio.
“As de Europa do leste chegaron hai moi pouco; o primeiro contacto que tivemos
con elas foi hai un ano, en 2002, e chegaron moitas, pero só a Vigo.”
“Estamos notando que están a abrir clubs rexentados por romaneses, neles hai
moitas mulleres de Romanía e normalmente son mulleres traficadas.”
¢ En canto á área de Santiago, saliéntase, como en moitas outras zonas, o aumen-

to dos pisos de contacto, tanto no centro da cidade como nas proximidades; prevéndose, así mesmo, unha progresiva desaparición do barrio do Pombal.
Referíndose á existencia de pisos en Santiago: «Si, hai moitos pisos en Santiago,
porque son máis discretos, aínda que algúns están moi céntricos”.
Referíndose a un concello limítrofe, Ames (zona do Milladoiro): «Pisos particulares. Temos coñecemento da existencia de moitos pisos nesa zona.”
¢ Por último, en canto á cidade de Lugo, pode dicirse que, en termos de evolución,

e restrinxíndose unicamente á prostitución de “barrio chinés”, evidénciase unha
situación de deterioración ou abandono importante das vivendas nas que tradicionalmente se veñen prestando os servizos sexuais. Segundo a información
manexada, a cualificación da muralla de Lugo como patrimonio da humanidade
trouxo consigo, por un lado, o aumento da especulación urbanística nesa zona, e
por outra, a intervención das administracións municipal e autonómica en materia
de rehabilitación arquitectónica; polo que as previsións a curto prazo son dunha
forte transformación da zona e da propia desaparición do barrio como tal.
“Queren rehabilitar toda a rúa e construír novas infraestruturas e alugar as vivendas a prezos baixos, para xente nova, e para iso teñen que facer desaparecer
eses bares, eses clubs.”
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IX. As estratexias de intervención
Como peche do presente informe expóñense ao longo deste capítulo as propostas de
actuación recompiladas, coa finalidade de perfilar as distintas estratexias de intervención
ante o fenómeno da prostitución en Galicia. Estas propostas ou alternativas enmarcaríanse en ámbitos concretos de actuación, ámbitos nos que se estruturará o presente
capítulo, de cara a unha maior claridade expositiva. Comezarase, pois, por detallar as
diferentes propostas realizadas no plano xurídico-político, ás que seguirán outros apartados relativos ás medidas apuntadas desde o ámbito da formación e do emprego, desde
o sanitario e desde o ámbito da actuación policial e de seguridade. Finalmente, referiranse as medidas suxeridas en materia de prevención.

IX.1. Ámbito xurídico-político
Enuméranse, a continuación, as diferentes propostas de actuación recadadas neste
terreo desde unha triple perspectiva: desde o plano estritamente xurídico, isto é, en
canto á creación e modificación de normas xurídicas; desde o ámbito xudicial, é dicir,
no que respecta á aplicación da lexislación e a actuación dos órganos de xustiza; e
desde un ámbito máis xenérico, o político, no que se fará referencia a todas as medidas apuntadas en relación coa intervención dos poderes públicos.
n Ámbito xurídico.
¢ En primeiro lugar, cabe mencionar unha das propostas que reúne un maior con-

senso entre as entidades que traballan no ámbito da prostitución: a modificación
do Código penal actual con vistas ao endurecemento das penas por delitos relacionados co tráfico de seres humanos.
¢ Nesta mesma liña, outra das demandas formuladas sería o aumento das conde-

nas nos supostos nos que xa se penaliza o proxenetismo: as situacións nas que
existe coacción ou intimidación, así como a prostitución de menores de idade.
¢ A modificación da actual Lei de estranxeiría é outra das medidas apuntadas.

Apúntase a necesidade de contar cunha normativa máis flexible e permisiva.
Desde este punto de vista concíbense como obstáculos para a regularización da
situación das mulleres inmigrantes preceptos como os seguintes:
• A necesidade de que exista unha oferta de emprego aprobada pola
Administración competente con carácter previo á contratación destas mulleres.
• O feito de que a contratación de inmigrantes “sen papeis”, é dicir, sen permiso
de traballo e/ou residencia, constitúa unha infracción da devandita lei por parte
da persoa contratante.
Así mesmo, proponse:
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• Unha maior simplificación e axilización de todos os trámites que conducen á
regularización destas situacións.
• A concesión de asilo político a todas aquelas mulleres vítimas da prostitución.
Pola contra, aínda que como suxestións máis illadas, tamén se propoñen outras medidas que se situarían nunha liña restritiva e de control dos fluxos migratorios. Baixo este
suposto enténdese que o endurecemento da normativa de estranxeiría suporía unha
redución da entrada de mulleres inmigrantes en España e, por conseguinte, unha diminución do colectivo que se ve abocado ao exercicio da prostitución.
¢ Outras estratexias de intervención difiren por completo entre si, dado que parten

de presupostos antagónicos ante a abordaxe do fenómeno da prostitución:
• Desde a corrente abolicionista/”neoprohibicionista” propóñense modificacións
lexislativas que establezan un modelo legal no que se persiga tanto a figura do
proxeneta (o empresario)15, como a do prostituidor (o cliente).
• Desde a corrente partidaria da legalización da prostitución demándase o recoñecemento de todos os dereitos para as mulleres que a exercen, laborais e
sociais. Estas medidas non serían tampouco incompatibles cun sistema que
prohibise o proxenetismo, isto é, recoñecería o exercicio da prostitución libremente escollido, promovendo a formación de cooperativas polas propias mulleres, pero prohibiría a actividade do proxeneta.
¢ De calquera xeito, e con independencia do modelo polo que se opte, tamén se

coincide á hora de propugnar unha participación activa do propio colectivo de
mulleres nos procesos de creación ou modificación lexislativa.
n Ámbito xudicial. En relación coa actuación da Administración de xustiza realizáronse as seguintes propostas de actuación:
¢ A aceleración dos procesos xudiciais. A lentitude no funcionamento dos órganos

de xustiza comporta, entre outras cousas, graves consecuencias para as vítimas
do tráfico con fins de explotación sexual, un aspecto xa tratado no capítulo dedicado ás redes de prostitución e tráfico ilegal de mulleres, no que se mencionaban
as dificultades de levar ata o final accións xudiciais. O atraso na celebración dos
xuízos supón que durante o transcurso dese tempo as ameazas tanto á vítima,
testemuña no xuízo, como á súa familia, sexan constantes.
¢ O peche definitivo, a desaparición dos locais de alterne nos que se teñan come-

tido delitos de tráfico de mulleres e/ou prostitución forzada e/ou de menores. Esta
proposta ten como base o feito de que parece ser frecuente que, aínda que pesen

15 De novo cómpre ter en conta que estas propostas foron expostas con anterioridade á reforma do arti-

go 188 do Código penal.
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acusacións e/ou condenas sobre o propietario ou responsable do local, as artimañas legais e financeiras permiten que o local continúe aberto.
¢ A imposición e o cumprimento efectivo das penas de cárcere impostas aos pro-

pietarios dos establecementos condenados por tráfico de mulleres e/ou prostitución forzada e/ou prostitución de menores de idade.
n Ámbito político. Cítanse a continuación as medidas que, desde os distintos poderes
públicos, deberían poñerse en marcha:
¢ Unha maior implicación na loita contra as mafias dedicadas ao tráfico de mulleres

con fins de explotación sexual e o reforzamento dos mecanismos de persecución
destas redes son as propostas que reuniron un maior consenso.
¢ Outra das medidas máis aludidas é o establecemento de campañas de informa-

ción e sensibilización sobre este fenómeno nos países que rexistran un maior
éxodo de mulleres con destino a España. Estas campañas, con independencia
das actuacións que os respectivos gobernos deberían levar a cabo, poderían
incluírse no marco dos proxectos de cooperación que España ten con eses países.
Ademais, medidas restritivas, como a esixencia de visados, permitirían facilitar
esta información a través das delegacións diplomáticas españolas.
En paralelo a esta liña de actuación, tamén se apunta a necesidade de fortalecer
os programas de cooperación con estes países, co obxecto de combater os factores que orixinan o éxodo masivo da poboación feminina.
¢ Outras propostas realizadas de xeito máis puntual foron:

• A necesidade de establecer estratexias de intervención no ámbito autonómico
que unifiquen criterios de actuación, pero que poidan ser complementadas con
accións emprendidas desde os distintos concellos.
• A creación dunha comisión parlamentaria orientada ao estudo do tráfico de
seres humanos.
• A creación dun foro estatal con participación de entidades que traballan no
ámbito da prostitución e das persoas que a exercen, sen discriminación por
razón de sexo, idade, e/ou procedencia.
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IX.2. Ámbito económico: formación e emprego
Neste campo de actuación apréciase un consenso notable á hora de propoñer medidas
que axuden a perfilar unha estratexia de intervención:
n Sen dúbida, no eido da formación todas as entidades consultadas coinciden en que
todo proceso formativo no que participen as mulleres que exercen ou abandonaron
a prostitución debe ser economicamente retribuído. O abandono da actividade e a
procura de alternativas laborais só pode concibirse partindo da base de que estas
mulleres teñen que percibir uns ingresos económicos que garantan o seu sustento.
Outras demandas realizadas a este respecto son:
¢ Que se realice en campos nos que se prevexan saídas laborais e que estea cla-

ramente orientada á contratación.
¢ Que se axuste ás distintas características das mulleres que integran o colectivo,

é dicir, que se teñan en conta as distintas habilidades e coñecementos que, en
termos xerais, presentan, dunha banda, as mulleres autóctonas e, doutra, as
mulleres estranxeiras.
n No ámbito do emprego propóñense as seguintes medidas:
¢ Apoiar as iniciativas das mulleres que opten polo abandono da actividade e, de

xeito máis concreto, fomentar a creación de cooperativas en distintos sectores da
economía.
¢ Aprobar a concesión de incentivos destinados ás empresas que contraten a

mulleres inmigrantes.
¢ Incluír, nos procesos formativos que se desenvolvan, un compromiso de empre-

go posterior.

IX.3. Ámbito asistencial
No campo da asistencia e as prestacións sociais, as liñas de intervención suxeridas
apuntan na seguinte dirección:
n A percepción da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA) é un dos ámbitos
nos que máis se precisa dunha intervención decidida da Administración pública.
Como xa se comentou, a información recadada coincide en sinalar que a asignación
desta renda presenta uns criterios de difícil cumprimento para algúns sectores do
colectivo obxecto de estudo. Así, demándase a modificación de criterios16 como:
16 Cómpre indicar que as características que se expoñen relaciónanse cos requisitos de carácter xenéri-

co vixentes durante o período de realización do estudo (entre marzo de 2003 e abril de 2004), requisitos que previsiblemente serán modificados mediante a reforma da Lei 9/1991, do 2 de outubro, xa modificada pola Lei 1/1999, do 5 de febreiro, galega de medidas básicas para a inserción social.
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¢ A esixencia de acreditar a residencia durante un ano no mesmo domicilio17.
¢ A cláusula dirixida á poboación estranxeira de ter requirido o permiso de residen-

cia en España con cinco anos de antelación á formulación da solicitude.
¢ A incompatibilidade coa percepción doutros ingresos.
¢ A incompatibilidade coa percepción doutras rendas sociais establecidas por

outras entidades, como os concellos. Neste sentido, unha posible alternativa sería
a posibilidade de percibir distintos ingresos ata un tope máximo que coincidiría
coa cantidade estipulada para o salario mínimo interprofesional.
¢ A súa reducida contía.

n Ademais, outras medidas suxeridas para o conxunto do colectivo son:
¢ Facilitar o acceso á vivenda.
¢ Facilitar o acceso aos servizos de gardería.
¢ Crear centros especializados en tratamento psicosocial nos que se poñan en mar-

cha programas elaborados conxuntamente polas distintas entidades.
n Outros recursos demandados, destinados neste caso ao colectivo de mulleres
estranxeiras, son:
¢ Proporcionar asistencia xurídica e asesoramento legal.
¢ Crear servizos de apoio lingüístico.
¢ Crear centros de acollida para mulleres obxecto de tráfico ilegal.

Resta indicar que, tanto por parte dalgunha das entidades como por parte dalgunhas
especialistas consultadas, se insiste na necesidade de integrar recursos de carácter
xeral, pois os que teñen un carácter específico poden desencadear situacións de maior
marxinalidade social para estas mulleres, pois ao cabo, contribúen a unha maior estigmatización social.

17 A excepción das persoas procedentes doutras comunidades autónomas do Estado que sexan benefi-

ciarias do salario social na comunidade autónoma da que proceden, sempre que na lexislación desa
comunidade se recolla a reciprocidade, así como as persoas emigrantes galegas retornadas, cando
fixen a súa residencia en Galicia.
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IX.4. Ámbito sanitario
Cómpre indicar, en primeiro lugar que, en termos xerais, a valoración da asistencia
sanitaria de carácter público é positiva, malia os obstáculos cos que, en ocasións, se
atopa o sector de mulleres inmigrantes.
Non obstante, propóñense unha serie de medidas para mellorar a atención prestada ao
colectivo no seu conxunto:
n Garantir a asistencia sanitaria plena ao conxunto de mulleres que exercen a prostitución.
n Promover a utilización dos servizos “normalizados”, isto é, os destinados á poboación xeral.
n Crear servizos de apoio psicolóxico.
n Establecer medidas educativas sobre as enfermidades de transmisión sexual.
n Favorecer o coidado da saúde destas mulleres.

IX.5. Ámbito de actuación dos corpos de seguridade
n Sen lugar a dúbidas, a principal demanda formulada neste eido é a dunha maior contundencia na persecución das organizacións criminais que se dedican ao tráfico de
mulleres con fins de explotación sexual. Se ben este é un aspecto, como se comentou, que depende fundamentalmente da decisión política, tamén se vincula á actuación cotiá dos corpos e forzas de seguridade do Estado.
n Nesta orde de cousas tamén se propón o incremento dos controis policiais que se
realizan nos locais, unha proposta que, non obstante, leva consigo a contrapartida
de que non se endurezan as medidas de control sobre as mulleres estranxeiras.
n Outras propostas formuladas son:
¢ O establecemento de mecanismos que aseguren unha unidade de criterio na

recollida e tratamento dos datos relativos ao exercicio da prostitución en Galicia.
¢ Unha maior formación dos profesionais dos corpos de seguridade en aspectos

relacionados coa prostitución.
¢ O establecemento de medidas de protección para as vítimas do tráfico e a explo-

tación sexual, a través da coordinación entre as organizacións do Estado para
trasladar a estas mulleres a outros lugares, ofrecéndolles apoio e recursos.
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IX.6. Propostas en materia de prevención
As entidades que traballan neste ámbito coinciden en destacar varios niveis de actuación no que respecta ás medidas preventivas que deben poñerse en marcha para facer
fronte a este fenómeno en constante expansión. Así, en primeiro lugar, cabería falar da
prevención primaria, isto é, das medidas orientadas á poboación en xeral; en segundo
lugar, no plano da prevención secundaria, as actuacións que se queren desenvolver
diríxense aos colectivos de risco; mentres que o que se denominaría prevención terciaria sería en realidade unha mestura de medidas preventivas destinadas a evitar a
reincidencia e de medidas de intervención directa na poboación diana: o colectivo de
mulleres que exercen a prostitución en Galicia, un nivel sobre o que xa se foron describindo as distintas medidas de actuación. Así pois, detállanse deseguido as propostas recadadas en cada un dos niveis de actuación descritos:
n Prevención primaria:
¢ A sensibilización e a concienciación social ante as consecuencias do exercicio da

prostitución é a primeira medida que se debería desenvolver. Se ben estas actuacións deben dirixirse ao conxunto da sociedade, é ao colectivo masculino a quen
deben orientarse de maneira especial, pois enténdese que a prostitución non ten
razón de ser se non existe a figura do cliente.
¢ Outra das propostas que reúne un maior consenso é a de actuar preventivamen-

te desde a infancia. Loxicamente, o ámbito educativo ocupa aquí un papel esencial, en canto promotor dos valores de xénero e da educación en igualdade. Neste
sentido, e xa de xeito máis concreto, demándase un tratamento especial do tema
da prostitución desde a educación para a igualdade entre xéneros, a través da
transversalidade.
¢ Por outro lado, apúntase a necesidade de implicar os medios de comunicación no

tratamento dos contidos relacionados co comercio sexual: suxírese, en concreto,
a supresión dos anuncios de oferta de servizos sexuais, así como a posta en marcha de campañas publicitarias orientadas á sensibilización social.
En suma, como se indica desde unha das entidades consultadas, trataríase de visibilizar unha problemática social, de transmitir que a prostitución constitúe violencia
de xénero, loitando así contra a crecente tendencia que hoxe en día se detecta na
sociedade: a cada vez máis normalizada venda de servizos sexuais.
n Prevención secundaria:
Neste nivel incluiríanse as medidas destinadas á poboación en situación de risco de
exclusión social: trataríase dos colectivos con dificultades de integración no medio
escolar, familiar, laboral e relacional –menores, adolescentes embarazadas, familias
desestruturadas, familias monoparentais, mulleres inmigrantes e persoas con antecedentes de prostitución no ámbito familiar–.
Así, dunha banda, proponse a detección precoz destas situacións e, doutra, o desenvolvemento de recursos específicos que resolvan esas deficiencias.
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X. Síntese: recapitulación de contidos
A extensión e densidade da análise cualitativa realizada, baseada na información extraída de diversas fontes –entrevistas a profesionais, análise de prensa, documentación
relativa á Comisión non Permanente sobre a Igualdade e os Dereitos das Mulleres do
Parlamento de Galicia, etc.–, fai necesaria a inclusión, como peche do informe, dunha
síntese que, a modo de resumo, expoña dunha maneira máis concisa, os contidos de
todos os aspectos tratados nesta parte da investigación. Así, a través desta síntese, que
reproduce a estrutura temática do informe, preténdese destacar as cuestións máis relevantes arredor dos múltiples aspectos indagados en relación co fenómeno da prostitución.
Definición de prostitución e posicionamentos ideolóxicos
Así, o concepto de prostitución e as posicións ideolóxicas das persoas entrevistadas
ante o tratamento legal do fenómeno dan comezo á análise da información, asunto sobre
o que cabe destacar os seguintes puntos:
n Máis que unha definición do termo prostitución, as persoas informantes cualificadas
ofrecen unha explicación do fenómeno. En liñas xerais, a prostitución é definida como
un produto da precariedade económica, das situacións de pobreza e exclusión social
que afectan as mulleres, especialmente nos países menos desenvolvidos. É, polo
tanto, un dos rostros da feminización da pobreza, e tamén, desde unha perspectiva de
xénero, defínese nalgún caso como unha forma de violencia física e psíquica contra
as mulleres. Tanto de maneira expresa como latente, a prostitución non pode ser considerada como unha actividade laboral máis, pois o seu exercicio non se deriva, en
practicamente ningún caso, dunha elección en liberdade por parte da muller, e, de
feito, a maioría das persoas profesionais considérana unha forma de escravitude.
n Cómpre destacar, doutra banda, que as modalidades de exercicio coas que habitualmente están en contacto as persoas expertas consultadas, a prostitución de barrio, a
de rúa, a de clubs de alterne e, nalgúns casos, a de pisos, que representan en realidade os tipos máis clásicos, fai que non exista un discurso ben articulado respecto da
identificación doutras actividades con novas formas de exercicio, como poden ser as
liñas de teléfono erótico e as páxinas de Internet.
n De calquera xeito, á hora de tomar posición ante os tres sistemas xurídico-políticos
destinados á abordaxe legal da prostitución, a postura máis estendida é a abolicionista. Non obstante, a acepción que se lle dá ao termo “abolición” presenta un sentido máis ideolóxico que xurídico, en canto que se refire a un sistema xenérico que
suporía a eliminación ou a desaparición da prostitución. Ademais, outras opinións
abolicionistas aproximaríanse máis á corrente xurídico-política do neoprohibicionismo,
na vertente da penalización da figura do proxeneta e da do cliente, pero non da da
muller que se prostitúe, que sería considerada como vítima da actividade.
n Aínda que en menor medida, outras persoas entrevistadas decántanse pola regulamentación da actividade, que implicaría o recoñecemento de dereitos básicos para as
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mulleres e permitiría loitar contra as redes e as mafias relacionadas coa explotación
sexual que na actualidade operan na ilegalidade.
O perfil das mulleres
Noutra orde de cousas, o conxunto da información recadada a través de distintas vías
permitiu elaborar un perfil sociolóxico das mulleres que na actualidade exercen a prostitución en Galicia. Así, desde o punto de vista cualitativo e a partir dunha variable fundamental, a orixe xeográfica das mulleres, fóronse configurando os trazos principais, tendo
en conta outras variables, como a idade, o estado civil, o nivel de estudos, etc.
O primeiro aspecto que cómpre salientar neste sentido é que, segundo todas as fontes
consultadas, as mulleres estranxeiras constitúen, desde os últimos anos, o sector claramente maioritario. Así, as mulleres inmigrantes representan entre o 80% e o 95% do total
de mulleres dedicadas ao exercicio da prostitución. Ademais, este constante aumento do
continxente estranxeiro ten lugar, por moi diversas razóns, en paralelo a un descenso da
poboación feminina autóctona que exerce esta actividade.
Así, para poder analizar toda a información cualitativa recompilada sobre a composición
do colectivo, o máis operativo foi proceder a unha triple clasificación en función da orixe
xeográfica: dunha banda, a poboación estranxeira foi desagregada en tres subgrupos
–as mulleres procedentes de Sudamérica, as de orixe africana e as provenientes dos
países do leste europeo–; doutra, situaríase o colectivo de autóctonas, entre as que, ademais das españolas, se inclúen, polo xeral, as mulleres de orixe portuguesa. Así, de
maneira sucinta, expóñense de seguido as principais características segundo a devandita clasificación:
n Dentro do colectivo de mulleres hispanoamericanas destácanse as de nacionalidade
colombiana que, no momento actual, constitúen o subgrupo maioritario. En canto á
idade, pode dicirse que as latinoamericanas constitúen o grupo de idade intermedia,
pois o máis frecuente é que teñan entre vinte e cinco e trinta e cinco anos. A condición máis habitual é a solteiría con fillas e fillos ao seu cargo, que deixaron coa súa
familia no país de orixe. Posúen un nivel de estudos medio-alto18 e dedícanse ao exercicio da actividade tanto en clubs de alterne como en pisos de contacto e, ás veces,
mesmo en barrios –normalmente trátase de mulleres que superan a franxa de idade
comentada–. En canto á residencia, e en función da modalidade de exercicio, o máis
habitual é que vivan, ben no propio club, ben nun piso de aluguer con outras compañeiras.
n Dentro do grupo de mulleres provenientes do continente africano, predominan as de
orixe nixeriana. Xunto coas do leste europeo presentan a media de idade máis baixa,

18 Hai que ter en conta, non obstante, que aínda que moitas destas mulleres posúen un título universita-

rio, gran parte desas titulacións non teñen a mesma validez en España, polo que cabe deducir que a
cualificación dun nivel educativo medio-alto neses países non presenta unha equivalencia semellante
á española.
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xa que teñen, polo xeral, entre vinte e vinte e cinco anos. Posúen un reducido nivel
educativo e, como característica máis salientable, constitúen o colectivo inmigrante
que debe facer fronte á débeda máis elevada pola viaxe clandestina a España, que
supera os sesenta mil euros. Por outro lado, exercen a actividade tanto na rúa (sobre
todo en Vigo), como nos barrios tradicionais e nos clubs de alterne. Resta indicar que
as previsións das persoas expertas vaticinan un descenso comparativo de todo este
colectivo respecto das europeas do Leste.
n As mulleres procedentes dos países do leste de Europa constitúen, sen dúbida, o sector en auxe. Desde os últimos anos, os fluxos de mulleres provenientes de países da
antiga Unión Soviética e da súa órbita de influencia son constantes, e destacan na
actualidade a presenza daquelas chegadas de Romanía. A media de idade deste
colectivo é tamén baixa, pois normalmente non superan os vinte e cinco anos.
Ademais, é de destacar que a súa forte vinculación coas mafias que trafican con
mulleres o converte nun grupo no que a explotación sexual de menores parece ser
máis frecuente. En canto ao nivel de estudos medio parece non existir consenso entre
as persoas informantes, pois parece ser unha variable que depende en gran medida
do país de orixe –así, por exemplo, as romanesas destácanse por unha baixa formación–. Concentradas fundamentalmente nas cidades de Vigo e, en menor medida,
Ourense, exercen a actividade en clubs de alterne, pisos de contacto en poder das
redes, e mesmo na rúa –como é o caso do colectivo de albanesas en Vigo–.
n Por último, en canto ao grupo de mulleres autóctonas, que na actualidade representa
o sector máis reducido da poboación estudada, cómpre destacar que a información
fornecida fai referencia á prostitución de barrio, se ben se ten constancia do exercicio
da actividade en pisos de contacto. Neste grupo tamén se inclúen, polo común, as
mulleres de nacionalidade portuguesa, dado que, ademais de ser cidadás comunitarias, a súa presenza en Galicia xa vén de lonxe. Así, as mulleres autóctonas (maioritariamente galegas) que exercen nos barrios tradicionais presentan unha media de
idade que ascende aos cincuenta anos. En termos xerais cabe falar de dous subgrupos: as mulleres procedentes de ambientes marxinais –algunhas naceron e medraron
no barrio– que levan moitos anos dedicadas á actividade, correspondéndolle o outro
perfil a aquelas máis novas que se introduciron no mundo da prostitución a raíz da súa
adicción ás drogas. O seu nivel de estudos é reducido; residen polo común en pisos
ou cuartos de pensións no propio barrio, convivindo, algunhas, cun compañeiro sentimental que pode exercer, pola súa vez, de proxeneta.
Noutra orde de cousas, pode afirmarse que a tarefa de cuantificación dalgúns aspectos
do fenómeno presentou dificultades significativas no que atinxe á contabilización das
mulleres que desenvolven a actividade en clubs de alterne. Así, en primeiro lugar, e en
canto ao número de clubs existentes na comunidade autónoma, debe terse en conta a
dificultade que supón cifrar un número exacto de locais, fundamentalmente debido ao
constante peche e apertura destes. Así, información facilitada pola Policía Nacional indica que a cifra total de clubs roldaría, nos primeiros meses do ano 2004, os trescentos,
cantidade á que habería que aplicar unha marxe de erro de máis ou menos vinte establecementos.
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A Policía Nacional calculaba que o número de mulleres que exercen a prostitución nesta
modalidade ascendía a seis mil, mentres que as estimacións realizadas pola asociación
Alecrín, sobre un total de trescentos cincuenta e dous clubs, elevan esa cifra ata oito mil.
De calquera xeito, cómpre precisar que a cifra de seis mil mulleres pode verse moi superada se se ten en conta que, ademais dos clubs de alterne, as mesmas fontes policiais
estiman que en Galicia existen aproximadamente cen pisos nos que se exerce un tipo de
prostitución cunhas características semellantes á exercida en clubs, pero que presenta
algunhas vantaxes para a súa xestión, entre outras, permite a mobilidade do negocio e
un maior ocultamento da actividade.
Isto, engadido ao peche e á apertura case diaria de clubs, podería chegar a aproximar a
cifra total de mulleres a esa cantidade de oito mil.
Non obstante, os datos referidos á prostitución de barrio e de rúa son máis precisos:
n En canto á prostitución de barrio, o número de mulleres máis elevado parece atoparse nos situados nas cidades de Lugo e Ourense –entre setenta e noventa, e arredor
de setenta, respectivamente–, en tanto que as respectivas zonas tradicionais de Vigo
e Santiago de Compostela presentan cifras máis reducidas –aproximadamente cincuenta, e vinte-vinte e cinco, respectivamente–. Na zona da Coruña na que se exerce, a día de hoxe, este tipo de prostitución contabilizáronse tamén arredor de cincuenta mulleres.
n A prostitución de rúa é fundamentalmente exercida na cidade de Vigo, onde o número de mulleres rolda as vinte e cinco, e obsérvase tamén o exercicio desta modalidade en Ourense, aínda que alí o número é máis reducido, arredor de cinco.
As redes de prostitución e tráfico de mulleres
Outra das temáticas indagadas no estudo foi o funcionamento das redes de prostitución
e tráfico de mulleres que operan en Galicia, un aspecto de importancia capital se se ten
en conta a elevada presenza de cidadás estranxeiras que se dedican á actividade.
A información manexada, fundamentalmente a facilitada polos grupos da Policía
Nacional responsables dos asuntos de estranxeiría e documentación, constata que, na
actualidade, operan en Galicia tres tipos de redes, clasificadas en función da orixe xeográfica: as sudamericanas, as europeas e as africanas. Se ben todas elas son grupos
perfectamente organizados e especializados nas funcións de recrutamento, organización
da viaxe e recepción das mulleres en España, presentan tamén características distintivas:
n As mafias do Leste, as máis perigosas e sofisticadas, son tamén as que someten ás
mulleres ás condicións máis duras. Conformadas fundamentalmente por algúns dos
membros das extinguidas estruturas dos réximes comunistas (ex-policías e ex-militares), realizan a captación de mulleres baixo a promesa de contratos na hostalería ou
como bailarinas. Obríganas a exercer a prostitución en condicións de semiescravitu-
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de, sen percibir ningún diñeiro, e, a diferenza das redes sudamericanas –que unha
vez saldada a débeda adoitan deixalas en liberdade, ofrecéndolles a posibilidade de
abandonar o local–, vense obrigadas a traballar para as mafias un tempo indeterminado, xa que nunca se ven liberadas do pago da débeda.
n As redes africanas son as que menor transcendencia teñen na comunidade autónoma. Realizan o recrutamento en pobos e aldeas nos que, en ocasións, é a propia familia da muller a que realiza a venda á organización. Trasladadas a España en pateras,
tras atravesar Arxelia e Marrocos, constitúen o colectivo que, como se indicou, debe
facer fronte á débeda máis elevada, polo que poden pasar catro ou cinco anos ata que
a rescinden.
En canto ás intervencións policiais, a información manexada puxo de relevo, basicamente, as dificultades ás que deben facer fronte os corpos e forzas de seguridade á hora
de inspeccionar os numerosos locais de alterne existentes no conxunto da comunidade
autónoma, controlar o cumprimento da legalidade e, en especial, poder demostrar a existencia de delito naqueles casos nos que intúen que existe tráfico ilícito de mulleres e,
polo tanto, se obriga as mulleres a prostituírse mediante coacción ou intimidación,
podendo producirse, ademais, outros delitos paralelos, como a detención ilegal das
mulleres, lesións e agresións, falsidade documental, etc.
Neste sentido, enténdese que a declaración por parte dalgunha das mulleres vítimas
dese tráfico e explotación sexual nun proceso xudicial constituiría a proba clave para condenar os membros destas organizacións. Non obstante, a realidade evidencia que só un
reducido número destas mulleres deciden denunciar a súa situación, por medo a posibles represalias, dirixidas tanto a elas mesmas como á súa familia. Esta circunstancia
vese, ademais, agravada pola lentitude no funcionamento dos órganos da Xustiza.
Seguindo a estrutura do informe, coméntanse a continuación os aspectos directamente
relacionados co exercicio da prostitución, tal e como se recolle nos capítulos dedicados
á análise das causas de inicio, as condicións en que se exerce a actividade e as problemáticas asociadas, así como as circunstancias asociadas ao seu abandono.
O inicio no exercicio da prostitución
En canto ás causas de inicio, e tal e como se observaba nas definicións de prostitución
fornecidas, pode dicirse que un denominador común nos argumentos facilitados polas
persoas expertas consultadas son as alusións á precariedade económica, á feminización
da pobreza e á exclusión social, como principal explicación proporcionada á hora de
determinar os motivos que conducen as mulleres a se prostituíren.
En todo caso, os datos obtidos puxeron de manifesto que existe, ademais, unha multiplicidade de factores que poden conducir ao exercicio da actividade, unha serie de elementos que, con frecuencia, se combinan, podendo falarse dunha pluricausalidade. De
calquera xeito, a información que deseguido se expón ten como base a historia persoal
das mulleres coas que as entidades consultadas desenvolven o seu labor. Se ben algun-
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has destas razóns son expresamente recoñecidas polas propias mulleres, outras son
condicións detectadas e presentes reiteradamente na maioría das que son atendidas.
Unha vez máis, para a análise dos motivos de inicio, é preciso diferenciar entre os dous
grandes sectores que conforman o colectivo estudado: a poboación autóctona e a poboación inmigrante.
n En canto á poboación autóctona, as causas de inicio relaciónanse, as máis das veces,
con distintas circunstancias asociadas á marxinalidade social: precariedade económica, drogadicción, delincuencia no ámbito familiar, violencia doméstica e abusos
sexuais, e antecedentes familiares na prostitución. Se ben estas problemáticas adoitan combinarse en maior ou menor medida, as drogodependencias poden considerarse tamén de xeito independente, pola relevancia que presentaban, sobre todo en
anos pasados, e que xustificarían por si mesmas a introdución das mulleres no mundo
da prostitución co único obxecto de poder sufragar o consumo de drogas.
Outros dos motivos aos que se alude son o abandono do fogar por parte da figura
paterna e a carencia de apoio para o mantemento dos fillos e das fillas, os malos tratos por parte da parella e mesmo a indución e/ou coacción ao exercicio da prostitución por parte desta.
n O colectivo de mulleres inmigrantes tamén pode presentar motivos semellantes aos
das autóctonas –especialmente os relacionados coas situacións de desestruturación
familiar–, se ben conta cunha casuística diferenciada: o obxectivo de superar as situacións de pobreza e as fortes carencias económicas que vivían no país de orixe, as
situacións de violencia social e os conflitos bélicos levan a estas mulleres a abandonar o seu país. Neste sentido, a presenza neses estados de mafias dedicadas ao tráfico de seres humanos, que lles ofrecen a estas mulleres a opción de saír das situacións de pobreza, é outro factor que se debe considerar por si mesmo, con independencia de se a muller ten coñecemento da actividade que vai realizar, é un feito constatado que a necesidade de saldar rapidamente a débeda induce ao exercicio da prostitución.
As condicións de exercicio e as problemáticas asociadas
Doutra banda, e xa polo que respecta ás condicións de exercicio e ás distintas problemáticas que a este se asocian, a investigación realizada puxo de relevo os seguintes
aspectos:
n En canto ás condicións de exercicio:
¢ Seguen a persistir importantes deficiencias en canto ás medidas de hixiene empre-

gadas, malia observárense comportamentos diferenciados en función da modalidade de exercicio e a orixe das mulleres. Como é de supoñer, a prostitución máis
marxinal, a que se desenvolve na rúa, presenta as peores condicións hixiénicas e
de coidado da saúde, mentres que, non obstante, é difícil establecer xeneralizacións sobre a exercida en clubs e en pisos de contacto, aínda que, en xeral, pode
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afirmarse que as condicións son mellores cás observadas nos locais dos barrios
tradicionais. Por outro lado, desde o punto de vista da orixe xeográfica, parece que
as mulleres sudamericanas lles prestan unha maior atención aos aspectos hixiénicos e sanitarios ca outros colectivos.
A este respecto, resta indicar que a utilización do preservativo non está aínda
xeneralizada, debido ao seu rexeitamento por parte de moitos clientes. En canto
a estes, as persoas consultadas apuntan perfís distintos en función da modalidade de exercicio. Así, a clientela que acode aos pisos de contacto posúe un maior
nivel económico e, presumiblemente, educativo, cá que acode aos clubs de alterne e aos barrios tradicionais. Ademais, son precisamente os pisos de contacto
onde se ofrecen os denominados “servizos especiais”, en tanto que na prostitución de barrio, de rúa e de club se ofrecen, polo xeral, os servizos máis típicos
(coito e felación).
¢ Outros aspectos indagados foron os prezos dos servizos e os horarios de dedica-

ción á actividade:
• En canto aos prezos, pode falarse dunha sucesión rúa, barrio, club ou barra americana e piso de contacto, que significaría un aumento progresivo daqueles. Así,
segundo os datos obtidos, no momento de realización da investigación apuntábase un custo aproximado de dezaoito euros na modalidade de barrio; de corenta, euros nunha barra americana ou club de alterne; e a cantidade máis elevada
correspóndelle aos pisos de contacto, onde o prezo medio se sitúa arredor de
sesenta euros.
• Polo que respecta aos horarios, constátanse diferenzas significativas, pois mentres que a prostitución de barrio e de rúa se caracterizan pola súa liberdade horaria que, en todo caso, ten que se adaptar ás peculiaridades da clientela, nos
clubs de alterne os horarios deben ser escrupulosamente respectados. Ademais,
esta rixidez horaria esténdese tamén ao tempo que as mulleres poden estar con
cada cliente, que oscila entre os vinte minutos e a media hora.
n Son moitas e variadas as problemáticas asociadas á prostitución, tanto desde o punto
de vista do propio exercicio da actividade como desde a perspectiva doutros factores
relacionados coa pertenza ao submundo que a prostitución representa. Así pois, se
se atende ás distintas variantes de exercicio, constátase que:
¢ A prostitución de rúa é a modalidade que presenta as condicións máis precarias. Á

marxe das condicións hixiénicas xa comentadas, é tamén a máis perigosa en termos de seguridade persoal da propia muller, ao que se poden engadir outros factores, como a influencia das circunstancias climáticas.
¢ Se ben as condicións de exercicio nos barrios tradicionais non son tan precarias, si

pode falarse da prestación do servizo en cuartos que non reúnen as condicións
hixiénicas e de habitabilidade e confort aceptables.
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¢ Nos clubs de alterne, non obstante, o máis salientable son todas as circunstancias

que rodean a inmigración ilegal e o pago da débeda. Así, o estrito control que se
practica en moitos deles tradúcese na imposición de “penalizacións” por diversos
motivos, entre outros o feito de chegar tarde ao club, estar máis tempo do debido
cun cliente ou non poder traballar por enfermidade, que son comportamentos penalizados cunha redución das ganancias para as mulleres.
¢ Resta indicar que na prostitución exercida en pisos de contacto as condicións van

depender da situación de autonomía/dependencia da muller, pois, loxicamente, a
situación é radicalmente distinta para as mulleres que son obxecto de tráfico e
explotación, que para as que traballan de maneira autónoma.
n Existen, ademais, outras problemáticas de carácter xenérico, asociadas tanto á práctica da actividade como ao mundo da prostitución e da exclusión social, entre as que
cabe destacar:
¢ No plano persoal, cabe aludir a problemas de desestruturación familiar, falta de

hábitos de calquera tipo –no caso da prostitución de barrio e de rúa– e a carencia
de habilidades sociais, un aspecto que se asocia a outros factores, como un reducido nivel educativo ou a adicción ás drogas.
¢ Desde o punto de vista social, poden apreciarse consecuencias diversas: desde a

estigmatización social –que orixina nas mulleres sentimentos de vergonza e culpabilidade–, á existencia dun “modelo gueto” no caso da prostitución de barrio, caracterizado polo mal estado de conservación das vivendas, condicións deficitarias no
saneamento e no que se fai visible a pobreza, sobre todo entre as mulleres maiores ou de mediana idade. Nestes ambientes marxinais establécese, ademais, un
modelo de relacións endogámicas –algo que tamén ocorre entre as mulleres dos
clubs–, e detéctanse situacións de violencia e malos tratos, tanto por parte da parella e/ou proxeneta como por parte dalgúns familiares, clientes e mesmo doutras
mulleres que exercen a actividade.
¢ No terreo económico-laboral hai que aludir á escaseza de alternativas laborais, e,

no caso da prostitución máis marxinal, á falta de cualificación profesional das mulleres, que se relaciona cun baixo nivel educativo e cultural, que tamén dificulta a
comprensión da información, o acceso aos servizos da comunidade, o coñecemento dos seus dereitos e a incapacidade para educar os fillos e as fillas.
¢ No plano da saúde, tanto física como mental, as consecuencias son moi numero-

sas e importantes, entre as que cabe mencionar: secuelas de carácter físico, como
o envellecemento prematuro, o padecemento de enfermidades de transmisión
sexual, outros trastornos e doenzas, como a desnutrición, asma, infeccións permanentes, etc. Non hai tampouco que desdeñar os efectos psicolóxicos orixinados
por esta actividade: desde trastornos psíquicos como a anorexia, insomnio, esquizofrenia e fobias diversas, ata outros efectos como a falta de autoestima e o desinterese polas cousas e as persoas. As dependencias de diversa índole son tamén
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frecuentes: a adicción aos estupefacientes, ao alcohol, a ludopatía, figuran entre os
máis comúns.
O abandono da actividade
Unha vez comentadas as causas de inicio, as condicións de exercicio e as problemáticas asociadas, cómpre referir unha serie de consideracións relacionadas co abandono
da actividade.
n En primeiro lugar, hai que sinalar que o discurso das persoas expertas consultadas é
converxente á hora de afirmar que, na gran maioría dos casos, as mulleres que exercen a prostitución desexarían abandonar a actividade. Neste sentido, as mulleres
estranxeiras e as máis novas constitúen o sector máis proclive, en contraste coas de
maior idade e de nacionalidade española, pois tanto a idade como o escaso ou nulo
nivel educativo dificultan a súa eventual incorporación ao mercado de traballo.
Outros obstáculos que dificultan o abandono da actividade son a falta de alternativas
laborais, xa que os postos de traballo aos que poderían acceder, como o servizo
doméstico e o coidado de persoas maiores dependentes, son escasos e teñen unha
baixa remuneración. Ademais, as mulleres inmigrantes en situación de ilegalidade só
poderían empregarse na economía somerxida, dado que carecen do necesario permiso de traballo.
Doutra banda, estes empregos ou a eventual percepción dun subsidio como a
RISGA19 impiden manter o poder adquisitivo do que moitas delas dispoñen cando
exercen a actividade. Nesta orde de cousas, tamén pode apreciarse unha falta de
coñecemento dos recursos económicos e asistenciais alternativos por parte dalgunhas mulleres.
Finalmente, a falta de hábitos relacionados co traballo e determinados factores psicolóxicos relacionados coa dependencia dese estilo de vida constitúen trabas para a
integración económica e social do colectivo.
A tónica xeral no discurso das persoas responsables das entidades consultadas incide, a este respecto, na importancia das alternativas ofrecidas desde a Administración
pública: dunha banda, a percepción da RISGA é sometida á crítica, pois a súa asignación está suxeita a criterios moi restritivos para esta poboación. Deixa á marxe a
inmigrantes en situación de ilegalidade, a inmigrantes legais cun tempo de residencia
inferior aos cinco anos, e a aquelas mulleres que non poidan acreditar a súa residencia nun domicilio fixo durante, polo menos, un ano.
Así, insístese na importancia de que a Administración pública reforce os mecanismos
de inserción social, proporcione alternativas laborais e ofreza cursos de formación
remunerados en campos nos que se detecten posibilidades de emprego.
19 Renda de Integración Social de Galicia.
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As necesidades e as demandas das mulleres
De feito, tanto os recursos para a formación como a oferta de alternativas laborais figuran, xunto con maiores facilidades no acceso a unha vivenda, entre as principais demandas formuladas polas propias mulleres, segundo indican as persoas informantes, destacándose, ademais, as seguintes:
n No ámbito da asistencia sanitaria aprécianse toda unha serie de requirimentos, desde
revisións xinecolóxicas cunha atención especializada ás enfermidades de transmisión
sexual, ata axuda en materia de desintoxicación e autocoidados. Ademais, en certos
sectores, como o das mulleres que exercen na rúa ou aquelas sometidas ao control
das redes, constatouse a carencia de preservativos.
n Por outro lado, na dimensión da asistencia social, detéctase a necesidade de axuda
persoal para a realización de trámites e xestións ante organismos e institucións, derivada da inseguridade e a falta de habilidades sociais dalgunhas mulleres; e, entre as
que son nais, demándanse servizos de gardería.
n Obsérvanse tamén outra serie de requirimentos que afectan xa a colectivos máis concretos. Dunha banda, entre aquelas que exercen a prostitución en condicións de maior
marxinalidade, cabe falar de necesidades de emerxencia social como o servizo de
ducha e lavadora, resoltas por algunha das entidades que desenvolven o seu labor
neste ámbito. Doutra, cabe referirse ás demandas específicas das mulleres estranxeiras, baseadas na necesidade de axuda para a tramitación do empadroamento e a
solicitude da tarxeta sanitaria.
n Existen, ademais, outro tipo de requirimentos, de carácter implícito, relacionados co
plano afectivo: apoio psicolóxico, estabilidade sentimental, compañía e oportunidades
para a comunicación, etc.
A evolución do fenómeno e as previsións de futuro
Noutra orde de cousas, a investigación realizada tiña tamén como obxecto coñecer a
evolución recente do fenómeno da prostitución en Galicia, así como as previsións de
futuro que vaticinan as persoas profesionais na materia.
n En canto á evolución nos últimos tempos, as principais transformacións experimentadas foron o significativo incremento do número de mulleres dedicadas á actividade, a
masiva incorporación de mulleres inmigrantes e o forte auxe da prostitución exercida
en pisos de contacto.
Como se pode deducir ao longo destas páxinas, a importantísima afluencia de mulleres estranxeiras a Galicia desde a última década, no contexto do forte incremento dos
movementos migratorios con destino a España, é constatada de xeito unánime. Este
fenómeno non só presenta como consecuencia que, en termos cuantitativos, se vise
incrementado o número de mulleres que exercen a actividade, senón que, desde o
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punto de vista cualitativo, tamén se teña transformada a composición de colectivo,
pasando a ser minoritario o sector de cidadás españolas.
Non obstante, a masiva afluencia de inmigrantes non explicaría por si soa o incremento de mulleres dedicadas á prostitución. Para algunha das persoas informantes
consultadas, outra das causas dese aumento sería a aprobación, en 1995, dun novo
Código penal, que supuxo que o proxenetismo pasase a ser penalizado nos supostos
de prostitución de persoas menores ou incapaces e da realizada por maiores de idade
baixo coacción ou intimidación, sendo este último suposto difícil de demostrar. Esta
situación fai que España deixe de ser un país de tránsito para as redes que operan na
Unión Europea e se converta tamén nun dos destinos para a implantación e consolidación daquelas.
Por outro lado, gran parte das persoas informantes aluden ao auxe da prostitución
exercida en pisos de contacto, feito que se vincula ao aumento e á maior diversidade
da oferta, pero que tamén se relaciona co declive doutras modalidades de exercicio,
como a de barrio, a de rúa e mesmo, en determinadas zonas, a que se desenvolve en
clubs de alterne.
As transformacións nas modalidades investigadas implican, loxicamente, un cambio
nos lugares de exercicio, sendo a tónica xeral o desprazamento da prostitución de
barrio e de rúa a outras variedades, de aí que, en termos xerais, aumentasen tamén
os clubs de alterne, ademais dos pisos de contacto.
n En canto á previsible evolución do fenómeno, gran parte das persoas profesionais
consultadas coinciden á hora de vaticinar o endurecemento das condicións destinadas a regular a entrada de persoas estranxeiras en España e, como consecuencia,
aínda que non exclusiva, a variación na composición do colectivo de mulleres que
exercen a prostitución.
Así, dunha banda, as restricións da emigración suporían un descenso no peso da
poboación de orixe latinoamericano, que se vería compensado, non obstante, por un
probable aumento da presenza de mulleres procedentes do leste de Europa, debido
á posición dalgún destes países como candidatos á entrada na Unión Europea, así
como á progresiva supresión de fronteiras no espazo Schengen, que facilitaría a
entrada no país desde outros estados europeos.
O endurecemento da normativa en materia de inmigración tamén podería dar lugar,
como se manifestou nalgún caso, a un aumento da presenza de españolas e doutras
cidadás europeas, opinión que contradí quen sostén que esas restricións poderían
facer descender o número total de mulleres dedicadas á actividade, co que España se
convertería de novo nun país de tránsito cara a outros países de Europa.
Se se ten en conta a variable xeográfica, as previsións son, loxicamente, diferentes.
Mentres que a cidade de Vigo se está a consolidar como destino de mulleres provenientes do leste, os “barrios chineses” como o de Lugo e Santiago de Compostela ten-
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den a unha progresiva desaparición, á vez que, como noutros lugares, vai en aumento o número de pisos de contacto.
Propostas de actuación
Finalmente, procedeuse a unha recompilación das propostas de actuación formuladas
de cara ao deseño de estratexias de intervención diante do fenómeno estudado:
n No ámbito xurídico-político recadáronse múltiples propostas, desde a perspectiva dos
distintos poderes do Estado:
¢ No plano estritamente xurídico, relativo á creación e modificación da lexislación

vixente, hai que destacar que a modificación do actual Código penal sería un dos
requirimentos que reúne un maior consenso: dunha banda, en canto a propugnar
un endurecemento das penas por delitos relacionados co tráfico de seres humanos, doutra, en canto aumentar as condenas nos supostos nos que se penaliza o
proxenetismo20.
A modificación da actual Lei de estranxeiría sería outra das proposicións formuladas, polo xeral, na liña de facer unha normativa máis flexible e permisiva, en aspectos como, por exemplo, a supresión da esixencia dunha oferta de emprego que a
Administración debe aprobar con carácter previo á contratación destas mulleres.
Proponse, ademais, unha maior simplificación e axilización dos trámites de regularización e a concesión de asilo político a todas aquelas mulleres vítimas da prostitución21.
Non obstante, hai tamén opinións que sinalan que un endurecemento da normativa de estranxeiría suporía a redución da entrada de mulleres inmigrantes en
España e, xa que logo, unha diminución do colectivo que se ve abocado ao exercicio da prostitución.
Por outro lado, outras modificacións suxeridas parten dos posicionamentos ideolóxicos das persoas especialistas consultadas. Desde a corrente abolicionista/prohibicionista avógase pola persecución legal da figura do proxeneta e a do prostituidor-cliente; mentres que, desde unha posición legalista, se demanda o recoñecemento de todos os dereitos laborais e sociais das mulleres –o que non tería por que
ser incompatible coa prohibición do proxenetismo–. En todo caso, apréciase unha
coincidencia de pareceres á hora de propugnar unha participación activa do propio
colectivo de mulleres nos procedementos de creación ou modificación lexislativa.

20 Téñase en conta que estas propostas foron realizadas con anterioridade á reforma do artigo 188 do

Código penal, efectuada mediante a Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, que amplía os supostos de condena da actividade proxeneta a aquel “que se lucre explotando a prostitución doutra persoa,
aínda co consentimento desta”.
21 Tamén neste caso debe de terse en conta que estas suxestións se realizaron con anterioridade á apro-

bación da última reforma efectuada na Lei de estranxeiría mediante a aprobación da Lei 14/2003, do
20 de novembro.
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¢ Desde o punto de vista xudicial, isto é, da actuación dos órganos de Xustiza,

demándase a aceleración dos procesos xudiciais, co fin de garantir a participación
das vítimas nos xuízos, así como a súa seguridade e integridade persoal; o peche
definitivo dos locais de alterne nos que nalgún momento se teñan cometido delitos
de tráfico de mulleres e/ou prostitución forzada e/ou de menores, así como a imposición e cumprimento efectivo das penas de cárcere impostas ás persoas acusadas deste tipo de delitos.
¢ Desde unha perspectiva política, as actuacións doutros poderes públicos deberían

enfocarse, principalmente, á posta en marcha de mecanismos que melloren a persecución das mafias de prostitución e ao establecemento de campañas de información e sensibilización sobre o fenómeno nos países que rexistran un maior
éxodo de mulleres con destino a España.
n Polo que atinxe ás medidas apuntadas en materia de formación e emprego, cabe destacar:
¢ O pleno consenso existente entre as entidades consultadas no que respecta á

necesidade de que todo proceso de formación no que participen as mulleres debe
ser economicamente retribuído, de cara a garantir uns ingresos básicos que contribúan ao abandono definitivo da actividade. A formación que se imparta debe,
ademais, axustarse ás distintas características que integran o colectivo, así como
realizarse nos ámbitos nos que se aprecien saídas laborais, orientándose á contratación.
¢ No terreo do emprego proponse apoiar iniciativas de mulleres orientadas a fomen-

tar a creación de cooperativas en distintos sectores da economía e concederlles
incentivos ás empresas que contraten a mulleres inmigrantes.
n Desde o punto de vista da asistencia e das prestacións sociais, as estratexias de intervención orientaríanse, dunha banda, á modificación dos criterios de percepción da
Renda de Integración Social de Galicia (RISGA), tanto polos criterios xa comentados
e a súa reducida contía, como pola incompatibilidade coa percepción doutros ingresos, mesmo doutras rendas sociais. Neste sentido, proponse como alternativa a súa
compatibilidade con outros ingresos, ata alcanzar a contía establecida para o salario
mínimo interprofesional.
Suxírense tamén outras medidas: facilitar o acceso á vivenda e aos servizos de gardería, a creación de centros especializados en tratamento psicosocial e recursos para
o colectivo de mulleres estranxeiras, e a asistencia xurídica e os servizos de apoio lingüístico.
É importante, ademais, integrar recursos de carácter xeral, pois os que teñen un
carácter específico poden conducir a situacións de maior marxinalidade e estigmatización social para estas mulleres, tal e como se sinala desde algunhas entidades e
por parte dalgunhas persoas especialistas.
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n En canto ao ámbito sanitario, cómpre destacar que a valoración que se realiza verbo
da asistencia sanitaria de carácter público é positiva. Sinálanse, non obstante, medidas para mellorar a atención facilitada: garantir a asistencia sanitaria plena para o conxunto de mulleres que exercen a prostitución, promover a utilización dos servizos “normalizados”, crear servizos de apoio psicolóxico, etc.
n Se, como se sinalou, unha das principais demandas políticas é a dunha maior contundencia na persecución das organizacións criminais dedicadas ao tráfico de mulleres con fins de explotación sexual, é obvio que esta constitúa tamén un requirimento
no ámbito máis concreto da actuación dos corpos de seguridade. Ademais, proponse
tamén o incremento dos controis policiais que se realizan nos locais, así como unha
maior formación das persoas profesionais nos aspectos relacionados coa prostitución.
O establecemento ou reforzamento das medidas de protección para vítimas é outras
das propostas formuladas.
Xa para rematar, tamén se recolleron diferentes propostas en materia de prevención,
medidas diferenciadas en varios niveis de actuación:
n A prevención primaria, aquela que ten como destinataria a poboación xeral, incluiría
as seguintes actuacións:
¢ En primeiro lugar, sensibilizar e concienciar o conxunto da sociedade, especial-

mente a poboación masculina, ante as consecuencias asociadas ao exercicio da
prostitución.
¢ Actuar de maneira preventiva desde a infancia, en concreto desde o ámbito educativo.
¢ Implicar os medios de comunicación respecto do tratamento dos contidos relacio-

nados co comercio sexual, o que podería traducirse na supresión da publicidade de
servizos sexuais e a posta en marcha de campañas orientadas á sensibilización
social.
n As medidas que conformarían a prevención secundaria son aquelas dirixidas á poboación en risco de exclusión social, colectivos con dificultades de integración social
–familias desestruturadas, menores, adolescentes embarazadas, mulleres inmigrantes, etc.–. A detección precoz destas situacións e o desenvolvemento de recursos
para solucionar estas deficiencias constitúen os piares da prevención neste plano.
n Podería falarse, para finalizar, dun terceiro plano de prevención, a prevención terciaria que, en realidade, sería unha mestura de actuacións preventivas destinadas a evitar a reincidencia e medidas de intervención directa na poboación diana, que en todo
caso, xa foron comentadas con anterioridade.
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Anexo: entidades asistenciais que desenvolven o seu labor
no ámbito da prostitución
NOME: ALUMAR.
SITUACIÓN/ENDEREZO: praza do Sagrado Corazón, nº 53. Ourense.
ÁMBITO XEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: a cidade de Ourense.
NATUREZA (dependencia, carácter da entidade):
Centro de día dependente de Cáritas Diocesana e dirixido pola Congregación de
Relixiosas Oblatas.
No centro Alumar vénse desenvolvendo desde 1999 o Programa de Atención á Muller
Marxinada. Trátase dun programa dirixido a aquelas mulleres que exercen a prostitución
máis marxinal ou se atopan directamente relacionadas con este fenómeno e desexan
abandonalo.
OBXECTIVOS:
Obxectivo xeral:
Conseguir que as mulleres marxinadas polo fenómeno da prostitución e outros factores de exclusión social se sintan persoas, membros activos e produtivos da sociedade, buscando a súa reinserción laboral e social, aproveitando os recursos e o desenvolvemento das súas capacidades. Así mesmo, preténdese favorecer a prevención no
mundo da marxinación, acollendo e apoiando medidas que eviten caer nesa situación.
Obxectivos específicos:
• Apoio destinado a recuperar a autoestima: descubrir e recobrar a dignidade como
persoa e como muller.
• Crear e fomentar entre elas hábitos de traballo e responsabilidade.
• Promover e apoiar unha formación integral.
• Ofrecer información e orientación sobre temas sanitarios, xurídicos e sociais.
• Asesorar e tramitar a súa documentación de cara á normalización social e/ou legal.
• Contactar cos recursos sociais necesarios.
• Contribuír a que consigan un emprego e o manteñan.
• Contribuír a que dispoñan dunha vivenda digna.
• Mellorar a calidade de vida e de relacións interpersoais.
METODOLOXÍA:
A metodoloxía que emprega ten en conta as características e as posibilidades do colectivo ao que se dirixe, sobre todo o material didáctico.
O método que se utiliza é activo, dinámico e participativo, moi personalizado, dáse un
seguimento individualizado con encontros periódicos, pero tendo en conta o grupo como
apoio básico. A avaliación ten carácter continuo, pois recóllense continuamente datos
que axudan a medir os avances e a detectar os problemas que impiden a evolución.

151
A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia

Realízanse asembleas xerais, xunto coas mulleres, para planificar o curso e para avaliar.
TIPO DE ATENCIÓN E ACTIVIDADES:
A) Ofrece dous tipos de servizos:
• En horario de mañá (de 10 a 13 horas) e de luns a venres, ofrece atención individualizada e servizo de lavandería.
• Polas tardes (de 16,30 a 19,30), funcionan os distintos obradoiros, con atención preferentemente grupal. Durante os obradoiros tamén funciona o servizo de atención a
menores, fillos e fillas das mulleres, que son atendidos por un voluntariado cualificado.
B) Entre as actividades que realiza cabe destacar:
• Presenza diaria na rúa.
• Atención personalizada e apoio psicosocial.
• Visitas domiciliarias e hospitalarias.
• Información e asesoramento sobre recursos sociais, dereitos e deberes.
• Obradoiros de cultura, alfabetización, corte e confección.
• Formación médico-sanitaria, ética e moral.
• Clases de habilidades sociais, organización persoal, economía doméstica, cociña.
• Realización de convivencias, saídas lúdicas e culturais.
• Busca de emprego e seguimento.
• Busca de vivenda e acompañamento.
• Servizo de gardería e apoio escolar para os fillos e as fillas.
FINANCIAMENTO:
• Cáritas Diocesana de Ourense.
• Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais: 0,52% asignación IRPF.
• Servizo Galego de Igualdade. Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e
Voluntariado, Xunta de Galicia.
• Congregación de Relixiosas Oblatas.
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NOME: ALECRÍN.
SITUACIÓN/ENDEREZO:
Centros de día:
• Na cidade de Vigo: rúa Rolda de D. Bosco, nº18-2º.
• En Santiago de Compostela: rúa Galeras, nº15-3º.
ÁMBITO XEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN:
• Centros de día: Vigo e Santiago de Compostela.
• Unidade móbil: percorre os barrios e as zonas urbanas nas que se exerce a prostitución das cidades de Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, Lugo e Ourense.
• Piso de seguridade para mulleres prostituídas e traficadas.
NATUREZA (dependencia, carácter da entidade):
Tanto os centros de día de Vigo e Santiago de Compostela para as mulleres prostituídas
como a unidade móbil son servizos propios do grupo de estudos sobre a condición da
muller Alecrín. Trátase dunha organización non gobernamental feminista, creada o 22 de
marzo de 1985 co fin de promover a plena integración das mulleres en todos os estamentos da sociedade.
OBXECTIVOS:
Obxectivos xerais:
• Fomentar a mellora da situación sociosanitaria das mulleres a través do seu autocoidado físico e psíquico, promovendo así a súa inserción social.
• Sensibilizar a comunidade, á través da denuncia das situacións de violencia que se
detecten, para favorecer a aparición de cambios necesarios que rachen coa dobre
discriminación que representa ser muller e exercer a prostitución.
Obxectivos específicos:
• Asesorar as mulleres na busca de solucións aos seus problemas individuais e
colectivos, empregando tanto os recursos propios como os que lle ofrece a comunidade.
• Fomentar a prevención de enfermidades de transmisión sexual: VIH/ETS/outras.
• Mellorar, na medida do posible, a calidade das mulleres.
METODOLOXÍA:
Alecrín considera a prostitución como o máximo expoñente da violencia de xénero, polo
que a intervención virá sempre determinada por unha consideración da prostitución
como violencia contra as mulleres e non como a instauración desta práctica como un traballo.
Téntase non interferir nas decisións persoais destas mulleres, polo que se limitan a
apoiar e aconsellar sobre calquera tema que lles consulten.
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TIPO DE ATENCIÓN E ACTIVIDADES:
1. Desde os centros de día ofrécese un servizo de información, asesoramento e seguimento individualizado, e un espazo en común que pretende dinamizar as mulleres,
como elementos activos, na busca de cambios na súa calidade de vida.
• Horario de atención no centro de Santiago de Compostela: de luns a xoves (mañás,
de 9,30 a 13,30 horas e tardes, de 16,30 a 20 horas) e venres de 9,30 a 14,30
horas.
• Horario de atención no centro de Vigo: de luns a venres (mañás, de 10 a 14 horas).
As áreas de traballo concretas que máis se abordaron desde que os centros están
abertos son:
A) Sanitaria: Proxecto Olimpia/Prevención de VIH e outras ETS:
• Xestión e tramitación de asistencia sanitaria gratuíta.
• Información sobre VIH.
• Información de ETS e outras enfermidades.
• Información e derivación a servizos de desintoxicación.
• Traballo de crecemento persoal: autocoidado, toma de decisións, etc.
B) Xurídica:
• Apoio, acompañamento e seguimento das denuncias por agresións, violacións
e outros procesos legais.
• Inmigración: permiso de residencia, nacionalidade, permiso de traballo, reagrupación familiar, etc.
C) Social:
• Información sobre axudas económicas: pensións non contributivas, renda de
integración social e outras axudas.
• Mediación e acompañamento en calquera tipo de xestión.
• Acceso a outros recursos sociais: garderías, comedores, etc.
Os centros de día ofrecen tamén os seguintes servizos:
• Sala: preténdese fomentar como espazo de convivencia grupal.
• Despacho: para o traballo das profesionais, onde atenden as consultas e
demandas individuais das mulleres.
• Servizo de lavandería: para responder ás necesidades hixiénico-sanitarias.
• Servizo de ducha: igual que o anterior, para cubrir ese tipo de necesidades.
Estes dous últimos pretenden fomentar a responsabilidade e a autonomía,
sendo as propias mulleres as encargadas de xestionalos.
Ademais destes servizos, na aula organízanse actividades de carácter formativo:
• Obradoiros sobre promoción da saúde sexual e psicolóxica.
• Cursos de cociña, manualidades, etc.
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2. A unidade móbil é un complemento dos centros de día. Trátase dun furgón acondicionado que percorre os barrios e as zonas urbanas onde se exerce a prostitución das
cidades de Vigo, Santiago de Compostela, Pontevedra, Lugo e Ourense. Na actualidade estase a levar a cabo un proxecto en colaboración coa Consellería de Sanidade
para a prevención e detección do VIH e outras enfermidades de transmisión sexual,
ademais de lles achegar ás mulleres información e asesoramento sociosanitario.
Horarios:
• En Ourense: luns (das 16,30 ás 20,30), na praza Saco Arce.
• En Pontevedra: martes (das 19,30 ás 21,30 horas), na Avda. Raíña Victoria/estrada
de Vigo.
• En Vigo: martes (das 22 ás 24 horas), na rúa Beiramar.
• En Santiago: mércores (das 11 ás 13 horas), na rúa do Pombal.
• En Lugo: xoves (das 12,30 ás 14, e das 15 ás 17 horas).
3. O piso de seguridade para mulleres prostituídas e traficadas é unha residencia temporal segura para aquelas que son obxecto de tráfico de persoas e conseguiron escapar das mafias en tanto se tramita a volta ao seu país de orixe ou a súa reinserción
sociolaboral no caso de que decidan quedarse en Galicia.
FINANCIAMENTO:
• Centro de día de Santiago: Concellería da Muller. Concello de Santiago.
• Centro de día de Vigo: Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais (0,52% asignación
do IRPF), e Servizo Galego de Igualdade. Consellería de Familia, Xuventude,
Deporte e Voluntariado, Xunta de Galicia.
• Unidade móbil: Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade, Xunta
de Galicia.
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NOME: Cáritas Diocesana de Lugo.
SITUACIÓN/ENDEREZO: Cáritas Diocesana de Lugo. R/ Miño, nº 6-1º. Lugo.
ÁMBITO XEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN:
O Servizo de Atención, Información e Asesoramento a Mulleres en Situación de
Dificultade Social está dirixido ás mulleres e ás súas familias de:
• O barrio tradicional de prostitución de Lugo. A Rinconada do Miño, identificado como
barrio chinés está situado no casco antigo da cidade de Lugo, dentro das murallas,
onde se exerce a prostitución nas condicións máis precarias.
• O barrio de Lamas de Prado, nos arredores de Lugo, é unha das zonas máis marxinais da cidade.
NATUREZA (dependencia, carácter da entidade):
Proxecto desenvolto por Cáritas Diocesana de Lugo. Cáritas Diocesana é unha entidade
organicamente vinculada á Igrexa Católica, con estatuto de asociación de dereito canónico de carácter público. É equiparable a calquera outra organización de carácter civil,
pois, en virtude dos acordos entre a Igrexa Católica e o Estado ten dereito a subvencións
e á asignación procedente do IRPF.
OBXECTIVOS:
Obxectivo xeral:
Mellorar a calidade de vida integral deste colectivo atendendo todas as súas necesidades, iniciando con cada muller e a súa familia un proceso de desenvolvemento persoal e
colectivo orientado a:
• Previr situacións de risco.
• Acompañar e apoiar o proceso de desenvolvemento persoal e familiar das mulleres
en situación de necesidade.
Obxectivos específicos:
• Coñecer obxectivamente a realidade das mulleres e do seu ámbito familiar.
• Establecer unha atención directa e personalizada, fomentando o seu proceso de
inserción, tendo en conta as problemáticas de saúde, trastornos psiquiátricos,
malos tratos, sobreexplotación, carencias económicas, etc.
• Informar, asesorar e orientar sobre todos os recursos aos que teñen dereito.
• Consolidar, cohesionar e dotar de medios ao equipo promotor do servizo.
• Fomentar a coordinación con outros servizos e institucións para que as mulleres
reciban unha atención integral.
• Sensibilizar a comunidade.
• Fomentar a participación das mulleres nas actividades que oferta a comunidade.
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METODOLOXÍA:
• Estudo e seguimento personalizado da súa situación de necesidade e a de cada un
dos membros da unidade familiar, valorando, traballando e potenciando todos os
recursos, posibilidades e destrezas de cada un deles.
• De cara aos recursos, establecendo conexións con outras entidades e intentando
crear unha rede de colaboracións que favorezan o desenvolvemento deste proceso.
• De cara á comunidade, iniciando accións dirixidas á integración social das mulleres
e á sensibilización ante esta problemática.
TIPO DE ATENCIÓN E ACTIVIDADES:
A) Coñecemento do medio (do 1/01/03 ao 31/12/03). Actividades:
• Visitas periódicas a diversas institucións, tanto públicas como privadas, que actúan
no ámbito da muller.
• Obtención e lectura de bibliografía relacionada co tema.
• Visitas periódicas ao contorno familiar das beneficiarias do programa para coñecer
a súa situación e o medio no que viven.
B) Atención directa (do 1/01/03 ao 31/12/03). Actividades:
• Entrevistas semanais con mulleres e co seu contorno familiar.
• Visitas periódicas a domicilio.
• Elaboración de plans personalizados que recollan os diferentes ou distintos aspectos nos que se fai necesario incidir e revisión periódica destes plans.
• Contacto con profesionais doutras institucións para coordinarse no seguimento de
casos.
• Xestión de recursos.
• Derivación a outros servizos, se é o caso.
• Formación no propio domicilio.
• Alfabetización de adultas/os.
• Reforzo escolar incentivando as nais e pais e facilitando os medios persoais e materiais.
• Obradoiros de formación (actividades en grupo).
FINANCIAMENTO:
• Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais: 0,52% asignación do IRPF.
• Servizo Galego de Igualdade. Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e
Voluntariado, Xunta de Galicia.
• Doazóns particulares.
• Fundación Santa María (relixiosas).
• Concello de Lugo.
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NOME: O MENCER.
SITUACIÓN/ENDEREZO: R/ Espartero, nº 51, baixo. Ferrol.
ÁMBITO XEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: concello de Ferrol e comarca.
NATUREZA (dependencia, carácter da entidade):
Centro de día dependente desta entidade de iniciativa social, sen ánimo de lucro, dirixida polas relixiosas da Congregación Oblatas.
OBXECTIVOS:
Obxectivo xeral:
Promover a muller nos distintos ámbitos da realidade social, chegando a mellorar
tanto no ámbito individual como interpersoal, educativo e laboral.
Obxectivos específicos:
• Satisfacer as diversas necesidades sociais a través dos distintos recursos e prestacións sociais existentes.
• Proporcionar unha formación e capacitación profesional básica que favoreza a
inserción laboral.
• Fomentar hábitos e estilos de vida saudables.
• Xerar relacións grupais e familiares para que promovan a convivencia e a rehabilitación persoal.
TIPO DE ATENCIÓN E ACTIVIDADES:
Servizo social:
(A cargo dunha traballadora social)
• Información e tramitación de recursos e prestacións sociais.
• Orientación e deseño de itinerarios formativo-laborais.
• Obradoiros de promoción da saúde (prevención de sida e ETS, prevención de drogodependencias, prevención de embarazos non desexados, obradoiros de autoestima e habilidades sociais).
Servizo de asistencia psicolóxica:
(A cargo dunha psicóloga)
• Avaliación do estado psicosocial de cada muller.
• Entrevistas e diagnósticos.
• Terapias individualizadas.
• Intervención sociofamiliar.
Servizo de formación básica:
(A cargo de mestras)
• Preparación do graduado escolar.
• Clases de alfabetización.
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• Clases de cultura xeral.
• Clases de informática e mecanografía.
Preobradoiros laborais:
• Perruquería.
• Hostalería.
• Corte e confección.
• Manualidades.
• Pintura en tea, escaiola e madeira.
FINANCIAMENTO:
• Servizo Galego de Igualdade. Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e
Voluntariado, Xunta de Galicia.
• Deputación da Coruña (destinado ao mantemento).
• Concello de Ferrol (destinado ás actividades).
• Doazóns particulares.
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NOME: Asociación Liberadora y Asistencial de los Marginados por la Prostitución de
Ferrol (ALAMPF).
SITUACIÓN/ENDEREZO: R/ Mártires, nº 9, 1º, esquerda. Ferrol.
ÁMBITO XEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN:
Ferrol e a súa zona limítrofe.
NATUREZA (dependencia, carácter da entidade):
Centro de día dirixido por esta asociación de persoas traballadoras voluntarias.
OBXECTIVOS:
Axudar a un colectivo esquecido e marxinado pola sociedade.
TIPO DE ATENCIÓN E ACTIVIDADES:
• Cobertura das súas necesidades básicas.
• Apoio psicolóxico.
• Loita pola súa aceptación social.
• Educación para a saúde.
• Legalización de situacións: escolarizacións, permisos de residencia, pensións,
axuda para que as mulleres poidan volver ao seu país de orixe.
FINANCIAMENTO:
• Deputación da Coruña.
• Concello de Ferrol.
• Doazóns particulares.
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NOME: VAGALUME.
SITUACIÓN/ENDEREZO: R/ Loureiros, nº 3, baixo. Santiago de Compostela.
ÁMBITO XEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: Santiago de Compostela.
NATUREZA (dependencia, carácter da entidade):
Centro dirixido polas relixiosas da Congregación Oblatas que conta co apoio de Cáritas
Diocesana.
OBXECTIVOS:
Obxectivo xeral:
Posibilitar o libre abandono da situación na que se atopan as mulleres que exercen a
prostitución, tendo en conta que elas son as protagonistas do seu cambio.
Obxectivos específicos:
• Mellorar a súa calidade de vida.
• Manter e/ou recuperar o seu equilibrio emocional.
• Propiciar a súa autoestima.
• Descubrir os seus valores e capacidades.
• Facilitar unha formación integral.
• Dar unha especial atención aos seus fillos e fillas.
• Facilitar unha acollida temporal en situacións de urxencia.
TIPO DE ATENCIÓN E ACTIVIDADES:
Accións:
• Apoio psicolóxico: recuperación emocional, mellora da autoestima, mellora das
habilidades sociais, etc.
• Educación para a saúde: alimentación, hixiene, prevención enfermidades, etc.
• Formación cultural: alfabetización, cultura xeral, cursos diversos, etc.
• Formación prelaboral: cursos de manualidades, corte e confección, perruquería,
adestramento en cociña autóctona, etc.
• Apoio na inserción laboral: técnicas de busca activa de emprego.
• Atención e orientación social e xurídica.
• Atención especial á muller inmigrante.
Proxectos:
A) Centro de día Vagalume.
O centro acolle a toda muller en risco ou en situación de exclusión social, ou en circunstancias diversas, que solicita o seu apoio.
B) Centro de nenos e nenas Vagalume.
Facilita apoio escolar e psicolóxico. Organiza actividades lúdicas e culturais.
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C) Piso de acollida.
Residencia temporal na que se acollen as mulleres que atravesan por especiais dificultades.
FINANCIAMENTO:
• Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais: 0,52% asignación do IRPF.
• Xunta de Galicia: Dirección Xeral de Saúde Pública, Consellería de Sanidade;
Servizo Galego de Igualdade, Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e
Voluntariado; Dirección Xeral de Promoción Cultural, Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo; Dirección Xeral de Promoción do Emprego,
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais; Dirección Xeral de
Apoio á Inmigración, Consellería de Emigración.
• Doazóns particulares.
• Congregación de Relixiosas Oblatas.
• Obra social de Caixa Galicia.
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NOME: Médicos do Mundo.
SITUACIÓN/ENDEREZO: rúa Nova, nº 38, 1º esqda. Santiago de Compostela. C. P. 15705.
ÁMBITO XEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: presta ou prestou atención ao longo do ano
2002 nas seguintes vilas e cidades: A Coruña, Ferrol, Carballo, Ourense, Pontevedra,
Marín e Cangas.
NATUREZA (dependencia, carácter da entidade):
Programa móbil levado a cabo por Médicos do Mundo, que é unha organización non
gobernamental de acción humanitaria, independente, rexida pola Lei de asociacións. Os
seus obxectivos son axudar no ámbito da saúde as poboacións máis vulnerables en
situacións de crises humanitarias provocadas pola guerra, as catástrofes naturais e as
situacións de pobreza naquelas zonas de máis baixo desenvolvemento humano do planeta, así como atender as persoas máis desprotexidas da sociedade nos países desenvolvidos.
OBXECTIVOS:
Obxectivos xerais:
• Identificar e coñecer os problemas e necesidades bio-psico-sociais individuais e
grupais dos/as usuarios/as de drogas por vía parenteral (UDVP) e das persoas que
exercen a prostitución.
• Incrementar a calidade de vida dos/as UDVP e das persoas que exercen a prostitución.
• Fomentar o coñecemento e a utilización por parte dos/as UDVP e das persoas que
exercen a prostitución dos servizos sociais e sanitarios existentes.
• Contribuír á prevención e ao control da epidemia da sida e doutras enfermidades
infectocontaxiosas, especialmente as de transmisión sexual e a tuberculose.
Obxectivos específicos:
• Estimular a adquisición de hábitos máis saudables a través da educación para a
saúde.
• Fomentar a utilización dos servizos de saúde e dos servizos sociais.
• Prestar atención ás persoas inmigrantes en situación de irregularidade.
• Reducir a incidencia da infección por VIH.
• Reducir o número doutras enfermidades infectocontaxiosas (ETS, hepatite, tuberculose, etc.).
METODOLOXÍA:
Desde o ano 1995 desenvolve en diferentes cidades e vilas de Galicia un programa móbil
de redución do dano relacionado co uso de drogas inxectadas e co exercicio da prostitución. O programa de achegamento realízase cunha unidade móbil que permite a situación en lugares onde se reúne a poboación diana, que adoita ter bastante mobilidade
segundo as circunstancias relacionadas coa presión policial e as políticas municipais.
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TIPO DE ATENCIÓN E ACTIVIDADES:
• Actividade de educación para a saúde:
O seu obxectivo é informar e responsabilizar o individuo co fin de que adquira hábitos, actitudes e coñecementos básicos para a defensa e a promoción da saúde individual e colectiva.
• Actividade de intercambio de xiringas e oferta de material estéril para a inxección:
O seu obxectivo e fomentar a inxección máis segura para evitar a transmisión da
sida e doutras enfermidades infectocontaxiosas e contribuír á diminución do número de xiringas abandonadas en zonas públicas.
• Actividade de oferta de preservativos e lubricante.
Ten como obxectivo o fomento do sexo máis seguro, o seu uso nas prácticas
sexuais e a súa correcta utilización.
• Actividade de información verbo dos recursos sociosanitarios existentes e derivación a estes.
Ten como obxectivo fomentar o seu coñecemento e utilización.
• Programa de achegamento e atención a mulleres que exercen a prostitución en
clubs da zona de Carballo.
FINANCIAMENTO:
• O 30% procedente de fondos propios: socios/as, doazóns particulares.
• O 70% proveniente das administracións públicas: Ministerio de Traballo e Asuntos
Sociais (0,52% asignación do IRPF); Dirección Xeral de Saúde Pública, Consellería
de Sanidade; Servizo Galego de Igualdade, Consellería de Familia, Xuventude,
Deporte e Voluntariado; deputacións da Coruña e Pontevedra e concellos.
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NOME: centro de orientación familiar Novoa Santos, Ourense.
SITUACIÓN/ENDEREZO:
Centro de orientación familiar Novoa Santos.
ÁMBITO XEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN:
Provincia de Ourense.
NATUREZA (dependencia, carácter da entidade):
O Programa Marta, desenvolto polo centro de orientación familiar Novoa Santos, diríxese a todas as mulleres de Ourense e provincia que se dediquen á prostitución e non estean a seguir controis xinecolóxicos.
A súa natureza é pública. Centro dependente do Sergas, Consellería de Sanidade.
OBXECTIVOS:
Obxectivos xerais:
• Diminuír o número de embarazos non desexados nesta poboación.
• Diminuír as infeccións de transmisión sexual.
• Diminuír o número de abortos.
• Fomentar o uso de métodos de barreira.
• Previr o cancro xinecolóxico e de mama.
Obxectivos específicos:
• Facilitar o acceso das mulleres que exercen a prostitución ao centro de planificación
familiar.
• Facilitar asistencia médico-xinecolóxica a este grupo de risco: anticoncepción, ETS,
e prevención do cancro xinecolóxico e de mama.
• Facer educación para a saúde.
METODOLOXÍA:
A distribución do Programa Marta de asistencia realízase a través de:
• Cartas informativas a xerentes de clubs da cidade e da provincia.
• Cartas informativas para a súa distribución a través da Federación Ourensá de
Hostalería.
• Carteis informativos sobre o programa na zona de exercicio da prostitución da cidade.
• Reparto de folletos informativos a través da unidade móbil de prevención da sida de
Médicos Mundi (todos os martes na praza de San Cosme e no barrio de
Covadonga).
• Información para a derivación en todas as unidades de servizos sociais, da cidade
e rurais.
• Información nos centros de saúde, da cidade e rurais.
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• Unidade Infecciosos do hospital Novoa Santos.
• Módulo de drogodependencias.
A resposta é fundamentalmente de clubs.
TIPO DE ATENCIÓN E ACTIVIDADES:
1. ACTIVA:
• Controis xinecolóxicos periódicos.
• Anticoncepción.
• Asesoramento en aborto.
• Detección precoz.
• Prevención de ETS e do cancro de mama e xinecolóxico.
2. PASIVA:
• Se xorde, froito da relación asistencial, darase resposta a outras problemáticas de
tipo psicosocial.
DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA:
• Comezo: xaneiro de 1996.
• Asistencia: preferentemente, logo de cita telefónica para o Programa Marta.
• Non se precisa cartilla/tarxeta sanitaria.
• Horario: dúas citas por día na última parte da mañá.
• Oferta: educación para a saúde –anticoncepción, embarazos, controis periódicos,
ETS, VIH–.
• Exploración: exploración xinecolóxica, de mama, citoloxía, toma de cultivo-clamidia,
VIH-Lúes-Hepatite B.
FINANCIAMENTO:
• Centro público dependente do Sergas.
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Introdución
Neste apartado expóñense os resultados das entrevistas realizadas a mulleres que exercen ou exerceron a prostitución en Galicia. Foron dúas as técnicas de investigación
empregadas: as entrevistas en profundidade e as entrevistas estruturadas realizadas
mediante cuestionario.
Esta sección estrutúrase en dúas partes, correspondentes a cada unha das análises
efectuadas: dunha banda, a análise cualitativa de quince entrevistas en profundidade;
doutra, a análise cuantitativa de cento dúas entrevistas estruturadas, realizadas mediante un cuestionario integrado por máis de cincuenta preguntas.
A modo de notas metodolóxicas descríbese, deseguido, a aplicación de cada unha destas técnicas e os principais trazos das análises resultantes.

As entrevistas en profundidade
Como se especifica na metodoloxía que se detalla na primeira parte do estudo, un dos
obxectivos da investigación era aproximarse ás vivencias, sentimentos e necesidades
das mulleres que exercen a prostitución en Galicia, o que permitiría obter un coñecemento de primeira man da realidade social deste colectivo.
As entrevistas en profundidade foron, neste sentido, un instrumento útil de aproximación
á vida das mulleres, que fixeron posible obter información relevante verbo das cuestións
relacionadas co desenvolvemento da actividade, a dinámica de circulación e ingreso e o
seu estado de saúde, entre outros aspectos que máis adiante se detallarán.
En canto ao termo “entrevistas en profundidade”, cómpre sinalar que tal expresión denota tan só a pretensión de non limitar, nin temática nin temporalmente, as súas achegas.
Por iso, é importante sinalar que se desenvolveron entrevistas semiestruturadas, a través do emprego dun guión que establecía as referencias temáticas mínimas requiridas
en cada caso.
Para a realización destas entrevistas procedeuse a unha segmentación tipolóxica, o que
permitiu unha elección das mulleres baseada en criterios de representatividade e proporcionalidade. Así, escolléronse mulleres pertencentes ás distintas modalidades do
exercicio obxecto de investigación, atendendo tamén a outras variables como a idade e,
sobre todo, a súa orixe xeográfica.
Foron entrevistadas un total de dez mulleres de orixe estranxeira e cinco mulleres autóctonas (entre as que se inclúe unha de orixe portuguesa)1, e detállense a continuación os
seus perfís, en atención ás outras variables consideradas:
n Romanesa, vinte e sete anos. Club.
1

En canto ás mulleres de nacionalidade portuguesa, convén lembrar que a súa condición de cidadás da
Unión Europea e as estreitas relacións detectadas no ámbito da prostitución entre Galicia e Portugal,
derivadas da proximidade xeográfica, fan máis apropiada a súa inclusión no colectivo de mulleres
autóctonas.
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n Nixeriana, vinte e sete anos. Club.
n Brasileira, dezaoito anos. Club.
n Galega, trinta e cinco anos. Club e barrio2.
n Galega, cincuenta e catro anos. Barrio.
n Colombiana, corenta e tres anos. Barrio.
n Colombiana, corenta e un anos. Barrio.
n Portuguesa, corenta e un anos. Barrio.
n Romanesa, vinte anos. Barrio.
n Galega, cincuenta e cinco anos. Piso.
n Brasileira, vinte e cinco anos. Piso.
n Brasileira, vinte e catro anos. Piso.
n Brasileira, vinte e un anos. Piso.
n Colombiana, vinte e nove anos. Rúa.
n Galega, corenta e tres anos. Distintas modalidades de exercicio3.
Hai que indicar, dunha banda, que catro destas mulleres, todas elas de nacionalidade
brasileira, abandonaran o exercicio da prostitución un mes antes da realización da entrevista, unha vez que foron liberadas da explotación sexual á que estaban sendo sometidas. Doutra banda, considerouse de interese entrevistar a algunha muller que exercera
a prostitución no pasado –entendendo por isto unha distancia temporal maior que nos
casos anteriores–, que puidese relatar a súa experiencia desde distintas ópticas. Con
este obxectivo foron entrevistadas dúas mulleres, unha autóctona e outra de nacionalidade romanesa.
Resta indicar que as entrevistas foron realizadas nas cidades da Coruña, Ourense e
Vigo, así como na vila de Carballo, mediante a colaboración das organización non gobernamentais Médicos do Mundo e Alecrín.

As entrevistas realizadas mediante cuestionario
A investigación completouse coa realización de cento dúas entrevistas estruturadas,
para o que se deseñou un cuestionario con preguntas abertas, semipechadas e pechadas.
En canto ao seu contido, cómpre indicar que as cuestións formuladas abordan as mesmas temáticas indagadas mediante a realización das entrevistas en profundidade, entre
2

Sinálanse as dúas modalidades de exercicio porque, aínda que a entrevistada abandonara recentemente a actividade en clubs, o discurso ofrece información relevante verbo da prostitución de club e da
de barrio.

3

Trátase dunha muller prostituída no pasado que relata a súa experiencia en distintas modalidades:
clubs, servizos de acompañamento, etc.
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outras, as características sociodemográficas e as relacións familiares, o inicio da actividade, o seu desenvolvemento, o estado de saúde e o eventual abandono.
O cuestionario constituía, neste sentido, o instrumento máis idóneo para acceder a un
número de mulleres significativo, permitindo, ademais, cuantificar os distintos aspectos
indagados. É importante advertir, a este respecto, que, aínda que se procedeu ao tratamento estatístico dos datos para a posterior análise de resultados, o conxunto de entrevistas efectuadas non constitúe unha mostra representativa do universo de mulleres que
exercen a prostitución na Comunidade Autónoma galega, universo do que, doutra banda,
non se coñece con exactitude o seu tamaño. Non obstante, si pode considerarse unha
mostra representativa do colectivo de mulleres prostituídas4 que son atendidas ou fan
uso dos servizos prestados polas entidades e servizos asistenciais que colaboraron na
realización do estudo, e que se estimou en aproximadamente 3.000 mulleres5.
De feito, tendo en conta o número de entrevistas que se pretendía efectuar e as posibilidades de acceso á poboación obxecto de estudo, a estratexia máis factible de abordaxe era, precisamente, que actuasen como persoas entrevistadoras aquelas que, a través
das entidades e servizos asistenciais que desenvolven a súa actividade en Galicia, tivesen un contacto directo con este colectivo.
En canto ao ámbito xeográfico, as entrevistas foron realizadas nas sete cidades galegas,
así como noutras localidades próximas ás grandes urbes.
A súa realización foi posible mediante a colaboración das seguintes entidades e servizos: o centro Alumar (Ourense), o centro de día da muller O Mencer (Ferrol), o centro da
muller Vagalume (Santiago de Compostela), o Servizo de Atención e Asesoramento a
Mulleres en Situación de Dificultades Social, dependente de Cáritas Diocesana de Lugo,
o Departamento de Servizos Sociais do Concello de Ourense e as organizacións
Médicos do Mundo e Alecrín, que desenvolven a súa actividade en diferentes puntos da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Unha vez descritas as principais características das técnicas de investigación utilizadas,
convén lembrar que a información que a continuación se presenta se estrutura en dúas
partes, correspondentes a cada unha das análises desenvoltas: a cualitativa e a cuantitativa. As dúas presentan unha estrutura expositiva semellante no que respecta ás grandes temáticas analizadas en cada capítulo: inícianse, pois, co comentario das características sociodemográficas da poboación obxecto de estudo e as súas relacións familiares, para comentar logo os aspectos relacionados co inicio da actividade, as características do seu desenvolvemento, os problemas derivados do exercicio da prostitución –con
especial atención aos aspectos relacionados coa saúde–, o abandono da actividade e

4

Cómpre indicar que algunhas das entidades colaboradoras procederon á realización de entrevistas a
mulleres que neses momentos xa non exercían a prostitución, e que constitúen, precisamente, o colectivo ao que se dirixe a súa acción, de cara á súa reinserción social. Estableceuse, non obstante, como
requisito para a cobertura do cuestionario, que o abandono da actividade por parte desas mulleres se
producise só uns meses antes e que a resposta ás preguntas se fixese, en todo momento, como se
continuasen exercendo.

5

Este foi o número de mulleres atendidas durante o ano 2003 polas entidades que colaboraron na realización destas entrevistas, aínda que a cifra podería ser inferior, se se ten en conta que algunhas
mulleres recorren aos servizos de máis dunha desas entidades.
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outras cuestións paralelas relacionadas coa clientela, a imaxe social da prostitución e as
distintas políticas de intervención en materia de prostitución.
Péchase o apartado cunha síntese conclusiva na que se comentan os resultados máis
destacados desta parte do estudo.
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I. Perfil sociodemográfico. Orixe e relacións familiares
Iníciase o presente informe coa análise das principais características sociodemográficas
das mulleres entrevistadas. Se se ten en conta que na descrición xenérica dos perfís que
se realiza na “Introdución” xa se indican algúns destes datos, como a nacionalidade e a
idade das mulleres, cómpre comentar, en primeiro lugar, outros aspectos, como o seu
nivel educativo, o tipo de hábitat do que proceden e outras cuestións relacionadas co
lugar no que residen na actualidade (eventual empadroamento, vivenda, etc.). Nun
segundo apartado analízase a información relativa á situación familiar: as relacións familiares, a eventual existencia de fillos e fillas, o estado civil e as relacións de parella.

I.1. As características sociodemográficas
En canto ao lugar de residencia actual, cabe indicar que todas as mulleres entrevistadas viven nun hábitat urbano ou periurbano. As diferencias obsérvanse, non obstante,
cando se trata de esclarecer as características da vivenda na que habitan e as diferentes modalidades de convivencia. Observouse unha casuística variada, que convén
comentar desde a perspectiva da orixe xeográfica das entrevistadas, procedendo á xa
característica diferenciación entre autóctonas e estranxeiras:
n Entre as mulleres estranxeiras a situación predominante é a vivenda en aluguer6. A
maioría delas reside nun piso que comparte, ben con outras persoas, ben con familiares e/ou coa parella actual. Os seguintes extractos de entrevista exemplifican as
situacións descritas:
“Nun piso que é propiedade da miña parella.” (Romanesa, vinte e sete anos. Muller
prostituída no pasado. Club).
“Comparto casa con tres amigas.” (Nixeriana, vinte e sete anos. Exerce na
actualidade. Club).
“Eu vivo cunha irmá e dous sobriños pequenos.” (Colombiana, corenta e tres anos.
Exerce na actualidade. Barrio).
Ademais, constatáronse outro tipo de situacións, como o aluguer dun cuarto nun
hostal ou a residencia permanente no piso superior do bar no que exerce a entrevistada.
No referente ao empadroamento, cabe indicar que as entrevistadas que levan máis
dun ano en Galicia están empadroadas no seu domicilio particular.
Malia estas seren as situacións no momento de realización da entrevista, hai que
sinalar que dúas das mulleres que no pasado exerceron en clubs de alterne tamén
se vían obrigadas a residir alí, xa que estaban sometidas a unha estrita vixilancia,
tal e como se comentará nun próximo apartado do informe.
6

Cómpre advertir que, no momento da realización da entrevista, catro destas mulleres residían, con
carácter temporal, nunha vivenda propiedade da asociación Alecrín.
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n En canto á situación das mulleres autóctonas, obsérvanse dúas modalidades de
convivencia e de residencia: tres delas residen coa súa parella e coa familia nunha
vivenda en propiedade, mentres que as dúas restantes habitan nun piso de aluguer
–unha soa e outra acompañada por un familiar–.
“Vivimos na casa, que é da súa nai, dámoslle algo e estamos alí, porque ela é moi
maior.” (Portuguesa, corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“Vivo coa miña parella; os meus rapaces xa non están comigo agora, ningún.”
(Galega, cincuenta e cinco anos. Exerce na actualidade. Piso).
Non obstante, desde o punto de vista da orixe pode afirmarse que, mentres que todas
as mulleres estranxeiras presentan unha procedencia urbana, no caso das autóctonas
a orixe é diversa, tanto urbana como rural.
Por último, se se atende ao nivel educativo de cada unha das entrevistadas, póñense
de manifesto diferenzas significativas segundo a procedencia, tal e como indicaban as
persoas profesionais que exercen o seu labor no ámbito da prostitución. Así, aínda que,
en termos xerais, as entrevistadas procedentes doutros países non contan cunha formación académica moi elevada, si presentan un nivel de estudos superior ao das autóctonas. De feito, aínda que entre as mulleres inmigrantes abonda a posesión de estudos
primarios –finalizados ou non–, algunhas delas contan con formación secundaria, de
tipo profesional –perruquería, contabilidade, secretariado–, ou de bacharelato e, nun
caso, superior, concretamente estudos de maxisterio7. As mulleres autóctonas, pola
súa banda, ou ben carecen de formación, ou simplemente finalizaron os estudos primarios.
“Eu teño estudos de maxisterio, son educadora no meu país.” (Brasileira, vinte e cinco
anos. Abandono recente da actividade. Piso).
“Non, neniña, non fun ao colexio.” (Galega, cincuenta e catro anos. Exerce na
actualidade. Barrio).

I.2. As relacións familiares
Para finalizar este capítulo descritivo e contextualizador da situación das mulleres,
coméntase, deseguido, o que, a este respecto, pode considerarse a información máis
rica e ilustrativa, pois, dalgún xeito, estas entrevistas representan pequenas historias de
vida das mulleres que exercen ou exerceron a prostitución; trátase da análise das relacións coa familia e, eventualmente, coa parella actual e/ou anterior.
Xa que logo, e considerando unha vez máis a orixe xeográfica como variable fundamental de caracterización das entrevistadas, cómpre comentar, en primeiro lugar, os
principais trazos das relacións familiares das mulleres estranxeiras, para, posteriormente, describir as das autóctonas:
7

Presupoñendo que en Brasil esta titulación é semellante á súa equivalente no sistema educativo español.
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n As entrevistas realizadas ás mulleres procedentes doutros países viñeron confirmar
que, tal e como indicaban algunhas das persoas expertas consultadas, os vínculos
familiares que estas manteñen son sólidos e estreitos. Múltiples comentarios confirman este feito, pero, sen dúbida, o dato máis revelador é que seis das dez estranxeiras entrevistadas son nais e todas elas deixaron os seus fillos e fillas nos seus
países a cargo dalgún membro da familia –co pai e coa nai, só coa nai, co sogro e
coa sogra, cunha irmá, cunha tía–.
“En Colombia teño tres fillos e miña nai, son catro, e teño unha irmá, cinco, ela
críame os fillos, e ten tres nenas que tamén me toca a min darlles de comer. Mellor
dito, son nove persoas ao meu cargo.” (Colombiana, corenta e un anos. Exerce na
actualidade. Barrio).
“Estiven casada seis anos, estou separada desde hai case un ano, teño dúas fillas,
dúas nenas de tres e seis anos que están cos avós por parte de pai.” (Brasileira,
vinte e cinco anos. Abandono recente da actividade. Piso).
Se ben os motivos que levaron a estas mulleres a exercer a prostitución están relacionados, en boa parte dos casos, coa asunción de responsabilidades familiares –tal
e como se comentará no seguinte capítulo–, cómpre comentar agora outros aspectos de interese:
¢ Como cabería esperar, trátase, en termos xerais, de familias extensas, de extrac-

ción humilde, nas que é frecuente que algúns dos seus membros emigrasen a
España e a outros países (Europa, Estados Unidos).
“Somos nove irmáns, pero aquí en España teño dous, e nos Estados Unidos teño
unha irmá maior, que é a maior de todas, e está coas súas dúas fillas e o seu
home.” (Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na actualidade. Barrio).
Por outro lado, como xa pon de manifesto o anterior parágrafo, dúas entrevistadas pertencen a unha familia numerosa –sete e nove irmáns e irmás–, pero no
resto dos casos o número de membros é máis reducido –dous ou tres irmáns ou
irmás–.
¢ A diferenza das mulleres autóctonas, non pode afirmarse que a desestruturación

familiar sexa unha característica típica deste colectivo. Non obstante, no discurso
dalgunha destas mulleres detéctanse, aínda que só de xeito latente, posibles
situacións problemáticas.
No seguinte testemuño, non obstante, a desestruturación familiar como produto
directo do contexto político e social dunha zona de Colombia é expresamente
recoñecida:
“Teño a miña nai que ten setenta e cinco anos (...) e está con tres sobriños pequenos que son orfos de pai e de nai porque os mataron, entón miña nai cóidaos (...).
Eu saín de Colombia cando me mataron un fillo, cando mataron o meu fillo maior,
que tiña dezaoito anos.” (Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na actualidade.
Barrio).
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¢ En canto ao número de fillos e fillas, predominan as alusións a dous e tres, tal e

como xa se puido comprobar en anteriores extractos de entrevista.
¢ Outro asunto de interese é o coñecemento por parte da familia da actividade que

estas mulleres desenvolven. As entrevistas en profundidade realizadas mostran
unha casuística ben variada:
• Nalgúns casos pode afirmarse que estas mulleres teñen unha “dobre vida”
mantendo completamente oculta a súa dedicación ao exercicio da prostitución.
“Non, a miña familia non o sabe, e a familia do meu mozo tampouco sabe nada,
só el o sabe.” (Nixeriana, vinte e sete anos. Exerce na actualidade. Club).

“Entrevistadora: mira, ¿e a túa familia sabe a que te dedicas aquí, en España?
Non, non.
Entrevistadora: ¿que lles dis, que traballas de camareira?
Si, nun bar, de camareira.” (Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na
actualidade. Rúa).
• Outras, non obstante, informaron a algúns dos membros da familia verbo da
actividade que realizan, tal e como se reflicte na seguinte cita:
“As maiores si o saben, as miñas fillas maiores, os menores non.” (Colombiana,
corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
• Noutros casos, nos que o abandono do exercicio da prostitución se produciu
recentemente, o coñecemento da situación por parte da familia tivo lugar, precisamente, unha vez que estas mulleres conseguiron verse liberadas da explotación á que estaban sendo sometidas.
“Despois do acontecemento conteillo, despois de que a policía fose ao piso
conteillo á miña nai.” (Brasileira, vinte e cinco anos. Abandono recente da
actividade. Piso).
n Non obstante, as relacións familiares das mulleres autóctonas entrevistadas son, ou
foron nalgún momento das súas vidas, problemáticas. Da información fornecida
extráese que todas estas mulleres proceden de contextos familiares conflitivos, de
estratos sociais baixos, nalgúns casos próximos ou insertos en ambientes marxinais.
¢ Así, foron moitas as problemáticas aludidas, entre as que cabe destacar os pro-

blemas de drogadicción por parte dalgún membro da familia, o alcoholismo, os
malos tratos, a prostitución materna, os conflitos coa Xustiza, etc.
“Desde que eu teño uso de razón, con cinco ou seis anos, sempre houbo
problemas na miña casa; miña nai tiña problemas co alcohol, logo xa se meteu na
prostitución, cando eu tiña nove ou dez anos. Logo, cando se separou, ela
denunciou a meu pai porque dicía que me violara, o cal foi mentira, pero eu
facíalle caso ao que ela me dicía, por medo (...). Todos acabamos mal e de todos
a que mellor estou son eu, eu estou moi ben agora, e sempre, a pesar do
problema da prostitución e do problema da droga, eu sempre estaba mellor ca
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eles (...). A miña irmá é alcohólica, e ten dúas nenas, e o seu home tamén é
alcohólico: un desastre, ou sexa, que é unha familia de desastres.” (Galega,
corenta e tres anos. Muller prostituída no pasado. Distintos tipos de exercicio).
“Ata os oito anos de casada, que foi cando decidín separarme, estiven sufrindo
malos tratos, tanto psicolóxicos como físicos, e tanto meu pai como o meu home
durante toda a miña vida me dixeron «ti non serves para nada, (...) es pouca
cousa, es tal» (...). Eu non podo dicir que quero a meu pai, a min fíxome moito
dano, e eu vin á miña nai falecer pola súa culpa.” (Galega, trinta e cinco anos.
Exerce na actualidade. Club e barrio).
“Deixei ao meu home e marchei cos nenos, leveinos cando me separei, aos dez
anos de casada, separeime no ano oitenta, estiven dez anos con el, eu aguantei
moito, porque despois dábaselle pola bebida, emborrachábase, ¡dábame cada
malleira de narices!, e de traballar despois xa nada, ¡xa non quería traballar nin
gaitas!” (Galega, cincuenta e cinco anos. Exerce na actualidade. Piso).
¢ Doutra banda, o máis frecuente é que a familia destas mulleres teña coñece-

mento da súa dedicación ao exercicio da prostitución. Só nun caso, a entrevistada manifesta ter completamente oculta esta faceta da súa vida, mentres que outra
recoñece ter só informada a unha parte da súa familia.
“Agás o sábado e o domingo (refírese aos días que non exerce a prostitución),
porque non podo vir, por el. Porque el non o sabe, se o sabe, mátame.”
(Portuguesa, corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“Si, si, os meus fillos sábeno, menos a maior, que está en Madrid; á maior dígolle
que teño unha casa na que dou ocupacións, pero que eu non traballo niso, que
non atendo clientes.” (Galega, cincuenta e cinco anos. Exerce na actualidade.
Piso).
Noutra orde de cousas, e polo que atinxe ás relacións de parella, detectáronse as
seguintes situacións:
n Entre as mulleres procedentes doutros países recadáronse exemplos das distintas
variantes de estado civil, se ben pode afirmarse que predominan as mulleres separadas e solteiras, con ou sen fillas ou fillos.
Ademais, cinco delas aluden a unha actual relación de parella que, nalgún caso,
inclúe a convivencia habitual e/ou a unión matrimonial con esa persoa, unións que,
nestes casos en concreto son, fundamentalmente, produto da necesidade de regularizar a súa situación administrativa como inmigrantes.
“Entón eu cheguei aquí e estiven convivindo con el, e puxéronme problemas cos
papeis, porque xa estaba en situación irregular, xa non tiña papeis nin nada; entón
el díxome «non hai ningún problema, nós xa nos coñecemos, xa tivemos relación, e
eu quéroa moito, e vostede tamén me quere a min, entón non fagamos máis o parvo
e casemos»; e casei con el aquí.” (Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na
actualidade. Barrio).
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n As autóctonas entrevistadas están, doutra banda, casadas ou divorciadas, mantendo nestes momentos unha relación sentimental. Só unha delas non ten parella.
A modo de exemplo, o seguinte extracto corresponde á entrevista realizada a unha
muller divorciada que, na actualidade, convive con outro home:
“Como el non traballa, pois faime as cousas da casa; faime o xantar, aténdeme os
cans, limpa por alí ao seu xeito... facemos as cousas a medias.” (Galega, cincuenta
e cinco anos. Exerce na actualidade. Piso).
Este primeiro capítulo constitúe, como puido comprobarse, unha aproximación á situación das mulleres desde a perspectiva das principais variables sociodemográficas, polo
que simplemente resta advertir que moitas temáticas que xa afloran no tratamento destas cuestións serán obxecto dunha análise máis minuciosa noutros apartados do presente informe.
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II. O inicio no exercicio da prostitución
Neste segundo capítulo abórdanse distintos aspectos relacionados co inicio no exercicio
da prostitución. Os motivos que conducen as mulleres á práctica da actividade, o seu
comezo e o eventual cambio no que atinxe ás distintas modalidades de exercicio foron
algunhas das cuestións obxecto de indagación mediante as entrevistas que deron lugar
a esta análise de resultados. Así mesmo, cómpre comentar outros elementos colaterais
e indisociables no que respecta ao inicio por parte das mulleres inmigrantes, como son
as características da viaxe, a organización, o eventual engano ao que se viron sometidas, etc.
De novo cómpre realizar unha análise diferenciada do conxunto da información recadada, atendendo aos dous grandes colectivos considerados: as mulleres estranxeiras e as
mulleres autóctonas.

II.1. Aspectos relacionados co inicio das mulleres inmigrantes no exercicio da actividade
Todas as entrevistas realizadas a mulleres prostituídas de orixe estranxeira viñeron
confirmar o que xa apuntaban as persoas profesionais en materia de prostitución en
canto ás causas que orixinan o inicio na práctica da actividade, estas son: a pobreza,
a precariedade económica e a exclusión social que viven nos seus países. Estas son,
pois, as razóns de fondo que, con independencia dunha maior concreción, levaron a
estas mulleres a emigrar, co obxectivo de mellorar a súa situación persoal e familiar.
Así, a falta de postos de traballo, a precariedade do emprego e a reducida contía dos
salarios, notas características da vida económica deses países, son os motivos que, de
xeito máis concreto, afloran no discurso das entrevistadas.
“Vin porque alá non hai traballo, págase pouco en calquera traballo.” (Brasileira, vinte e
cinco anos. Abandono recente da actividade. Piso).
“Pedín o cesamento dos meus servizos (no emprego que tiña no seu país) para vir
traballar e gañar un pouco máis, porque me dixeron que aquí se gañaban moitos
cartos.” (Brasileira, vinte e un anos. Abandono recente da actividade. Piso).
Cómpre lembrar de novo que, nalgúns casos, a desestruturación económica se insire
nun contexto máis complexo de conflitos bélicos e violencia social, tal e como se pon
de manifesto nos seguintes parágrafos, extractos das entrevistas realizadas a dúas
mulleres colombianas, provenientes da cidade de Cali:
“No meu país traballei de perruqueira, na miña propia casa tiña un local pequeno que
ao mes me daba para os meus gastos e os das miñas fillas; (...) e o día menos pensado,
a situación púxose moi fea no meu país; eu son colombiana, son de Cali; e coa guerrilla
e iso complicáronse as cousas e os postos de traballo baixaron, e as persoas que tiñan
os seus locais, restaurantes, perruquerías... xa non se traballaba igual.” (Colombiana,
corenta e tres anos. Exerce na actualidade. Barrio).
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“Alí érgueste e igual atopas un morto na porta da túa casa, ou ves como matan a xente
e tes que saír correndo; estás vivindo esa violencia, é moi terrible.” (Colombiana, vinte
e nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).
As entrevistas realizadas serviron, ademais, para desentrañar os motivos concretos que
impulsaron a estas mulleres a abandonar os seus países, e que a continuación se detallan:
n As necesidades económicas severas que sofren fan que estas mulleres asuman a
responsabilidade de soster a unidade familiar, sostemento que se formula en sentido económico de xeito xenérico, isto é, sen que exista un único obxectivo ou meta
que se pretenda conseguir. Aluden, pois, por exemplo, ao futuro dos seus fillos e
fillas e ao estado de saúde dalgúns membros da familia que requiren coidados médicos custosos. Ademais, debe de terse en conta que, por razóns culturais, se fala de
familia en sentido extenso, un concepto que inclúe a persoas da xeración antecedente ou subseguinte ata un segundo grao (tíos e/ou tías, avós e/ou avoas, sobriños
e sobriñas, etc.). Non obstante, este concepto de familia extensa presenta un carácter limitado desde a perspectiva territorial, pois normalmente refírense a individuos
cos que conviven ou que residen no contorno máis inmediato.
“Que quería eu: facer diñeiro, moito, moito, moito; para axudar a miña familia, para
facer cartos máis rápido, para poder marchar rapidamente a Romanía.” (Romanesa,
vinte anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“Eu teño unha rapaza e tócame pagarlle tres semestres, que no meu país son
setecentos euros, ela está estudiando enfermería (...). Coa miña nai moi ben, ela é
diabética, entón tócame mandarlle cartos para que ela se faga poñer as inxeccións,
porque lle deu un coma diabético...” (Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na
actualidade. Barrio).
n Outras veces, a decisión de emigrar e o posterior exercicio da prostitución –preconcibido ou non, como logo se comentará– xorden, ademais, dun obxectivo máis concreto, como a compra dunha casa ou a adquisición dun negocio.
“E eu vin coa intención de mercar unha casa para min.” (Brasileira, vinte e cinco
anos. Abandono recente da actividade. Piso).
“Si, a miña familia sabe todo. Eu vin a España para mercar unha casa para miña nai,
porque alá en Brasil vívese unha vida moi difícil. A min non me gusta este traballo,
pero vin porque o preciso.” (Brasileira, dezaoito anos. Abandono recente da
actividade. Club).
Así mesmo, o feito de continuar na actividade vincúlase tamén á consecución dun
obxectivo determinado, como se pon de relevo no seguinte parágrafo:
“Si, somos nove persoas ao meu cargo, que non é calquera cousa, e, non obstante, a
pesar de ter esas nove bocas ao meu cargo, fíxenme coa miña casiña, e para amoblala
e todo, porque todo o merquei novo, todo llo metín novo á casa. E agora estou
pensando, a ver se podo aforrar uns cartiños un ano máis, traballar un ano máis, a ver
se podo comprar un ou dous taxis e retirarme disto.” (Colombiana, corenta e un anos.
Exerce na actualidade. Barrio).
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De calquera xeito, se estas son as causas que orixinan a decisión de emigrar, convén
comentar como se produce a entrada no mundo da prostitución. Así, un factor importante que convén ter en conta é se as mulleres tiñan ou non coñecemento da actividade que ían realizar con anterioridade á saída dos seus respectivos países.
As historias das entrevistadas constitúen, neste sentido, un claro exemplo da diversidade de situacións que rodean o fenómeno da inmigración feminina en España:
n Catro destas mulleres chegaron a España logo de ser enganadas nos seus países
por persoas que, pertencendo ou non a unha rede mafiosa, lles prometeron distintos traballos no sector da hostalería.
“Eu viña traballar como camareira e pinche de cociña a un restaurante (...). Ela (a
suposta amiga) está en España, traballa nun restaurante, cóntame que o seu
compañeiro ten un restaurante grande e necesita persoal, e como a vida está mal en
Romanía, que se quero ir; é normal que queira saír de alí, e fíxome un contrato, ¡un
contrato!” (Romanesa, vinte e sete anos. Muller prostituída no pasado. Club).
“Ela (a cuñada dunha amiga) cóntanos que estaba traballando aquí e que estaba ben,
que estaba traballando como camareira, e convidounos o irmán dela, e falounos de vir
aquí, e nós pensabamos que iamos traballar nunha cafetería.” (Brasileira, vinte e cinco
anos. Abandono recente da actividade. Piso).
n Pola contra, outras tres entrevistadas sabían e asumían que ían exercer a prostitución en España.
¢ Unha destas mulleres, non obstante, manifesta que foi enganada respecto das

condicións de exercicio, tal e como pode comprobarse nas seguintes liñas:
“En Brasil hai unha muller que contrata rapazas para vir para aquí, pero todo o
que ela conta alá non é o que aquí está acontecendo. Por exemplo, ela mente en
todo para poder traernos aquí. Ela díxome que todos os clubs teñen médico para
facer análises, e non teñen, non teñen nada.” (Brasileira, dezaoito anos.
Abandono recente da actividade. Club).
¢ Outra delas é, de feito, a única que xa se dedicaba ao exercicio da prostitución no

seu país.
“Levo moitos anos nisto. Hai anos dedicábame a oficios de limpeza, pero hai
moitos anos, eu xa levo moito tempo nisto.” (Colombiana, corenta e un anos.
Exerce na actualidade. Barrio).
n Doutra banda, obtivéronse os testemuños de dúas mulleres que, sen ter sido enganadas por outras persoas, viron frustradas as súas expectativas de conseguir un traballo en España, e víronse abocadas ao exercicio da prostitución.
“Non, eu viña aquí directamente coa meta... porque a min me contaran, me dixeran
moitas amigas que estaban aquí: «non, vostede, con esa perruquería, vostede, co
que sabe, vostede vai gañar cartos alí en España; por un corte páganlle, polo menos,
cincuenta ou sesenta mil pesos (colombianos)» (...). Eu non tiven máis remedio que
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falar coa miña irmá e dicirlle que eu marchaba para España, porque en España era
moi bo o traballo de perruquería.” (Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na
actualidade. Barrio).
Ademais, unha delas alude explicitamente á dificultade que supón conseguir un
emprego cando se está nunha situación irregular, é dicir, cando se carece do permiso de traballo e/ou residencia:
“Sen papeis non podo traballar, por iso (...). Cando cheguei aquí empecei a buscar
traballo, e non hai, porque eu cheguei sen papeis.” (Nixeriana, vinte e sete anos.
Exerce na actualidade. Club).
n Por último, só unha das mulleres estranxeiras entrevistadas recoñece, dun xeito
ambiguo, ter tido coñecemento previo da actividade á que se ía dedicar, aludindo,
ademais, á información que hoxe en día existe en Colombia a este respecto.
“Máis ou menos sabíao. Non che explicaban moi ben o que tiñas que facer, que
atoparías traballo máis fácil que alá, o típico que adoitan dicir. Eu penso que agora
si se sabe (a que se van dedicar en realidade), porque hai anos estaba todo moi
tapado, non había todo o que hai agora na tele; eu penso que agora si se sabe, por
todo o que ven, o que escoitan. Á parte de que as noticias que dan aquí vense alá.”
(Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).
Outro asunto de interese é o relacionado coa viaxe a España e a Galicia, e en concreto, aspectos como a súa organización e a eventual contracción da débeda. Neste sentido, tamén se evidenciaron diversas situacións:
n A maioría das mulleres entrevistadas contraeron, en efecto, unha débeda con persoas ou organizacións que se ocuparon da organización da viaxe, o que implicaba
que, unha vez en España, debían comezar o pagamento de xeito inmediato, con
coñecemento previo ou non, a través do exercicio da prostitución.
“Cheguei a un club de Lugo, alí cheguei e empecei traballar, pero todo o que gañaba
quitábanmo, polo empréstito que me fixeran.” (Colombiana, corenta e un anos.
Exerce na actualidade. Barrio).
Ademais, en ocasións o engano tamén se presenta neste aspecto concreto, pois a
contía establecida nun inicio elévase substancialmente unha vez que a muller chega
a España8.
“Ela díxome que eran dous mil euros, e cando cheguei aquí pasou a catro mil.”
(Brasileira, dezaoito anos. Abandono recente da actividade. Club).
“Díxome soamente: «sempre hai que pagar o visado e o transporte». Eran uns
trescentos ou catrocentos dólares, nada máis. O transporte de Romanía ata aquí
vale uns cento cincuenta dólares, nada máis.
8

En canto ás cantidades contraídas, a información facilitada non permite efectuar xeneralizacións, debido, fundamentalmente, a que as viaxes narradas corresponden a diferentes anos, así como ao feito de
ser varios os países de procedencia.
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Entrevistadora: ¿E logo dincho, o dos seis millóns de pesetas, unha vez que estás
no club?
Non, foi a mafia, na furgoneta, cando dixen que eu non pagaba e que marchaba.
Pero el dicía «non, págasme seis millóns e déixote libre... canto máis rápido os
pagues...»” (Romanesa, vinte e sete anos. Muller prostituída no pasado. Club).
n Noutros casos, non obstante, as mulleres custean a viaxe cos seus propios aforros,
tal e como pode comprobarse no seguinte parágrafo.
“Collín no meu país un avión para Marrocos (...) e en Marrocos non tiña cartos para
chegar ata aquí, porque a miña familia tiña pouco diñeiro e ese diñeiro chegoume só
para Marrocos. Eu cheguei a Marrocos e traballei na limpeza tamén. Gañei un pouco
de diñeiro e logo...” (Nixeriana, vinte e sete anos. Exerce na actualidade. Club).
n Resta indicar que só unha das entrevistas realizadas reflicte unha situación distinta
ás comentadas, na que a muller financia a viaxe cun empréstito efectuado por unha
amiga íntima, como queda de manifesto nas seguintes liñas:
“Mira, tiña aquí unha amiga, falaba sempre con ela por teléfono e díxome «mira, ¿por
que non vés aquí?, se queres de verdade axudar a túa familia ven aquí para traballar,
fas cartos de maneira máis fácil e podes axudala máis rápido». Eu díxenlle «ben,
mándame ti diñeiro». Ela mandoume os cartos, despois eu vin aquí e traballei para
devolverllos.” (Romanesa, vinte anos. Exerce na actualidade. Barrio).
Por outro lado, en canto á viaxe propiamente dita, as canles de entrada en España e a
chegada a Galicia, as historias narradas evidenciaron diferentes estratexias, segundo
os lugares de procedencia:
n As mulleres procedentes de países de Sudamérica chegaron por vía área, nuns
casos, a outros puntos de Europa, noutros, directamente ata cidades españolas.
“Collemos un voo para São Paulo e en São Paulo un avión para París.” (Brasileira,
vinte e cinco anos. Abandono recente da actividade. Piso).
“Eu cheguei a Barcelona, Barcelona-Madrid e Madrid-Ibiza.” (Colombiana, vinte e
nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).
n Pola súa banda, as mulleres provenientes de Romanía efectuaron a viaxe atravesando distintos países europeos, tal e como se detalla nos seguintes parágrafos:
“Desde Romanía a Hungría, de Hungría a Austria, de Austria a Italia, de Italia a
Francia e de Francia a España (...). En autobús, vaia, era unha furgoneta...”
(Romanesa, vinte e sete anos. Muller prostituída no pasado. Club).
n Por último, a única entrevistada procedente do continente africano relata a historia
máis característica do colectivo de inmigrantes provenientes deses países: o paso
por outros estados e a chegada á Península en patera.
“E logo coñezo a un rapaz que me leva a un sitio preto de Marrocos, que se chama
Ceuta e logo...
Entrevistadora: ¿Como pasaches de alí a España?
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Por auga. En patera.” (Nixeriana, vinte e sete anos. Exerce na actualidade. Club).
Noutra orde de cousas, cómpre comentar as distintas formas de inicio na prostitución:
dunha banda, no que atinxe ás persoas que as introducen na actividade, doutra, respecto da modalidade de exercicio na que comezan e, se é o caso, os cambios realizados neste sentido; cuestións que, loxicamente, están relacionadas con aspectos xa
analizados, como o coñecemento previo da actividade que acabarían realizando e a
forma de chegada a España.
En primeiro lugar, logo da lectura destas entrevistas, e como xa se albisca en moitos
dos extractos escollidos, cabe aludir a dúas grandes vías de inicio no exercicio da actividade: a través dos individuos ou as organizacións encargadas da viaxe e por medio
doutras mulleres compatriotas residentes en España:
n Así, por un lado, tívose acceso ás historias das mulleres que, tendo coñecemento da
actividade que ían ter que realizar, comezan a exercer a prostitución a través das
persoas responsables ou partícipes na organización da viaxe, nestes casos en concreto, en clubs de alterne.
“Ben, el (o home que organizou a viaxe) levoume a un club. Vin con outras dúas
rapazas, pero esas rapazas fuxiron. Iso foi en Ibiza.” (Colombiana, vinte e nove anos.
Exerce na actualidade. Rúa).
“Cheguei a Compostela. Foi un home buscarme, o meu xefe, foi buscarme para
levarme ao club.” (Brasileira, dezaoito anos. Abandono recente da actividade. Club).
n Doutra banda, tamén se recolleron os testemuños daquelas entrevistadas que descoñecían que estaban a ser obxecto de tráfico con fins de explotación sexual e inician a práctica da actividade sendo obrigadas e ameazadas polos membros desas
organizacións.
“Eu non entendía moi ben para que era o piso. Estaba contenta porque nós
chegamos e saíu con nós (o home responsable do piso), levounos a cafeterías, á
discoteca, en todo iso foi bo. Ata que comezaron a chegar homes e a explicar que
querían, que había que facer.” (Brasileira, vinte e catro anos. Abandono recente da
actividade. Piso).
“Eu estaba vixiada non só pola encargada, por todos, polos camareiros... non podía
saír nin un momento fóra do club, non podía falar por teléfono con ninguén...”
(Romanesa, vinte e sete anos. Abandono recente da actividade. Club).
n Finalmente, cabe referir aquelas situacións nas que a introdución no mundo da prostitución se efectúa a través doutras mulleres da mesma nacionalidade, amigas ou
coñecidas.
“Vin a Galicia con máis xente, cunhas rapazas que coñecían un club para traballar,
e danme este número, e eu chamo para facer unha praza.” (Nixeriana, vinte e sete
anos. Exerce na actualidade. Club).
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“Acabáronseme os cartos, pasaron tres meses e acabáronse os cartos, entón eu
collín un teléfono e chamei a unha amiga das que me falara para vir a España (...).
Cando as chamei foi cando me decatei de que elas estaban aquí prostituíndose (...).
Elas dixéronme «a situación en España é moi dura porque a unha non a reciben se
non ten papeis, hai moitos problemas. Mira, eu levo tanto tempo traballando aquí na
prostitución, e non me foi mal; todo o que hai que facer é coidarse»; e vaia, ela foime
dando clases...” (Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na actualidade. Barrio).
Resta indicar que só dúas entrevistadas comezaron exercendo a prostitución nunha
das súas variantes, para logo, cambiar de lugar e modalidade de exercicio, tal e como
pode comprobarse mediante a lectura dos seguintes extractos de entrevista, que constitúen verdadeiros exemplos do periplo que recorren moitas destas mulleres:
“Eu teño unha curmá aquí, en Galicia, e en Ibiza coñecín a unha amiga, colombiana,
do meu país, e ela díxome que fósemos a Barcelona, e alí chegamos, para traballar nun
club (...). Chamei á miña curmá e díxome «vente para aquí». Vinme, estiven na súa
casa (...), fun traballar ao piso dunha amiga (...) e alí coñecín a unha rapaza que
traballaba desde hai moito tempo aquí (na rúa).” (Colombiana, vinte e nove anos.
Exerce na actualidade. Rúa).
“Eu o que quería era marchar para outro club e facer diñeiro para poder pagarlles
(refírese á débeda), porque alí había como cincuenta mulleres, e a maioría novas, eu
era unha das maiores (...). Entón eu díxenlles que me deixasen ir a outros clubs, que
eles tiñan moitos clubs, onde había poucas mulleres e mulleres máis ben da miña
idade; e non aceptaron, e como non aceptaron, tocoume fuxir (...). Entón cheguei a
Lugo e coñecín a unha colombiana, e esa colombiana convidoume a vir para aquí, e
ela díxome que me conseguía un club para traballar. Alá no club coñecín a unha rapaza
que viña aquí ao barrio traballar e convidoume a vir aquí...” (Colombiana, corenta e un
anos. Exerce na actualidade. Barrio).

II.2. As formas de inicio das mulleres autóctonas
Malia a precariedade económica constituír tamén a explicación última do inicio das
mulleres autóctonas no exercicio da prostitución, todas as historias de vida relatadas
reflicten contextos moi problemáticos, circunstancias vitais que coadxuvaron a que
estas mulleres se visen abocadas a exercer esta actividade, estas son:
n A pertenza a ámbitos familiares altamente problemáticos, entendendo por isto o contexto no que estas mulleres medraron. Abusos sexuais na infancia, prostitución
materna, malos tratos do pai á nai, alcoholismo e delincuencia son algúns dos problemas mencionados, tal e como xa se avanzaba con motivo do comentario das relacións familiares.
“Miña nai mandábame xunto a amigos seus, a pedirlles cartos e os tíos xa me
sobaban, xa me tocaban (...); isto pasaba con oito, nove, once anos...” (Galega,
corenta e tres anos. Muller prostituída no pasado. Distintos tipos de exercicio).
n Por outro lado, cabe referir outras circunstancias persoais, coexistentes en ocasións
coas anteriormente descritas: embarazos prematuros, malos tratos, o abandono do
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marido, a propia indución deste ao exercicio da actividade, a separación matrimonial
froito da decisión da propia muller; circunstancias todas elas unidas, polo xeral, ao
padecemento de necesidades económicas severas.
“Estaba casada, porque me obrigaron a casarme, e fuxín. Tiña unha filla dun mes...”
(Portuguesa, corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“Cando foi das primeiras veces que me pegou, eu denuncieino, retirei a denuncia
(...). Aínda non botara nin un mes, si, un mes, e xa me volvera a convencer para
volver con el, e volvín con el.” (Galega, trinta e cinco anos. Exerce na actualidade.
Club).
“O motivo polo que entrei a traballar foi porque o meu home me deixou cando a miña
filla tiña dous anos, e deixoume unha débeda de trescentas mil pesetas das daquela,
tiña tres fillos, tiña un irmán, dous sobriños e eu estaba en estado, e non tiña un
peso; que aínda que traballaba na limpeza non me chegaba.” (Galega, cincuenta e
catro anos, Exerce na actualidade. Barrio).
n A adicción ás drogas, non obstante, semella estar presente unicamente na historia
dunha destas mulleres, que exerceu a prostitución no pasado, pero que se inicia no
consumo logo de levar un tempo dedicándose á actividade.
“Estiven como un ano sen prostituírme, porque eu facíao cando non me quedaba
máis remedio, para min era algo superior. Isto ata o ano oitenta e dous, que aínda
non consumía drogas...” (Galega, corenta e tres anos. Muller prostituída no pasado.
Distintos tipos de exercicio).
Noutra orde de cousas, a introdución no mundo da prostitución vén da man de amigas,
amigos ou coñecidos e, só nun caso, como se indicou, do propio marido.
“Porque non había nin para comer, non había para nada, e el coñecía a algunhas que
traballaban niso (refírese ao seu ex-marido), e entón foi el o que me dixo... ¡E eu
cunha vergoña terrible!” (Galega, cincuenta e cinco anos. Exerce na actualidade.
Piso).
“A través dunhas amigas, xunteime cunhas rapazas que traballaban nun club e ían
abrir outro...” (Galega, corenta e tres anos. Muller prostituída no pasado. Distintos
tipos de exercicio).
Resta indicar que, no que atinxe ao tipo de exercicio, todas as entrevistadas se iniciaron en modalidades distintas ás que practican na actualidade, á vez que unha delas,
muller prostituída no pasado, relata o seu paso por distintas modalidades.
“Non era unha casa (en alusión a unha casa de citas), despois fun para un club.”
(Galega, cincuenta e catro anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“Logo volvo para Galicia, os clubs aínda eran só de copas (...) e naquela época empezo
a facer máis saídas cos clientes (...); fun traballar a Zamora, ao barrio, que foi a única
vez que o fixen...” (Galega, corenta e tres anos. Muller prostituída no pasado. Distintos
tipos de exercicio).
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Neste sentido, a traxectoria dalgunhas das mulleres viñeron confirmar un dato que
apuntaban algunhas das persoas expertas en materia de prostitución entrevistadas: o
comezo da actividade en clubs ou en modalidades dirixidas a unha clientela con maior
poder adquisitivo, para, posteriormente, co paso do tempo, acabar exercendo en
barrios.
O seguinte extracto describe perfectamente o que parece ser a traxectoria de moitas
mulleres prostituídas:
“Prostitutas de «alto standing» fomos todas, eu tamén me consideraba unha prostituta
de «alto standing», cando, ao mellor, cobraba por unha noite duascentas mil pesetas,
por unha viaxe ou un acompañamento. Todas pasaron polo mesmo ca min, todas
estivemos alá arriba, pero ningunha sobe máis, logo empezas a baixar.” (Galega,
corenta e tres anos. Muller prostituída no pasado. Distintos tipos de exercicio).

II.3. A experiencia do comezo
O obxecto deste último apartado é ilustrar as primeiras experiencias das mulleres entrevistadas, que exercen ou exerceron a prostitución no pasado, tras indagar como viviron
elas a inserción no mundo da prostitución desde unha óptica psicolóxica.
A gran maioría delas, con independencia da modalidade de exercicio, a nacionalidade
ou o feito de ter sido obxecto de engano respecto da actividade que ían realizar, relatan experiencias traumáticas ou impactantes nas que se refiren algúns sentimentos que
tamén se comentarán no apartado correspondente á situación emocional: tristura,
noxo, medo, conciencia inmediata de estigmatización, etc.
Os seguintes parágrafos constitúen, neste sentido, exemplos ben reveladores:
“Botei tres días chorando como unha Magdalena; dicíame a señora do piso «estante a
chamar» e eu dicía «non, é a outra muller, a min non».” (Galega, cincuenta e catro anos.
Exerce na actualidade. Barrio).
“Cando eu empecei, pasábao moi mal, porque eu non estaba acostumada a facer iso
e non quería saír, cando viñan os clientes metíame no cuarto de baño, non quería saír
e choraba moito.” (Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).
“O primeiro día comecei a traballar aquí, no bar de «X», no barrio, e o primeiro día que
entrei deume por chorar, e chora e chora (...). Estiven cun home e nin conta me dei,
estiven con outro home e nin conta me dei, eran os nervios, e suaba e suaba, e a
cabeza púxoseme como moi cargada, porque non estaba acostumada (...). E entón
díxenlles ás compañeiras que iso era moi duro, e unha díxome: «filliña, non é nada, eu
son secretaria, a outra é avogada...»; entón iso deume un pouco de moral, porque
dixen: «non son a única, aquí tamén hai xente que está moi preparada...».”
(Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“As primeiras impresións... tiña vergonza, non me gustou, a primeira vez tiña un pouco
de medo da xente, pensaba: que van pensar de min, que son puta, despois míranme
pola rúa; e agora ben.” (Romanesa, vinte anos. Exerce na actualidade. Barrio).
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III. O desenvolvemento da actividade
Baixo este epígrafe plásmase a información obtida en relación con toda unha serie de
aspectos directamente asociados ao exercicio da prostitución: o tempo de dedicación e
o horario das mulleres, os tipos de servizos que prestan, os prezos, as ganancias e, se
é o caso, o reparto de beneficios son as principais cuestións abordadas.
Neste caso, as características da información esixen que se leve a cabo unha análise
diferenciada desde a perspectiva das principais modalidades de exercicio consideradas
mediante a realización destas entrevistas en profundidade: a prostitución de barrio e a
exercida en clubs de alterne; así como, de xeito máis sumario, a prostitución de rúa e a
que se desenvolve en pisos.

III.1. A prostitución de barrio
As entrevistas en profundidade realizadas, tanto a mulleres autóctonas como estranxeiras que exercen a prostitución nos barrios tradicionais de diferentes cidades galegas,
permitiron extraer unha serie de evidencias verbo das características propias desta
modalidade de exercicio, que deseguido se comentan:
n Polo que respecta ao lugar de exercicio, hai que indicar que o ofrecemento do servizo ten lugar no interior do bar no que estas mulleres desenvolven habitualmente a
actividade, en tanto que a prestación daquel –tamén chamada entrada ou ocupación– se realiza no/s cuarto/s que o propio local ten no edificio, ben nos pisos superiores, ben na parte posterior. Este é un aspecto que convén ter en conta en tanto
que determina o reparto de beneficios da muller prostituída coa persoa propietaria
ou responsable do bar, como logo se comentará.
n Outra cuestión de interese é o horario que teñen as mulleres que exercen nos
barrios, o tempo que habitualmente dedican á actividade. Neste sentido, as entrevistas puxeron de manifesto diferenzas significativas en función da orixe das mulleres:
¢ As mulleres procedentes doutros países confesan ter intensas xornadas de dedi-

cación á actividade, pois o horario habitual de todas elas oscila entre as dez e as
doce horas diarias.
“Estou abrindo ás dez da mañá, estou todo o día, non pecho ao mediodía, pecho
un momento mentres vou e traio o xantar ao bar, sento aquí, no bar, como, e ás
veces estou comendo e chegan clientes; entón teño que deixar a comida a un
lado e subo traballar, porque, se non, non aproveito nada. E todo o día, ata ás dez
da noite, nove e media, e a esa hora pecho e subo durmir xa.” (Colombiana,
corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
Pode inferirse que a consideración da práctica da actividade como algo transitorio ou circunstancial, así como a situación de forte precariedade económica na
que se atopan as súas familias nos países de orixe, implica que estas mulleres se
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vexan obrigadas a realizar unha máis rápida acumulación monetaria que as
mulleres autóctonas.
¢ As mulleres autóctonas que exercen esta modalidade de exercicio dedícanlle, non

obstante, un menor número de horas ao día, de xeito que a xornada máis habitual oscilaría entre as cinco e as oito horas. Ademais, algunhas delas manifestan
non acudir ao barrio a diario por distintos motivos –cansazo vital, ocultación da
práctica, escasa actividade nos bares da zona–.
“Ultimamente, como vexo que non hai moito choio pola mañá, xa non veño, pero
antes viña todas as mañás e logo ía xantar (...). Cando veño pola mañá, veño para
aquí sobre as nove e media, dez, ata ás doce, unha; logo pola tarde veño ás
cinco, cando non veño ás seis, e estou ata ás dez e media, once, depende do
choio que haxa, que a maior parte do tempo é pouco, pero vaia...” (Galega, trinta
e cinco anos. Exerce na actualidade. Club e barrio).
¢ Ademais de detectárense diferenzas no tempo de dedicación habitual, tamén se

evidenciaron variacións en canto á estruturación do horario: mentres que algunhas exercen unicamente durante o día –pola mañá e pola tarde, ou só durante a
tarde–, outras tamén desenvolven a actividade en horario nocturno. Os extractos
de entrevista que se expoñen a continuación veñen exemplificar esta diversidade
horaria:
“Estou desde as dúas ou tres da tarde ata a unha ou as dúas da madrugada.
Venres, sábado e domingo ata as tres ou ata as catro.” (Romanesa, vinte anos.
Exerce na actualidade. Barrio).
“Para aquí igual veño ás cinco, ás seis, non me apuro. Non me apuro porque sei
que non hai alá gran cousa (refírese á actividade). Ás dez marcho.” (Galega, cincuenta e catro anos. Exerce na actualidade. Barrio).
Ao fío desta cuestión vénse constatar a decadencia que, na actualidade, está a
experimentar este tipo de prostitución, pois así o confirman en distintos barrios
tradicionais, un dato que, por outra parte, xa se plasma tanto na primeira como na
segunda parte do estudo.
Os seguintes comentarios, relativos a distintos barrios tradicionais, destacan este
dato de xeito aínda máis evidente:
“Galegas hai moi poucas xa, españolas hai moi poucas; vese que a prostitución
(de barrio) está morrendo, a prostitución está a morrer, porque hai moita menos
demanda que oferta, hai moita oferta, hai moita muller e pouca demanda, a proba
é que dun tempo ata aquí o barrio está morrendo, chegará a morrer de todo...”
(Galega, trinta e cinco anos. Exerce na actualidade. Club e barrio).
“Os barrios xa non son o que eran antes; o que pasa é que tes un amiguiño e falo,
pero os barrios xa non son coma antes, porque hai moita droga, hai moitas cousas. A unha muller para gañar corenta euros non lle paga a pena estar aquí vinte
e catro horas, ou haberá días que nin os faga. Eu porque veño dúas horas á mañá
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e agora, se vou, vou, e se non, non vou, pero hai mulleres aí que non gañan nin
para comer.” (Portuguesa, corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
¢ De calquera xeito, todas as entrevistadas inciden, de maneira espontánea, nunha

das notas características desta modalidade de exercicio: a liberdade de horarios.
Como se detallará máis adiante, o único acordo que existe coa persoa responsable do local atinxe ao reparto de beneficios das mulleres; sen que, en ningún caso,
determinen o tempo e as horas de dedicación –loxicamente, dentro do horario de
apertura do local–, tal e como se reflicte no seguinte parágrafo:
“É un horario que eu me poño, porque no que hai que estou traballando, o dono
do local non me di «veña a tales horas ou váiase a tales outras», non, o único é
que como patrón do sitio me di «mira, aquí ábrese ás catro, e se queres quedar
e vir ás cinco ou a calquera hora que a ti che apeteza, ven traballar, e vaste á hora
que ti queres»; o home non se mete niso.” (Colombiana, corenta e tres anos.
Exerce na actualidade. Barrio).
n En canto aos distintos tipos de servizos, o común e xeneralizado é que realicen o
coito e a felación, aínda que algunha das entrevistadas nega aceptar esta última
práctica.
Todas elas, non obstante, refiren a demanda de distintos tipos de servizos sexuais
por parte dos clientes, servizos que se negan a facilitar: o sexo anal e distintas prácticas sexuais sen preservativo son os requirimentos máis frecuentes.
“Hai clientes que me piden cousas nas que eu non os podo compracer, como por
exemplo, que lles faga un «grego» (...). Non, non o fago, que me digan sexo oral, si,
e o normal (refírese ao coito), pero xa iso de «gregos» nada. E o resto, o normal,
caricias...” (Colombiana, corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“Ultimamente pregúntanche se fas de todo para iren facer o «grego» directamente
(...). Que é unha cousa que xamais farei aínda que me poñan millóns enriba da
mesa...” (Galega, trinta e cinco anos. Exerce na actualidade. Club e barrio).
Recadáronse tamén alusións á demanda da posibilidade de bicar na boca e, excepcionalmente, a servizos especiais, como o “bico negro” e outros de contido masoquista.
Neste sentido, cando se trata de valorar as demandas dos homes, os comentarios
máis habituais enmárcanse na liña dos seguintes extractos:
“Piden cousas moi anormais, moi anormais.” (Romanesa, vinte anos. Exerce na
actualidade. Barrio).
“Por pedir, piden tantas cousas; agora, que o fagas, iso depende de ti.” (Portuguesa,
corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
n Por último, en canto aos prezos dos servizos, ao reparto de beneficios e aos ingresos das mulleres, a lectura conxunta das entrevistas puxo de manifesto as seguintes evidencias:
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¢ Os prezos establécense en función das fraccións de tempo que se acorden co

cliente, non en función do servizo que se vai realizar. Así, a fracción máis habitual
é a mínima, que se cifra nos quince-vinte minutos. A cantidade máis aludida para
esta fracción de tempo é de vinte euros, aínda que, nalgún caso, o prezo é lixeiramente superior (vinte e tres ou vinte e cinco euros) ou menor. A medida que
aumenta esta fracción de tempo, as cantidades increméntanse progresivamente.
“Hai clientes que veñen e pagan unha hora, dúas horas, ata tres horas chegaron
a pagarme a min. Pero o normal son quince ou vinte minutos como máximo. Xa
cando pasa a media hora o cliente ten que pagar máis, cando pasa dos vinte
minutos ten que pagar máis (...). Cobro por quince, máximo vinte minutos, vinte
euros. Xa pasando dos vinte minutos, pola media hora, cóbranse trinta euros.”
(Colombiana, corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“Son quince euros por un cuarto de hora ou vinte minutos, sempre che deixan
cinco minutos máis para que te vistas, amañes o cuarto, porque hai que deixalo
limpo.” (Galega, trinta e cinco anos. Exerce na actualidade. Club e barrio).
¢ Como se indicou en liñas anteriores, na prostitución de barrio o contacto co clien-

te ten lugar no interior do bar, en tanto que a prestación do servizo se realiza nos
cuartos dos que o local dispón, habitualmente noutros pisos ou na parte posterior
do bar. Isto implica que as mulleres teñen establecido un reparto de beneficios
coa persoa responsable ou propietaria do local. A fórmula habitual, aludida polo
conxunto de entrevistadas que exercen este tipo de prostitución, é o pago dunha
determinada cantidade por cada servizo, isto é, por cada vez que se utiliza o cuarto. A cantidade máis frecuente é de tres euros pola fracción mínima de tempo,
aínda que tamén se recolleron alusións ás cantidades de cinco e seis euros.
“Se ao cliente se lle antolla, se ten pelas e quere darme cen euros, iso é problema meu. Eu con pagarlle (ao responsable do bar) desde que entras... «son as tres
menos cinco, saes ás catro e cuarto: tres euros». E nada máis, como se me quere
dar millóns. Iso é problema meu...” (Portuguesa, corenta e un anos. Exerce na
actualidade. Barrio).
“Aquí no bar pagas o cuarto nada máis (...). Os tres euros por cada entrada.”
(Galega, cincuenta e catro anos. Exerce na actualidade. Barrio).
De calquera xeito, a cifra que corresponde ao uso do cuarto aumentaría tamén en
paralelo a un incremento da duración do servizo.
“Onde estou agora son tres euros por un cuarto de hora e catro por media hora.”
(Galega, trinta e cinco anos. Exerce na actualidade. Club e barrio).
¢ En canto aos ingresos destas mulleres, só dúas entrevistadas declaran as súas

ganancias, mentres que, nos casos restantes, a variabilidade dos ingresos é o
argumento máis referido.
“Ingreso mil euros ao mes.” (Romanesa, vinte anos. Exerce na actualidade.
Barrio).
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“Si, eu teño un reconto semanal; ten que estar a semana moi frouxa, moi frouxa,
para que eu non gane cincocentos euros á semana.” (Colombiana, corenta e un
anos. Exerce na actualidade. Barrio)9.

III.2. A prostitución de club de alterne
Reproducindo a estrutura de análise da información que acaba de detallarse para a
modalidade de barrio, expóñense, a continuación, as principais características do desenvolvemento da prostitución nos clubs de alterne:
n De xeito semellante ao que ocorre nos bares de barrio, o contacto co cliente e a concertación expresa do servizo ten lugar na zona destinada ás consumicións, efectuándose logo a ocupación nos cuartos destinados para o efecto, dentro do propio
club.
En canto ás dimensións destes locais, determinada polo número de mulleres que nel
exercen a prostitución, a coñecida variabilidade que presentan vese confirmada no
testemuño dunha das mulleres entrevistadas:
“No primeiro eramos corenta (...). O segundo no que estiven tiña doce mulleres e o
terceiro, vinte.” (Brasileira, vinte anos. Abandono recente da actividade. Club).
n A diferenza dos locais que se sitúan nos típicos barrios de prostitución, os clubs de
alterne abren en horario de tarde e noite. As entrevistas realizadas evidencian, non
obstante, certa variabilidade horaria, que se reflicte, sobre todo, na duración da xornada destas mulleres. Así, por exemplo, o feito de non ter pendente unha débeda
pola viaxe, posibilita, entre outras cousas, un horario máis flexible, tal e como se evidencia na seguinte cita, correspondente á entrevista realizada a unha muller que non
reside no club e non ten unha débeda por pagar.
“Non, despois da hora de comer vou para a casa descansar (cando sae dun traballo
que realiza polas mañás), ata as nove, e logo érgome, dúchome e veño para aquí,
para o club, ás dez da noite (...) ata as cinco da mañá.” (Nixeriana, vinte e sete anos.
Exerce na actualidade. Club).
No polo oposto, cabe aludir ao caso daquelas entrevistadas obxecto de tráfico con
fins de explotación sexual que chegan a España completamente enganadas e son
duramente explotadas, debendo cumprir unha intensa xornada –entre nove e once
horas–.
“Desde as cinco da tarde ás seis da mañá (...). Se podía parar, paraba de nove a
dez, cando era a cea.” (Romanesa, vinte e sete anos. Muller prostituída no pasado.
Club).
9

Téñase en conta que se trata dunha muller que exerce a prostitución de maneira completamente autónoma. Ten alugado un pequeno bar, sen persoas empregadas, e no que só ela desenvolve a actividade, polo que os ingresos inclúen as ganancias totais, incluíndo as consumicións.
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“(Comezaba) Ás oito da tarde, e ás catro ou ás cinco pechaba. Despois iamos comer,
para poder durmir.” (Brasileira, dezaoito anos. Abandono recente da actividade.
Club).
n Polo que atinxe aos distintos servizos, as entrevistadas recoñecen prestar os máis
comúns, o coito e a felación e, igual que ocorre na modalidade de barrio, os máis
demandados polos homes son a realización de calquera deles sen preservativo, o
sexo anal, bicar na boca e, excepcionalmente, prácticas masoquistas.
“Hai moitos homes que queren facelo sen preservativo, que queren facer sexo anal,
e que che queren dar un bico na boca (...) e a min iso non me gusta...” (Nixeriana,
vinte e sete anos. Exerce na actualidade. Club).
n Os prezos dos servizos e o sistema utilizado para o reparto de beneficios presentan
unha maior diversidade que na prostitución de barrio.
¢ Como na prostitución de barrio, o prezo establécese en función da duración do

servizo, sendo a fracción mínima máis frecuente, neste caso, de media hora.
Así, nos clubs onde exercen ou exerceron as entrevistadas, o prezo mínimo oscila entre os trinta e cinco e os cincuenta euros, tal e como pode comprobarse
mediante a lectura dos seguintes parágrafos:
“Para subir arriba eran cincuenta e o mínimo corenta.
Entrevistadora: Mínimo corenta e máximo cincuenta. ¿E canto tempo?
Media hora, sempre media hora. Unha hora son oitenta euros.
Entrevistadora: ¿E por que había de mínimo corenta e de máximo cincuenta?
Porque os clientes querían pagar menos, parecíalles moi caro, entón facíao por
corenta.” (Brasileira, dezaoito anos. Abandono recente da actividade. Club).
“Por cada servizo cobramos trinta e cinco euros, seis para a casa e o resto para
min.” (Nixeriana, vinte e sete anos. Exerce na actualidade. Club).
De todos os xeitos, os prezos varían en función do tipo de club no que se exerza.
A este respecto, dúas das entrevistas realizadas recollen referencias aos prezos
existentes en clubs doutras partes de España, en concreto de zonas turísticas da
costa mediterránea, como se ve, con cifras máis elevadas que as anteriormente
citadas, malia corresponderen a anos pasados.
(No ano 1999) “Media hora, vinte mil pesetas e unha hora, corenta mil. Pero o cincuenta por cen levábao a dona.” (Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).
(No ano 2001) “Por media hora eran sete mil pesetas, por unha hora eran trece
mil pesetas, no cuarto normal; na suite eran vinte e cinco mil pesetas por media
hora e cincuenta mil por unha hora.
Entrevistadora: ¿E a diferenza entre a suite e a normal, cal era?
Na suite había unha bañeira.” (Romanesa, vinte e sete anos. Muller prostituída no
pasado. Club).
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¢ Do mesmo xeito, púxose de manifesto a existencia de distintos sistemas de repar-

to de beneficios. Cómpre subliñar, non obstante, que nos casos nos que a muller
está suxeita ao pago da débeda, non existe tal reparto, pois, establecida unha
determinada cantidade para o que se denomina “a diaria” –que inclúe a manutención e o aloxamento–, o resto das ganancias corresponden ao suposto pago
da pasaxe.
“Para o club son vinte da diaria, entón o resto dos cartos quedaban para pagar o
billete.” (Brasileira, dezaoito anos. Abandono recente da actividade. Club).
Cando non é así, isto é, naqueles casos nos que a muller non ten pendente o
pago dunha débeda e pode cambiar libremente de local, apuntáronse distintas
modalidades de reparto de beneficios:
• Un reparto das ganancias ao 50%.
“Xa non volvín ao outro club, porque alá era a metade por todo, fosen copas ou
o que fose...” (Galega, trinta e cinco anos. Exerce na actualidade. Club e barrio).
• Un reparto semellante ao que se establece nos bares dos barrios: unha cantidade estipulada por entrada (seis euros) que lle correspondería ao club e o
resto para a muller, como xa se reflicte nunha cita anterior.
¢ As diferenzas de prezos e o reparto de ganancias atinxe tamén ás copas. Así, por

exemplo, mentres que nalgúns clubs lle corresponde ao local a cantidade maioritaria por cada copa que o cliente consume xunto á muller, ou á que este a invita,
noutros, o reparto favorece á muller.

“Entrevistadora: ¿Unha copa, canto custaba, se vos invitaban?
Trinta e seis euros.
Entrevistadora: ¿E deses trinta e seis euros, cantos correspondían ao club e cantos a ti?
Vinte para o club e dezaseis para o pago da pasaxe.” (Brasileira, dezaoito anos.
Abandono recente da actividade. Club).
“Os homes que queren que ti esteas con eles poden pagar vinte ou trinta euros,
ti pagas sete pola copa e o resto é para ti” (Nixeriana, vinte e sete anos. Exerce
na actualidade. Club).
Ao fío desta cuestión, cabe sinalar que a historia persoal dunha muller que exercía a actividade no pasado refire, en distintos puntos da entrevista, os cambios
producidos ao longo das últimas décadas no mundo da prostitución, e máis en
concreto na modalidade de club de alterne. Déixase constancia, por exemplo, de
que a inclusión de cuartos neste tipo de locais é un fenómeno relativamente
recente en Galicia, pois daquela a actividade principal era o consumo de copas.
“Os contactos (refírese á prestación do servizo) non se facían no club, facíanse
fóra (noutro lugar) (...). Os contactos dos cuartos é duns anos atrás, non hai moitos.” (Galega, corenta e tres anos. Muller prostituída no pasado. Distintos tipos de
exercicio).
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¢ Finalmente, polo que respecta ás ganancias mensuais destas mulleres, só unha

das entrevistadas refire os seus ingresos:
“Ao mes, se hai moito traballo, gaño mil douscentos euros; se non hai moito traballo, oitocentos, mil; aínda non cheguei a gañar cincocentos ao mes. Moitas
veces cando non hai traballo, xa non veño, quedo na casa.” (Nixeriana, vinte e
sete anos. Exerce na actualidade. Club).
Así mesmo, o seguinte testemuño ilustra a dificultade dalgunhas mulleres para
calcular s súas ganancias, cando se ven sometidas ao pago da débeda:
“Non, eu non facía a miña conta, non a facía, é que non sabía facer a miña conta.”
(Brasileira, dezaoito anos. Abandono recente da actividade. Club).

III.3. Algúns aspectos relacionados coa prostitución exercida en pisos
Algunhas das mulleres entrevistadas exercen ou exerceron a prostitución en pisos,
aínda que as características do desenvolvemento da actividade presentan notables
diferenzas.
Así, por un lado, tívose acceso á historia de vida dunha muller galega, de cincuenta e
cinco anos, que segue a exercer a actividade nun piso de ocupacións. Ela é responsable dun piso en aluguer no que ofrece as denominadas ocupacións, isto é, cuartos nos
que outras mulleres prostituídas poden presentarse a distintas horas cun cliente para
realizar o servizo, aboando, en cada ocasión, a cantidade de tres euros.
“Traballo nunha casa de ocupacións e dou ocupacións, e se teño algún amigo, pois
tamén o fago, porque iso verdadeiramente é o que fago, pois estou traballando nunha
casa particular de ocupacións, particular, que non é bar nin nada.” (Galega, cincuenta
e cinco anos. Exerce na actualidade. Piso).
Pero, ademais, esta muller tamén desenvolve a actividade, polo xeral, con clientes de
confianza, xa maiores, cos que realiza as prácticas máis comúns e cos que afirma ter
establecidos distintos prezos.
“Os que teño son moi antigos, os que tiña alí cando traballaba no bar «X», na rúa «Z»;
eses son os que tiña de vello, e despois vou tendo algúns, algúns dos que van con
outras ao piso, que me veñen preguntar se traballo.” (Galega, cincuenta e cinco anos.
Exerce na actualidade. Piso).
Por outro lado, tamén se tivo acceso aos testemuños doutras mulleres que foron obxecto de explotación sexual nun piso de contactos propiedade dun individuo que se dedicaba ao tráfico e á explotación sexual de mulleres. As condicións de exercicio eran,
neste caso, extremadamente duras, pois as mulleres estaban obrigadas a recibir e
atender os homes as vinte e catro horas do día, podendo descansar unicamente nos
momentos en que non acudía ningún cliente.
O seguinte extracto ilustra o comentado, no que respecta á recepción e ao contacto inicial cos clientes, así como respecto dos horarios de exercicio:
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“Non durmía seguido, á hora que chegaba o cliente tiña que estar de pé, maquillada...
Entrevistadora: ¿Cada vez que chegaba un cliente tiñades que estar de pé, fose a hora
que fose?
Si. Se che viña a regra, o período, tiñas que facer as presentacións entre o cliente e as
rapazas. O cliente tiña que mirarte. (...) A que cociñaba abría a porta, o cliente pasaba
para a sala, as rapazas estaban no cuarto, maquilladas, con tacóns, e cada rapaza
pasaba pola sala, unha por unha, pasaba, presentábase ao cliente.” (Brasileira, vinte e
cinco anos. Abandono recente da actividade. Piso).
En canto aos servizos que realizaban e os que os clientes demandaban, pode afirmarse que, polo xeral, son similares aos comentados para as modalidades de barrio e club
de alterne, aínda que tamén se deixa constancia da realización e da demanda doutras
prácticas –prostitución na que o cliente é unha muller, ocupación con máis dunha
muller–, malia que as entrevistadas manifestan ter realizado unicamente as prácticas
máis habituais.
“Querían facer sexo anal, querían sexo oral sen preservativo, pero eu non o facía,
cando era obrigada a facelo tiña que ser con preservativo, se non eu gritaba (...).
Algunhas posicións, posicións que... hai moitos homes que teñen moitas imaxinacións;
había moitos que pedían o das mulleres lésbicas, querían dúas mulleres.” (Brasileira,
vinte e un anos. Abandono recente da actividade. Piso).
En canto aos prezos, as cantidades tamén se estipulaban por fraccións de tempo: quince minutos, trinta euros; media hora, corenta e cinco euros; corenta e cinco minutos,
setenta euros; e unha hora, cen euros. Ademais, os clientes que pagaban por unha ocupación dunha hora de duración tiñan dereito á consumición dunha copa.
A situación de explotación á que estaban sometidas as mulleres que exercían neste
piso e que tiñan unha débeda por pagar impedía que existise un reparto real das
ganancias, aínda que tiñan estipulada a asignación de determinadas cantidades. Así,
por cada servizo, o 50% da cantidade obtida correspondíalles ás persoas responsables
do piso, mentres que o outro 50% lle correspondía á muller prostituída. Non obstante,
ese 50% dos ingresos da muller dividíase, en realidade, nunha asignación de quince
euros ao día correspondente á diaria, para os gastos de aloxamento e manutención, en
tanto que a cantidade restante se destinaba ao pago da débeda pola pasaxe.
“Se eu fixese un pase de cen euros, a metade era da casa, a metade era meu (...). Cen
euros, supoñamos, o dono quédase con cincuenta euros e eu quedo con cincuenta.
Quince euros eran da diaria, da comida, e os trinta e cinco euros que sobraban eran da
pasaxe.” (Brasileira, vinte e cinco anos. Abandono recente da actividade. Piso).
Ademais, outros gastos eventuais pagábanse á marxe desta distribución, en tanto que,
excepcionalmente, as mulleres se facían con pequenas cantidades de cartos que lles
daban os clientes sen coñecemento do home responsable do piso.
“Porque un xabón, un xampú, unha crema para o cabelo, iso era comprado, el
compraba... un xampú que nos comprou custou dous euros e el cobrounos dezasete
euros polo xampú.” (Brasileira, vinte e catro anos. Abandono recente da actividade.
Piso).
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Con independencia disto, na seguinte cita pode comprobarse a cantidade mensual de
diñeiro que podían chegar a facer algunhas destas mulleres.
“Eu era a que máis traballaba, eu fixen en menos dun mes máis de catro mil euros, só
que eu non me quedei con ningún carto.” (Brasileira, vinte e un anos. Abandono recente
da actividade. Piso).

III.4. A prostitución de rúa
Só unha das mulleres entrevistadas exerce a máis precaria modalidade de exercicio, a
prostitución de rúa. Se ben, como se indicou na introdución do presente informe, esta
serie de entrevistas se realizou empregando criterios de representatividade e proporcionalidade, considerouse que, de todas as variantes contempladas, a prostitución de
rúa, por ter unha menor presenza no conxunto da Comunidade Autónoma galega que
as restantes modalidades, podía ser convenientemente analizada a través da realización dunha entrevista en profundidade.
Polo tanto, baseándose na historia de vida dunha muller colombiana que exerce a prostitución de rúa, coméntanse, deseguido, as características do exercicio deste tipo de
actividade:
n En canto aos lugares de exercicio, a prostitución de rúa defínese polo establecemento do contacto co cliente, precisamente, en determinadas rúas escollidas para o
efecto. A muller entrevistada indica, neste sentido, que o máis habitual é que os sitios
xa estean determinados ou atribuídos ás distintas mulleres que exercen a prostitución na zona.
Isto polo que atinxe ao establecemento do primeiro contacto, xa que a realización do
servizo se leva a cabo noutros lugares. Aínda que o máis frecuente é que se desenvolva no coche, en ocasións tamén se efectúa noutros lugares, tal e como se pon de
manifesto nas seguintes liñas:
“Por aquí, por aquí preto (nas rúas próximas), e cando é de ir ao motel, pois ao
motel, e se non, á súa casa (...). A maioría das veces no coche.” (Colombiana, vinte
e nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).
n En canto aos horarios, a muller entrevistada alude a unha xornada de, como mínimo, catro horas, que en ocasións se alonga, en función da actividade da noite.
“Eu veño ás nove, nove e media, e voume á unha. Hai veces que estou ata máis
tarde, porque non hai traballo, ata as catro; depende, non teño un horario fixo.”
(Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).
n Nesta ocasión tamén se recoñece unicamente a práctica dos servizos máis comúns
–coito e felación–, sendo o dato máis significativo o establecemento do prezo en función da práctica sexual, e non da fracción de tempo.
“Vinte un francés e trinta un completo.” (Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na
actualidade. Rúa).
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Resta indicar que a entrevistada alude, de xeito espontáneo, ás vantaxes que representa exercer a actividade na rúa, en comparanza coa prostitución exercida en clubs de
alterne, tal e como se reflicte no seguinte parágrafo:
“Se me dan a escoller, prefiro aquí (na rúa). A min non me gusta o club, porque son
moitas horas, porque queiras ou non, ese sitio préstase a moitas cousas; a maioría das
rapazas dos clubs sempre están bebendo ou drogándose, non sei por que; ao mellor
para aguantar tantas horas, porque nun club entran ás sete da tarde e ata as seis da
mañá non saen. En cambio, aquí, por exemplo, veño dúas horas, tres horas, e se quero,
voume.” (Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).
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IV. Os clientes
Neste cuarto capítulo abórdanse os aspectos indagados en relación coa figura do cliente. A caracterización dos homes que recorren á prostitución, atendendo ás distintas
variantes de exercicio da actividade, constitúe a primeira cuestión obxecto de comentario, realizándose, a continuación, unha análise das valoracións dos clientes e dos motivos que os levan a recorrer á prostitución. Por último, analízase a información vertida ao
longo das entrevistas no que respecta ás situacións conflitivas e violentas nas que se ven
implicadas as mulleres no desenvolvemento cotiá da súa actividade.

IV.1. Caracterización dos homes que recorren á prostitución
Unha das cuestións indagadas nas entrevistas tiña como obxecto obter un perfil da
clientela que habitualmente recorre aos servizos de prostitución nas diferentes variantes que esta presenta. Non foi, non obstante, unha tarefa sinxela, pois para a maioría
das entrevistadas presentaba certa dificultade para caracterizar os homes que atenden
a diario.
Tendo en conta isto, exponse ao longo das seguintes liñas o perfil da clientela asociada ás distintas modalidades de exercicio consideradas:
n En canto á prostitución de barrio, a lectura conxunta das entrevistas das mulleres
que a exercen ofrece un perfil moi definido da clientela que atenden. Así, a descrición que estas efectúan converxe cando se trata de destacar que adoitan ser homes
maiores –máis de cincuenta anos– e, polo xeral, casados.
“A maioría dos homes cos que estiven son casados. De todas as idades, pero a
maioría dos homes cos que estiven son maiores e casados; o resto, poucos, son
rapaces.” (Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na actualidade. Barrio).
Outro tipo de datos, relativos á clase social ou ao nivel cultural dos homes, foron
máis escasos, aínda que a análise doutras cuestións colaterais revela que se trata
dun colectivo de poder adquisitivo reducido e baixo nivel educativo, que desde o
punto de vista da clase social ocupacional se incluiría, en boa parte dos casos, entre
os traballadores manuais. En canto aos de maior idade, estaríase xa falando de xubilados.
“Pois hai moitos que traballan na construción, que traballan cos concellos cortando
madeira, maquinistas, moitas profesións; ou son pensionistas, ou sexa, a maioría
dos homes que veñen aquí son máis ben maiores.” (Colombiana, corenta e un anos.
Exerce na actualidade. Barrio).
En calquera caso, debe de terse en conta que, do conxunto de entrevistadas, a
maioría das que exercen nos barrios son, precisamente, as de maior idade, respondendo, neste sentido, ao perfil característico do colectivo de mulleres que exercen
este tipo de prostitución. Isto relacionaríase en parte coa media de idade dos homes
que acoden a elas:
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“Sabes o que pasa, vouche ser sincera: o que pasa é que aquí só vén xente vella.”
(Portuguesa, corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
Só unha das entrevistadas, en realidade á máis nova das que exercen nos barrios,
inclúe tamén entre a súa clientela habitual a homes novos, un comentario que se
recolle nas seguintes liñas:
“Casados e solteiros, maiores, novos, vellos; de todo.” (Romanesa, vinte anos.
Exerce na actualidade. Barrio).
n A clientela característica da prostitución que se exerce nos clubs de alterne é, segundo a descrición das entrevistadas, non tan homoxénea como a que acode aos
barrios tradicionais, o que, tanto desde o punto de vista da idade como das outras
variables comentadas, implica unha maior dificultade para ofrecer un perfil dos
homes que recorren a esta modalidade.
Así, da lectura dalgunhas entrevistas cabería inferir que a media de idade é máis
reducida que nos barrios de prostitución, situándose o groso deste colectivo na
cohorte de mediana idade.
“Moitos estaban casados, a maioría.
Entrevistadora: ¿Que idades tiñan, máis ou menos?
Trinta, corenta, cincuenta... ata cincuenta anos.” (Brasileira, dezaoito anos.
Abandono recente da actividade. Club).
Non obstante, algunhas das entrevistas deixan constancia de que os clubs reciben
tamén a unha clientela nova.
“Hai homes novos e «avós».” (Nixeriana, vinte e sete anos. Exerce na actualidade.
Club).
“Hai un pouco de todo, pero hai máis homes novos que vellos, en xeral bastantes
máis novos; no barrio non, no barrio hai bastantes máis homes vellos que novos...”
(Galega, trinta e cinco anos. Exerce na actualidade. Club e barrio).
n Polo que respecta á clientela dos pisos, a información fornecida apunta unha notable heteroxeneidade, non só etaria, senón tamén respecto doutras variables.
“De todo, menores, maiores; era un piso con moito movemento (...). Eran máis...
clientes de boa pinta, médicos (...). Casados, sempre comentaban que estaban
casados.” (Brasileira, vinte e cinco anos. Abandono recente da actividade. Piso).
“Eu non sei como dicirche, eran de todas as formas (en relación á clase social).
Algúns ían de gravata, e outros xa ían peor (...). De todas as idades, dos máis
noviños aos máis vellos. Eu mesma estiven con rapaces noviños e tamén con vellos,
estiven cun vello que parecía o meu avó, de tan vello que era.” (Brasileira, vinte e un
anos. Abandono recente da actividade. Piso).
n Por último, a entrevistada que exerce a prostitución na rúa describe o cliente tipo
como un home novo e, presumiblemente, de clase social modesta.
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“Homes novos, máis ben novos, maiores moi poucos (...). Algúns están solteiros e
outros casados (...). Moitos traballan na fábrica «X».” (Colombiana, vinte e nove
anos. Exerce na actualidade. Rúa).
Ao fío dalgunhas destas cuestións, exponse, deseguido, a reflexión dunha muller prostituída no pasado na que se traza un perfil moi revelador dos homes que recorren aos
distintos tipos de prostitución:
“Todo vai nas clases económicas. Eu diría que pasa como no mundo da droga (...): a
heroína é a droga dos pobres e a cocaína a dos capitalistas; e a prostitución é igual, o
cliente que vai ao barrio é de dúas mil pesetas, o que vai ao club é tamén un cliente
obreiro, porque o cliente de alto standing paga unha chea de cartos e xa se vai aos
pisos. Para min este é o peor cliente, porque xa probou de todo, xa está cansado de
todo e non sabe o que quere, e os outros irán cheirando a suor ou ao que sexa, pero
son menos esixentes (...). O que che dá a malleira é o do termo medio, o que vén
borracho, pero o que máis che esixe é o que ten cartos...” (Galega, corenta e tres anos.
Muller prostituída no pasado. Distintos tipos de exercicio).

IV.2. As explicacións sobre a demanda
O discurso das mulleres entrevistadas contén, de xeito expreso e latente, unha opinión
negativa respecto dos homes que recorren á prostitución. Isto non impide, non obstante, que cando, de xeito inducido, se aborda o trato facilitado ou a opinión verbo da súa
clientela, xurdan, ás veces, comentarios non tan desfavorables.
Á marxe disto, interesaba coñecer os motivos que, ao seu xuízo, como mulleres prostituídas, levan os homes a recorrer á prostitución.
A lectura conxunta das entrevistas transloce, a este respecto, dúas visións do asunto.
Así, dunha banda, pode afirmarse que as mulleres de orixe sudamericana ofrecen, en
termos xerais, unha explicación culturalmente androcéntrica, na que se presupón que
os homes teñen maiores necesidades sexuais, así como unha inclinación “natural” á
poligamia e á infidelidade.
“Eu creo que o home ten o instinto de non ser fiel, a propia muller pode darlle pracer,
pero non se contenta co pracer que a muller lle dá.” (Brasileira, vinte e cinco anos.
Abandono recente da actividade. Piso).
“O home ten necesidade, o home é así, o instinto do home é «mulleres, mulleres,
mulleres».” (Brasileira, vinte e un anos. Abandono recente da actividade. Piso).
Outras explicacións facilitadas, tanto por autóctonas como por estranxeiras, sen abandonar tampouco a perspectiva anteriormente comentada, inciden en aspectos relacionados coa vida privada dos seus clientes, ou noutros de matiz psicolóxico.
“Eu creo que os homes recorren á prostitución porque teñen os seus problemas
psicolóxicos, e moitos homes teñen problemas nos seus fogares coas súas mulleres,
que hai mulleres que moitas veces, por culpa dos fillos, non lles queda tempo para
compracer o marido, para facerlle unha caricia, para falar con el vendo a televisión (...).
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Non teñen tempo polos fillos, moitas veces polo estrés do traballo, moitas veces tanta
rutina de tantos anos (...). A rutina abúrreos e queren ir coñecer outra muller, é o instinto
de ir con outra muller...” (Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na actualidade.
Barrio).
Ao fío desta cuestión, convén destacar que, tanto de xeito espontáneo como suxerido,
parte das entrevistadas relatan como algúns clientes buscan, ademais dos servizos
sexuais, a compañía das mulleres.
“Uns porque non poden facelo coa muller eses días, outros porque ao mellor discuten,
teñen unha discusión e marchan cabreados (...). Ou porque lles caín ben, porque se
encontran ben comigo, charlando (...). Non teñen presa e dinme «¿estórboche?, eu
encóntrome ben contigo»; pero tamén houbo moitos que me trataron do peor.” (Galega,
cincuenta e catro anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“Eu teño comprobado que a maior parte dos homes te utilizan como psicóloga, úsannos
como psicólogas, cóntanche un pouco a súa vida, tanto abaixo como arriba (refírese ao
local), como pedíndoche consello.” (Galega, trinta e cinco anos. Exerce na actualidade.
Club e barrio).

IV.3. As situacións conflitivas
Á marxe do comentado, a maioría das mulleres entrevistadas viviron, algunha vez,
situacións conflitivas e violentas cos clientes, sufrindo, en ocasións, agresións físicas.
Ademais, cando non é así, refírense as experiencias doutras mulleres que tamén exercen a prostitución.
Os motivos polos que se producen estas situacións de conflito ou violencia son, como
é de supoñer, diversos: intentar forzar as mulleres para que realicen determinadas prácticas sexuais, negarse a utilizar o preservativo, pretender estar máis tempo do acordado, etc.
“Unha vez un agrediume, porque quería facelo comigo sen preservativo e eu dicía que
non. Entón, quitouse o preservativo sen que eu o vise, e eu pensei que o tiña, eu non
o vin, non mirei; e falei con el, díxenlle que estaba moi molesta; entón queríame agredir,
empuxoume, e asusteime pensando que ía agredirme.” (Brasileira, dezaoito anos.
Abandono recente da actividade. Club).
“Algúns deles tratábannos mal (...). Tiña outros que non, pero tiña moitos que nos
trataban mal, e mesmo fun agredida por un cliente (...). El agarroume polo colo.
Entrevistadora: ¿Forzoute?
Si. Estiven no cuarto dúas horas con el.
Entrevistadora: ¿E ninguén foi ao cuarto axudarche?
Non, porque el deixara xa pagado para estar dúas horas comigo.” (Brasileira, vinte e un
anos. Abandono recente da actividade. Piso).
“Eu teño subido arriba, ao cuarto, e botarme as mans á gorxa, o que pasa é que
nosoutras tiñamos timbre no cuarto, que eles non o sabían, e chamabamos ao timbre
e xa subían correndo para arriba (as compañeiras); pero si, hai violencia, si que a hai,
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os clientes son moi agresivos, algúns.” (Galega, cincuenta e catro anos. Exerce na
actualidade. Barrio).
A explicación última destes comportamentos reside, a maioría das veces, na mentalidade duns homes que pagan por un servizo e, como clientes, considéranse con dereito a todo; un argumento do que, ademais, se fai eco unha das entrevistas realizadas,
en concreto a dunha muller prostituída no pasado que narra a súa experiencia.
“O cliente dicíache: «¡eu se paguei fágoche o que quero, comprei, paguei, e agora teño
que gozar cos meus cartos!». E tiñas que estar como quería el.” (Romanesa, vinte e
sete anos. Muller prostituída no pasado. Club).
Ao fío desta cuestión, varias entrevistadas aluden á importancia de analizar e observar
polo miúdo ao cliente, atendendo á súa aparencia física, a un posible estado de embriaguez, etc., co fin de evitar situacións conflitivas ou agresións físicas.
“Eu son das persoas que antes de subir cun cliente o analizo moito. Se o vexo raro, algo
así que non me dea confianza, así me dea o diñeiro que sexa que non o subo. Dígolle
«non, porque non estou traballando», ou «estou coa regra» (...). Ou se vou subir cun
cliente que trae unha maleta ou algo, que iso me cabrea bastante, dígolle «que mágoa,
pero déixame a maleta aquí no bar e sube sen ela», porque non sei que poderá caber
aí. Entón, cando aceptan si; se non, pois non o atendo e xa está.” (Colombiana, corenta
e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
O seguinte extracto corresponde á entrevista realizada á muller que exerce a prostitución na rúa, a máis vulnerable neste sentido.
“Si, unha vez un rouboume. Díxome que fósemos facer un servizo e, cando chegamos
alí, púxome o coitelo, díxome que lle dese os cartos, eu deillos, deille todo o que tiña.
Denuncieino, o que pasa é que mirei os números da matrícula do coche, mais non vin
as letras...” (Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).
Por outro lado, as mulleres que exercen ou exerceron en clubs de alterne relatan situacións nas que a intervención e a colaboración doutras compañeiras é, neste tipo de circunstancias, fundamental.
“Como unha vez que entrei cun cliente que estaba moi borracho e cando chegou á
cama quedou durmido. Dígolle «veña, vamos, xa pasou a media hora» e díxome «non,
agora non me vou», e agarroume. Fun chamar a unha amiga, axudoume a chamar á
xefa e botámolo.” (Nixeriana, vinte e sete anos. Exerce na actualidade. Club).
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V. Os problemas derivados do exercicio da prostitución.
Necesidades e demandas
Nun estudo destas características, a análise das problemáticas que se derivan directamente do exercicio da prostitución convértese nunha cuestión central. Por iso nas entrevistas realizadas se indagaron, entre outras cuestións, diferentes aspectos relacionados
coa saúde das mulleres: o estado de saúde, tanto no plano físico como no mental, as
cuestións relacionadas coa hixiene e a prevención de enfermidades de transmisión
sexual, o consumo de drogas e alcohol e os hábitos alimenticios; expoñéndose baixo
este epígrafe os resultados obtidos ao respecto. Así mesmo, como determinantes do
benestar psicosocial das mulleres, inclúese un apartado no que se enumeran as necesidades e as demandas das mulleres desde unha perspectiva global.

V.1. Algúns aspectos relacionados coa saúde das mulleres
A actividade obxecto de estudo ten, como é sabido, importantísimos efectos na saúde
física e mental das mulleres que a exercen. Neste apartado abórdanse, non obstante,
unicamente aqueles aspectos relacionados coa saúde física, comentándose, no epígrafe seguinte, as cuestións relacionadas co estado emocional.
n Cómpre indicar, en primeiro lugar, que todas as mulleres entrevistadas negaban
padecer, no momento da realización da entrevista, algún tipo de doenza non mental
directamente asociada ao exercicio da prostitución10. Así, as enfermidades mencionadas non presentan, en principio, unha relación causal coa práctica da actividade.
Recadáronse, non obstante, algunhas alusións a problemas de saúde padecidos no
pasado, efecto directo do exercicio da prostitución. Trátase de problemas de tipo
xinecolóxico, como os que se detallan a continuación:
“Cando estaba no primeiro club tiven moitas dores (abdominais). Entón fun a un
médico...” (Brasileira, dezaoito anos. Abandono recente da actividade. Club).
“Era normal que notase molestias, picaduras e cousas que aparecen (na vaxina).
(...). É normal que aparezan feridas e queimaduras, de todo...” (Romanesa, vinte e
sete anos. Muller prostituída no pasado. Club).
Por outro lado, a entrevistada que exerce a actividade na rúa refire problemas de
saúde característicos do exercicio deste tipo de prostitución, consecuencia directa
das condicións climáticas nas que se desenvolve.
“Co frío, coa chuvia, co vento; terrible, é moi malo (...). Eu sempre teño un problema
no nariz, cando estou á caloriña estou ben, pero se estou no frío estou «tirando»
sempre do nariz, parece que me meto cousas; sempre, sempre, e gripes
constantemente. Normal, por estar aí toda a noite, con ese frío que che penetra nos
osos.” (Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).
10 Unha das entrevistadas afirma estar infectada polo VIH, aínda que asegura que non o contraeu no exer-

cicio da actividade, senón a través da relación cunha parella anterior.
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n Nesta orde de cousas, debe subliñarse que a gran maioría das entrevistadas que
exercen a prostitución na actualidade lle conceden grande importancia ao coidado
da súa saúde e, en consecuencia, á hixiene e á utilización de métodos profilácticos
que eviten o contaxio de enfermidades de transmisión sexual.
¢ Así, varias delas aluden de xeito espontáneo a realización de analíticas e controis

xinecolóxicos periódicos, como pode comprobarse nos seguintes extractos:
“Eu cada oito meses, fágome exames.
Entrevistadora: ¿Que son, análises de todo tipo?
Si, de sida e iso.” (Colombiana, corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“Claro, fago a analítica, faima a doutora, faime a proba do fluxo, de todo.”
(Portuguesa, corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
¢ Un aspecto de enorme relevancia que convén salientar é que todas as mulleres

que exercen na actualidade afirman utilizar sempre o preservativo nos contactos
sexuais.
Como comentarios illados neste sentido cabe referir, dunha banda, o dunha
muller que exercía a prostitución no pasado que recoñece ter realizado servizos
sexuais sen preservativo para poder sufragar o consumo de drogas; e doutra, o
comentario dunha muller que exerce na actualidade pero que alude aos seus inicios, cando a utilización do preservativo adoitaba ser infrecuente.
“Sempre utilicei moita protección, sempre co preservativo (...). Algunha vez, se o
home era coñecido non o poñía, iso cando estaba coas drogas, porque necesitaba os cartos, antes xa nada.” (Galega, corenta e tres anos. Muller prostituída no
pasado. Distintos tipos de exercicio).
“Daquela non se usaba preservativo (...), entón eu poñía unha inxección todos os
meses contra as infeccións. Pero con todo iso, eu cada mes facía unha revisión e
cada tres meses, facía de todo.” (Galega, cincuenta e catro anos. Exerce na actualidade. Barrio).
Nesta orde de cousas é importante destacar que todas as mulleres, sen excepción, comentan o rexeitamento dos homes a utilizar o preservativo, un asunto xa
mencionado ao fío da descrición das situacións conflitivas e de violencia.
O seguinte parágrafo constitúe, neste sentido, un comentario ben expresivo:
“O que eu non me explico e non me explicarei na vida é que sabendo a enfermidade tan mala que hai no barrio (a sida), xa non digo nos clubs, que nos clubs
tamén o piden, pero no barrio moito máis, unha chea de homes piden facelo sen
preservativo...” (Galega, trinta e cinco anos. Exerce na actualidade. Club e barrio).
Malia o comentado, e sendo o preservativo un elemento imprescindible que evita
contraer moitas das enfermidades de transmisións sexual existentes, recolléronse testemuños nos que se deixa constancia do risco ao que se expoñen as mulleres na práctica da actividade:
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“Sempre con preservativo, ¿sabes? O preservativo rompeu varias veces, a min e
ás miñas amigas...” (Brasileira, dezaoito anos. Abandono recente da actividade.
Club).
“Os preservativos poden romper, pasoume moitas veces, que me romperon e non
podía saber se esa persoa estaba sa ou non.” (Romanesa, vinte e sete anos.
Muller prostituída no pasado. Club).
¢ No que respecta ás cuestións hixiénicas, os comentarios das entrevistadas cén-

transe fundamentalmente en aspectos relacionados coa falta de hixiene por parte
dos propios clientes.
“Eran homes de todos os tipos, tiña homes limpos e outros que daban noxo.
Entrevistadora: ¿E non lle diciades que se tiñan que lavar, antes de estar con vós?
Dicía, pero moitos negábanse, poñíanse furiosos cando llelo dicía, algúns, non
todos aceptaban ducharse antes, non todos. No piso, ademais, había unha
norma: despois da media noite non podía tomar un baño, nin os clientes, porque
«X» (o proxeneta) non quería que se fixese ruído coa auga.” (Brasileira, vinte e un
anos. Abandono recente da actividade. Piso).
“Aquí hai homes que veñen moi sucios (...). Cando vou lavalos dinme «non me
laves porque xa me lavei hai dous días, ou hai tres días», e eu dígolles «mira,
pero é que hai que lavarse todos os días, que mágoa, pero, se queres que te atenda, tes que lavarte, se non, non te atendo».” (Colombiana, corenta e un anos.
Exerce na actualidade. Barrio).
Non obstante, as alusións ás condicións hixiénicas dos locais nos que exercen a
actividade son máis ben escasas e diverxentes, sen que fornezan maior información.
n Noutra orde de cousas, aínda que o discurso das entrevistadas contén numerosas
alusións ao consumo de estupefacientes e alcohol, habituais no mundo da prostitución, case todas elas negan a inxesta destas substancias11.
De feito, a única excepción, neste sentido, constitúea o seguinte comentario:
“O tabaco, chegaba a seis paquetes diarios, cervexas e todo iso...” (Romanesa, vinte
e sete anos. Muller prostituída no pasado. Club).
Ao fío deste asunto, recolleuse un interesante testemuño dunha das mulleres prostituídas no pasado, no que se explican os motivos polos que algunhas das mulleres
prostituídas se inician no consumo de drogas.
“Eu o que consumía eran anfetaminas, porque me axudaban a falar, e así tiña máis
clientes; logo si, cando me prostituía xa tomaba anfetaminas, fumaba algún porro,
algunha raia de coca, e moito alcohol, moita bebida para así poder aguantar o
cliente, porque malo é que se deite contigo e malo é que te estea sobando, bicando,
11 Á marxe da muller prostituída no pasado que, como xa se comentou, fora drogodependente.
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calquera das cousas é noxenta. E coa droga non te decatabas moito.” (Galega,
corenta e tres anos. Muller prostituída no pasado. Distintos tipos de exercicio).
n Por último, en canto a outro tipo de hábitos, como os alimenticios, tamén se recadaron algunhas referencias que evidencian unha diversidade de circunstancias.
“A comida ben, porque cada unha de nosoutras pagaba quince euros e queriamos
comer ben.” (Brasileira, vinte e un anos. Abandono recente da actividade. Piso).
“Se podo comer fóra e comer de bocadillo, antes de facer a comida, prefiro facelo
(...). Este mes comín de bocadillo porque non había comida, había que pagar cousas
que se debían...” (Galega, trinta e cinco anos. Exerce na actualidade. Club e barrio).
“¡Como comida do meu país! Como tomate, aceite e todo con picante....” (Nixeriana,
vinte e sete anos. Exerce na actualidade. Club).
Algo semellante pode dicirse das horas que lle dedican ao sono, tal e como se deduce dos comentarios relativos ao horario de exercicio.

V.2. A situación emocional
O benestar psicolóxico é unha dimensión de gran relevancia en calquera análise que
se realice sobre o estado de saúde dunha determinada poboación, pero, neste caso,
adquire, sen dúbida, un maior significado, dadas as características da actividade que
desenvolve o colectivo obxecto de estudo.
Analízase, pois, de maneira independente neste apartado a información fornecida a
este respecto, xa que o seu peso no discurso das entrevistadas é, polo xeral, máis significativo que os comentarios relativos a outros aspectos relacionados coa saúde.
Todas as entrevistas recollen, de feito, comentarios relativos ao estado emocional das
mulleres, poñendo de manifesto como a prostitución afecta psicoloxicamente as persoas que a exercen. Cómpre, polo tanto, analizar esta parte do discurso, atendendo aos
distintos sentimentos enunciados.
n A totalidade das entrevistadas confirman ter experimentado momentos de fonda tristura, estados depresivos que van acompañados e/ou se ven determinados por
outros sentimentos, a saber:
¢ Cansazo vital.

“En vez de acostumarse a isto, unha abúrrese cada día máis, cánsaste. Ás veces
sobes cun cliente e dálle a unha como rabia pensar que lle toca porque lle toca,
porque se non, non gaña diñeiro. Algunha vez gustaríame que os clientes viñesen
e me dixesen «toma, regálolle isto e non subo», pero quen vai dar nada por nada.”
(Colombiana, corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“Onte, por exemplo, estiven cunha depresión, e non vin traballar, deume por estar
soa, por poñerme a meditar e todo iso, e ao pouco entroume como unha depre-
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sión por estar nesta vida, porque todos os días vir ver a mesma xente e o mesmo
trasfego, e todo iso; entón unha sempre vive pensando que non está ben nesta
vida, porque primeiro, o trato que os clientes che dan, e segundo, o medo, porque
unha non sabe que enfermidade pode coller...” (Colombiana, corenta e tres anos.
Exerce na actualidade. Barrio).
“Hai días que estou moi cansada e non quero vir, pero normalmente veño sempre” (Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).
¢ Soidade.

“Eu aquí non falo con ninguén, e necesito falar con alguén, desafogar e contar as
miñas cousas.” (Colombiana, corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
¢ Saudade.

“Sempre me sentín soa (...). Tiña saudade da miña nai.” (Brasileira, dezaoito anos.
Abandono recente da actividade. Club).
“Tiña moita saudade, da miña filla, da miña nai, ata mesmo dos meus amigos.”
(Brasileira, vinte e un anos. Abandono recente da actividade. Piso).
¢ Baixa autoestima.

“Teño moitos (pensamentos)... pois que ninguén me vai querer. Moitas veces, ao
mellor coñezo un rapaz e pode ser boa persoa, pero eu xa non lle dou pé a nada,
paréceme que todos veñen ao mesmo e penso «quen me vai querer estando
aquí»; penso que non, penso que veñen ao que veñen.” (Colombiana, vinte e nove
anos. Exerce na actualidade. Rúa).
¢ Nerviosismo, estrés. Sensación de abafo por non poder pagar a débeda.

“A médica do hospital díxome que tiña que estar en repouso, deitada, descansando. Dixo que estaba moi estresada e que tiña que estar quieta, aínda que non
sabía o que facía.” (Brasileira, vinte e cinco anos. Abandono recente da actividade. Piso).
“No club sentía moita tristeza porque nunca pagaba a pasaxe, e ás veces tiña
poucos clientes, había máis mulleres ca homes.” (Brasileira, dezaoito anos.
Abandono recente da actividade. Club).
“Eu pensaba «non o vou pagar nunca, este diñeiro»; porque de todas eu fun a que
menos traballei.” (Brasileira, vinte e catro anos. Abandono recente da actividade.
Piso).
¢ Vergonza.

“Eu sei que o que estou facendo, ante os ollos da humanidade e ante os ollos de
Deus, non está ben.” (Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na actualidade.
Barrio).
¢ Rabia, noxo, medo, etc.
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“Moitas veces dis: «Isto é noxento», sentes noxo cos homes, vaia, de todo por
dentro, para fóra non dis nada porque estás gañando, pero para ti, para dentro,
sentes noxo, sentes rabia, ¿entendes?, nada máis.” (Galega, cincuenta e catro
anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“Medo, si, medo de entrar cun cliente sen saber que me vai facer ou a que me vai
obrigar...” (Colombiana, corenta e tres anos. Exerce a actividade. Barrio).
n Doutra banda, resulta de grande interese considerar, ao fío da indagación deste tipo
de cuestións, as declaracións das mulleres que exerceron a actividade no pasado,
que veñen confirmar que os efectos psicolóxicos derivados de ter exercido a prostitución perduran co paso do tempo. As secuelas psicolóxicas, en xeral, e a síndrome
de estrés postraumático, en particular, son referidas nos seguintes comentarios:
“Psiquicamente non me encontro demasiado ben, quedáronme rastros e moitas
veces póñome nerviosa sen razón (...). Moitas veces dáme algo semellante a unha
crise, pero é de medo (...). Durmo, pero empezo a berrar e a moverme.” (Romanesa,
vinte e sete anos. Muller prostituída no pasado. Club).
“Como resumo da prostitución e todo ese mundo, custoume psicoloxicamente,
deixoume marcada para toda a miña vida...” (Galega, corenta e tres anos. Muller
prostituída no pasado. Distintos tipos de exercicio).

V.3. Necesidades e demandas das mulleres
Noutra orde de cousas, tanto de maneira espontánea como suxerida no discurso das
entrevistadas fixéronse explícitas necesidades e demandas de diversa índole, que se
expoñen ao longo das seguintes liñas:
n As principais demandas das mulleres son as relacionadas co emprego e a formación. O acceso a un posto de traballo é un aspecto que xorde ao longo de gran parte
das entrevistas realizadas e ao fío de diversas cuestións. De feito, este será un asunto que tamén se abordará no apartado correspondente ao abandono do exercicio.
“Fixen un curso de camareira (...). Gustoume moito e aprendín moito, e apunteime,
por se, de súpeto, me chaman para colocarme a traballar de camareira (...). Se me
sae traballo, pois póñome a traballar.” (Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na
actualidade. Barrio).
“Agora estou esperando uns cursos que van saír, pero en xaneiro, dixéronme.”
(Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).
Así, a meirande parte das estranxeiras e algunhas das mulleres autóctonas condicionan o abandono da actividade á posibilidade de acceder a un emprego en condicións, á vez que, como xa se comentou no epígrafe no que se analizan as causas
de inicio, algunhas mulleres inmigrantes xustifican a súa inserción no mundo da
prostitución aludindo ás dificultades que tiveron para acceder a un posto de traballo.
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Por outro lado, a necesidade de formación xorde no discurso dalgunhas entrevistadas, en ocasións de maneira explícita, noutros casos como recoñecemento implícito dunha preparación deficiente para a súa incorporación ao mundo laboral.
“Eu, se non dou un paso buscando un traballo, é porque en realidade eu non sei
nada; teño poucos estudos, nunca fixen un curso no meu país, entón, ¿onde vou
solicitar un posto de traballo, onde mo dan?...” (Colombiana, vinte e nove anos.
Exerce na actualidade. Rúa).
“Teño que facer un escrito, teño que ir a calquera sitio e non podo escribir nada;
escribo, pero con moitas faltas, non teño práctica en escribir, se teño que escribir
algo póñome moi nerviosa e non podo facer nada, empezo a suar, a suar, e en vez
de facer algo para adiante, parece que vou para atrás coma o cangrexo, e iso non
me gusta, non me gusta nada...” (Galega, cincuenta e cinco anos. Exerce na
actualidade. Piso).
O seguinte extracto dá conta dunha demanda máis concreta: a necesidade de proporcionar formación suficientemente remunerada.
“Eu non teño por que aceptar cursos, eu non teño por que aceptar cursos cun
traballo no que me pagan noventa euros (...). ¿Que son noventa euros ao mes? Ou
sexa que eu traballo de oito a tres da tarde e cobro unha miseria; das oito da mañá
ás tres da tarde e eu cobro noventa euros. Si, os cursos son bos para atopar un
traballo, moi ben, pero iso é unha miseria (...). ¿Ou ti con noventa euros vives?...”
(Portuguesa, corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
Ademais, parte das entrevistadas participaron xa en distintas accións de carácter
formativo.
n Entre as necesidades que se asocian directamente ao exercicio da prostitución, destácanse aquelas relacionadas co coidado da saúde, en concreto, o establecemento
de controis médico-sanitarios para as mulleres e a oferta de servizos sanitarios
especificamente destinados a este colectivo; demandas que xorden tanto de xeito
espontáneo como suxerido, tal e como se desprende dos seguintes extractos:
“Eu vouche dicir unha cousa: á muller que traballa na prostitución debíanlle poñer
unha revisión todos os meses forzosa, quixesen ou non quixesen, e a que non
quixese esa revisión, que non a deixasen traballar; ¿por que? porque van con moita
clase de xente...” (Galega, cincuenta e catro anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“Máis atención ás mulleres en cuestións de enfermidades de xinecoloxía, estar máis
pendentes.” (Colombiana, corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
n Por último, cómpre aludir ás necesidades e demandas de carácter máis xenérico e
persoal, algunhas relacionadas coas problemáticas detectadas no plano do benestar psicosocial e que se derivan do exercicio da prostitución: a importancia concedida a formar unha familia, a ter unha parella estable e á necesidade de compañía e
atención foron as necesidades máis abertamente expresadas.
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“Como muller eu necesito moitas cousas, necesitaba cartos, necesitaba fillos,
necesitaba unha vida cun bo home.” (Nixeriana, vinte e sete anos. Exerce na
actualidade. Club).
“Sempre me gustou ter unha familia e sempre o busquei. Con uns tiven sorte e con
outros non, pero sempre me gustou...” (Portuguesa, corenta e un anos. Exerce na
actualidade. Barrio).
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VI. Coñecemento e acceso aos distintos recursos
O grao de coñecemento dos recursos existentes na Comunidade Autónoma galega,
públicos e/ou gratuítos, xenericamente considerados, así como o acceso a eles por parte
das mulleres, foi outra das temáticas indagadas mediante a realización destas entrevistas.
Como noutros apartados do informe, a seguinte análise realizarase atendendo de xeito
diferenciado aos dous grandes colectivos determinados en función da procedencia das
mulleres:
n Polo que atinxe ás mulleres autóctonas, cabe falar dun notable grao de coñecemento
de servizos e recursos públicos ou gratuítos de distinto tipo, como poden ser os organismos responsables en materia de formación e colocación –Servizo Galego de
Colocación, INEM–, os distintos recursos existentes en materia de saúde dependentes do Sergas, os servizos sociais municipais, e diferentes organizacións non gobernamentais que desenvolven e o seu labor con colectivos marxinais.
Non obstante, o coñecemento dos recursos non implica a súa utilización, en ocasións
máis ben todo o contrario, pois parte deles son valorados negativamente por algunhas das mulleres entrevistadas.
“A única que se portou ben é «X» (unha traballadora social), a que está na Cruz
Vermella, ninguén máis. E vouche dicir outra cousa, o das asistentes sociais, iso é un
conto, só llelo dan (refírese a axudas económicas) a quen a eles lles convén, igual que
os pisos, igual que todo...” (Portuguesa, corenta e un anos. Exerce na actualidade.
Barrio).
“Para entrar na casa de acollida tes que poñer unha denuncia (por malos tratos do
marido), e eu pensei, vaia «axudaranche a buscar choio», pero non (...). Alí tiña aos
meus fillos, había unha profesora para eles, había comida, o que ti queiras, pero, á
hora de buscar traballo, tiñas que ter ti diñeiro para metelo no teléfono, e eu ía sen un
peso (...). A min nin Cáritas nin as monxas me axudaron moito.” (Galega, trinta e cinco
anos. Exerce na actualidade. Club e barrio).
“Si sei onde ir, pero a min nunca me deron esa axuda (a RISGA). Si recorrín á asistente social, pero a min nunca me deu esa axuda, por ser mariscadora.” (Galega, cincuenta e catro anos. Exerce na actualidade. Barrio).
Por outro lado, os servizos sanitarios dependentes da rede Sergas son utilizados por
todas estas mulleres, e, nalgún caso, tamén os de carácter privado.
Ao fío destas cuestións e tamén relacionado co reducido nivel educativo destas mulleres, resulta interesante destacar o testemuño dunha delas que detalla as dificultades
ás que ten que enfrontarse no acceso a servizos e recursos de calquera índole, dificultades que se derivan do seu analfabetismo:
“Quixen poñer o teléfono da compañía «X», e quitar o da compañía «Z», entón eu
quería conservar o número de teléfono que xa tiña, e eles xa me deron de baixa (...).
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Mandáronme uns papeis que tiña que cubrir, só era o nome e apelidos, enderezo, e
poñerlle o mesmo número como teléfono de contacto; pois fíxenme un taco que non
me aclaraba, e tiven que coller e levar os papeis á xestoría, para que mos cubrisen
ben, e só era iso o que había que facer.” (Galega, cincuenta e cinco anos. Exerce na
actualidade. Piso).
n A maioría das mulleres estranxeiras entrevistadas12 presentan tamén un notable grao
de coñecemento dos recursos existentes, recoñecendo, ademais, unha maior utilización deles que as autóctonas.
Así, no seu discurso poden atoparse referencias tanto a servizos de carácter municipal como sindicatos, ONG, recursos sanitarios públicos, así como outros de carácter
privado relacionados coa súa condición de estranxeiras –asesorías, despachos de
avogados–.
As seguintes liñas exemplifican o comentado:
“Eu sempre vou preguntar a Comisións Obreiras, e alí é onde sempre me teñen informada de como está o asunto (da regularización da súa situación como estranxeira),
en cuestións de papeis.” (Colombiana, corenta e un anos. Exerce na actualidade.
Rúa).

“Entrevistadora: ¿Vas a un médico privado ou vas a un médico do hospital, do
Sergas?
Eu depende do que teña. Cando me fixen as probas, porque me daba medo (a sida),
tiven un mozo aí atrás e... non sei, dábame medo. E fíxenas e, moi ben, perfecto, pero
non quixen ir ao medico de cabeceira, fun a Alecrín, e moi ben, sempre fago esa clase
de probas alí.” (Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).

12 Exclúense catro delas, todas de nacionalidade brasileira, que descoñecían os principais recursos e ser-

vizos públicos existentes, exceptuando a tarxeta sanitaria –da que nese momento aínda non dispoñían–, debido ás condicións ás que estaban sometidas antes de denunciar a súa situación.
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VII.A identificación da actividade.A imaxe social da prostitución
Neste punto do informe cómpre coñecer a percepción das propias mulleres verbo da
imaxe social que elas e, polo tanto, o exercicio da actividade, teñen na sociedade actual.
Por iso, neste capítulo coméntanse distintos aspectos relacionados coa visión social da
prostitución, o trato que as mulleres reciben no seu ámbito máis inmediato, o grao de
autoidentificación como mulleres prostituídas, así como a opinión sobre outras mulleres
que se dedican á actividade e as relacións entre elas.

VII.1. A identificación da actividade
Para poder comprender o grao de identificación co exercicio da prostitución por parte
das mulleres entrevistadas, cómpre atender aos seguintes aspectos:
Dunha banda, hai que ter en conta que, excepto unha muller, ningunha das estranxeiras exercera antes a prostitución no seu país de orixe. Todas elas refiren, de feito,
empregos anteriores, fundamentalmente en postos do sector hostaleiro ou como operarias en distintas industrias.
“En Nixeria traballaba en oficinas, en bares.” (Nixeriana, vinte e sete anos. Exerce na
actualidade. Club).
“Estaba traballando nunha fábrica de roupa.” (Romanesa, vinte anos. Exerce na
actualidade. Barrio).
“Antes eu traballaba nunha cafetería, nunha cafetería normal.” (Brasileira, vinte e cinco
anos. Abandono recente da actividade. Piso).
Así, os sentimentos persoais relacionados coa consideración da actividade son, polo
xeral, de vergonza e rexeitamento de algo que se viron abocadas a realizar.
“Hai días que me sinto moi ben, porque trato de velo en positivo, pero tamén hai días
que me sinto mal, porque non é o que quero para min, eu non me sinto así. Eu entro
nunha cafetería ou en calquera outro sitio e dáme vergonza que alguén me poida
recoñecer, que digan «mira esa rapaza, a de alí», dáme moita vergonza. Eu vou a unha
cafetería ou a un restaurante e trato de ir o máis discreta que podo.” (Colombiana, vinte
e nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).
Isto acentúase, ademais, no caso das mulleres que xa non exercen e foron obxecto de
tráfico sexual, nos que a prostitución se percibe como unha circunstancia traumática
das súas vidas.
“Non é unha cousa boa, é ruín, eu tiven esa experiencia e é a cousa máis ruín do
mundo. É pésima, as mulleres que están na prostitución sofren moito.” (Brasileira, vinte
e un anos. Abandono recente da actividade. Piso).
Por outro lado, cómpre indicar que varias mulleres, autóctonas e estranxeiras, compaxinan a prostitución co desenvolvemento doutras actividades, como o coidado de nenos
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e as tarefas de limpeza; á vez que algunhas afirman cotizar á Seguridade Social como
traballadoras do servizo doméstico, tanto por conta propia como por conta allea.
“A Seguridade Social tamén a estou pagando desde que me separei do meu home (...).
Para ter un médico para os nenos, por se estaban enfermos ou había unha operación
ou algo; máis que nada polos nenos, e púxenme o seguro de empregada do fogar.”
(Galega, cincuenta e cinco anos. Exerce na actualidade. Piso).
“Eu estou como se estivese traballando no servizo doméstico, fíxome un amigo un
contrato (...). É como se o pagase el, pero en realidade págoo eu.” (Colombiana, vinte
e nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).
Tendo en conta, pois, todas estas circunstancias, que poden incidir nun maior ou menor
grao de identificación ou autodefinición como mulleres prostituídas, debe sinalarse que
a maioría delas rexeitan ser identificadas cos termos “prostitución”, “muller que exerce
a prostitución” ou “prostitutas”, con independencia de se exercen ou non outra actividade. Só dúas delas, procedentes doutros países, se definen como “puta” e como muller
que traballa na “putería”.

“Entevistadora: ¿Se eu che pregunto «en que traballas ou que fas», ti que me
respondes?
Non che respondería. Vaia, en Colombia chámanlle «a vida alegre», e aquí se ti me
preguntas, eu diríache «nun bar, con homes».” (Colombiana, corenta e un anos. Exerce
na actualidade. Barrio).
“Cando me preguntan «¿en que traballas? –pois traballo nun club–», é o que digo, non
digo que traballo de prostituta ou como lle queiras chamar; «chica de compañía».”
(Galega, trinta e cinco anos. Exerce na actualidade. Club e barrio).

VII.2. Percepción da súa imaxe social
Como se indicou, as mulleres entrevistadas recoñecen, directa ou indirectamente, sentirse avergonzadas por se dedicaren ao exercicio da prostitución. Ao cabo, asumen e
interiorizan a imaxe que da prostitución perciben na sociedade, son conscientes da súa
estigmatización.
A isto se debe que, en moitos casos, estas mulleres teñan unha dobre vida, ou que,
polo menos, intenten manter oculta esta faceta no seu ámbito. Os seguintes extractos
dan conta da importancia que nestes casos se concede ao mantemento da discreción
en distintos aspectos das súas vidas cotiás.
“Eu paso pola rúa e non vou pintada, non vou extravagante, non vou chamando a
atención (...). De min non pensan nada, porque eu á casa non levo a ninguén, refírome
a onde eu vivo, onde teño familia e todo iso. Alí non levo á ninguén, e ninguén sabe
onde traballo, saio e entro, entro e saio; saben que traballo, pero non saben en que.”
(Galega, cincuenta e cinco anos. Exerce na actualidade. Piso).
“Eu antes non quería entrar en ningunha cafetería, nin nun sitio no que houbese moita
xente; nin ás reunións do colexio da miña filla quería ir, nin quería relacionarme moito
(...). A xente arrímase a ti e xa che preguntan «¿en que traballas?»
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Entrevistadora: ¿E ti que contestas cando che preguntan iso?
Eu digo que no servizo doméstico.” (Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na
actualidade. Rúa).
Recadáronse, a este respecto, múltiples comentarios nos que se pon de manifesto o
rexeitamento que perciben, ou nos que aluden aos prexuízos, á hipocrisía e á dobre
moral da sociedade.
“A sociedade venos moi mal, moi mal. Pero sabes o que che digo, que eu como teño
que vivir co meu... ninguén che dá nada. Tampouco me importa o que digan, así de
práctico, porque a sociedade é tan hipócrita, tan mala (...). Se vives ben, porque vives
ben, se vives mal «¡mira, que mágoa!...»” (Portuguesa, corenta e un anos. Exerce na
actualidade. Barrio).
“As persoas maiores teñen unha mentalidade, que o que máis pensan é «son unhas
porcas que fan o que non deberían e nos rouban os maridos», cousa que non é
verdade. E, á parte, que o primeiro que din é «a vida fácil», e cando escoito iso digo
«mira, filliña, cando queiras cámbioche o meu choio polo teu, aínda que sexa de peón
de albanel, cámbiocho cando queiras, a ver se es quen de aturar o que aturo eu».”
(Galega, trinta e cinco anos. Exerce na actualidade. Club e barrio).
“ Si que hai moitos prexuízos (...). Ás veces míranme e paréceme que están a dicir «aí
vai esa prostituta».” (Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na actualidade. Barrio).
Ademais, tamén se obtiveron algunhas reflexións das mulleres inmigrantes que refiren
a percepción de condutas e actitudes racistas ou xenófobas no seu ámbito máis inmediato.
“Hai moita xente racista á que non lle gustan as rapazas «morenas».” (Nixeriana, vinte
e sete anos. Exerce na actualidade. Club).
“Se vas traballar e saben que fuches muller prostituída ou prostituta non te collen, entón
as prostitutas e as ex-prostitutas son vistas do mesmo xeito en todo o mundo, dá igual
que sexan homes, mulleres, maiores... todos te miran da mesma forma, «esta é
prostituta», «esta cólleme o marido» (...). E se non se dedica á prostitución dá igual, nas
aldeas din «¡esta colombiana que veu!...»” (Romanesa, vinte e sete anos. Muller
prostituída no pasado. Club).
“Hai de todo, hai xente que nos ve con racismo e outra que non nos ve inferiores; algúns
parece que te desprezan, como que vales menos que os demais, outra xente trátate
como a calquera outra persoa.” (Colombiana, corenta e un anos. Exerce na actualidade.
Barrio).

VII.3. As relacións con outras mulleres
Ao fío destas e doutras cuestións, as entrevistas realizadas recollen múltiples comentarios relativos ás relacións con outras mulleres que exercen a prostitución. A lectura
destas evidenciou ao respecto sentimentos e opinións ambivalentes, como xa se destacaba na análise da información fornecida polas persoas profesionais en materia de
prostitución.
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As relacións son, en termos xerais, valoradas en termos negativos. Moitas reflexións
mencionan, de feito, a falta de compañeirismo e a competitividade no desenvolvemento cotiá da actividade.
“No club non tiña ningunha amiga, ninguén é amiga de ninguén.” (Brasileira, dezaoito
anos. Abandono recente da actividade. Club).
“As mulleres que traballan na prostitución, a que máis e a que menos andan todas
amolándose as unhas ás outras.” (Galega, cincuenta e cinco anos. Exerce na
actualidade. Piso).
Non obstante, tamén se recolleron testemuños que evidencian actitudes de compañeirismo e axuda mutua, sobre todo en momentos ou situacións conflitivas.
“Non facemos diferenzas entre as mulleres, que esta é española, que esta é
portuguesa, non, son todas iguais, como nosoutras (refírese, en concreto, ao colectivo
de romanesas).” (Romanesa, vinte anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“Aquí berras (refírese a situacións conflitivas ou de perigo cos clientes), por exemplo,
aínda que non nos falemos unhas coas outras, porque sempre hai envexas, sempre hai
liortas, aínda que non nos falemos, en momentos deses imos todas, estamos todas
unidas, non escapa unha e te deixa co problema, estamos todas unidas; (o cliente) ou
nos ten que dar a todas ou ten que marchar.” (Galega, cincuenta e catro anos. Exerce
na actualidade. Barrio).
Un dato curioso, neste sentido, é que gran parte das entrevistadas se refiren en termos
críticos ás outras mulleres que exercen a prostitución. Diferencian, moitas veces, entre
aquelas que, como elas, exercen a actividade por necesidade e por falta doutras alternativas, e as que o fan por outros motivos que non se relacionan coa precariedade económica (consumo de drogas, ludopatías, etc.).
Os seguintes extractos exemplifican as diferentes actitudes e opinións detectadas ao
respecto:
“Entre as mulleres atopas de todo. Era o que che dicía antes, a que está por vicio
amárgache a vida, esa xa che vén amargar a vida, e a que está por necesidade está
ao seu e punto.” (Galega, cincuenta e catro anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“A maioría delas son unhas viciosas, e non saben manter un peso, e canto máis teñen
máis queren (...), non saben administrarse e teñen moito vicio, porque unhas fuman,
fuman moito, outras están na droga (...). Hai outras que non están metidas nas drogas,
pero están metidas nas máquinas, nas «tragaperras» ou nos bingos...” (Galega,
cincuenta e cinco anos. Exerce na actualidade. Piso).
“Eu sei que si, que (algunhas) si o fan sen necesidade, por ir de marcha, por ter cartos
para comprar non sei que, para drogas.” (Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na
actualidade. Rúa).
“Eu penso que tampouco son prostituta, porque eu fágoo a cambio de algo, e é un
traballo como outro calquera. (...). Hai a típica puta que só quere vicio. (...). Son mulleres
que non teñen necesidade de nada. Agora, porque o fagas co teu corpo, te busques
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unha vida, a cambio de diñeiro para poder chegar a fin de mes...” (Portuguesa, corenta
e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).
Nesta orde de cousas, a eventual asociación das mulleres en defensa dos seus intereses é un aspecto valorado de xeito moi diferente. Dunha banda, xúlgase en termos moi
positivos, de cara á defensa conxunta dos seus intereses, doutra, concíbese como algo
improbable, debido precisamente ás dificultades que xorden nas súas relacións cotiás.
“Veríao ben, porque aquí cada unha está ao seu, todas temos a mesma situación, a que
non ten tres fillos ten a nai enferma, a que non ten catro fillos, matáronlle a familia, está
loitando por un porvir aquí mesmo.” (Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na
actualidade. Barrio).
“Sería moi bo (poder constituír este tipo de organizacións), pero tamén sería raro e
inalcanzable, porque hai tanto pique; se o podo facer eu non che vou deixar facelo a ti,
é o que hai; compañeirismo neste sentido hai moi pouco.” (Galega, trinta e cinco anos.
Exerce na actualidade. Club e barrio).
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VIII.O abandono do exercicio da prostitución
A realización desta investigación cualitativa puxo de manifesto que todas as entrevistadas que exercen a prostitución na actualidade desexan abandonar a actividade.
Así, á marxe de variables como a nacionalidade ou a idade, todas elas contemplan, con
maior ou menor intensidade, a posibilidade de abandonar o exercicio da prostitución.
“Claro que si, cando me vaia a Romanía voume facer unha muller moi normal.”
(Romanesa, vinte anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“Si, pénsoo moitas veces. O ano pasado deixei isto cinco meses.” (Nixeriana, vinte e sete
anos. Exerce na actualidade. Club).
“Se Deus quere, aí en xaneiro xa haberá traballo e chamaranme para traballar...”
(Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na actualidade. Barrio).
“A ver se encontro unha persoa maior para coidar, sexa home, sexa muller, dáme igual,
en canto atope iso, de verdade que non piso máis isto, de verdade que non...” (Galega,
cincuenta e catro anos. Exerce a actividade. Barrio).
A falta de alternativas laborais e, en termos xerais, un baixo nivel educativo, son os principais obstáculos aos que se enfrontan as entrevistadas, pero, sen lugar a dúbidas, o
motivo máis aludido é a baixa remuneración dos postos de traballo aos que elas poderían acceder, sobre todo no caso das estranxeiras, pois precisan duns ingresos tanto para
poder seguir vivindo en España como para soster economicamente a unidade familiar
que deixaron nos seus países de orixe.
“Traballos hai moitos, pero mal pagados, entón non me chega para a obriga que teño (...).
Non me compensa para as necesidades que teño (...). Son nove persoas ao meu cargo,
que non é calquera cousa.” (Colombiana, corenta e un anos. Exerce na actualidade.
Barrio).
“O servizo doméstico está moi mal pagado, moi mal pagado, non chega para nada; eu
aínda que quixese non podo, porque dime ti a onde vou eu con corenta mil pesetas, se
o meu piso vale sesenta mil; e logo outros gastos.” (Colombiana, vinte e nove anos.
Exerce na actualidade. Rúa).
En calquera caso, para analizar polo miúdo as posibilidades de abandono do exercicio
da actividade, cómpre ter en conta outros aspectos, como o cumprimento dos obxectivos
iniciais que as levaron a prostituírse, e as expectativas a curto ou medio prazo, en especial, das mulleres inmigrantes.
Así, a maioría das entrevistadas que seguen a exercer a actividade afirman ter visto cumpridos parte deses obxectivos iniciais, algo que, aínda que en ocasións se atopa latente
ao longo do discurso, noutras confírmase expresamente.
“Si, vin cumpridas moitas cousas desde que estou aquí: primeiro, que á miña filla fáltalle
un ano para rematar a carreira, e á miña nai e á outra neniña non lles fai falta comidiña,
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e xa saquei unha casiña que a estou pagando, e esas son as metas que xa teño...”
(Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na actualidade. Barrio).
Por outro lado, polo que respecta ao futuro das entrevistadas procedentes doutros países, o retorno ao país de orixe é a posibilidade máis apuntada, aínda que algunha manifesta a súa intención de instalarse en Galicia definitivamente.
“Si, poño dous taxis a traballar (en Colombia) e vanme dando para ter de que vivir (...).
Traballar un ano máis e non máis (...). Porque xa estou que me rindo.” (Colombiana,
corenta e un anos. Exerce na actualidade. Barrio).

Con respecto ao momento da volta ao seu país: “Non sei. Só Deus o sabe. Dous ou tres
meses, cinco, pode ser un ano; non sei.” (Romanesa, vinte anos. Exerce na actualidade.
Barrio).
“A miña intención é aforrar diñeiro para comprar un piso aquí. Eu quero vivir aquí polas
miñas fillas. Traer a miña filla para que teña a posibilidade de estudar, porque no meu
país non é posible (...). Non quero ir porque tal e como está o país, que vou facer alí,
aínda que aforre diñeiro, aínda que merque unha casa alí ou teña un negocio, non vale
para nada.” (Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na actualidade. Rúa).
Se estas son as circunstancias que rodean a posibilidade de abandono da prostitución
por parte das mulleres que aínda a exercen, cómpre comentar unha serie de aspectos
relacionados co abandono doutras entrevistadas que relatan a súa experiencia, relacionada fundamentalmente co poder das mafias e as redes de prostitución que operan en
Galicia e noutros lugares de España. Nestes casos, o abandono da prostitución tivo
lugar, ben pola fuxida dos clubs nos que eran explotadas, ben pola intervención policial
realizada nun piso de contacto.
Á marxe das extremas condicións nas que eran obrigadas a prostituírse, as historias de
vida destas mulleres confirman as presións e as ameazas constantes, dirixidas non só
contra elas, senón tamén contra as súas familias.
“El falaba dun amigo seu que tiña unha casa feminina, un club, e que se elas fuxían
mandaba matalas, mandaba pegarlles. El non dicía «voute matar», pero contaba a
historia.” (Brasileira, vinte e catro anos. Abandono recente da actividade. Piso).
“Dicían que se non volvía ao club que ían matar a miña nai.” (Brasileira, dezaoito anos.
Abandono recente da actividade. Club).
As ameazas, ademais, tal e como xa se apuntaba en partes anteriores do estudo chegan, en ocasións, a materializarse.
“Sempre con ameazas, ameazoume cunha pistola, con todo, dicíame que ía matarme,
que ía esnaquizarme, que ía tirarme, e que como non tiña papeis que ninguén se
decataría. Logo ameazou a miña familia, foi á casa da miña avoa, foi á casa da miña nai,
ameazou ao meu irmán e tivo que marchar da casa, volveu despois de moito tempo;
queimoulle o coche ao meu tío, moitas cousas...” (Romanesa, vinte e sete anos. Muller
prostituída no pasado. Club).
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A situación de escravitude á que someten as mulleres, polo menos ata que conseguen
saldar a débeda da viaxe, leva a estes grupos organizados dedicados ao tráfico con fins
de explotación sexual a articular todo tipo de mecanismos que implican un férreo control
sobre elas. Ademais, confírmase o intercambio de mulleres entre distintos clubs, pertencentes ou non ao mesmo grupo ou rede organizada. O seguinte testemuño representa
un claro exemplo do comentado:
“Si, son socios e cámbianas. Entón eu fun pasar unha semana a Lugo, ao outro club que
me dixeron unhas amigas que era moi bo, que tiña moitos clientes, moitos homes, e
entón fun sen falar co meu xefe. Eu quería traballar nese sitio, en Lugo, para pagar a
pasaxe para eles, e eles, cando se deron de conta de que fuxira foron detrás de min, moi
nerviosos. Din que había oito homes agardando por min fóra do club. Tiña moito medo,
porque sei que o meu xefe é da mafia; entón dixen «non vou» e díxome «ti ves comigo
porque me debes cartos», e retorceume o brazo dúas veces. Asusteime moito e entón
escondinme...” (Brasileira, dezaoito anos. Abandono recente da actividade. Club).
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IX. A opinión das mulleres diante das distintas políticas de
intervención en materia de prostitución
As entrevistas en profundidade realizadas finalizaban indagando as opinións das mulleres verbo das distintas políticas de intervención ante o exercicio da prostitución. Resulta,
pois, primordial, coñecer as posicións das propias mulleres que exercen ou exerceron a
actividade, para o que se describiron, a grandes trazos, os principais sistemas xurídicolegais existentes: o prohibicionismo, o abolicionismo, a postura que avoga pola completa legalización da actividade, e a destinada a regularizar só determinados aspectos do
exercicio13.
A lectura conxunta da información obtida evidencia unha diversidade de pareceres ao
respecto, que, como peche deste informe de resultados, se plasman a continuación:
n Un sector das entrevistadas aposta pola legalización da actividade. Os argumentos
recadados teñen como base a demanda da concesión de dereitos sociais para as
mulleres que exercen a prostitución, derivada dunha regulación legal da actividade, da
súa consideración como traballo.
“Gustaríame que a legalizasen, aínda que tivésemos que pagar a Seguridade Social,
pero que o día de mañá fose recibir unha pensión, un seguro, como calquera outro
traballo. A min si me gustaría, moitas opóñense (...). Eu teño escoitado a moitas mulleres que comentan «¿como se vai pagar a Seguridade Social, como se vai poñer o
corpo para lle pagar ao Goberno a Seguridade Social?» , que eu non o entendo... é
algo que nos vai favorecer...” (Colombiana, corenta e un anos. Exerce na actualidade.
Barrio).
“Escoita, eu tamén vería ben que o Goberno apoiase as mulleres que están nisto,
cunha Seguridade Social, con todo, como hai noutros países (...). Se, por exemplo, un
traballador da construción, un médico ou un camioneiro pagan trescentos euros, pois
a nosoutras que nos asignen douscentos, que xa está ben (...). Sabes que isto non vai
durar sempre, pero que cotizas dez ou quince anos e tes, sequera, unha paguiña para
vivir, sen necesidade de RISGA nin trapallada ningunha.” (Portuguesa, corenta e un
anos. Exerce na actualidade. Barrio).
De calquera xeito, é importante subliñar que a maioría destas opinións proceden de
mulleres autóctonas e de maior idade que as estranxeiras, reproducíndose o perfil
máis característico de ambos os dous colectivos.
n No polo oposto, outras entrevistadas exprésanse abertamente en contra da elaboración de normas e políticas públicas que contribúan a regularizar ou legalizar unha actividade que prexudica as mulleres que a desenvolven.
“Eu, se puidese, prohibiría, pero facendo postos de traballo para estas mulleres (...).
A min non me gustaría que a legalizasen, porque é como aceptar que exista iso (...).
13 Nalgunhas entrevistas, sobre todo naquelas nas que o idioma representaba un certo atranco para a

comunicación, simplificouse a cuestión, describindo de xeito sumario o modelo abolicionista ou prohibicionista, dunha banda, e o da legalización, doutra.
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Por moi legalizada que estea eu non vou ir a un banco e dicir «veño pedir un
empréstito. -¿Profesión?- Prostituta.»” (Colombiana, vinte e nove anos. Exerce na
actualidade. Rúa).

“Entrevistadora: ¿A túa postura é que a legalización non, a regulamentación non;
empezar a prohibir xa?
Exactamente, penso que o importante sería crear un mundo laboral para as mulleres,
recursos, o que sexa, menos a prostitución; que é iso de que a muller venda o seu
corpo...” (Galega, corenta e tres anos. Muller prostituída no pasado. Distintos tipos de
exercicio).
n Por último, cómpre referir aquelas opinións que, sen posicionarse tan claramente nun
ou noutro sentido, aluden tamén á necesidade de crear emprego dirixido ás mulleres
en situación de especial vulnerabilidade social. No fondo destas reflexións está presente, ao cabo, a idea de que a prostitución non é nin pode ser considerada como un
traballo, senón unha actividade que moitas mulleres se ven abocadas a realizar,
sendo expresión da feminización da pobreza.
“Ás veces creo que se debería prohibir, e outras veces non, porque se a muller non
ten estudos é moi difícil conseguir un traballo.” (Brasileira, vinte e cinco anos.
Abandono recente da actividade. Piso).
“Hai mulleres que non teñen opción, que teñen que facer iso, porque non teñen
estudos, que non teñen nada na vida...” (Brasileira, vinte e catro anos. Abandono
recente da actividade. Piso).
“Para min sería mellor que rematase todo, pero que houbese acceso ao emprego, ao
traballo, porque se non facilitan o acceso ao emprego, se as mulleres non teñen
traballo, como fan para non deixar morrer as súas fillas e os seus fillos de fame, como
fan para vivir...” (Colombiana, corenta e tres anos. Exerce na actualidade. Barrio).
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Análise cualitativa:
entrevistas realizadas mediante cuestionario
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I. Perfil sociodemográfico. Orixe e relacións familiares
Para poder construír un perfil da poboación obxecto de estudo é preciso analizar as súas
características sociodemográficas, como o lugar de procedencia e residencia, a idade e
o nivel de estudos, cuestións ás que se dedica a primeira parte deste capítulo. Nun
segundo apartado atenderase xa ao ámbito familiar das mulleres entrevistadas, describindo, en primeiro lugar, como e con quen se relacionan as mulleres entrevistadas, e, en
segundo termo, o grao de coñecemento do exercicio da actividade no contexto familiar.

I.1. As características sociodemográficas
Tal e como se efectuou noutras das análises incluídas na presente investigación, procedeuse a unha segmentación da mostra en función da orixe xeográfica das entrevistadas, concretamente en dous grandes grupos: as mulleres autóctonas e as mulleres
estranxeiras. Ao longo do presente informe intentarase comparar as condicións de vida
e de desenvolvemento da actividade dunhas e doutras en múltiples aspectos, sinalando as súas diferenzas ou similitudes a través da realización de análises bivariadas que
atendan a esta variable. De feito, a través do proceso de recollida da información intentouse conseguir un número de entrevistas semellante para os dous colectivos, co
obxectivo de poder analizar os resultados desde unha perspectiva comparativa.
Así, pois, cómpre apuntar, en primeiro lugar, que representatividade teñen unhas e
outras sobre o total de mulleres entrevistadas: das cento dúas mulleres que responderon á entrevista, o 56,8% son autóctonas –colectivo que presenta un peso porcentual
algo maior debido á inclusión das mulleres portuguesas dentro deste grupo14 – e o
42,2% son estranxeiras. Tan só unha muller omitiu responder a esta cuestión, que se
ve reflectida no 0,9% que recolle o gráfico seguinte.
G.1. GRANDES COLECTIVOS SEGUNDO LUGAR DE ORIXE
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

Nc
0,9%

Estranxeiro
42,2%
España
56,9%

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

14 Cómpre lembrar que a condición de cidadás da Unión Europea, así como as estreitas relacións detec-

tadas no ámbito da prostitución entre Galicia e Portugal, derivadas da proximidade xeográfica, fan máis
apropiada a inclusión das mulleres de nacionalidade portuguesa no colectivo de mulleres autóctonas.
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No cadro que se presenta a continuación pode observarse o lugar de procedencia das
entrevistadas de xeito máis pormenorizado, podendo subdividir ao colectivo de estranxeiras en tres grupos: as mulleres procedentes dos países do Leste –que representan
o 4,9% das cento dúas entrevistadas–, as do continente africano (3%), e as de América
Latina (34,3%).
C.1. LUGAR DE ORIXE

ESTRUTURA PORCENTUAL
LUGAR
ORIXE

%

N

España

49.0

50

Portugal

7.8
TOTAL AUTÓCTONAS

Colombia

8
56.8

58

23.5

24

República Dominicana

2.9

3

Brasil

3.9

4

Venezuela

1.0

1

Arxentina

2.0

2

Ecuador

1.0

TOTAL AMÉRICA LATINA

1
34.3

Hungría

1.0

Romanía

3.9

TOTAL EUROPA DO LESTE

35
1
4

4.9

5

Angola

1.0

1

Liberia

1.0

1

Nixeria

1.0

1

TOTAL CONTINENTE AFRICANO

3.0

3

TOTAL ESTRANXEIRAS

42.2

43

Ns/Nc

0.9
TOTAL

100

1
102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Se se atende exclusivamente ás corenta e tres estranxeiras, o peso das sudamericanas ponse de relevo con maior claridade: máis de oito de cada dez mulleres non autóctonas proceden desta parte do mundo. Isto é consecuencia do elevado peso das mulleres provenientes dun mesmo país, Colombia, onde naceron máis da metade das mulleres estranxeiras entrevistadas.
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G.2. ORIXE DAS ESTRANXEIRAS
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 43
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81,4
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África

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Doutra banda, resulta que, se a maior parte das entrevistadas proceden do medio rural
(o 52%), no momento actual son máis de nove de cada dez as que residen nunha das
sete cidades galegas.
G.3. HÁBITAT DE PROCEDENCIA
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

100
90
80
70

52,0

47,1

60
50
40
30
20

0,9

10
0
Medio rural
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Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

G.4. HÁBITAT DE RESIDENCIA
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

91,2
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80
70
60
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Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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O éxodo rural é máis habitual entre as mulleres estranxeiras, pois a maior parte delas
residían fóra das grandes urbes no seu lugar de orixe (concretamente, o 60,5%), cando
agora residen no medio urbano en proporción semellante ás autóctonas, tal e como
pode comprobarse no cadro nº 3.
C.2. HÁBITAT DE PROCEDENCIA SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
HÁBITAT
PROCEDENCIA

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Medio rural

46.6

60.5

52.0

Medio urbano

53.4

39.5

47.1

-

-

0.9

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

C.3. HÁBITAT DE RESIDENCIA SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
HÁBITAT
RESIDENCIA

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Medio rural

8.6

7.0

7.8

91.4

93.0

91.2

-

-

1.0

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Medio urbano
Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Por outro lado, na actualidade, preto de sete de cada dez entrevistadas viven nun piso
de aluguer, tipo de residencia fronte ao que calquera outro perde relevancia, especialmente as fórmulas hostaleiras, nas que afirma residir só o 4,9%.
Con todo, cómpre destacar que o 6,9% reside no mesmo club onde exerce a prostitución, mentres que, en idéntica porcentaxe, outras mulleres afirman ter casa ou piso en
propiedade.
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G.5. LUGAR DE RESIDENCIA
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

68,6

Piso/casa en aluguer
Piso/casa en cesión ou
préstamo

11,8

Piso/casa en
propiedade

6,9
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6,9

Hostal/hotel/pensión

4,9
0,9

Nc
0
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20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Nunha análise segundo grandes colectivos, obsérvanse diferenzas que cómpre salientar:
n Aínda que o habitual é vivir nunha casa de aluguer, entre as autóctonas isto é máis
frecuente que entre as estranxeiras (75,9% fronte a un 58,1%).
n Doutra banda, todas as que afirman vivir nun piso en propiedade son mulleres autóctonas, mentres que as únicas que din facelo no club no que exercen son estranxeiras.
C.4. LUGAR DE RESIDENCIA SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
LUGAR
RESIDENCIA

Piso/casa en aluguer
Piso/casa en cesión ou

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

75.9

58.1

68.6

8.6

16.3

11.8

préstamo
Piso/casa en propiedade
Club
Hostal/hotel/pensión

12.1

-

6.9

-

16.3

6.9

3.4

7.0

4.9

-

2.3

0.9

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

No referente á idade das entrevistadas, cómpre salientar que:
n Só un 12,7% son menores de vinte e cinco anos –aínda que en ningún caso recoñeceron ser menores de idade–.
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n O grupo con maior peso é o de vinte e cinco a tinta e catro anos –no que se sitúa o
32,4%–, e, en segundo termo, o de trinta e cinco a corenta e catro anos.
n A partir desta idade a proporción de mulleres en cada un dos grupos considerados
decrece considerablemente, ata chegar ao 10% que supera os cincuenta e catro
anos.
G.6. GRUPOS DE IDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL. N=102
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Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Finalmente, a media de idade das mulleres entrevistadas queda establecida nos 37,5
anos, e obsérvanse modulacións interesantes ao considerar os grandes colectivos
entre os que pode dividirse a poboación obxecto de estudo: se entre as autóctonas o
grupo de idade con maior peso é o de trinta e cinco a corenta e catro anos –que representa o 31% delas–, entre as estranxeiras o máis habitual é ter entre vinte e cinco e
trinta e catro anos –no 41,9% dos casos–. Son, pois, considerablemente máis novas
que as autóctonas, sobre todo se se ten en conta que a porcentaxe de menores de
vinte e cinco anos entre as españolas e portuguesas é de 3,4%, mentres que entre as
estranxeiras a proporción supera o 25%.
A media de idade rexistrada en cada colectivo non deixa lugar a dúbidas: mentres que
as autóctonas teñen corenta e dous anos por termo medio, as de fóra da Península
teñen 31,7.
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C.5. GRUPOS DE IDADE SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
GRUPOS
IDADE

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Menor de 25 anos

3.4

25.6

12.7

Entre 25 e 34 anos

24.1

41.9

32.4

Entre 35 e 44 anos

31.0

25.6

28.4

Entre 45 e 54 anos

25.9

4.7

16.7

55 ou máis anos

15.6

2.2

9.8

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Noutra orde de cousas, o nivel educativo das entrevistadas é baixo: o 44,1% abandonou a escola ao rematar os estudos primarios, e outro 36,3% carece de formación
–incluíndo a quen non finalizou o ensino primario–. Deste xeito, non chega a un 20% a
proporción de mulleres que recibiron unha formación máis ampla.
G.7. NIVEL DE ESTUDOS TERMINADOS
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102
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Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Con todo, novamente aparecen diverxencias ao considerar a procedencia das entrevistadas, declarando estar máis formadas as estranxeiras que as autóctonas: mentres que
preto da metade destas últimas non posúe estudos, ao mesmo tempo que, de telos, o
máis frecuente son os primarios (41,4%), entre as estranxeiras o habitual é ter finalizado os primarios –no 46,5% dos casos–, mentres que tres de cada dez posúen tamén
os secundarios.
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C.6. NIVEL DE ESTUDOS TERMINADOS SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
NIVEL
ESTUDOS

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Sen estudos

48.3

20.9

36.3

Estudos primarios

41.4

46.5

44.1

Estudos secundarios

6.9

30.2

16.7

Estudos universitarios

3.4

2.3

2.9

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

O estado civil parece non ser un aspecto determinante na caracterización das mulleres
entrevistadas. Sen un peso porcentual moi destacado, o grupo algo máis numeroso é o
das solteiras (36,3%), seguido polo das separadas e divorciadas (30,4%), e, a maior
distancia, o daquelas que viven en parella.
G.8. ESTADO CIVIL
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

36,3

Solteira
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30,4
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16,7
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4,9
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Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Segundo a orixe, mentres que entre as españolas e as portuguesas o máis habitual é
estar separada/divorciada ou solteira, entre as estranxeiras destácase o peso destas
últimas.
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C.7. ESTADO CIVIL SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
ESTADO
CIVIL

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Solteira

32.8

41.9

36.3

Separada/divorciada

34.5

23.3

30.4

Vivindo en parella

19.0

14.0

16.7

Casada

6.9

16.2

10.8

Viúva

5.2

4.6

4.9

Nc

1.6

-

0.9

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Independentemente de se a relación de parella foi formalizada, a maior parte das mulleres que viven coa parella afirman que esta traballa na actualidade –concretamente o
57,1%–, aínda que unha fracción considerable destas mulleres omite responder a esta
cuestión.
G.9. SITUACIÓN SOCIOLABORAL DA PARELLA
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 28
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pensionista

10,7

Nc

21,5
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Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

En calquera caso, e como comentario de tendencias, a proporción de compañeiros que
traballan é moito máis destacada entre as estranxeiras (76,9% fronte ao 40% das
autóctonas), pois estas últimas aluden tamén a outras situacións sociolaborais.
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C.8. SITUACIÓN SOCIOLABORAL DA PARELLA SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
SITUACIÓN
SOCIOLABORAL DA PARELLA

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Traballando

40.0

76.9

57.1

Desempregado

20.0

-

10.7

20.0

-

10.7

20.0

23.1

21.5

TOTAL %

100

100

100

N

15

13

28

Xubilado, pensionista por
incapacidade
Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

I.2. As relacións familiares
Unha vez descritas as características sociodemográficas das mulleres que responderon á entrevista, cómpre indagar outros aspectos relacionados co contexto familiar.
A primeira cuestión que convén considerar é, precisamente, como é a relación coa súa
parella. Novamente a fracción de referencia é a de mulleres que viven co seu compañeiro –vinte e oito das cento dúas entrevistadas–, e, como reflicte o gráfico nº 10, a relación con eles é satisfactoria na maior parte dos casos –concretamente, no 57,1%–. Non
obstante, un 17,9% prefire non contestar a esta cuestión, unha proporción idéntica á
daquelas que a cualifican como “regular”. Para un 7,1% a súa relación é mala.
G.10. RELACIÓN COA PARELLA
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 28
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Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Nunha análise segundo grandes colectivos, e como comentario de tendencias, dado o
reducido tamaño da fracción de mulleres que responden a esta cuestión, obsérvase
que as autóctonas móstranse máis satisfeitas que as estranxeiras respecto da súa relación de parella, pois non só afirman que esta é “boa” nunha proporción de casos algo
maior (60% fronte a un 53,8% de estranxeiras), senón que a súa resposta a esta cuestión é maior, sen que, non obstante, se vexan incrementadas as alusións negativas.

244
A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia

C.9. RELACIÓN COA PARELLA SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
RELACIÓN
DE PARELLA

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Boa

60.0

53.8

57.1

Regular

20.0

15.4

17.9

Mala

6.7

7.7

7.1

13.3

23.1

17.9

TOTAL %

100

100

100

N

15

13

28

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Á marxe do estado civil e da eventual convivencia coa parella, algo máis de dúas de
cada tres entrevistadas eran nais antes de comezar a exercer a prostitución, presentando unha media de 2,19 fillos e/ou fillas; mentres que, desenvolvendo a actividade, só
tres de cada dez declara ter tido algún fillo ou filla –con independencia de se xa tiñan
descendencia–. Unha vez que se dedican á prostitución, o número medio de fillas e/ou
fillos é, tamén, levemente inferior: 1,94, sen considerar, pois, os fillos e/ou fillas que puidesen ter con anterioridade.
G.11. CONFIRMACIÓN DA EXISTENCIA DE FILLAS E/OU FILLOS
ANTES E DESPOIS DO EXERCICIO DA PROSTITUCIÓN
PESO PORCENTUAL

100

68,6

80
60

30,4

40
20
0
Antes N=102

Despois N=102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Como dato de interese, cómpre apuntar que a maior parte das solteiras teñen fillas e/ou
fillos, en concreto o 64,9% das trinta e sete solteiras entrevistadas, independentemente de se a súa descendencia se produciu durante e/ou antes de exercer a prostitución.
Nunha análise segundo grandes colectivos, obsérvase que o feito de ser nai antes de
exercer a prostitución é máis habitual entre as estranxeiras que entre as autóctonas:
mentres que as primeiras o confirman en máis de tres de cada catro casos, entre as
españolas e portuguesas a proporción é do 52%. Deste xeito, e sabendo que as estranxeiras entrevistadas son, polo xeral, máis novas que as autóctonas, a maternidade tería
lugar a idades máis temperás. Non aparecen diferenzas, pola contra, na taxa de fecundidade unha vez exercen a prostitución.
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Ambos os dous colectivos presentan un número medio de fillos e fillas inferior tras exercer a prostitución, non obstante, son as estranxeiras as que reducen o número en maior
medida: se antes de iniciarse a media é de 1,85, despois é de 1,38; cando, entre as
autóctonas, a media é 2,53 fillos e/ou fillas nun primeiro momento, e 2,33 tras comezar
a exercer a prostitución.
C.10. CONFIRMACIÓN DA EXISTENCIA DE FILLAS E/OU FILLOS ANTES E DESPOIS DO EXERCICIO DA
PROSTITUCIÓN, SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
PESO PORCENTUAL
EXISTENCIA
DE FILLOS

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

% afirmativo

n

% afirmativo

n

% afirmativo

N

Antes do exercicio da prostitución

52.0

58

76.0

43

68.6

102

Despois de comezar a exercer a
prostitución

31.0

58

30.0

43

30.4

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Á marxe destas consideracións, cómpre salientar que o 21,6% das entrevistadas non
ten descendencia, unha proporción que apenas sofre cambios desde a perspectiva da
orixe xeográfica.
Doutra banda, e con independencia do momento en que se tivesen, os fillos e fillas
menores de idade viven coa entrevistada na maior parte dos casos, concretamente, no
56,9%. Nun terzo das ocasións, pola contra, é unha persoa da familia quen se fai cargo
delas e deles –principalmente a nai e/ou o pai da entrevistada–.
G.12. PERSOA COA QUE VIVEN AS FILLAS E FILLOS MENORES DE IDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 51
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persoa da familia
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3,9
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5,9
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Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Como era previsible, a proporción de casos nos que os fillos e/ou fillas menores de
idade viven coa entrevistada é moito maior entre as autóctonas (69,6% fronte ao 46,4%
entre as estranxeiras). Pola contra, cando se vén doutros países, os avós maternos
e/ou as avoas maternas son quen se fan cargo das nenas e dos nenos en case catro
de cada dez casos.
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C.11. PERSOA COA QUE VIVEN AS FILLAS E FILLOS MENORES DE IDADE
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
FILLAS E FILLOS
MENORES DE IDADE

Autóctonas

Viven coa entrevistada

Estranxeiras

TOTAL

69.6

46.4

56.9

Viven co pai e/ou nai da entrevistada

8.7

39.3

25.5

Viven con outra persoa da familia

4.3

10.7

7.8

Están internados nun colexio

4.3

3.6

3.9

Faise cargo unha institución

13.1

-

5.9

TOTAL %

100

100

100

N

23

28

51

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Doutra banda, a relación destas mulleres coas súas nais e pais ou, en xeral, coa familia, é satisfactoria: o 60,8% afirma ter boas relacións familiares. Con todo, un 17,6%
declara que estas son “regulares”, mentres que en dous de cada dez casos son malas,
incluíndo o 8,8% nos que nin tan sequera existen.
G.13. RELACIÓN CO PAI E A NAI/FAMILIA
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102
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Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Estes resultados vense intensamente modulados en función da orixe xeográfica: mentres que practicamente oito de cada dez estranxeiras afirman que a súa relación familiar é boa, a proporción entre as autóctonas descende ata o 46,6%, deixando constancia das súas malas ou mesmo nulas relacións familiares no 31% dos casos.
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C.12. RELACIÓN CO PAI E A NAI/FAMILIA SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
RELACIÓN
FAMILIAR

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Boa

46.6

79.1

60.8

Regular

22.4

11.6

17.6

Mala

19.0

2.3

11.8

Non existe

12.0

4.7

8.8

Nc

-

2.3

1.0

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

As relacións coa familia son máis satisfactorias, precisamente, cando é unha persoa da
familia quen coida das nenas e/ou nenos, pois nese caso o 82,4% das entrevistadas
declara ter unha boa relación.
Por outro lado, na maior parte dos casos, a familia sabe que a entrevistada exerce a
prostitución, aínda que esta circunstancia é máis habitual entre as autóctonas que entre
as estranxeiras.
G.14. COÑECEMENTO POR PARTE DA FAMILIA DO EXERCICIO DA PROSTITUCIÓN
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

Nc
4,9%

Non
35,3%
Si
59,8%

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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C.13. COÑECEMENTO POR PARTE DA FAMILIA DO EXERCICIO DA PROSTITUCIÓN,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
COÑECEMENTO FAMILIAR
DO SEU EXERCICIO

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Si

65.5

51.2

59.8

Non

31.0

41.9

35.3

3.5

7.0

4.9

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

O máis frecuente é que, no ámbito familiar, teña coñecemento da actividade que vén
desenvolvendo a entrevistada máis dunha persoa, xeralmente dúas. En calquera caso,
a figura máis aludida é a nai.
G.15. PERSOAS DO CONTEXTO FAMILIAR COÑECEDORAS DA SÚA ACTIVIDADE
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL15. N= 61

26,2

Pai

63,9

Nai
Irmáns

36,1

Irmás

42,6

Parella

27,9

Outros

27,9
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Nunha análise segundo grandes grupos, a nai segue a ser a principal coñecedora da
actividade que desenvolven estas mulleres –sobre todo entre as españolas e portuguesas–, aínda que entre as estranxeiras a referencia a outras persoas do contexto
familiar colócase en segundo lugar en importancia.

15 Cando a pregunta admite máis dunha resposta, neste caso por coñecer as circunstancias da muller

máis dunha persoa da familia, as frecuencias presentadas denomínanse “distribucións porcentuais”.
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C.14. PERSOAS DO CONTEXTO FAMILIAR COÑECEDORAS DA SÚA ACTIVIDADE,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
PERSOAS DA FAMILIA
COÑECEDORAS

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Pai

31.6

18.2

26.2

Nai

68.4

54.5

63.9

Irmáns

44.7

22.7

36.1

Irmás

47.4

36.4

42.6

Parella

34.2

18.2

27.9

Outros

21.1

40.9

27.9

TOTAL %

247.4

190.9

224.9

N

38

22

61

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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II. O inicio no exercicio da prostitución
Unha vez comentadas as características sociodemográficas das cento dúas entrevistadas, convén pasar a analizar as cuestións directamente relacionadas co exercicio da
prostitución. O inicio da actividade, é dicir, o momento e as circunstancias nas que comezan a desenvolvela e a súa situación previa son os aspectos aos que se dedica este
segundo capítulo.
Como era previsible, en moitos aspectos as estranxeiras e as autóctonas refiren vivencias completamente diferentes, pero, unha vez máis, óptase por describir agregadamente as características do inicio na prostitución, para, deseguido, facelo en termos comparativos, por considerar máis enriquecedora unha análise que deixe apreciar non só os
puntos diverxentes senón tamén os comúns, dentro dun marco global de análise.

II.1. As circunstancias previas e a idade de inicio
O 11,9% das entrevistadas comezou a exercer a prostitución sendo menor de idade. O
máis frecuente foi empezar entre os dezaoito e os vinte e cinco anos, para, a partir desa
idade, comezar a reducirse a proporción de casos. Con todo, a idade media de inicio
sitúase nos 25,3 anos.
G.1. IDADE DE INICIO NO EXERCICIO DA PROSTITUCIÓN
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

11,9

Menor de 18 anos

21,6

Entre 18 e 20 anos

26,4

Entre 21 e 25 anos
Entre 26 e 30 anos

16,7

Entre 31 e 35 anos

10,8

Entre 36 e 40 anos

8,9
1,0

Máis de 40 anos

2,7

Nc
0

5

10

15

20

25

30

35

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Doutra banda, parece que as mulleres se inician cada vez máis cedo no exercicio da
prostitución, pois, se se relaciona a idade actual das entrevistadas coa idade á que
comezaron a desenvolver esta actividade, obsérvase que se as que teñen agora máis
de 54 anos afirman ter comezado cando tiñan preto de 30 anos, por termo medio. Non
obstante, as máis novas, é dicir, as menores de 25 anos, comezaron a exercer a prostitución antes de cumprir os 20. Esta tendencia á redución da idade media de inicio na
prostitución en paralelo a un descenso da idade actual das mulleres vese claramente
reflectida no gráfico que segue.
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G.2. IDADE MEDIA DE INICIO NO EXERCICIO DA PROSTITUCIÓN
SEGUNDO GRUPOS DE IDADE
Idade inicio
40
35

29,8

28,6

30
25

25,2

20

24,3

15

19,6

10
5
0

Idade actual
55 ou máis anos
n=10

Entre 45 e 54 anos
n=17

Entre 35 e 44 anos Entre 25 e 34 anos
n=28
n=32

Menor de 25 anos
n=12

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Pola contra, e tamén desde a perspectiva da idade media de inicio na práctica da actividade, autóctonas e estranxeiras non parecen presentar grandes diferenzas (aos 25,6
anos, as mulleres españolas e portuguesas, e aos 25,1 anos, as procedentes doutros
países); non obstante, si se detectan certas modulacións que convén salientar ao
observar a distribución por intervalos:
n A idade á que comezan a desenvolver esta actividade as estranxeiras está máis claramente definida, concentrándose entre os dezaoito e os trinta anos, aínda que un
21% empezase a exercer, exactamente, entre os vinte e un e os trinta.
n A metade das mulleres autóctonas comezaron algo máis cedo (entre os dezaoito e
os vinte e cinco anos), aínda que máis doutro 25% se iniciou pasados os trinta anos
(entre as estranxeiras só o 14%).
n Tamén son máis as autóctonas que comezaron sendo menores de idade (13,7%),
cando entre as estranxeiras a proporción é do 7%.
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C.1. IDADE DE INICIO NO EXERCICIO DA PROSTITUCIÓN,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL E MEDIA
IDADE
INICIO

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Menos de 18 anos

13.7

7.0

11.9

Entre 18 e 20 anos

22.4

21.0

21.6

Entre 21 e 25 anos

27.6

25.6

26.4

Entre 26 e 30 anos

8.6

28.0

16.7

Entre 31 e 35 anos

12.0

9.3

10.8

Entre 36 e 40 anos

12.1

4.6

8.9

1.8

-

1.0

Máis de 40 anos
Nc

1.8

4.5

2.7

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Idade media

25.6

25.1

25.3

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Doutra banda, a gran maioría das mulleres estranxeiras non exerceran a prostitución
nos seus países de orixe, en concreto o 83,7%. A este respecto, cómpre precisar que
tres das oito portuguesas entrevistadas afirman que xa se dedicaban a esta actividade
no seu país16.
G.3. EXERCICIO DA PROSTITUCIÓN NO LUGAR DE ORIXE POR PARTE DAS ESTRANXEIRAS
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 43

Nc
2,3%
Si
14,0%

Non
83,7%

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

A maior parte das cento dúas mulleres entrevistadas nega que algún membro da súa
familia se dedique ou dedicase con anterioridade á prostitución. Un 27,5% responde,

16 O dato non é representado graficamente, dunha banda, porque as portuguesas sempre son conside-

radas no colectivo de autóctonas agás cando, como neste caso, se fai alusión específica a elas, e, doutra, porque o seu numero é pequeno.
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pola contra, afirmativamente, mentres que un 20,5% se nega a contestar a esta cuestión, unha elevada proporción que podería estar a encubrir a confirmación dese feito.
G.4. EXERCICIO DA PROSTITUCIÓN NO ÁMBITO FAMILIAR
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

Nc
20,5%

Si
27,5%

Non
52,0%
Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Entre as estranxeiras este fenómeno parece ser menos habitual, tal e como se reflicte
no cadro nº 2.
C.2. EXERCICIO DA PROSTITUCIÓN NO ÁMBITO FAMILIAR,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
EXERCICIO NO
ÁMBITO FAMILIAR

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Si

27.6

27.9

27.5

Non

43.1

65.1

52.0

Nc

29.3

7.0

20.5

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Noutra orde de cousas, preto da metade das mulleres traballaban antes de comezar a
exercer a prostitución, aínda que unha parte significativa se dedicaba ao coidado do
fogar (35,3%). Estas dúas situacións seguen a ser as que presentan un maior peso porcentual con independencia do colectivo que se estea a considerar, aínda que aparecen
diferenzas: a situación previa das estranxeiras era, maioritariamente, estar traballando
–en seis de cada dez casos–, mentres que entre as autóctonas as traballadoras e as
amas de casa presentan unha relevancia similar.
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G.5. SITUACIÓN SOCIOLABORAL ANTERIOR AO EXERCICIO DA PROSTITUCIÓN
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

100
90
80
70

47,1

60
50

35,3

40
30

6,9

20

7,8

2,9

10
0
Traballando

No paro

Estudando

Tarefas do fogar

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

C.3. SITUACIÓN SOCIOLABORAL ANTERIOR AO EXERCICIO DA PROSTITUCIÓN,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
SITUACIÓN SOCIOLABORAL
PREVIA

Traballando

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

37.9

60.5

47.1

No paro

8.6

4.7

6.9

Estudando

8.6

7.0

7.8

41.4

25.6

35.3

3.5

2.2

2.9

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Tarefas do fogar
Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

A pretensión xenérica de obter uns ingresos económicos máis elevados e a busca dun
novo emprego, derivado da situación da empresa na que traballaban –o seu peche ou
o recorte no cadro de persoal polo que se viu afectada a entrevistada–, son os principais motivos que levaron a estas corenta e oito mulleres que anteriormente traballaban
a exercer a prostitución.
De calquera xeito, e como pode observarse no gráfico que segue, a maior parte das
argumentacións teñen unha base económica. A continuación, cuestións como os problemas familiares ou o impulso xuvenil son aludidos nunha proporción de casos considerablemente menor.
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G.6. MOTIVO POLO QUE SE PRODUCE O ABANDONO OU PERDA DO TRABALLO ANTERIOR AO EXERCICIO
DA PROSTITUCIÓN
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 48

Para obter maiores ingresos

27,1

Por peche ou recorte de persoal na
empresa

25,0

Para poder sobrevivir

14,5

Por ter emigrado

10,4

Por problemas familiares

10,4

Para manter as fillas e os fillos

4,2

Para casar

4,2

Por un impulso de xuventude

2,1

Pola precaria situación económica
no país de orixe

2,1
0

5

10

15

20

25

30

35

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Cómpre destacar que entre as estranxeiras tan só o factor económico provoca o abandono do seu emprego, sendo a situación da empresa a que presenta un maior peso
entre todas as respostas.
As autóctonas abandonaron tamén o traballo, principalmente, coa intención de obter
maiores ingresos, e, en segundo termo, contrariamente ao caso das estranxeiras, como
consecuencia da mala relación que tiñan naqueles momentos coa súa familia.

256
A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia

C.4. MOTIVO POLO QUE SE PRODUCE O ABANDONO OU PERDA DO TRABALLO ANTERIOR AO EXERCICIO
DA PROSTITUCIÓN, SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL

MOTIVO
ABANDONO TRABALLO

Para obter maiores ingresos
Por peche ou recorte de persoal
na empresa
Para poder sobrevivir

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

31.8

23.1

27.1

13.7

34.6

25.0

13.7

15.5

14.5

-

19.2

10.4

22.7

-

10.4

Para manter as fillas e os fillos

4.5

3.8

4.2

Para casar

9.1

-

4.2

Por un impulso de xuventude

4.5

-

2.1

Pola precaria situación
económica no país de orixe
TOTAL %

-

3.8

2.1

100

100

100

22

26

48

Por ter emigrado
Por problemas familiares

N

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

II.2. As circunstancias que rodean o inicio e os motivos que conducen
ao exercicio da prostitución
O 14,7% das entrevistadas afirma que se viu forzada a exercer a prostitución, sendo
presionada para que así fose, aínda que o habitual é que comezasen voluntariamente
a desenvolver esta actividade porque era a única saída ou alternativa que vían. O
15,7% restante afirma que optou libremente polo seu exercicio.
G.7. TOMA DE DECISIÓN DE EXERCER A PROSTITUCIÓN
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

100
90

69,6

80
70
60
50
40
30

15,7

14,7

20
10
0
Elixiuno libremente

Forzárona/obrigárona

Decidiuno ela, pero porque
non vía outra alternativa

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Como era previsible, entre as estranxeiras as alusións ao exercicio forzoso da prostitución son algo máis elevadas (18,6%), mentres que nas autóctonas se incrementan lixeiramente as referencias a teren elas elixido libremente esta actividade. Con todo, nos
dous colectivos case sete de cada dez afirman ter comezado por entender que non
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había outra alternativa que puxese fin aos seus problemas, como se dicía anteriormente, principalmente económicos.
C.5. TOMA DE DECISIÓN DE EXERCER A PROSTITUCIÓN, SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
TOMA DE
DECISIÓN

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Elixiuno libremente

19.0

11.6

15.7

Forzárona/obrigárona

12.0

18.6

14.7

69.0

69.8

69.6

100

100

100

58

43

102

Decidiuno ela, pero porque non vía
outra alternativa
TOTAL %
N

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Como se vía, quince das cento dúas entrevistadas admiten ter sido coaccionadas para
exercer a prostitución, non obstante, ningunha delas seguía a ser obrigada no momento da entrevista, aínda que unha muller autóctona omite responder.
Doutra banda, e aínda que a pregunta non se referise ao momento do inicio, un 15,7%
das entrevistadas afirma ter, hoxe, unha débeda pendente con alguén, mentres que
outro 7,8% négase a contestar –polo que é probable que tamén a teña–. No 76,5% dos
casos restantes maniféstase non ter ningunha débeda pendente.
A relación entre as débedas e a forzosa ou inducida entrada á prostitución apréciase
ao considerar que: se entre as que din que escolleron esta actividade libremente a porcentaxe que afirma ter unha débeda pendente –aínda hoxe en día– é do 12,5%, entre
as que din que elixiron esa forma de vida como única saída posible a proporción é xa
do 15,5%, á vez que entre aquelas que se prostitúen porque as obrigaron a facelo, a
presenza de débedas aparece no 20% dos casos.
G.8. EXISTENCIA DE DÉBEDAS PENDENTES NA ACTUALIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

100

76,5

90
80
70
60
50
40

15,7

30

7,8

20
10
0
Si

Non

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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Como era previsible, a proporción de mulleres que aínda ten débedas por pagar é superior entre as estranxeiras (23,3%) que entre as autóctonas (10,3%), aínda que estas
últimas son máis reticentes á hora de responder a esta cuestión.
C.6. EXISTENCIA DE DÉBEDAS PENDENTES NA ACTUALIDADE,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
EXISTENCIA DE
DÉBEDAS

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Si

10.3

23.3

15.7

Non

77.6

74.4

76.5

Nc

12.1

2.3

7.8

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Cando se lles pregunta con quen teñen pendente esa débeda, cinco das dezaseis
mulleres que contestaron ter débedas non responden, non obstante, catro mulleres afirman claramente que é unha organización mafiosa a que lla reclama, mentres que unha
alude ao club no que exerce a prostitución. Nos casos restantes, a situación de explotación que sofren estas mulleres non é constatada dun xeito tan esclarecedor, aínda
que si se pon de manifesto a intervención doutras terceiras persoas, pois unha delas
ten débedas “coas persoas que lle facilitaron a entrada en España”; e outras dúas “cun
coñecido”, ou deixan translucir que recorreron á entidades bancarias (dúas das dezaseis).
G.9. CON QUEN TEÑEN PENDENTE ESA DÉBEDA
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 16

25,0

Cunha mafia

12,4

Cun banco

12,4

Cun coñecido
Co club

6,3

Coas persoas que lle facilitaron a entrada
en España

6,3

Con comercios

6,3
31,3

Nc
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Doutra banda, e entre as posibles respostas contempladas na entrevista, o 42,2% afirma que se comezou a exercer a prostitución foi, principalmente, porque debía manter
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a súa familia, mentres que o 37,3% o necesitaba para poder sobrevivir. Alleos a esa
subsistencia persoal ou familiar, aparecen outros motivos, como a posibilidade de financiar a adicción ás drogas, ou o mantemento dun certo nivel de vida, promotores do
exercicio da actividade nunha proporción de casos moi inferior (no 9,8% e 4,9%, respectivamente).
Atendendo á liberdade coa que escolleron desenvolver a actividade, obsérvase que,
mentres que as mulleres que foron forzadas a exercer a prostitución ou ben non vían
outra alternativa ou necesitaban manter a familia, quen a elixiu libremente fíxoo, principalmente, para manter un determinado nivel de vida.
G.10. RAZÓN PRINCIPAL QUE AS LEVOU A EXERCER A PROSTITUCIÓN
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

100
80
42,2

60

37,3

40
9,8

20

5,8

4,9

0
Para manter a
Para
súa familia sobrevivir

Para o Para manter o
consumo nivel de vida
de drogas

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Confírmase, pois, que a razón principal pola que as estranxeiras desenvolven esta actividade, ou, polo menos, pola que comezaron a facelo, é, única e exclusivamente, a
necesidade económica que padecen, ela ou a familia no seu conxunto. No caso das
mulleres autóctonas, a propia subsistencia é o motivo de maior importancia, seguida do
mantemento da familia, admitindo, non obstante, outros motivos desvinculados desa
necesidade vital, como o consumo de drogas, referido no 17,2% dos casos.
C.7. RAZÓN PRINCIPAL QUE AS LEVOU A EXERCER A PROSTITUCIÓN,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
RAZÓN PRINCIPAL
POLA QUE EXERCEN

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Para manter a súa familia

25.9

62.8

42.2

Para sobrevivir

43.1

30.2

37.3

Para o consumo de drogas

17.2

-

9.8

Para manter o nivel de vida

8.6

-

4.9

Nc

5.2

7.0

5.8

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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En máis da metade dos casos o contacto destas mulleres co mundo da prostitución produciuse a través de amizades ou persoas coñecidas, mentres que outro 29,4% entrou
nel tras contactar con persoas intermediarias.
G.11. PRIMEIRO CONTACTO CO MUNDO DA PROSTITUCIÓN
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

52,0

A través de amigas ou persoas coñecidas
A través de persoas intermediarias

29,4

A través da súa parella

6,9

A través dunha persoa da familia

5,9
2,0

Por anuncios en prensa

3,8

Nc
0

10

20

30

40

50

60

Fonte:elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Cómpre precisar que mentres que as estranxeiras contactan, maioritariamente, a través de persoas intermediarias, as autóctonas fano mediante amizades ou persoas
coñecidas. Estas últimas, ademais, implican a outras persoas do seu ámbito máis próximo, cando ningunha das estranxeiras alude á parella ou a outra persoa da familia.
C.8. PRIMEIRO CONTACTO CO MUNDO DA PROSTITUCIÓN,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
CONTACTO CO
MUNDO DA PROSTITUCIÓN

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

A través de amigas ou persoas coñecidas

58.6

41.9

52.0

A través de persoas intermediarias

12.1

53.5

29.4

A través da parella

12.1

-

6.9

A través dunha persoa da familia

10.3

-

5.9
2.0

Por anuncios en prensa

-

4.6

6.9

-

3.8

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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III. O desenvolvemento da actividade
Unha vez indagados os motivos e as circunstancias que rodean o inicio do exercicio da
prostitución, cómpre describir como se vén desenvolvendo, na actualidade, esta actividade. Comezarase comentando os distintos tipos de prostitución que exercen estas
mulleres, así como o eventual cambio de modalidade ao longo do tempo das mulleres
que veñen desenvolvendo a actividade. A partir de aí, analizaranse as condicións nas
que exercen estas mulleres: o tempo semanal que lle dedican, os prezos, as ganancias,
os servizos que demandan os clientes e os que elas ofrecen, así como as súas relacións
coa clientela e con outras mulleres que exercen a prostitución.

III.1. As modalidades de prostitución
Un dos principais determinantes das condicións nas que as mulleres desenvolven a
prostitución é o lugar onde exercen a actividade. Atendendo a esta variable, detéctanse varias modalidades de exercicio, encontrándose claramente definidos os seguintes
tipos: a exercida en clubs de alterne, a desenvolta en bares situados nos barrios tradicionais, a de rúa e a que ten lugar en pisos ou casas particulares.
Establecendo a modalidade de prostitución en función do lugar onde, principalmente17,
as cento dúas mulleres entrevistadas desenvolven a actividade, obtívose como resultado que nos clubs de alterne exerce o 35,3% delas, no barrio, o 33,3%, mentres que na
rúa exerce o 13,7% e un 11% faino en pisos ou casas particulares.
G.1. LUGAR PRINCIPAL DE DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

35,3

Nun club

33,3

En bares dos barrio
Na rúa

13,7

Nunha casa/piso particular doutra persoa

5,9

Nunha casa/piso particular por conta propia

4,9
3,9

Outros

3,0

Nc
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

17 A categoría “outros” inclúe o caso dunha entrevistada que afirma que o lugar onde desenvolve princi-

palmente a súa actividade é un hotel. Incluíuse nesta categoría para non atribuírlle un peso porcentual
maior ao das outras dúas mulleres que aluden a outros sitios distintos dos propostos; non obstante,
cando se fale posteriormente doutros lugares onde exercen ou exerceron, “hotel” aparecerá como categoría singularmente considerada.
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Nunha análise segundo grandes colectivos, a principal modalidade de prostitución entre
as mulleres estranxeiras entrevistadas é a de club (no 46,5% dos casos, concretamente), mentres que as españolas e as portuguesas desenvolven esta actividade en maior
proporción de casos nos bares dos barrios tradicionais (37,9%). Doutra banda, a prostitución de rúa é máis habitual entre as autóctonas (19%), mentres que os pisos ou
casas particulares presentan un peso porcentual máis relevante entre as estranxeiras
(16,3%, agregadamente).
C.1. LUGAR PRINCIPAL DE DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
LUGAR ONDE
DESENVOLVE A ACTIVIDADE

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Nun club

27.6

46.5

35.3

En bares dos barrios tradicionais

37.9

25.6

33.3

Na rúa

19.0

7.0

13.7

3.4

9.3

5.9

3.4

7.0

4.9
3.9

Nunha casa/piso particular rexentado por
outra persoa
Nunha casa/piso particular por conta propia
Outros

5.2

2.3

Nc

3.5

2.3

3.0

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Por outro lado, o 42,2% das entrevistadas levan dous anos ou menos exercendo a prostitución no mesmo lugar –que non modalidade–. A proporción de mulleres que levan
máis de dous anos redúcese gradualmente conforme se ascende nos intervalos de
tempo, dun xeito considerable ao chegar ao tramo entre once e quince anos, para volver a elevarse a proporción entre as que levan máis de quince anos exercendo no
mesmo lugar.
G.2. TEMPO QUE LEVA EXERCENDO NESE LUGAR
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

42,2

2 anos ou menos
Entre 3 e 5 anos

20,6

Entre 6 e 10 anos

15,7

Entre 11 e 15 anos

3,9

TEMPO MEDIO:
6.1 anos
9,8

Máis de 15 anos

7,8

Nc
0

10

20

30

40

50

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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As que menos tempo parecen estar nun mesmo sitio son as mulleres que exercen nos
pisos, seguidas polas de club, unha circunstancia que non sorprende sabendo que a
rotación que se produce nos dous casos adoita ser frecuente. O tempo medio que levan
exercendo nese lugar corrobora este dato: mentres que as que exercen na rúa e nos
bares levan unha media de 9,1 e 6,8 anos, respectivamente, acudindo a eles, entre as
de club, e, sobre todo, as mulleres que exercen en pisos, a media sitúase xa por baixo
dos cinco anos (4,8 e 3,6, respectivamente); unha media que desfigura, non obstante,
o que podería estar a acontecer na maior parte destes casos, pois o 54,5% das que
exercen nun piso levan días, meses, ou, como moito, dous anos exercendo nel.
C.2 TEMPO QUE LEVA EXERCENDO NESE LUGAR,
SEGUNDO MODALIDADE18
ESTRUTURA PORCENTUAL E MEDIA
TEMPO EXERCENDO
NESE LUGAR

Club

Barrio

Rúa

Piso

Outros

2 anos ou menos

47.2

44.1

21.4

54.5

50.0

42.2

Entre 3 e 5 anos

25.0

17.6

21.4

18.2

-

20.6

Entre 6 e 10 anos

TOTAL

13.9

14.7

28.6

18.2

-

15.7

Entre 11 e 15 anos

5.6

5.9

-

-

-

3.9

Máis de 15 anos

5.6

11.8

14.3

-

50.0

9.8

Nc

2.7

5.9

14.3

9.1

-

7.8

TOTAL %

100

100

100

100

100

100

N

36

34

14

11

4

102

Tempo medio

4.8

6.8

9.1

3.6

10.5

6.1

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

A maior parte destas cento dúas mulleres dedícase exclusivamente á modalidade de
prostitución que se describía anteriormente: o 77,5% afirma non exercer en ningún
outro sitio, mentres que outras desenvolven a actividade en distintos lugares, pero dentro da mesma modalidade, algo que non se aprecia no gráfico que segue, pero si no
cadro que reflicte os resultados por modalidade de exercicio.

18 Téñase en conta, nesta e en próximas análises dos resultados globais segundo a modalidade de exer-

cicio, que os datos deben ser interpretados como apuntes de tendencias, dado o reducido tamaño das
fraccións mostrais que se manexan.
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G.3. OUTROS LUGARES NOS QUE EXERCEN
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. N= 102

3,9

Nun club

1,9

En bares

6,9

Na rúa
Nunha casa/piso particular doutra persoa

1,9

Nunha casa/piso particular por conta propia

1,0

Nun hotel

1,0
77,5

En ningún outro
6,9

Nc
0

20

40

60

80

100

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

En calquera caso, as modalidades combinadas adquiren, principalmente, o seguinte
sentido: as de club e barrio desenvolven a súa actividade, á vez, na rúa. Con todo, aparece algunha outra variante, como exercer principalmente a prostitución no barrio pero,
tamén, nun club; ou acudir principalmente a un club, pero exercer tamén nun piso.
Doutra banda, cómpre salientar que ningunha das que exerce a prostitución nun piso
recorre a outras modalidades.
C.3. OUTROS LUGARES NOS QUE EXERCEN,
SEGUNDO MODALIDADE
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
OUTROS LUGARES NOS QUE SE
EXERCE

Nun club
En bares do barrio
Na rúa
Nunha casa/piso rexentado
por outra persoa
Nunha casa/piso por conta
propia
Nun hotel
En ningún outro sitio
Nc

Club

Barrio

Rúa

Piso

Outros

TOTAL
3.9

5.6

5.9

-

-

-

-

5.9

-

-

-

1.9

8.3

5.9

14.3

-

-

6.9

5.6

-

-

-

-

1.9
1.0

2.7

-

-

-

-

-

-

-

-

25.0

1.0

80.6

76.5

78.6

100.0

25.0

77.5

-

5.8

7.1

-

50.0

6.9

TOTAL %

102.8

100.0

100.0

100.0

100.0

101.0

N

36

34

14

11

4

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Noutra orde de cousas, seis de cada dez mulleres exerceron sempre o mesmo tipo de
prostitución, pero, cando si houbo variacións nese sentido a modalidade máis destacada é a de club.
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G.4. OUTRAS MODALIDADES EXERCIDAS ANTERIORMENTE19
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. N= 102

Nun club

16,7

En bares do barrio

4,9

Na rúa

3,9

Nunha casa/piso particular doutra persoa

1,9

Nunha casa/piso particular por conta propia

4,9

Nun hotel

4,9

Salas de masaxe, sex-shop, etc.

1,9

Outros

1,0

Ningunha outra

60,8

Nc

6,9
0

20

40

60

80

100

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Non obstante, onde menos cambios de modalidade se detectan é, precisamente, entre
as que actualmente exercen nun club: oito de cada dez mulleres levan exercendo este
tipo de prostitución desde que comezaron a desenvolver esta actividade, mentres que as
que cambiaron en maior proporción de casos son as que agora exercen a prostitución de
barrio. Tanto entre estas últimas como entre as que traballan en pisos, o máis habitual,
de producirse ese cambio, é ter abandonado o club no que exercían anteriormente.
C.4. OUTRAS MODALIDADES EXERCIDAS ANTERIORMENTE,
SEGUNDO MODALIDADE
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
OUTRAS MODALIDADES
EXERCIDAS

Club

Nun club
En bares

Barrio

Rúa

Piso

Outros

TOTAL

26.5

14.4

45.4

25.0

16.7

14.4

-

-

4.9

-

-

3.9

8.3

Na rúa
Nunha casa/piso rexentado
por outra persoa
Nunha casa/piso por conta
propia
Nun hotel
Salas de masaxe, sex-shop,
etc.
Outros
En ningún outro sitio
Nc

-

11.8

-

2.9

7.1

-

1.9

5.6

5.9

7.1

-

4.9

8.3

2.9

-

25.0

4.9

5.6

-

-

-

-

1.9

-

-

7.1

-

-

1.0

80.5

50.0

57.1

63.6

-

60.8

-

-

5.9

7.1

-

50.0

6.9

TOTAL %

108.3

105.9

114.3

109.1

100

107.8

N

36

34

14

11

4

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

19 Estes datos refírense exclusivamente aos eventuais cambios de modalidade, descartándose aqueles

casos que aluden a un cambio de lugar ou establecemento, pero dentro da mesma modalidade de exercicio.
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III.2. As condicións nas que se desenvolve a actividade e as relacións
con outras mulleres
Noutra orde de asuntos, e considerando a modalidade de exercicio máis habitual, compróbase que un 38,2% mantén boas relacións con outras mulleres que tamén exercen
a prostitución. Non obstante, as relacións non son moi satisfactorias se se ten en conta
que preto de dúas de cada dez ou non manteñen ningún trato ou valoran as relacións
en termos negativos. Ademais, para un 32,4% a relación é “regular”.
G.5. RELACIÓN CON OUTRAS MULLERES QUE EXERCEN A PROSTITUCIÓN
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

100
80
60

38,2

32,4

40
9,8

20

9,8

9,8

0
Boa

Regular

Mala

Non existe

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

As que mellor relación teñen coas compañeiras son as mulleres que exercen nos clubs,
pois entre elas a proporción que a xulga positivamente elévase ata o 52,8%, mentres
que as que exercen na rúa ou en pisos son as que se manifestan en termos máis críticos.
C.5. RELACIÓN CON OUTRAS MULLERES QUE EXERCEN A PROSTITUCIÓN
ESTRUTURA PORCENTUAL
RELACIÓN COAS
COMPAÑEIRAS

Club

Barrio

Rúa

Piso

Boa

52.8

35.3

28.6

Regular

30.6

32.4

42.8

Mala

8.3

5.9

Non existe

8.3

Outros

TOTAL

36.4

-

38.2

18.2

75.0

32.4

28.6

9.1

-

9.8

11.8

-

18.2

25.0

9.8

-

14.7

-

18.1

-

9.8

TOTAL %

100

100

100

100

100

100

N

36

34

14

11

4

102

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Independentemente da modalidade que exercen, as entrevistadas cobran, por cada
servizo realizado, unha media de 35,2 euros. O máis habitual, de todos os xeitos é que
o prezo oscile entre dezaseis e trinta euros (34,3% dos casos).
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G.6. CANTIDADE PERCIBIDA POR SERVIZO
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

10,8

15 euros ou menos
Entre 16 e 30 euros

34,3

Entre 31 e 45 euros

7,8

Entre 46 e 60 euros

CANTIDADE MEDIA:

8,8

35,2 euros

5,0

Máis de 60 euros

33,3

Nc
0

10

20

30

40

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

A relación entre a modalidade de prostitución e o prezo por servizo ponse de relevo ao
observar o que cobran por termo medio: a cantidade máis elevada corresponde á prostitución de club (39,7 euros de media, cobrando o 11,1% máis de sesenta euros por servizo), seguida pola exercida en pisos (37,3 euros) e nos barrios (36,1), aínda que a
metade non quere referir o que cobra). Por debaixo xa dos trinta euros por servizo sitúanse as mulleres que exercen na rúa.
C.6. CANTIDADE PERCIBIDA POR SERVIZO, SEGUNDO MODALIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL E MEDIA

15 euros ou menos

Club
8.3

Barrio
11.8

Rúa
14.3

Piso
9.1

Outros
25.0

TOTAL
10.8

Entre 16 e 30 euros

38.9

23.5

57.1

Entre 31 e 45 euros

16.7

2.9

-

45.5

-

34.3

9.1

-

Entre 46 e 60 euros

8.3

8.8

-

7.8

27.3

-

8.8

Máis de 60 euros

11.1

2.9

-

-

-

5.0

Nc

16.7

50.1

28.6

9.0

75.0

33.3

TOTAL %

100

100

100

100

100

100

N

36

34

14

11

4

102

Cantidade media

39.7

36.1

24.4

37.3

9.0

35.2

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Non obstante, hai que ter en conta que unha cousa é o prezo que solicitan por servizo,
e outra a cantidade coa que elas se quedan. Como se sabe, na práctica totalidade dos
casos, as mulleres reparten as súas ganancias con outras persoas, como o dono do
club, a persoa que rexenta o piso, etc., quedándose elas cunha porcentaxe. Cómpre,
pois, indagar que porcentaxe das ganancias lles corresponde ás mulleres desde a perspectiva das distintas modalidades.
Así, e aínda que novamente un terzo das entrevistadas se nega a contestar, cómpre
salientar que:
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n As mulleres se quedan, practicamente, coas tres cuartas partes do que cobran por
servizo, xa que a porcentaxe media acadada é do 76%.
n Un 3% non se queda con nada ou practicamente nada (menos do 21%), mentres
que, no polo oposto, o 15,7% di quedarse co 100%.
n Algo máis da metade das mulleres se queda con máis do 60% do que cobra por servizo.
G.7. PORCENTAXE QUE LLES CORRESPONDE ÁS MULLERES POR CADA SERVIZO
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

15,7

100%

17,6

Entre 81 e 90%
Entre 61% e 80%

19,6

Entre 41% e 60%

10,8

Entre 21% e 40%

1,0

PORCENTAXE MEDIA COA
QUE SE QUEDAN:
76%

3,0

Entre 0% e 20%

32,3

Nc
0

10

20

30

40

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Unha vez máis aparecen diferenzas segundo a modalidade de prostitución: como se vía
anteriormente, as mulleres que exercen na rúa son as que menos cobran por servizo,
pero, non obstante, son as que se quedan cunha porcentaxe máis elevada deses cartos (co 96,5%, por termo medio). Séguenlles as que desenvolven a actividade nun piso,
que se quedan co 81,9%, mentres que as que exercen en clubs son as que obteñen un
menor beneficio, correspondéndolles o 65,6%. Ademais, é a única modalidade na que
se refire que quedan con menos do 41% do que cobran por servizo; entre elas, mesmo
hai dúas mulleres que non obteñen nin un só euro da cantidade que lle piden ao cliente, o que leva a pensar, inevitablemente, na presenza de mafias que explotan sexualmente as mulleres, polo menos, ata que conseguen pagar a totalidade da débeda.
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C.7. PORCENTAXE QUE LLES CORRESPONDE ÁS MULLERES POR CADA SERVIZO, SEGUNDO MODALIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL E MEDIA
% PARA ELA

Entre 0% e 20%

Club
8.3

Barrio
-

Rúa
-

Piso
-

Outros
-

TOTAL
3.0

Entre 21% e 40%

2.8

-

-

-

-

1.0

Entre 41% e 60%

19.4

8.8

-

9.1

-

10.8

Entre 61% e 80%

25.0

20.6

7.1

27.3

-

19.6

Entre 81% e 90%

27.8

11.8

7.1

27.3

-

17.6

2.8

8.8

57.1

27.3

25.0

15.7

13.9

50.0

28.7

9.0

75.0

32.3

TOTAL %

100

100

100

100

100

100

N

36

34

14

11

4

102

% media

65.6

78.1

96.5

81.9

100.0

76.0

100%
Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Descartando, pois, tanto as mulleres que omiten responder á cuestión anterior, como
as dezaseis que se quedan co 100% das ganancias, resulta que as que obteñen un
beneficio económico da actividade das mulleres son, principalmente, as persoas responsables ou propietarias dos establecementos onde exercen a prostitución: o club, o
bar ou o piso.
G.8. PERSOA QUE SE QUEDA COA OUTRA PORCENTAXE DA CANTIDADE PERCIBIDA POR CADA SERVIZO
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. N= 53

A persoa propietaria/responsable do
club/bar/piso

84,9

A súa parella

5,7

A persoa ou persoas que a trouxeron a España

1,9

Nc

9,4

0

10
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40

50

60

70

80

90 100

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Independentemente da porcentaxe que a elas lles corresponda, o prezo do servizo realizado depende, entre outras cousas, da súa duración. Así, se as que están co cliente,
xeralmente, quince minutos, veñen cobrando unha media de 25,1 euros, as que están
vinte minutos piden polo servizo 30,5 euros; mentres que aquelas que pasan aproximadamente media hora cos clientes, cobran unha media de 37,4 euros. A relación entre
a duración do servizo e o prezo, é, pois, evidente.
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Se se establece unha media estatística, a duración dos servizos prestados é de 23,5
minutos, pero o habitual é que sexan de vinte minutos –pois ese é o tempo que din estar
en maior proporción de casos–, e, a continuación, trinta minutos.
G.9. DURACIÓN MEDIA DO SERVIZO REALIZADO
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

10 minutos

DURACIÓN MEDIA DO
SERVIZO:
23.5 minutos

1,0

15 minutos

16,7

20 minutos

27,5

25 minutos

2,0

30 minutos

21,6

60 minutos

2,9

Nc

28,3
0

10

20

30

40

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Observando os resultados segundo a modalidade de exercicio, a relación entre o tempo
e o prezo do servizo ponse de manifesto unha vez máis que, se as que máis cobran
son, como se vía anteriormente, as mulleres que exercen en clubs, tamén son elas as
que realizan servizos máis longos (25,8 minutos, por termo medio); pola contra, as que
exercen na rúa son as que menos tempo pasan co cliente (20,5 minutos), pero tamén
as que cobran menos polo servizo realizado.
C.8. DURACIÓN MEDIA DO SERVIZO REALIZADO, SEGUNDO MODALIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL E MEDIA
DURACIÓN
SERVIZO

Club

Barrio

Rúa

Piso

Outros

10 minutos

-

-

-

9.1

-

1.0

15 minutos

8.3

23.5

35.7

9.1

-

16.7

20 minutos

30.6

32.4

21.4

18.1

-

27.5

25 minutos

2.8

-

-

9.1

-

2.0

30 minutos

41.7

2.9

14.3

27.3

-

21.6

60 minutos

TOTAL

2.8

2.9

-

-

25.0

2.9

13.8

38.3

28.6

27.3

75.0

28.3

TOTAL %

100

100

100

100

100

100

N

36

34

14

11

4

102

Tempo medio (minutos)

25.8

20.5

20.5

22.5

60.0

23.5

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

En canto á duración da xornada laboral semanal, cómpre advertir, dunha banda, que a
fracción de mulleres que non contesta a esta cuestión novamente é elevada –unha de
cada catro–, ao tempo que a disparidade de horas semanais dedicadas ao exercicio da
prostitución é máis que notable, como pode apreciarse no gráfico que segue. En cal-
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quera caso, e como dato máis significativo que convén resaltar, cómpre indicar que as
mulleres entrevistadas traballan, semanalmente, unha media de 45,2 horas.
G.10. TEMPO SEMANAL DEDICADO A ESTA ACTIVIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

1,0

Máis de 84 horas

TEMPO MEDIO
SEMANAL:

14,7

Entre 64 e 84 horas
Entre 50 e 63 horas

45.2 horas

13,7

Entre 36 e 49 horas

17,6

Entre 22 e 35 horas

12,7
14,7

Ata 21 horas

25,6

Nc
0

5

10

15

20

25

30

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Considerando tamén esa xornada media, as que menos horas traballan á semana son
as mulleres que desenvolven a actividade en pisos e as que o fan no barrio –aínda así,
40,5 e 41,3 horas, respectivamente–, e quen máis, pola contra, as que exercen en clubs
de alterne –50,2 horas por semana–.
C.9. TEMPO SEMANAL DEDICADO A ESTA ACTIVIDADE,
SEGUNDO MODALIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL E MEDIA
XORNADA
SEMANAL

Club

Barrio

Rúa

Piso

Outros

TOTAL

2.8

26.5

14.3

18.2

25.0

14.7

Entre 22 e 35 horas

22.2

5.9

14.3

-

-

12.7

Entre 36 e 49 horas

19.4

11.8

14.3

36.4

-

17.6

Entre 50 e 63 horas

19.4

11.8

-

9.1

50.0

13.7

Entre 64 e 84 horas

19.4

14.7

7.1

9.1

25.0

14.7

-

-

7.1

-

-

1.0

16.8

29.3

42.9

27.2

-

25.6

TOTAL %

100

100

100

100

100

100

N

36

34

14

11

4

102

Tempo medio (horas)

50.2

41.3

43.8

40.5

46.8

45.2

Ata 21 horas

Máis de 84 horas
Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Doutra banda, as entrevistadas veñen ingresando ao mes entre 601 e 900 euros, por
termo medio, é dicir, entre 100.000 e 150.000 das antigas pesetas, aínda que, se se
fala dos beneficios mensuais que máis frecuentemente obteñen estes están por baixo
desa media: o máis habitual (a proporción máis elevada: 13,7%) é que gañen menos de
301 euros ao mes (50.000 pesetas).
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De todos os xeitos, hai que ter en conta que nesta ocasión a carencia de información é
aínda máis destacada que noutras cuestións indagadas, pois máis da metade non
quere dicir o que ingresa mensualmente.
G.11. INGRESOS MENSUAIS
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

5,9

Máis de 1.800 euros

1,0

Entre 1.501 e 1.800 euros

3,9

Entre 1.201 e 1.500 euros
Entre 901 e 1.200 euros

5,9

Entre 601 e 900 euros

5,9

Entre 301 e 600 euros

10,8
13,7

Ata 300 euros

52,9

Nc
0

10

20

30

40

50

60

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Loxicamente, e sempre segundo as súas propias declaracións, as que menos ingresan
mensualmente son, precisamente, as que menos horas á semana lle dedican ao exercicio da prostitución, é dicir: as mulleres que exercen en pisos e as que o fan no barrio;
e, tamén coherentemente, quen máis gañan son as que máis horas semanais dedican
á actividade: as de club, que, traballando unha media de 50,2 horas semanais, afirman
gañar ao mes entre 901 e 1.200 euros, por termo medio.
C.10. INGRESOS MENSUAIS, SEGUNDO MODALIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL E MEDIA
INGRESOS
MENSUAIS

Club

Barrio

Rúa

Piso

Outros

TOTAL

2.8

20.6

7.1

36.4

-

13.7

Entre 301 e 600 euros

19.4

2.9

7.1

18.2

-

10.8

Entre 601 e 900 euros

5.6

5.9

-

-

-

5.9

Entre 901 e 1.200 euros

13.9

2.9

-

-

-

5.9

Entre 1.201 e 1.500 euros

11.1

-

-

-

-

3.9

Entre 1.501 e 1.800 euros

2.8

-

-

-

-

1.0

Máis de 1.800 euros

11.1

-

7.1

-

25.0

5.9

Nc

33.3

67.7

78.7

27.2

75.0

52.9

TOTAL %

100

100

100

100

100

100

N

36

34

14

11

4

102

Entre 901 e
1200 €

Entre 301 e
600 €

Entre 601 e
900 €

Entre 301 e
600 €

-20

Entre
601 e 900 €

Ata 300 euros

Intervalo medio

Fonte: Elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

20 Non se reflicte a media de ingresos mensuais por contestar a esta cuestión só unha muller das catro

que exercen en “outras” modalidades, o que desfigura enormemente incluso os resultados tendenciais.
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Noutra liña de investigación, o servizo que demandan habitualmente os clientes é o que
se denomina o “normal” –coito e felación–, aínda que o 12,7% das entrevistadas afirma
que hai quen só busca nelas simple compañía, e outro 22,5% alude aos servizos especiais21.
G.12. SERVIZOS DEMANDADOS POLOS CLIENTES
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. N= 102

100
90

66,7

80
70
60
50
40

27,5

22,5
12,7

30
20
10
0

Simple compañía

Servizo normal

Servizos especiais

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

O cadro nº 1 amosa os resultados obtidos segundo as distintas modalidades de prostitución que exercen as entrevistadas.
C.11. SERVIZOS DEMANDADOS POLOS CLIENTES,
SEGUNDO MODALIDADE
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
SERVIZOS
DEMANDADOS

Club

Barrio

Rúa

Piso

Outros

TOTAL

8.3

14.7

28.6

9.1

-

12.7

Servizo normal

69.4

64.7

57.1

90.9

25.0

66.7

Servizos especiais

25.0

29.4

14.3

18.2

-

22.5

Nc

16.7

35.3

35.7

9.1

75.0

27.5

TOTAL %

119.4

144.1

135.7

127.3

100.0

129.4

N

36

34

14

11

4

102

Simple compañía

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Á hora de falar dos servizos que prestan, como no referente ás demandas dos clientes,
as entrevistadas amósanse reticentes nunha elevada proporción de casos –concretamente no 26,5%–. En calquera caso, o servizo que proporcionan é, basicamente, o que
maioritariamente lles demandan, é dicir, o “normal”, aínda que o 9,8% acepta realizar
servizos especiais. O cadro nº 12 reflicte as modulacións que ao respecto se detectan
segundo a modalidade de exercicio.

21 Coito anal, prácticas sadomasoquistas, chuvia dourada, bico negro, etc.
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G.13. SERVIZOS PRESTADOS
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. N= 102

100
90

67,6

80
70
60
50

26,5

40

13,7

30

9,8

20
10
0
Simple compañía

Servizo normal

Servizos especiais

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

C.12. SERVIZOS PRESTADOS, SEGUNDO MODALIDADE
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
SERVIZOS
PRESTADOS

Club

Barrio

Rúa

Piso

Outros

TOTAL

Simple compañía

13.9

11.8

35.7

-

-

13.7

Servizo normal

77.8

58.8

57.2

90.9

25.0

67.6

Servizos especiais

11.1

14.7

-

9.1

-

9.8

Nc

13.9

35.3

35.7

9.1

75.0

26.5

TOTAL %

116.7

120.6

128.6

109.1

100.0

117.6

N

36

34

14

11

4

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Doutra banda, preto de catro de cada dez entrevistadas manifestan non ter vivido nunca
unha situación conflitiva cun cliente, pero, pola contra, o 53,9% responde afirmativamente. Aínda que esta circunstancia sexa, en calquera caso, infrecuente, pois xeralmente indican que tiveron lugar en contadas ocasións, o certo é que un 13,7% di que
se viu envolta neste tipo de circunstancias “moitas veces”.
G.14. SITUACIÓNS CONFLITIVAS COS CLIENTES:
EXISTENCIA E FRECUENCIA CON QUE SE PRESENTAN
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

100
90
80
70
60

40,2

50

39,2

40
30

13,7
6,9

20
10
0
Si, moitas veces

Si, pero en contadas
ocasións

Non

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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Segundo a modalidade de prostitución, onde máis frecuentemente se presentan situacións de risco é cando se exerce na rúa, onde a proporción que afirma ter vivido situacións de conflito en numerosas ocasións se eleva ata o 21,4%. Non obstante, se non
se ten en conta a frecuencia coa que se producen, é máis habitual que as mulleres que
exercen en pisos ou en clubs se vexan nalgún momento nestas circunstancias (no
63,3% e 61,1% dos casos, respectiva e agregadamente).
C.13. SITUACIÓNS CONFLITIVAS COS CLIENTES:
EXISTENCIA E FRECUENCIA CON QUE SE PRESENTAN, SEGUNDO MODALIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL
SITUACIÓNS
CONFLICTIVAS

Club

Barrio

Rúa

Piso

Outros

TOTAL

Si, moitas veces

11.1

14.7

21.4

18.2

-

13.7

Si, pero en contadas ocasións

50.0

32.4

35.7

45.5

50.0

40.2

Non

36.1

47.1

42.9

27.3

25.0

39.2

2.8

5.8

-

9.0

25.0

6.9

TOTAL %

100

100

100

100

100

100

N

36

34

14

11

4

102

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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IV. O acceso á sanidade e os problemas derivados do
exercicio da prostitución
Unha vez comentadas as condicións nas que se desenvolve a actividade, convén atender ás repercusións que o seu exercicio ten sobre as mulleres, principalmente no referente á súa saúde física, pero sen esquecer a non menos importante saúde psíquica. O
capítulo iníciase coa análise dunha cuestión básica: a cobertura sanitaria destas cento
dúas mulleres e o uso que fan dos recursos sanitarios. Nun momento posterior, expóñense os resultados dos aspectos relacionados co seu estado de saúde: as enfermidades que padecen e as actitudes e comportamentos no plano do coidado da saúde.

IV.1. Cobertura sanitaria e utilización dos recursos sanitarios
A gran maioría das entrevistadas dispón de cobertura sanitaria; mentres que un 13,7%
declara non dispoñer de ningún tipo de cobertura médica (nin pública nin privada).
Nesta liña de investigación, a situación das mulleres estranxeiras é considerablemente
peor que a das autóctonas, pois un 25,6% das mulleres procedentes doutros países
carece dela.
G1. COBERTURA SANITARIA
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

Non
13,7%

Si
86,3%

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

C.1. COBERTURA SANITARIA SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
COBERTURA
SANITARIA

Autóctonas

Estranxeiras

94.8

74.4

86.3

5.2

25.6

13.7

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Si
Non

TOTAL

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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Pero ter a tarxeta sanitaria, ou, no seu defecto, outro tipo de cobertura, non significa,
necesariamente, nin que se faga uso dela, nin que o recurso aos servizos sanitarios
sexa habitual, polo que esta foi outra das cuestións consideradas na entrevista, resultando que aínda que a práctica totalidade das entrevistadas afirma empregar os recursos sanitarios dos que dispoñen (só o 2,3% non os utiliza), o máis habitual é que o
fagan esporadicamente. Con todo, o 46,6% afirma que fai un uso frecuente destes servizos.
G.2. FRECUENCIA DE EMPREGO DA TARXETA SANITARIA
(OU OUTRO TIPO DE COBERTURA SANITARIA)
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 88

100
90
80
70

51,1

46,6

60
50
40
30
20

2,3

10
0

Moi a miúdo

Algunhas veces

Non a utiliza

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Ademais, as poucas entrevistadas que negan utilizar os servizos que ofrece a súa
cobertura sanitaria son autóctonas. Non obstante, desde a perspectiva da frecuencia de
utilización, o recurso é menos habitual entre as mulleres estranxeiras.
C.2. FRECUENCIA DE EMPREGO DA TARXETA SANITARIA (OU OUTRO TIPO DE COBERTURA SANITARIA),
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
FRECUENCIA
EMPREGO COBERTURA

Autóctonas

Estranxeiras

Moi a miúdo

54.5

31.3

46.6

Algunha veces

41.9

68.7

51.1

Non a utiliza

TOTAL

3.6

-

2.3

TOTAL %

100

100

100

N

55

32

88

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Con independencia de se dispoñen dalgún tipo de cobertura sanitaria ou acoden directamente a servizos de carácter totalmente privado, o 82,4% das entrevistadas afirma
realizar periodicamente revisións médicas.
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G.3. REALIZACIÓN DE REVISIÓNS MÉDICAS PERIÓDICAS
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

Nc
1,9%

Non
15,7%

Si
82,4%

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

A porcentaxe de respostas afirmativas non se ve modulada en función da orixe, aínda
que entre as mulleres autóctonas a omisión de resposta podería encubrir a negativa a
esta cuestión.
C.3. REALIZACIÓN DE REVISIÓNS MÉDICAS PERIÓDICAS,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
REVISIÓNS MÉDICAS
PERIÓDICAS

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Si

82.8

81.4

82.4

Non

13.8

18.6

15.7

Nc

3.4

-

1.9

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Unha significativa parte das mulleres que realizan revisións médicas periódicas teñen
máis dun motivo para realizalas, pero a razón aludida en maior proporción de casos é
ter un control xenérico sobre a súa saúde, factor que cita o 64,3% destas oitenta e catro
entrevistadas. A unha distancia considerable, pero en segundo lugar en importancia
(31%), as revisións lévanse a cabo para controlar un tipo de padecemento que con facilidade pode presentarse no exercicio da actividade: as enfermidades de transmisión
sexual; e, sen chegar a especificar tanto, outro 23,8% refírese xa, xenericamente, ao
control sobre as repercusións físicas que da súa actividade poden derivarse. Un 19%
realiza estas revisións porque padece algunha enfermidade crónica.
Como dato que debe ser destacado, aínda que non precisamente polo seu peso porcentual, e á marxe de que poidan existir outros motivos, cómpre salientar que un 4,8%
acode periodicamente ao médico porque no club ou no piso no que exerce a prostitución é obrigada a facelo.
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G.4. MOTIVO POLO QUE REALIZA ESTAS REVISIÓNS PERIÓDICAS
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. N= 84

Control xenérico da
saúde

64,3

Control enfermidades
transmisión sexual

31,0

Polo feito de exercer
a prostitución

23,8

Por padecer
enfermidade crónica

19,0

Porque a obrigan no
club/piso

4,8
2,4

Por embarazo

3,5

Nc
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

O control xenérico do estado de saúde segue a ser o motivo maioritariamente aludido
para a realización destas revisións médicas periódicas, independentemente da procedencia das entrevistadas; non obstante, mentres que as estranxeiras o fan, en segunda orde de importancia, para controlar posibles enfermidades de transmisión sexual, as
autóctonas realízano polo feito de padecer algunha enfermidade crónica.
C.4. MOTIVO POLO QUE REALIZA ESTAS REVISIÓNS PERIÓDICAS,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
MOTIVO REALIZACIÓN DE REVISIÓNS
MÉDICAS

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Por control xenérico da saúde

62.5

68.6

64.3

Por control de posibles ETS

27.1

34.3

31.0

Polo feito de exercer a prostitución

20.8

28.6

23.8

Por padecer enfermidade crónica

31.3

2.9

19.0

4.2

5.7

4.8

-

5.7

2.4

Porque a obrigan no club/piso
Por embarazo
Nc

4.1

2.8

3.5

TOTAL %

150.0

148.6

148.8

N

48

35

84

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Unha vez considerados os principais motivos que levan a estas oitenta e catro mulleres
a controlar a súa saúde, descríbense, a continuación, en que se basean, as outras
dezaseis, para non facelo. A razón principalmente aludida –en dez dos dezaseis casos–
é que só recorren aos servizos sanitarios cando senten algún tipo de malestar. Por
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outro lado, tres das dezaseis recoñecen que o medo que lles provoca un eventual resultado negativo as inhibe á hora de acudir ao médico.
G.5. MOTIVO POLO QUE NON REALIZA REVISIÓNS PERIÓDICAS
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 16

62,5

Só acode o médico se sente algunha dor

Por medo ós resultados da revisión

18,7

Non o considera necesario

6,3

Resúltalle moi complicado

6,3

Nc

6,2
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

IV.2. Estado de saúde e comportamentos relacionados co seu coidado
Unha vez comentadas as cuestións relacionadas coa cobertura sanitaria e os eventuais
controis médicos das mulleres que integran a mostra entrevistada, indagouse a incidencia de enfermidades crónicas e agudas, e xa de xeito máis específico, dadas as
características da actividade, a relativa ás enfermidades de transmisión sexual.
Estreitamente relacionada con este tipo de doenzas, analízase, a continuación, o nivel
de coñecemento e de utilización de distintos métodos anticonceptivos. Péchase o capítulo cun breve comentario respecto do tempo dedicado ao descanso diario, desde unha
perspectiva puramente subxectiva.

IV.2.1. Problemas de saúde padecidos
En canto á primeira cuestión, é dicir, a incidencia de enfermidades, constatouse que:
n Preto do 25% das entrevistadas declara padecer algunha enfermidade crónica, e
o 5,9%, no momento da entrevista, manifesta ter algunha enfermidade aguda.
Consideradas á parte –e independentemente de se son crónicas ou agudas–, a
incidencia concreta das enfermidades de transmisión sexual preséntase no 13,7%
dos casos, ou, dito doutro xeito, existen una total de catorce mencións a padecer
enfermidades de transmisión sexual (ETS) concretas, formuladas por doce entrevistadas, pois unha refire padecer hepatite e sida, e outra, hepatite e sífile.
n Con todo, case sete de cada dez afirman non padecer ningunha enfermidade, de
xeito que, entre as que si padecen, hai quen ten máis dun problema, tal e como
acaba de sinalarse.
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n As doenzas crónicas22 máis frecuentes son a asma e a hipertensión, cunha incidencia do 5,9% e o 4,9% respecto do total de mulleres entrevistadas, respectivamente.
n Entre as agudas, a máis prevalente é a depresión, enfermidade que afecta, en principio de xeito non permanente, o 2,9% das cento dúas entrevistadas.
n A incidencia das enfermidades de transmisión sexual é, como se vía, maior que a
das agudas, sendo a hepatite o padecemento máis aludido (7,8%). Neste bloque
destaca, tamén, a proporción das que contraeron a sida (4,9%).
n En calquera caso, ás doce entrevistadas que afirman ter, polo menos, unha enfermidade de transmisións sexual, habería que engadir o caso doutras tres mulleres
que, aínda que hoxe en día non padecen ningunha, si tiveron problemas desta índole nalgún momento anterior. Á fin, as ETS terían afectado ao 14,7% das entrevistadas –é dicir, a quince das cento dúas–.
G.6. ENFERMIDADES CRÓNICAS, AGUDAS E DE TRANSMISIÓN SEXUAL DECLARADAS
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

5,9

Asma

4,9

Hipertensión

2,9

Bronquite
Artrose

2,0

CRÓNICAS:

Problemas cervicais

2,0

24.7%

Escoriose

2,0

Osteomelite

1,0

Ananismo

1,0

Drogadicción

1,0

Diabete

1,0

Cirrose

1,0

2,9

Depresión

AGUDAS:

2,0

Crises nerviosas

5.9%

1,0

Cancro mama

Hepatite B

7,8

ETS:

4,9

Sida
Sífile

13.7%

1,0

Ningunha

69,5
0,9

Nc
0

10

20
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40

50

60

70

80

90

100

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

22 Aínda que a bronquite, os problemas cervicais, a escoriose e a osteomelite poden presentarse de

forma aguda, consideráronse enfermidades crónicas porque as propias entrevistadas foron as que lles
atribuíron un carácter permanente. Do mesmo xeito, ao non saber se nos casos en que se afirma ter
depresión e/ou crises nerviosas estas son crónicas ou non, cualificáronse tal e como as entrevistadas
aludían a elas, isto é, como padecementos agudos.
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Os resultados obtidos segundo a modalidade de exercicio reflíctense no cadro que
segue:
C.5. ENFERMIDADES CRÓNICAS, AGUDAS E DE TRANSMISIÓN SEXUAL DECLARADAS,
SEGUNDO MODALIDADE
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
ENFERMIDADES
PADECIDAS

Club

Barrio

Rúa

Piso

Outros

TOTAL

Asma

5.5

8.9

-

9.1

-

5.9

Hipertensión

8.3

5.9

-

-

-

4.9

Bronquite

2.8

-

-

9.1

-

2.9

Artrose

2.8

2.9

-

-

-

2.0

Problemas cervicais

-

-

-

-

50.0

2.0

Escoriose

-

-

14.3

-

-

2.0

Osteomelite

-

-

7.1

-

-

1.0

Ananismo

-

2.9

-

-

-

1.0

2.8

-

-

-

-

1.0

Diabete

-

2.9

-

-

-

1.0

Cirrose

-

2.9

-

-

-

Drogadicción

TOTAL CRÓNICAS
Depresión

22.2

26.4

21.4

18.2

1.0
50.0

24.7

5.5

2.9

-

-

-

2.9

Crises nerviosas

-

5.9

-

-

-

2.0

Cancro de mama

2.8

-

-

-

-

TOTAL AGUDAS
Hepatite B

8.3

8.8

-

1.0

-

-

5.9

2.8

5.9

28.6

9.1

-

7.8

Sida

-

2.9

21.4

9.1

-

4.9

Sífile

-

-

-

9.1

-

1.0

TOTAL ETS

2.8

8.8

50.0

27.3

-

13.7

NINGUNHA

80.6

70.7

50.0

63.6

50.0

69.5

-

-

-

9.1

-

NC

0.9

TOTAL %

113.9

114.7

121.4

118.2

100.0

114.7

N

36

34

14

11

4

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

IV.2.2. Realización das probas da sida
A incidencia da sida podería verse incrementada se se ten en conta que unha fracción da poboación entrevistada nunca realizou a proba que determina unha posible
infección polo VIH. De feito, aínda que a gran maioría das mulleres entrevistadas
declara ter realizado a proba da sida, o 15,7% responde negativamente, porcentaxe
á que cabería engadir ese 1% que non responde a esta cuestión.
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G.7. REALIZACIÓN DA PROBA DA SIDA
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

Nc
1,0%

Non
15,7%

Si
83,3%

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

As que menor interese amosan en saber se padecen esta enfermidade son as mulleres que exercen a prostitución en pisos e en barrios, pois son as que manifestan abertamente non ter realizado a proba da sida en maior proporción de casos. Pola contra,
a porcentaxe máis elevada de respostas afirmativas rexístrase na modalidade de club
e, como tendencia, noutras variantes non especificadas.
C.6. REALIZACIÓN DA PROBA DA SIDA, SEGUNDO MODALIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL
REALIZACIÓN
PROBA SIDA

Club

Barrio

Rúa

Piso

Outros

TOTAL

Si

91.7

79.4

85.7

54.5

100.0

83.3

8.3

20.6

14.3

36.4

-

15.7

-

-

-

9.1

-

1.0

TOTAL %

100

100

100

100

100

100

N

36

34

14

11

4

102

Non
Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

De cara ao futuro, ademais, a intención desas dezaseis mulleres que negan ter realizado a proba da sida non é moi positiva: só o 31,3% delas declara telo previsto,
mentres que outro 31,3% nin sequera ten esa intención, e o 37,4% restante rexeita
contestar a esta cuestión.
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G.8. INTENCIÓN DE REALIZAR A PROBA DA SIDA
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 16

Non
31,3%

Nc
37,4%

Si
31,3%
Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

IV.2.3. Coñecemento e emprego de métodos anticonceptivos. Actitude dos
clientes diante da utilización do preservativo
Noutra liña de investigación, pero tamén no referente ás enfermidades de transmisión
sexual en termos de prevención, indagáronse distintos aspectos asociados ao coñecemento e á utilización de métodos anticonceptivos, tanto nas eventuais relacións de
parella como nos contactos cos clientes, prestándolle especial atención ao emprego
do preservativo.
Comezando, pois, polo grao de coñecemento destas mulleres respecto dos principais
métodos anticonceptivos existentes, comprobouse que:
n O 6,9% das entrevistadas non coñece aparentemente ningún método anticonceptivo.
n Ningún dos métodos é coñecido pola totalidade das cento dúas mulleres entrevistadas, nin tan sequera o preservativo.
n Con todo, o preservativo e a pílula son os anticonceptivos máis coñecidos (no
95,1% e 78,4% dos casos, respectivamente). Tras destes, figura a ligadura de
trompas, método coñecido polo 67,6%.
n A interrupción do coito é máis coñecida (63,7% dos casos) que métodos máis eficaces como o DIU ou a vasectomía, que aparecen en cuarto e quinta orde de
importancia, identificados polo 56,9% e 53,9%, respectivamente.
n O 52,9% coñece os espermicidas, mentres que, métodos como o diafragma ou o
Ogino non son coñecidos nin pola metade das entrevistadas. Este último, de feito,
é o máis descoñecido, sendo identificado só polo 27,5% das entrevistadas.
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G.9. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS COÑECIDOS
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. N= 102

95,1

Preservativo
78,4

Pílula anticonceptiva
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Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Nunha análise segundo modalidade, evidénciase que as que presentan un maior
coñecemento dos métodos anticonceptivos son as mulleres que exercen na rúa e as
que o fan en clubs, en contraste coas que exercen nun piso, que non só afirman non
coñecer ningún método anticonceptivo no 18,2% dos casos, senón que, de xeito
maioritario, só coñecen o preservativo, a pílula anticonceptiva, a interrupción do coito
e os espermicidas.
Pensando especificamente no contaxio de enfermidades de transmisión sexual,
todas as que exercen nun club de alterne, na rúa, e, como tendencia, noutros lugares non especificados, saben que o preservativo é un método anticonceptivo, mentres que, no polo oposto, aparecen, unha vez máis, as mulleres que exercen en pisos,
entre as que unha de cada dez non o coñece.
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C.7. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS COÑECIDOS, SEGUNDO MODALIDADE
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
MÉTODOS
COÑECIDOS

Club

Barrio

Rúa

Piso

Outros

TOTAL

Preservativo

100.0

97.1

100.0

90.9

100.0

95.1

Pílula anticonceptiva

88.9

76.5

92.9

63.6

50.0

78.4

Ligadura de trompas

77.8

70.6

78.6

36.4

50.0

67.6

Interrupción do coito

72.2

52.9

85.7

63.6

50.0

63.7

DIU

66.7

50.0

71.4

45.5

50.0

56.9

Vasectomía

63.9

58.8

57.1

27.3

25.0

53.9

Espermicidas

55.6

52.9

57.1

54.5

50.0

52.9

Diafragma

50.0

41.2

35.7

45.5

50.0

43.1

Ogino

41.7

17.6

21.4

36.4

-

27.5

Outro

5.6

-

-

-

-

2.0

-

5.9

-

18.2

-

6.9

TOTAL %

622.4

523.5

599.9

481.9

425.0

548.0

N

36

34

14

11

4

102

Ningún

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

A situación empeora cando se comproba que non só existe un escaso coñecemento
dos métodos anticonceptivos, senón que a súa utilización non está tan estendida
como sería desexable. En canto ao seu emprego coa parella actual, obsérvase que:
n O 22,5% non responde a esta cuestión porque declara non ter parella.
n Preto de tres de cada dez entrevistadas declaran non empregar ningún método
anticonceptivo coa súa parella23 –sexa esta estable ou non–.
n Entre as que si os empregan, os métodos máis utilizados son o preservativo e as
pílulas anticonceptivas, dos que fan uso o 25,5% e 24,5% do total de mulleres
entrevistadas, respectivamente.
n Ningunha utiliza diafragma, e, cómpre salientar, doutra banda, que a interrupción
do coito é o método empregado para non quedar embarazada polo 6,9%.

23 Unha das primeiras cuestións consideradas na entrevista era, como se viu no capítulo corresponden-

te ás características sociodemográficas, o estado civil, onde resultaba que o 71,6% das entrevistadas
non convive coa parella –incluíndose nas categorías “solteira”, “separada/divorciada” ou “viúva”–, o que
non quere dicir que non manteñan unha relación con alguén, pois, como se aprecia no gráfico nº 10, a
porcentaxe que, á fin, confirma non ter parella é do 22,5%, unha porcentaxe notablemente inferior á
que resultaba na outra cuestión.
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G.10. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS COA PARELLA
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. N= 102

25,5

Preservativo

24,5

Pílula anticonceptiva
4,9

Ligadura trompas

6,9

Interrupción coito
2,0

DIU

1,0
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2,9

Espermicidas
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0,0

Ogino

1,0

Outro

1,0

Ningún
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22,5
0
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40

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

As que adoitan utilizar os métodos anticonceptivos coa parella en menor proporción
de casos son, de calquera xeito, as mulleres que exercen nun piso/casa, pois o 45,5%
non emprega ningún. Doutra banda, tanto elas como as de club optan por empregar
a pílula anticonceptiva antes que o preservativo, mentres que este é o método ao que
recorren principalmente, coa súa parella, as que exercen na rúa.
C.8. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS COA PARELLA, SEGUNDO MODALIDADE
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
MÉTODOS UTILIZADOS
COS PARELLA

Club

Barrio

Rúa

Preservativo

30.6

23.6

42.9

9.0

Pílula anticonceptiva

36.1

23.6

7.1

27.3

-

24.5

13.9

2.9

7.1

-

-

6.9

2.8

2.9

-

-

-

2.0

-

-

-

-

25.0

1.0

2.8

2.9

7.1

-

-

2.9

Diafragma

-

-

-

-

-

-

Ogino

-

2.9

-

-

-

1.0

Piso

Outros

25.5

Ligadura de trompas
Interrupción do coito
DIU
Vasectomía
Espermicidas

Outro
Ningún
Non procede

TOTAL

4.9

2.8

-

-

-

-

1.0

25.0

29.4

28.6

45.5

25.0

29.4

8.3

32.4

14.4

27.3

50.0

22.5

TOTAL %

130.6

123.5

114.3

109.1

100.0

121.6

N

36

34

14

11

4

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Cando as relacións sexuais se establecen cun cliente, a proporción de mulleres que
non emprega ningún método anticonceptivo redúcese considerablemente, pero aínda

288
A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia

así, un 6,9% atópase completamente desprotexida, e o 8,8%, en concreto, fronte ás
enfermidades de transmisión sexual, pois só o 91,2% fai uso do preservativo. Con
todo, o normal é que utilicen máis dun método anticonceptivo –sexan simultaneamente empregados, ou utilizando distintos métodos segundo o caso–.
G.11. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS COS CLIENTES
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. N= 102

Preservativo

91,2

Pílula anticonceptiva

21,6
4,8

Ligadura trompas
Interrupción coito

1,0
1,9

DIU
Espermicidas

16,7

Diafragma

1,0

Ogino

1,0

Outro

0,0

Ningún

6,9
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Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Pasando por alto o caso das que exercen “noutros” lugares non especificados, as
mulleres que exercen en pisos son as que declaran non utilizar ningún método anticonceptivo en maior proporción de casos (9,1%). O emprego do preservativo cos
clientes é, de todos os xeitos, o método máis estendido, sobre todo entre as que exercen na rúa, pois todas elas afirman utilizalo.
C.9. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS COS CLIENTES, SEGUNDO MODALIDADE
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
MÉTODOS UTILIZADOS
COS CLIENTES

Club

Barrio

Rúa

Piso

Outros

TOTAL

Preservativo

91.4

97.1

100.0

81.7

75.0

91.2

Pílula anticonceptiva

16.7

32.5

14.3

27.3

-

21.6

Ligadura de trompas

2.8

2.9

21.4

-

-

4.8

Interrupción do coito

-

-

7.2

-

-

1.0

DIU

-

5.9

-

-

-

1.9

13.9

17.6

21.4

27.3

-

16.7

Espermicidas
Diafragma

-

-

-

9.1

-

1.0

Ogino

-

2.9

-

-

-

1.0

Outro

-

-

-

-

-

-

2.8

2.9

-

9.1

25.0

6.9

TOTAL %

130.6

161.8

164.3

154.5

100.0

146.1

N

36

34

14

11

4

102

Ningún

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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Como se comentaba anteriormente, o 91,2% das entrevistadas (noventa e catro das
cento dúas) afirma utilizar o preservativo cando mantén relacións cos clientes. Agora
ben, descoñécese se a súa frecuencia de uso é habitual, polo que, na entrevista realizada, se lles preguntou se lle esixían sempre ao cliente o emprego deste método
profiláctico, resultando que, aínda que a maior parte delas din que sempre o esixen,
concretamente o 86,2%, o 7,8% das entrevistadas admite que só o esixe “ás veces”,
e outro 6,4% non quere responder a esta cuestión, o que podería estar encubrindo a
non esixencia ao cliente do uso do preservativo.
G.12. ESIXENCIA AO CLIENTE DO USO DO PRESERVATIVO
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 94

Nc
6,4%

Só ás
veces
7,4%

Si,
sempre
86,2%
Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

A maior preocupación a este respecto detéctase entre as mulleres que exercen en
clubs, mentres que as que o fan nun piso móstranse máis transixentes.
C.10. ESIXENCIA AO CLIENTE DO USO DO PRESERVATIVO, SEGUNDO MODALIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL
ESIXE USO DO
PRESERVATIVO

Club

Barrio

Rúa

Piso

Outros

TOTAL

Si, sempre

91.6

84.4

85.7

75.0

75.0

86.2

Só ás veces

2.8

15.6

-

12.5

-

7.4

Nc

5.6

-

14.3

12.5

25.0

6.4

TOTAL %

100

100

100

100

100

100

N

36

32

14

8

4

94

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Pero unha cousa é que esixan utilizar o preservativo e outra ben distinta, que os clientes o acepten. Só o 9,1% das entrevistadas que solicitan o uso do preservativo –independentemente de se é “sempre” ou “só algunhas veces”– afirma que todos os seus
clientes aceptan utilizalo. Deste xeito, as opinións destas mulleres repártense, principalmente, entre as que consideran que a maior parte dos seus clientes non poñen
obxección ningunha fronte ao uso do preservativo, e aquelas que din que só uns poucos aceptan empregalo.
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G.13. ACEPTACIÓN DO USO DO PRESERVATIVO POLOS CLIENTES
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 88
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Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Malia ser quen menos coñecen e empregan o preservativo como método anticonceptivo, e mesmo sendo quen en menor proporción de casos lles esixen aos seus
clientes a súa utilización, as mulleres que exercen en pisos son, non obstante, aquelas que parecen ter uns clientes menos reticentes ao seu emprego, como pode comprobarse no seguinte cadro.
C.11. ACEPTACIÓN DO USO DO PRESERVATIVO POLOS CLIENTES, SEGUNDO MODALIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL
ACEPTACIÓN CLIENTES
USO PRESERVATIVO

Club

Barrio

Rúa

Piso

Outros

TOTAL

Todos

11.8

3.1

-

42.9

-

9.1

A gran maioría

47.1

25.0

50.0

28.5

-

36.4

A metade

11.7

18.8

8.3

14.3

-

13.6

Poucos

26.5

46.9

41.7

14.3

100.0

37.5

Ningún

2.9

-

-

-

-

1.1

-

6.2

-

-

-

2.3

TOTAL %

100

100

100

100

100

100

N

34

32

12

7

3

88

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

IV.2.4. Percepción subxectiva do tempo de sono diario
Noutra orde de cousas, un dos factores que pode influír na saúde das mulleres é o
feito de non descansar o tempo que necesitan, sobre todo se se teñen en conta as
condicións en que, en moitos casos, se exerce a actividade.
Os resultados non escapan ás previsións: aínda que o 47,1% considera que dorme
todo o tempo que necesita e outro 4,9% máis do que en realidade precisaría, a proporción de mulleres que cre que necesitaría máis tempo de descanso é moi elevada:
46,1%.
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G.14. PERCEPCIÓN DO TEMPO DE SONO DIARIO
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

100
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Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Atendendo ás modalidades de exercicio máis representativas, son as que desenvolven a actividade na rúa e as que o fan en clubs quen precisarían durmir máis tempo
do que o fan, pois entre elas a proporción que afirma durmir menos do que precisa
elévase por riba do 50% dos casos.
C.12. PERCEPCIÓN DO TEMPO DE SONO DIARIO, SEGUNDO MODALIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL
DESCANSO
DIARIO

Club

Barrio

Rúa

Piso

Outros

5.6

-

-

18.1

-

4.9

Dorme todo o que necesita

36.1

64.7

42.9

36.4

25.0

47.1

Dorme menos do que necesita

52.8

35.3

57.1

45.5

75.0

46.1

5.5

-

-

-

-

1.9

TOTAL %

100

100

100

100

100

100

N

36

34

14

11

4

102

Dorme máis do que necesita

Nc

TOTAL

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

IV.3. Benestar psicosocial
Á parte do tempo de sono, existen outra serie de factores que poden influír, senón xa
directamente na saúde física das mulleres, polo menos si no seu benestar psicolóxico.
Intentando descubrir situacións que poidan influír negativamente no seu estado de
ánimo, ou, pola contra, servir de válvula de escape á presión psicolóxica derivada do
exercicio da actividade, propúxoselles ás entrevistadas que manifestasen o seu grao de
satisfacción respecto do cumprimento de determinadas expectativas –formuladas a través de proposicións afirmativas–, ofrecendo como categorías de resposta as seguintes
posibilidades: “moito menos do que desexa”, “menos do que desexa”; “nin moito nin
pouco”; “case como desexa”; e “tanto como desexa”. A escala empregada amosa, pois,
unha gradualidade desde a menor á maior satisfacción, sendo os resultados máis destacados os que a continuación se comentan:
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n A satisfacción destas mulleres non é, en ningún dos aspectos propostos, maioritaria,
pois as categorías “tanto como desexa” e “case como desexa” conteñen en conxunto sempre entre o 30% e o 45% das respostas.
n Agás no que se refire á posibilidade de relacionarse con persoas alleas ao mundo
da prostitución, os posicionamentos negativos ou deficitarios, é dicir, a elección da
categoría “moito menos do que desexa” ou “menos do que desexa”, superan sempre
os positivos, representados nas categorías de resposta “tanto como desexa” e “case
como desexa”.
n A cuestión fronte á que amosan unha maior frustración refírese ao feito de non contar con persoas que se preocupen do que lles sucede, pois o 22,5% considera que
conta con “moitas menos das que desexa”.
n Non obstante, se novamente se consideran agregadas as posturas negativas, a dispoñibilidade e ocupación do tempo de lecer é o aspecto que concentra unha maior
proporción de mulleres insatisfeitas.
n Se as alusións a “nin moito nin pouco” son tamén consideradas como negativas,
compróbase que seis de cada dez mulleres non reciben o afecto que desexarían,
unha proporción de expectativas incumpridas que non se alcanza en ningunha das
cuestións restantes.
C.13. GRAO DE SATISFACCIÓN EN CANTO AO
CUMPRIMENTO DAS SÚAS EXPECTATIVAS PERSOAIS E RELACIONAIS
ESTRUTURA PORCENTUAL
BENESTAR
PSICOLÓXICO E RELACIONAL

Conto con persoas que se
preocupan do que me sucede
Recibo amor e afecto
Teño a posibilidade de falar
con alguén dos meus
problemas no traballo
Teño a posibilidade de falar
con alguén dos meus problemas
familiares e persoais
Teño a oportunidade de
realizar actividades de ocio
Teño a oportunidade de
relacionarme con persoas
non vinculadas á prostitución

Moito menos do
que desexa

Menos do que
desexa

Nin moito
nin pouco

Case como
desexa

Tanto como
desexa

Ns/Nc

%

N

22.5

17.6

18.6

13.7

20.6

7.0

100

102

12.7

25.5

22.5

9.8

20.6

8.9

100

102

14.7

24.5

11.8

16.7

21.6

10.7

100

102

11.8

29.4

10.8

12.7

26.5

8.8

100

102

15.7

27.5

13.7

10.8

22.5

9.8

100

102

19.6

19.6

11.8

9.8

33.3

5.9

100

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

As situacións máis deficitarias detéctanse entre as mulleres de orixe estranxeira, sobre
todo no que atinxe ao feito de non contar con alguén que se preocupe do que lles acontece, ou non ter a oportunidade de relacionarse con persoas alleas ao mundo das prostitución. Pola contra, autóctonas e estranxeiras presentan valores porcentuais moi similares no que se refire á oportunidade de realizar actividades de ocio, e, sobre todo, respecto da falta de afecto, á que alude máis do 37% destas mulleres, nos dous casos.
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C.14. EXPECTATIVAS PERSOAIS E RELACIONAIS INCUMPRIDAS
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
PESO PORCENTUAL
“Menos” ou
“Moito menos do que desexa”

Conto con persoas que se preocupan do que
me sucede
Recibo amor e afecto
Teño a posibilidade de falar con alguén dos
meus problemas no traballo
Teño a posibilidade de falar con alguén dos
meus problemas familiares e persoais
Teño a oportunidade de realizar actividades
de ocio
Teño a oportunidade de relacionarme con
persoas non vinculadas á prostitución

Autóctonas
%
n
34.4

Estranxeiras
%
n

TOTAL
%

N

58

46.5

43

40.1

102

37.9

58

37.2

43

38.2

102

36.2

58

41.9

43

39.2

102

37.9

58

44.2

43

41.2

102

41.4

58

44.2

43

43.2

102

34.4

58

44.2

43

39.2

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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V. O abandono do exercicio da prostitución. Expectativas
e actitude presente
Noutra orde de cousas, interesaba coñecer as aspiracións destas mulleres e a concepción –alén da propia definición– da actividade que hoxe en día veñen desenvolvendo,
intentando descubrir en que medida é para elas unha situación circunstancial.
Así, o primeiro dato que convén destacar é que o 83,3% das mulleres entrevistadas
quere abandonar o exercicio da prostitución.
G.1. INTENCIÓN DE ABANDONO DA PROSTITUCIÓN
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

100

83,3

90
80
70
60
50
40
30
20

3,9

4,9

4,9

3,0

10
0
Gustaríalle
abandonar

Non lle gustaría
abandonar

Élle indiferente Non considerou
a posibilidade

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Aínda que o desexo de abandono é claramente maioritario, a proporción decrece entre
as estranxeiras (76,7%, fronte ao 87,9% das autóctonas), para incrementarse as negativas taxativas e as omisións de resposta, negativa a responder que probablemente encubra un rexeitamento, polo menos no momento actual, do abandono da prostitución.
C.1. INTENCIÓN DE ABANDONO DA PROSTITUCIÓN,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
INTENCIÓN
ABANDONO PROSTITUCIÓN

Gustaríalle abandonar

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

87.9

76.7

83.3

Non lle gustaría abandonar

1.7

7.0

3.9

Élle indiferente

5.2

4.7

4.9

Non considerou a posibilidade

5.2

4.7

4.9

Nc

-

6.9

3.0

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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Doutra banda, o 44,1% das entrevistadas intentou abandonar a prostitución nalgunha
ocasión, unha intención escasamente relacionada coa actitude actual.
G.2. INTENTO DE ABANDONO NUN MOMENTO ANTERIOR
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

Nc
5,9%

Si
44,1%

Non
50,0%

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Con todo, a intención de abandono no pasado é recoñecida en maior medida polas
mulleres autóctonas, pois, se preto de seis de cada dez españolas ou portuguesas afirman ter intentado deixar a prostitución nun momento anterior, a proporción decrece ata
o 23,3% entre as estranxeiras. O tempo que levan exercendo, e o motivo que as levou a
facelo, poderían estar actuando como condicionantes da actitude dunhas e doutras a
este respecto.
C.2. INTENTO DE ABANDONO NUN MOMENTO ANTERIOR,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
ANTERIOR INTENTO DE
ABANDONO

Autóctonas

Estranxeiras

Si

58.6

23.3

44.1

Non

36.2

69.8

50.0

Nc

TOTAL

5.2

6.9

5.9

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Naqueles casos nos que se confirma a tentativa de abandono da actividade nalgún
momento anterior –corenta e cinco dos cento dous estudados–, a carencia de recursos
económicos resulta ser o principal motivo que explicaría a reincidencia (51,1%).
Matizando esa raíz económica, como necesidade máis aguda e concreta, o 15,6% declara que volveu exercer para poder sobrevivir, aínda que unha proporción aínda maior de
entrevistadas, o 17,9%, rexeita contestar a esta cuestión.
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G.3. MOTIVO POLO QUE VOLVERON EXERCER A PROSTITUCIÓN LOGO DE TELA ABANDONADO
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 45

51,1

Por falta de medios económicos

15,6

Para sobrevivir

4,4

Polas drogas

4,4

Por insistencia da parella
Por gusto

2,2

Para gañar máis cartos

2,2

Por carecer doutro traballo

2,2
17,9

Nc
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Debido a que a proporción de estranxeiras que abandonaron nalgún momento a prostitución é escasa –dez mulleres–, e ao non existir unha certa homoxeneidade entre o
tamaño dos colectivos, calquera das respostas adquire unha relevancia sobredimensionada entre as mulleres doutros países, tal e como pode comprobarse no seguinte cadro.
C.3. MOTIVO POLO QUE VOLVERON EXERCER A PROSTITUCIÓN LOGO DE TELA ABANDONADO,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
MOTIVO POLO QUE EXERCERON
NOVAMENTE

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Por falta de medios económicos

58.8

30.0

51.1

Para sobrevivir

15.6

11.8

20.0

Polas drogas

5.9

-

4.4

Por insistencia da miña parella

2.9

10.0

4.4

Por gusto

2.9

-

2.2

-

10.0

2.2

Para gañar máis cartos
Por carecer doutro traballo

-

10.0

2.2

5.9

20.0

17.9

TOTAL %

100

100

100

N

34

10

45

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Con independencia das actitudes amosadas ante un posible abandono da prostitución,
máis de tres de cada catro entrevistadas consideran que están preparadas para desenvolver outra actividade.
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G.4. CONSIDERACIÓN RESPECTO DA SÚA PREPARACIÓN PARA REALIZAR ALGUNHA OUTRA ACTIVIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

Ns/Nc
6,8%
Non está
preparada
15,7%

Está preparada
77,5%
Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

As autóctonas parece que se infravaloran máis que as estranxeiras á hora de pensar na
posibilidade de exercer outra actividade: a proporción que afirma que si podería facelo é
lixeiramente inferior, pero a diferenza máis substancial obsérvase en que, mentres que o
9,3% das estranxeiras pensa que non serve para desenvolver outra actividade, entre as
autóctonas a proporción duplícase.
C.4. CONSIDERACIÓN RESPECTO DA SÚA PREPARACIÓN
PARA REALIZAR ALGUNHA OUTRA ACTIVIDADE, SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
PREPARACIÓN
OUTRA ACTIVIDADE

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Si está preparada

75.9

79.1

77.5

Non está preparada

20.7

9.3

15.7

Ns/Nc

3.4

11.6

6.8

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Cando se pregunta directamente pola actividade para a que cren estar preparadas esas
setenta e nove mulleres, o servizo doméstico é, sen dúbida, a resposta máis destacada,
mencionada no 29,1% dos casos. Séguenlle as actividades relacionadas co coidado de
persoas (17,7%), e, en terceiro lugar figuran as tarefas relacionadas coa hostalería
(11,4%). Xa con menor relevancia, aparecen mencións a actividades relacionadas co
sector téxtil (7,6%), e co comercio (6,4%).
Ademais, un 6,3% considera que está preparada para desenvolver calquera actividade,
mentres que, no polo oposto, o 16,4% non é capaz de especificar para que traballo concreto o estaría.
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G.5. ACTIVIDADE PARA A QUE SE CONSIDERA PREPARADA
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 79

29,1

Servizo doméstico

17,7

Coidado de persoas

11,4

Hostalería

7,6

Corte e confección

5,1

Comercio (dependenta)

1,3

Comercio (autónoma)
Administrativa

1,3

Aux. enfermería

1,3

Formación profesional

2,5
6,3

Calquera actividade

16,4

Ns/Nc
0

5

10

15

20

25

30

35

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

As autóctonas parecen ter algo máis claro a que poderían dedicarse, centrándose claramente no servizo doméstico e no coidado de persoas, mentres que entre as estranxeiras a alusión a actividades concretas é máis dispersa.
C.5. ACTIVIDADE PARA A QUE SE CONSIDERA PREPARADA,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
ACTIVIDADE
CONCRETA

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Empregada do fogar

38.6

17.6

29.1

Coidado terceiras persoas

22.7

11.7

17.7

Hostalería

9.0

11.8

11.4

Corte e confección

6.8

8.8

7.6

Comercio (dependenta)

2.3

8.9

5.1

-

2.9

1.3

2.3

-

1.3

Comercio (autónoma)
Administrativa
Auxiliar enfermería

-

2.9

1.3

Formación profesional

-

5.9

2.5

4.5

8.9

6.3

Calquera actividade
Ns/Nc

13.8

20.6

16.4

TOTAL %

100

100

100

N

44

34

79

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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Aínda que, como se comentou, o 77,5% das entrevistadas se considera preparada para
desenvolver outra actividade, só o 10,8% compaxina o exercicio da prostitución con outra
actividade, sen que se observen diferenzas segundo a procedencia.
G.6. DESENVOLVEMENTO ACTUAL DALGUNHA OUTRA ACTIVIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

Nc
1,0%

Si
10,8%

Non
88,2%
Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

C.6. DESENVOLVEMENTO ACTUAL DALGUNHA OUTRA ACTIVIDADE,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
OUTRA ACTIVIDADE
ECONÓMICA ACTUAL

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Si

12.1

9.3

10.8

Non

86.2

90.7

88.2

Nc

1.7

-

1.0

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Estas once mulleres compaxinan o exercicio da prostitución: en cinco casos co servizo
doméstico; en tres, cun posto de camareira; mentres que unha coida a persoas maiores.
Nos dous casos restantes non se especifica o tipo de actividade desenvolta.
Doutra banda, o 21,6% das entrevistadas participaba, no momento da entrevista, en actividades formativas, porcentaxe que non se ve modulada segundo a orixe xeográfica.
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G.7. PARTICIPACIÓN NALGUNHA ACTIVIDADE FORMATIVA
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

Nc
5,9%

Si
21,6%

Non
72,5%
Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

C.7. PARTICIPACIÓN NALGUNHA ACTIVIDADE FORMATIVA, SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
ACTIVIDADE FORMATIVA
ACTUAL

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Si

22.4

20.9

21.6

Non

70.7

74.4

72.5

Nc

6.9

4.7

5.9

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Á hora de especificar o tipo de formación que reciben, os resultados non son moi clarificadores. De feito, as alusións máis numerosas refírense á asistencia a cursos, en xeral,
ou a formación que non chegan a especificar (no 36,4% dos casos). Despois deles, a formación ocupacional representa un segundo posto en importancia, aínda que novamente non se especifique a rama á que pertencen os cursos realizados nesta modalidade formativa.
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G.8. ACTIVIDADE FORMATIVA QUE DESENVOLVE
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 22

36,4

Cursos/formación inespecifica
13,7

Formación ocupacional
Corte e confección

9,1

Taller de manualidades

9,1
4,5

Alfabetización
Formación en administración empresarial

4,5

Formación en informática

4,5

Formación en habilidades sociais

4,5

Formación en cultura xeral

4,5

Nc

9,2
0

10

20

30

40

50

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

O seguinte cadro recolle as alusións segundo a procedencia das entrevistadas.
C.8. ACTIVIDADE FORMATIVA QUE DESENVOLVE, SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
ACTIVIDADE FORMATIVA
CONCRETA

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Cursos/formación inespecífica

38.5

33.4

36.4

Formación ocupacional

23.1

-

13.7

Corte e confección

15.3

-

9.1

-

22.2

9.1

7.7

-

4.5

Obradoiro de manualidades
Alfabetización
F. Administración empresarial

-

11.1

4.5

F. Informática

-

11.1

4.5

F. Habilidades sociais

7.7

-

4.5

F. Cultura xeral

7.7

-

4.5

-

22.2

9.2

TOTAL %

100

100

100

N

13

9

22

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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Con independencia de se estaban a participar nalgunha actividade formativa, ao 57,8%
gustaríalle recibir algún tipo de formación concreta. Non obstante, a disparidade dos contidos referidos é enorme, destacándose as referencias á “formación integral”, aquela que
capacita á persoa de xeito xenérico para desenvolverse en distintos ámbitos, habilidades
sociais, etc.
G.9. FORMACIÓN QUE LLE GUSTARÍA RECIBIR
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

7,8

Integral

6,9

Alfabetización

5,9

Ámbito xeriátrico

4,9

Formación profesional

4,9

Perruquería
Ensinanza básica

3,9

Hostalería

3,9

Informática

3,9

Secretariado

3,9
2,9

Idiomas
Ámbito sanitario, en xeral

2,9

Carpintería

1,0

Puericultura

1,0

Enfermería

1,0

Masaxista

1,0

Costura

1,0

Manualidades

1,0
10,8

Ns
Nc

31,4
0

5

10

15

20

25

30

35

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Así, desde a óptica dos colectivos considerados, as diferenzas máis relevantes detéctanse na demanda de clases de alfabetización, realizada exclusivamente por mulleres
autóctonas, e nas alusións á formación profesional, concentradas unicamente no sector
foráneo.
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C.9. FORMACIÓN QUE LLE GUSTARÍA RECIBIR, SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
FORMACIÓN
QUE LLES GUSTARÍA RECIBIR

Autóctonas

Estranxeiras

5.2

9.5

7.8

12.1

-

6.9

8.6

2.3

5.9

-

11.6

4.9

Perruquería

3.4

7.0

4.9

Ensinanza básica

1.7

7.0

3.9

Hostalería

5.2

2.3

3.9

Informática

-

9.3

3.9

Secretariado

1.7

7.0

3.9

Idiomas

5.2

-

2.9

Ámbito sanitario, en xeral

5.2

-

2.9

Carpintería

1.7

-

1.0

Puericultura

1.7

-

1.0

Enfermería

1.7

-

1.0

Masaxista

1.7

-

1.0

Costura

1.7

-

1.0

-

2.3

1.0

15.5

4.7

10.8
31.4

Formación integral
Alfabetización
Ámbito xeriátrico
Formación profesional inespecífica

Manualidades
Non sabe
Nc

TOTAL

27.7

37.2

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Á marxe destas actividades formativas, cómpre sinalar que un 7,8% das mulleres entrevistadas admite que precisaría ter coñecementos sobre distintos aspectos de educación
sexual24. Aparecen outras referencias cando se lles pregunta se hai algunha outra información que consideran especialmente necesaria recibir, aínda que a ausencia da resposta e as referencias a “ningunha” son moi elevadas.

24 Dentro da categoría de resposta “educación sexual” incluíronse non só aquelas referencias xenéricas,

senón tamén aqueloutras cuestións apuntadas cun maior grao de especificación ao respecto, tales
como: a prevención de enfermidades de transmisión sexual, incluíndo alusións expresas á prevención
da sida; información sobre a correcta colocación do preservativo; sobre a práctica de sexo seguro; a
prevención de embarazos non desexados; e a hixiene íntima.
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G.10. INFORMACIÓN QUE CONSIDERA NECESARIA RECIBIR
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

Educación sexual

7,8

Ofertas de emprego

4,9

Dereitos e deberes

3,9

Prevención de violencia

2,0

Información sobre axudas

1,0

Alfabetización

1,0

Información médica

1,0

Información de todo tipo

2,0

Ningunha

27,5

Nc

48,9
0

10

20

30

40

50

60

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Nunha análise segundo grandes colectivos, son as mulleres autóctonas as que refiren en
maior proporción de casos non precisar ningún tipo de información, excepto as demandas en materia de sexualidade. As estranxeiras, pola súa banda, recoñecen, sobre todo,
carencias en materia de información sobre ofertas de emprego, educación sexual e
dereitos e deberes.
C.10. INFORMACIÓN QUE CONSIDERA NECESARIA RECIBIR,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL

INFORMACIÓN
NECESARIA

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

Educación sexual

6.9

7.0

7.8

Ofertas de emprego

1.7

9.3

4.9

Dereitos e deberes

1.7

7.0

3.9

Prevención de violencia

1.7

2.3

2.0

Información sobre axudas

1.7

-

1.0

Alfabetización

1.7

-

1.0

Información médica

1.7

-

1.0

Información a todos os niveis

1.7

2.3

2.0

Ningunha

32.8

20.9

27.5

Nc

48.4

51.2

48.9

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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VI. A identificación da actividade. A imaxe social da prostitución
Unha vez descritas as condicións de vida e de desenvolvemento da actividade, as posibles repercusións físicas, psicolóxicas e sociais derivadas do exercicio da prostitución,
as actitudes e expectativas das mulleres respecto da súa vida laboral, e as medidas que,
en consonancia, toman, cómpre indagar a imaxe social da actividade entre as que, ao
cabo, a exercen.
Para iso, interrogouse ás entrevistadas verbo da denominación da actividade que desenvolven, resultando que: un 26,5% defínese como “prostituta” e, en idéntica proporción,
outras prefiren a denominación de “muller que exerce a prostitución”. Un 20,5% non se
manifesta ao respecto.
Se estas son as principais porcentaxes, como pode comprobarse no gráfico que segue,
só un 2,9% di ser unha “profesional do sexo”, unha proporción aínda inferior á das que
se definen, directamente, como “putas” (3,9%). Aparecen tamén outro tipo de referencias
ao propio exercicio desta actividade, como “traballadora de club” ou “señorita de alterne”,
pero a negativa imaxe social da prostitución leva ao 11,9% a negar o exercicio da actividade, recorrendo ao nome doutras profesións, ou cualificándose simplemente como
“ama de casa”.
G.1. DENOMINACIÓN DA SÚA ACTIVIDADE
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

26,5

Prostituta
2,9

Profesional do sexo

3,9

Puta

26,5

Muller que exerce a prostitución
Traballadora de club

3,9

Señorita de alterne

3,9

Ama de casa

6,9

Limpadora

2,0

Cociñeira

2,0
1,0

Camareira

20,5

Nc
0

5

10

15

20

25

30

35

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Á hora de autoidentificarse, o feito de declarar que se dedican a unha actividade que
nada ten que ver coa prostitución é máis habitual entre as autóctonas, definíndose, na
maior parte destes casos, como “amas de casa”. Ademais, mentres que entre elas o máis
habitual é definirse co termo “prostituta” (categoría na que se sitúa o 32,8%), as estranxeiras prefiren afirmar que son “mulleres que exercen a prostitución” (39,6%), e evitan
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tamén responder a esta cuestión en maior proporción que as españolas e as portuguesas. Probablemente a concepción deste actividade como algo temporal –moi frecuente
entre as estranxeiras– fai que asuman e definan o exercicio da prostitución dun xeito
completamente diferente a como o fan as autóctonas.
C.1. DENOMINACIÓN DA SÚA ACTIVIDADE, SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
DENOMINACIÓN
DA SÚA ACTIVIDADE

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

32.8

18.6

26.5

Profesional do sexo

3.4

2.3

2.9

Puta

5.2

2.3

3.9

15.5

39.6

26.5

Traballadora de club

5.2

2.3

3.9

Señorita de alterne

5.2

2.3

3.9

Prostituta

Muller que exerce a prostitución

Ama de casa

10.3

2.3

6.9

Limpadora

3.4

-

2.0

Cociñeira

3.4

-

2.0

Camareira

-

2.3

1.0

15.6

28.0

20.5

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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VII. A posición diante das distintas políticas de intervención en materia de prostitución
Finalmente, como último aspecto que cómpre considerar, quíxose coñecer a postura das
entrevistadas respecto das distintas medidas de intervención diante do tratamento da
prostitución, a través da indagación en relación coa idoneidade da súa legalización.
Á vista dos resultados que se reflicten no gráfico nº 1, cómpre indicar que un 40,2% considera que a legalización da actividade é urxente e necesaria. As posturas contrarias
concentran ao 23,6% das entrevistadas, nuns casos por non consideralo necesario, noutros xulgándoo prexudicial. Doutra banda, cómpre salientar que o 36,2% non se posiciona sobre esta cuestión, referindo, na maior parte destes casos, que non consideraron
nunca a posibilidade de que o exercicio da prostitución puidese ser regulado.
G.1. POSTURA PERANTE A LEGALIZACIÓN DO EXERCICIO DA PROSTITUCIÓN
ESTRUTURA PORCENTUAL. N= 102

100
90
80
70
60
50

40,2

40

24,5

30

11,8

20

11,7

11,8

10
0
É urxente e
necesario

Non o cre
necesario

Coida que non é
conveniente

Non o
considerou

Nc

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.

Nunha análise segundo grandes colectivos, as estranxeiras, seguramente por considerar
transitorio o actual exercicio da actividade, mostran unha maior falta de reflexión que as
autóctonas fronte á postura institucional que debería tomarse, de xeito que tres de cada
dez declaran non ter considerado a posibilidade de que esta actividade se legalice
–cando entre as autóctonas a proporción é do 20,7%–, inhibíndose á hora de contestar
tamén na maior proporción de casos.
A procedencia das entrevistadas non repercute, non obstante, no que atinxe á aceptación da legalización do exercicio da prostitución, pois a proporción que cre que é “urxente e necesario” legalizala é similar en ambos os dous colectivos. Pola contra, si se aprecian diferenzas na crenza de que non é necesaria a súa legalización, xa que se entre as
estranxeiras esta opinión é mantida unicamente polo 2,3%, pero entre as autóctonas a
porcentaxe elévase ata o 19%.
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C.1. POSTURA DIANTE DA LEGALIZACIÓN DO EXERCICIO DA PROSTITUCIÓN,
SEGUNDO GRANDES COLECTIVOS
ESTRUTURA PORCENTUAL
LEGALIZACIÓN
EXERCICIO DA PROSTITUCIÓN

Autóctonas

Estranxeiras

TOTAL

É urxente e necesario

39.7

39.5

40.2

Non o cre necesario

19.0

2.3

11.8

Coida que non é conveniente

12.1

11.6

11.8

Non o considerou

20.7

30.2

24.5

Nc

8.5

16.4

11.7

TOTAL %

100

100

100

N

58

43

102

Fonte: elaboración propia a partir do estudo dos datos dos cuestionarios realizados.
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Síntese conclusiva

Ao longo das seguintes liñas comentaranse os resultados máis destacados desta terceira parte do estudo, extraídos da análise das entrevistas realizadas a mulleres que exercen ou exerceron a prostitución no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
Tomando como base na maioría das cuestións os resultados da análise cuantitativa, e
recorrendo de xeito complementario ás achegas da análise do discurso das mulleres,
expóñense o que son as principais evidencias respecto da situación actual deste colectivo.
n En primeiro lugar, cómpre comentar as principais características sociodemográficas
da poboación estudada, destacándose algúns aspectos concernentes ás súas relacións familiares:
¢ Tendo en conta que a análise cuantitativa corresponde a unha mostra do colectivo

de mulleres prostituídas que son atendidas polas principais entidades e servizos
que desenvolven o seu labor en materia de prostitución no ámbito da Comunidade
Autónoma galega, pode afirmarse, no que atinxe á idade e ao nivel de estudos, que
se confirman as tendencias comentadas na segunda parte da investigación25: as
mulleres estranxeiras que exercen a actividade son, polo xeral, máis novas que as
mulleres autóctonas, en tanto que o seu nivel educativo é máis elevado. Así, mentres que entre as primeiras se destaca o peso daquelas con idades comprendidas
entre os vinte e cinco e os trinta e catro anos, entre as autóctonas a fracción máis
numerosa confórmana as que teñen entre trinta e cinco e corenta e catro anos.
Doutra banda, as diferenzas no nivel de estudos son moi destacadas, pois mentres
que un terzo das entrevistadas que proceden doutros países cursaron formación
secundaria ou universitaria, entre as mulleres autóctonas a proporción non alcanza o 10%.
¢ En canto ao estado civil, e sen diferenzas que pague a pena sinalar segundo a

orixe, predominan as mulleres solteiras e as que na actualidade están separadas
ou divorciadas. Por outro lado, o 57,1% das entrevistadas casadas ou que viven en
parella amósase satisfeito respecto da súa relación, proporción que é algo máis
elevada entre as autóctonas.
¢ Aproximadamente dous terzos das entrevistadas xa eran nais cando comezaron a

exercer a prostitución, un feito máis habitual entre as estranxeiras, o que confirma
que a maternidade neste colectivo ten lugar a idades máis temperás, se se ten en
conta que estas entrevistadas son, como tendencia, máis novas que as autóctonas.
¢ En máis da metade dos casos, os fillos e as fillas menores de idade das mulleres

estranxeiras residen con algún membro da familia –preferentemente no seu país de
orixe–, feito do que tamén se deixa constancia nas historias de vida extraídas das
entrevistas en profundidade realizadas. Nestas confirmábase, por outro lado, a
existencia de relacións familiares satisfactorias, tal e como tamén se pon de manifesto na análise cuantitativa: mentres que oito de cada dez mulleres de orixe
25 Baseada fundamentalmente na información fornecida polas persoas profesionais que desenvolven o

seu labor nas citadas entidades.
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estranxeira manifestan ter unha boa relación coa familia, entre as autóctonas a proporción descende ao 46,6%. De feito, a parte cualitativa deste informe evidencia un
dato que xa apuntaban as persoas profesionais expertas en materia de prostitución: a existencia de relacións familiares conflitivas entre as mulleres autóctonas e
a pertenza a ámbitos familiares nos que se detectan múltiples problemáticas
sociais –carencias económicas severas, alcoholismo, abusos sexuais na infancia,
prostitución exercida por outros membros da familia–.
n En canto ás circunstancias relacionadas co inicio da actividade, as entrevistas realizadas a mulleres prostituídas puxeron de manifesto as seguintes evidencias:
¢ Tanto a análise cualitativa como a cuantitativa viñeron confirmar que, na gran maio-

ría dos casos, os motivos que levaron as mulleres a exercer a prostitución teñen un
substrato económico. Así, dunha banda, ambas as dúas análises poñen de manifesto que aquelas mulleres que con anterioridade tiñan un emprego –sobre todo as
estranxeiras– comezan a exercer a actividade fundamentalmente por dúas razóns:
nuns casos porque os ingresos percibidos eran insuficientes, noutros, logo de terse
producido o peche ou unha reestruturación de persoal na empresa na que traballaban. A análise cuantitativa mostra, ademais, como entre as mulleres autóctonas,
tras aludir tamén á necesidade de maiores ingresos, os problemas familiares ocupan un segundo lugar, un dato do que xa se facía eco a segunda parte da investigación.
¢ Profundando máis nestas cuestións, a análise das entrevistas realizadas mediante

cuestionario plasma en termos numéricos as tendencias que tamén se observan
da lectura conxunta das entrevistas en profundidade: sete de cada dez comezan a
exercer a actividade porque non vían outra alternativa en termos económicos, mentres que un 14,7% foi forzada ou obrigada a prostituírse. Só un 15,7% manifesta
que elixiu libremente o exercicio da prostitución.
¢ Por outro lado, cando se trata de sinalar a razón principal do comezo no exercicio

da actividade, a obriga de manter a familia e o simple feito de “poder sobrevivir”
concentran a maior parte das respostas. Ademais, aquí volven constatarse as diferenzas entre autóctonas e estranxeiras, pois, a diferenza das primeiras, ningunha
entrevistada procedente doutro país se refire ao consumo de drogas ou ao feito de
manter un determinado nivel de vida.
¢ Resta indicar que, se ben as autóctonas tamén aluden á existencia de débedas,

como cabería esperar, a proporción é máis elevada entre as mulleres estranxeiras.
n Noutra orde de cousas, convén comentar os resultados máis destacados respecto das
cuestións relacionadas co desenvolvemento da actividade:
¢ En primeiro lugar, cómpre indicar que tanto as entrevistas en profundidade como

as que foron realizadas mediante cuestionario deixaron constancia da dinámica de
circulación que ten lugar, moi frecuentemente, no mundo da prostitución, isto é, o
exercicio anterior da actividade en modalidades distintas á que desenvolvían no
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momento da entrevista. Así, o exercicio en clubs de alterne no pasado é mencionado fundamentalmente polas mulleres que desenvolven a actividade en pisos,
seguidas polas que o fan en bares de barrio.
¢ Por outro lado, os servizos que máis habitualmente demandan os clientes son o

coito e a felación, se ben tamén se deixa constancia, nas dúas análises, doutro tipo
de requirimentos, como os servizos especiais ou a simple compañía. A duración
media dos servizos cífrase arredor dos vinte tres minutos, un tempo medio que se
ve modulado pola modalidade de exercicio: no club é lixeiramente maior; na rúa
máis reducido.
¢ O máis habitual é que o prezo do servizo oscile entre os dezaseis e os trinta euros,

aínda que a media se cifra nos 35,2 euros, cantidade que nos clubs de alterne roldaría os corenta euros, en contraste cos 24,4 que, da información recadada, resultan para a prostitución de rúa.
¢ Non obstante, tendo en conta que na meirande parte dos casos as mulleres deben

entregar unha parte das ganancias a outras persoas, normalmente á persoa propietaria ou responsable do club, barrio ou piso no que exercen, convén precisar que
son tamén as que exercen en clubs de alterne as que quedan coa porcentaxe máis
reducida. Mentres que, por termo medio, ás mulleres que desenvolven a actividade en clubs lles corresponden as dúas terceiras partes da cantidade cobrada por
cada servizo, aquelas que o fan no barrio e as de piso quédanse con porcentaxes
que se sitúan arredor do 80%, en tanto que as maiores ganancias lles corresponden ás que exercen na rúa, ás que lles corresponde case o 97% da cantidade obtida por cada servizo. Neste último caso, a información obtida mediante estas entrevistas permite supoñer que aquelas que deben compartir as ganancias con alguén
fano coa súa parella ou coas persoas que as trouxeron a España e coas que teñen
pendente unha débeda.
¢ De calquera xeito, esta última fase da investigación serviu para poñer de manifes-

to as duras condicións nas que se desenvolve a actividade. Se as entrevistas en
profundidade xa evidenciaban longas xornadas, sobre todo entre as mulleres de
orixe estranxeira, a análise cuantitativa traduce numericamente esta información:
as cento dúas entrevistadas atendidas polas principais entidades e servizos que
actúan neste ámbito dedican á actividade unha media de 45,2 horas á semana,
mentres que nos clubs de alterne se superan as cincuenta horas semanais.
¢ Por outro lado, as ganancias mensuais oscilan entre seiscentos e novecentos

euros, intervalo medio que nos clubs de alterne se eleva ata novecentos un-mil
douscentos euros mensuais, en contraste coas ganancias medias das mulleres
que exercen nos barrios (entre trescentos un e seiscentos euros).
¢ Noutra orde de cousas, algo máis da metade das entrevistadas mediante cuestio-

nario refiren ter experimentado situacións conflitivas cos clientes, a maioría delas
en contadas ocasións, pero unha pequena parte moi frecuentemente (13,7%). As
entrevistas en profundidade apuntan, ademais, que estas situacións se orixinan por
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motivos diversos: intentar forzar as mulleres para que realicen determinadas prácticas sexuais, pretender estar máis tempo do acordado, negarse a utilizar o preservativo. Convén sinalar, ademais, que nalgunhas ocasións estas situacións conflitivas culminan en agresións físicas. As mulleres que exercen na rúa son neste
sentido, e como se prevía, as máis vulnerables.
¢ En canto ás relacións con outras mulleres que exercen a prostitución, as opinións

recadadas tenden a ser negativas. A análise cuantitativa evidenciou que aínda que
un 38,2% das entrevistadas afirman ter unha boa relación con outras mulleres do
colectivo, un 32,4% cualifícaa como “regular”, mentres que negan ese contacto ou
o valoran negativamente nun 9,8%, en ambos os casos. De calquera xeito, as valoracións son maioritariamente positivas entre as mulleres que exercen en clubs de
alterne, detectándose as opinións máis críticas entre as que desenvolven a actividade na rúa.
Neste sentido, o discurso das mulleres entrevistadas en profundidade confirmou o
establecemento de relacións ambivalentes, produto, dunha banda, da competencia
no exercicio da actividade, e doutra, da axuda mutua que se prestan en circunstancias conflitivas ou de perigo cos clientes.
n Noutra orde de cousas, a investigación realizada tiña como obxecto indagar as problemáticas que se derivan do exercicio da prostitución, fundamentalmente no plano da
saúde das mulleres. Os resultados obtidos ao respecto son moi esclarecedores das
necesidades e carencias da poboación obxecto de estudo, tal e como se deduce das
seguintes evidencias e tendencias:
¢ O 86,3% das mulleres entrevistadas dispón de cobertura sanitaria, de carácter

público ou privado. A situación das estranxeiras é, a este respecto, máis precaria
que a das mulleres autóctonas, pois unha cuarta parte delas carece de calquera
tipo de cobertura.
¢ A gran maioría das entrevistadas mediante cuestionario sométese a revisións

médicas periódicas. Cando non é así –-dezaseis casos–, arguméntase, principalmente, a falta de control en ausencia dunha enfermidade aparente e o medo a un
posible resultado negativo coñecido a través desa revisión.
¢ Por outro lado, sete de cada dez mulleres afirman non padecer ningún tipo de

enfermidade –crónica, aguda ou, especificamente, de transmisión sexual–. A fracción que refire padecer algunha doenza alude, no 24,7% dos casos, a enfermidades crónicas como a asma, a hipertensión e a bronquite, mentres que un 13,7%
padece algunha enfermidade de transmisión sexual, figurando, entre as máis citadas, a hepatite B e a sida.
¢ Un 15,7% das mulleres que responderon o cuestionario –dezaseis en números

absolutos– non realizara nunca a proba da sida, porcentaxe á que podería engadirse un 1% que omite responder a esta cuestión. Ademais, só cinco destas dezaseis mulleres teñen intención de realizala proximamente.
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¢ En canto aos métodos anticonceptivos, os datos obtidos son moi reveladores das

carencias das mulleres neste terreo: por un lado, un 6,9% non coñece ningún método anticonceptivo, á vez que ningún dos métodos detallados é coñecido pola totalidade de entrevistadas, nin tan sequera o preservativo. Este e a pílula son, en todo
caso, os máis coñecidos (o 95,1% e o 78,4% , respectivamente, afirma coñecelos).
¢ Polo que atinxe á utilización de métodos profilácticos e anticonceptivos no exerci-

cio da actividade, os resultados son tamén rechamantes: un 6,9% afirma non
empregar ningún tipo de protección contra embarazos e enfermidades de transmisión sexual, á vez que o preservativo tampouco é utilizado por todas. Con independencia de que se recorra a algún outro método, o preservativo é empregado
polo 91,2% das entrevistadas. As que exercen nos barrios e na rúa confirman un
maior nivel de utilización nos contactos cos clientes, rexistrándose, como tendencia, a proporción máis baixa entre as mulleres que exercen a actividade en pisos
de contacto –oito de cada dez–.
¢ Só un 9,1% das entrevistadas que empregan o preservativo afirma que todos os

seus clientes aceptan utilizalo. Un 36,4% sinala que o aceptan a gran maioría dos
homes, en tanto que un 37,5% sostén que só uns poucos, e un 13,6% que arredor
da metade deles.
¢ Á marxe disto, un 7,4% das entrevistadas que utilizan o preservativo recoñecen que

non o esixen en todos os contactos que realizan, fracción á que se podería engadir un 6,4% de casos en que se omite responder a esta cuestión, o que podería
interpretarse como unha negativa encuberta. Como apunte de tendencias, cabería
indicar que as mulleres que exercen en clubs de alterne presentan unha maior preocupación ao respecto, en tanto que as que o fan en pisos presentan un comportamento máis laxo.
¢ Finalmente, en canto a aquelas cuestións relacionadas co benestar psicosocial,

pode afirmarse, en primeiro lugar, que as mulleres que exercen a prostitución se
ven psicoloxicamente afectadas polo exercicio da actividade. A análise das entrevistas en profundidade ofrece numerosos exemplos concernentes ao estado emocional e aos sentimentos que se derivan do exercicio da actividade: estados depresivos, baixa autoestima, cansazo vital, soidade, nerviosismo, etc. Ademais, as
entrevistas realizadas mediante cuestionario recollen referencias a crises nerviosas e estados depresivos ao indagar o eventual padecemento de doenzas.
Ademais, inquiríronse outros aspectos relacionados co benestar psicolóxico e relacional das mulleres. Os resultados obtidos puxeron de manifesto déficits afectivos
e relacionais entre as entrevistadas, en cuestións como a oportunidade de relacionarse con persoas alleas ao mundo da prostitución, o afecto que reciben e a posibilidade de falar con alguén dos problemas derivados do exercicio da actividade, en
maior medida entre as mulleres estranxeiras.
n Igual que na segunda fase do estudo, principalmente baseada na realización de entrevistas a persoas expertas en materia de prostitución, nesta última parte indagáronse
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distintas cuestións relacionadas co abandono da actividade, obténdose resultados
coincidentes:
¢ Confirmouse, pois, mediante a realización de entrevistas estruturadas e semies-

truturadas, que a gran maioría das mulleres que exercen a prostitución preferirían
abandonar a actividade. A análise cuantitativa cifrou esta aspiración no 83,3% dos
casos.
¢ En todo caso, un 44,1% das entrevistadas xa intentou abandonar a actividade con

anterioridade, sendo a principal explicación da reincidencia a falta de medios económicos.
¢ De cara a un posible abandono da prostitución, convén indicar que tres de cada

catro mulleres que responderon ao cuestionario consideran que están preparadas
para o desenvolvemento doutra actividade, un parecer máis frecuente entre as
mulleres estranxeiras. O servizo doméstico e o coidado de persoas son as actividades máis frecuentemente mencionadas, ocupando un terceiro lugar as tarefas
relacionadas coa hostalería.
¢ Por outro lado, no momento de realización da entrevista, o 21,6% das entrevista-

das participaba nalgunha acción de carácter formativo. Aínda que en boa parte dos
casos non se especificaba o tipo de curso ao que asistía, destácanse as referencias á formación ocupacional, a cursos de corte e confección e a obradoiros de
manualidades.
¢ Con independencia de se acoden ou non a actividades formativas, preto de seis de

cada dez mostráronse interesadas en recibir formación. As referencias son, en todo
caso, moi variadas, destacándose a formación integral, que capacita as mulleres
para desenvolverse en moi distintos ámbitos, dotándoas das habilidades sociais
básicas; así como a alfabetización e a formación orientada á atención das persoas
maiores e aos coidados xeriátricos.
A segunda parte do estudo xa apuntaba, de feito, como moitas mulleres que exercen a prostitución precisan coñecer os seus dereitos e contar cun mínimo de habilidades sociais que lles permitan acceder aos servizos da comunidade e á información dispoñible para o conxunto da sociedade. Estas carencias adoitan ser máis
frecuentes entre as mulleres autóctonas, dunha certa idade, que presentan un nivel
cultural moi reducido, de feito, algunhas delas son analfabetas.
¢ Aínda que só o 23,6% afirma precisar algún tipo de información –fronte a un 48,9%

que non se manifesta ao respecto e un 27,5% que di non necesitar ningunha–-,
cabe destacar as seguintes alusións: un 7,8% precisa recibir información sobre
educación sexual, dato que non sorprende, á vista dos resultados observados no
que respecta ao coñecemento e utilización de métodos anticonceptivos; un 4,9%
demanda información sobre ofertas de emprego, en tanto que un 3,9% –case todas
elas estranxeiras– solicita información sobre dereitos e deberes.

318
A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de Galicia

n Xa para finalizar, unha vez comentadas as principais cuestións relacionadas co exercicio da actividade, a análise cualitativa e cuantitativa da información abordaban
outras temáticas de interese: a identificación e a percepción da imaxe social da prostitución por parte das mulleres que a exercen, e a opinión respecto das posibles medidas de intervención en materia de prostitución.
¢ En canto ao primeiro aspecto, do conxunto de entrevistas en profundidade realiza-

das extraéronse numerosas evidencias que confirman a estigmatización que sofren
as mulleres que exercen a prostitución, o que se traduce, na maioría dos casos, na
asunción, pola súa banda, da visión imperante na sociedade. Isto lévaas, con frecuencia, a experimentar intensos sentimentos de vergonza social, a rexeitar esa
faceta das súas vidas, ou a non identificarse en absoluto co colectivo de mulleres
que se dedican á actividade.
Neste sentido, a análise cuantitativa tamén veu constatar o rexeitamento da actividade por unha parte das mulleres: aínda que, en canto á identificación da actividade, as denominacións más aludidas foron a de “prostituta” e “muller que exerce a
prostitución” (26,5% nos dous casos), un 20,5% négase a contestar a esta cuestión –porcentaxe que se eleva entre as estranxeiras–, mentres que arredor dun
12% opta por definirse aludindo a outro tipo de actividades –ama de casa, limpadora, cociñeira ou camareira–.
Respecto das medidas de intervención en materia de prostitución non se detecta unha
posición predominante en ningunha das análises realizadas. Concretamente, da análise
cuantitativa obtense como resultado que un 40,2% optaría pola legalización da actividade, arredor dun 12% decántase por unha postura simplemente non intervencionista,
outro 12% oponse á legalización da actividade, o que cabería identificar cunha postura
abolicionista, mentres que outro 12% se inhibe á hora de contestar. É tamén significativo que un 24,5% nunca tivese reflexionado sobre este asunto.
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