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AURKEZPENA 
Dokumentu honetan, Gasteizko lesbiana, gay, transexual, transgenero, bisexual eta 
intersexualen errealitateari buruzko diagnostikoa jaso da; diagnostikoa, zehazki, 
2017ko ekainetik abendura bitartean egin zen.

Udaleko Berdintasunerako Zerbitzuak sustatutako lehen analisi bat da, eta hasteko, 
gerturatze-saio bat egin da bai Gasteizko LGTBI pertsonengana bai hiriko LGTBI elkarteen 
sareko kide diren edota, eguneroko jardunean, LGTBI pertsonekin harreman zuzena duten 
hainbat elkarte eta kolektibotara. Horrez gain, dokumentuaren amaieran, zenbait ekintza 
proposatu dira; ekintza horiek, hain zuzen, Berdintasunerako Zerbitzuak Vitoria-Gasteizko 
Genero-Berdintasunerako 2018-2021eko IV. Planean 0 txerta ditzake, bultzatzen dituen 
politiketan sexu- eta genero-aniztasuna transbertsalizatzeko xedez. 

Sigla bakar batzuetan —LGTBI— bildutako errealitate konplexu bat du abiapuntu, 
ez da batere homogeneoa; izan ere, sigla horiek “beharrezko fikzioa” izan arren, 
ezin dituzte homogeneizatu Gasteizko LGTBI pertsonei eragiten dieten edo pertsona 
horiek bizi dituzten askotariko errealitateak, arazoak, beharrak eta aldarrikapenak.

Sexu-genero sistema bitarra eta baztertzailea, sistema patriarkalaren ondorio 
zuzena, desparekotasun-iturri bortitz bat da, sexu-aniztasuna eta genero ez-
normatiboak ukatzen dituen aldetik. Gasteizko Udaleko Berdintasunerako 
Zerbitzuak berak “emakumea” subjektu politikoa hedatzeko beharra aldarrikatzen 
du —subjektu horri uko egin gabe—, “sexu-genero sisteman eta patriarkatuan 
oinarritutako arrazoiengatiko diskriminazioei aurre egin behar izaten dieten 
pertsonak ere barne hartzeko”. Generoaz gain, ezin dira ahaztu —are gehiago, ez 
dira ahaztu behar— desparekotasunak sortzen dituzten egiturazko beste iturri 
batzuk, hala nola adina, kultura-jatorria, administrazio-egoera, gizarte-klasea eta 
aniztasun funtzionala.

Horregatik, bai diagnostikoaren eratze-prozesua bai haren idazketa-prozesua 
ikuspegi feminista eta intersekzional batetik abiatu dira. Ikuspegi horren eragin 
teorikoak eta praktikoak dokumentu osoan hauteman daitezke. Aurkezpenarekin 
amaitu aurretik, nabarmendu behar da intersekzionalitatea dela oraindik 
administrazio publikoen erronka nagusietako bat, orain arte indarrean egon diren 
funtsezko ideiak gainditzeko eta gizarte-errealitate konplexuei erantzun egokia 
emateko gai izango diren politikak diseinatzean eta ezartzean.

0 Vitoria-
Gasteizko Genero-
Berdintasunerako 
2018-2021eko IV. 
Plana:  
https://www.
vitoria-gasteiz.
org/docs/wb021/
contenidos 
Estaticos/adjuntos/
es/87/17/78717.pdf 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/es/87/17/78717.pdf 
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/es/87/17/78717.pdf 
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/es/87/17/78717.pdf 
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/es/87/17/78717.pdf 
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/es/87/17/78717.pdf 
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/es/87/17/78717.pdf 
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Dokumentu hau kapitulu hauetan  
banatu da:

 Aurkezpena. Kapitulu honetan, dokumentuaren edukiak, planteamendua eta 
egitura aurkeztu dira.

 Kontzeptu-esparrua. Puntu kardinal hauek osatzen dute esparru hau: 
 LGTBI kolektiboa “beharrezko fikzioa” den aldetik; ikuspuntu intersekzionala, 
ezinbesteko erronka modura; genero-ikuspegirako duen interesa eta 
erabilgarritasuna; LGTBIfobia eta matxismoa; eta sexu- eta genero-aniztasuna 
barne hartuko duten berdintasun-politikak diseinatzeko ahalmena.

 Pertsonak: bizipenei, arazoei, beharrei, aurre egiteei eta erronkei buruzko 
kontakizunak. Elkarrizketak, eztabaida-taldeak eta galdetegiak aztertuz,  
argi ikusten da zer diskurtso eta ideia atera diren prozesuan zehar; horiek, hain 
zuzen, alorrez alor banatu dira: zeharkako gaiak, eremu publikoa, hezkuntza, 
lana, osasuna, aisia eta kultura, eta kirola. Beharrezkoa izan denean, gainera, 
proiektuan parte hartu duten pertsonen eta elkarteen analisiak nahasi dira.

 Zaurgarritasun-arrisku handiena duten profilei buruzko hausnarketa.  
Kapitulu honetan, diagnostikoa egiteko prozesuan zer profil identifikatu diren 
planteatuko da, hala nola zaurgarritasun-arrisku handiena dutenak, ikuspegi 
bereziki intersekzional batetik.

 LGTBI elkarteak eta beste elkarte interesgarri batzuk Gasteizen.  
Kapitulu honetan, Gasteizko LGTBI elkarteen eta sexu- eta genero- 
aniztasunaren inguruan lan egiten duten beste elkarte batzuen diskurtsoak  
eta jarrerak azpimarratuko ditugu, bai ikuspegi politiko eta estrategiko  
batetik bai praktikan sortzen diren beharrei arreta emateari dagokionez. 

 Vitoria-Gasteizko Genero-Berdintasunerako 2018-2012eko IV. Planean sar 
daitezkeen proposamenak. Labur-labur eta lehen jarduera gisa, diagnostiko-
prozesuan atera diren proposamenak planteatuko dira, esku hartzeko 
alorren arabera banatuta, kontuan hartzeko eta Vitoria-Gasteizko Genero-
Berdintasunerako 2018-2012eko IV. Planean sar daitezkeen aztertzeko.
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 Bibliografia. Kontzeptu-esparrua egiteko nahiz dokumentuaren gainerako zatiaren 
idazketan laguntzeko zer bibliografia erabili den jaso da. 

 I. ERANSKINA. Metodologia eta elkarrizketatutako pertsonen eta taldeen profilak. 
Xehetasunez azalduko da zer ikuspegi metodologiko erabili den diagnostikoa egiteko 
—funtsean, kualitatiboa—, zer kolektibo eta pertsonarengana gerturatu den prozesua, 
eta zer teknika eta tresna baliatu diren prozesuaren garapenean. Era berean, bakarka 
elkarrizketatu diren pertsonen nahiz eztabaida-taldeetan parte hartu dutenen profilak 
jaso dira, fitxetan, bai eta diagnostikoaren prozesuan parte hartu duten elkarteena ere.

 II. ERANSKINA. Galdetegiari buruzko datu nagusiak. Diagnostiko-prozesuan antolatu 
den online galdetegi autoadministratuaren azterketari lotutako datu nagusiak adierazi 
dira. 

 III. ERANSKINA. Berdintasun-politiketan sexu- eta genero-aniztasuna txertatu 
nahi denean sortzen diren erronkez, eztabaidez eta praktikez hausnartzeko lan-saio 
estrategikoaren sistematizazioa. 2017ko azaroan, Gasteizko Udaleko Berdintasunerako 
Zerbitzuak jardunaldi hori antolatu zuen, bi helburu lortzeko asmoz. Bata, Desirak 
plazara. Gasteizko LGTBI herritarren errealitateei buruzko diagnostikoa eta Vitoria-
Gasteizko Genero-Berdintasunerako 2018-2012eko IV. Plana egiteko prozesuak 
bateratzea, garatzen dituen politiketan sexu- eta genero-aniztasuna transbertsalizatzen 
hasteko. Eta bestea, sexu- eta genero-aniztasuna berdintasun-politika publikoetan 
txertatzean zer erronka, eztabaida eta praktika izango diren aztertzea. 
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LGTBI KOLEKTIBOA, BEHARREZKO FIKZIOA
LGTBI kolektiboa osatzen duten pertsonek gizarte-errealitate heterogeneoak eta 
aldakorrak bizi dituzte, eta, aldi berean, oso pertsonalak. Asko idatzi da LGTBI pertsona 
izateari buruz: nolakoa den, eta nolakoa ez den. LGTBI zer den definitzeak eztabaida 
handia sortzen du oraindik gizartean, konplexutasun handiko eztabaida. Esanahi 
kulturala du, eta historikoki oso aldakorra eta zabala izan da; kolektibo hori osatzen duten 
pertsonen artean ere, ez da adostasun handirik lortu. Aitzitik, adostasun handia dago 
adierazteko LGTBI esatean etiketa bat jartzen dela; etiketa horren erabilerak, hain zuzen, 
erabilgarritasun estrategiko handia du, nekez muga daitekeen askotariko esperientzia 
zehaztugabea adierazteaz gain (Platero, 2008).

LGTBI terminoa gizarte-eraikuntza bat da, eta, beraz, ez dio guztiz erantzuten bere baitan 
biltzen dituen pertsonen eguneroko errealitateari; gainera, terminoak hartzen dituen 
hitzek ezarritako mugak baino eremu askoz ere zabalagoa hartzen du (Missé, 2013). 
Gure gorputzarekin dugun harremana nahiz beste pertsona batzuekin edo inguruarekin 
duguna ulertzeko, “beharrezko fikzioak” (Weeks, 1999) aipatu beharko genituzke; fikzio 
horiek behar-beharrezkoak dira, posible egiten baikaituzte, ulergarri, bai geure baitan, 
bai besteekiko (Coll-Planas, 2010). Eraikitako fikzio bat den aldetik, LGTBI pertsonen 
errealitateak ez ditu funtsezko ezaugarriak edota aldaezinak. 

Horren esanahiak Gasteizko testuinguruan jarriz, eta diagnostikoa egiteko prozesuan 
esku hartu duten pertsonek zer esan duten aztertuta, ondoriozta dezakegu gaiari buruzko 
aurkako iritziak daudela beraien artean. Ulertzen dugu LGTBI terminoak pertsonak 
sailkatu egiten dituela eta hori, askotan, ez dela erosoa, normalizaziorako duen joeragatik; 
hau da, mugatu egiten gaituzten etiketak jartzen ditu, eta zaila da gero etiketa horietatik 
askatzea. Pertsona askok kolektibo bateko kidetzat definitu behar izaten dute beren 
burua, beren generoaren edota praktika afektibo eta sexualen araberako ezaugarri komun 
batzuekin; horrenbestez, beren desira eta afektibitate propioak gainditzen dituzten 
tasunak ezartzen dizkiete. Esaterako, zertan dira berdinak beren burua marikatzat 
definitzen duten pertsonak eta beren burua gaytzat definitzen dutenak? Eta beren 
buruari bollera esaten diotenak eta lesbianak direnak? Edota trans sentitzen direnak eta 
transexual sentitzen direnak?

Lotu egiten duten etiketak (adibidez, LGTBI terminoa) erabiltzeak sortzen dituen 
deserosotasunez gain, ohartzen gara termino horien erabilerak baduela indar eraldatzaile 
bat; izan ere, norbanako gisa nahiz kolektibo gisa aldatzeko tresna bat da, sistemaren 
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parte egiten gaituena eta bertan eragiteko aukera ematen diguna. Laburbilduz, etiketa 
hori modu estrategikoan erabiliz gero, aukera izango dugu zapalkuntzari aurre egiteko ere 
(Coll-Planas, 2010).

Horrenbestez, LGTBI siglak beren adiera osoan erabiltzea onartzen da; zehazki, pertsona 
hauek hartuko lituzke barruan:

 Lesbiana, gay eta bisexualak. Heterosexualak ez direnak, eta norberaren interes 
emozional, psikologiko, sozial eta sexual nagusiak sexu edo genero bereko pertsonen-
gan aurkitzen dituztenak, argi eta garbi adierazi ez arren. Gainera, interes horiek ez dute 
zertan elkarren artean lotuta egon, ez eta pertsona guztiengan indar bera izan ere. Hau 
da, multzo honetan sartuko lirateke, testuinguru historikoaren arabera, beren burua ho-
mosexualtzat definitzen dutenak, gay baino gehiago; aukera politikoagatik beren burua 
marika edo bollera gisa definitzen dutenak, gizarteak oro har beren aurka botatzen di-
tuzten irainak aldarrikatzeko; queer direla esaten dutenak (ingelesez, literalki, “arraro” 
esan nahi du) edo etiketarik nahi ez dutenak; eta galdetegi autoadministratuan definizio 
hauek erabili dituztenak: bisexual ez bitarra, asexuala, demisexuala, emakume bisexua-
la, gizon bisexuala eta zehaztu gabeko beste batzuk.

 Trans pertsonak. Trans termino zabalak emakumeen eta gizonen berezko ezaugarritzat 
hartzen diren arauetatik kanpo geratzen diren pertsonen bizipenen aniztasuna azpima-
rratzen du; arau horiek agerian uzten dute bizi garen errealitateko genero-sistema bita-
rraren zurruntasuna (Platero, 2014). Termino horren bidez, pertsona transexualei, trans-
generoei, trabestiei, genero-identitate aldakorrak eta sortzaileak dituztenei, eta abarri 
egiten zaie erreferentzia. Oro har, jaiotzatik esleitutako generoa zalantzan jarri duten 
pertsonak dira, hormonazio-prozesuak izan diren ala ez kontuan hartu gabe edo generoa 
berriro esleitzeko ebakuntza egin dieten edo ez gorabehera.

 Pertsona intersexualak. Sexu anbiguoaz —femenino edo maskulinotzat nekez kategori-
za daitekeena— jaiotzean, sexu-binarismoa zalantzan jartzen duten pertsonak. Gure gi-
zartearen arabera, egiazko sexu bakar bat —sexu horri dagokion generoarekin— eta he-
terosexualitatearen arau naturalaren araberako sexualitatea izan behar ditugu (Gregori, 
2015). Baina pertsona intersexualak daudenez, agerian geratzen da, maila biologikoan, 
ez dagoela hain argi maskulinoaren eta femeninoaren arteko banaketa —gure ereduko 
bi aukera bakarrak—, eta sexu-aukera zabala dagoela. Biologiaren ikuspegitik, adieraz 



012 DESIRAK PLAZARA

daiteke sexua continuum zabal eta infinituki malgua dela, maskulino/femenino kate-
gorien mugaketak gainditzen dituena (Fausto-Sterling, 1993). Egokiena da pentsatzea, 
bi sexuen arauari aurre eginez, bi sexu / bi genero / bi sexualitate koherentzia desegin 
dela (Gregori, 2015). Finean, pertsona intersexualek arazoak sortzen dituzte jaio berritan 
egiten diren sexu-esleipenetan, eta gure sexu-genero sisteman zenbait aldaketa egitea 
planteatzen dute.

Laburbilduz, LGTBI gizarte-etiketa bat da, medikuntzako, psikologiako edo sexologiako 
ohiko definizioetatik urruntzen dena. Desirak plazara. Gasteizko LGTBI herritarren 
errealitateei buruzko diagnostikoa egiten parte hartu dutenek ez dute beren burua 
halakotzat definitu, aho batez. Pertsona bakoitzak nahi izan duen etiketa aukeratu du, 
eta bere esperientziaren, bizipenen eta egunerokotasunaren arabera egin du bere; hala, 
denen artean, askotariko errealitate konplexu eta guztiz aldakor bat osatu dute. 

Alorrez alor egindako azterketan, “sexu- eta genero-aniztasuna” terminoa erabili da, 
tarteka. Alde batetik, diagnostikoan parte hartu duten pertsonek eta kolektiboek beren 
errealitateari buruz jarduteko adierazi dituzten terminoak zabaltzeko beharragatik 
erabili da termino hori; izan ere, LGTBI akronimoarekin baino, “sexu- eta genero-
aniztasuna” terminoarekin hobeto islatuta ikusten dute beren burua. Eta bestetik, 
diagnostikoa aniztasun-ikuspegi horretan oinarritzen delako; ikuspegi horren arabera, 
heterosexualitatea bisexualek eta transek praktikatzen duten sexualitatearen parte 
izango litzateke. Termino hori ez da mugatu behar LGTBI kolektiboaren errealitatera, 
Gasteizko pertsona guztiak sexu- eta genero-aniztasun horren parte baitira gure iritziz, 
baita pertsona heterosexualak eta cisgeneroak ere1. 

Behin LGTBI terminoa erabiltzea aukeratu ondoren, adierazi behar da aurrerantzean ez 
dela hainbeste komeni siglen arteko eztabaidan sartzea; hau da, Gasteizen sexualitate eta 
genero ez-normatiboak dituzten pertsonenganako gorrotoari eta indarkeriari erreparatu 
behar diogu. Izan ere, indarkeria horrek ez du ez mugarik ez ertz terminologikorik (Missé, 
2013). 

INTERSEKZIONALITATEA, BEHAR BAT ETA ERRONKA BAT 

LGTBI kolektiboko pertsonek azaldu dizkiguten errealitateak lantzen dira, begirada 
intersekzional batetik; begirada hori lagungarri izan da egoera jakin batzuk ulertzeko 
beste gizarte-antolatzaile batzuekin erlazioan jarrita, hala nola adina, etnia, kultura-
jatorria, aniztasun funtzionala, seropositibotasuna, lan-egoera eta gorputz- edo genero-
aniztasuna. Gizarte-klase, adin eta jatorri jakin bateko, eta gure bizi-jarduerak eratzen 

1 Genero-ikasketen 
arloan, beren burua 
transgenerotzat 
hartzen ez 
duten pertsonak 
deskribatzeko 
erabiltzen da 
termino hau.
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dituzten beste hainbat egitura-dimentsiotako, trans, gay, hetero edo lesbianak gara (Coll-
Planas, 2012).

Ikuspegi hori kontuan hartu ezean, zenbait diskriminazio-moduri beste batzuei baino 
arreta handiagoa ematen zaien egoera betikotu egin liteke. Askotan, zapalkuntzak 
modu erantsian edo batuta landu dira; zapalkuntzaren aritmetika litzateke (Coll-
Planas, 2012), zapalkuntza hainbat bazterketa-moduren baturatzat hartuko bailitzateke. 
Horrenbestez, automatikoki, lesbiana den emakume batek gay den gizon batek baino 
diskriminazio handiagoko egoera du abiapuntu. Azterketa-modu horretan, ez dira kontuan 
hartzen ez zapalkuntza-modu ezberdinek beren artean zer lotura izan ditzaketen, ez 
zer testuingurutan gertatzen diren. Horrenbestez, politika publiko askotan eta hainbat 
gizarte-mugimendutan, ezberdintasun guztiei ez zaie arreta bera ematen, eta, horrez gain, 
hainbat ezberdintasun-modu ez dira batera biltzen, gerora lantzeko (Platero, 2012).

Intersekzionalitateak kontra egiten dio batuketa-logika horri. Ikuspuntu soziologiko 
horrek proposatzen eta aztertzen duenez, gizartean eta kulturan eraikitako hainbat 
diskriminazio-kategoriak askotariko eta aldibereko alorretan elkarreragiten dute, eta 
horrek, noski, gizartearen desparekotasun sistematiko bat ezartzea dakar. Ikuspuntu 
teoriko horren arabera, generoa, etnia, adina, desgaitasuna, sexu-hautua eta genero-
identitatea, beste gizarte-kategoria batzuen artean, eraiki egiten dira, eta elkarri lotuta 
daude; hau da, ez dute bakoitzak bere kasa jokatzen, eta zapalkuntza-sistema bat sortzen 
dute, hainbat diskriminazio-moduren intersekzioa agerian uzten duena. 

Ikuspegi horri helduz, hainbat zapalkuntza-lerroren arteko elkarreragina eta 
interdependentzia azpimarratzen da, eta ikuspegi konplexu bat aurkezten da; ikuspegi 
horren arabera, pertsonek zapaltzaileen eta zapalduen hainbat posizio hartuko lituzkete 
aldi berean, eta ez da ikuspegi hierarkiko bat hartzen, dimentsio bat besteen gainetik 
jarriz. Horrela, zapalkuntzak batu egiten direla adierazten duen logika gainditu egiten 
du, hala nola emakume lesbianen sailkapen tradizionalarekin gertatu izan den bezala, 
diskriminazio bikoitza jasaten dutela esaten baita, genero-arrazoiagatik eta sexu-
hautuaren arrazoiagatik (Coll-Planas, 2012).

Beraz, beste urrats bat egingo litzateke askotariko diskriminazio deritzogun horretan; 
hau da, bazterketa-modu bakoitzaren ondorioak batu ahal izango genituzke horrela, eta 
hainbat desparekotasun-egoerek elkarren artean dituzten loturen ondorio esponentzialei 
erreparatuko genieke. Begirada konplexu bat da, botere-estrategiak, naturalizatutako 
gizarte-arauak eta aktibismoaren edota politika publikoen ondorio ez-gogokoak agerian 
uzten laguntzen duena (Platero, 2012). Intersekzionalitateak pertsonen eta kolektiboen 
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bizitzetan dauden askotariko menderatzeak eta pribilegioak alde guztietatik lantzea dakar, 
bai eta zapalkuntza-egoerei aurre egiteko abian jartzen diren estrategiak lantzea ere.

Ikerkuntza-prozesuan ikusi dugunez, pertsonek identitate ugari dituzte: emakume batek 
ez dio lesbiana izateari uzten, supermerkatuan ijito izateagatik jazarriz gero; edota ez dio 
ijito izateari uzten, bere lesbianismoa dela-eta familiatik baztertuz gero. Pertsona hori 
bere osotasunean hartu behar da, eta bere bizitza bere identitatearen alderdi guztien 
sintesi bat da. Pertsona horren zapalkuntza-testuinguruaren arabera, indar handiagoz 
erakutsiko du identitate bat edo bestea. Era berean, testuinguru bakoitzean, estrategia 
batzuk edo beste batzuk erabiliko ditu sentitutako hainbat bazterketa-egoerei eta bizitako 
zapalkuntza-egoerei aurre egiteko eta erantzuteko, hauek besteak beste: bakarrik egoteko 
hautua egin eta etxean sartuta geratzea; ikusezin bihurtzea, bizirik irauteko modutzat; 
poliziaren aurrean salaketa bat jartzea; bere jatorri-herrialdetik ihes egin eta harrera-
herrialdean asiloa eskatzea; kirol-topaketak eta kultura-jarduerak antolatzea; eta gizarte-
aktibismo kritiko bat gauzatzea.

IKUSPUNTU INTERESGARRIA GENERO-IKUSPEGIRAKO

Kontzeptu hori interesgarria da genero-ikuspegirako, genero-zapalkuntza beste 
zapalkuntza-egoera batzuekin guztiz inbrikatuta dagoela ikusarazten laguntzen baitu. 
Hala, genero-azterketetan, aldagai independente izateari uzten dio generoak, emakumeek 
gizonekin alderatuta dituzten egitura-gatazkak soilik aztertzen dituena; hala, aurrerantzean 
irizten da emakumeek beste zapalkuntza-kategoria batzuk jasaten dituztela.

Beraz, intersekzionalitateak kritikatu egiten du egun genero-zapalkuntzaren sistemaz 
dugun ikuskera; halaber, zalantzen jartzen du, egiaz, “gizonek” “emakumeen” gainean 
egiten duten zapalkuntza ote den (biak ere kategoria bakartzat eta homogeneizatutzat 
ulertuta) edota sistema askoz ere konplexuago bati buruz ari garen, errealitate konplexuago 
bat sortzen duena eta, beraz, politika publikoetan ere kontuan hartu beharko litzatekeena. 
Pertsona bat menderatzailea izan daiteke zenbait alorretan, eta menderatua beste 
zenbaitetan (Garaizabal, 2015). Ikuspegi horrek, beraz, begirada kritiko batez behatzen die 
egun erabiltzen diren kategoriei: emakumea eta gizona, homosexuala eta heterosexuala, 
etab. 

Begirada intersekzionalak estrategia politikoetan hain beharrezkoak diren galderak 
egitera garamatza, hauek, adibidez: Nola eta noiz baztertzen ditu feminismoak gutxiengo 
etnikoak edo desgaitasunak dituzten emakumeak? Berdintasun-politikak gauzatzen 
dituzten erakundeek edo feminismoak hartzen al dituzte kontuan etorkinak eta 
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desgaitasunak dituzten pertsonak? Nola eta noiz baztertzen dituzte genero-berdintasunari 
eta arrazismoari buruzko neurriek emakumeak? Berdintasun-planetan eta berdintasun-
legeetan emakume-mota guztiak hartzen al dira kontuan, edota profil espezifiko bat 
zehazten dute? Nola eta noiz baztertzen dituzte lesbianak berdintasun-politiketan? 
“Emakumea” definitzen dutenean, aintzat hartzen al dira lesbianak? (Platero, 2008).

Ikuspuntu intersekzionalak generoari buruzko azterketetan sakontzera bultzatzen gaitu: 
Zeri buruz hitz egiten ari gara: gizonei buruz ala maskulinoari buruz? Maskulinoan bizi den 
baina, zentzu hegemonikoan, gizon sentitzen ez den trans pertsona bat, hasiera batean, 
zapaltzaile bat al da? Zer lotura dago sexismoaren eta LGTBIfobiaren artean? (Garaizabal, 
2015).

LGTBIFOBIA2 ETA SEXISMOA

Tradizioz, gizonen eta emakumeen arteko desparekotasunaren aurkako borroka eta 
LGTBIfobiaren aurkakoa bereizitako gaitzat hartu izan dira. Hausnarketa teoriko hauetan, 
uste dugu bi borroka horiek erro bera dutela: matxismoa. Eraso eta erailketa bakoitzean, 
gogora ekartzen digute genero-hierarkia gogor bat dagoela, eta hierarkia horri eutsi behar 
zaiola baldin eta xedea bada emakumeek eta gizonek gizarte heteronormatibo batean 
dituzten botere-posizio ezberdinek irautea.

Heterosexualitatearen —arau sozial hegemonikotzat ulertuta— eta genero-arau 
hertsatzaileen arteko loturak ukaezinak dira. Dirudienez, heterosexualitatea gizonek 
eta emakumeek gizartean betetzen dituzten posizioen arteko orekaren mende dago. 
Heterosexualitate normatiboaren testuinguruan, generoa zaintzea, zenbaitetan, 
heterosexualitatea finkatzeko modutzat erabiltzen da (Butler, 2011). Emakumeen aurkako 
indarkeria emakumeek gizartean gizonen mende jarraitzeko erabiltzen da; eta, era 
berean, LGTBI kolektiboaren aurkako indarkeria maskulinoaren eta femeninoaren arteko 
mugei eusteko ere erabiltzen da (González Pérez, 2016). Bi indarkeria-mota horiek genero 
normatiboaren egitura-harremanak indartzen dituen sistema osatzen dute.

Desirak plazara. Gasteizko LGTBI herritarren errealitateari buruzko diagnostikoa 
azterlanaren emaitzek adierazten dute pertsona gehienak jazarri eta gaitzetsi egin izan 
dituztela ikastetxeetan; gaitzespen horretan, hain zuzen, beren sexualitateak baino —
askok ez baitute beren sexu-hautua ikasgelan azaldu—, indar handiagoa izan du mutil 
edo neska izateaz ulertzen denaren inguruko zenbait manu ez betetzeak, hala nola mutila 
izan eta futbolean ez jokatzea; neska izanik maskulinoegia izatea, edo, mutila izanik, manera 
femeninoak izatea; batez ere neskekin egotea, eta ez hainbeste mutilekin; eta ustez duen 

2 Askotan,  
LGTBIfobia  
erabiltzen da  
homofobia, 
lesbofobia, bifobia 
eta transfobia 
biltzeko. Bertan 
sartzen dira 
gorputz intersexua- 
lenganako fobia 
guztiak.
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generorako aproposa ez den kolorea janztea. Ikasgeletako jazarpenari buruzko azterketetan 
(COGAM, 2106; EDE Fundazioa, 2016), behin eta berriz agertzen da errealitate hori.

Sexismoak, gure sexuaren arabera, behartu egiten gaitu: genero bat eta rol batzuk esleitzen 
dizkigu, eta sexu-hautuari dagokionez osagarriak izan behar dugula eskatzen zaigu (Coll-
Planas, 2013). Ikuspuntu horren arabera, LGTBIfobiak pertsona guztiei eragiten die, eta presioa 
eginez eragiten du, bizi ditzakegun sexualitateen aniztasuna eta izan ditzakegun generoak 
mugatzeko.

Generoa gizarte-eraikuntzatzat ulertzen denez gero, zalantzan jarri dira ikasitako 
maskulinitateak eta feminitateak —gero berreraikitzeko—, bai eta sexuen eta generoen 
arteko binomio ustez naturala ere. Horrek gizon-emakume kategorien arteko hierarkia- eta 
zapalkuntza-mekanismoak azaleratu ditu, funtsezkoa dena emakumeek bizi duten zapalkuntza-
egoera salatzeko, eta berdintasuna eta emakumeak subjektu politikotzat ikusarazteko 
aldarrikapen demokratikoak bultzatzeko (Garaizabal, 2014).

Generoari eta feminismoari buruzko teoriei nahiz hainbat pertsonak eta erakundek urte luzetan 
egindako borrokei eta hausnarketei esker lortutako ezagutza handi hori oinarri hartuta, berriro 
pentsatu beharko litzateke sexu-generoa sistema3, eta LGTBI pertsonek planteatzen dizkiguten 
erronkak txertatu beharko genituzke bertan, mehatxutzat hartu gabe, bai emakumeenganako 
diskriminazioa bai esleitu ez zaien generoari lotutako formak, sentimenduak, desirak edo 
jokabideak hartzen dituztenen diskriminazioa azaltzeko (Nahia, 2013).

Horretarako, interesgarria litzateke genero normatiboa4 zalantzan jartzea, generoa sexu 
biologiko bat oinarri hartuta eraikitzen dela eta gizarte-kategoria bat dela onartzera bultzatzen 
baikaitu. Horrenbestez, ustea da sexua naturala dela, aldaezina eta eztabaidaezina, eta 
generoa, berriz, zerbait eraikia dela eta, beraz, aldatu egin daitekeela. Planteamendu teoriko 
horrek, ordea, baditu mugak (Coll-Planas, 2013):

 Sistema bitarra delako. Bi sexu soilik hartzen ditu aintzat (emea —femeninoa— eta arra 
—maskulinoa—), eta bi genero (gizona eta emakumea); binarismo horren arabera, gainera, 
jaiotzean generoak zorrotz-zorrotz esleitzen dira. Emea izanez gero, emakumearen generoa 
esleituko da; eta arra izanez gero, gizonaren generoa. Eta hortxe amaitzen da dena; esleipen 
horrek gure bizi osorako izan behar du, antza.

 Heterosexismorako joera dagoelako. Izan ere, sistema bitar horretan, desira bat 
(heterosexuala) soilik hartzen da kontuan, eta, beraz, egintzat ematen da emakumeari 
gizonak gustatuko zaizkiola, eta alderantziz. Egitura baztertzailea eta diskriminatzailea da. 

3 Sexu-genero 
sistemaren bidez, 
sexualitate 
biologikoak 
gizonen eta 
emakumeen arteko 
desparekotasuna 
ekarri duela 
azaltzen duen 
gizarte-eredua 
ezagut daiteke; 
prozesu horretan, 
hain zuzen, 
emakumeek 
jasan dituzte 
galera handienak. 
Gizonen eta 
emakumeen arteko 
mendekotasun-
harremanak 
ulertzen laguntzen 
du; horrenbestez, 
baztertu egiten da 
sexua bera izatea 
ezberdintasun 
horien kausa, 
gizartean 
eraikitako genero-
posizioak baizik. 

4 Gure gizarteak 
feminitatearen edo 
maskulinitatearen 
ezaugarritzat 
definitutako 
tasunak, 
jokabideak eta 
subjektibotasunak, 
emakume edo 
gizon garen 
arabera, geure 
egiten ditugun 
prozesua da genero 
normatiboa.
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 Biologizista delako, eta bai sexua bai generoa naturalizatzen dituelako. Sexua alderdi 
biologikotzat hartzen da, jaiotzetik dugun zerbait, eta generoa, alderdi kulturaltzat, 
femeninoaz eta maskulinoaz egiten dugun eraikuntzatzat. Femeninotzat hartutako 
gorputzak emakumearen generoari esleituko zaizkio, eta gizartean horrela sozializatuko dira; 
maskulinotzat hartutako gorputzak, berriz, gizonaren generoari esleituko zaizkio, eta horrela 
sozializatuko dira gizartean. 

Planteamendu teoriko hori sinpletzera jotzen da, eta, beraz, jaiotzetik genero bat dugun 
ideia (gizon edo emakume jaiotzen garela) oso zabalduta dago gizartean. Hori dela-eta, 
generoaren nahiz sexuaren eraikuntzan kulturak duen funtzioa baztertu egin daiteke; 
albo batera utz daiteke norbait eme edo har etiketatzea gizarteko erabaki bat dela, eta 
sexua ez dela guztiz fisikoa, gizartean femeninotzat edo maskulinotzat definitzen diren 
gorputzak gure genero-kontzepzioek baldintzatuta baitaude. 

Sexu-genero-desira sistema, araua eta sistema horrek eragiten dituen bazterketak. Nahia taldeak egin zuen 2015ean, “Eredu nagusiari aurre egitea sexu- eta 
genero-dibertsitatearen bidez” jardunaldietarako esparru-dokumenturako, Miquel Misséren 2014ko lana oinarri hartuta.

SEXU-GENERO SISTEMA (HIRU DIMENTSIO: SEXUA, GENEROA ETA DESIRA

SEXUA

ARAUA

Emea

HETEROSEXUALITATEA

Emakume
femeninoa

Gizon
maskulinoa

Arra Intersexualak

Transak, trabestiak, 
transgeneroak, drag-ak, 

queer-ak, gizon femeninak, 
Emakume maskulinoak...

Lesbianak, gayak,  
bisexualak, polimaitalek, 

asexualak... 

BAZTERKETAK

GENEROA
- Identitateak
- Adierazpenak

DESIRA
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Sexu-genero sistema horren egituratze-moduaren berehalako ondorioak dira guk bultzatzen 
ditugun bazterketak, ez baitugu kontuan hartzen pertsonen sexu- eta genero-aniztasuna. 
Logika binarista, heterosexista eta biologizista horri jarraituz, hauek kanpo gera daitezke: 1) 
heterosexualak ez diren pertsonak; 2) genitalitate “oso argiaz” jaiotzen ez diren pertsonak, 
ez behintzat sexu femeninokotzat edo maskulinokotzat hartzeko beste, eta, horrenbestez, bi 
generoetako bat irmotasunez esleitu ezin zaienak; eta 3) jaiotzatik esleitutako generoaren 
aurkakoa bizi duten pertsonak edota hainbat genero izan nahi dutenak edo bakar bat ere ez 
(Coll-Planas, 2015).

Oharkabean, patriarkatuak eta sexu-genero sistema normatiboak zapaldutako 
hainbat sektore baztertu dira. Beraz, beharrezkoa da bazterketa horietaz jabetzea eta 
kontzientziatzea, eta sektore horiek kontuan hartzea; izan ere, horrela, lan inklusiboagoa 
egin ahal izango da, eta errotik helduko zaio gaiari. Hau da, arazoaren muina aztertuko da, 
zapalkuntza horien euskarri den sistemaren funtsa edo erroa (Garaizabal, 2014).

Horrenbestez, LGTBIfobiaren aurkako lan bat azter daiteke genero-markoa eta ikuspegi 
feminista —indarkeria horiek guztiek inbrikatuta daudela ulertzen duena— oinarri hartuta.

PRAKTIKA HELBURU: BULTZADA SEXU- ETA GENERO-ANIZTASUNA AINTZAT 
HARTUKO DUTEN BERDINTASUN-POLITIKEN DISEINUARI ETA GARAPENENARI

Gero eta ohikoagoa da udaletako berdintasun-zerbitzuek edo berdintasun-sailek horrelako 
politikak sustatzea. Planteamendu hori dela eta, hainbat praktika, aldarrikapen eta 
diskurtso berriz hausnartu behar dira, bai feminismoaren ikuspegitik bai berdintasun-
politiken aldetik, subjektu politikoa zalantzan jartzea baitakar: emakumeak soilik al dira? 
Subjektua zabaldu al daiteke zapalkuntza-sistema bidegabe hau eraldatu nahi duten 
pertsona guztiak kontuan hartzeko? (Coll-Planas, 2015). Oso gai konplexua da; erronkak 
jartzen ditu, eta kontrako jarrera ugari aurkitzen ditu bidean, borroka ugari eta lan handia 
egin behar izan baita emakumeen eta gizonen berdintasunean oinarritutako politikak 
abian jartzeko, eta oraindik ere gogotik defendatu behar baita, etengabeko murrizketen 
testuinguru honetan.

Begirada zabalduz gero, berdintasun-zerbitzuek, bultzatu nahi duten berdintasun horretan, 
gehiago dute irabazteko galtzeko baino, kontuan hartzen baitira, bestela, politika horietatik 
guztiz baztertuta geratuko liratekeen pertsonak, emakumeen antzera, diren bezalakoak 
izateagatik, botere-elementu batek —generoak— estigmatizatuta eta zapalduta dituenak; 
izan ere, generoak gorputzak eta desirak arautzen ditu modu bortitz, bitar, zurrun eta 
hierarkizatuan.

5  Beldur Barik 
gazteen artean 
indarkeria 
matxistari aurrea 
hartzeko erakunde 
arteko programa 
bat da. Emakunde-
Emakumearen 
Euskal Erakundeak 
koordinatzen du:  
 
http://beldurbarik.
org/es/programa-
beldur-barik/

6  Hezkuntza-
sisteman 
hezkidetza 
eta genero-
indarkeriaren 
prebentzioa 
lantzeko Gida 
Plana:  
 
http://v-g.
eus/2qnwQBd
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Askotan, berdintasun-politikak (berdintasun-legeetan oinarritzen direnak) diseinatzean, 
“emakumea” kategoria homogeneo eta definigarritzat hartu izan da, eta horren barruan 
sartu dira den-denak (Garaizabal, 2105). Argudio bera erabil genezake “gizonaren” kasuan 
ere. Esan daiteke kategorizazio hori, bere horretan, krisian sartu dela, eta ahots ugarik 
adierazi dute murrizketa horrek, borrokarako batasuna lortzeaz batera, zapalkuntza eta 
bazterketa eragin dituela. Geure buruari galdetu beharko genioke emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna lortzeko eta errazteko diseinatutako politikek ez ote duten, aldi berean, 
diskriminazioa sustatu, bertatik kanpo utzi baitituzte sexualitate eta genero ez-normatiboak 
dituzten pertsonak, LGTBI pertsonak, adibidez.

Berdintasun-politikak egitea aztertzen ari diren erakundeek kontuan izan behar dituzte 
bazterketa horiek, eta, beraz, LGTBI kolektiboak txertatu behar dituzte politika horietan. 
Aurrerantzean, politika horietan ez dituzte “emakumeak” subjektu bakartzat hartu behar, 
batik bat kategoria hori modu biologizistan, baztertzailean eta normatiboan ulertzen bada. 

Generoa tradizioz berdintasun-politiketan subjektutzat hartu izan ez diren beste pertsona 
batzuei zuzenean eragiten dien zapalkuntza-elementutzat hartzea ez da mehatxu bat; 
are gehiago, ekintza horren arrakasta eta aberastasuna adierazten ditu. Horrela ulertzen 
diren berdintasun-politikek elkar osatzen eta aberasten dute, baina erronka handia dira, 
emakume izate hutsagatik emakumeen aurka egiten den diskriminazioa ahanzturan geratu 
ez dadin. 

Aberaste horren geroz eta adibide gehiago ikusten ditugu; hurrengo lerroetan aipatuko 
ditugu horietako batzuk. Beldur Barik5 erakunde arteko programak geroz eta modu 
irekiagoan egiten du lan, eta indarkeria matxista jarrera eta jokabide LGTBIfobikoekin 
lotzen du. Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko 
Gida Planak6 harreman afektibo-sexualetan sexismoa gainditzeko beharra azpimarratzen 
du, bai eta homofobiaren, lesbofobiaren eta transfobiaren bitartez izaten diren hainbat 
adierazpenetan ere. Genero-indarkeria7 dela-eta tratu txarrak jasotzen dituzten emakumeei 
arreta emateko zerbitzuei dagokienez, geroz eta gehiago dira lesbianei ere arreta ematen 
dieten zerbitzuak. Adibide horien bidez, argi ikusten da berdintasunaren aldeko lana 
patriarkatuak diseinatutako sexuen, generoen eta desiren bipolarizazio horretan sartzen ez 
diren pertsonengana ere iristen dela; hau da, sexualitate heteronormatiboa urratzen duten 
beste pertsona batzuengana8 ere iristen dela.

Sexu- eta genero-aniztasunari dagokionez, berdintasunerako udal-zerbitzuek ekintzarako 
tresnak, ikuseremu zabal bat eta gizarte-zaurgarritasunaren analisi-zabaltasuna dituzte 
eskura, bai eta gizarte-eraldaketarako gaitasun handiagoa ere. Begirada zabalagoa 

7  Abenduaren  
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Organikoan,  
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egindako  
indarkeriaren bik- 
tima diren emaku- 
meak: Lege honen  
xedea da indarke- 
riaren kontra egitea, 
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meen aurka era- 
biltzen dutenean  
horien ezkontide  
direnek edo izan  
direnek, edo  
horiekin antzeko  
maitasun-harre- 
manak dituztenek  
edo izan dituztenek,  
nahiz eta elkar- 
bizitzarik ez izan, 
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desberdintasun- 
egoeraren eta  
gizonek emakumeei  
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emakumeen eta  
gizonen berdinta- 
sunerakoan, emaku- 
meen aurkako  
indarkeria aipatzen  
da.
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hartzen da, bazterretan daudenei —hau da, gizarte-arazoak beren azalean bizi dituztenei 
eta horien erantzunak eraikitzen dituztenei— entzuteko edo, hobeto, haiekin batera 
aurrera egiteko (Platero, 2012).

Sexu- eta genero-aniztasuna berdintasun-politiketan txertatzeko erronkei, eztabaidei eta 
praktikei buruz hausnartzeko helburuz, Gasteizko Udaleko Berdintasunerako Zerbitzuak 
jardunaldi bat antolatu zuen 2017ko azaroaren 3an. Horrez gain, aurrera daramatzan 
prozesuetako bi —Desirak plazara. Gasteizko LGTBI herritarren errealitateei buruzko 
diagnostikoa eta Vitoria-Gasteizko Genero-Berdintasunerako 2018-2021eko IV. Plana-— 
bateratu nahi zituen, ezartzen dituen politika publikoetan sexu- eta genero-aniztasuna 
transbertsalizatzeko lehen jarduera urrastzat. 

Jardunaldian, genero-gaietan adituak diren pertsonek esku hartu zuten: batzuk 
instituzioen arloan dabiltzan teknikariak dira, eta beste batzuk, berriz, arlo akademikoan 
eta aktibismoan dabiltza. Entzule modura, sail estrategikoetako udal-langileak, 
Berdintasunerako Zerbitzuak kontratatutako zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresak, eta 
hiriko talde feministak eta LGTBI kolektiboa gonbidatu ziren.

III. eranskinean, xehetasunez jaso dira jardunaldi horretan egindako azterketak eta 
hausnarketak, praktika onak eta sortutako proposamenak. 

8  Heteronorma- 
tibitatea botere-
harremanen multzo 
bati erreferentzia 
egiten dion 
ikuspegi ideologiko 
bat da; horren 
bidez, sexualitatea 
eta generoa 
normalizatu eta 
arautu egin dira 
gure kulturan. 
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3.1 ZEHARKAKO GAIAK
LORTUTAKO INFORMAZIOA

LGTBI pertsonek informazio asko eta aberatsa eman dute diagnostikoaren lan-prozesu 
osoan, hainbat azterketa-alorretan (esaterako, eremu publikoa, lana, osasuna, hezkuntza, 
kirola, aisia eta kultura) egin diren ñabarduren aniztasuna eta kopurua direla-eta.

Informazioaren aberastasunak agerian uzten du Gasteizko LGTBI pertsonen aniztasun 
handia, norberak bizitako diskriminazio-egoerak eta jasandako erasoak, hautemandako 
beharrak, aurre egindako arazoak eta landutako proposamenak aintzat hartuta. 

Informazioa hainbat baliabideren bitartez jaso zen, hala nola galdetegi, elkarrizketa eta 
eztabaida-taldeen bitartez, eta baliabide horiek bata bestaren osagarri izan dira; horri 
esker, hiriko LGTBI herritarren errealitateak islatzen dituen mapa bat lortu da, askotarikoa. 

Mapa horretan, galdetegi autoadministratuaren bitartez lortutako datuak jaso dira, batetik; 
galdetegi hori, hain zuzen, Gasteizko Udaleko Berdintasunerako Zerbitzuaren webgunean 
dago (www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna). Datu horien bidez, gizarte-, lan-, kultura-, 
ekonomia- eta informatika-baliabideak dituzten LGTBI herritarrak islatu dira. 

Bestalde, hiriko elkarteekin eta funtsezko informazio-emaileekin izandako elkarrizketen 
bitartez lortutako informazioa dugu eskura, bai eta eztabaida-taldeetan lortutakoa ere. 
Egiturazko desparekotasun- eta diskriminazio-iturriek eragiten dituzten zenbait errealitate 
adierazi ditu informazio horrek, ez soilik sexu-hautuari edo genero-identitateari loturikoak, 
baita beste egoera hauekin loturikoak ere: beste kultura-jatorri batzuetako kide izatea, 
seropositiboa edo nagusia izatea, gizartean estigmatizatuta dagoen lan batean aritzea 
(sexurekin loturikoa, adibidez), bikotekideak egindako indarkeriaren biktima izatea, jatorri-
herrialdean errepresio politikoa jasateagatik asilo-eskatzaile izatea, eta nahasmendu 
mentala izatea. Zaurgarritasun-faktore horiez gainera, trans eta intersexual kolektiboetako 
kide izatea eta inongo esparrutan agerian ez egotea aipatu behar dira9.

HETERONORMATIBITATEA ETA BINARISMOA

Lortutako informazioaren arabera, Gasteizen bizi diren LGTBI kolektiboko herritarrek 
gizarte heteronormatibo eta bitar baten —sexualitate edo genero ez-normatiboa duten 
pertsonak baztertzen dituena— funtzionamenduarekin lotutako ohiko zaugarritasunak 
jasaten dituzte. Bazterketa horiek agerian geratzen dira egoera hauen bitartez:

9 Ikus I. eranskina: 
Elkarrizketatutako 
pertsonen 
eta elkarteen 
metodologia eta 
profilak.
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 LGTBI pertsonek jasaten dituzten erasoak: eraso fisikoak (kolpeak, jipoiak), hitzezkoak 
(komentario irrigarriak, iraingarriak, etab.) eta, batez ere, pertsona askok egunero 
jasan behar izaten dituen jakin-nahizko eta mespretxuzko begiradak. Nabarmendu 
behar da eraso horiek, batez ere, alor publikoetan (festak eta aisialdiko guneak) nahiz 
hezkuntzarekin eta kirolarekin lotutako alorretan gertatzen direla.

 Jasaten dituzten diskriminazioak, beren eskubideak berdintasun- eta zuzentasun-
baldintzetan gauzatzen uzten ez dutenak: diskriminazio LGTBIfobikoak, xenofoboak 
eta arrazistak. Horiez gain, jendearen heterosexualitatea emantzat jotzearekin oso 
lotuta dauden diskriminazioak: pertsonekin harremanak izatean, inprimakietan, 
aisialdi- eta kultura-jarduerak antolatzean, erakundeen kanpainetan, zerbitzuei buruzko 
informazioan, etab.

 Sentitzea LGTBI kolektiboko pertsonen arazoek eta beharrek ez dutela interesik 
administrazioentzat eta bigarren mailako pertsonatzat hartzen dituztela. Adierazi dute 
ez dagoela LGTBIfobiaren aurkako kontzientziazio- eta sentsibilizazio-kanpainarik, 
gizarte-arazo bat izan arren —ez dagokie soilik LGTBI pertsonei—, eta ez dela existitzen 
LGTBI pertsonei laguntza emateko eta lagun egiteko ez protokolorik ez zerbitzurik, 
jasaten dituzten erasoei aurre egiteko. Horrez gain, ez zaie inolako erantzunik ematen 
etengabe gertatzen diren erasoei, ez eta zaurgarritasun-egoera espezifikoenei ere; ildo 
beretik, Udaltzaingoari ere ez zaio prestakuntza egokirik ematen, egun betetzen duenaz 
bestelako funtzio bat har dezan, batik bat, hiriko gune arriskutsuenetan.

NOLA IKUSTEN DUTE GASTEIZ BERTAN BIZI DIREN LGTBI PERTSONEK?

Gasteiz hiria eta bertan nola bizi diren baloratzean, eragin handia du lekukotza eman 
duen LGTBI pertsonaren kultura-jatorriak; hau da, desberdin baloratzen da pertsona hori 
antzeko kultura-testuinguru batetik etorri den, edo Estatuak eta gizarteak (familia nahiz 
komunitatea) kolektibo hori irmotasunez zapaltzen duten leku batekoa den arabera. Azken 
egoera horretan daudenek hiriaren irudi onberagoa eta atseginagoa dute, eta, gainera, 
beren sexu-hautua edo genero-identitatea askatasun eta lasaitasun handiagoz bizitzeko 
leku bat aurkitu dutela aitortzen dute. 

Aldiz, bertakoak direnek edo gertutik datozenek iritzi kritikoagoa dute, eta ñabardura 
gehiago egiten dituzte; baina aldi berean, aitortzen dute hiria nahiko lasaia dela, eta, azken 
urteetan, aurrerapenak izan direla LGTBI pertsonek hirian duten bizimoduari dagokionez. 
Gizartearen hipokresiazko jarrerak ere aipatzen dituzte; besteak beste, esaten dute Gasteiz 
LGTBI pertsona “normaltxoenentzako” hiria dela.
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GASTEIZEN, AGERIAN AL DAUDE LGTBI PERTSONAK?

Galdera horri “agian” ozen batez erantzun beharko litzaioke, oro har esan baitaiteke Gasteizko 
LGTBI pertsonak ez direla ausartzen beren burua agerian jartzera; hau da, ez dira ausartzen 
diren bezalakoak azaltzera aztertutako hainbat ingurunetan.

LGTBI pertsona askorentzat, agerian ez jartzea estrategia bat da, ingurukoek LGTBI pertsona 
dela jakinez gero jasan dezaketen edozein eraso- edo diskriminazio-mota dela-eta. Oro har, 
agerian ez jartzeko arrazoia da horrek ekar ditzakeen ondorioen beldur izatea.

Beldurra erabatekoa izan daiteke alor guztietan. Horrelakoetan, zer diren isilean gordetzea 
eta beren izana ezkutatzea erabakitzen dute pertsona batzuek; etsi egiten dute beldurraren 
aurrean. Hala ere, Gasteizko LGTBI pertsona gehienek ez dute jarrera hori hartzen beren burua 
agerian jartzeari dagokionez.

Gasteizen, LGTBI pertsona gehienak agerian daude ingurune batzuetan, eta beste batzuetan, 
ez. Agerikotasun hori ingurune bakoitzaren arabera aldatzen da; ingurunearen mende dago. 
Hau da, arriskutsutzat hartzen diren inguruneetan (eremu publikoa, eta hezkuntzarekin eta 
kirolarekin lotutakoak), ez dira hainbeste agerian dauden pertsonak. Bestalde, LGTBI pertsonek 
adierazten dute zenbait alorretan (lana, kirola eta hezkuntza) arazo gutxiago dituztela, baina, 
batik bat, ez direlako agerian jartzen alor horietan.

Gizarteak LGTBI pertsonei egozten die zer diren agerian jartzeko ardura, eta hori arazo bat da; 
hau da, “sekretu handi” bat bihurtu da, eta LGTBI pertsonak sekretu hori kontatzera bultzatzen 
dira jendearen heterosexualitatea emantzat jotzen den testuinguruan, edota generoa NAN 
agirian jasotakoa dela uste den testuinguruan. Hala, askotariko sexualitateei eta generoei 
buruz buruan dituen eskemak aldatu gabe jarraitzen du gizarteak. LGTBI pertsonei buruzko 
aurreiritziak eta estereotipoak ez dira ia batere aldatu, eta hainbat ingurutan, oraindik ez 
da kontuan hartzen pertsonon artean aniztasun handia dagoela; emakumeez, gizonez eta 
heterosexualez harago, bada mundua.

LGTBI PERTSONEN BEHARRAK GASTEIZEN

Aztertutako alor guztiei buruzko sentsibilizazio-, kontzientziazio- eta prestakuntza-lana egin 
behar da gizartean, LGTBl pertsonenganako tratu egokia, errespetua eta horien berdintasuna 
bermatzeko, bai eta pertsona horiek ez diskriminatzeko ere. Neurri espezifikoak behar dira, 
LGTBI herritarren zaugarritasun-egoera nagusietan oinarrituko direnak eta egoera horiek 
kontuan hartuko dituztenak; esaterako, pertsona hauek bizi dituzten egoerak: adineko 
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pertsonak, seropositiboak, askotariko kultura-testuingurua eta erlijioa dituztenak, aniztasun 
funtzionala dutenak, eta pertsona bisexualak eta transak.

3.2 EREMU PUBLIKOA
DIAGNOSTIKO HONETAN ZER DA EREMU PUBLIKOA?

Eremu publikoak denok elkartzen garen eta erabiltzen ditugun espazio komunak dira: 
paseatzen dugun plazak, kaleak eta parkeak, erosketak egiten ditugun lekuak, administrazio-
izapideak egiteko ilarak, zinema-aretoak eta tabernak. Eremu publikoa bertan egiten diren 
harremanen intentsitatearen eta kalitatearen arabera balora daiteke, bai eta giza taldeak 
elkarren artean nahasteko eta jokabideak trukatzeko edota identifikazio sinbolikoa, adierazpena 
eta kultura-integrazioa sustatzeko duen gaitasunaren arabera ere. Beraz, esan dezakegu hiri-
eremu publikoa dela oraindik herritartasuna gauzatzeko eta eskubide zibilak adierazteko leku 
pribilegiatua10.

Diagnostikoan parte hartu duten pertsonek, beren bizipenen bitartez, Gasteizko eremu publikoa 
definitu dute, eta eremu horren irudi bat sortu dute, bertan hautemandako elkarbizitzaren, 
bazterketaren eta segurtasunaren arabera; hau da, beren sexualitatea eta sentitzen duten 
generoa inongo arriskurik gabe eta konfiantza osoz bizitzeko hauteman duten aukeraren arabera.

Gasteiz gizarte-bazterketako eta eskubidez gabetutako leku bat da LGTBI pertsona 
batzuentzat; beste batzuentzat, berriz, beren sexualitatea edo generoa askatasunez adierazteko 
aurkitu duten leku bat da.

BIZIPENEI, ARAZOEI, BEHARREI, AURRE-EGITEEI ETA ERRONKEI BURUZKO 
KONTAKIZUNAK

Hurrengo grafikoak galdera honen erantzunak erakusten ditu: “Inoiz izan al duzu 
arazoren bat eremu publikoan zure ongizatearekin eta askatasunarekin, edo sentitu duzu 
zure giza eskubideak murriztu edo urratzen dituztela LGTBI kolektibokoa izateagatik?”. 

10 “El espacio 
público en la 
ciudad europea: 
entre la crisis y 
la iniciativa de 
recuperación. 
Implicaciones para 
Latinoamérica", 
Revista de 
Occidente 
aldizkaria, 
 
http://www.etsav.
upc.es/personals/
monclus/cursos/
lucio.htm 

1. GRAFIKOA

BAI 57,O%EZ 41,1%ED/EE 1,9%

http://www.etsav.upc.es/personals/monclus/cursos/lucio.htm 
http://www.etsav.upc.es/personals/monclus/cursos/lucio.htm 
http://www.etsav.upc.es/personals/monclus/cursos/lucio.htm 
http://www.etsav.upc.es/personals/monclus/cursos/lucio.htm 


026 DESIRAK PLAZARA

Azterketan parte hartu duten pertsona gehienek (% 57k) adierazi dute eremu publikoan 
arazoren bat bizi izan dutela.

Hitzezko erasoei dagokienez, pertsona askok irainak eta errespetu faltak aipatzen dituzte, 
eta irain horiek, noski, eragin psikologikoa dute horiek zuzentzen zaizkien pertsonengan.

 “Txiste eta komentario homofoboak eginez iraindu izan naute kalean”.

 “Gau batez, pertsona-talde batek ‘marikoi’ esan zidan, eta jendea 
zegoen leku batean sartu behar izan nuen, jarraitu ez zezaten”.

 “Emakume naizela ere esan izan didate; hau da, ez naizela gizona, nik 
hala naizela esan arren”.

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK11)

LGTBI pertsona batzuk cruising12 guneetan ibiltzen dira; arrisku handiko lekuak dira, 
eta kezka handia sortzen dute bai bertan gertatzen diren eraso LGTBIfobikoek bai 
udaltzaingoaren jokabideak (salaketak jasotzea eta erraztea eskatzen zaie).

 “Duela hiru hilabete, erasoak izan ziren cruising gune batean. Pertsona 
batek salaketa bat jarri zuen; izan ere, Udaltzaingora joan zen harriak 
eta botilak jaurti zizkiotela esatera, eta udaltzainak erantzun zion ea 
zeren bila joan zen parkera gauez. Mutilari errieta egin zion, eta hura 
zur eta lur geratu zen: ‘Eta nik nola salatuko dut, bada, udaltzainak 
errieta egiten badit?’. Ez dut orokortu nahi, eta ez diot udaltzain 
guztiak horrelakoak direnik, baina mutil horri arreta eman zion 
udaltzaina bai. Udaltzaingoak salaketak jartzea erraztu beharko luke, 
eta egoerari seriotasunez heldu beharko lioke”. 

(ELKARRIZKETA: GAY, SEROPOSITIBOA, EKIALDEKO EUROPA)

 “Duela asko, eraso baten biktima izan nintzen inguru honetan bertan, 
lasai-lasai zigarro bat erretzen ari nintzela; cruisinga praktikatzeko, 
zenbait leku soilik dira seguruak. Leku hau jada ez da gaua gustura 
pasatzeko gune bat, hori bukatu zen; orain, sexua nahi duen jendea bi 
leku zehatzetara joaten da, ez beste inora”. 

(ELKARRIZKETA: BISEXUAL, NAGUSIA)

12  Ligatzeko 
guneak: esparru 
eta toki jakin 
batzuetara 
neska-mutiletan 
joateko jarrera 
aktibo eta jabetua 
dakar; halaber, 
toki publikoetan, 
loturarik eta 
konpromiso 
pertsonalik gabe, 
sexutan jardutea 
ere esan nahi 
dezake. Horri 
azken kontu bat 
erantsi behar zaio: 
izena eman gabe 
jarduten da sexuan. 
Cruisinga mutilak 
mutiletan aritzeari 
lotu ohi zaio, hau 
da, jarduera gay 
bati, edo behintzat 
gizonen arteko 
sexu jarduera 
sarriari. Cruisinga 
ezaguna da hiri 
esparruetan; toki 
horiek belartzak, 
aparkalekuak 
gaueko ordutegian, 
parkeak edo 
komun publikoak 

11  "Galdetegia: 
LGTBI pertsonak" 
adierazpena erabili 
da, komentario 
hori egin duen 
pertsonak ez 
duenean bere 
identitatea 
zehazten, hau 
da, ez duenean 
adierazten zer 
den: lesbiana, gay, 
trans, bisexual edo 
intersexuala.
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Cruisinga praktikatzeko lekuak arriskutsuagoak eta zailagoak dira nagusia edo bisexuala 
bazara. Alde batetik, LGTBI pertsona nagusientzako lekuak zailak dira, horietatik nahiko 
baztertuta baitaude. Beste aldetik, bisexualitatea ez dago hain aitortua gizartean, eta oso 
ezkutuan geratzen da LGTBI akronimoa osatzen duten siglen multzoan.

 “Nire adineko jendearentzat? Bada, oso zaila, gay munduak 
gaztetasuna nahi baitu, logikoa den bezala. 22 urtetik 30 edo 35 
urtera arteko mutilak dira nagusi. 35 urtetik aurrera, egoerak  
behera egiten du, apur bat; itxura ederra izan behar duzu, 
ezinbestean, baina jada sasiheldua zara haientzat. 40 urterekin, 
gazteak nahi izanez gero, ordaindu egin behar da, eta hortik aurrera, 
zer esanik ez. Adineko jendea, beste ezertara baino, voyeur modura 
joaten da. Badira pertsona gazte bisexualak, oraindik armairutik 
atera gabe daudenak, aldi berean bi bizimodu dituztenak: bata 
bizimodu heterosexuala, beren neska-lagunarekin, eta bestea, gay 
bizimodua, gauez leku publiko batera sexua praktikatzera joaten 
direnean. Beharrezkoa da hori agerian jartzea, sexu-aniztasuna 
aipatzen denean jendeak ez dezan gay, lesbiana eta transexualetan 
soilik pentsatu”. 

(ELKARRIZKETA: BISEXUAL, NAGUSIA)

Prostituzioan lan egiten duten emakume transei dagokienez, Arabako Sidálava-Comisión 
Antisida batzordearen ordezkariak adierazten duenez, indarkeriazko gertaerak izan izaten 
diren arren, oso gutxi dira, eta, normalean, emakumeek beraiek konpontzen dituzte, 
ez baitute poliziarengana jotzen —askotan, herrialdean legez kanpo daudelako edo 
administrazio-arazoak izan ditzaketelako—.Dena den, emakume transek lan egiten duten 
lekuetan, batez ere biribilguneetan, eraso bat jasateko arrisku gehien dagoen lekuetan, 
poliziak egoteak segurtasuna ematen die.

Ijitoek oso diskriminazio berezia bizi dute, arrazismoa tarteko. Ijitoen kolektiboko kide 
izate hutsagatik, zenbait egoera bizitzeak higadura emozional eta pertsonal handia dakar, 
LGTBI pertsona bat izateak eta norberaren komunitatetik kanporatua izateak berez duen 
higaduraz gain; hori gertatzen zaie gehienetan zer diren agertzera ausartzen diren ijitoei.

 “Niri oso gogorra egiten zait, supermerkatura joatean, ijito izate 
hutsagatik atzetik jarraitzen didatenean. Niretzat oso gogorra da 
supermerkatura sartu eta dirua erakutsi behar izatea, erosteko  

izan daitezke, 
baina baita toki 
irekiak ere, hala 
nola basoak eta 
hondartzak. Horrek 
ez du esan nahi 
neskak neskatan 
edo heterosexualak 
neska-mutiletan 
joateko tokirik ez 
dagoenik, baina 
errotuago dago gay 
azpikulturetan, 
espazioaren 
esanahiaren 
ondorioz, baita 
cruisingaren 
eraikuntza soziala 
gizonentzako 
gizarte rol 
baimenduen 
barruan egin 
delako ere. 
 
“Txakurra 
ateratzea” edo 
“ligatze guneak” 
bezala itzuli 
nahi izan da, 
baina oraindik 
ere ingelesez 
erabiltzen da 
gehien bat, 
cruising hitzarekin, 
zeinek toki bat 
oinez zeharkatzea 
esan nahi baitu 
(Lucas Platerok 
eginiko definizioa 
Espainiar Zeinu 
Hizkuntzan, Pikara 
Magazine:  
 
http://www.
pikaramagazine.
com

http://www.pikaramagazine.com
http://www.pikaramagazine.com
http://www.pikaramagazine.com
http://www.pikaramagazine.com
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asmoa dudala adierazteko. Ez al dugu erosteko eskubiderik? Ijitoak 
garelako, ez al dugu dirurik? Gutxi daukagu, baina erostera joaten 
gara. Supermerkatu batean, erostera joan nintzen eta lau pertsona 
atzetik segika etorri zitzaizkidan. Errespetu handiz, erreklamazio-
orri bat eskatu nuen, eta arduraduna oihuka hasi zen; salatu egingo 
nituela esan nien, baina nire bikotekideak esan zidan galtzeko 
guztiak nituela, ijitoak begiz jota baikaituzte. Ni negarrez hasi 
nintzen, oso gaizki pasatzen baitut hori egiten didatenean, bortxatua 
sentitzen naiz. Erostera noa, ez beste ezertara. Ulertzen?”. 

(ELKARRIZKETA: IJITO LESBIANEN BIKOTE GAZTEA)

Oso gutxi bada ere, eraso fisikoei ere egiten zaie aipamena.

 “Jipoi galanta jasoa naiz; ni eta nire bikotekidea jo egin gintuzten, 
taberna batetik irteten ari ginela”.

 “Kolpeak eta ubeldurak; zortez, egoera ez zen gehiago okertu”.

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Hainbat eremu publikotan jasotako mespretxuzko eta gaitzespenezko begiradei 
erreferentzia ugari egin zaizkie. 

 “Oso gaizki sentitzen naiz jendearen begiradekin eta aurpegi 
txarrekin; oso deserosoa zait. Zerbait aurpegiratzen ariko balira 
bezala geratzen dira, begira-begira, inongo lotsarik gabe”. 

(GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Begirada benetako ekintza sozial bat da: bi pertsonak elkarri begiratzen diotenean, 
halako harreman edo lotura bat egiten dute elkarren artean. Besteei begiratzeaz batera, 
haiek guri begiratzeko arriskua sortzen dugu; ezin da bestela. Begiraden bitartez, 
botere-, berdintasun- nahiz desparekotasun-harremanak adierazten ditugu. Gorputzei, 
sexualitateei eta generoei buruz ditugun ideiek baldintzatzen dituzte begiradak. 
Horrenbestez, begirada horietan, jakin-nahia, gaitzespena eta kuriositatea are handiagoa 
izan daiteke, edota begiradak luzeagoak ala laburragoak izango dira, baldin eta 
behatutako pertsona hori LGTBI kolektibokoa bada.
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 “Kalean oinez noala, jende asko begira geratzen da, eta hitz egiten entzuten 
ditut: ‘Mutila da, neska da…’. Tira! Ez dago zertan komentario horiek egin, 
pertsona bat bainaiz, zu bezala. Nik galdetzen al diot neure buruari mutila 
ala neska zaren? Ez da batere erosoa, eta are gutxiago, ondoan jendea 
izanez gero: ‘Zer lotsa!’. Ez da batere atsegina. Zenbaitetan barre egiten 
da, baina negar ez egitearren. Ez zait batere gustatzen jendeak horrelako 
komentarioak egitea, errespetu falta handia iruditzen zait”. 

(ELKARRIZKETA: GIZON TRANSA, GAZTEA)

Zenbait begiradak LGTBI pertsonengan eragiten duen lotsa eta herabea direla-eta, 
pertsona horiek beren benetako desirak mugatzen dituzte jendeak ikus ditzakeen eremu 
publikoetan agerian jartzen direnean.

 “Gizonen begiradek asko gogaitzen naute, zer esaten ari diren sentitzen 
baituzu: ‘Hau maritxua da’ eta hori guztia. Horren aurrean, neure burua 
babesteko modua da arropa gehiago janztea, eta ez ibiltzea gorputza oso 
agerian dudala edota arropa arraroak jantzita; hau da, ez nabarmentzea. 
Gustatuko litzaidake beste modu batean janztea, eta neure barruan 
borroka bat dut, baietzaren eta ezetzaren artean; hau da, nahi nukeen 
moduan jantziko naiz ala ez naiz hainbeste nabarmenduko?”. 

(ELKARRIZKETA: EMAKUME TRANSA, LATINOAMERIKARRA, SEXU-LANGILEA)

Argi adierazi nahi dugu LGTBI pertsonek jendearen begiradak sumatzen dituztenean sentitzen 
duten beldurra eta segurtasun falta gizarte heteronormatibo baten funtzionamenduaren ondorio 
direla. Gizarte-eredu horrek ez ditu ezagutzera ematen normaltzat ezarri duen ereduarekin 
bat ez datozen errealitateak, ezkutuan gordetzen ditu, eta horrela, antza, kaleak LGTBI 
pertsonetatik libre daude. Begiratzea libre izan daiteke (hala esan ohi da), baina serio pentsatu 
beharko genuke ea ez den beharrezkoa, begiraden bitartez, begiratzen diogun jende hori 
babestea eta zaintzea; hau da, nola begiratzen dugun hausnartzea.

 “Nire ustez, hemen jendeak bere burua kontrolatzen du; iruditzen zait 
hemen ez dela hain erraza transexualak kalean ikustea. Madrilen, 
transexual gehiagorekin egiten nuen topo kalean; hemen, Gasteizen, ez 
da hain erraza”. 

(ELKARRIZKETA: EMAKUME TRANSA, LATINOAMERIKARRA, ASILO-ESKATZAILEA)
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 “LGTBI kolektiboari dagokionez, jendearen anonimotasuna hiriaren 
izaerak eragiten duela esango nuke, argi eta garbi. Askok aitortzen dute 
eragin handia duela jendeak zer esango ote duen pentsatzeak, eragin 
nabarmena du; hori dela eta, beldur dira gizartean zalantzan jartzen diren 
zenbait jokamolde izateko”. 

(ELKARRIZKETA: ARABAKO BERDINDU ZERBITZUA)

Parte-hartzaileen % 41ek adierazi zuen ez zuela sekula arazorik izan eremu publikoetan. Baina 
erantzun hori argitu eta zehaztu egin behar da; izan ere, askok “ez” esan dute, zenbait alderdi 
minimizatuz edo erlatibizatuz, gaitzespenezko begiradak, batez ere.

 “Ez dut inolako arazorik izan, aurpegi txarrak baino ez”.

 “Arazoak, ez, ez ditut izan; halere, sentitu izan dut jendea begira-begira 
geratzen dela, inongo lotsarik gabe”.

 “Beti egoten naiz adi, bai baitakigu gizartea nolakoa den, baina ez naiz 
une oro beldur izaten”.

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Horrez gain, zehaztu behar da arazorik izan duten galderari emandako ezezko erantzun horiek 
norberari dagozkionak direla, ez orokorrak; izan ere, jakin badakite Gasteizen bizi diren beste 
pertsona batzuek arazoak izan dituztela beren sexu-hautua edo genero-identitatea direla-eta.

 “Nik ez dut arazorik izan, baina ezagutzen ditut arazoak izan dituzten 
pertsonak”.

 “Neuk neure baitan ez dut arazorik izan, baina ikusi, bai, ikusi ditut 
horrelakoak”.

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Horrez gain, parte-hartzaile askok aitortu dute ez dutela arazorik izan ez direlako eremu 
publikoetan nahi bezala agertzen, arretaz ibiltzeagatik; oso garrantzitsua da hori nabarmentzea, 
adierazten baitu arriskua, berez, badela. Gasteizko eremu publikoetan diren moduan agertzeko 
zer segurtasun hautematen duten galdetzean, gehienek uste dute eremu horiek ez direla 



031DESIRAK PLAZARA

seguruak. Norberak hirian bizi izandako esperientziek eragin handia dute jasotako 
erantzunetan.

 “Eremu publikoetan ez dut nire sexu-hautua adierazten”.

 “Neure burua ez nabarmentzen ahalegintzen naiz, antzeman ez dakidan”.

 “Ingurune publikoan nahiko gordeta ibiltzen naiz”.

 “Konfiantzarik sentitzen ez dudan lekuetan edo seguru sentitzen ez 
naizenetan, ez dut sexu- eta afektibitate-adierazpenik egiten, ahal dela”.

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Zenbait pertsonak adierazi dute nahiko bizimodu “ikusezina” dutela, ez inguru 
hurbilenetan, baina bai egunero ibiltzen diren inguruetan, egunerokotasunean 
(salerosketa-guneetan, auzoan, etab.).

 “Ni, esaterako, beldur naiz nolakoa izango den nire bizimodua haurra 
izaten dudanean, orain artean nahiko ezkutuan baitaramat —nire inguru 
hurbilean salbu— , baina ez dakit… Harategira zerbait erostera elkarrekin 
joaten garenean, harakinak mutil-lagunari buruz galdetzen digu beti, 
eta, emakume nagusiz beteta egoten denez, jende nagusia bizi den auzo 
batean bizi bainaiz, bada…”. 

(1. EZTABAIDA-TALDEA: LESBIANA)

Eremu publikoan bizi izan dituzten egoerei dagokienez, LGTBI pertsonek argi dute 
zenbait lekutan beste batzuetan baino ageriago ibil daitezkeela, eta zenbait ordutan —
gauetan— arriskutsuagoa dela kaleetan ibiltzea, eta, askotan, arretaz ibili behar izaten 
dutela. Hiriko mapa bat egitean iradoki da.

 “Leku arriskutsuenei dagokienez, mapa bat egitea proposatzen da, eta, 
bertan, LGTBI pertsonak ibiltzeko hain seguruak ez diren tokiak non 
dauden adieraztea, emakumeentzako leku arriskutsuekin egin izan den 
bezala”. 

(ELKARRIZKETA: OZEN! ELKARTEA LGTB LIGA)
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Sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegiaren araberako hirigintza-plangintza funtsezko 
elementua da LGTBI pertsonek eremu publikoez gainerakoen baldintza berdinetan gozatu 
ahal izan dezaten. Eremuaren erabilera ikertu egin behar da ezinbestean, bai sexualitatea 
eta generoa bai hainbat esperientzia kontuan hartuta, joera homogeneizatzaileetan ez 
erortzeko. Arkitektura inklusiboa behar da, pertsona guztiekiko konpromisoa izango 
duena.

 “Behartuta sentitzen gara, nola ez garen sentitzen definitzera derrigortzen 
baikaitu, eta inbadituta, ziurtzat jotzen baita prest gaudela geure burua 
definitzeko; horrez gain, segurutzat ematen da definizio hori naturala, 
beharrezkoa eta derrigorrezkoa dela. Gainera, eremu publikoa bitan 
banatze horrek trabak jartzen dizkio gure seme-alaben eta, oro har, 
pertsona guztien heziketari. Benetan zaila da (eta batzuetan, oso 
mingarria) gu geu eta gure seme-alabak aniztasunean eta aniztasunaren 
ikuspegitik heztea, bai eremu publikoak bai bizi garen inguruan jasotzen 
dugun diskurtsoak —zolitasunez baina irmo, esklusiboki eta tinko— bi 
erreferente soilik ematen dituenean. Arkitektura publiko inklusiboa behar 
dugu, eta horrez gain, beharrezkoa da esplizitua izatea eta pertsona 
guztiak babesteko konpromiso argia izatea”.

 (ELKARRIZKETA: TRANS ADINGABEKOAREN FAMILIA)

Sexualitatea eta generoa funtsezkoak dira LGTBI pertsonak hainbat lekutan ibiltzen 
direnean; era berean, kultura- eta erlijio-identitateak giltzarri dira zer lekutara joan 
aukeratzeko. 

Ijito familia oso kontzeptu zabala da, eta, oro har, auzo edo herri bateko eremua hartzen du. 
Ijito batek (emakumezkoa nahiz gizonezkoa) LGTBI kolektiboko kide dela esaten duenean, 
horren ondorioak familia-nukleotik harago doaz eta eremu publikora zabaltzen dira.

 “Baztertzeak adierazten du norberaren herrira, familiarekin hazi zaren 
lekura, berriro ez itzultzea; hori isolatuta egotea da. Errespetatzea. Hau 
da, nire bikotekidearekin kaletik noanean, kontuz ibili behar dut inor 
begira dagoen ikusteko... ijito batek beste bati kontatzen baitio, eta… Gai 
horiek tabua dira guretzat; gure etxean soilik egoten gara lasai. Kalerik ez 
dago guretzat”. 

(ELKARRIZKETA: IJITO LESBIANEN BIKOTE GAZTEA)
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Kultura- eta erlijio-testuinguru batek sexu- eta genero-aniztasuna onartzeko errezelo 
ugari dituenean, bertan bizitzeko beldur eta zailtasun ugari sortzen dira. Askatasun 
handiagoz bizi nahian, LGTBI pertsona bat Gasteiz uztea pentsatzen ari da, geroz eta 
arabiar gehiago baitaude bere iritziz. Alerta-egoera gehienekoa eta ezohikoa da kasu 
horretan, baina, neurri batean, agerian jartzen du zer zailtasun izan ditzaketen LGTBI 
pertsonek leku batean jarraitzeko.

“Elkarrizketatzailea (E): Beraz, buruan darabilzu beste herrialde batera 
joatea idea, seguruago sentitzeko?

Arabiar transgeneroa (AT): Bai.

(E): Musulman edo arabiar gutxiago dauden leku batera?

(AT): Arabiar gutxiago dauden leku batera, bai. Eta horrek izugarrizko 
tristura sortzen dit; minik handiena leku hau uzteak ematen dit, oso 
gustura bainengoen, baina… arabiarrak egongo ez balira… Eta ez da 
arrazismo kontua, ez du zerikusirik gai horrekin, ezta gutxiago ere, baina 
urrutira joatera behartzen naute, hori horrela da.

(E): Eta zer herrialde-mota litzateke segurua zuretzat?

(AT): Inork ezagutzen ez nauen herrialde bat.

(E): Europan? Beste kontinente batean? Amerikan?

(AT): Oraindik ez dakit, ez, baina egunen batean, ahal izanez gero, leku 
hau utziko dut, eta horrek min ematen dit. Ikusten dut geroz eta arabiar 
gehiago daudela, eta nik ez ditut arabiarrak baztertzen, baina beraiek ni 
baztertu egiten naute. Beraiek ez dute nire sentimendua onartzen. Nire 
ustez, nire erabakia ez da koldarkeriagatik, nire lasaitasunagatik baizik, 
nire askatasunagatik, neure baitan seguru sentitzeagatik, eta min dut…. 
hemen jende asko eta asko ezagutzen baitut”. 

(ELKARRIZKETA: ARABIAR TRANSGENEROA)

LGTBI pertsonek beren sexu-hautua eta generoa bizitzeko Gasteizko hiriaz agertu duten 
pertzepzioari dagokionez, bi jarrera ikus daitezke, argi eta garbi: batetik, LGTBI kolektiboko 



034 DESIRAK PLAZARA

kide izateak errepresio politiko eta sozial handia —eta, oro har, etengabeko erasoak 
jasatea— dakarren herrialdeetatik etorritako pertsonen jarrera, eta bestetik, bertako 
testuinguruan jaio eta hazi diren LGTBI pertsonena.

Beste herrialde batzuetatik etorri diren pertsonek beren sexu-nahiak eta generoak 
bizitzeko hiriak eman dizkien aukerak ikusten dituzte, argi eta garbi.

“Hasieratik, etorri naizenetik, oso ongi sentitu naiz; ondo hartu naute, eta 
integratuta sentitzen naiz. Gasteiz hirian oso ondo hartu naute. Gainera, 
gay naizenez, nire herrialdean, Errumanian, baino hobeto bizi naiz. 
Han erreferendum bat egin zuten Konstituzioan sexu bereko bikoteak 
onartzeko, baina ez zen aurrera atera; Ekialdeko Europa, zentzu horretan, 
atzeraka doa, ez aurrera”.

 (ELKARRIZKETA: GAY, SEROPOSITIBOA, EKIALDEKO EUROPA)

 “Hemen, jendeak askatasun handiagoa duela ikusten dut, nahi duten 
moduan bizi daitezkeela; nire herrialdean, jende asko ezkutuan bizi 
da, zailagoa da homosexualitatea onartzea. Oro har, poliziak ez nau 
gaizki tratatu. Erasoak izan ditut, eta poliziak defendatu izan nau. 
Nire herrialdean, egoera berean, poliziaren tratu txarrak izango ziren 
azkenean”. 

(ELKARRIZKETA: EMAKUME TRANSA, LATINOAMERIKARRA, ASILO-ESKATZAILEA)

 “Ba al dakizu noiz jabetu nintzen emakumea izan nintekeela? Euskadira 
iritsi nintzenean, lur hau zapaldu nuenean, une horretan bertan nire bizitza 
aldatu baitzen. Emakume sentitzen naiz, eta askatasun handia dut; ustez 
izan nezakeena baino gehiago”.

(ELKARRIZKETA: TRANSGENERO ARABIARRA)

 “Gasteizen, gauza ona da jende askok ez didala hainbeste begiratzen. 
Ekainaren 28an, kaleetan dantzan atera nintzen; ireki egin nitzen, eta ongi 
sentitu nintzen, komunitatean nengoelako eta konfiantza nuelako”.

 (ELKARRIZKETA: EMAKUME TRANSA, LATINOAMERIKARRA, SEXU-LANGILEA)
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Hemen jaio eta hazitako pertsonek hiriari buruzko iritzi kritikoagoa dute, eta ñabardura 
gehiago egiten dituzte.

“Nire iritziz, Gasteizko gizartean ongi egokitzen dena dago normalizatuta. 
Sistema kapitalista eta patriarkatu batean bizi gara, oso sistema konkretu 
batean. Gasteizen, ez dira ikusten arautik kanpo dauden kolektiboko 
aniztasun guztiak, ziur asko etxean geratu direlako edo Gasteiztik joan 
direlako. Hiriak ez ditu ikusten aniztasunak, aniztasun horretan bizi 
direnek ikusten dute hiria, eta, horrenbestez, bertatik ihes egiten dute edo 
etxean geratzen dira”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: LGTBI PERTSONA)

 “Oso hiri zaila da, herri txiki baten modukoa, nabarmenkerian erortzeko 
eta edozer gauza janzteko. Bi pertsona homosexual ezin dira askatasun 
osoz ibili”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: LGTBI PERTSONA)

 “Nire iritziz, ez da aurrerapenik egin. Egia da, bai, nik ere neure lagun-
multzoa egin dut, neure ingurua, eta inguru horretan dena ongi dago, 
dena doa primeran, baina benetako bizitzan ez da horrela gertatzen. 
Agerikoak dira nesken eta mutilen artean dituzten rolak”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: LGTBI PERTSONA)

 “Ez da gauza bera mutilak izatea, zuriak… Ez dirudi, baina horrek eragin 
handia du Gasteizen. Oso hiri “itxian” bizi gara, eta irudiak garrantzi 
handia du bertan”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: LGTBI PERTSONA)

 “Aurrera egiten ari gara, baina oso poliki. Nire iritziz, lesbianak eta beste 
identitate batzuk geroz eta gehiago ikusten dira kalean, baina, gero, 
koadrila barruan desagertu egiten dira. Horrez gain, lesbiana modernoa 
izatearen gaia aipatu behar da”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: LGTBI PERTSONA)
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Etxebizitza-arazoa ere gertutik ezagutzen dute Gasteizko hainbat gizarte-sektorek, ez baitago 
zentzuzko prezioa duten eta jendearen eroste- nahiz zorpetze-ahalmenarekin bateragarriak 
diren etxeen eskaintzarik; horrelako egoerei aurre egin behar izaten diete egunero. Etxebizitza-
politikak finantza-sektorearen mende egon izan dira beti; hasiera-hasieratik egon dira sektore 
horri lotuta, eta, eskubide bat baino gehiago, salgai eta espekulaziorako objektu bihurtu dute. 
Babes hartzeko teilatu bat izateko beharra bete gabe zegoen aspalditik, Etxebizitzaren Euskal 
Legean pertsonek etxebizitzarako duten eskubide subjektiboaz hitz egin aurretik.

Beraz, testuinguru horretan, ez da kasualitatea etxebizitza izatea diagnostikoan parte hartu 
duten eta zaurgarritasun-egoera handienean dauden LGTBI pertsonek aurre egin beharreko 
arazo nagusietako bat. LGTBIen aurkako aurreiritziez gain, aurreiritzi xenofoboak eta arrazistak 
sortzen dira, eta, baldintza horietan, oso zaila izaten da etxea aurkitzea. Aurreiritzi horiez 
guztiez gain, prekarietate ekonomiko eta sozial handia aipatu behar dira, zenbait prozesuren 
ondorio direnak, hala nola ijito izateagatik beren komunitatetik urruntzearen eta, jasaten duten 
polizia-jazarpena dela-eta, beren herrialdetik ihes egitearen ondorio.

 “Etxea aurkitzea oso zaila izan da, jendeak traba asko jartzen baititu 
ijitoen aurkako aurreiritziak direla-eta. Arrazismoa ere badago, esaterako, 
honelako kasuetan: ‘Nire lagunek jakiten badute etxea ijito batzuei 
alokatu diedala, ederrak entzungo ditut’. Gasteizen etxe asko daude 
hutsik. Guk gaizki pasatu dugu. Beste zenbait ijito gayk ez dute noa 
joan, eta kalean geratzen dira; baztertzen zaituztenean, inor ezagutzen 
ez duzun leku batera joan behar izaten duzu, bakarrik, eta ez da jakiten 
norekin jarri harremanetan. Alokairu ekonomiko bat jartzea proposatzen 
dut, aurrera egin ahal izan dezagun”. 

(ELKARRIZKETA: IJITO LESBIANEN BIKOTE GAZTEA)

 “Pisua bilatzea oso zaila izan zen, ez nuen ezer aurkitzen. Jendeak uste 
du latinoamerikarrak okerrenak garela, ez dugula alokairua ordainduko. 
Eragozpen handiak jartzen dituzte etxe bat edo logela bat lortzeko. Gauza 
da errefuxiatua izatean gutxieneko laguntza bat ematen dutela, baina, 
horretarako, ezinbestekoak dira kontratua eta errolda izatea; horregatik, 
jendea egoera horretaz baliatzen da, eta oso garesti jartzen dituzte 
logelak: lehen prezio bat izan arren, garestiago jartzen dute gero. Niri 
garesti kobratzen didate, kontratua eta erroldagatik”. 

(ELKARRIZKETA: EMAKUME TRANS LATINOAMERIKARRA, ASILO-ESKATZAILEA)
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 “Zail dago, oso oso zail! Nire lagunaren etxetik atera  
nintzenean, logela bat aurkitu nuen senar-emazte batzuen  
etxean, eta senar-emazte horiek izan ziren txarrena.  
Amets gaiztoa izan zen! Eta berriro pilulak hartzen hasi  
nintzen, gaizki tratatzen baininduten: gizona ni jotzen saiatu  
zen, eta emakumeak gauza txarrak esaten zizkidan; kaos 
 bat izan zen, izugarria! Dena elkartu zen: gaizki tratatu  
ninduten, kanpokoa eta transa nintzelako. Hilabete batzuk  
pasatu nituen horrela; etxera itzultzean ikaraz egoten  
nintzen. Egoera oso zaila zen; etxean ez egoten saiatzen  
nintzen, eta kalean pasatzen nuen denbora”. 

(ELKARRIZKETA: EMAKUME TRANSA, LATINOAMERIKARRA, SEXU-LANGILEA)

Beste zenbait elkartek egiten duten bezala, aztertu beharko litzateke ea ez ote 
liratekeen gehitu behar prekarietate ekonomikoko eta sozialeko egoeran dauden 
LGTBI pertsonak etxebizitza-arloko laguntzak jaso ditzaketen zaurgarritasun-
egoerako kolektiboen13 artean.

 “Duela bi urte, guraso batzuek etxetik bota zuten mutiko bat, gay 
izateagatik, eta ez zen ezer egin; feministek esku hartu behar izan 
zuten. Ez dago protokolorik babesgabe dauden LGTBI pertsonei 
laguntzeko, eta behar da”. 

(ELKARRIZKETA: OZEN! ELKARTEA LGTB LIGA)

 “Batez ere, zaurgarritasun-egoera horietan. Izan ere, ohartu gara 
zenbait pertsona etxetik bota izan dutela, beren joera dela-eta; 
beraz, ona litzateke horrelako zaurgarritasun- eta bazterketa-
uneetan nora jo behar den jakitea, txoko bat, etxe bat, lortzeko 
aukera izateko, hori ere garrantzitsua baita”. 

(ELKARRIZKETA: ARABAKO BERDINDU ZERBITZUA)

 “Komunetako arazoa”, komun publikoetako genero-zaintzari dagokionez 
(Halberstam, 2008), sakon-sakon aztertu zen 2. eztabaida-taldean. Genero 
anbiguoa duten edo genero batetik besterako trantsizio-prozesuan dauden LGTBI 
pertsonentzat nahiko zaila izaten da zenbait komun erabiltzeko eskubidea frogatzea. 

13  Tradizioz, 
egoera hauetan 
daudenak 
hartu izan dira 
kontuan: familia 
ugariak; seme-
alabak dituzten 
guraso bakarreko 
familia-unitateak; 
adingabe batek 
osatutako 
familia-unitateak; 
% 33tik gorako 
desgaitasuna, 
mendekotasunen 
bat edo gaixotasun 
bat dela-eta lana 
modu iraunkorrean 
egin ezin duen 
pertsonaren bat 
duten familia-
unitateak (ondo 
egiaztatuta 
dutenak); genero-
indarkeriaren 
biktima bat dagoen 
familia-unitateak 
eta 60 urtetik 
gorako pertsonak: 



038 DESIRAK PLAZARA

 “Niri gertatu izan zait. Ni oraindik ez naiz gizonezkoen komunetan 
sartzen, ez baitut neure burua horretarako behar beste prestaturik 
ikusten; emakumezkoenetara sartzen naiz. Behin, emakumezkoen 
komuneko ilaran zain nengoela, mutil batek esan zidan mutilen komuna 
bestea zela. Banekiela erantzun nion nik, eta berak berriro errepikatu 
zidan: ‘neskenganako errespetuz, mutilen komuna hor dago’. Orduan, 
NANa erakutsi nion, eta ergel aurpegiarekin geratu zen. Une horretan, 
neure baitan pentsatu nuen: ‘Ez dut zertan NANa erakutsi; hemen egon 
nahi badut, hemen egongo naiz’. Niri ez zait gustatzen zer komunetara 
(mutilenera ala neskenera) sartu behar dudan pentsatzen egotea, baina 
batera sartzen banaiz, mutilak mindu daitezke, eta bestera sartuz gero, 
neskak mindu daitezke. Bereizi gabeko komunak egonez gero, ez 
litzateke horrelako arazorik sortuko”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: GIZON TRANSA)

Zaragozako Udalak erronka bati aurre egin nahi izan dio artea “hausnarketarako 
tresnatzat” hartuta; zehazki, udal-instalakuntzetan dauden komunen binarismoarekin 
hautsi nahi izan du. Ekimen horri Inesperadxs14 izena jarri zioten, eta, dagoeneko, lau 
eraikinetan gauzatu dute; orain, beste udal-ekipamendu batzuetara zabaltzea aztertzen 
ari dira. Diagnostikoan parte hartu duten pertsonek Gasteizko hirian ere ekimen hori 
bultzatzeko eskatu dute.

 “Sailkatzearen arazoa da nahasi egin zaitzaketela, eta orduan egoera 
lehertu egiten da, esaten baitute ezin duzula hor egon. Inoiz gertatu al 
zaizue horrelakorik?”.

(1. EZTABAIDA-TALDEA: EZ-BITARRA)

 “Komunetako ateetan genero-identifikagarri gehiago jarri beharko 
lirateke, norbera ezin definitu arte. Txiza egitera joaten naizenean, 
zergatik jarri behar dut mutila ala neska naizen pentsatzen?” 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: LGTBI PERTSONA)

 “Agian, legez, sailkatu egin behar da. Ba al dago batera edo bestera 
joatera derrigortzen duen legerik? Ez dut uste. Geure baitan sartuta dugun 
gai bitar horrekin lotuko nuke”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: LGTBI PERTSONA)

14  Inesperadxs, 
María Bastarós 
eta Álvaro 
Albajez; ekimen 
horren bitartez, 
biniloak jartzen 
dira komunetan, 
gorputz- eta 
identitate-
aniztasuna 
erakusteko eta 
generoaren 
inguruko gizarte-
inposaketak 
zalantzan jartzera 
bultzatzeko.
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 “Egiaz egin badaiteke, kanpaina bat bultzatu beharko litzateke saltokietan 
eta tabernetan, komunak ez ditzaten sailkatu sustatzeko edo norbera nahi 
duen lekura sar dadin uzteko. Ahal bada, saltokiak hori egitera bultzatuko 
ditugu”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: LGTBI PERTSONA)

Eremu publikoan zer behar hautematen dituzten galdetzean, diagnostikoan parte hartu dutenek, 
eskaera modura, askatasun osoz adierazi ahal izatea eta besteen errespetua lortzea azpimarratzen 
dute, hau da: zoriontsu izateko eta norbera den bezala agertzeko askatasuna, norberaren 
identitatea aitortu ahal izatea, sentsibilitatea eta errespetua, hainbeste ez begiratzea, etab. Horiek 
guztiak bizitzeko desira eta hirian eskubide osoko herritar gisa egon ahal izatea adierazten dute.

Hautemandako beharrak biltzen dituen alderdi nagusietako bat erasoekin eta eraso horiei 
erakundeek ematen dieten trataerarekin dago lotuta. Babesgabetasuna eta poliziek horrelako 
erasoen aurrean duten prestakuntza falta nabarmentzen dira, bai eta Udalak interesik 
ez agertzea eraso LGTBIfobikoei erantzuteko, LGTBIgobiaren biktimei arreta emateko 
protokolorik eta zerbiturik ez izatea, eta ekintza horiek gorroto-delitutzat (eta ez falta arintzat) 
sailkatzeko beharra ere.

 “Erakundeek ez dute jarduera-protokolo zehatzik horrelako erasoen 
aurrean erantzun bat emateko. Aurten gertatu diren eraso gehienetan, 
Udalak ez du ezer esan”. 

(ELKARRIZKETA: OZEN! ELKARTEA LGTB LIGA)

 “Gasteizen, eraso homofoboek kezkatzen naute; hau da, gertatzen 
direnean, jendeak, funtsean, ez du nora jo. Jendeak ez daki nora joan 
behar duen edo zer egin behar duen. Udalaren aldetik, nik zerbait 
agerikoagoa egingo nuke: horra joan zaitezkete, hau egin dezakezue… 
Hau da, laguntza juridikoa ikusi egin beharko litzateke (ez baitago), 
ikusteko moduko zerbait jarri beharko litzateke, jendea joan dadin eta 
gertaera salatu ahal zian dezan”. 

(ELKARRIZKETA: GAY SEROPOSITIBOA, EKIALDEKO EUROPA)

 “Udalak agindu zuen jarduera-protokolo integral bat garatuko zuela, 
norberaren sexu-hautua edo genero-identitatea dela-eta erasoak,  
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diskriminazioa edo indarkeria jasaten duten pertsona guztiei laguntzeko. 
Horrez gain, Udaltzaingoari eta gainerako funtzionarioei prestakuntza 
egokia ematearen alde egin zuen, homofobiagatiko delituak 
prebenitzeko, hautemateko eta horiei laguntzeko, eta tratu-berdintasuna 
bermatzeko”. 

(ELKARRIZKETA: LUMAGORRI HAT ELKARTEA)

Eraso LGTBIfobikoak gertatzen diren kasuetan, uste da ez dagokiela elkarteei laguntza-lanak 
betetzea, eta, beraz, Udalari eskatzen zaio saia dadila LGTBI kolektiboaren arazoei behatzen, 
ikuspegi egoki eta ez-diskriminatzaile batetik, egiazko ekintzara eta, bereziki, erasoei aurre 
egitera bideratuta. 

 “Une honetan, Transbollomarika Sareak betetzen du behar hori, laguntza-
zerbitzua ematen du; hau da, telefono-zenbaki bat ematen du, eraso egin 
dieten pertsonek leku bat, nora jo, izan dezaten, une horretan bertan 
laguntza jaso ahal izateko. Hor goian, Udalean, inork benetan pentsatuz 
gero: ‘Hara! Jende bati ez diete bizitzen uzten oinarri-oinarrizko arrazoi 
hori dela-eta’, bada, agian, bitartekoak jarri litezke horrelakori ez 
gertatzeko. Baina pertsona batzuek balio handiagoa dute beste batzuek 
baino, eta, antza, marikak baliorik gabeko pertsonak dira”. 

(ELKARRIZKETA: TRANSBOLLOMARIKA SAREA) 

3.3 HEZKUNTZA
DIAGNOSTIKO HONETAN ZER DA HEZKUNTZA?

Diagnostiko honen testuinguruan, hezkuntza bere dimentsio guztietan landu da, 
eta eremu formalari nahiz ez-formalari egiten zaio erreferentzia; hau da, bai euskal 
hezkuntza-sistemak araututako hezkuntzaren parte den eremuari (publikoa nahiz pribatua 
edo kontzertatua), bai hezkuntza arautuaz kanpo dauden ekintzetan garatzen dena 
(aisialdian, musikan, dantzan, Lanbideko prestakuntza-ikastaroak, Caritas, esku-hartze 
sozioekonomikoa, etab.).

Diagnostikoan parte hartu duten pertsona gehienen iritziz, alor hori funtsezkoa da 
sentsibilizazio-lana egiteko eta sexu- eta genero-aniztasuna errespetatzeko balioei 



041DESIRAK PLAZARA

buruzko kontzientzia hartzeko. Pertsona asko jabetzen dira egiturazko zailtasunak daudela 
errotikako aldaketa bat egiteko, hezkuntza ere kutsu heteronormatibo eta heterosexistako 
gizartean murgilduta baitago.

Alor horretan askotariko ereduak falta direla adierazi dute, eta aniztasuna modu 
estatikoan bana daitekeen kontzeptutzat hartzen dela; hau da, katalogo bat edo 
erakusgai bat balitz bezala. Egiaz, ordea, oso bizi-esperientzia aberasgarria da: 
aniztasuna askotarikoa da eta etengabe ari da mugitzen. 

BIZIPENEI, ARAZOEI, BEHARREI, AURRE-EGITEEI ETA ERRONKEI BURUZKO 
KONTAKIZUNAK

Hurrengo grafikoak galdera honen erantzunei buruzkoa da: “Inoiz izan al duzu 
arazoren bat hezkuntzan zure ongizatearekin eta askatasunarekin, edo sentitu al 
duzu zure giza eskubideak murriztu edo urratzen dituztela LGTBI kolektibokoa 
izateagatik?”: 

2. GRAFIKOA

BAI 44,8%EZ 42,1%ED/EE 13,1%

Inkestan parte hartu duten pertsonen % 45ek adierazi du arazoak izan dituela 
hezkuntzan LGTBI kolektibokoa izateagatik. Bai datu hori bai hezkuntza- eta 
prestakuntza-zentroak leku ez oso lagunkoi eta segurutzat jotzen dituzten % 47ren 
iritzia aintzat hartuta, esan daiteke hezkuntza alor arazotsuenetako bat dela LGTBI 
pertsonentzat. Diskriminazioaren eta tratu txarren esperientziak nahiko orokorrak 
dira beren burua agerian jarri duten edota, agerian jarri ez arren, emakumeek eta 
gizonek nolakoak izan behar duten eta nola jokatu behar duten zehazten duten arau 
zurrunak hautsi dituzten pertsonentzat. 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak, eskolako tratu txarrei 
buruzko bere azken txostenean, ikasleek bullynga jasan izanari buruz zer pertzepzio duten 
jaso da —salatu gabeko kasuei dagokiena—, eta bertan ikusi denez, lehen hezkuntzako 
ikasleen % 23k eta bigarren hezkuntzako ikasleen % 19k adierazi dute eskola-jazarpena bizi 
izan dutela15. Azken txosten horren arabera (ISEI-IVEI, 2016), jokabide homofoboak 

15 Ikaskideen 
arteko tratu txarrak 
2016:  

https://www.
berrigasteiz.com/
monografikoak/ 
bizikasi/600201 
7001e_Pub_ISEI_ 
tratu_txarrak_2016_ 
e.pdf

https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/
bizikasi/600201
7001e_Pub_ISEI_
tratu_txarrak_2016_
e.pdf
https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/
bizikasi/600201
7001e_Pub_ISEI_
tratu_txarrak_2016_
e.pdf
https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/
bizikasi/600201
7001e_Pub_ISEI_
tratu_txarrak_2016_
e.pdf
https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/
bizikasi/600201
7001e_Pub_ISEI_
tratu_txarrak_2016_
e.pdf
https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/
bizikasi/600201
7001e_Pub_ISEI_
tratu_txarrak_2016_
e.pdf
https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/
bizikasi/600201
7001e_Pub_ISEI_
tratu_txarrak_2016_
e.pdf
https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/
bizikasi/600201
7001e_Pub_ISEI_
tratu_txarrak_2016_
e.pdf
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eta, neurri txikiagoan, lesbofoboak hauteman dira: mutil edo neska izatea motiba da 
oraindik beste generoko kideek iraindu, baztertu edo eraso egiteko. Eraso egiten dutenak 
homofobiaz, sexismoaz eta heterosexismoari lotutako balioez baliatzen dira.

Parte-hartzaileek kontatutako diskriminazioko, jazarpeneko nahiz tratu txarreko bizipenak 
irakasleek eragin ditzakete.

 “Irakasle emakume batek esan zidan bere semea gay izan balitz 
berak adopzioan emango zuela”.

 “Eguna joan eguna etorri, nire gelako mutiko bati bullying egiten zion 
irakasle batek; haren kontura bromak egiten zituen”.

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Ikasleek eragindako erasoen artean, bullyng kasuak nabarmentzen dira. 

 “Oso gaizki pasatu nuen ikastolan, asko zirikatzen baininduten, batez  
ere, nire itxura gustatzen ez zitzaien zenbait neskak”.

 “Eskolan bullyng egiten zidaten, manera femeninoak izateagatik.  
Oso gaizki pasarazi zidaten”.

 “Hitzezko nahiz idatzizko irainak, pintaketak arbelean…”.

 “Ikasgelak infernua dira LGTBI pertsonentzat”.

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Pertsona askok atsekabea sentitzen dute tratu txarren biktima izan ondoren zeinen 
babesgabe egon diren ikusita, ez hezkuntza-zentroek ez irakasleek ez baitute esku 
hartzen.

 “‘Marikoi’ eta beste zenbait gauza esan izan dizkidate, batez ere 
mutilek; nik irakasleei salatu nien gertatutakoa, baina ikusten dut ez 
dela ezer gertatu, ni zirikatzen jarraitzen baitute”.

 “Ezezko jarrerak hauteman ditut eskola-zerrendan izena aldatu nahi 
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izan dudanean edo maskulinoan trata nazaten eskatzean, esaterako. 
Zer espero daiteke horrelako jarrera duen ikastetxe batetatik?”.

 “Irakasleak edo oso paternalistak dira eta biktimatzat hartzen 
zaituzte edota alde batera uzten zaituzte arazorik ez izateko”.

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Gaur egun, guztiz frogatuta daude denbora luzean jazarpen-egoerak bizi izateak dituen 
ondorioak garapen psikologikoaren prozesu betean dauden eta oraindik heldutasuna 
lortu ez duten pertsonengan, bereziki, eskola-errendimenduarekin, autoestimua 
galtzearekin eta beste pertsonekin (orain nahiz etorkizunean) harremanak egiteko 
zailtasunekin lotuta.

 “Marikoia nintzela esaten zidaten. Horrek gorrotoa sortzen zuen  
nire baitan, eta beste modu batean jokatzera bultzatzen ninduen;  
ez nintzen ni”.

 “Ikaskideen tratua oso txarra izan da nire ikasketetarako; okerrera  
egin dut”.

 “Institutuan arazo asko izan nituen, eta ia bakarrik nengoen, jendeak 
paso egiten baitzion ni agurtzeari. Isolatu egin ninduten”.

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Egoera horietan, adingabea izanik, faktore askoren mende egon daiteke bizitako 
diskriminazioek epe luzera ondoriorik ez izatea. Familiaren laguntza eta 
erresilientziarako16 gaitasun handia izatea ezinbestekoak dira.

 “Besteek zer pentsatzen duten aintzat ez hartzeko gaitasunik edo 
ausardiarik izan ez banu, ziur asko ozpinduta, triste eta gogo-aldarte 
kezkagarriaz egongo nintzatekeen”.

 (GAY: GALDETEGIA)

LGTBIfobiak ez du zerikusirik adinarekin, baina pertsona heldua izatean baliabide 
gehiago izan daitezke egoera horri aurre egiteko.

16 Erresilientzia 
esaten zaio 
traumatikoak izan 
daitezkeen egoerei 
aurre egiteko 
pertsonok dugun 
gaitasunari.
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 “Ikasten ari naiz… goi-mailako gradu batean, eta zail samarra da. Batzuetan 
kikilduta eta arraro sentitzen naiz; izan ere, transexual gisa sartzean, asko 
ohartu egiten dira nire zenbait ezaugarri edo hitz egiteko modua direla-eta, 
eta barrez hasten dira. Horrelakoetan, neure buruari esaten diot indartsua 
naizela eta gelditzeko esan behar diedala, ezin didatela niri barre egin, ez 
dutela zertan egin, pertsona bat bainaiz, ikasle bat. Aurpegira begiratzen diet, 
eta zer gertatzen den galdetzen diet; horrela geldiarazten ditut, eta erakusten 
dut, pertsona naizen aldetik, balio dudala eta neure burua baloratu egin behar 
dudala, inor nire gainetik pasatu ez dadin”. 

(ELKARRIZKETA: EMAKUME TRANSA, LATINOAMERIKARRA, SEXU-LANGILEA)

Diskriminazioak zolitasunez gauzatu daitezke, eta intuizioz hauteman, oso zaila izan baitaiteke 
horiek esplizituki frogatzea.

 “Frantseseko ikastaro baten eskaera egin nuen Lanbiden, eta irakaslearekin 
elkarrizketa bat izatera joan nintzen. Irakaslea ohartu zenean izena ez 
zetorrela bat berak aurrean ikusten zuenarekin, eta ez nintzela neska bat, 
aldaketa bat sumatu nuen harengan. Elkarrizketara lagundu zidan gizarte-
langileari ere esan nion pertsona hark ez zidala hots egingo. Hain ezkorra ez 
izateko esan zidan, baikorra izateko… ‘bai, bai, hots egingo dizu’ esaten zidan, 
ni animatu nahian… Baina ez zidan deitu, ezta ikastaroan ez nindutela onartu 
esateko ere… Harrezkero, ez dut beste ikastarorik egin nahi izan”. 

(ELKARRIZKETA: EMAKUME TRANS LATINOAMERIKARRA, ASILO-ESKATZAILEA)

Jatorri-herrialdean beste pertsona batzuengandik edo poliziarengandik jazarpeneko eta 
indarkeriazko egoerak jasan izana kontuan hartu behar da, nork bere buruan duen segurtasun 
falta areagotu baitezake egin nahi den prestakuntza-prozesua hasteko. Beste ikasketa batzuk 
egiteko oztopoek lotura dute, testuinguru berri batean, pertsonengan konfiantza izaten 
ikastearekin.

 “Beldur naiz ikasten hasteko, egia da, ezagutzen ez dudan jendearekin... 
Horrelako gauzek beldurra ematen didate. Nik ez dut nahi laguntzetatik bizi, 
ez dut nahi besteen kontura bizi; lan egin nahi dut. Ostalaritzako ikastaro 
batean izena eman nuen berriro, nire ikaskide politikoekin. Kosta egiten zait 
jendearekin harremanetan hastea, lehenbizi konfiantza hartu behar izaten dut. 
Hala, ikastaroa hasi nuenean, arraro sentitzen nintzen; gero, beste  
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harreman  handixeagoa egin nuen beste errefuxiatu batzuekin, eta 
ongi sentitzen nintzen neure buruarekin. Baina zaila da hasierako 
horma hori haustea”. 

(ELKARRIZKETA: EMAKUME TRANS LATINOAMERIKARRA, ASILO-ESKATZAILEA)

Gai honekin lotuta, nerabe intersexual batek bizi izandako egoera aipatu eta 
nabarmendu behar da, eta, horrekin batera, zer ondorio traumatiko izan zituzten haren 
heziketan ebakuntza kirurgikoek (diagnostiko honetan, osasun-alorra aztertzean 
zehaztu dira). Isiltasunaren eta kirurgiaren nahaste toxikoak haren autoestimua txikitu 
zuten (Gregori, 2015).

 “Ni etxean gorde nintzen. Ebakuntzaren ondoren, guztiz itxi 
nintzen nire baitan, lagunak albo batera utzi nituen, eskola… dena. 
Ebakuntza egin eta gero, denbora luzean ezin izan nuen eskolara 
joan, eta itzuli nintzenean, ez nekien nola egokitu. Gauza asko ikasita 
zituzten, eta irakasleek ez zidaten batere lagundu. Nik neuk ere 
ez nuen nahi modu berezian tratatzerik, baina hainbeste denbora 
pasatu eta gero, gutxienez, egunean jartzen laguntzea nahi nuen, 
hori bai. Ez nuen gelako ‘berexia’ izan nahi, baina bai tratu gizatiar 
bat, laguntza apur bat. Egunean jartze aldera, eskola partikularrak 
hartzeko edo akademia batera joateko esan zidaten, eta, gero, 
hurrengo ikasturtea errepikatzeko, baina nire amak ez zuen eskola 
horiek ordaintzerik. Horrenbestez, eskolara joateari utzi nion, eta 
etxean geratu nintzen. Bizpahiru urte egon naiz eskolara joan gabe”. 

(ELKARRIZKETA: NERABEA, INTERSEXUALA)

Sexu-hautuagatik eta genero-identitateagatik egindako diskriminazioari buruzko 
ikerketa bakarra egin da Estatuan (FELGTB eta COGAM, 2013)17, eta ikerketa horren 
arabera, LGTB pertsonen % 76k baino gehiagok adierazi du diskriminatuta sentitu direla 
alor horretan. Datu horiek erakusten dute hezkuntzak, oraindik, ez duela laguntzen ez 
ikasleak ez bertan lan egiten duten pertsonak agerian jartzen.

 “Ikastetxe batean egiten dut lan, eta ez dut zer naizen agertzen, 
besteak beste, gurasoen komentarioak ez entzuteko”. 

(GALDETEGIA: GAYA)

17  Estudio 
2013 sobre 
discriminación por 
orientación sexual 
y/o identidad de 
género en España:  
 
http://v-g.
eus/2mdbx06

http://v-g.eus/2mdbx06
http://v-g.eus/2mdbx06


046 DESIRAK PLAZARA

 “Ez da askatasunez adieraz zaitezkeen inguru bat, komentarioak edo 
bestelako ekintzak direla-eta”. 

(GALDETEGIA: LGTBI PERTSONA)

Bestalde, esan daiteke, egun eta oro har, sexu- eta genero-aniztasuna aitortzeari 
dagokionez gure gizartean —lege-esparruan nahiz gizarte-alorrean— egin diren aurrerapen 
garrantzitsuen berri ematen dela hezkuntzan, eta horietan parte hatzen duela. Hori ukatzea 
ez litzateke bidezkoa, eta hala aitortu dute, gainera, diagnostikoan parte hartu duten pertsona 
askok, adierazi baitute LGTBI pertsonatzat agertzea ala ez ikastetxearen eta irakasleen 
mende dagoela (“jasotzen den prestakuntza-ikastaroarekin asmatu behar da”).

 “Ikastetxe publikoetan, oro har, nahiko onartuta dago. Nirean, zehazki, 
denak daude gustura, eta naturaltzat hartzen da. Kolektiboko pertsona 
asko elkartu gara azken urteetan”.

 “Kasuan kasuaren arabera. Prestakuntza ez-formaletan eta 
aldizkakoetan, konfiantzazko harremanak egiten ez diren lekuetan, ez 
da segurua, nire ustez”.

 “Ikastetxearen mende dago. Nirea, adibidez, ez da segurua; beste batzuk, 
berriz, baietz esango nuke, irakasleek horri arreta jarri diotelako”.

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

 “Iaz, joaten hasi nitzen… DBH ateratzen hasi nitzen; berriro heldu diet 
ikasketei, eta pozik nago, nahiko ondo sentitzen naiz, gustura. Helduen 
eskola bat da, eta helburu bakarra dugu: ikastea, horri gogotsu 
heltzea. Jende heldua eta nagusia da, eta hori igarri egiten da, baita 
irakasleetan ere. Pertsona helduen eskola batean nago, eta ez dago ez 
barre txikirik ez horrelako ezer, eskola-garaian izan ohi zen bezala”. 

(ELKARRIZKETA: NERABEA, INTERESEXUALA)

Horrez gain, egiaztatu da ahalduntze-eskoletan ematen den prestakuntza eta bertan 
irakasten dena baliagarriak direla norberak zer nahi duen edo zer ez duen nahi adierazten eta 
eskatzen ikasteko. Hurrengo kasuan baliagarria izan da, lanean baldintza propioak ezartzeko, 
hain zuzen.
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 “Ahalduntzeko ikastaro ugari egin ditut. Bezero batzuek egiten dizkidaten 
zenbait proposameni ezetz esaten diet, ez delako posible, ezin da; etorri 
nintzen lehen urtean gertatutakoa ez da errepikatuko, ez zait berriro 
gertatuko”. 

(ELKARRIZKETA: EMAKUME TRANSA, LATINOAMERIKARRA, SEXU-LANGILEA)

Pertsonen % 42k ez du arazorik izan alor horretan, baina nabarmendu behar da askok 
ez duela arazorik izan ez duelako adierazi zer den; agerian ez jartzeko hautua egin dute. 
Beldurrak eta konfiantza faltak bultzatzen ditu estrategia hori hartzera.

 “Eskolan ikusezin izan nintzen, ez nintzen agerian jarri eta uste dut 
horregatik ez nituela jasan beste batzuei egiten zizkieten gauzak”.

 “Ez eskolan ez unibertsitatean ez nuen ezer esan nire homosexualitateari 
buruz”.

 “Eskuarki, ez zekien inork; ez, behintzat, argi eta garbi”.

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak ikasgeletan trans 
ikasleei laguntza emateari buruzko protokolo18 bat jarri zuen abian 2015ean. Sentitutako 
generoaren araberako izenari dagokionez, oso protokolo argia da. Protokoloa praktikan 
jartzea irakasleei dagokie; hau da, ez du ikasleak berak —bere beldur eta guzti— aurrea 
hartu behar, berari zuzentzeko zer izen erabiltzea nahi duen adieraziz.

 “Egoeraren berri zekiten irakasleak joan egin dira, eta, aurten, irakasle 
berriak ditut; beraz, berriro hasierara itzultzea da, gutxi gorabehera, hau 
da, berriro kontatu beharra ez da oso erosoa, ez baitakizu nola esan, 
nola hartuko duten… Beldur naiz, gerta baitaiteke irakasle bat zorrotz 
zamarra izatea eta horrelakorik ez duela egingo esatea. Baliteke nire 
NAN agirian ageri den izena erabiltzea niri zerbait esateko; beldur naiz. 
Horregatik ez dut ezer esan aurten oraindik, ez dudalako konfiantzarik 
haiekin, ez ditut inondik inora ezagutzen”. 

(ELKARRIZKETA: GIZON TRANSA, GAZTEA)

18  Ikastetxeei 
zuzendutako 
protokoloa, 
ikasle transei edo 
genero portaera ez 
normatiboa dutenei 
eta haien familiei 
laguntzeko: 
 
http://www.
educatolerancia.
com/wp-content/
uploads/2016/12/
Protocolo_
Trans_2016_c.pdf

http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo_Trans_2016_c.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo_Trans_2016_c.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo_Trans_2016_c.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo_Trans_2016_c.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo_Trans_2016_c.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo_Trans_2016_c.pdf
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Hautemandako beharrei dagokienez, asko eta asko LGTBI pertsonek ikasgeletan dituzten 
eskubideekin daude lotuta.

 “Ikastetxeek, esplizituki, gazte guztiak babesteko, ahalduntzeko eta 
haiei adore emateko konpromisoa hartzea lortu behar dugu, eta ildo 
horretan, modu esplizituan abegi egitea gorputz-, sexu- edo genero-
aniztasun guztiei. Eta konpromiso hori izan dadin, behar-beharrezkoa 
da egoerak agerian jartzea, sentsibilizatzea, prestakuntza ematea 
eta, azkenik, gaiari buruz hausnartzea, erabakiak har daitezen”.

 (ELKARRIZKETA: TRANS ADINGABEAREN FAMILIA)

Gizarte-erantzukizunaren sentimendua sortu behar da jendartean, uste baita LGTBIfobia 
pertsona guztion arazoa dela, ez soilik horren ondorioak jasaten dituzten pertsonen 
arazoa.

 “Garrantzitsua da balioetan heztea eta kolektiboko pertsonei 
ikusaraztea badirela baliabideak eta horietara jo dezaketela; 
anonimoak direla, eta, behar izanez gero, erabil ditzaketela. 
Bestalde, ez da ikastetxeetan soilik esku hartu behar, maila 
orokorrean ere eragin BEHAR DA”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: GAYA)

 “Agian, ez dago behar besteko ezagutza gaiaren inguruan, edota ez 
dago behar beste baliabide, jendarteak jakin dezan pertsona guztiei 
balio bera eman behar zaiela. Egiaz, uste dut informazio gehiago eman 
behar dela, baina mundu guztiari: helduei, adinekoei, gazteei, etab.”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: GIZON TRANSA)

Diagnostikoan ageri da belaunaldi berriek ez dutela behar beste informazio GIBari 
eta sexu-transmisioko gaixotasunei aurre egiteko. Horrenbestez, beharrezko jotzen da 
ikastetxeetan prestakuntza- eta informazio-kanpainak abian jartzea.

“Nire ustez, bai, zenbait alderdi hobetu litezke, hala nola gazteei 
GIBari buruzko prestakuntza ematea, uste baitut belaunaldi berriek 
ez diotela lehengoek besteko beldurrik GIBari; gure belaunaldian, 
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beldur handiagoa genion. Informazio gehiago behar da institutuetan 
eta ikastetxeetan”. 

(ELKARRIZKETA: GAY SEROPOSITIBOA, EKIALDEKO EUROPA)

Hain ezkutuan dauden errealitateei buruzko informazio falta —esaterako, pertsona 
intersexualek bizi duten errealitateari buruzkoa— konpontzeko beharra ere adierazi dute. 
Informazioa behar da etika profesionalaren gabeziaren aurrean neurriak hartzeko.

 “Udalak informazio falta konpontzen lagundu lezake, niri gertatu 
zitzaidana beste inori gertatu ez dakion. Ez baita arinkeriaz hartzeko 
gaia, ez da katarro bat: egin beharreko aldaketa fisikoaz gain, eragin 
ikaragarria du”. 

(ELKARRIZKETA: NERABEA, INTERESEXUALA)

Finean, izenik ez duena ez da existitzen edo ikusezin bihurtzen da. Ikusezintasuna gizarte 
heteronormatiboak dituen aukeretako bat da bere arauen mugen barruan sartzen ez diren 
pertsonak baztertzeko. 

 “Zentzu horretan, derrigortutako ikusezintasuna beste indarkeria-mota 
bat da. Horregatik, erabakigarria da ikastetxeetan gorputz, identitate eta 
genero-adierazpen guztiak ikusaraztea eta lantzea, baita praktika sexual 
guztiak ere”. 

(ELKARRIZKETA: TRANS ADINGABEKOAREN FAMILIA) 

3.4 LANA
DIAGNOSTIKO HONETAN ZER DA LANA?

Alor honi buruz egin dira komentario gehien, eta arazo gehien ere alor honetan aipatu dira. 
Ezin zitekeen bestela, lana baita gure bizitzetako oinarrizko ardatzetako bat. Gure bizitza 
aurrera ateratzeko bitartekoa da, eta gure diru-iturri nagusia, baina gai hori ez dago soilik 
ekonomiarekin eta produktibitatearekin lotuta, aurrerago ikusiko dugun moduan. Duintasunari, 
autoestimuari, diskriminazio ezari eta tratu-berdintasunari buruzko gaiekin ere lotuta dago, 
baita gizarte-estatusarekin ere.
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Lana ez galtzearren nork bere burua agertzeko beldurra, aurreiritzi LGTBIfobikoak 
eta arrazistak, lan-prekarietatea eta lan-lekuetako funtzionamendu heteronormatiboa 
dira, besteak beste, hurrengo lerroetan zehaztuko den aztergaiaren ardatz nagusiak.

BIZIPENEI, ARAZOEI, BEHARREI, AURRE-EGITEEI ETA ERRONKEI BURUZKO 
KONTAKIZUNAK

Hurrengo grafikoak galdetegi autoadministratuko galdera honen erantzunak 
islatzen ditu: “Inoiz izan al duzu arazoren bat lanean zure ongizatearekin eta 
askatasunarekin, edo sentitu duzu zure giza eskubideak murriztu edo urratzen 
zaizkizula LGTBI kolektibokoa izateagatik?”:

Inkesta egindako pertsonen % 39k adierazten du lanean ez duela arazorik edo ez duela 
izan LGTBI kolektibokoa izateagatik, eta beste % 28k, berriz, adierazi du baietz, arazoak 
izan ditutela. Nabarmentzekoa da inkesta egin zaien pertsonen % 33k zalantza egin duela 
edo ez daki/ez du erantzun aukera hartu dutela.

Lanean arazorik ez izanaren edo ez izatearen arrazoietako bat da testuinguru hori 
atsegina dela, sexu-aniztasuna kontuan hartzen duena; elementu horiek lan-baldintza 
egokiak ezartzen dizkiete LGTBI pertsonei seguru, errespetatuta eta hitz egiteko 
askatasunez sentitu daitezen. Bistan geratzen da ideia hori kontakizun hauetan: 

 “Zorionez, nire sexualitateari erreparatu gabe, naizen bezalakoa onartu 
nauen jendearekin lan egin ahal izan dut”. 

 “Inoiz ez dut arazorik sentitu, baina egia da nire lan-ingurua oso adeitsua 
dela LGTBI pertsonekin”.

 “Lan-inguru batean egon naizen denbora gutxian, ez dut inolako arazorik 
izan, ez eta naizen bezala adierazteko oztoporik ere”.

3. GRAFIKOA

BAI 28,0% EZ 39,3%ED/EE 20,6%ZALANTZAN 12,1%
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 “Lanean agerian nago oso, eta jende guztiak errespetatzen nau”. 

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Lanean pertsonekiko eta horien aniztasunarekiko errespetuzko eta adeitasunezko giroa 
izateak duen garrantziari buruz, eta horrek sexualitatea askatasunez adierazteko ematen 
dituen aukerei dagokienez, hau esan zuen eztabaida-taldeko emakume batek: 

 “Lesbiana naizela esan ondotik, jendeak gaiari buruzko txisteak egiteari 
utzi dio. Nire lana dela-eta, hainbat lekutan proiektuak egiten aritzen 
naiz, eta leku bakoitzean igaro behar dudan denboraren arabera 
erabakitzen dut kontatu ala ez. Eta gertatu izan zait ohartzea jendeak, 
jakin ondoren, ez dizula minik egin nahi, eta txiste guztiak isilean 
gordetzen dituztela, ez horrela pentsatzen ez dutelako, minik egin nahi  
ez dutelako baizik”. 

(1. EZTABAIDA-TALDEA: LESBIANA)

Alor honetan, bada LGTBI kolektiboko kidetzat agertzea errazten duen beste alderdi bat, 
garrantzitsua dena azpimarratzea; alderdi hori, hain zuzen, bere lanpostuan hierarkiako 
postu bat betetzen duen pertsona batek adierazi du. 

 “Hierarkiako postu batean egoteak segurtasuna ematen dit, ez naiz 
ezeren beldur. Hau da, maila horretan egotea ez da beheragoko mailetan 
egotearen berdina”.

 (2. EZTABAIDA-TALDEA: GAYA)

2. eztabaida-taldean, jarrerak anbibalenteak ziren, eta iritzi orokorra zen zenbait 
lanpostutan jarrera matxistak eta homofoboak ohikoagoak direla beste batzuetan baino. 
Talde horrek egindako hausnarketen artean, beren lanpostuetan diskriminaziozko 
esperientziarik ez izateko beste zenbait motibo ere aipatu zituzten. Besteak beste, 
ikusezin bihurtzeko estrategiak aipa daitezke, hau da, ez kontatzea eta jendaurrean 
LGTBI pertsonatzat ez agertzea. 

Alde batetik, LGTBI direla esateko edo ez esateko beharrari buruzko eztabaida dago; 
estrategia modura, nork bere burua konbentzitzen du adieraziz lanean garrantzia gure 
jakituriak duela ez gure sentimenduek edo desirek. 
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 “Ez dut sekula arazorik izan naizen bezalakoa izateagatik, baina ez naiz 
ibiltzen gay naizela esanez. Lanean garrantzitsuena nire jakituria da”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: GAYA)

Beste aldetik, inguruak ez du oso jarrera irekia aniztasunarekiko; horrelakoetan, estrategia 
da lana eta alor pertsonala edo pribatua bereizitako eremutzat hartzea. Hain zuzen, azken 
horietan erakusten da norberaren sexu-hautua.

 “Lana desberdina da, baina jendeak jarrera irekia ez duenez, norbera 
ere ez da irekitzen. Nire negozioa guztiz heteroa da, ez nau bultzatzen 
zer naizen adieraztera; ez ditut nire negozioa eta nire bizitza 
pertsonala nahasten… Arazo pertsonal bat badut, etxean uzten dut 
eta lanera etortzen naiz, eta negozioan ez dut horri buruz hitz egiten, 
etortzen den jendeak bere arazoak kontatzen baitizkit…  
Hor egoten naiz ni besteen arazoak entzuten, baina nik ez dizkiet 
nireak kontatzen; hori da etika profesionala”. 

(ELKARRIZKETA: LESBIANA, LATINOAMERIKARRA)

Lanean ikusezin egoteko estrategiak baliatzeko arrazoi nagusiak —horrela lortzen baita 
erasoen edo diskriminazio ekintzen biktima ez izatea— LGTBIfobia eta horrek sortzen duen 
beldurra dira.

 “Euskal gizartea, Gasteizkoa, atzeratuta ikusten dut, apur bat. 
Lantokiaren arabera, jendea ez da ausartzen gay dela esatera; nire 
inguruari dagokionez, esan daiteke ia % 80 ez dela ausartzen beren 
lantokietan gay direla esatera. Pentsamoldea oraindik atzeratuta 
dago. Esaterako, kontatzen diren txisteak oso homofoboak izan ohi 
dira”. 

(ELKARRIZKETA: GAY SEROPOSITIBOA, EKIALDEKO EUROPA)

 “Ez naiz seguru sentitzen nire lanpostuan; nire lankideek txantxa 
gehiegi egiten dituzte marikoiei buruz, eta nola esango dut bada gay 
naizela”.

 (GALDETEGIA: GAYA)
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Oro har, laneko kontrakotasun-giroak bultzatzen ditu LGTBI pertsonak ezkutuan 
jarraitzera. Lekukotza hauek erakusten dute ezkutuan egote hori aurrera egiteko 
modutzat bizi dutela, eta, horrenbestez, agerian geratzen da zer neurritako higadura 
emozionalez eta larritasunez bizi dituzten ingurukoen adierazpenak.

 “Horregatik, niri ez zait burutuik pasatu ere egiten lanean ezer 
esatea; izan ere, beste lesbiana bat eta gay bat zeuden —azken hori 
gerentea—, eta haiek falta zirenean, besteek larrutu egiten zituzten, 
baina gogotik gainera. Horregatik, ez dut pentsatu ere egiten zer 
naizen esatea, hori argi daukat”.

 (1. EZTABAIDA-TALDEA: LESBIANA)

”Ez dut naturaltasunez adierazten, oso gutxik dakite zer naizen. 
Nire ustez, okerrago tratatuko ninduketen, eta nire sexualitatea 
baliatuko lukete ni iraintzeko eta gaitzesteko”. 

 “Ez dut sekula adierazi, errepresalia jasotzeko beldurrez”.

 “Orain ez dut lanik egiten, baina beti isilean gorde izan dut, zerbait 
esanez gero kaleratuko nauten beldur bainaiz”.

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

LGTBI pertsonak direla esateagatik beldur direla edo izan direla adierazten dutenek 
diskriminazio-elementuak aipatzen dituzte, hala nola komentarioak, lankideen arteko 
begiradak, ezkutuko isekak, mespretxuak eta baita proposamen sexualak ere.

 “[…] ez nigana etorri eta zuzenean aurpegira zerbait esatea, baina 
bai ironiazko aipuak… Hitz egiten ari garela, bat-batean, zerbait 
esatea […]; jabetzen zara komentario horien bitartez min egin nahi 
dizutela, baina ez dizute zuzenean aurpegira esaten, zuk kargu ez 
hartzeko edo honelako ezer ez esateko: ‘Aizu, baina zer ari zara 
esaten!’ […] zeure burua defendatze aldera”.

 (ELKARRIZKETA: GAY NAGUSIA)

 “Gay naizela esan ondoren, nirekin sexu-harremanak izan nahi  
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izatea… eta nire bizitza pribatuaz hitz egin dezadan nahi izatea”. 

(GALDETEGIA: GAYA)

Lanean agerian ez jartzeko mehatxu nagusietako bat lana galtzeko beldurra da.

 “Ez dut sekula adierazi, errepresalia jasotzeko beldurrez”.

 “Orain ez dut lanik egiten, baina beti isilean gorde izan dut, 
zerbait esanez gero kaleratuko nauten beldur bainaiz”. 

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Lan-eskubidea eta, bereziki, lan-esparruko diskriminazio eza arautzeko lege-
esparru19 zabala izan arren, kaleratzea aipatu dute azterketa honetan parte hartu 
duten pertsonek LGTBIfobiari buruz emandako erantzunen artean.

 “Bai, lanen bat galdu izan dut zer naizen esateagatik”. 

(GALDETEGIA: LGTBI PERTSONA)

Funtzionamendu heteronormatibo diskriminatzailea —oro har, lantokietan oso 
agerikoa dena— ez dator bat tratu- eta aukera-berdintasunarekin. Horixe gertatzen 
da, familia-erantzukizunik ez dela uste izateagatik, lan-karga handiagoa ematen 
denean.

 “Ezkutuko diskriminazio-modu bat dago. Asteburu askotan lan 
egin behar izaten dut, ezin baititut besteek jartzen dituzten 
aitzakiak ipini; izan ere, ezkonduta daudenez eta seme-alabak 
dituztenez, erraz libratzen dira asteburuetan lan egitetik”.

 (GALDETEGIA: GAYA)

Lantokietako heteronormatibitatea nabaritzen da, halaber, jendearen 
heterosexualitatea emantzat jotzen denean edo, oso maskulinizatua dagoen lan 
batean, lan-aukerak tradiziozko genero-rolen arabera planteatzen direnean.

 “Lanean, beti emantzat jotzen da jendearen heterosexualitatea, 

19  - Kontseiluaren 
2000/78/EE 
Zuzentaraua, 
2000ko azaroaren 
27koa, enpleguan 
eta lanean tratu-
berdintasuna 
lortzeko marko 
orokor bat 
ezartzekoa. 
 
- 2/2015 
Legegintzako 
Errege Dekretua, 
urriaren 23koa, 
Langileen 
Estatutuaren 
Legearen testu 
bategina onartzen 
duena.   
 
- 13/2005 Legea, 
uztailaren 1ekoa, 
Kode Zibilean 
ezkontzeko 
eskubideari 
dagokiona aldatzen 
duena.  
 
- 3/2007 Lege 
Organikoa, 
martxoaren 22koa, 
emakumeen 
eta gizonen 
berdintasun 
eragingarrirakoa. 
 
- 14/2012 Legea, 
ekainaren 28koa, 
transexualak 
genero-
identitateagatik 
ez baztertzeari eta 
haien eskubideak 
aitortzeari 
buruzkoa.
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eta, beraz, ez zait gustatzen lan berri bakoitzean armairutik atera 
behar izateak”. 

(GALDETEGIA: GAYA)

 “LHko arotzeriako gradu bat ikasten ari nintzela, ohartarazi 
ninduten zailagoa izango nuela lan-kontratu bat lortzea, 
lantegietan, ziur asko, niretzat beste aldagela bat eraiki behar 
izango zutela-eta”. 

(1. EZTABAIDA-TALDEA: LESBIANA)

Krisi iraunkorreko testuinguru batean, lanak geroz eta prekarioagoak diren 
testuinguruan, lana kontrakotasun-giroko ingurua bihurtzen da, eta are eta beldur 
eta segurtasun falta handiagoa eragiten die LGTBI kolektiboan zaurgarritasun-egoera 
larrienean dauden pertsonei, hala nola ijitoen kolektiboko pertsonei, transei eta 
beste kultura batzuetatik etorritakoei; aurreiritzi ugari zabaltzen dira horien aurka, 
LGTBIfobiaz harago daudenak, eta, horrenbestez, horren ondorioak are larriagoak dira.

Ijito ez den gizarte batean ijito etniakoa izateak estigmatizazio handia dakar. 
Aurreiritzi arrazista oso indartsua da, eta lana aurkitzea ia ezinezkoa da ijito-
komunitatearen berezko zirkuitutik kanpo. Hortaz, lesbiana eta ijito izateak baztertzea 
dakar; hau da, existitzeari uzten zaio bai familiarentzat bai komunitatearentzat bai eta 
kulturarentzat ere. Isolamendua eta bakardadea adierazten ditu, “azokan lanposturik 
ez izatea”, lan hori bermatu baitiezaioke ijito komunitateak arau barruan jarraitzen 
duenari.

 “Gizon eta emakume banak osatutako bikotea izan bagina, denetik 
izango genukeen: gure familiak pisua bilatuko zigun alokairuan 
bizitzen jartzeko, azokan lanpostu bat jarriko zigun, auto bat 
edukiko genukeen, seme-alabak… Gurtza ebanjelikora joango 
ginatekeen, eta familia handia izango genukeen, une oro aintzat 
hartuko gintuena”.

 (ELKARRIZKETA: IJITO LESBIANEN BIKOTE GAZTEA)

Lana lortzea oso zaila da, ijitoa ez den gizarteak ez baitu konfiantzarik ijitoen 
komunitatean.
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 “Guk lan egin nahi dugu, baina ez digute horretarako aukera ematen; 
ijito ez den gizarteak ez du konfiantzarik ijitoongan, eta ez dute 
esaten: ‘Ijito honi taberna batean lan egiteko aukera emango diot’.  
Ez diote lanean uzten, eta gero honelako gauzak esaten dituzte: 
‘Ijitoak ez du lanik egiten, alferrak dira, zikinak’. Ez! Ijitoak 
hamarkadak eta hamarkadak daramatza hemen, ijito ez direnekin 
bizitzen; hortaz, uste dut konfiantzazko botoa eman beharko 
liguketela, ijitook lan egin dezagun, ezin baitugu! Esaten digute: 
‘Bilatu lana’. Baina, non dago lana? Edozer jantzita ere, beti izango 
naiz lapurtu dezakeen ijitoa; zerbait agerian utziko dute, har dezazun 
eta harrapa zaitzaten”. 

(ELKARRIZKETA: IJITO LESBIANEN BIKOTE GAZTEA)

Lanik ez bada, ez dago bizitzeko baliabiderik, eta pertsona askok gizarte-laguntzetara 
jotzen dute, hala nola DSBE laguntzetara (diru-sarrerak bermatzeko errenta); laguntza 
horiek eskubide sozial bat dira zaurgarritasun-egoeran eta prekarietate ekonomikoan 
dauden pertsonentzat, eta Estatuko erakundeek bermatu egin behar dituzte. Ijitoekin, 
ordea, prestazio horien ikuskera aurreiritzi arrazistek baldintzatzen dute, eta hori dela-eta, 
pertsona horiei tratu onartezina ematen zaie. 

 “Hitzordua hartzera joan ginen, baina zaila izan zen ijitoak ginelako; 
nire iritziz, Euskadin ijitoei gaizki begiratzen digute gizarte-laguntzen 
kontua dela-eta, esanez bezala… ‘Laguntzak nahi dituzue ba!’. XXI. 
mendean gaude, eta ez dugu nahi gizarte-laguntzetatik bizi; gure 
izerdiari esker bizi nahi dugu, ijitoei hori erakutsi baitigute betitik. 
Baina lanik ematen ez badidate, gizarte-laguntza ematen didate; 
 eta ijitoak zeri helduko dio bada? Nolabait bizi behar da!”. 

(ELKARRIZKETA: IJITO LESBIANEN BIKOTE GAZTEA)

Lana da, baita ere, trans pertsonen aurkako giroa dagoen alor nagusietako bat, bai genero 
batetik bestera aldatzeko prozesuan daudenean, bai aldaketa gauzatu ondoren ere. 
Lana bilatzeko prozesuan, elkarrizketetan, trans pertsona izateari buruzko aurreiritziak 
azaleratzen dira.

 “Lan-elkarrizketa batean, elkarrizketa egiten ari zen mutilak dinamika 
bat antolatu zuen, eta halako errespetu falta izan zuen, berehala jaiki 
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eta alde egiteko gogoa eman baitzidan; hau esan zuen: ‘Zuek sartuko 
al zenukete mutil trans bat etxe honetan bonbardaketa batetik 
salbatzeko? Izan ere, noski, hemen sekulako ikuskizuna prestatuko 
du biluzik jarrita!’. Eta begira-begira gelditu nintzaion, hau esango 
banu bezala: ‘Kontzeptuz nahasten ari zara!’”. 

(ELKARRIZKETA: GIZON TRANSA, GAZTEA)

Trans pertsonentzat lana bilatzeko beste zailtasunetako bat trantsizio-prozesuan 
gertatzen da, sentitzen duten generoaren izena ez baita bat etortzen NAN agirian ageri 
den izenarekin, eta horrek zaildu egiten du elkarrizketak gainditzea. 

 “Hala ez badirudi ere, itxura fisikoak garrantzi handia du, eta are 
gehiago jendaurrean bazaude. Eta askotan, curriculumak aurkeztu 
izan ditudanean, hasiera batean mutila izango banintz bezala 
tratatu naute, eta gero, izena irakurtzean, jendea flipatuta geratzen 
da, noski! Curriculumean NANen ageri den izena jarri behar dut, 
ez besterik, bestela azalpenak ematen hasi behar baita, eta hori 
are okerragoa da. Lanean, horrek asko mugatzen du, ezetz esan 
dezakete, jendeak ez lukelako ongi ikusiko. Bada jendea, proba 
guztiak gainditu ondoren, azken proban atzera bota dutena, bere 
curriculumean gizon-izena ageri zelako, eta ez bere NAN agirian 
ageri zen izen femeninoa”. 

(ELKARRIZKETA: GIZON TRANSA, GAZTEA)

Alor honetako bizipenak are konplexuago bihurtzen dira eta okertu egiten dira, trans 
izateaz gain latinoamerikarra, paper gabea edo asilo-eskatzailea bazara, edo arautu 
gabeko lan batean edo gizartean estigmatizatuta dagoen batean aritzen bazara, hala nola 
sexuarekin loturiko lan batean. 

Enpleguen testuinguru neoliberal honetan, pertsonek, askotan, lan-baldintza prekarioak 
onartzen dituzte, esplotaziokoak, zenbaitetan. Trans pertsonek zaurgarritasun-egoera 
handia bizi dute lanean, eta horrek nabarmen handitzen du baztertua izateko beldurra.

 “Gasteizera iritsi nintzenean, gizon bat zaintzen hasi nitzen, eta ahalik 
gehien estaltzen nuen nire gorputza, transa nintzela ohartu ez zedin. 
Hogei egunez esplotatuta egon nintzen. Egunez eta gauez egoten  
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nintzen han, irten gabe; beno, egunean bi ordu baino ez nintzen 
irteten, baina han nengoen, barneko zaintzaile gisa. Goizean goiz 
jaiki, eta makilatu egiten nintzen, gizon hura ohartu ez zedin, hori 
baita nire beldurrik handiena; izan ere, pasaportean nire izen 
maskulinoa eduki ezin dudanez, zailtasun asko izango ditut lan 
egiteko. Trans izatean, ez zaituzte nahi; ezetz esango dute”. 

(ELKARRIZKETA: EMAKUME TRANSA, LATINOAMERIKARRA, SEXU-LANGILEA)

Laneko errealitate hori dela-eta, emakume trans asko, batez ere latinoamerikarrak, 
sexu-lanean aritzen dira. Horri dagokionez, honela dio Sidálava – Hiesaren aurkako 
Arabako batzordeko langile batek:

 “Behartuta daude prostituzioan aritzera, beren hezkuntza-maila 
baxua eta, batez ere, beraienganako diskriminazio handia  
direla-eta”. 

(ELKARRIZKETA: SIDÁLAVA ELKARTEA)

Transa, sexu-langilea eta etorkina izateaz gain, seropositiboa izatea gehitu behar 
zaio, eta horrek are gehiago larritzen du gizarte-bazterketarako arriskua. Infekzioari 
dagokionez, sexu-lanean aritzen diren emakume transen egoera —gehienak 
etorkinak— nabariagoa da gay diren gizonena baino. 

Uste izan zitekeenaren kontrara, elkarrizketatu batek adierazi du prostituzioa ez dela 
egin daitekeen lanik okerrena, eta iritzi dio sexu-langile izatearen arazorik handiena 
araudirik eta legezko aitortzarik ez izatea dela, bai eta horrek gizartean dakarren 
estigmatizazioa ere.

 “Prostituzioan lan egitean ondo tratatu izan naute, oro har, baina 
sentitzen den presioa, egun eta gau mugikorretik jendearen deiak 
hartuz egotea, lo zaudela… Deitu egiten dute, eta presaka jaiki 
behar duzu, apaindu eta bertara joan. Presio horri nekez eutsi 
dakioke, jardunaldi osoan lan egitea baita; 24 orduz egon behar 
duzu mugikorrari begira. Ez da atsedenik hartzen. […] Dena da 
lana, baita prostituzioa ere, baina aitortuta ez dagoenez, hori 
lortzeko borrokatzen ari gara; beste modu batean lan egiteko 
modua bilatu behar dugu. Prostituzioan egiten dut lan, baina  
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ikasteko eta enpresa batean lana bilatzeko aukera izanez gero, 
ondo legoke”. 

(ELKARRIZKETA: EMAKUME TRANSA, LATINOAMERIKARRA, SEXU-LANGILEA)

Herrialde behartsuetatik harrera eta babes bila etortzen diren emakume trans askok 
ez du ikasketarik, eta horrek ez du errazten egungo hain lan-merkatu lehiakorrean 
lana bilatzea. Laneko ziurgabetasun-egoera larri horrez gain, ezegonkortasun 
pertsonala eta emozionala aipatu behar dira: sexu- eta genero-eskubideak larriki 
urratu dituen herrialde batetik ihes egitea, beste herrialde batean hutsetik hastea, 
administrazio-dokumentuak behar bezala ez izatea, eta ziur egotea, trans izanik, 
inork ez dituela nahiko... egoera horiek guztiek are eta zaurgarriago egiten dituzte 
pertsonak.

 “Lana bilatzen ahalegintzen ari naiz, eta curriculumarekin 
laguntzen ari zaizkit. Ez dut ez ikasketarik, ez titulurik; ez dut 
inor inguruan, hutsaren hurrengo naiz, bai? Eta uste dut oso 
zail izango dudala lan egitea. […] Ikusten dut beste pertsonek 
zail dutela lan egiteko; askok lan egin nahi dute, baina ez dute 
lortzen, jende asko dago lanik gabe… Eta niretzat are zailagoa 
da, transexualitatea dela-eta; iruditzen zait leku askotan ez 
nautela onartuko. Ostalaritzako ikastaro bat egin nahi nuen, 
baina uste dut ez nautela hartuko taberna edo jatetxe batean,  
ez dakit”. 

(ELKARRIZKETA: EMAKUME TRANS LATINOAMERIKARRA, ASILO-ESKATZAILEA)

 “Ikusten dut zaila izango dudala, buruan dabilkit… ez dakit 
ikasketak amaitzean lanik emango didaten, ez dut inoiz lanik egin 
beste pertsonak zaintzen, nire migrazio-egoera dela-eta; paperik 
gabe nago, hiru urte beteko ditut otsailean. Horrek guztiak 
nire gaitasuna zalantzan jartzera narama; pertsona argia naiz, 
baina nire egoeran, lotsatu egiten naiz, ideiak ere ahaztu egiten 
zaizkit, hemen eta orain egon arren, nire burua beste norabait 
joaten baita, beste gauza batzuetan pentsatzen jartzen da, arazo 
pertsonaletan… Espero dut nire egoerak hobera egitea”. 

(ELKARRIZKETA: EMAKUME TRANSA, LATINOAMERIKARRA, SEXU-LANGILEA).
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LGTBI pertsonek beren lan-inguruei buruz adierazi dituzten beharrak bi bloke handitan 
laburbiltzen dira: batean, jarrera irekiagoa eta errespetua behar dituztela adierazten 
dutenak daude, lasaitasunez eta segurtasunez agerian jarri ahal izateko, eta bestean, 
hautaketa-prozesuetan eta lan-baldintzetan LGTBI pertsonek —batez ere, trans 
pertsonek— baldintza berdinak izatea bermatzeko beharra ikusten dutenak.

Alor honek planteatzen dituen erronkei dagokienez, diagnostikoan parte hartu duten 
pertsonek uste dute Udalak gai izan beharko lukeela maila guztietan lan-politikak 
sustatzeko: enpresei sexu- eta genero-aniztasuneko prestakuntza ematea ikuspegi 
heteronormatibo batetik, enpresa horiekin harremanetan egotea trans pertsonen 
laneratzea bultzatzeko enplegu-programak bultza ditzaten, etab. 

Ildo horretan, zenbait pertsonak uste du Udalak lan-inguruneetara bideratutako 
sentsibilizazio-kanpainak egin beharko lituzkeela, sexualitate- eta genero-arrazoiak 
direla-eta zenbait pertsonarekiko dauden aurreiritziak kentzeko. Era berean, enpresetan 
jokabide LGTBIfobikoak desagerrarazteko esku-hartze handiagoa izatea aztertu da.

3.5 OSASUNA
DIAGNOSTIKO HONETAN ZER DA OSASUNA?

Osasuna ongizate fisiko, mental eta sozialaren egoera integraltzat hartzen dugu; ez da 
soilik gaixotasunik ez izatea, Osasunaren Mundu Erakundeak20 adierazten duen bezala.

Diagnostiko honetan parte hartu dutenek, askotariko osasun-baliabideak erabili dituzte, 
oro har, behar izan dituztenean. 

Zenbait osasun-zerbitzu espezifikoren beharra hauteman da, eta horiek faltan bota 
dira, hala nola egoera psikiko emozional eta afektiboa hobetzeko osasun-arreta, 
LGTBIfobiarekin loturiko zenbait egoera direla-eta.

Oro har, osasun-alorraren funtzionamenduan ez da aintzat hartzen sexu- eta genero-
aniztasunaren ikuspegia. Alor heteronormatibo bat da, eta nahiz eta, oro har, LGTBI 
pertsonei tratu egokia ematen zaien, zenbaitek uste du ez dituztela ulertzen eta ez 
dituztela errespetuz eta etika profesionalaz tratatzen.

BIZIPENEI, ARAZOEI, BEHARREI, AURRE-EGITEEI ETA ERRONKEI BURUZKO 
KONTAKIZUNAK

20 Osasunaren 
Mundu Erakundea:

www.who.int

http://www.who.int
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Hurrengo grafikoak galdetegi autoadministratuko galdera honen erantzunak islatzen ditu: 
“Inoiz izan al duzu arazoren bat osasun-alorrean zure ongizatearekin eta askatasunarekin, 
edo sentitu duzu zure giza eskubideak murriztu edo urratzen zaizkizula LGTBI 
kolektibokoa izateagatik?”. Erantzunak grafiko honetan adierazi dira:

4. GRAFIKOA

BAI 53,3%EZ 25,2%ED/EE 21,5%

Inkesta egindako pertsonen % 53k onartzen du ez duela arazorik edo ez duela arazorik izan 
osasun-alorrean LGTBI kolektibokoa izateagatik, eta beste % 25ek, berriz, adierazi du baietz, 
arazoak izan dituztela. Beste % 21,5ek, berriz, ez dakiela erantzun du, edo ez du erantzun.

Osasun-alorrean, aztertutako gainerako alorretan ez bezala, gutxienekoak dira beren 
identitatea ez agertzeko hautua egin duten LGTBI pertsonen kasuak. Nabarmentzekoa 
da pertsonek, oro har, laguntza behar izan dutenean ongi tratatu eta artatu dituzten 
sentimendua dutela.

 “Medikuaren eta pazientearen arteko tratu zuzena izan dut beti”.

 “Medikura joaten naizenean, ez dut gaizki tratatu nauten sentipenik”.

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

 “Nik, egia esan, gaur arte ez dut inolako arazorik izan, ez, ez… 
kontrakoa esango nuke. Bi hilean behin nire psikiatrarekin biltzen naiz, 
eta bi edo hiru hilean behin (egoeraren arabera) gizarte-langilearekin; 
oso gustura nago”. 

(ELKARRIZKETA: GAY, ESKIZOFRENIA PARANOIDEA)

 “Medikuarekin ez dut arazorik izan, nire izen maskulinoa erabiltzen  
du nigana zuzentzeko”. 

(ELKARRIZKETA: GIZON TRANSA, GAZTEA)
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LGTBI pertsonek jasotako tratu on hori osasun-alorrean diren bezala agertzeko sentitzen 
duten segurtasunaren bidez islatzen da. % 43k alor hori segurua dela uste du; kontrara, % 16k 
dio ez dela segurua. Hautemandako segurtasun horrek, ordea, “baina” ugari ditu oraindik.

 “Seguru bai, baina morbo eta txutxu-mutxu asko dago oraindik”. 

 “Alor segurua da, bai, baina aurreiritzi asko daude”.

 “Bai, arazorik gabe. Nik, behintzat, ez dut sekula arazorik izan”.

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Zenbait pertsonaren (% 7ren) irudipena da tratu zuzen hori pertsona bakoitzari emandako 
tratura mugatu daitekeela, ez dela gainerakoei ematen zaien tratura zabaltzen, edota 
kasuan-kasuan tokatzen den medikuaren, lekuaren edo unearen mende dagoela. 

Pertsona-multzo batek, arreta ona jaso arren, ez du bere identitatea agerian uzten; hau da, 
kontsultan ez du esaten LGTBI kolektibokoa denik, ez baitu horretarako beharrik ikusten.

 “Ez dut arazorik medikuarekin, baina egia da ez dudala esaten.  
Ni gaixotasunari buruz hitz egitera joaten naiz, lunbagoa, katarroa… 
Kontsultara ez zara joan gaiari buruz hitz egitera, ez duzu horretarako 
beharrik, ulertzen? Lesbiana naizela… ez dut sekula kontatu beharrik 
izan. Beste guztien arreta bera jasotzen dut; ez didate galdetzen”. 

(ELKARRIZKETA: LESBIANA, LATINOAMERIKARRA)

Zenbateraino da interesgarria edo garrantzitsua LGTBI pertsonek zer diren esatea 
osasun-baliabideak erabiltzen dituztenean? Behin eta berriz errepikatzen da galdera hau: 
“Zergatik esan behar dut nire bizitza pribatua bada?”. Helburua ez da agerian jartzeari 
buruzko betiko eztabaidan sakontzea, baina egokia da heteronormatibitateak bere 
boterea gauzatzeko dituen mekanismoei buruz Beatriz Gimenok egindako hausnarketak 
mahaigaineratzea. Mekanismoetako bat da identitate horiek ezkutatzea edo “kutsu 
negatiboaz agerian jartzea” (Gimeno, 2006), LGTBI pertsonak gizarte-eremuetatik 
urruntzea sustatzen baitu, autoestimu edo gizarte-estatus baxuaz batera. 

Azken kontakizunak heteronormatibitateak osasun-sisteman duen funtzionamenduari 
buruzko informazio garrantzitsua ematen digu: normalean, ezinbestekoa denean salbu 
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—ginekologian, esaterako—, ez da galdetzen zer hautu egiten den, ez eta zer genero 
duten. Osasun-alorrean ez da sexu- eta genero-aniztasuna lantzen, pertsonak berak 
kontatu ezean; horregatik, askotan, pertsonek ez dute esan nahi izaten, eta, horrela, 
LGTBI pertsonen ikusezintasuna eta bazterketa areagotu egiten da.

Diagnostikoan, pertsona horiek ikusezin bihurtzeko beste zenbait arrazoi aipatu dira; 
beldurra da horietako bat.

 “Beldur naiz, oso beldur, eta lotsa handia ematen dit: beldur naiz 
medikuak jakinez gero, nire familiak ere jakingo ote duen. Inoiz edo 
behin izan dut medikuari aipatzeko gogoa, baina ez, beldur naiz 
familiak jakinez gero baztertu egingo ote nauen. Gure kulturan oso 
larria da hori, oso gaizki bizi da; seme edo alaba hiltzaile bat izatea 
baino ia okerragoa da, ez da ulertzen... Ez dut nahi nire amak 
jakiterik”. 

(ELKARRIZKETA: TRANSGENERO ARABIARRA)

Zaurgarritasun handiko egoera baten aurrean gaude. LGTBI pertsonak oso 
estigmatizatuta egon daitezkeen arabiar kulturakoa izateak are beldur handiagoa 
sortzen du; horregatik, isilean gordetzen da sarritan, agerian jartzeak izan ditzakeen 
ondorioak direla-eta.

Diagnostiko honetan, oso hausnarketa egokia egin da agerian jartzearen eta GIBaz 
kutsatzeko aukera dakarten sexu-praktika arriskutsuen arteko loturari buruz: “Zenbat 
eta ageriago, arrisku gutxiago”. Gay kolektiboaren barruan, seropositibotasuna agerian 
jarri behar da, sentsibilizazio-tresnatzat, infekzio gutxiago gerta daitezen.

 “Seropositiboak ‘armairuan sartuta’ daude... Askotan ez da 
(seropositiboak direla) isilean gordetze hutsa; hau da, ez esateaz 
gain, disimulatzen aritzea da, eta horrek, askotan, kondoirik ez 
erabiltzera dakar...”.

 (ELKARRIZKETA: SIDÁLAVA ELKARTEA)

Alor honetan izandako arazoei dagokienez, gehienak osasun-alorreko langileen ikuspegi 
heterosexista eta bitarrarekin daude lotuta, batik bat ginekologia-zerbitzuetan eta 
administrazioan, erregistratzeak eta mediku-dokumentuak direla-eta.
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 “Niri gertatu izan zait, kontsulta batean nengoela, gay naizela esan, 
eta hau entzun beharra: ‘A, GIBaren froga ere egingo dizugu hortaz!’, 
promiskuitatea eta beste zenbait gai —jendearen heterosexualitatea 
emantzat jotzea, adibidez— ziurtzat joz”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: GAYA)

 “Heterosexuala banintz bezala tratatu ninduten, ohiko galderak eginez, 
ea kondoia edo beste antisorgailurik erabiltzen dudan, zenbat seme-
alaba ditudan, koito-harremanak…”.

 (GALDETEGIA: LESBIANA)

 “Nire sexua ukatzen didate, eta gizon bat banintz bezala tratatzen naute”. 

(GALDETEGIA: EMAKUME TRANSA)

 “Dokumentuei eta bestelako izapideei dagokienez, ezin da nire izena 
maskulinoan erabili, nire NAN agirian femeninoa baitago. Horregatik, 
larrialdi-zerbitzuetara joatean, femeninoan tratatu behar izaten naute,  
ez maskulinoan; osasun-txartela ezin da aldatu baldin eta NAN agirian 
ez badago izen maskulinoa”. 

(ELKARRIZKETA: GIZON TRANSA, GAZTEA)

Errespeturik gabe eta hitzezko indarkeria erabiliz tratatutako egoeren kasuak osasun-alorreko 
langileekin lotzen dira, bai eta zerbitzuen beste erabiltzaile batzuekin ere.

 “Nire bikotekideari medikura lagundu izan diodanean, biok jasan izan 
ditugu tratu desegokiak eta hitzezko indarkeriazko kasuak, baina ez 
medikuen aldetik”. 

(GALDETEGIA: LESBIANA)

 “Ginekologoek ere barre egiten dute. Batek galdetu zidan ea nire 
bikotekideak eta nik jostailutxoak partekatzen genituen”. 

(GALDETEGIA: LESBIANA)
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 “Tratu desegokia jaso izan dute, aurreiritziak direla-eta. Larrialdi-zerbitzuetara joan eta 
gero, txutxu-mutxuak tarteko, ospitaleko beste aldean hartu gintuen medikuak, haren 
kontsultara joaterako, bazekin zer naizen”. (Galdetegia: gaya)

LGTBI pertsonek aipatu duten beste arazoetako batek ezjakintasunarekin du zerikusia, 
osasun-zerbitzuetan artatu dituztenean hauteman duten ezjakintasunarekin. 
Kolektiboaren behar eta arazo espezifikoei dagokienez, prestakuntza falta da, eta 
horrek arreta eskasa eta ezberdina ematea dakar beste herritarrekin alderatuz gero. 
Emakume lesbianen eta bisexualen osasunari dagokionez, Lesbiana, Gay, Transexual 
eta Bisexualen Estatuko Federazioak (FELGTB) txosten batean21 jaso zuen beharrezkoa 
dela emakume horiekin loturiko arazoei eta arriskuei buruz ikertzea. Ildo horretan, 
elkarrizketatutako pertsonek kezka eta ezintasun handia sentitu izan dutela eman dute 
aditzera.

 “Praktika lesbikoekin lotutako arriskuei buruz gehiago ikertu beharko 
litzateke”.

 (GALDETEGIA: LESBIANA)

 “Familia-medikuek informazio gutxi dute GIBari buruz, edo hobeto 
esanda, ez dute batere informaziorik. Birusa bera eta hori guztia 
ezagutzen dute, baina…” 

(ELKARRIZKETA: GAY SEROPOSITIBOA, EKIALDEKO EUROPA)

 “Ez zait gustatzen medikura joatea, behi batek trenari begiratzen dion 
modu berean begiratzen baitit. Nik uste dut ez dakiela nola tratatu 
behar nauen”. 

(GALDETEGIA: TRANS PERTSONA)

Trans pertsonen osasun-egoerekin lotuta, zenbait gai aipa daitezke. Batek zerikusia du 
pertsona transexualei arreta emateko zerbitzua Gurutzetako Ospitaleko Genero Unitatean22 

zentralizatzearekin, Barakaldo (Bizkaia) udalerriko auzoan, hain zuzen. Tratamendua 
Osakidetzaren bitartez jasotzen duten pertsona guztiek Gurutzetako Ospitalera joan behar 
izaten dute, eta horrek askotariko oztopoak sortzen ditu. 

 “Hormonazio-prozesuari dagokionez, Gurutzetako Ospitalera joan  

22   Zerbitzu hori 
erreferentziakoa da 
Euskadi osoan, eta 
bertara bideratzen 
dira trantsizio-
prozesua edo 
generoa berriro 
esleitzeko prozesua 
egiten duten 
pertsona transexual 
guztiak. Prozesu 
hori psikiatraren 
diagnostiko 
batekin hasten da; 
gero, hormonazioa 
hasten da -ðoro 
har, bizitza osoa 
irauten du-ð, 
eta amaitzeko, 
genitalen 
kirurgia egiten 
da. Tratamendu 
triadikoa esaten 
zaio (Missé, 2005).

21   FELGTBren 
txostena, 2012:

http://v-g.
eus/2m4Rjqf

http://v-g.eus/2m4Rjqf
http://v-g.eus/2m4Rjqf
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behar da; hemen, Gasteizen, ez dago ezer, ez dago tratamendu hori 
emateko zentrorik, eta Gurutzetara joateko ere ez dituzte erraztasun 
handiak jartzen: joan-etorriko garraioa norberak ordaindu behar du, 
eta, azkenean, diru asko gastatzen da. Ez duzu bizi osoa hara joan-
etorrian ibiltzeko, eta gastu handia da… Udalak sustatu lezake hemen 
bertan zentro bat jartzea trans pertsonei laguntza emateko, Bilbora 
joan beharrik izan gabe. Onena litzateke hori. Bizi-kalitatea irabaziko 
genuke. Gainera, lan eginez gero, nahiko zaila da; hori guztia erraztu 
egin beharko litzateke”. 

(ELKARRIZKETA: GIZON TRANSA, GAZTEA)

Bestalde, zenbaitek uste du medikuek trans pertsonei buruz egiten duten diskurtsoa 
oso patologizatzailea dela. Errealitate hori errealitate fisikotzat hartzen da, gizarte- edo 
kultura-errealitatetzat baino; beraz, garrantzitsuenak, antza, hormona- eta kirurgia-
tratamenduak dira, trans pertsonari bere benetako generoa ezartzea xede dutenak. Hori, 
ordea, zalantzan jartzen dute trans adingabeen familiek.

 “Ez digu batere laguntzen transaren patologizazioak, ez eta medikuek 
antza hartu duten diskurtsoak ere, diskurtso horrek, askotan, 
aurrez zehaztutako jatorri fisiko bat egozten baitie gure identitateei. 
Halaber, gure kalterako da pertsonek beren hazte-prozesuan egiten 
duten ahalduntze-lana erakusteko alor horretan egiten den inbertsio 
txikia; bien bitartean, inbertsio handia egiten da pertsona bat, bere 
ardurapean, beste batera ‘pasatzeko’ egiten diren tratamenduak eta 
bide kirurgikoak agerian jartzeko, prozesu hori pertsona horren nahi 
hutsa izango balitz bezala, eta nahi hori gizarteak sistema bitar batean 
ondo egokitzeko egiten duen presio itzelak baldintzatzen duela albo 
batera utzita “. 

(ELKARRIZKETA: TRANS ADINGABEKOAREN FAMILIA)

Chrysallis elkarteko ordezkariak honela dio gai horren inguruan:

 “[…] gorputza aldatzea ez dakarren beste bide bat behar da, nork bere 
burua identifikatzea lortzeko, baina hori oso urrun dago oraindik, eta 
ez da oso egingarria gizarte honetan. Hemen, interesgarriak lirateke 
zenbait esperientzia, hala nola Bartzelonako Transit elkartearena;  
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izan ere, Gurutzetako unitatean ez bezala, elkarte horretan beste 
ikuspegi bateko aholkularitza ematen da: ez-bitarra, eta baldintzatu  
eta psikiatrizatu gabea. 

(ELKARRIZKETA: CHRYSALLIS ELKARTEA)

Osasun-alorreko diskriminazio- eta indarkeria-egoera nagusia pertsona intersexual batek 
adierazi du. Pertsona horrek bizi izan dituen lotsa, ukazioa, larritasuna eta gainerako 
emozio negatibo guztiak azaltzeko, intersexualitateari dagokionez gizartean dagoen 
estigma handia aipa daiteke. Sexu-dimorfismoaren gorputz-transgresioaren aurrean 
medikuek ematen duten erantzuna da beren estandarretara egokitzen ez den guztia 
patologiatzat hartzea. Genital atipikoekin jaiotzea arazo larritzat hartzen da maila sozio-
familiar, zientifiko eta etikoan. Intersexualitatea/DSD (ingeleseko siglen arabera, Disorder 
of the Sexual Development) diagnostikatzeak agerian uzten ditu bi sexu / bi generotako 
gure kulturan agintzen duten sexu- eta genero-arauak. Pertsona intersexualen arazo 
nagusiak oinarri hauek ditu: batetik, sozialki moldatzen gaituen genero-ideologiaren 
forma eta edukia —egia eta mediku-agindu bihurtzen da—, eta bestetik, indar kultural 
horiek gurasoen erabakietan duten eragina (Gregori, 2015).

Pertsona intersexualek jasaten duten sufrimenduaren zati handi bat sekretismoaren eta 
hainbeste urtetan bai medikuek bai familiek izandako tabu handiaren ondorio da.

 “Niri inork eta inoiz ez zidan azaldu. Medikuek inongo momentutan  
ez zidaten ezer azaldu, amak azaltzea hobe zela esaten baitzuten.  
Eta amak denbora luzea behar izan zuen azalpenak emateko. Ia 14 urte 
nituela kontatu zidaten zer gertatzen zitzaidan, eta hori oso harrigarria 
izan zen niretzat, sentitu bainuen ez nintzela besteak bezalakoa; oso 
gogorra izan zen. Besteak beste, ez zitzaidan hilerokorik jaitsiko, ezin 
izango nuen seme-alabarik izan… oso garrantzitsua izan zen niretzat 
hori guztia jakitea. Beti izan nuen ilusioa seme-alabak izateko, eta, 
hasieran, jakitean ezingo nuela haurrik izan, lur jota gelditu nintzen. 
Orain, gauza arruntzat hartzen dut, baina esan zidatenean negar asko 
egin nuen”. 

(ELKARRIZKETA: NERABEA, INTERESEXUALA)

Intersexualitateari heltzeko modu estigmatizatzailea eta ezkorra familiengana iristen da; 
hau da, bakarrik eta isolatuta uzten dira bai informazioa kudeatzeko (zer eta nori kontatu), 
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bai beren seme-alabekin eta bikotekideekin dituzten harremanetan edo, oro har, beste 
pertsonekin dituzten harremanetan. Haurtzarotik, pertsona intersexualei beren buruari 
buruzko iritzi positiboa kentzen zaie.

 “Behartuta zegoelako aitortu zidan; medikuak beti ateratzen zuen 
ugalkortasunaren gaia, eta, azkenean, amak esan egin behar 
izan zidan, beste modu batean jakin baino lehen. Txikia nintzela, 
medikuak amari esaten zion ez esateko niri inoiz zer sindrome nuen; 
gero, medikua aldatu egin zen, eta mediku berriak kontrako iritzia 
zuzen guztiz. Burua berotzen zioten kontatu ziezadan, baina amak 
ez zuen une edo egoera egokia aurkitzen; bere buruari esaten zion: 
‘Nola esango diot, bada, hori nire alabari?’. Amak ezin zidan dena 
xehetasun guztiekin azaldu. Zail samarra da zer gertatzen den 
azaltzea: tripan nengoela mutiko bat nintzela, baina, gero, neska jaio 
nintzela… Edonork ez du ulertzen”. 

(ELKARRIZKETA: NERABEA, INTERESEXUALA)

Biomedikuntzak egoera fisikotzat soilik hartzen du intersexualitatea, osasun 
afektiboarekin eta emozionalarekin bateraezina. Medikuek eta familiak erabakitzen 
duten zein den une egokia baginoplastia egiteko, familiak berak bultzatuta. Irizpide 
heterosexista bat erabiltzen da. Hau da, ez dago inongo planteamendurik pertsonek 
beraiek beren prozesuei buruz erabaki ahal izateari buruz. Nerabe intersexual batek 
elkarrizketan adierazi du prozesu guztian informazio-falta erabatekoa dela, bai pertsona 
intersexualari berari dagokionez bai familiari dagokionez. Hori dela eta, ebakuntza guztiz 
traumatikoak egiten dira, eta ebakuntza horiek ondorio negargarriak dituzte pertsonen 
osasunerako. Egoera horren adibide bat kontatu du hamalau urtetatik medikura itzuli ez 
den pertsona batek; egun, hemezortzi urte ditu.

 “Niri une horretan ez zitzaidan bururatu ere egiten sexu-harremanak 
izatea. Itxaron egin behar genuen nik nire kasa erabaki arte. 
Ebakuntza nire amaren eta nire medikuaren erabakia izan zen; 
gustatuko zitzaidan nik neuk erabaki izan banu. Ni txikia nintzen 
orduan, ez nuen ezer ulertzen, eta helduek esaten zutenari egiten 
nion kasu, ez besteri. Baina niretzat oso esperientzia traumatikoa 
izan zen; oso gaizki informatu gintuzten, eta izugarrikeria bat izan 
zen. Hasteko, bi egun lehenago ospitaleratu ninduten, eta etsita 
nengoen enema asko jarri zizkidatelako. Ez nekien zergatik jarri 
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behar zizkidaten, eta inork ez zidan azaltzen ez ebakuntza nola 
izango zen ez errekuperazio-prozesua nola izango zen. Hogei egunez 
egon nintzen ospitaleratuta; ospitalean sartu ninduten, niri inolako 
azalpenik eman gabe nahi zuten guztia egin ziezadaten. 14 urterekin, 
gai nintzen zer egingo zidaten eta zertarako egingo zidaten ulertzeko. 
Ebakuntzaren ondoren, denbora luzean egon behar izan nuen 
hankak lotuta, baina inork ez zidan aurrez ezer esan; tortura bat izan 
zen. Gustatuko zitzaidan tratu humanoagoa eman izan balidate, tratu 
profesionalagoa. Dilatatzaileekin bizi izan nuen egoera… medikua, 
enfermera, talde osa niri dilatatzaileak nola sartu behar nituen 
erakusten, orain bat, gero bestea… oso umiliagarria eta oso gogorra 
izan zen. Horren ondoren, depresio handia izan nuen. Geroztik, 
ez dut medikurik ikusi; ez dut itzuli ere egin nahi, oso esperientzia 
txarra izan baitzen, eta hara itzultzeak dena gogora ekartzen baitit 
berriro. Badakit berriro joaten hasi behar dudala, ez baitakit ezer hor 
gertatu denari buruz, baina ginekologo batengana joan behar dudala 
pentsatze hutsak... Tratu egokiagoa beharko nuke, ez dakit, ez zait 
hitz egokia ateratzen”. 

(ELKARRIZKETA: NERABEA, INTERESEXUALA)

Diagnostikoan gehien aipatu diren beharrek erreferentzia egiten diote mediku-arreta 
aniztasunaren ikuspegiaz emango dela bermatzeari, ez ikuspegi heteronormatibo 
batez. Horren haritik, beharrezkoa ikusi da osasun-alorreko langileek LGTBI pertsonen 
duintasunarekiko eta osotasunarekiko errespetuzko jarrera agertzea, generoa eta 
sexualitatea askatasunez adieraztera bultzatuko duen jokabidea.

Horrez gain, uste da behar handiak daudela sexu-transmisioko gaixotasunen —bereziki, 
GIBaren— prebentzioarekin lotutako komunikazioan eta prestakuntzan, gazteei 
bideratutakoa, batik bat.

 “Kolektiboaren barruan, gaixotasunari buruzko estigmatizazio handia 
dago informazio falta dela-eta, horrek eragiten baititu estigmak, 
oro har. GIBari buruzko informazio orokorra falta da, askotariko 
informazioa. Solasaldi gehiago egin beharko lirateke gaiaren 
inguruan, horri buruz hitz egiteko beldurra galtzeko, gaixotasun horri 
buruzko tabua kentzeko; gay kolektiboak hiri honetan hitz egiteko 
dituen zailtasunekin hautsi behar da, oso kolektibo itxia  
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baita eta asko kostatzen baitzaio hitz egitea. Gazteenek izaten 
dituzte harreman arriskutsu gehien, eta beraiek dute informazio 
gutxien. Helduenak kontzientziatuta daude. Nik gehiago egingo nuke 
lan gazteenekin”. 

(ELKARRIZKETA: GAY SEROPOSITIBOA, EKIALDEKO EUROPA)

Prebentziorako prestakuntza horretan lan egitea ezinbestekoa litzateke, batez ere gay gazte 
askok erabiltzen dituzten aplikazioetan. Elkarteak ez dira gai Interneteko programa horietan 
prebentziorako mezuak zabalduz esku hartzeko, eta uste da Udalak baliabide gehiago izan 
ditzakeela horretarako.

 “Batzordearen bidez [Sidálava – Arabako Hiesaren Kontrako Batzordea], 
harremanetarako guneetan ari gara lanean; profil bat dugu gune 
horietan. Zenbaitetan, ezabatu egin gaituzte, ez digute uzten; esan 
ziguten beraiek arduratzen direla prebentzio-mezuak zabaltzeaz. 
Udalak profil bat kontrata lezake gune horietan, eta arreta ematen duten 
elkarteei buruzko informazioa eman. Guk Batzordean egiten dugun lana 
mugatua da; erakundeek busti behar dute”. 

(ELKARRIZKETA: GAY SEROPOSITIBOA, EKIALDEKO EUROPA)

Osasun-sistema publikoak LGTBI pertsonei ematen dizkien zerbitzuak zabaltzeko eta 
hobetzeko beharra oso garrantzitsua dela ikusi da; bereziki, pertsonen osasun afektiboari eta 
emozionalari dagozkien zerbitzuak.

 “Medikuntzari dagokionez, interesgarritzat jo da psikologiako eta 
psikiatriako udal-zerbitzu bat ezartzea, doakoa, edota diru-laguntzak 
ematea zerbitzu hori era pribatuan jaso ahal izateko. Zenbait familiatan, 
gay izateak indarkeria handia eragin dezake, eta, horregatik, baliteke 
laguntza-motaren bat behar izatea”. 

(ELKARRIZKETA: OZEN! ELKARTEA LGTB LIGA)

Beste herrialde batzuetatik etorritako pertsonek, beren komunitatearen edo poliziaren 
aldetik errepresio handia jasan dutenek, osasun-zerbitzu psikologikoen behar berezia dute. 
Osakidetzaren edo beste erakunde batzuen osasun mentaleko zerbitzuetara jotzea ez da beti 
nahikoa izaten. Pertsona transgenero arabiar batek adierazi duenez, zerbitzu hori ez zaio egokia 
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iruditzen horri buruzko azalpenak emateko, bere transgenerismo-bizipena erabakigarria izan 
baita bizi izandako errepresio-esperientzian ere. Azaldu du Osakidetzako osasun mentaleko 
langileek ez dutela lortzen zer min duen ulertzea, eta min hori ez dagoela soilik lotuta poliziaren 
aldetik jasandako errepresio-egoerarekin; hau da, transgenero izateagatik bizi izan duen 
estigma handiak ere eragina izan du min horretan.

 “Hark ez zidan…, lagundu egin nahi zidan, baina nik sentitzen nuen 
ez zela nire lekua, ez dakit nola azaldu. Ez nintzen ongi sentitu, ez nitzen 
ongi sentitu…; izan ere, nik beste zerbait nahi dut, psikologoak ez zituen 
gauza horiek ikusten. Jende guztiak baztertu egiten zaituela sentitzean... 
zure jendeak, zure herrialdeak, familiak, neba-arrebek, denek, hango… 
nire herrialdeko lagunek, ez da erraza. Denak hil dituzula sentitzen duzu, 
hiltzaile bat zarela edo antzeko zerbait… eta funtsean da gizona zarela, 
baina emakume izan nahi duzula. Horregatik, horri buruz hitz egiteko 
beharra duzu, baina ez duzu leku egokia aurkitzen”.

 (ELKARRIZKETA: TRANSGENERO ARABIARRA)

Horrez gain, emakume trans batek adierazi du profesionalen aldetik jaso duen laguntza 
baliotsua ez dela nahikoa izan hamaika urtetatik dituen arazo psikologiko larriak, familiaren 
etengabeko mespretxuak eragindakoa, gainditzeko.

 “Nolabait, uste dut laguntza espezializatua behar dudala, hau guztia 
gainditzen laguntzeko; izan ere, lehen alkoholikoa nintzen, eta alkoholari 
esker jendearekin hitz egitera ausartzen nintzen… Hamaika urtetatik 
edan izan dut alkohola, alkohola zen nire babeslekua, baina orain, 
Gasteizen, alkoholaren laguntzarik gabe sozializatzen saiatzen naiz, beste 
bizimodu bat izateko ahalegina egiten ari naiz, elikadura ondo antolatu, 
jendearekin sozializatu, apur bat kostatu arren…”. 

(ELKARRIZKETA: EMAKUME TRANSA, LATINOAMERIKARRA, SEXU-LANGILEA)

Ikuspegi intersekzionalari jarraituz, eskizofrenia edukitzeak eta gay izateak isolamendua eta 
bakardade soziala areagotzen ditu; horregatik, beharrezkoa da laguntza- eta aholkularitza-
zerbitzuak izatea, ez laguntza psikiatrikoa soilik.

 “Baliteke behar izatea; baliteke egun batean hau esatea: ‘Hara, hau 
gertatu zait, eta ez dakit nola jokatu’. Psikologo bat, aholkuak emango 
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dituena edo bidea irekiko didana, nire kasa konpondu ezingo nituzkeen 
arazoak gainditzeko”. 

(ELKARRIZKETA: GAY, ESKIZOFRENIADUNA)

Trans pertsonei arreta emateko zerbitzuak Gasteizko hirira gerturatzea, eta hormonazio-
tratamenduak hobetzea eta zabaltzea dira diagnostikoan planteatu dituzten beste beharrak; 
horrez gain, pertsona intersexualei buruzko informazio positiboa zabaltzeko beharra aipatu 
da, taburik eta sekreturik gabea, irekia. Behar horiek guztiak konpondu eta bete ahal izateko 
eskatu da Udalaren bitartekaritza. 

3.6 AISIA ETA KULTURA
DIAGNOSTIKO HONETAN ZER DIRA AISIA ETA KULTURA?

Aisiaren eta kulturaren alorretan, pertsonentzako oinarrizko espazioak eskaintzen dira 
ikasteko, balioetan hezteko eta sozializatzeko. Alor horrek elkartzeko, entretenimendurako, 
erlijiozaletasuna asetzeko edo kulturarekin eta politikarekin loturiko beharrei erantzuten dienez, 
funtsezkoa da bizi-kalitate ona izateko eta garapen pertsonal eta kolektiborako. Diagnostikoan 
egiaztatu da LGTBI pertsonek ezagutzen eta erabiltzen dituztela Gasteizko baliabide 
soziokulturalak, eta baliabide horiek sexualitatea eta generoa modu integratuagoan bizitzeko 
balio dutela, eta, beraz, gizarte heteronormatiboak eragin dien bakardadearekin eta gizarte-
isolamenduarekin hausteko. Ingurune hori ezinbestekoa da, LGTBI pertsonek elkarren artean 
harremanak izan ditzaten. 

BIZIPENEI, ARAZOEI, BEHARREI, AURRE-EGITEEI ETA ERRONKEI BURUZKO 
KONTAKIZUNAK

Hurrengo grafikoak galdera honen erantzunak islatzen ditu: “Inoiz izan al duzu arazoren bat 
aisia- eta kultura-arloetan zure ongizatearekin eta askatasunarekin, edo sentitu al duzu zure 
giza eskubideak murriztu edo urratzen dituztela LGTBI kolektibokoa izateagatik?”: 

5. GRAFIKOA

BAI 42,O%EZ 40,2%ED/EE 16,8%
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Pertsonen % 43k adierazi du arazoak izan dituela arlo horretan; pertsonen % 40k, berriz, 
ez duela arazorik izan erantzun du. Arlo hori, hezkuntzarekin batera, arazoak izatearen 
eta ez izatearen artean oreka handia dagoen arloetako bat da, eta ez daki / ez du 
erantzun (ED/EDE) motako erantzun gutxien ematen den arloetako bat. 

Pertsonek diskriminazio gehien eta segurtasun gutxien sentitzen duten espazioen 
artean, diskotekak eta Andre Maria Zuriaren jaiak dira (Gasteizko jai nagusiak); izan 
ere, “oso jai oldarkorrak” direla eta “blusa-taldeek maskulinitate oso bortitza erakusten 
dutela” diote. Blusek, blusen eta nesken kuadrilletako gizonezkoek, talde-bizipenaren 
adibide paradigmatiko gisa aipatzen dira, jarrera eta irain LGTBIfobikoak egiten 
baitituzte.

 “Talde-kontu bat da: mundu guztia berdin jantzita, eta badirudi nahi 
duzuna egiteko lizentzia duzula. Kalimotxo eta garagardoa edaten 
doaz, eta oihukatzen dute ‘maricón el que no bote’ edo ‘tírate a la 
rubia, a la rubia tírate’. Emakumezkoak ere badaude, baina tira… Eta 
haiei zerbait esanez gero, orduan astakeriaren bat esango dizute”.

 (1. EZTABAIDA-TALDEA: EZ-BITARRA)

LGTBI pertsonak ez dira seguru sentitzen jai horietan. Izan ere, kuadrilletan 
belaunaldiak aldatu eta neskak ere egon arren, ez da aldaketarik sumatzen sexu- eta 
genero-aniztasuna gehiago errespetatzearen alde. Denboraren poderioz bilakatzea 
espero bada ere, elkarrizketatutako LGTBI kolektibo baten iritziz hori oso zaila da.

 “Beldurra ematen du. Ni jaietan, blusen kuadrilla bat… bakarrik 
banoa, eraso sexista bat jasan dezaket, eta tira, norbaitekin banago 
eta musu bat eman nahi badit, hura akabua izan daiteke. Orduan, 
beraz… non dago nire aukerabidea, nire askatasuna? 

(ELKARRIZKETA: TRANSBOLLOMARIKA SAREA)

Elkarrizketatutako pertsonek Andre Maria Zuriaren jaien izaera heteronormatiboa 
salatzen dute, jai-eredua zalantzan jarri eta aldaketa bat eskatzen dute. Gainera, LGTBI 
kolektiboak jasaten dituen erasoak salatzeko kanpainen faltaz kexatzen dira, eta gai 
horiek poliki-poliki agerian jartzen hasi diren kuadrillen jarduera goraipatzen dute; izan 
ere, duela urte gutxira arte, baita gaur egun ere, marikoi terminoa iraintzeko erabili izan 
da eta erabiltzen da. Udalaren esku-hartze handiagoa beharrezkoa iruditzen zaie.
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 “Gai hori landu egin behar da, eta gai matxistengatik diru-laguntzak 
kentzea planteatzen den bezala, berdin egin beharko litzateke gai 
lesbohomotransfoboengatik ere”. 

(ELKARRIZKETA: TRANSBOLLOMARIKA SAREA)

 “Ni hor ez naiz babestuta sentitzen, eta egia da Udalarekin ez naizela 
asko fidatzen. Kaleko mugimendu politiko batean nago, hor babestuago 
sentitzen naizelako. 

(1. EZTABAIDA-TALDEA: LESBIANAK)

Hiriko jaietan izaten diren espazio guztiak ez dira berdinak, eta pertsona batzuek 
onartzen dute txosnen gunea espazio inklusiboena dela.

 “Azkenean, Gasteizko txosnak ez dira Bilbokoak bezalakoak: Gasteizko 
txosnetan, azken batean, mugimendu jakin batzuetako jende gaztea 
dago, eta oso gutxitan aurkituko duzu norbait… ez du zertan, baina 
ez duzu topatuko inor txosnetan dagoen guztiaren aurka dagoena. 
Beraz, espazio segurua da. Orduan, agian Gasteizek gauza on bat du: 
espazio batzuk seguruak izan daitezkeela. Eta erasoak gertatzeko eremu 
arriskutsuena Zapatari kalea da, hango giroa eta txosnetakoa oso 
desberdinak baitira”. 

(ELKARRIZKETA: OZEN! ELKARTEA LGTB LIGA)

Parte hartu duten pertsonek gehien aipatzen duten arazoa irainak eta mespretxuzko 
komentarioak dira, normalean mozkortuta dauden pertsonek eginak (gizon heterosexualak 
izaten dira).

 “Mutil mozkorrek ez dituzte emakumeak errespetatzen. Eta lesbiana 
bazara, askoz okerrago”. 

(GALDETEGIA: LESBIANA)

 “Mozkorren batek agiraka egin digu Alde Zaharrean”.

 (GALDETEGIA: GAYA)
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 “Jende askoren mozkorraldiak irain bihurtuko ote diren beldur naiz. 
Lagunen babes pixka bat sentitzen dut, baina...” 

(GALDETEGIA: GAYA)

 “Pertsonen sexu-egoeraren aurkako komentarioak entzuten dira”. 

(GALDETEGIA: LESBIANA)

 “Ergel ugari dago; neska batekin ikusten zaituztenean uste dute 
lerdokeriak esateko eskubidea dutela”. 

(GALDETEGIA: LESBIANA)

Lesbianek duten pertzepzioa nabarmendu behar da, egoera horren aurrean zaurgarriago 
eta babesgabeago baitaude. FELGTB eta COGAM elkarteek 2013an argitaratutako 
txosten baten arabera, sexu-hautuarekin eta genero-identitatearekin loturik dagoen 
diskriminazioari buruzkoa, LGTBI jendearen kolektibo batzuek zaurgarritasun-maila 
berezia erakusten dute, eta emakumeak dira kaltetuenak. Esate baterako, komunikabide 
batek argazki bat argitaratu zuen, argazkian ateratzen zirenek berariaz ez argitaratzeko 
eskatu arren. Errespetu falta horrek garbi erakusten du ez dela kontuan hartzen gizarte 
heteronormatibo batean LGTBI pertsonak ikusgai jartzeak zer-nolako ondorioak ekar 
litzakeen:

 “Behin, kazetari batek sare sozialetara argazki bat igo zuen, bikotekideak 
ez egiteko eskatu arren: ni eta neska-laguna ageri ginen kontzertu batean 
elkarri musu emanez”. 

(GALDETEGIA: LESBIANA)

Isekak, irainak eta komentario gutxiesgarriak izaten dira. Trans izan eta trantsizio-
prozesuan baldin bazaude, zure NANa bat ez datorrenean zure kanpoko itxurarekin, 
etengabe borrokatu behar duzu, genero-identitatea legitimatzeko, genero-poliziak direla 
uste duten pertsonekin; adibidez, diskoteken sarreretan lan egiten duten pertsonekin:

 “Duela gutxi, diskoteka batean sartu nahi nuela, atezainak esan zidan 
ezin nintzela sartu 8 euroko sarrera bat ordaindu ezean; nire lagun 
guztiak sartu zirenez, galdetu nion zergatik ordaindu behar nuen   
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8 euro, eta hauxe esan zidan: ‘Mutil bat zarelako eta, gainera, 
NANa erakutsi behar didazu’. Eta ez nion NANa erakutsi nahi, trajez 
jantzita eta gustura nengoelako, eta azkenean, NANa atera nuen 
eta begira geratu ondoren, hauxe besterik ez zuen esan: ‘Ni ileorde 
batekin mozorrotzea bezala’. Eta NANa hartu eta alde egin nuen,  
ez bainuen 8 euro ordaindu behar naizen bezalakoa izateagatik  
eta atezainak horrela tratatu eta gero; gainera, besteak doan  
sartu ziren”. 

(ELKARRIZKETA: GIZON TRANS, GAZTEA)

Aipatu behar da diagnostikoan parte hartu duten pertsona askok nahiago dutela 
aisia- eta kultura-espazioetan ez egotea, gerta daitezkeen diskriminazioak saihesteko. 
Gainerako alorretan bezala, agerian ez jartzeko estrategietara itzultzen gara, horrek 
izan ditzakeen ondorioengatik:

 “Ezagutzen ez ditudan aisia-lekuetan −hala nola tabernak, hiriko 
auzo batzuk, beste hiri batzuk, etab.−, adierazpen sexual/
afektiboak saihesten ditut”. 

 “Bikotekideari laztanik ez egiten saiatzen naiz, mozkortiren baten 
irainen beldur“. 

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Gasteizen ez dago LGTBI giroko tabernarik23; gai hori pertsona askok errepikatu 
dute galdetegian nahiz elkarrizketetan. 2. eztabaida-taldean, taberna horien beharraz 
eztabaidatu zuten, eta aurkako iritziak zeuden:

 “Ez dago giroko tabernarik. Beharrezkoak al dira? Ez dut uste. 
Kanpotik datozenentzat errazagoa izango litzatekeela? Agian 
bai, ez dakit. Lehen bai, beste gai eta lesbiana batzuk ezagutzeko 
modua zelako. Orain tabernak irekiagoak dira, eta ez da ezer 
gertatzen taberna batera gay delakoan joaten bazara, eta ez bada. 
Lehen, agian, ez zen horrela, eta giroko taberna batean  
ez bazeunden, ostia batzuk jasotzeko arriskua zenuen”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: GAYA)

23 Giroko tabernak 
batik bat LGTBI 
kolektiboko 
kideentzat izaten 
dira. Leku seguruak 
bide dira LGTBI 
beste pertsona 
batzuk ezagutzeko.
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 “Nik uste dut giroko tabernak beharrezkoak direla, beste pertsona batzuk 
modu seguruan ezagutzeko modua delako; arriskurik gabe onartuko 
zaituzte, diskriminaziorik gabe, giroko tabernak ez diren lekuetan aurki 
dezakezun hori guztia ez aurkitzeko.” 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: GAYA)

Beharrezkoak izan ala ez, egia da zenbait hamarkadatan taberna horiek ―Gasteizen izan ziren 
bitartean― LGTBI pertsona askorentzat leku lasai, eroso eta seguruak izan zirela, sexu- eta 
genero-joera bereko jendea ezagutzeko. Pat Califiak (Califia, 1998) honela dio graziaz eta zentzu 
handiz: “Lesbiana baten lehen erronka lesbiana dela jabetzea da. Bigarrena, nor gehiago ote 
den jakitea da”. Erronka horiek dituzte oraindik pertsona askok hirian.

 “Konturatzen naiz kanpotik norbait badator zailtasunak izango dituela 
beste batzuekin harremanak izateko, sare sozialen bidez ez bada 
behintzat, kolektiboarentzako app-ak, wapo-a eta horiek, egun osoan 
gainezka daudenak. App horien bidez ez bada, Gasteiz hiri bat da eta ez 
dago ezer. Zaila da Gasteizen jendea ezagutzea”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: GAY NAGUSIA)

Giroko lekuak izan daitezke LGTBI pertsonek oraindik egiten duten galdera honen erantzun 
bat: Non ezagutuko ditut LGTBI beste pertsona batzuk? Elkar ezagutzea errazten dute, eta 
identitate-segurtasuna eta afektibitatea adierazteko askatasun-sentsazio handiagoa ematen 
dute, beste leku batzuen eragozpenik gabe. Gainera, leku horiek LGTBI pertsonei gizarte-
harremanetan ongi moldatzeko ikaskuntzak eta trebetasunak eskaintzen dizkiete. 

Giroko lekurik ez egoteak bereziki eragiten die beste diskriminazio-faktore batzuk jasaten 
dituzten LGTBI pertsonei, hala nola bakarrik egonda LGTBI lagun-sare bat eraiki ezin 
izan dutenei, seropositibo izateak edo nahasmendu mental bat izateak, adibidez, gizarte-
estigmatizazio handia dakartelako.

 “Gaixotasunaren estigmatizazio handia dago eta, batez ere, gay 
kolektiboan. Pertsona seropositiboek jarduera ludikoak eskatu dituzte, 
baina ez dute erantzunik jaso. Inklusio-tresnak izango liratekeen 
aisiarako espazio publikoak falta dira”.

 (ELKARRIZKETA: SIDÁLAVA ELKARTEA)
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 “Nik arazo bikoitza daukat: eskizofrenikoa naizela ezkutatu behar 
dut, bestela jendeak baztertu egingo ninduke. Kontu handiz ibiltzeko 
gaia da, gaixo mentalak estigmatizatuta baikaude, baina, bestalde, 
gay ere banaiz. Orduan, biak batuz gero, erloju-bonba bat da. Ni ere 
konturatzen naiz nire egoera, nire izaera eta nire bizimodua erabat 
desberdinak direla bizimodu egonkorra duen beste pertsona baten 
aldean, eta ni azpian nago, baina ez nik esaten dudalako, baizik eta 
nabaritzen dudalako”.

 (ELKARRIZKETA: GAYA, ESKIZOFRENIA PARANOIDEA)

Hirian giroko lekurik ez izateak gehiago eragiten die LGTBI adineko pertsonei, eta ez dira 
moldatzen sare sozialetako txataren aukerara:

 “Nire belaunaldia desberdina zen, giroko tabernetan ligatzen genuen, 
eta diskotekak ere baziren. Orain, taberna eta diskoteka horiek guztiak 
itxita daude, eta gazteak teknologia berrien bitartez jartzen dira 
harremanetan. Ni primeran ibili naiz, asko ligatu dut eta, nik bezala, 
gainerakoek ere bai, zeren, egia esan, nire belaunaldikook horrela 
egin ditugu harremanak. Zer gertatu da? Belaunaldi berrikoak beste 
era batera komunikatzen direla, txataren bidez. Gasteiz hilda dago 
guretzat”. 

(ELKARRIZKETA: GAY, ESKIZOFRENIA PARANOIDEA)

 “Kontraesan hori ere badugu, batetik homosexualentzako leku bereziak 
nahi ditugu, baina adinaren kontua ere izan daiteke, agian arazo 
handiago bihurtu eta bakartiago senti zaitezke; eta bestetik, nik benetan 
uste dut edozein lekutan elkartzeko aukera izan beharko genukeela, eta 
bakoitzak askeago eta bere burua den bezalakoa onartuz bizi beharko 
lukeela”. 

(ELKARRIZKETA: GAY NAGUSIA)

LGTBI kolektiboak izan ditzakeen arazoetara bideratzen ez diren jarduera ludikoak 
balioesten dira; hau da, sozializaziora eta dibertsiora bideratutakoak. Alde horretatik, Udalak 
antolatutako jarduera ludikoek kolektiboa ezagutzera ematea sustatu beharko lukete, eta 
ikuspegi positibo eta aisiakoa izan beharko lukete, eta ez protesta- eta gatazka-ikuspegia:
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 “Ez da nire iritzia, baina nik uste dut jende askok horrela ikusten gaituela. 
Ez dadila erreibindikazioaren aldea soilik ikusi, ez dadila kexa hutsa izan, 
betiko gaiak; jende askok pertsona ozpinduak garela uste du. Jai-giro 
ludikoa izan dadila, nahiz eta merkantilizatzeko arriskua izan.

 (1. EZTABAIDA-TALDEA: TRANSGENEROA)

 “Nik ez nituzke jarduera horiek arazoak kontatzera bideratuko. 
Nahiago nuke jai-giroko jarduerak izatea, jendea ezagutzeko, 
irekitzeko, eta musika izatea, merendola, halako gauzak, ez gauza 
serioak, guk ez baitugu inolako arazorik… Hobe da jendea elkar 
ezagutzera joatea, dantzatzera edo ondo pasatzera, eta zuk jakitea 
hor elkar ezagutzera eta gauzak elkarrekin egitera etorri den jendea 
dagoela”.

 (ELKARRIZKETA: LESBIANA, LATINOAMERIKARRA)

Beldurrak, artzain ebanjelikoaren erasoek eta alde guztietan aurkitu dezaketen gaitzespenak 
eraginda, ijito lesbianen bikote bat ez da gurtza ebanjelikora joaten24. Etxean egiten dute otoitz, 
Jainkoari eta erlijioari buruzko gogoeta pertsonala eginez, eta horri esker lasaitu eta bakean 
sentitzen dira beren buruarekin eta Jainkoarekin:

 “Ez gara gurtzara joaten, gaitzespenaren beldur garelako, zer esango 
ote duten: ‘Begira, horiek lesbianak dira’. Artzain batek zuzentzen du 
eliza, eta sartzeaz bat, hark esango dizu bekatuan zaudela, deabruak 
hartu zaituela edo satanikoa zarela. Den-denek gaizki begiratuko 
dizute, ez dira zure ondoan jarriko eta heriotza opa dizute, denek 
alde egingo dute. Ez dugu arriskatu nahi, jomugan jartzerik nahi, 
gaitzespenik jaso nahi eta gaizki ikusterik nahi. Etxean alabantzak 
jartzen ditugu, Jainkoarekin hitz egiten dugu, gure proiektuak 
kontatzen dizkiogu, Jainkoaren esku uzten dugu etxe osoa. Barka 
gaitzala, badakigu bekatuan gaudela, barka gaitzala horrelakoak 
izateagatik, eta egunen batean alda gaitzala, ez dakigu”. 

(ELKARRIZKETA: IJITO LESBIANEN BIKOTE GAZTEA)

Beharrei dagokienez, adierazten dute behar nagusia aisia- eta kultura-espazioetan adierazpen 
librea bermatzea dela:

24 Gurtza 
ebanjelikoa Euskal 
Herrian ijitoen 
komunitateko 
pertsona askok 
praktikatzen duen 
erlijioa da. Eliza 
ebanjelikoan, 
homosexualitateari 
buruzko zenbait 
iritzi daude. 
Kontserbadoreenen 
iritziz, 
homosexualitatea 
oso bekatu larria 
da; beste joera 
moderatuago 
batzuen ustez, 
berriz, jarduera 
homosexualak 
eta pertsona 
homosexualak 
bereizi egin 
behar dira, eta 
pertsonak maitatu 
eta errespetatu 
egin behar dira. 
Eta, azkenik, 
Espainiako Eliza 
Ebanjelikoa, 
pastoral baten 
bidez (Declaración 
de Mamré), 
konprometitzen 
da homofobiaren 
aurka pedagogia 
egitera eta 
hizkuntza 
inklusiboa lantzera, 
genero-joskerei 
dagokienez: 

http://www.iee-es.
org/blog/blog/
declaracion-de-
mamre-pastoral-
iee-2015/

http://www.iee-es.org/blog/blog/declaracion-de-mamre-pastoral-iee-2015/
http://www.iee-es.org/blog/blog/declaracion-de-mamre-pastoral-iee-2015/
http://www.iee-es.org/blog/blog/declaracion-de-mamre-pastoral-iee-2015/
http://www.iee-es.org/blog/blog/declaracion-de-mamre-pastoral-iee-2015/
http://www.iee-es.org/blog/blog/declaracion-de-mamre-pastoral-iee-2015/
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“Beste guztiek bezala, naturaltasunez eta lasaitasunez gozatu ahal 
izatea”.  

 “Askatasuna zure orientazioa agertzeko”  

 “Aniztasuna errespetatzea”. 

 “Jokabide homofoboak gehiago kontrolatzea”. 

“Edozein lokaletan naizen bezalakoa agertu ahal izatea”. 

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Herritarren kontzientziazioarekin lotutako alderdiak azpimarratzen dira, bai eta Udalak 
aisia- eta kultura-jarduerak egiteko duen ardura ere, helburu hauek betetzeko: batetik, 
hiriko LGTBI pertsonak elkar ezagutzeko elkarguneak sortzea; eta bestetik, sexu-
aniztasuna agerian jarriko duen kultura-eskaintza sustatzea, ez egun jakin batzuetan soilik.

 “Erakundeko jendea horretaz arduratzea izango litzateke egokiena, 
ezta? Zinemako, musikako eta abarreko zikloak antolatzea, jende 
guztiak elkarri eragin ahal izateko, gay izan edo ez. Adibidez, 
giroko film laburrak egitea, edozein joateko modukoak, baita gayak 
ere, jende gehiago ezagutzeko, edo gay ez den anaiarekin edo 
auzokoarekin joateko”. 

(GAY: 2. EZTABAIDA-TALDEA).

 “Tradizio baztertzaileak edo aniztasuna kontuan hartzen ez dutenak 
deuseztatzea”. 

 “Kolektiboa agerian jarriko lukeen kultura-eskaintza gehiago egon 
beharko litzateke”. 

 “Sexu-, genero- eta gorputz-aniztasunari buruzko kultura-lan gehiago 
behar dira”

 “Lokalek matxismoaren eta LGTBIfobiaren aurkako politikak izan 
beharko lituzkete”. 
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 “Politikoek Harrotasunaren Eguna hurbiltzen denean soilik babesten 
dute kolektiboa”. 

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONAK)

Aipatzen da diskoteketan segurtasunaz arduratzen diren pertsonek kontrolatuago egon 
beharko luketela, beren aurreiritzien arabera jardun ez dezaten; izan ere, trans pertsonei 
eta beste kultura eta egoera batzuetako pertsonei eragiten diete. Ongi prestatutako 
pertsonak behar dira:

 “Zuzen jarduteko baliabideak jarri behar dira. Oraingo atezainek 
ez badakite, gauzak ondo egiten dakiten pertsonak jar ditzatela 
haien ordez, lana ondo egiteko prestakuntza daukatenak, pertsonak 
diskriminatu gabe larruazalaren kolorearen, arrazaren edo 
antzekoen arabera. Diskoteketan, arrazismo-egoera asko ikusten 
dira. Udalak hor jardun beharko luke”. 

(ELKARRIZKETA: GIZON TRANSA, GAZTEA)

LGTBI pertsona guztiek ez dute uste Udalak antolatu behar dituenik aisia- eta kultura-
jarduerak. Pertsonen ekimena, autonomia eta gaitasuna aipatzen dira, horrelako jarduerak 
antolatzeko: 

 “Baina, agian, kontua da zuk nahi duzun hori antolatzea, ez den-
dena antolatuta jasotzea. Gasteizen dena ez dago eginda. Pertsonok 
antolatu behar dugu. Erakunde publikoek ez digute ezer esan behar. 
Guk geuk jardun behar dugu. Gauzak modu pertsonalean egin behar 
dira”.

 (2. EZTABAIDA-TALDEA: GAYA)

Beste hiri batzuetako errealitatea aztertuta (Madril, Bilbo, etab.), 2. eztabaida-taldean 
ekainaren 28ko ospakizunaren gaia atera zen (LGTBI Komunitatearen Nazioarteko 
Eguna). Egun horretako protagonistak zeinek izan behar duten azaltzean, denak ados 
zeuden:

 “Udalak ez du inolako Harrotasun edo Priderik antolatu behar 
ekainaren 28an. Zerbait antolatzeak ez du inolako zentzurik.  
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Ekainaren 28a interesgarria da, elkarteek antolatzen dituztelako 
jarduerak. Ez diezaiogun hori Udalari eman, bestela auskalo zer 
antolatzen duen. Guk geuk antola dezakegu”.

 (2. EZTABAIDA-TALDEA: GAYA)

3.7 KIROL-ARLOA
ZER DA DIAGNOSTIKO HONETAN KIROL-ARLOA?

Diagnostikoan parte hartu duten pertsonen ehuneko handi batek kirol-jarduera 
asko egiten ditu (mendia, futbola, saski-baloia, korrika egitea, boleibola, pisu-
altxatzea, bizikleta, etab.). Gainera, era askotan egiten dute: bakarka, gimnasio 
pribatu edo munizipal batean, eskola-kirolean, aire zabalean, kuadrillarekin, lehiatuz 
dibertitzeko, ondo pasatzeko besterik gabe, gorputz gihartsua izateko, fisikoki ondo 
sentitzeko, egoera mental osasuntsua izateko, etab.

Beste pertsona batzuek ez dute kirolik egiten, baizik eta ikusten. Pertsona guztiek 
esan dute ez dutela nahi kirol-espaziorik, baldin eta LGTBI kolektibokoa izateagatik 
diskriminatu egiten bada, matxismoa onartzen bada eta LGTBIfobia zigortzen ez 
bada. Hori gertatzen baitzaie askotan kirola egiten dutenean edo kirol-ekitaldiren 
batera joaten direnean.

BIZIPENEI, ARAZOEI, BEHARREI, AURRE-EGITEEI ETA ERRONKEI BURUZKO 
KONTAKIZUNAK

Hurrengo grafikoak galdera honen erantzunak islatzen ditu: “Inoiz izan al duzu 
arazoren bat kirol-arloan zure ongizatearekin eta askatasunarekin, edo sentitu 
duzu zure giza eskubideak murriztu edo urratzen zaizkizula LGTBI kolektibokoa 
izateagatik?”:

6. GRAFIKOA

BAI 28,O%EZ 38,3%ED/EE 33,7%
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Galdetutako pertsonen % 38k onartzen du ez duela arazorik izan kirol-arloan LGTBI 
kolektibokoa izateagatik. Pertsonen % 28k arazoak izan dituela erantzun du. Pertsonen ia 
% 34k ez du erantzuten / ez daki. Zer esan nahi dute datu horiek? LGTBI pertsonek ez dutela 
arazorik kirol-arloan kirola egiten edo ikusten dutenean? Badirudi ezetz. Dena dela, datu 
horien atzean, arazorik ez izateko ikusezin bihurtzeko estrategia erabiltzen duten pertsona 
asko daude, beste arlo batzuetan ikusi dugun bezala:

 “Futbolean aritzen naiz eta, lagun gutxik kenduta, gainerakoek ez 
dakite gay naizela, beldurra ematen dit denek jakiteak. Zelaian askotan 
entzuten dut ‘marikoi’ hitza; zerbait esateko gogoa joaten zait”. 

(GALDETEGIA: LGTBI PERTSONA)

 “Kirol-arloan, batez ere, bihurtzen naiz ikusezin. Gimnasioan, lagun 
batenganako sentimenduak disimulatu behar izan nituen”. 

(GALDETEGIA: LGTBI PERTSONA)

Elkarrizketatutako pertsonek kirolari buruz duten zenbait pertzepzio aipa daitezke. 
Askorentzat, kirola alor maskulinoa izan ohi da, eta genero bakoitzarekin lotzen diren 
estereotipoak onartzeaz gain, kirol-maila guztietan emakumeen parte-hartze txikia 
justifikatzen eta iraunarazten du.

 “Kirola oso maskulinizatuta dago. Gasteizen, errugbi inklusiboko 
txapelketa bat jokatu zuten, eta txapelketa oso ofiziala zenez, ezin izan 
zuten jokatu ez neskek, ez talde mistoek. Eta zalaparta handia izan 
zen, emakumeek ez zutelako parte hartu. Nahi zutenek jokatu beharko 
zuten. Udalak behartu zezakeen, esan zezakeen denek jokatu ezean ez 
zela txapelketarik izango. Kirol-espazioak munizipalak dira, eta Udalak 
eskumena izan beharko luke talde mistoak onartzeko, txapelketak 
mistoak izan daitezela ezartzeko eta, hori betetzen ez bada, txapelketa 
egiteko baimenik ez emateko”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: LGTBI PERTSONA)

Kirolaren maskulinizazioa izugarria da. Izan ere, kirola egin nahi duten neskek arazo honi 
egin behar izaten diote aurre: hasieran talde mistoetan jokatzen dute eta, goi-mailako 
kategoria batzuetara iristen direnean, taldea utzi behar izaten dute.
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 “Nik arazo bat ikusten dut kirol-arloan: neska bat beste mutil 
batzuekin haur-kategorian jokatzen hasten denean, x kategoriara 
iristean, futbol-taldea utzi behar du. Hori gertatu zitzaidan niri: 
kadete-kategorian jokatzeari utzi behar izan nion”. 

(1. EZTABAIDA-TALDEA: LESBIANA)

LGTBIfobia errealitate bat da kirolean oro har, sumatu egiten da eta egiaztatuta dago:

 “Kirolean, LGTBIfobia izugarria dago, ez dira espazio seguruak 
kolektiborako. Beste espazio batzuetara ez doan eta sentsibilizazio-
kanpainen berri ez duen jendeari begira, garrantzitsua izango 
litzateke lehen mailako jokalari batek gay dela esatea. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: GAYA)

 “Alor horretan oso deseroso sentitzen naiz, hor ez naiz ausartu 
erantzutera… Gauza batzuk ez nituen egiten, semeari min egingo 
ote zioten beldur bainintzen […], baina askotan zeure beldur bat 
ezkutatzen duzu, ezta? Nork bere buruari jartzen dion aitzakia da 
ausartagoa ez izateko, aurrera ez egiteko” 

(ELKARRIZKETA: GAY NAGUSIA)

Gogora ekarri behar da berriki gertatu den Jesús Tomilleroren25 kasua, oraindik bide 
luzea dugula ohartzeko. Agrupación Deportiva Ibérica LGTB (ADI LGTB)26 elkartearen 
arabera, homofobiak oro har indar gehien duen alorra kirola da. Futbola espazio bereziki 
agresiboa dela nabarmentzen du. Diagnostikoan parte hartu duten pertsona askok 
adierazi dute futbolean ikusten direla jokabide diskriminatzaileenak. Arazoak izan 
dituztenek irainak aipatu dituzte gehienbat, bai beraiek zuzenean jasaten dituztenak, 
bai beste parte-hartzaile batzuk (arbitroa, aurkako taldea, etab.) gaitzesteko esaera 
LGTBIfobikoak:

 “Partida dagoen larunbat guztietan, jendeak marikoi esaten dio 
arbitroari, falta bat gaizki seinalatu duela uste duelako...”.

(GALDETEGIA: LGTBI PERTSONA)

25 Jesús Tomillero 
Andaluziako 2. 
mailako arbitro 
bat da, eta partida 
batean eraso 
homofoboak 
jasan zituenez, 
gertaera horiek 
salatu eta bere 
homosexualitatea 
jendaurrean 
adierazi zuen. 
Arbitro izateari 
uztea erabaki 
zuen, Andaluziako 
Federazioaren 
babes faltagatik eta 
beste homofobia-
gertaera batzuk 
jasateagatik.

27 Agrupación 
Deportiva Ibérica 
LGTB izeneko 
elkarteak 
Espainiako eta 
Portugalgo kirol-
klub gehienak 
biltzen ditu. 
Ordezkariak 
ditu Bilbon, 
Portugaleten, 
Donostian eta 
Gasteizen. LGTB 
pertsonek ingurune 
atsegin batean eta 
diskriminaziorik 
gabe jardun 
dezaten sustatzea 
du helburu.

https://adilgtb.
blogspot.com

https://adilgtb.blogspot.com
https://adilgtb.blogspot.com
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 “Ez didate futbolean jokatzen uzten, marikoi esan eta zerbait kutsatu 
behar diedala uste dutelako”. 

(GALDETEGIA: LGTBI PERTSONA)

 “Futbola da armairutik irteteko kirolik zailena, kirol horretan dagoen 
homofobia-giroa izugarria delako. Izan ere, jende gehienaren ustez, 
futbolaria super maskulinoa da, heroi bat, greziar atleta moduko bat, 
harekin identifikatzen dira, eta egun batetik bestera futbolari horrek 
hauxe esango balu: ‘Jaun-andreok ni gay naiz’; lehenik eta behin, 
publizitate-kontratuak pikutara”. 

(ELKARRIZKETA: NAGUSIA, BISEXUALA)

Gainera, kirola espazio bitarrenetako bat dela uste dute. Espazio mistorik ez dago, edo 
oso gutxi dira, eta berdin gertatzen da generoaren sailkapenik ez duten espazioekin. 
Sailkatzeko modu horren ondorioz, genero jakin batean sailkatu nahi ez duten pertsonek 
kirol egiteari uzten diote. Elkarrizketatuko trans adingabe baten familiak galdetzen du 
ea gizon eta emakume ez diren beste genero-identitate batzuk eta zenbait gorputzenak 
aintzat ez hartzea genero-eraso bat ez ote den.

 “Gazte batzuek oso gogoko dituzte talde-kirolak eta mugimendua, baina 
sufrituz eta arrisku-egoeran egin behar izaten dute, neska ala mutil 
diren adierazi behar baitute, eta ez dute hori egin nahi. Egoera horren 
ondorioz, haientzat oso garrantzitsua den zerbait utzi behar izaten 
dute. Gure herrialdean, kirolak ezin al du dimentsio eraikitzaileago, 
itxaropentsuago eta osasungarriago bat eskaini? Hori ez al da genero-
indarkeria?”

 (ELKARRIZKETA: TRANS ADINGABEKOAREN FAMILIA)

Ildo beretik, trans pertsona batzuek aipatu dute zer-nolako zailtasunak dituzten kirol-
taldeetan parte hartzeko, generoen araberako banaketa bitar horren ondorioz.

 “Trans pertsonen egoera larriagoa eta premiazkoagoa da: kategoriak 
mistoak ez direnez…” 

(GALDETEGIA: TRANS PERTSONA)
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 “Mutilen taldean ezin izan dut izena eman, ofizialki emakume bat 
naizelako. Gainera, deserosotasuna komunetan eta aldageletan”.

 (GALDETEGIA: TRANS PERTSONA)

Kirol-espazioetako aldagelek zalantza eta tentsio handia sortzen diete arauetako genero-
kanonak hausten dituzten pertsonei. Askotan, emakume-manerak edo gizon-manerak27 
dituzten transak eta lesbianak deseroso sentitzen dira gimnasioetan, asko begiratzen 
dietela sentitzen baitute. Horren ondorioz, askok kirola egiteko espazio horietara ez joatea 
erabakitzen dute eta, joanez gero, ez dituzte aldagelak eta dutxak erabiltzen.

 “Txandalez jantzita nago, hemendik [elkarrizketaren lekua] gimnasiora 
noalako, eta ez zait gustatzen han arropa aldatzea, ezta dutxatzea 
ere, jendea modu pixka bat arraroan begira geratzen zaizulako”. 

(ELKARRIZKETA: GIZON TRANSA, GAZTEA)

Kirol-aldagelak erabiltzea konplexua da trans baldin bazara. Baliteke sentitzen duzun 
generoaren arabera dagokizun aldagela erabili ahal izateko araudia28 egotea, baina ez dute 
bermatzen kirol-instalazioetara doazenek, oro har, beren aurreiritzien araberako jarrerarik 
izango ez dutenik. Jarrera horiek eragiten dute benetan beldurra eta eragozten diete 
transei kiroldegietara joatea edo aldagelak erabiltzea. Kontzientziazio-lana egin behar da 
erabiltzaileekin:

 “Nik oraindik ez dut hormona-tratamendurik egin, baina beldur pixka 
bat ematen dit norbaitek dutxaz edo aldagelaz nahastu naizela 
esateak, honelako zerbait: ‘Zu zertan ari zara hemen?’. Gimnasioan 
matxo gihartsu asko daude, eta, agian, samindu egiten dira beraiek 
dauden aldagelara joateagatik, ez dakit, pertsonaren mentalitateak 
gogaitzen nau, ez haren fisikoak, eta, batez ere, pertsona horrek zer 
esango ote didan da asaldatzen nauena. 

(ELKARRIZKETA: GIZON TRANSA, GAZTEA)

Elkarrizketatutako transek balioesten dute ea merezi duen kiroldegiko zuzendaritzara 
jotzea, benetan gustura sentituko diren aldagela bat eskatzeko. Alde batetik, aipatutako 
beldurrak daude, baina, bestetik, nekatuta daude behin eta berriro azaldu behar izateaz 
transak direla eta eskubidea dutela sentitzen duten generoarekin bat datorren aldagela 

27 Emakume-
manerak gay-
itxura izatearekin 
lotzen dira, eta 
gizon-manerak 
lesbiana-itxura 
izatearekin. Beste 
era batera esanda, 
maritxu izatea 
gayen kasuan, eta 
mari-mutil izatea 
lesbianen kasuan.  

28 14/2012 Legea, 
ekainaren 28koa, 
transexualak 
genero-
identitateagatik 
ez baztertzeari eta 
haien eskubideak 
aitortzeari 
buruzkoa  
 
https://v-g.
eus/2w5uhqz 
 
edo Bilbo, Durango 
edo Getxoko 
udal-araudiak, 
non ezartzen den 
trans pertsonek 
udalerriko 
kiroldegietan 
aldagelak eta 
dutxak sentitzen 
duten generoaren 
arabera aukeratu 
ditzaketela.

https://v-g.eus/2w5uhqz
https://v-g.eus/2w5uhqz
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erabiltzeko, nahiz eta NANean beste genero bat ageri. Beste alor batzuetako analisian ikusi 
den bezala, gizarteak LGTBI agerian jartzearen ardura aniztasunak eragindako pertsonen 
esku uzten du; hau da, gizarteak presuntzio unibertsal hauetan oinarritzen da oraindik ere: 
“heterosexuala zara, kontrakoa frogatzen ez den bitartean” eta “ematen duzun eta NANak 
erakusten duen emakumea edo gizona zara, kontrakoa frogatzen ez den bitartean”:

 “Errazagoa egiten zait ariketak egin, irten eta dutxatzera etxera joatea, 
gimnasioko zuzendaritzari berriro azalpenak ematea baino. Nesken 
aldagelara ez naiz joaten, ez naizelako identifikatuta sentitzen, ezta 
gustura ere”. 

(ELKARRIZKETA: GIZON TRANSA, GAZTEA)

Lesbiana askorentzat, kirola ―futbola eta eskubaloia, batik bat― babesleku baten antzekoa 
da, eta beste lesbiana batzuekin elkartzen eta sozializatzen hasteko espazio bat. 1. 
eztabaida-taldean, zenbaiten iritziz, kirola ez dago hain politizatuta, eta beste esparru 
batzuetan baino errespetu eta askatasun sexual eta afektibo handiagoa dago, eta horrek 
aukera ematen du gazteen artean lesbianismoa agerian jartzeko:

 “Niri hor gertatu zitzaidan… denek aipatzen dute armairutik irtetea, 
kirol-mundua kristona zen, agian ez hain politikoa, baina kristona 
zen hango sexu-askatasuna, mundu paralelo bat zen. Dena askoz 
irekiagoa, askoz baimenduagoa”. 

(1. EZTABAIDA-TALDEA: EZ-BITARRA)

Baliteke lesbiana askok kirola egitea, neurri batean behintzat, badakitelako beste ingurune 
batzuetan aurkituko ez duten mundu lesbikoa aurkituko dutela hor. Alde horretatik, emakumeek 
kirol-baliabideak erabil ditzaten sustatzea, kolektiboen aniztasunari eta beharrei erreparatuz, 
behar-beharrezko neurri bat da lesbiana askorentzat; izan ere, kirol bat egiteaz gain, askotan 
beste emakumeen aurrean sentitzen dutena sozializatzeko espazio bat bilatzen dute.

Diagnostikoan parte hartu duten pertsonen beharren artean, nabarmenduko dugu kirol-arloan 
pertsona horiek diren bezalakoak adierazteko benetako eskubidearen beharra dutela. Kirola 
zintzo egin nahi dute, gainerakoak jakinaren gainean egonda LGTBI pertsonak direla, eta 
kirol-lorpenengatik balioestea nahi dute, ez sexuagatik, generoagatik edo sexu-hautuagatik. 
Eta kirola modu seguruan egin nahi dute, onartzen dituztela jakinda. LGTBI kolektiboa kirolean 
agerian jarri behar dela uste dute, gaur egun ez baita halakorik ikusten:
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 “LGTBI kolektiboa ageriago jarri behar da kirolean, maila profesionalean 
batez ere”.

 (GALDETEGIA: LGTBI PERTSONA)

 “Jende guztiak jakin dezala kirolean ere badirela LGTBI pertsonak,  
haien harremanak eta kirol-garaipenak agerian jar daitezela”. 

(GALDETEGIA: LGTBI PERTSONA)

Jasotako beste behar handi bat kirola inklusio-elementu bihurtzea izan da, lehiatzeko kategoria 
mistoak sustatuz edo ondoren aipatzen den moduan:

 “Eta LGTB kirola babestu behar da. Otsailean, LGTB bolei-txapelketak 
antolatzen dira, eta iaz laguntzak eskatu ziren, baina ezer ez. Ez genuen 
babesik jaso, ezta, aisia-alternatiba gisa, iazko txapelketaren berri 
emateko ere. Inork ez zigun kasu handirik egin. Turismoari taldeentzako 
poltsa batzuk eskatu genizkion, eta poltsa ziztrin batzuk eman zizkiguten; 
benetako babes pixka bat, ez hitzezkoa soilik”. 

(2. EZTABAIDA-TALDEA: MARIKA)

Transek uste dute aldagela egokiak izan behar dituztela, seguru sentitzeko eta pribatutasuna 
izateko, begirada deserosorik eta peioratiborik gabe. Lasai dutxatu eta janzteko espazio 
alternatiboak —oraindik ez da eztabaidatu neutroak, mistoak edo atea itxita duten banakakoak 
izan behar diren—:

 “Espazio alternatibo baten beharra daukat, lasai dutxatzeko, begiradarik 
gabe. Funtsean, ez dit axola jendeak trans naizela jakiteak, ez naiz 
lotsatzen: gay naiz eta kito. Baina aldagela neutro batean ere sartuko 
nintzateke, halako aldagela batean sartzeko arazorik izango ez luketen 
beste pertsonekin batera. Identifikatuta sentitzen zaren aldagelan 
sartzeko aukera izan beharko zenuke, eta norbait deseroso sentitzen 
bada, jar dezatela hirugarren aldagela bat, beste batzuen aurrean aldatu 
nahi ez duten pertsonentzat”. 

(ELKARRIZKETA: GIZON TRANSA, GAZTEA)
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Kirolaren arloan landu beharreko zenbait behar eta alderdi aipatu dituzte, hala nola kirol-
lehiaketetako rol-banaketa eta emakumeei parte hartzeko jartzen zaizkien trabak.

Pertsonek Udalari azaldu dizkioten erronkak lotuta daude alor horretako 
maskulinizazioarekin eta jardun eta jarrera LGTBIfobiko sakonekin. 

Oro har, uste dute Udalak sentsibilizazio-kanpainak antolatu beharko lituzkeela, kirol-
espazioetan jokabide LGTBIfobikoak eragozteko, eta aniztasunari buruzko prestakuntza 
eman beharko litzaiekeela espazio horietan elkarri eragiten dioten pertsonei: 
erabiltzaileak, entrenatzaileak, masajistak, arbitroak, etab. 





ZAURGARRITASUN-ARRISKU 
HANDIENA DUTEN PROFILEI 

BURUZKO HAUSNARKETA
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Kapitulu honetan, ikerketa-prozesuan identifikatutako zaurgarritasun-arrisku 
handiena duten profilei buruzko hausnarketa bat egin da. Diagnostikoa egiteko 
prozesuan oinarritutako hausnarketa bat da, jakina, eta, beraz, izan daitezke 
zaurgarritasun-arriskua duten beste profil batzuk ere (paperik gabeko pertsonak, 
kalean bizi diren pertsonak, mendekotasuna duten pertsona gazteak, etab.). 

Identifikatutako profiletan, desparekotasuneko eta diskriminazioko zenbait 
egitura-sistema biltzen direnez, pertsona horiek zaurgarritasun-egoeran edo, 
agian, gizarte-bazterketako egoeran ere badaude. Diagnostiko honetan —berriro 
esaten dugu—, honako hauek nabarmendu ditugu: 

 Transak

 Intersexualak

 Bisexualak

 Zenbait kultura-ingurunetik etorritako LGTBI pertsonak (migratzaileak)

 Sexu- eta genero-aniztasuna zigortzen duten kultura- edo erlijio-
komunitateetako LGTBI migratzaileak

 LGTBI adineko pertsonak edo mendekotasun-egoeran daudenak

TRANSAK
Sexu-genero sistema bitarraren eraginak eta transexualitatearen patologizazioak 
trans pertsonak estigmatizatu egiten dituzte, eta oso zaila da horri aurre egitea. 
Arauetatik kanpo, trans pertsonak patologizatu eta arazo bihurtzen dituztenez, 
haiei buruzko imajinario soziala negatiboa da. 

Munduko Osasun Erakundeak sortutako Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapenaren 
10. berrikuspen- eta eguneratze-prozesuak (GNS-10)29, 2018rako onartzea 
eta argitaratzea aurreikusita dagoenak, ez dirudi asko lagunduko duela 
transexualitatea modu integralean despatologizatzen, baina ez du nahasmendu 
mentaltzat hartuko (genero-identitatearen nahasmendua). Testuinguru horretan, 
transexualitatea “sexu-osasunarekin lotutako egoerak” izeneko zerrendan 

29  GNS-10 honen 
akronimoa da: 
Gaixotasunen 
Nazioarteko 
Sailkapenaren 
10. bertsioa 
(International 
Statistical 
Classification 
of Diseases and 
Related Health 
Problems). Eta 
gaixotasunak, 
sintomak, 
aurkikuntza 
anormalak, 
salaketak, gizarte-
gorabeherak 
eta gaitz edo 
gaixotasunen 
kanpoko kausak 
sailkatu eta 
kodifikatzen ditu. 
Iturria: Wikipedia.
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egongo da, eta kontzeptualizatu eta “genero-inkongruentzia” izendatuko dute, 
eta kapitulu honetan egongo da: “Osasun-egoeran eragiten duten faktoreak eta 
osasun-zerbitzuekiko harremana”. Terminoaren definizioa aldatzen da, baina 
diagnostiko baten beharra aipatzen jarraitzen du, eta horrek definizioaren izaera 
patologizatzailea errepikatzen du: “Pertsona helduentzat eta nerabeentzat: 
gizabanakoak sentitzen duen eta esleitu zaion generoaren arteko inkongruentzia 
iraunkorra. Sarri, sentitzen duen generoan bizitzeko eta onartua izateko 
‘trantsizioa’ egitea desiratzen du. Trantsizioa hormona edo kirurgia bidez edo 
beste osasun-baliabideen bidez egin daiteke, beti ere gorputza nahi adina eta 
ahal den neurrian sentitzen den generoarekin bat etor dadin. Diagnostikoa ezin 
da esleitu pubertaroa hasi baino lehen. Portaera eta genero-lehentasunak ez dira 
nahikoa oinarri diagnostikoa esleitzeko”.

Nolanahi ere, oraindik indarrean jarraitzen du transexualitatearen egoera guztiz 
patologizatzaileak. Esate baterako, izena eta sexuaren aipamena legez aldatzeko 
irizpideetako bat genero-disforia egiaztatzen duen ziurtagiri bat aurkeztu behar 
izatea da. Ziurtagiria lortzeko, pertsonaren ebaluazio klinikoan oinarritutako 
balorazio psikopatologiko bat egin behar da, benetan transexuala dela klinikoki 
erabakitzeko30. 2009tik aurrera, definizioa eta praktika aldatu egin dira zenbait 
lurraldetan. Adibidez, Katalunian 2016tik aurrera transexualitatea ez da horrela 
definitzen, eta pertsonak ez du diagnostiko kliniko edo psikologikorik egin 
beharrik, sexua aldatzeko operazio bat egiteko. Alde horretatik, Transit unitatea 
erreferentzia da Estatu osoan.

Diagnostiko-prozesuan parte hartu duten pertsonei dagokienez, ohartu gara ez 
dutela iritzi bera transexualitatearen bizipenari eta esanahiari buruz: bizipen 
erabat linealak daude, bai eta oso aldakorrak ere. 

Nolanahi ere, pertsona horien zaurgarritasuna areagotzen duten elementu hauek 
identifikatu dira:

 Oro har, gizarteak trans pertsonak estigmatizatzen ditu, imajinario kolektiboan 
oso errotuta dagoen ikuskera heterosexista eta bitar batean oinarrituta; halaber, 
gizarteak transexualitateari buruzko ikuskera patologizatua du.

 Kasu guztietan ezin da lortu identitate propioari dagokion dokumentazio bat, edo 
dokumentazio hori izanez gero (“dokumentazio iragankorra”), gerta daiteke trans 
pertsonarekin egunero bizi diren instantziek edo erakundeek ez onartzea. 

30 Bartzelonako 
LGTBI herritarren 
errealitateei 
buruzko 
diagnostikoa eta 
Transexualitate-
egoeran dauden 
pertsonei arreta 
osoa emateko 
gida. Hezkuntza-, 
gizarte- eta 
osasun-arloetatik 
gomendatutako 
jarduerak (6.5. 
atala: Genero-
identitateko 
unitateak). 
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Erakunde publikoetan, unibertsitatean31 eta lan-bila aritzean, pertsona horien 
estigma errepikatu eta zaurgarritasuna areagotu egiten da. Administrazioek 
dokumentazio iragankorraren prozesuaren eta haren funtzionamenduaren berri ez 
dutela sumatzen da.

Trans pertsonen zaurgarritasun berezi hori eragiten duten faktoreak gizartean oso 
errotuta daudenez eta erakundeek legitimatzen dituztenez, zailtasun eta presioak 
jasan behar dituzte eguneroko bizimoduan alor guztietan (osasuna, lana, hezkuntza, 
kirola, etab.), bizitzeko arauekin bat ez datozen pertsona horiek arau horiek betetzera 
behartzen baitituzte. Pertsona horien egoeraren berri ez izateak, gizartearen 
sentsibilizazio faltak eta eguneroko bizipena normalizatzeko tresnen gabeziak 
etengabe indartzen du trans pertsonen estigma.

INTERSEXUALAK
Sexu-genero sistemaren logika bitar eta baztertzailearen ildo beretik, intersexualen 
zaurgarritasuna areagotu egiten da, haien errealitatea ezagutzen eta onartzen 
ez duen sistema sozialean. Intersexualitatearen patologizazioa erabatekoa da, 
eta intersexualitatea zenbait sindrome gisa soilik sailkatzen da. Tratamenduek 
nazioarteko araudia dute eta hormonazioari eta genitalen berreraikuntzari buruzko 
adostasunetan oinarritzen dira. Intersexual askok balioetsi dute planteamendu 
hori. Hala ere, nabarmendu behar da adostasun horiek kritikatzen dituzten 
diskurtsoak sortu direla denboraren poderioz, eta horrek subjektu politiko bat 
eratzen laguntzen du. 

Diagnostiko-prozesuan, pertsona horiekiko harremana mugatua izan da, baina badira 
adierazi beharreko zenbait alderdi esanguratsu. Diagnostikoaren esperientziaren 
arabera, pertsona horiek pentsatzen dute beren egoera gaixotasun bat dela, tratatu 
eta “konpondu” beharrekoa.

Hala ere, erabilitako indarkeria medikoak kalte psikologiko handia eragiten die 
intersexualei. Bestalde, pertsona horien egoera ezagutzera ematen ez denez, eta 
horri buruzko ezagutzarik, kontzientziarik eta sentsibilizazio sozialik ez dagoenez, 
pertsona horien zaurgarritasun-egoera ukaezina da. Nabarmendu behar da 
errealitate ez-bitarrei buruzko —eta, oro har, sexu- eta genero-aniztasunei buruzko— 
sentsibilizazioa, agerian jartzea eta kontzientzia hartzea landuko dituela gehienbat 
Gasteizko Udalak indar handiagoz. 

31  2017ko 
azaroaren 3an, 
Euskal Herriko 
Unibertsitateak 
(EHU) iragarri 
zuen hirugarren 
lauki bat jarriko 
zuela inprimaki 
guztietako sexua 
atalean. Oraindik 
ez dugu neurri 
horren eragin 
praktikoaren berri: 
 
https://v-g.
eus/2qGc9ys

https://v-g.eus/2qGc9ys
https://v-g.eus/2qGc9ys
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BISEXUALAK
Pertsona bisexualen kasuan, egiaztatu da bi bidetatik jasan dezaketela 
diskriminazioa: heterosexualen aldetik eta gay eta lesbianen aldetik. Alde horretatik, 
kolektibo bereko kideek ulertzen eta onartzen ez dituztenez (beharrezko fikzio gisa 
izendatu dugun LGTBI sigla horietako kideak), baztertuta gelditzen dira, kolektibo 
horretako talde zaurgarria izan arren.

Bisexuala, askotan, jendearen aurrean heterosexual gisa ageri da, eta horrek eragin 
psikologiko negatiboa du armairu horretan bizi diren pertsonarentzat.

ZENBAIT KULTURA-INGURUNETIK ETORRITAKO 
LGTBI PERTSONAK (MIGRATZAILEAK)

Atal honetan, egiaztatu da migratzaile trans, gay eta lesbianek zenbait arazo izan 
ditzaketela, beren jatorrizko herrialdeetan nahiz harrera-hirietan eta erreferentzia-
komunitateetan dagoen lesbofobia, transfobia eta homofobiagatik. Beste arazo bat 
izan daiteke administrazioaren aurrean duten irregulartasun-egoerak eragindako 
zaurgarritasuna. Eta, azken arazoa harrera-hirietako eta -komunitateetako xenofobia 
da. Aldaera horiek, jakina, ez dira batera gertatzen, ezta pertsona guztien artean ere, 
baina berez dira desparekotasun- eta diskriminazio-iturri. 

Gainera, zenbaitetan, jatorrizko herrialdeetako transfobiak, homofobiak eta lebofobiak 
LGTBI pertsonen jazarpena eta delitugiletzat hartzea dakarte, eta eragindako 
pertsonek agian nahi ez duten migrazio-prozesua hasi behar dute (asiloa eskatzen 
duten migratzaileak).

Hauek dira atal honetako arazo nabarmenenak: norberaren identitatearen eta 
dokumentazioaren arteko inkongruentzia, lan ezegonkorra etxe-zerbitzuetan edo 
sexu-lanetan, etxebizitza bat eskuratzeko zailtasunak, bakardadea eta sozializatzeko 
erreferentziazko espazioen falta.

Alderdi positiboen artean, aipatu behar da, ez modu absolutuan baina bai 
esanguratsuan, Gasteiz jatorrizko hiri eta herrialdeak baino hiri lasaiagoa eta 
toleranteagoa dela, LGTBI pertsona migratzaileen esanetan.
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SEXU- ETA GENERO-ANIZTASUNA 
ZIGORTZEN DUTEN KULTURA- EDO ERLIJIO-
KOMUNITATEETAKO LGTBI MIGRATZAILEAK

Zaurgarritasuna sortzen duten faktoreei erreparatu beharrean —batik bat migrazio-
prozesuekin lotzen dira, aurreko puntuan bezala—, erreferentziazko kultura- edo 
erlijio-komunitateen eragina aztertuko dugu hemen, LGTBI pertsonak baztertzen 
dituzten heinean.

Alde horretatik, komunitate horietako LGTBI pertsonak baztertuta egon daitezke 
beren komunitateetan, eta horrek ondorio psikologiko eta sozialak ekar ditzake 
(adibidez, deserrotzea), baita ondorio praktiko eta pertsonalak ere, komunitate horiek 
pertsonak horiek babesteari uzten baitiote (adibidez, lan bat lortzeko). Pertsona 
horiek, gaitzespenaren eta deserrotzearen beldur, agerian ez badaude, bizimodu 
bikoitza egiten dute, eta horrek ondorio psikologiko handia dakar. Askotan, adibidez, 
lesbianak zigortzea oso lotuta dago emakume ez-osoa, ez-zuzena, izatearekin, 
ulertzen baita lesbiana izanez gero, uko egiten zaiela emakume-emazte eta 
emakume-ama eginkizunei.

Nolanahi ere, ezin da ondorioztatu erreferentziazko komunitate jakin batek 
(arabiarrak, ebanjelistak, ijitoak, katolikoak, etab.) berez beti baztertzen dituela 
LGTBI pertsonak. Puntu honetan, ohartarazi behar da, prebentzio gisa eta 
Bartzelonako LGTB herritarren errealitateen diagnostikoak egiten zuen bezala, 
gaur egungo zenbait diskurtsotan lotuta ageri direla lesbianen, transen eta gayen 
eskubideen defentsa eta diskurtso xenofoboak, haien arabera immigranteak berez 
baitira homo/transfobikoak.

LGTBI ADINEKO PERTSONAK EDO 
MENDEKOTASUN-EGOERAN DAUDENAK

Logika intersekzional baten arabera —ez diskriminazio-motak batzen dituena, baizik 
eta pertsona jakin bati eragiten dioten zaurgarritasun-aldaerak konbinatzen dituena—, 
adina eta mendekotasuna ere bi aldaera erabakigarriak dira. Mendekotasun-egoeran 
dauden LGTBI pertsonek (gaixotasunagatik, desgaitasun intelektual edo fisikoagatik, 
edo adingabeak izateagatik) gehiago jasaten dute heteronormatibotasunaren eragina, 
hala nola jasotzen duten arretan, eta baliabide eta ekipamendu egokien faltan. 
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Bestalde, bakardade-egoerak edo sozializatzeko espazioen falta gehiago gertatzen dira 
LGTBI adineko pertsonen artean, zailtasunak baitituzte, adibidez, harreman sozialak, 
afektiboak edo sexualak izateko. Alde horretatik, belaunaldien artean alde handia 
dagoela sumatzen da. Izan ere, adinekoentzat, agerian egon edo ez, espazio fisikoak 
dira harremanak izateko leku nagusiak; gazteentzat, berriz, aplikazioak, txatak eta 
abar.





LGTBI ELKARTEAK  
ETA BESTE ELKARTE INTERESGARRI 

BATZUK GASTEIZEN 
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ELKARTEEN SAREA AZTERTZEN
Diagnostikoa egiteko prozesuan, elkarrizketak egin dira Gasteizko hainbat 
elkarterekin. Horri esker, hiriko ekosistema soziala eratzen duten alorren errealitate, 
behar eta proposamenen berri jakin dugu.

Ikuspegi intersekzionalari erantzunez, aukeratutako elkarteek zenbait ikuskera 
ideologiko eta jarduera-eremu dituzte: aktibismoa, hezkuntza, arreta, informazioa 
eta aholkularitza, eta osasuna; zenbaitetan, horiek guztiak elkarte batek lantzen 
ditu modu konbinatuan. Halaber, kontuan hartu behar da eztabaida-taldeetan, 
norbanakoez gain, kirol-arloko, aktibismoaren eta feminismoaren arloko eta LGTBI 
arloko pertsonek ere parte hartu dutela. Beraz, pertsona horiek beren elkarteetako 
diskurtsoak azaldu dituzte eztabaida-taldeetako gai-egerpenetan.

Puntu honetan, adierazi behar da diagnostiko honen helburuen artean ez dagoela 
hiriko LGTBI elkarteen sareari buruzko azterketa egitea; dena dela, geroago azterketa 
berezi bat mereziko luke. Hala ere, azpimarratu nahi dugu zenbait elkarteri egindako 
hurbilpenak aukera eman digula Gasteizen sexu- eta genero-aniztasunari buruz, 
neurri handi batean, zer diskurtso eta praktika dauden jakiteko.

Kapitulu hau, aurrekoa bezala, alor hauen inguruan antolatu da: zeharkako gaiak, 
eremu publikoa, hezkuntza, lan-arloa, osasun-arloa, aisia eta kultura, eta kirola. 
Elkarrizketetan sortutako diskurtso eta azalpenak jasotzen ditu, kontakizun-modura, 
haien artean alderatzeko asmorik gabe eta horietako bakoitzaren pisu espezifikoa 
aztertu gabe. 

Atal honetan azaltzen diren alderdiak elkarteek zehatzago edo bereziago azaldutakoak 
dira, batez ere. 

ZEHARKAKO GAIAK ETA GAI POLITIKOAK
JATORRIA: HETEROPATRIARKATUA, HETEROSEXISMOA ETA 
INTERSEKZIONALITATE FALTA

Zenbait elkartek lehendabizi adierazi dute heterosexismoari eta heteropatriarkatuari 
erreparatu behar zaiela —Udalaren esku-hartzean nahiz aktibismoan—, sistema horiek 
pertsonengan dituzten ondorioei baino gehiago. Begirada aldatzearen alde egiten dute.
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Haien ustez, arazoaren jatorria imajinario sozialean dagoen ikuskera heterosexista eta 
heteropatriakala da. Horrela, Udalaren esku-hartzea, ikuspegia eta jarduteko aukerak, 
halaber, desbideratuta daude eta sistema LGTBIfobikoa errepikatzen dute. Ikuskera hori 
gainditu ezean, udal-jarduerekiko mesfidantza handia da:

 “Homofobia Administrazioaren sinesmen-sistemaren parte da. Jarrera 
hartzen dudanean, homofobia sortzen ari naiz. Isilik geratzea ezin da 
aitzakia gisa erabili, isilik geratzea parte hartzea da. Eta Administrazioak 
—Udalak— begirada erabat heterozentratua eta heterosexista du.” 

(ELKARRIZKETA: TRANSBOLLOMARIKA SAREA)

Bestalde, LGTBI pertsonak “beharrezko fikzio” gisa hartzearen ikuskera hori saihesten da 
nolabait. Izan ere, LGTBI pertsona batzuk ez datoz bat profil nagusi eta normatiboenekin, 
eta zenbait diskriminazio-mota jasaten dituzte, zaurgarriagoak dira. Hortaz, arriskua da 
Administrazioaren zenbait politikak eta jarduerak pertsona horien arazo eta beharrak 
aintzat ez hartzea:

 “Izan ere… zer arazo ditu 23 urteko mutil maritxu eta guapo asko 
batek, gimnasiora doanak eta Matematikako hirugarren mailan 
dagoenak? Ziur asko norbaitek marikoi esango zion, familiarekin 
arazoak izango zituen… ala ez, baina noski, hori ez zaigu interesatzen, 
edo uste dugu ez dela garrantzitsuena… Garrantzizkoena hauxe izan 
daiteke: pertsona transexual batek, familia desegituratu batekoak, 
beste kultura batekoak nola lor dezake lanpostu bat, edo nola balia 
daiteke osasun publikoaz?” 

(ELKARRIZKETA: LUMAGORRI HAT)

Beraz, proposatu da beharrezkoa dela sistema heterosexista eta heteropatriarkalaren 
aurkako borroka nabarmentzen duen bide bat hastea, ikuspegi intersekzionaletik abiatuta, 
errealitate konplexuak aintzat hartzeko eta haiei erantzuteko gai izango dena. Azaldu dute 
nolabaiteko paralelismoa dagoela berdintasun-politika publikoek, oro har eta orain arte, 
izan duten garapenarekin. Hau da, politika horiek ez dute aintzat hartu intersekzionalitatea, 
eta emakume jakin baten beharrak eta interesak betetzera bideratuta egon dira (emakume 
zuria, tarteko adinekoa, familia-ardurak dituena, etab.), eta alde batera utzi dituzte 
errealitate konplexuak, zaurgarritasun sozial handikoak, gero eta presentzia handiagoa 
dutenak. 
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Udalak sexu- eta genero-aniztasunari ikuspegi intersekzional batetik heltzeko, bi bide 
nagusi daude: LGTBI politiketarako zinegotzigo berezi bat sortzea, edo, bestela, oraingo 
Berdintasunerako Zerbitzuaren bitartez kudeatzea. Horri buruzko analisi bat egin duten 
elkarteek ez dute iritzi bera: elkarte batzuek ez dute ondo ikusten Berdintasunerako 
Zerbitzua sexu- eta genero-aniztasuna sustatzeaz arduratzea; izan ere, emakumeen eta 
LGTBI pertsonen zapalketaren oinarria berdina izan arren (patriarkatu heteronormatiboa), 
oraingo berdintasun-politiketan generoaren ikuspegi zabalago bat aintzat ez hartzeko 
arriskua dago. Gainera, uste dute gaur egun ez dagoela prestakuntza eta eskumenak 
dituen udal-teknikaririk, LGTBI pertsonen behar bereziei modu eraginkorragoan heltzeko:

 “Ez dakit, nik berdintasuna soilik baino askoz bereziago ikusten dut. Hau 
da, aniztasuna esaten zaion horretan, bestalde oso bitxia iruditzen zait, 
aniztasunaren gestioa modu askotan egin baitaiteke —komunitateen, 
kolektiboen, beharren arabera—, LGTBI kontua berdintasunean egotea, 
bada, nik ez dut ikusten, aniztasunean ikusten dut gehiago…”

 (ELKARRIZKETA: LUMAGORRI HAT)

Azkenik, eskatzen da kontuan hartu behar dela desparekotasun eta desegituraketa 
sozialeko mekanismoek nola eragiten duten hainbat alorretan bazterketa jasaten duten 
pertsonak egotea.

 “Adibidez, neska-mutil gazte batzuek arretazko sare publikoan sartzeko 
beharra izatea, edozein alorretan homofobia jasan dutelako eta horrek 
ingurunea galtzea eragin dielako, eta bat-batean babes-sarean sartzen 
dira eta babesgabetzen dituzte, berriro erasotzen diete; izan ere, 
homofobiaren gaiarekin politika erradikala egiten ez dudan bakoitzean, 
berriro erasotzen diet”. 

(ELKARRIZKETA: LUMAGORRI HAT)

LGTBI SAREAREN KONPLEXUTASUNA ETA ANIZTASUNA GASTEIZEN

Gai hori elkarrizketa guztietan modu esplizituan atera ez den arren, prozesuan parte hartu 
duten elkarte batzuek mahai gainean jarri dute. Alde horretatik, hauteman da berriki 
sortutako elkarteren batek eta elkarte historikoek distantzia sinboliko adierazgarria dutela 
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elkarren artean. Elkarte berri horien iritziz, beren ikuspegia ibilbide luzeagokoena 
baino zabalagoa eta konplexuagoa da eta aktibismoa ez dute berdin baliatzen.

Zehazki, elkarte berrienen ezaugarriak dira, besteak beste, transmisoginiaren 
aurkako borroka, aniztasun funtzionala duten pertsonak biltzeko gaitasuna, ikuspegi 
intersekzionalagoa, aktibismoa sare sozialetan eta ekoizpen grafikoa. Elkarte 
historikoei ezaugarri hauek leporatzen dizkiete: instituzionalizazioa, konplexutasuna 
gutxiago aintzat hartzea , baina koherenteak izatea une historikoarekin eta 
elkartearen ideologiarekin.

Nolanahi ere, elkarrizketatutako elkarteak bat datoz honetan: Gasteizko LGTBI 
elkarteen sarea txikia da, eta haren eragiteko gaitasuna ez da oso garrantzitsua. 
Ez dituzte irtenbide bakarrak proposatzen, elkarteen diskurtsoek funtzionatzeko 
hainbat modu baitakartzate eguneroko bizimoduan. Dena dela, azken urtean 
pertsona batzuek jasandako eraso LGTBIfobikoak kezkagarriak dira elkarte 
guztientzat, eta denek uste dute Udala ez dela gai izan erasoei erantzun egokia eta 
sistematikoa emateko.

EREMU PUBLIKOA
Elkarteen iritziz, eremu horretan, kaleaz gain, Administrazioa ere badago, gai 
publikoak kudeatzen dituen aldetik. Horrela, interpretatzen dute diagnostiko-
prozesua bera ere mugatua dela eta handitu egin beharko litzatekeela, eta Udalaren 
esku-hartzea bereziki aztertu beharko litzatekeela. 

Aipatzen dute Udalak, gaur egun, herritarrekiko arreta- eta harreman-zerbitzuetan, 
ez duela aniztasun-ikuspegirik. Adierazten dute, beraz, ikuspegi intersekzionala 
txertatu behar duela eta politika integral eta zeharkakoak garatu behar dituela, 
honako hauek lantzeko: informazioa jasotzeko tresnak, udal-langileen prestakuntza, 
udaleko politikarien konpromisoak, arreta-protokoloak, diru-laguntzen deialdien 
irizpideak, etab. Laburbilduz, sexu- eta genero-aniztasuna zeharka txertatzea 
Udalaren esku-hartzean, gizon eta emakumeen arteko parekotasunarekin egiten 
saiatzen den bezala. 

Halaber, aipatzen da konpromiso politiko eta instituzional irmorik ez badago egin 
daitezkeen aurrerapenak adabaki hutsak izango liratekeela eta ez luketela aldaketa 
sakonik egiten lagunduko:
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 “Jakin behar dugu zenbat neska-mutilek jotzen duten udal-
zerbitzuetara eraso homofoboak jasan dituztelako, adibidez… 
Jakin behar dugu zer iristen den lehenago, bazterketa ala 
homofobia. Hori guztia jakin behar dugu, eta guk ezin dugu hori 
egin. Datu horiek Udalak ditu, edo datuok eskuratzeko aukera”. 

(ELKARRIZKETA: LUMAGORRI HAT)

Bestalde, eremu publikoa kalea ere bada, eta elkarteek diote azken urtean izandako 
eraso LGTBIfobikoak udal-jardueraren faltaren adibide paradigmatikoa direla. 
Gainera, agerian jartzen dute Udalak jendaurrean iragarri zuen konpromisoa, 
hirian eraso LGTBIfobikoei aurre egiteko protokolo bat egiteko eta abian jartzekoa. 
Gogorarazten dute erasoak ez direla jaietan soilik gertatzen eta, emakumeen 
aurkako indarkeriarekin bezala, egiturazko arazo bat denez, elkarrekintza sozialeko 
edozein testuingurutan gerta daitezkeela. 

Alde horretatik, argi eta garbi eskatzen dute biktimak errudun bihurtzen ez dituen 
politika bat garatzea, erasotzaileak nabarmentzen dituen politika bat. Politika 
horrek, halaber, aintzat hartuko luke arreta horren ardura duten udal-langileen 
prestakuntza (udaltzaingoa, etab.), eta Udalak eraso horiek gaitzesteaz gain, 
presioa egin beharko luke eraso horiek gorroto-delitutzat har daitezen eta, beraz, 
tratamendu juridiko zehatzagoa izan dezaten.

Adierazi behar da elkarrizketatutako elkarte guztiek dutela kezka hori, baita parte 
hartu duten norbanakoek ere. Premiazko gaia denez, zenbait elkarte, hala nola 
Transbollomarika Sarea, hasi dira erantzun-jarduerak abian jartzen, Udalak ez 
duelako arretarik ematen eta hirian erreferente indartsurik ez dagoelako:

 “Ez dugu ulertzen hori guk egin behar izatea, erakunde 
publikoen esku egon beharko luke, baina une honetan  
Sare premia bat betetzen ari da, laguntza-zerbitzu bat; 
hau da, telefono-zenbaki bat ematen du, erasoa jasan  
duten pertsonek leku bat izan dezaten, zerbait,  
une horretan joateko eta laguntza izateko”. 

(ELKARRIZKETA: TRANSBOLLOMARIKA SAREA)
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HEZKUNTZA
Elkarrizketatutako elkarteei hezkuntzaren alorra funtsezkoa iruditzen zaie 
aniztasuna landu ahal izateko. Hala ere, badakite egiturazko zailtasunak daudela 
aldaketa erradikala izateko, baita hezkuntza-sistemaren makrosistema oso 
heteronormatiboa eta heterosexista dela ere.

Halaber, kritikatzen dute balioen heziketa, azken urteetan, ia eskolaren esku soilik 
utzi dela, eta heziketa hori, hezkuntza formaletik kanpo, eguneroko bizimoduko 
hainbat esparrutan izaten dela, hala nola hezkuntza ez-formalean, aisialdiko 
taldeetan, familietan, lagunen artean, etab. 

Eguneroko eta askotariko erreferenterik ez izateak —ezinbestekoak— indartu egiten 
du eguneroko ikusezintasun hori. Hortaz, funtsezkoa da erreferente horiek modu 
koherente eta sistemikoan txertatzea:

 “Erreferente horiek bereziki eta berariaz lantzen ez badituzu 
—familia-eredu desberdinak, sexu-aniztasunaren eredu 
desberdinak, etab.—, orduan ez zara aniztasuna lantzen ari. 
Ikusten ez dena ez da existitzen”. 

(ELKARRIZKETA: STEILAS)

Elkarteek planteatzen dute Udalaren eragin-eremua zabala dela, hezteko balio 
duten esparrutan esku hartu ahal izateko. Ez dira ari curriculumaren osaeraz, 
Udalak ez baitu eskumenik horretan, baizik eta Udalaren mendeko ekimenez: sexu- 
eta genero-aniztasuna sustatzen eta agerian jartzen duten programak; jarduerak 
haur-eskoletan, Musika Eskolan eta Dantza Eskolan; haurrentzako tailerrak 
ikastetxeetan, ikuspegi soziala landuz, ez ikuspegi medikoa edo psikiatrikoa; 
guraso-elkarteentzako prestakuntza eta gurasoentzako eskolak; gizarte-etxeetako 
programazioak; Gasteizko Emakumeon Jabekuntzarako eta Berdintasunerako 
Eskola32 (oso lan positiboa egiten duela aipatu dute); udalerrian hezkuntza ez-
formala lantzen duten taldeentzako diru-laguntzen deialdiak; etab.

Adibide gisa, esperientzia egokitzat jo dute Uribe Kostako Mankomunitateak abian 
jarritako plan bat, sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegia txertatzeko Lehen 
Hezkuntzako ikastetxeetan eta institutuetan ematen den sexu-hezkuntzan:

32 Gasteizko 
Emakumeon 
Jabekuntzarako eta 
Berdintasunerako 
Eskola:  
 
http://v-g.
eus/2ct83T5

http://v-g.eus/2ct83T5
http://v-g.eus/2ct83T5
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 “Haurrekin lan egiten baduzu, harremanetako gutxienekoak, errespetua, 
adostasuna... oso ondo ulertzen dizute. Gaur egun ere, jende askok uste 
du sexu-hezkuntza platano bati kondoi bat jartzea dela edo, bestela, 
gaixotasunez eta prebentzioaz hitz egitea. Beste guztia (desira, plazera, 
gorputza) ez da existitzen”. 

(ELKARRIZKETA: BERDINDU ESKOLAK)

LAN-ARLOA
Elkarrizketatutako elkarteak eta norbanakoak bat datoz lan-arloko gai nagusietan. 
Elkarteek ez dute arlo hori sakon aztertu, nahiz eta garrantzitsua dela iruditzen zaien, 
baina haien diskurtso eta planteamenduak gehiago bideratu dira Udalak esku har 
dezakeen alorretara.

Pentsatzen dute Udalak funtsezko eginkizuna izan dezakeela, gizartean 
aniztasunarekiko giro inklusiboagoa eta errespetutsuagoa sustatuz, informazio-, 
sentsibilizazio- eta kontzientziazio-kanpainen bidez, edo administrazioen eta 
enpresen arteko espazioak sortuz, besteak beste, LGTBI pertsonen lan-baldintzei 
buruz hausnartzeko.

Hala ere, bada azterketa-eremu espezifiko bat: sexu-lana. Testuinguru horretan, 
prostituzioari buruzko jarrera nagusien arteko eztabaida alde batera utzita 
(abolitzea/arautzea) —denborarekin alferrekoak suertatu dira, esku hartzeko aukerak 
geldiarazten baitituzte, eztabaida termino makroetan konpondu arte—, Gasteizen 
sexu-lanean jarduten duten trans pertsonek, gaur egun, identifikatu dugun kolektibo 
zaurgarrienetako bat osatzen dute. Horregatik, elkarteek esku hartzeko behar 
espezifikoak proposatzen dituzte, pertsona horiek ahalduntzeko eta haien oinarrizko 
beharrei erantzuteko. Beraz, Udalari zenbait politika abian jar ditzala eskatzen diote, 
pertsonek (emakumeek transek eta migratzaileek, batez ere) prostituzioan egiten 
duten lanaren kalitatea hobetzeko. 

Halaber, azaldu dute pertsona horiek erabakiak hartzeko oso gaitasun mugatua 
dutela, prestakuntza-maila txikia dutelako eta gizartearen diskriminazioa jasaten 
dutelako, eta horren ondorioz, zenbaitetan, sexu-lana dute aukera bakarra. Alde 
horretatik, pertsona horien enplegagarritasuna hobetzera bideratutako politikak ere 
eskatzen dira.
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OSASUNA
Alor hori elkarrizketatutako norbanakoek analizatu dute 5.5. puntuan. Puntu 
horretan, zenbait elkartek azaldutako gaiak ere jasotzen dira, hala nola Sidálava 
– HIESaren Kontrako Batzordeak adierazitakoak. Batzorde horrek diskurtso eta 
praktika integralak ditu GIBaren inguruan eta horrek LGTBI kolektiboan duen 
eraginean, eta, gainera, gai horretan erreferente dira hirian. Adierazi behar da 
eragin hori, neurri handi batean, gay eta transexualen artean izaten dela. 

Egindako azterketa osatzeko, nabarmendu behar da elkarte baten gogoeta: 
GIBari erreparatzen dioten gayen elkarte edo taldeen falta sumatzen dute, tresna 
eraginkorrak ematen dituztenak, bai prebentzio-kanpainen edo beste jarduera 
batzuen bidez. Azaldu dute Gasteizen ez dagoela talde baten partaide izatearen 
lotura hori, ezta gay-identitatearen presentzia ere (lokaletan ere ez), eta horrek asko 
zailtzen du lana, esku-hartzeak indibidualak baitira eta ezin baitira talde handiago 
baten partaide izan: 

 “Gasteizen mutilen elkarte bat egotea gustatuko litzaidake, haien 
ustez zer prebentzio-mota egin daitekeen jakiteko. Garbi baitago 
kondoia ez dela...”. 

(ELKARRIZKETA: SIDÁLAVA- HIESAREN KONTRAKO BATZORDEA)

Elkarteen iritziz, nabariak dira osasun-arreta orokorreko presuntzio heterosexista 
eta heteronormatiboa, bai eta transexualen osasunaren medikalizazioa eta 
psikiatrizazioa ere. Emakume lesbianentzako osasun-agenda (ugaltze-politika, 
adibidez) azterketa sakonagoa eskatzen duen gaietako bat da. 

Azkenik, toki-administrazioari eskatzen zaio arreta psikologikoa emateko zerbitzuak 
abian jar ditzala, sexu-orientazioan eta genero-identitatean espezializatuta eta 
doakoak. 

AISIA ETA KULTURA
Elkarrizketatutako elkarteen analisi, iritzi eta proposamen gehienak diagnostiko 
honetako 5.6. puntuan jaso dira, pertsonen eta elkarteen ikuspegiak batzen dituena.
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Puntu honetan, elkarteek eztabaidatzen eta salatzen dute Udalak ez dituela hirian 
kultura- eta jai-espazio inklusibo eta askotarikorik sortzen. Jarduera falta hori 
garbi ikusten da, adibidez, blusek jasotzen duten babesean edo kultura-eskaintza 
heterosesixta eta heteronormatiboan (kontzertuak, antzezlanak, jarduera ludikoak, 
etab.), kultura-ekoizpen eta -adierazpen horiek ez baitute sexu- eta genero-
aniztasuna islatzen.

Alde horretatik, ikuspegi-aldaketa bat eskatzen dute, konpromiso politiko eta 
instituzional garbi eta ausart batean oinarrituta, hiriko bizitzaren adierazpen 
guztietan sexu- eta genero-aniztasuna islatu eta sustatuko duten politika berriak 
sortzeko.

Hortaz, aisiaz baino gehiago, elkarteek kultura aipatzen dute, ikuspegi jakin bat 
sortzen duen tresna den aldetik; hau da, ez da arlo neutro bat, baizik eta Udalak 
sustatutako adierazpenek ikuspegi heterozentratua behin eta berriro indartzen 
duten arloa, eta hori gainditu egin behar da beste erreferente batzuk sortzeko. 

KIROL-ARLOA
Diagnostiko-prozesuan parte hartu duten elkarteek ez dute kirol-arloan bereziki lan 
egiten, baina aipatu dute Udalak esku hartu beharreko beste arlo bat dela, kirol-
instalazioen kudeaketaren bidez eta eskolaz kanpoko jarduerak babestuz. Adin guztietako 
pertsonak elkarren artean sozializatzeko espazio naturala da. 

Elkarteek hainbat jarduera aipatu dituzte, besteak beste: kirol inklusiboa sustatzea, 
diskriminazioaren aurkako kanpainak, lehiaketa baztertzaileei laguntzarik ez ematea, 
transentzako, ez-bitarrentzako edo genero aldakorreko pertsonentzako espazio fisikoak 
egokitzea (aldagelak, bainugelak, etab.), eta kirol-arloko udal-langileen prestakuntza.



VITORIA-GASTEIZKO 
GENERO-
BERDINTASUNERAKO 
2018-2021EKO IV. 
PLANEAN SAR DAITEZKEEN 
PROPOSAMENAK
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LEYENDA

Udal-eskumena

Udal-eskumena

Azken atal honetan, laburbilduta jasotzen dira diagnostiko-prozesuan norbanakoek 
nahiz elkarteek sexu- eta genero-aniztasunaren inguruan Udalaren esku-hartzeari buruz 
egindako proposamen guztiak.

Nabarmentzen dugu, halaber, diagnostiko hau egiteko prozesuan, Gasteizko Udaleko 
Berdintasunerako Zerbitzuak lan-saio estrategiko bat antolatu zuela berdintasun-
politiketan sexu- eta genero-aniztasuna txertatu nahi denean sortzen diren erronkez, 
eztabaidez eta praktikez hausnartzeko. Lan-saio horretan, Udalaren esku-hartzeari 
buruzko proposamenak ere azaldu ziren. Horren guztiaren edukia III. Eranskinean 
zehaztuta dago. 

Diagnostikoan parte hartu duten pertsonek proposatzen dituzten jarduerei dagokienez, 
alderdi hauek adierazi behar dira: lehendabizi, neurrien proposamenak ez dira bereizi 
zeinek egin dituen kontuan hartuta, lehentasuna eman baitzaio batera aztertzeari eta 
dokumentuan oro har azaltzeari; bigarrenik, behin baino gehiagotan errepikatutako 
proposamenak proposamen bakartzat hartu dira; hirugarrenik, proposamen guztiek ez 
dute zehaztasun-maila bera; laugarrenik, Udalaren eskumenekoak izan daitezke edo ez 
(adierazita dago). 

Kapitulu honen xedea diagnostiko-prozesuan sortutako proposamenak ahalik eta 
zehatzen agertzea da, erreferentzia-arloen arabera antolatuta. Antolamendu horrek ez 
du adierazten sektorekako planteamendu bat, baizik eta egindako proposamenak ondo 
ulertzeko azalpen bat, gainerako txostenarekin koherentzia izateko. Gainera, kontuan 
hartu da azaldutako alorrak ikuspegi intersekzionalago batetik lan egiten duten eremu 
konplexuago eta orokorragoetarako lehen hurbilpenak direla.

Berariazko arloaALOR OROKORRA Jarduketa



Jarduera 

Eusko Jaurlaritza Mistoa
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ERAKUNDE-ERALDAKETA
Atal honetan, Gasteizko Udalaren esku dauden proposamenak ageri dira, erakunde-
eraldaketarako bidea irekitzen dutenak, sexu- eta genero-aniztasuna udal-jardueran 
sartuz.

Erakundearen 
antolamendua

ERAKUNDE-ERALDAKETA

Erakundeen 
konpromisoa

Informazio-
bilketa

Udalaren 
komunikazio 
eta -ekoizpen 
grafikoa

Enplegu Publikorako Eskaintzaren 
ikasgai-zerrendan sexu- eta genero-
aniztasunarekin loturiko gaiak sartzea.

Udalak LGTBI kolektiboaren sinbolo eta 
ospakizunak babesten dituela ziurtatzea 
(batez ere, LGTBI Komunitatearen 
Nazioarteko Egunean bandera jartzea)

Datuak modu inklusiboan jasotzea, sexu- 
eta genero-aniztasuna kontuan hartuz 
(autoidenfikaziorako beste lauki batzuk, 
etab.)

Komunikazio eta ekoizpen grafikoan 
erreferente askotarikoak eta positiboak 
agerian jartzea. Ikuspegi intersekzionala 
duten publizitateak sortzea, 
inklusiboagoak eta aniztasuna erakusten 
dutenak: sexu-hautua eta genero-
identitatea, adina, kultura-aniztasuna, 
aniztasun funtzionala…

Erakunde-komunikaziotik tratamendu 
heteronormatiboa kentzea. 

Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko 
sentsibilizazio- eta kontzientziazio-
kanpainak abian jartzea oro har eta alor 
zehatzetan. 

Berdintasunerako zinegotzigo bat 
sortzea aniztasuna aintzat hartuz, edo 
gaur egungo berdintasunerako politiken 
subjektu politikoa zabaltzea

LGTBI kolektiboaren aldeko 
ekitaldiak antolatzea, 
politikarien presentziarekin

LGTBIfobiaren aurkako Tokiko 
Behatoki bat eratzea.
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LGTBI  
ikuspegiaren 
transbertsalizazioa 
udal-jardueretan

Udal-langileen 
prestakuntza

Diru-laguntzen deialdiak aztertzea, 
sexu- eta genero-aniztasunarekin loturiko 
klausulak txertatzeko, LGTBIfobia 
sustatzen duten eta diru-laguntza jasotzen 
duten taldeak detektatzeko, etab.

Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko 
prestakuntza generikoa eta espezifikoa 
ematea Udaleko langile guztiei.

Baliabide ekonomikorik ez 
izateagatik, diskriminazioa 
jasateagatik eta abarretatik 
babesgabezian dauden LGTBI 
pertsonei arreta berezia emateko 
protokoloak diseinatzea.

LGTBI pertsonei eta haien inguruneari arreta osoa emateko zerbitzu bat abian jartzea, ondo 
prestatutako langile espezializatuekin. Honako hauek izango ditu, besteak beste:

Telefono bat 
hasierako 
arretarako eta, 
behar izanez gero, 
udal-zerbitzuetara 
bideratzeko, 
baliabideen 
eta laguntzen 
informazioa, etab

LGTBI pertsonei 
armairutik irteten eta 
beste gai batzuetan 
laguntzea, eta 
familiei laguntzea

Bazterketa-egoeran 
dauden LGTBI 
pertsonak hartzea, 
udal-pisuetan 
sartzeko, etab. 

Udal-jarduera ikuskatzea, sexu- eta 
genero-aniztasuna benetan erabiltzen 
dela ebaluatzeko.

Pertsona bakoitzak autoidentifikazioaren 
arabera nahi duen izenarekin 
inskripzioak eta erregistroak egin ahal 
izateko prozedurak egokitzea (adibidez, 
transexualentzako dokumentazioa). 
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ZEHARKAKO GAIAK ETA BESTE BATZUK 

Memoria 
historikoa

BESTE BATZUK

Kulturartekotasuna, 
kulturen arteko 
eta erlijioen arteko 
elkarrizketa

Kontzeptuen 
berrikuspena

Gasteizko LGTBI memoria historikoari buruzko jarduerei heltzea, 
herritarrak sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko, baita Udalaren 
barnean ere.

Erlijio-komunitateekin elkarrizketa-prozesu 
bat hastea (eliza katolikoa, islama, 
eliza ebanjelikoa), sexu- eta genero-
hautua errespetatzen dituzten diskurtsoak 
zabaldu ditzaten.

Lanbide arteko gutxieneko soldata jasotzeko irizpideak ezartzeko, bizikidetza-
unitatearen kontzeptua berrikustea, oso heterosexista dela jotzen baita

Ijitoen kolektiboko erakundeekin 
lan-mahai bat sortzea, LGTBI 
ijitoek jasaten duten tratua 
hobetzeko neurriak aztertzeko 
eta, beraz, deserritzeak eta 
erasoak eragozteko.



Eusko Jaurlaritza
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EREMU PUBLIKOA

Herritarren 
sentsibilizazioa

EREMU PUBLIKOA

Espazio eta 
ekipamendu 
publikoen 
eraikuntza

Komunikazio-kanpaina orokorrak sortzea, herritarrak sexu- eta genero-
aniztasunaz sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko, zenbait jarduera-
mota garatuz (komunikazio masiboa, erakundeen sinboloak, ikastaroak 
eta tailerrak, etab.)

Arkitektura publiko inklusibo eta itxaropentsua diseinatzea, eraikinak, 
zerbitzu publikoak eta abar eraikiz

Bainugela mistoak prestatzea eskoletan, gizarte-etxeetan, etab
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Udaltzainei prestakuntza berezia 
ematea, erasoen biktima izandako LGTBI 
pertsonei arreta egokia emateko.

Eraso LGTBIfobikoei arreta eta erantzuna emateko 
protokolo bat abian jartzea edo eraso sexistei 
aurre egiteko oraingo protokoloa zabaltzea, udal-
antolamendu osoan sistematikoki aplikatzeko. 

Ikuspegi intersekzionala duen mapa 
bat egitea, LGTBI pertsonentzako oso 
arriskutsuak diren eremuak, bideak eta 
ibilbideak identifikatzeko.

Genero-indarkeria kontzeptua zabaltzea, 
LGTBI pertsonei kalean nahiz bikoteetan 
egiten zaizkien erasoak barne hartzeko

LGTBI elkarteekin batera programa bat diseinatzea, erasoen biktimei arreta eta laguntza 
psikologiko eta juridikoa emateko. Eraberean sarea indartzea

Hiriko espazioetan 
cruising egiten duten 
pertsonei babesa 
ziurtatzeko neurriak 
aztertzea / Udaltzainen 
presentzia areagotzea 
LGTB pertsonentzako 
arriskutsuak diren lekuetan, 
gauez batez ere.

LGTBI pertsonentzako jai-espazio 
gehiago sortzen laguntzea, haien 
erosotasuna eta segurtasuna bermatzeko.

Udalak presioa egitea, LGTBI pertsonei 
egindako erasoak gorroto-delitutzat har 
daitezen juridikoki













LGTBI pertsonen 
segurtasuna

Mistoa

Mistoa
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Mistoa

Mistoa

HEZKUNTZA-ARLOA

Ikastetxeak 
(haur-eskolak)

HEZKUNTZA-ARLOA

Lehen eta Bigarren 
Hezkuntzako 
ikastetxeak, Helduen 
Hezkuntzako 
ikastetxeak, 
gurasoen elkarteak, 
gurasoentzako 
eskolak, Udal 
Musika Eskola, Udal 
Kontserbatorioa, 
etab.)

Haur-eskoletako irakasleei 
prestakuntza ematea

Sexu- eta genero-aniztasuna 
programazio didaktikoan 
sartzea, adinei egokituta

Plan bat diseinatzea, sexu- 
eta genero-aniztasuna Lehen 
eta Bigarren Hezkuntzako 
ikasleekin lantzeko (Udalak 
ikastetxeetarako duen 
prestakuntza-eskaintza 
osagarriaren bidez), eta 
transexualitateari buruzko 
ikuspegi medikalizatua eta 
pskiatrizatua saihestea.

Irakasleei prestakuntza 
ematea, LGTBI pertsonek 
jasan dezaketen eskola-
jazarpenari aurrea hartzeko

Sexu- eta genero-
aniztasunari buruzko 
prestakuntza ematea.

Eskola-absentismoko kasuei 
jarraipen egokia egitea.

Eskola-jazarpeneko kasuei 
jarraipen egokia egitea.

LGTBI pertsonen 
familiak aniztasuna 
erreibindikatzearen beharraz 
sentsibilizatzea.

Eskola-jazarpenaren biktima 
diren LGTBI pertsonei 
laguntza psikologiko 
espezializatuko zerbitzua 
eskaintzea.
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Curriculumeko 
ikasketa- eta 
erreferentzia-
materialetan 
txertatzea

Diru-laguntzen deialdietan, 
hezkuntza ez-formala eta sexu- 
eta genero-aniztasunarekin 
loturiko edukiak lantzen 
dituzten elkarteak kontuan 
hartzea

LGTBIQ+ memoria historikoari 
buruzko jarduerak egitea 
ikasgeletan. (Gasteizko 
LGTBI kolektiboen jarduerekin 
konbina daitezke, herritarren 
artean, udal-zerbitzuetan eta 
abarretan zabaltzeko).

Erregistro-sistema formalak eta informalak egokitzea (matrikulak, 
ikasgeletarako izen-zerrendak, etab.), pertsona bakoitzak bere izena bere 
autoidentifikazioaren arabera erregistra dezan.

LGTBI mugimenduaren historiari 
eta pertsona ospetsuei 
buruzko erreferentziak sartzea 
hezkuntza-materialetan.

Sexu- eta genero-
aniztasunaren ikuspegia 
ikasketa-materialetan sartzea.

Udal-liburutegietako katalogoak eta eskuratzen den materiala berrikustea, 
sexu- eta genero-aniztasuna erakusten duten argitalpenak ere izateko adin 
guztietan.

Gizarte-etxeetako eta beste 
udal-ekipamendu batzuetako 
prestakuntza-programen 
edukiak berrikustea (ikastaroak, 
tailerrak, etab.).

Hezkuntza 
ez-formala

Administrazioaren 
egokitzapena



Mistoa
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LAN-ARLOA

Sexu-lana

LAN-ARLOA

Aukera-
berdintasuna

Gasteizen sexu-lana 
egiten duten transexualen 
errealitateari heltzea, talde 
zaurgarriena den aldetik.

Prostituzioan aritzen 
diren transexualen —
migratzaileak izan edo 
ez— enplegagarritasuna 
hobetzera bideratutako politikak 
eta ekintzak diseinatzea 
eta aplikatzea (adibidez, 
prestakuntzak, lan-praktikak, 
etab.)

Aukeratze-prozesuetan 
inklusioa eta aniztasunaren 
errespetua bermatzeko 
prozesu bat diseinatzea.

Arreta-bulego edo arreta-
zerbitzu bat sortzea, 
arrazoi LGTBIfobikoengatik 
gertatutako kaleratze-kasuei 
jarraipena egiteko eta 
laguntzeko. (LGTBI pertsonei 
eta haien inguruneari 
arreta zuzena emateko 
zerbitzuarekin lotuta egon 
daiteke).

Enpleguaren alorrean, LGTBI 
pertsonentzako ekintza 
positiboko neurriak ezartzea.

Norberaren bizitza, familia 
eta lan-bizitza bateragarri 
egiteko neurriak sexu- eta 
genero-aniztasuneko 
adierazpen guztietara 
egokitzea

Mistoa

Mistoa
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Mistoa

Erakunde arteko lan-mahai 
bat sortzea, baita patroi 
eta sindikatuekin ere, LGTBI 
pertsonen lan-baldintzei 
heltzeko eta sentsibilizazioa 
eta kontzientziazioa lantzeko, 
etab.

Enpresak LGTBIfobiaren 
aurkako protokolo bati 
atxikitzeko kanpaina publiko 
bat abian jartzea / LGTBI 
pertsonekin portaera 
eredugarria erakusten duten 
enpresak nabarmentzea.

Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko sentsibilizazio-kanpainak sortzea 
enpresentzat, baita hizkuntza inklusibo eta errespetuzkoaren erabileraz 
sentsibilizatzeko ere.

Protokolo bat sortzea, 
aniztasunagatiko laneko 
jazarpena eragozteko / 
berariazko legeak / zigorrak 
handitzeko aukera.

Erakundeei eta patroiei kode 
bat betetzeko eskatzea, 
LGTBI pertsonen lan-arloko 
eskubideak bermatzeko.

Lan-baldintzak eta 
sentsibilizazioa
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Mistoa

OSASUNA

Arreta 
psikologiko 
berezia

OSASUNA

Osasun-
arloko 
langileak

GIBaz eta beste STI 
batzuez sentsibilizatzea

LGTBI pertsonei arreta psikologiko espezializatua emateko zerbitzu 
bat abian jartzea.

Osasun-arloko profesionalei 
prestakuntza ematea, LGTBI 
pertsonen osasun-arazoei 
arreta mediko egokia 
emateko eta ezagutza 
espezifiko eta aplikatua 
bermatzeko.

Osasun-arloko profesionalei 
prestakuntza ematea, 
harreman pertsonala, 
inklusiboa eta sexu- eta 
genero-aniztasuna 
errespetatzen duena 
bermatzeko (hizkuntza, 
presuntzio heterosexistarik 
gabe, etab.).

GIBari eta sexu-transmisiozko 
infekzioei (STI) buruzko 
kanpainak sustatzea, 
oro har, estigmari eta 
diskriminazioei aurre egiteko.

Agerian jartzea sustatzea, 
prebentzioari laguntzeko 
tresna bat den aldetik, 
ahalduntzea aintzat hartuz.

Etengabeko prebentzio-kanpainak sortzea, gazteek dituzten 
erreferentzia-lekuetan (cruising-eremuak, giroko tabernak, app-ak…).

Eusko Jaurlaritza
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Mistoa

LGTBI pertsonak Gurutzetako Ospitaleko 
Genero Unitatera eramatea (Bizkaia), 
edo toki-administrazioan presioa egitea, 
programa hori beste lurralde batzuetara 
deszentralizatzeko.

Osakidetzak gaur egun eskaintzen duen 
laguntza bidezko ugalketako teknikei 
buruzko zerbitzuak berrikustea, metodo 
berriak sartu ahal izateko (bikotekidearen 
obozitoak hartzea)

Toki-administraziotik ofizialki bultzatzea 
transexualitatearen despatologizazioa 
osasun-sisteman (eragina erakundeetan).

Baliabideak handitzea hormonazioa 
egiteko, tratamenduak bizkortzeko eta 
lehen mailako arretako zentroetara 
eramateko.

Emakume lesbianen osasunaz ikertzea

Transek beren izen berezia erabil 
dezaten bermatzea, ez NANean esleitu 
zaiena.

Transen arreta 
eta osasuna

Sexu- eta 
ugalketa-politikak

Eusko Jaurlaritza

Eusko Jaurlaritza

Eusko Jaurlaritza

Eusko Jaurlaritza

Eusko Jaurlaritza
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Mistoa

AISIA ETA KULTURA

Kulturari eta 
aisiari buruzko 
udal-eskaintza 
edo Udalak 
lagundutakoa

AISIA ETA KULTURA

Aisia-espazioetan 
esku hartzea

Sexu- eta genero-
aniztasunaren ikuspegia 
Udaleko kultura-eskaintzan 
sartzea, LGTBI pertsonak 
agerian jartzea sustatuz 
(kontzertuak, antzerkia, 
zinema, ikuskizunak, etab.)

Diru-laguntzen deialdiak 
berrikustea, Udalak diruz 
lagundutako ekitaldiek edo 
elkarteek LGTBI pertsonen 
eskubideak errespetatzen 
dituztela bermatzeko eta 
haienganako diskriminazioak 
ez indartzeko. 

LGTBI pertsonak 
sozializatzeko espazioak 
eta jarduerak bultzatzea, 
sozializatzeko zailtasunak 
izan ditzaketen profilei ere 
erreparatuz (gaixotasun 
mentala duten LGTBI 
pertsonak, LGTBI adineko 
pertsonak, etab.)

LGTBI ingurunearekin loturiko 
establezimendu-sare bat 
sortzen laguntzea, LGTBI 
pertsonen erosotasuna 
eta segurtasuna bermatze 
aldera.

Diskoteka eta dantzalekuetako atezainentzako sentsibilizazio-
kanpaina bat abian jartzea, LGTBI pertsonak errespetuz trata 
ditzaten.
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KIROL-ARLOA

Agerian 
jartzea eta 
sentsibilizatzea

Sexu- eta genero-
aniztasunari 
buruzko 
prestakuntza

KIROL-ARLOA

Agerian jartzeko, sentsibilizatzeko eta kontzientzia hartzeko 
kanpainak abian jartzea, esate baterako, LGTBI pertsonek lortutako 
kirol-garaipenak nabarmentzeko edo Udalaren kirol-espazioetan 
mezu inklusiboak zabaltzeko

Udalak eskaintzen dituen ikastaroetan kirol-monitore lanak egiten 
dituzten udal-langileei (zuzenak edo subkontratatuak) sexu- eta 
genero-aniztasunari buruzko prestakuntza ematea





Udalaren kirol-
instalazioetako 
espazio eta 
zerbitzuen 
egokitzapen 
fisikoa

Banakako aldagelak jartzea, nahi dutenei 
intimitate eta segurtasun handiagoa emateko, edo 
aldagela ez-bitarrak jartzea.  
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Mistoa

Kirol-arloko babes-
politikak eta diru-
laguntzak

Udalak kirolarekin loturiko 
erakundeei ematen dizkien 
diru-laguntzak LGTBI 
ikuspegitik berrikustea, 
LGTBI pertsonen eskubideak 
errespetatzen dituztenak 
sustatzeko, eta jokabide 
LGTBIfobikoak dituztenak 
edo aniztasuna sustatzen ez 
dutenak zigortzeko.

Arbitraje femeninoa 
sustatzea.

LGTBI kirol-ekimenetarako 
baliabide ekonomikoak 
handitzea.

Kirol-ekimen inklusiboetarako 
baliabide ekonomikoak 
handitzea (askotariko eta 
segregaziorik gabeko 
kategoriak eta taldeak). 
Segregaziorik gabeko 
lehiaketak dituzten kirol 
inklusiboen garrantzia 
nabarmentzea.
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Diagnostiko-prozesua garatzean, zenbait teknika eta tresna antolatu dira, 
informazioa gehienbat ikuspegi kualitatibo batetik jasotzeko eta aztertzeko, unean-
unean analisi kuantitatiboan oinarrituta (galdetegia). Diagnostiko-prozesua 2017ko 
ekainetik abendura bitartean egin da. 

Oinarritzat hartu da garapen kualitatibo batek aukera ematen duela sakonago 
jakiteko LGTBI pertsonek eta haiekin lotutako elkarte eta agenteek zer behar, 
problematika, proposamen eta diskurtso dituzten.

Informazio-bilketa, baita ideia orokorragoak edo zeharkakoagoak ere, eremu hauen 
arabera planteatu dira:

 Problematiken identifikazioa; hau da, LGTBI pertsonen giza eskubideak urratzen 
edo murrizten dituztenak zenbait alorretan (alor publikoa, hezkuntza, lana, 
osasuna, aisia, kultura eta kirola 33). Zenbait alorretan lan egin da, ideiak 
egituratzen laguntzeko eta udal-esparruko jardueren kudeaketa operatiboa 
sustatzeko.

 Beharren identifikazioa; hau da, planteatutako alorren beharrak edo beste alor 
interesgarri batzuetakoak.

 Proposamenen identifikazioa; hau da, oinarrizko/norberaren beharrei dagozkienak 
nahiz interes estrategikoa dutenak.

Prozesu metodologikoak berekin ekarri du norbanakoengana hurbiltzea 
(elkarrizketak eta eztabaida-taldeak), baita Gasteizen sexu- eta genero-
aniztasunarekin lan egiten duten LGTBI elkarte eta taldeetara ere. 

Kasu bietan, helburuen ardatza, oraintsu aipatu den bezala, problematikak, beharrak 
eta proposamenak identifikatzea izan da. 

Beraz, elkarteetara egindako hurbilpen horrek diagnostiko-prozesua osatu  
du azaldutako ikuspegitik, eta helburua ez da izan Gasteizko LGTBI elkarte-sarearen 
osaketari buruzko berariazko azterketa bat egitea, ezta elkarteak sailkatzea edo 
besteren bat ere. Hala ere, eta elkarteei eskaini zaien kapituluan ikusiko den bezala 
(ikus txosten honetako VII. kapitulua), era askotako diskurtso eta jarrerak hauteman 
dira, eta horiek zertxobait azaldu behar dira, elkarte horien ideiak eta proposamenak 
ondo ulertzeko.

33 Alor 
bakoitzaren 
definizio 
zehatzagoa izateko, 
kontsultatu 
diagnostiko honen 
V. Kapitulua: LGTBI 
elkarteak eta beste 
elkarte interesgarri 
batzuk Gasteizen.
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Azken batean, deskribatutako testuinguruan, teknika eta tresna hauek erabili dira:

 Gasteizko LGTBI pertsonekin lotutako LGTBI elkarteen sarearentzat eta 
elkarteentzat oro har. Elkarrizketa erdiegituratu sakonak (10), elkarte bakoitzaren 
errealitateari, jarrerari eta diskurtsoari egokitutako gidoi komun baten arabera. 

 Informazioa eman duten norbanakoentzat. Elkarrizketa erdiegituratu sakonak (12) 
eta eztabaida-taldeak (2), elkarrizketatuek garrantzitsutzat edo lehentasunezkotzat jo 
dituzten gaiei egokitutako gidoi komun baten arabera. 

Norbanakoekin lan egin da —elkarrizketa erdiegituratu sakonak—; batetik, 
LGTBI kolektiboko sektore zaurgarrienetako pertsonekin (transexualak, bisexualak, 
intersexualak) eta, bestetik, desparekotasuna sortzen duten beste aldaera batzuk 
biltzeagatik gizarte-bazterketa jasateko arrisku handiena duten pertsonekin (adineko 
pertsonak, immigranteak, sexu-langileak, emakume ijitoak, etab.).

Taldeka lan egin da —eztabaida-taldeak— profil hauek dituzten LGTBI 
pertsonekin: LGTBI gazteak edo tarteko adinekoak, hala nola lesbiana edo gay 
gazteak edo tarteko adinekoak, elkarteetako kideak, etab. Taldeak izen hauen 
arabera antolatu dira: 1. eztabaida-taldea —emakume, cis-emakume, transexual, 
transgenero, lesbiana, bisexual, intersexual eta abar gisa beren errealitateen 
inguruan antolatutako esperientziak dituzten LGTBI pertsonak—, eta 2. eztabaida-
taldea —gizon, cis-gizon, transexual, transgenero, bisexual, intersexual eta abar 
gisa beren errealitateen inguruan antolatutako esperientziak dituzten LGTBI 
pertsonak—.

 LGTBI pertsonentzat oro har. Galdetegi elektroniko autoadministratua. Galdetegi 
anonimo bat antolatu da, informazioa jasotzeko tresna zabalagoa izateko, eta 107 
pertsonak erantzun dute. 

Galdetegiaren edukiak arloka egituratu dira, arazoak, beharrak eta proposamenak jasoz, 
eta datu soziodemografikoak dituen atal bat ere sartu da (agerikotasuna/agerikotasun-
maila, autodefinizioa, adina, jaioterria, kultura-jatorriaren erreferentzia, egoera zibila, 
bizikidetza-egoera, familia-erantzukizunak, ikasketa-maila, lan-egoera, bizileku-auzoa, 
asoziazionismoa).

 Prozesuan sortutako informazio guztia aztertzeko. Elkarrizketa eta eztabaida-
talde guztiak modu analitikoan irauli dira, eta ikerlarien taldeak batera aztertu ditu. 
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 Gainera, kabinete-lana egin da, erreferentzia bibliografikoak edo beste 
euskarri batzuetakoak (hitzaldietako bideoak, txostenak, etab.) irakurriz, ikusiz 
eta analizatuz, baita Espainiako estatuko beste lurralde batzuetan (Bartzelona) 
edo atzerrian (Herbehereak, Erresuma Batua) garatutako esperientziak ezagutuz 
ere. Horiek guztiek diagnostiko-prozesuan sortutako edukiak eta gogoetak 
ulertzen eta prozesatzen laguntzen dute. 

Beraz, garatutako bideak aukera eman du Gasteizko LGTBI pertsonen errealitateei 
buruzko lehen abiapuntu bat izateko, pertsona horien diskurtsoak eta ideiak aintzat 
hartuz, bai norberaren izenean, bai elkarteen izenean.

Elkarrizketa 
sakona

11 urteko trans 
adingabearen familia

Emakume ijito lesbianak, 
28 eta 31 urte

Emakume transa, 
latinoamerikarra, 
iheslari asilo-
eskatzailea, 28 urte.

Arabiar transgeneroa, 
38 urte  

Gizon bisexuala, 
autoktonoa, 62 urte

Gaixotasun mentala 
duen gaya, autoktonoa, 
46 urte

Gay seropositiboa, 
immigrantea, 38 urte

Emakume intersexuala, 
autoktonoa, 18 urte. 
Amak lagundu dio 
alkarrizketan.

Emakume lesbiana, 
latinoamerikarra, 42 urte

Emakume transa, 
latinoamerikarra, 
sexu-lana egiten 
du, 34 urte

Gizon transa, 19 urte

Emakume batengandik 
dibortziatutako gay eta 
aita, autoktonoa, 58 urte

PERTSONAK

LEGENDA

Teknika-motaSUBJEKTUA Profila
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1. eztabaida-
taldea

Emakume ez-bitarra, 
autoktonoa, 24 
urte, zenbait talde 
politikotako kidea

Lesbiana, immigrantea, 
20-30 urte

Transgeneroa, 
autoktonoa, 43 urte, 
emakume ijito baten 
bikotekidea

Lesbiana, autoktonoa, lesbianen eta feministen 
elkarteetako kidea urteetan, 50-60 urte

Lesbiana, autoktonoa, 
bikotekidearen indarkeriaren 
biktima, 29 urte

Lesbiana, autoktonoa, 
bikotekidea du, laster 
ama izango da, 36 urte

Lesbiana, 
autoktonoa, ez dago 
agerian, 40-45 urte

2. eztabaida-
taldea

Gizon transa, 
autoktonoa, 20 urte

Gaya, autoktonoa,  
34 urte

Gaya, autoktonoa, 
58 urte

Gaya, autoktonoa,  
27 urte

Gaya, autoktonoa,  
45 urte

Marika, autoktonoa, 
aktibista ez-bitarra eta 
ez-heteronormatiboa, 
25 urte

Marika, autoktonoa, 
aktibista ez-
bitarra eta ez-
heteronormatiboa, 
23 urte
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Elkarrizketa 
erdiegituratu 
sakona 

Online galdetegi 
autoadministratua 

Asexoria, sexu-
aholkularitza eta 
sexualitateari buruzko 
zerbitzua

Berdindu Eskolak. 
Eusko Jaurlaritzarako 
zerbitzua, ikastetxeei 
sexu- eta genero-
aniztasunari buruzko 
informazioa eta arreta 
emateko

Lumagorri HAT, 
heterosexismoaren 
aurkako kolektiboa

Transbollomarika Sarea

STEILAS

Berdindu Pertsonak. 
Eusko Jaurlaritzarako 
zerbitzua, sexu- eta 
genero-aniztasunari 
buruz informazioa eta 
arreta emateko

Galdetegiari 107 pertsonak erantzun 
diote guztira

Chrysallis Euskadi, 
Transexual adingabeen 
familien elkartea

OZEN! LGTB Liga

Sehaska, ama eta aita 
homosexualen elkartea

Sidálava- 
Hiesaren Kontrako 
Batzordea

ELKARTEAK

PERTSONAK



II. ERANSKINA 
GALDETEGIARI BURUZKO  

DATU NAGUSIAK
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Eranskin honetan, diagnostiko-prozesuan antolatu den online galdetegi 
autoadministratuko azterketari lotutako datu nagusiak aurkezten dira. 

Galdetegiaren xedea diagnostikoan Gasteizko ahalik eta LGTBI pertsona gehien 
parte hartzea izan da. Gainera, tresna hori erabiltzeak aukera eman du, batez ere, 
elkarrizketa sakonen eta eztabaida-taldeen emaitza kualitatiboak sakontzeko eta 
sendotzeko.

Galdetegiaren ezaugarri nagusiak hauek dira:

 Parte hartu duten pertsonen kopurua: 107.

 Lan-unibertsoa eta -formatua: online galdetegi autoadministratu batekin lan 
egin da, Gasteizko edozein LGTBI pertsonak eskuratzeko modukoa. Galdetegiaren 
helburu nagusia LGTBI pertsonek Gasteizen dituzten behar, problematika eta 
proposamenen berri jakitea da, zuzenean eta modu zabalean, bai eta pertsona 
horien agerikotasun-maila eta zenbait datu soziodemografiko jakitea ere. Ez 
da ikuspegi kuantitatiboa landu, ezta adierazgarritasuna bilatu ere. Beraz, 
galdetegiaren emaitzak ez dira hiriko LGTBI unibertsoaren adierazgarritzat hartu 
behar, baizik eta galdetegiari erantzunez parte hartu duten pertsonekin egindako 
argazkitzat.

 Galdetegi-mota: anonimoa.

 Galderen tipologia: galdera irekiak eta itxiak, aukera bakarrekoak eta aukera 
anitzekoak.

 Egitura: beste hiri batzuetan egindako galdetegiak erreferentziatzat hartu eta 
aztertu dira, eta erreferentzia-iturri nagusietako bat Bartzelonako LGTB herritarren 
errealitateen diagnostikoa 2009 izan da. Honako bloke hauek izan ditu: inkestaren 
sarrera eta aurkezpena; antzemandako agerikotasuna; antzemandako beharrak 
eta problematikak (arlo publikoan, eta hezkuntza-, lan-, osasun-, aisia-, kultura- 
eta kirol-arloan); eta hobekuntza-proposamenak alor horietan.

 Erantzunak ematen hasteko/bukatzeko data: 2017ko ekainak 26 urriak 9.

 Galdetegiko hizkuntzak: Gaztelania (jasotako erantzunen % 91) eta euskara 
(erantzunen % 9). 
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DATU NAGUSIAK
PARTE-HARTZAILEEN PROFILAK

 Identifikazioa: % 33k gay dela adierazi du; % 28k, lesbiana; eta %26k, emakume 
bisexual. Jasotako erantzun-kopuruaz gain, haien aniztasuna nabarmendu behar da.

 Adina: Adinaren araberako banaketak orekarako joera erakusten du definitutako adin-
kategorien artean.

 Jaioterria:Inkestan parte hartu duten pertsonen bi heren baino gehiago Gasteizen jaio 
dira; % 27 Estatuko beste leku batzuetan jaio dira (Bilbo, Miranda Ebro…); eta % 6, 
atzerrian (Kolonbia, Frantzia, Txile, Argentina edo Bolivia).

 Jatorriari lotutako kultura-erreferentzia:Galdetegiari erantzun dioten pertsonen % 42k 
adierazi dute beren jatorriari lotutako kultura-erreferentzia Europa dela. 

 Egoera zibila: Inkestatutako pertsonen % 72k ezkongabeak direla esan dute, eta 
horietako batzuek adierazi dute bikotekidearekin bizi direla, harremanaren formalizazio-
maila edozein dela ere. Inkestatuen % 22 ezkonduta daude, edo izatezko bikotea dute.

 Bizikidetza-egoera: Elkarrizketatutako pertsonen % 18 bakarrik bizi dira, eta % 81, 
beste pertsona batzuekin. Azken horien artean, % 27 bikotekidearekin bizi dira, % 25 
amarekin, aitarekin, anai-arrebekin, etab., % 11k lagunekin partekatzen du pisua, eta % 8 
ondorengoekin eta, zenbaitetan, bikotekidearekin ere bizi dira.

 Familia-erantzukizunak: Inkestari erantzun dioten pertsonen % 57k ez dute 
erantzukizunik beste pertsona batzuekin. Erantzukizunak dituztenen artean, seme-
alabak eta amak eta aitak neurri berean nabarmentzen dira (% 9,3).

 Ikasketa-maila: Inkestatutako pertsonen erdiek (% 49) unibertsitate-ikasketak edo 
graduondokoak dituzte. Lan-egoera:Galdetegiari erantzun dioten pertsonen % 58k 
lanean dihardute, eta horien arteko %5,6k lan ezegonkorra edo behin-behinekoa dutela 
adierazi dute. Bestalde, % 22 ikasleak dira, eta ez dute esperientziarik izan lan-alorrean.

 Asoziazionismoa: Inkesta bete duten pertsonen ia % 60 ez dira LGTBI elkarte bateko 
kide; % 12, berriz, kide dira. Beste alor batzuetako elkarteetako kide izatea normalagoa 
da: % 28k baietz erantzun dute, eta % 29k ezetz.
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 Bizileku-auzoa: Inkestan parte hartu dutenen % 53 auzo hauetan bizi dira: Arriaga-
Lakua, Alde Zaharra, Judimendi, Salburua eta Zabalgana.

 Agerikotasuna: Inkestan parte hartu dutenen % 54k bizi-espazio guztietan edo ia 
guztietan agerian daudela adierazi dute; % 35ek, testuinguruaren arabera; eta % 8k, ez 
daudela agerian.

 Datu nagusiak: arazoak, segurtasuna, beharrak eta proposamenak nola hautematen 
dituzten

LEGENDA

Arazoak

% 57k bai  
(hitzezko erasoak, 
irainak, errespetu 
faltak, eraso fisikoak, 
heteronormatibitatea 
eta genero-binarismoa, 
etab.) 
% 41ek ez

% 45ek bai 
(eskola-jazarpena, 
babesgabetasuna, 
irakasleen sentsibilitate eta 
prestakuntza falta, etab.)
% 42k ez
% 13k ED/EDE

ARLOA

EREMU PUBLIKOA

HEZKUNTZA

Arloko segurtasuna

% 54k ez da segurua
% 24k bai, segurua da
% 18k segun eta

% 47k ez da segurua
% 21ek ED/EDE
% 18k bai, segurua da
% 15ek segun eta

Jarduketak eta proposamenak

Adierazpen-askatasuna 
eta errespetu osoa, etab.
Guztira,13 
proposamen34.

Aniztasunean  
heztea, egokitzapena 
ikastetxeetan eta 
hezkuntza-espazioetan, 
etab. Guztira, 16 
proposamen.

34 Galdetegian 
planteatutako 
proposamenak 
dokumentu 
honetako IV. 
atalean integratu 
dira modu 
eraginkorrean: 
Vitoria-Gasteizko 
Genero-
Berdintasunerako 
2018-20121eko 
IV. Planean 
sar daitezkeen 
proposamenak. 
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%39k ez, % 28k 
bai (komentarioak, 
begiradak, 
proposamen 
sexualak, 
diskriminazioa 
aukeraketa-
prozesuetan, etab.)

% 53k ez, % 25ek bai 
(ikuspegi binarista 
eta heterosexista, 
errespetu faltak eta 
hitzezko indarkeria, 
sendagileen 
prestakuntza eta 
ezagutza falta, 
transexualentzako 
zerbitzu 
espezializatuen falta, 
etab.)

% 43k bai (irainak, 
komentario 
gutxiesgarriak, 
lokaletan sartzea 
ukatzea, kultura-
eskaintzan aniztasun 
falta, etab.)
% 40k ez
% 17k ED/EDE

% 38k ez, % 34k 
ED/EDE, % 28k 
bai (irainak, parte 
hartzeko zailtasunak 
sexuaren araberako 
lehiaketengatik)  
Alorraren segurtasuna

LAN-ARLOA

OSASUNA

AISIA ETA 
KULTURA 

KIROLA

% 32k ez da segurua
% 29k ED/EDE
% 28k bai, segurua da

% 44k bai, segurua da
% 33k ED/EDE
% 16k ez da segurua

% 37k ez da segurua
% 27k ED/EDE
% 25ek bai, segurua da

% 44k ED/EDE
% 29k  ez da segurua
% 23k bai segurua da

Sexu- eta genero-
aniztasuna agerian 
jartzea eta 
normalizatzea, ez 
diskriminatzea, etab. 
Guztira, 15 
proposamen.

Osasun-arreta 
aniztasuna aintzat 
hartuz, zerbitzuak 
transexualei hurbiltzea, 
etab. 
Guztira, 14 
proposamen.

Herritaren 
kontzientziazioa, 
Udalaren 
erantzunkidetasuna, 
etab. 
Guztira, 10 
proposamen.

Adierazpen-
askatasuna eta 
errespetu osoa, 
kolektiboa agerian 
jartzea, espazioen 
egokitzapen fisikoa, 
etab. Guztira, 14 
proposamen.
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III. ERANSKINA 
BERDINTASUN POLITIKETAN SEXU- ETA 

GENERO-ANIZTASUNA TXERTATU NAHI 
DENEAN SORTZEN DIREN ERRONKEZ, 

EZTABAIDEZ ETA PRAKTIKEZ HAUSNARTZEKO 
LAN-SAIO ESTRATEGIKOAREN 

SISTEMATIZAZIOA
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AURKIBIDEA
SARRERA

INGURUKO AURKEZPENEN LABURPENA 
Vitoria-Gasteizko Genero-Berdintasunerako 2018-2021eko IV. Plana eta Desirak 
plazara. Gasteizko LGTBI herritarren errealitateei buruzko diagnostikoaren inguruko 
aurkezpenen laburpena

EZTABAIDA NAGUSIEN LABURPENA 
Analisia eta hausnarketak 
Praktika onak eta proposamenak

TOKIKO LEHENTASUNAK

SARRERA
Gasteizko Udaleko Berdintasunerako Zerbitzua35 buru-belarri ari da bi dokumentu 
prestatzen: Desirak plazara. Gasteizko LGTBI herritarren errealitateei buruzko 
diagnostikoa eta Vitoria-Gasteizko Genero-Berdintasunerako 2018-2021eko IV. Plana. 
Bi prozesu horiek lantzearekin batera, sexu- eta genero-aniztasuna transbertsalizatu 
nahi ditu, eta ezartzen dituen Berdintasun politiketan txertatu, dena ondo neurtuz 
eta modu estrategikoan. 

Horren haritik, Berdintasunerako Zerbitzuak hausnarketa lan-saio bat36 antolatu 
zuen 2017ko azaroaren 3an, Montehermoso kultur zentroan, 10:00etatik 14:30era 
bitartean: hain justu ere, lan-saio hartan landutako eztabaidak eta proposamenak 
bildu ditugu dokumentu honetan. Helburua, hauxe: aipatu prozesuak batzea, eta 
aztertzea zer-nolako erronkak, eztabaidak eta praktikak hartu behar diren kontuan 
genero- eta sexu-aniztasuna Berdintasun politika publikoetan txertatu nahi 
baditugu. 

Lan-saioan parte hartu zuten hizlariak adituak dira genero-gaietan; batzuk 
teknikariak dira eta instituzioen arloan dabiltza, beste batzuk, berriz, akademian 
eta aktibismoan ari dira. Era berean, beste hainbat arlotako jendea ere etorri da 
lan-saiora, aditzera: udaleko sail estrategikoetako langileak, Berdintasunerako 

35 http://www.
vitoria-gasteiz.org/
berdintasuna

36 https://www.
vitoria-gasteiz.
org/docs/wb021/
contenidos 
Estaticos/adjuntos/
eu/79/96/77996.pdf

http://www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna
http://www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna
http://www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/79/96/77996.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/79/96/77996.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/79/96/77996.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/79/96/77996.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/79/96/77996.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/79/96/77996.pdf
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Zerbitzuaren kontratupeko zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresak, eta hiriko 
kolektibo feministak eta LGTBI-ak. Bertaratu direnek tartea izan dute ekarpenak 
egiteko eta hizlariei galderak egiteko. Publikoaren ekarpenak ez ditugu aparteko 
atal batean bildu; aitzitik, testuan bertan txertatu ditugu, hainbat tokitan. 

Idoia Eizmendi Berdintasun teknikari, kazetari eta aktibista feministak dinamizatu 
eta sistematizatu du lan-saioa. 

HIZLARIAK

 Fefa Vila, Soziologia eta genero-harremanak ikertzen eta irakasten ditu. Aktibista 
queer-lesbiar-feminista. 

 Gerard Coll-Planas, Soziologiako doktorea eta Vic-eko Unibertsitateko irakasle 
titularra. Hainbat ikerketa eta argitalpen egin ditu. 

 Inmaculada Mujika, gay, lesbiana eta transei arreta ematen dien ALDARTE 
kolektiboko kidea. 

 Lucas Platero, Soziologiako eta Zientzia Politikoetako doktorea, Esku-hartze sozio-
komunitarioari buruzko eskolak ematen ditu. Hainbat ikerketa eta argitalpen egin 
ditu. 

 Sejo Carrascosa, Gasteizko Transbollomarika Sarea kolektiboko aktibista. Hainbat 
lan-saio eta argitalpen osatu ditu, elkarlanean. 

LAN-SAIOAREN ESKEMA

 Mireia Espiauk, Berdintasunerako Zerbitzuko buruak, ongietorria eman eta eguna 
aurkeztu du. 

 Vitoria-Gasteizko Genero-Berdintasunerako 2018-2021eko IV. Planaren ildo 
estrategikoak eta gaur egungo egoera laburbildu ditu Ibain Aholkularitzako Sara 
Ibarrolak. 

 Desirak plazara. Gasteizko LGTBI herritarren errealitateari buruzko diagnostikoaren 
emaitzak aurreratu ditu Aldarte kolektiboko Inmaculada Mujikak. 
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 Hausnarketak ordenatzen lagun dezaketen gai ez-itxiei buruzko hausnarketa eta 
eztabaida: 

 Hezkuntza arloa
 Intersekzionalitatea
 Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko politikak
 LGTBI mugimendua
 Kultura 

VITORIA-GASTEIZKO GENERO-
BERDINTASUNERAKO 2018-2021EKO IV. 
PLANAREN ETA DESIRAK PLAZARA. GASTEIZKO 
LGTBI HERRITARREN ERREALITATEEI BURUZKO 
DIAGNOSTIKOAREN INGURUKO AURKEZPENEN 
LABURPENA

VITORIA-GASTEIZKO GENERO-BERDINTASUNERAKO 2018-2021EKO IV. PLANA

Ibain Aholkularitzako kide Sara Ibarrolak adierazi duenez, parte-hartzearen bidez eta 
beste prozesu batzuetatik elikatuz ari da osatzen IV. Plana. Plana osatzeko, kontuan 
hartu dira, batetik, aurreko Planaren balorazioa, eta, bestetik, III. eta IV. Planaren arteko 
igaroaldia egiteko prestatu zen 2017ko Agenda37. Planifikatze-aldi honetan, Udalak 
martxan dituen Berdintasun neurri guztiak bildu behar dira, eta iraunkor bihurtu, 
eta, horrez gainera, betekizun berriak ezarri behar dira. Gainera, plana osatze aldera, 
hausnarketa lan-saio38 bat egin zen: lan-saio horretan, instituzioetako, akademiako eta 
enpresa-munduko hainbat aditu bildu ziren, Berdintasun politikek egindako bidea aztertu 
zuten, eta IV. Planean txertatu beharreko ildo estrategikoak zehaztu zituzten elkarlanean. 

5 lan-ildo proposatu dira IV. Planaren barruan: 

 Udal gobernuaren ereduaren berdintasuna.

 Herritarren eskubideak bermatuko dituzten baliabideak lortzeko sarbidea (zaintza, 
pobrezia etab.). 

37 http://www.
vitoria-gasteiz.
org/docs/wb021/
contenidos 
Estaticos/adjuntos/
eu/43/16/74316.pdf

38 http://www.
vitoria-gasteiz.
org/docs/wb021/
contenidos 
Estaticos/adjuntos/
eu/89/68/78968.pdf

http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/43/16/74316.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/43/16/74316.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/43/16/74316.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/43/16/74316.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/43/16/74316.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/43/16/74316.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/89/68/78968.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/89/68/78968.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/89/68/78968.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/89/68/78968.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/89/68/78968.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/eu/89/68/78968.pdf
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39 Azkenean, lau 
ildok osatuko dute 
IV. Plana: 1. ildoa: 
Udal gobernuaren 
ereduaren 
berdintasuna. 2. 
ildoa: Zaintzen 
ekonomia 
feminista. 3. 
ildoa: Ahalduntze 
feminista. 4. 
ildoa: Indarkeria 
matxistarik gabeko 
hiria. 

 Ahalduntze feminista. Ildo horretan hainbat prozesu abiatu dira jada: Emakumeen 
Etxea eta Emakumeen Berdintasun eta Ahalduntze Eskola sortu dira. 

 Hiri seguru eta inklusibo bat, indarkeria matxistarik gabea.

 LGTB ikuspegia udal politiketan. 

IV. Planean, orientatzeko printzipio gisa hartu da intersekzionalitatea. Plan honetan, 
LGTB ikuspegia txertatu da lehenengo aldiz, eta horregatik ezarri da ildo gisa, 
ikusgarria izan dadin eta errazago lor daitezen ikuspegia martxan jartzeko baliabideak. 
Izan ere, zeharka agertuko balitz, lausotu egingo litzateke. Edonola ere, zalantzak sortu 
dira, hori ote den LGTB politikak txertatzeko modurik onena, eta adierazi da akaso lan-
saio honetan zehaztu daitekeela zein den biderik egokiena39.

DESIRAK PLAZARA. GASTEIZKO LGTBI HERRITARREN ERREALITATEEI BURUZKO 
DIAGNOSTIKOA

ALDARTEko40kide Inmaculada Mujikak, hasteko, eskerrak eman dizkie Diagnostikoa 
osatzen lagundu duten 150 informazio-emaileei. Mujikak azaldu duenez, hainbat 
informazio bildu dute, sei alorren inguruan: espazio publikoa, aisia eta kultura, 
elkartegintza, lana, kirola, hezkuntza eta osasuna. 

Bi eratako datuak bildu dira. Batetik, galdetegi bati erantzun dioten LGTBI 
pertsonak daude: horiek denek baliabide kulturalak, informatikoak, ekonomikoak 
eta sozialak dauzkate. Beste alde batetik, eztabaida-taldeetan parte hartu duten 
LGTBI pertsonek bestelako datuak eman dituzte; izan ere, pertsona horiek egiturazko 
beste diskriminazio- eta zapalkuntza-ardatz batzuk jasaten dituzte, ez bakarrik 
hautu sexualarekin eta genero-identitatearekin loturikoak: mendebaldeko kulturatik 
kanpokoak dira, ijitoen herrikoak, seropositiboak, adinekoak, arautu gabeko eta 
estigmaz markaturiko lanak dituzte (hala nola sexu-lana), indarkeria bizi dute bikotean, 
asiloa eskatu dute edo buru-desgaitasun bat dute. Zaurgarritasun-iturri horiez gainera, 
batzuk transak edo intersexualak dira, ez ordea agerian, eta, horren ondorioz, bizitza 
bikoitza bizi dute. 

Diagnostikoa osatze aldera elkarrizketatu diren pertsona guztiek eman dute 
zapalkuntza jakin eta komun batzuen berri, gizartearen funtzionamendu heterosexista, 
baztertzaile eta bitarraren ondorio direnak. Elkarrizketatu guztiek adierazi dute eraso 
eta diskriminazio fisikoak eta berbalak jasan dituztela, eta, batez ere, jakin-nahizko eta 

40 http://www.
aldarte.org/es/
default.asp
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mespretxuzko begiradei aurre egin behar diotela egunero-egunero. Eraso gehien non 
gertatzen den, bada esparru publikoan, kirolean eta hezkuntzan. 

Jendearen heterosexualitatea emantzat jotzea, horixe da elkarrizketatuek azpimarratu 
duten diskriminazio nagusia. Erasoei iskin egiteko estrategia, berriz, LGTBI gisa ez 
agertzea. 

Elkarrizketatuek oro har adierazi dute instituzioei ez zaizkiela beren arazoak axola, eta 
orobat adierazi dute bigarren mailako pertsona gisa sentitzen direla. Ez da kanpainarik 
egiten herritarrak LGTBIfobiaz kontzientziatzeko, ez dago erasoei erantzuteko 
protokolorik, ez dago biktimak artatzeko eta haiei laguntzeko zerbitzurik, udal poliziak 
ez du formaziorik jasotzen; hori guztia kritikatu dute elkarrizketatuek. Bestelako 
testuinguru kulturaletatik datozen pertsonek, berriz, onberagotzat jo dute Gasteizko 
errealitatea. 

Elkarrizketatutako LGTBI pertsonek hainbat gauza eskatu dituzte: sentsibilizazio-, 
kontzientziazio- eta prestakuntza-lanak egiteko beharra ikusten dute. Ondo bizi nahi 
dute, berdintasunez tratatu ditzatela, eta ez dute diskriminaziorik jaso nahi. Neurri 
espezifikoak behar dituztela esan dute, egoera zaurgarrienak kontuan hartuz: adineko 
jendea, aniztasun funtzionala dutenak, beste kultura batzuetako jendea, seropositiboak…

Diagnostikotik abiaturik, zaurgarritasuna sortzen duten eta hortaz LGTBIfobiaren 
eragina areagotzen duten zenbait aldagai identifikatu dira: intersexualitatea eta 
transexualitatea gaixotasuntzat jotzen dira, eta sailkatze horrek muturreko indarkeria 
eta kalte psikologikoak dakartza; LGTBI taldeko zenbait pertsonak jarrera xenofoboak 
eta arrazakeria pairatzen dituztenez, zailagoa gertatzen zaie agiri administratiboak 
lortzea, eta, horren ondorioz, lanpostu prekarioetan jarraitzen dute (etxeko lanetan 
eta sexu-lanean); etxebizitzak lortzeko zailtasunak dituzte (batez ere ijitoek eta 
latinoamerikarrek); bakardade handiagoa bizi dute, eta sozializatzeko eta adiskideak 
egiteko espazio gutxiago dauzkate. Inguru arabiarreko eta ijitoetako pertsonek kontatu 
dutenez, beren komunitateen babesa galtzen dute, eta babes hori ezinbestekoa zaie 
gizartean erroturik dauden jarrera arrazista eta xenofoboei aurre egiteko. 

Amaitze aldera, Inmaculada Mujikak esan du proposamen ugari atera direla alor 
guztietan, Diagnostikotik abiaturik. Zenbait gauza zuzenean bil litezke IV. Berdintasun 
Planean bertan, Udalak eskumena baitu horietan. Beste batzuetan, ordea, Udalak ez 
duenez eskumenik, LGTBI jendeak Udalari eskatu dio bere eragin politikoa erabil dezala 
(adb.: osasunean eta hezkuntzan). 
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EZTABAIDA NAGUSIEN LABURPENA
HEZKUNTZA ARLOA

Tokiko markoak zer aukera eskaintzen dituen hezkuntza arloan gertatzen den eta sexu-
hautuarekin eta genero-identitatearekin loturik dagoen diskriminazioari aurre egiteko. 

ANALISIA ETA HAUSNARKETAK

Lucas Plateroren iritzian, politika publikoak analizatu nahi baditugu guztiz premiazkoa 
dugu subjektu politikoa zalantzan jartzea, unibertsaltzat jo izan baita. Platerok uste du 
askotariko subjektuak hartu behar ditugula kontuan alor guztietan. Hezkuntzara etorrita, 
haurtzaroa derrigorrean heterosexuala dela pentsatzeari utzi behar diogu, eta familiek eta 
irakasleek ere derrigorrean heterosexual behar dutela ondorioztatzeari utzi behar diogu; 
edonola ere, hautaketa-prozesuen ondorioz, irakasleria ez omen da hain anitza. 

Ekintza batek eraginik ote duen jakiteko, kasuan kasuko testuinguruan baztertuen 
dagoen kolektiboaren egoerari begiratu behar diogu, Dean Spadek Una vida “normal” 
liburuan dioen moduan. Plateroren ustean, egoera bat konpondu nahi badugu, hasteko, 
premiak aztertu behar ditugu, eta protagonistei galdetu behar diegu ea nola konpondu 
daitekeen arazoa, denen beharrak gurutzatuz. Azpimarratu du ez daukagula ohiturarik 
subjektu unibertsaletik harago pentsatzeko. Hala, iruditzen zaigu ikasleek, irakasleek 
eta familiek nork bere problemak dituztela, ezberdinak. Ez dugu konponbide gurutzaturik 
proposatzen. 

Adibidez, uste dugu ikasgeletan gertatzen direla gauza benetan garrantzitsuak, baina, 
egiatan, espazio komunetan gertatzen denari erreparatuz gero (komunetan, pasabideetan, 
jangelan, atarian, patioan gertatzen denari), zeintzuetan arazoak pizten baitira sarri, 
ikus dezakegu nola eraikitzen diren harremanak. Plateroren arabera, Udalak esku 
hartu beharko luke halako espazioetan, hezkuntzarekin loturik baitaude eta, gainera, 
Udalaren izenean baitaude sarri. Espazio gatazkatsuak debekatzeko edo ixteko joera 
dago (adibidez, kafetegia), ez ordea halako tokiak geure lanean txertatzeko, hezkuntzaren 
arloko esku-hartze parte-hartzaile edo kolaboratibo bat eginez. 

Eskolaren eta inguruaren arteko harremanaren harira, familiekiko harremanetan aurrez 
suposatu ohi da familiak heterosexualak eta nuklearrak direla –bestalde, Guraso Elkarte 
ez baizik Familia Elkarte deitu behar liratekeela uste du–. Plateroren arabera, eskolan 
parte hartzeak kostu pertsonal handia ekartzen die LGTB familiei. 
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Adin txikikoei eskaini beharreko arreta dela-eta, arazo-iturritzat jo ohi dira LGTB 
familiak, betiere Plateroren iritzian. Diskriminazioa aipatu ohi da, baina ez da ezer 
esaten LGTB pertsonek eskolari edo gizarteari egiten dioten ekarpenaz, ez eta kolektibo 
horretako pertsonek garatzen dituzten gaitasunez ere, hala nola estresari aurre egiteko 
eta kudeatzeko gaitasuna edo sexualitateari buruzko ikuskera berri bat. 

Plateroren ustean, zentroak ez dira bereziki LGTBfoboak, baina itzuri egiten diote arazoei, 
haiei ez balegozkie bezala. Ikusgarritasuna eman behar zaie zentroetan halako gaien 
ardura hartuko duten pertsonei, adibidez, berdintasunaz arduratuko diren eta/edo LGTB 
pertsonentzat erreferentziazkoak diren irakasleak izendatuz, horretarako prestatuak 
daudenak eta proiektu zehatzen buru izan daitezkeenak. Zentzu horretan, Platerok uste 
du instituzioek erantzukizun handia dutela: laguntza eskaini behar diete hezkuntza-
zentroei, eta propio halako egitasmoak garatzeko diru-partidak eman. 

Platerok gogora ekarri duenez, azpimarratu behar da ikasle batzuk oso zaurgarriak 
direla, besteak beste, genero-adierazpen minoritarioa edo arauaz kanpokoa dutelako, 
edo aniztasun funtzionala dutelako, edo ez daukatelako etxerik; gainera, hori dena 
beste arazo batzuekin lotzen da sarri, eta erraza da halako ikasleek hezkuntza-sistema 
uztea eta gizarte-zerbitzuetan amaitzea. Platerok dioenez, alor horretan ez dago 
prestakuntza handirik, ez baita goiz hausnartzen gazteek bizi duten gizarteari buruz, 
baina, ikertzailearen iritzian, hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen esparrutik kanpo ere 
landu behar da errealitate hori. Intersekzionalitatea ez da soilik hainbat bazterketaren 
bidegurutzea, ezpada agentzia aldarrikatzeko aukera. Beraz, halakoak bultzatu nahi 
lituzke: herri unibertsitateak, adinekoen unibertsitateak, eskola-babesa emateko zerbitzu 
sozialak… 

Iruditzen zaio jarraipena egin behar zaiela zentro publikoetan eta itunpekoetan gertatzen 
diren diskriminazio-kasuei, eta beste bi gai hauei ere heldu behar zaiela: LGTBIfobiari 
eta diskriminazioarekin loturiko eskola-absentismoari (ikasleek eskolara joateari uzten 
diote diskriminaturik sentitzen direnean, adibidez, trans neska-mutilek hala egin ohi dute 
eskola toki arriskutsutzat jotzen badute). 

Kirol-lehiaketak, horra hor landu beharreko beste gai bat, betiere Plateroren iritziz. Izan 
ere, halako lehiaketek arazoak sortzen dizkiete trans pertsonei, aniztasun funtzionala 
dutenei eta erlijio-praktika jakin batzuk egiten dituzten pertsonei, adibidez, hiyab-a 
erabiltzen duten neskei. Nolako kirol-praktikak nahi genituzkeen, eta zergatik hautatzen 
diren praktika jakin batzuk eta ez beste batzuk: horretaz guztiaz hitz egin behar omen 
litzateke. 
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Izen bereziek ere tira-birak sortzen dituzte eskoletan. Nahiz eta orokorrean uste izan den 
kontu horrek trans pertsonei baino ez diela eragiten, bada bere izenarekin identifikatzen 
ez den bestelako jenderik ere (adibidez arrazializatutako pertsonak edo leinu batzuetako 
pertsonak). Gainera, identitate-agiriak eskolan erabili behar izateak arazoak dakartza, 
zeren, izena aldatzeko aukera egonda ere, izen zaharrari eusten zaio NAN agirian. 

Azken finean, Plateroren arabera, hezkuntzak bere helburuak eta ardurak zabaldu behar 
dituela onartu behar dugu, eta, horretarako, baliabideak eta finantzazioa behar dituela, 
proiektu propioak garatuko baditu. Ardura konpartitu handiagoa hartu behar dugu 
generoaren, islamofobiaren eta prekarietatearen harira, eta zentroen premiei eta zentroei 
eman behar zaien laguntzari buruz hausnartu behar dugu. 

Bestalde, Transbollomarika Sarea41 kolektiboko aktibista Sejo Carrascosak esan du 
borondate politikoa ezinbestekoa dela; izan ere, borondate politikorik ezean, nekez 
mamitu baitaitezke Berdintasun politikak modu egokian, udaleko sail jakin baten 
“adeitasunaren” mende egon gabe. Jende guztiaren atsegineko politikak sortu nahi 
dituzte politikariek. Eta nola heldu LGTBI auziari? Carrascosaren iritziz, gizartean 
dauden matrize heterosexualetan eragin behar da. Aldi berean, hezkuntzaren alorrari 
tiraka, zalantzan jarri du haurrei ematen zaien hezkuntza: itunpeko zentroetara, 
zentro erlijiosoetara eta egitura ekonomiko altuetako zentroetara joaten dira asko, eta 
horietan denetan segregazio basatia dago, eta balio homofoboak eta ez solidarioak 
irakasten dituzte. Carrascosaren arabera, hezkuntza publikoan segregazio- eta pobrezia-
poltsak sortzen ari dira, eta etorkizunean eragina izango dute gizarte-zerbitzuetan eta 
espetxeetan. 

Komunei buruzko analisia dela-eta (ikus Intersekzionalitateari buruzko ataleko Praktika 
onak puntua), Fefa Vilak adierazi du egituretan geratzen garela sarri. Vilaren iritzian, 
egiturak birdefinitu, berrerabili eta kontzeptualizatu behar ditugu, zeren egiturek geure 
psikea eta aldartea egituratzen baitituzte, gorputzaren gainean ekiten baitute, eta 
fantasiaren gainean ere bai… eta zaila da egitura horiek aldatzea. Horregatik, pauso bat 
harago jo eta jolasean esku hartu behar dugu, haurrek jolasaren bidez ikasten baitute 
eta elkarri eragiten baitiote. Gorputza nola erabiltzen den, espazioak zer funtzio betetzen 
duen eta adin jakin batetik aurrera zer segregazio klase gertatzen den: horretan guztian, 
zer rol betetzen dugu askotariko eragileok? Vilari premiazkoa iruditzen zaio eragile guzti-
guztiok aztertzea geure rol hori. Iruditzen zaio hezkuntzaren arloan berriro pentsatu 
beharko liratekeela kontu hauek guztiak, nola egituratzen duen jolasak haurtzaroa, eta, 
hala, kirolarekin, maila sinbolikoarekin eta harremanak egiteko gure moldeekin loturiko 
politika bat diseinatu beharko litzateke. 

41 https://twitter.
com/Transbollo 
marik?lang=es
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PROPOSAMENAK

 Proiektu propioak garatzeko baliabideak eman, horren arabera gauzatu baitaitezke 
bestelako proposamenak ere.

 Eskolan lantzen diren edukietan eragin, horretarako, ikasgelatik harago doazen 
proiektuak antolatu, “markaturiko egunetan” eta bestelako egunetan. 

 LGTB ikasleentzat erreferentziazkoak diren eta Berdintasuna alorrean 
erreferentziazkoak diren irakasleak izendatu. 

 Eguneroko espazioetako eta kultur espazioetako araua hautsi eta errealitatea beste 
modu batean irakurtzeko eta interpretatzeko aukera eman. 

 Espazioarekin zerikusia duten edo beste zentro batzuetan gertatzen ari diren egoerekin 
zerikusia duten eta bestelako harreman-moldeak bultzatzen dituzten eguneroko 
praktikak txertatu (nesken errealitatea, LGTB herritarrak, islamofobia etab.). 

 Kirol-praktikak nola hautatzen diren ikusi, eta zer praktika nahi dugun erabaki. 

 Jolasetik abiatuta, politika propio bat diseinatu, kirolarekin, maila sinbolikoarekin eta 
harremanak egiteko gure moldeekin loturikoa.

 Gatazka bat gertatzen denean, parte hartuz eta beharrak gurutzatuz heldu gaiari, eta 
ez egin subjektuei buruzko irakurketa unibertsalik. 

 Jazarpenari aurrea hartu; horretarako, gatazken konponketari eta elkarbizitzari 
buruzko prestakuntza eskaini ikasleei, eta ikasleak izan daitezela gizartea aldatzearen 
eta elkarbizitzaren aldeko eragile. 

 Jarraipena egin zentroetan gertatzen diren diskriminazio-kasuei (hala itunpeko 
zentroetan nola publikoetan gertatzen direnei). 

 Zentroetan NANa erabili behar ote litzatekeen aztertu. 

 Izen-aldaketen harira, administrazioen ekintzen ardura hartu, zentzu komuna erabili 
eta norbanakoek eskatu dituzten aldaketak txertatu. 
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 LGTB familiek eskolari eta gizarteari egiten dizkioten ekarpen positiboak ikusarazi. 

 LGTB berdintasuna hauspotzeko proiektuak dauzkaten eskolen sareak bultzatu. 

 Dagoeneko martxan dauden praktika onak ikusarazi. 

INTERSEKZIONALITATEA

ANALISIA ETA HAUSNARKETAK

Ikuspegi intersekzionala tokiko politikan: zer da eta nola gauzatu dezakegu teoria 
praktikan? 

Lucas Platerok azaldu duenez, errealitate haragiztatu batek zeharkatzen gaitu: generoak, 
etniak, klaseak, jatorri nazionalak, aniztasun funtzionalak… Identitate-formak dira horiek 
guztiak eta, sarritan, nahasirik daude. Malguak dira, gizarte jakin batekin loturik daude, 
bestelakoak izan litezkeela ikusarazten digute, eta zalantzan jarrarazten digute nola 
baldintzatzen dituzten gure bizitzak. Jakintza horrek gizarte mugimenduetan du sorburua 
eta, hala, praktika politikoak zeharkatzen ditu. Platerok azpimarratu duenez, ezin dugu 
errealitatea modu itxian deskribatu, izan ere, hainbat esperientziaren mihiztadurek 
osatzen baikaituzte. 

Soziologia eta Zientzia Politikoetako doktorea den honek proposatu du politikak sortzea 
halako moduan non kontuan hartuko baita lehen begi kolpean ikusten ez den hori, 
administrazio publikoak arreta jartzen ez dion hori. Iruditzen zaio zaurgarritasunaz hitz 
egin dezakegula, eta orobat hitz egin dezakegula zaurgarritasunak dituzten pertsona 
horien eguneroko bizitzan sor genitzakeen aldaketez. 

Coll-Planasek eta Platerok hainbat adibide proposatu dituzte, agenda publikoan 
ikuspuntu intersekzionala sartzearen harira, eta Praktika onak atalean bildu ditugu horiek 
denak. 

Nola txertatu ikuspuntu intersekzionala politika publikoetan: egituran txertatuz ala 
lehentasunak ezarriz?

Lucas Plateroren iritziz, diagnostiko bat egin behar da, horren bitartez jakingo baitugu 
zeintzuk diren diskriminazioaren gakoak eta lagunduko baitugu ekintzak eta lan-ildoak 
zehazten eta zerbitzu eta zinegotzigo estrategikoak identifikatzen. 



154 DESIRAK PLAZARA

Gerard Coll-Planasek esan du instituzioek jaramon egin behar diotela diagnostikoari, 
horri esker jakingo baitute zeintzuk diren lehentasunezko neurriak. Edonola ere, feeling 
handiagoa norekin, harekin lan egin ohi da, beraz udal sailetan dabiltzan pertsona 
konkretuak garrantzitsuak dira. Hori dela eta, sail guztiz garrantzitsu batzuetan ez da 
esku hartzen, eta beste batzuetan, berriz, lehentasunezkoak izan ez arren, lan gehiago 
egiten da, horretarako aukera dagoelako. 

Era berean, Vic-eko Unibertsitateko irakasleak uste duenez, beste arlo batzuetan ere 
aurrerapenak egin nahi baditugu, ardatz ezberdinak lantzea ez da beti lagungarri, zeren 
modu itxian lan egiten dugu eta zerbitzu bakoitzak bere politika du. Zerbitzuei eskatzen 
diegu beren aurrekontuko dirua eman diezagutela beste ardatz batean inbertitzeko, 
atzetik ibiltzen gatzaizkie gurea garrantzitsuagoa dela esanez, hainbat zerbitzuri 
egokitzen zaie prozesu berbera egitea urte berean… Coll-Planasek uste du elkarrizketa-
prozesu zabalgoak egin behar genituzkeela, nor bere kasara ibili ordez. 

Fefa Vilaren ustez, berriz, aztertu behar dugu ea non kokatzen diren gaur egun 
Berdintasun politikak, eta nola ari diren antolatzen. Intersekzionalitatearen diskurtsoa 
nola kontzeptualizatzen den eta nondik datorren, horren arabera kokatuko dugu, edo ez, 
Berdintasun politiken barruan. Horrek dakartzan gatazkak ere aztertu behar dira. Vilak 
azpimarratu du itzulpena eta hausnarketa behar direla. Nork egiten duen lan norekin, 
horren araberakoa izango da ekintza, eta ez politika hauen guztien esangurari buruzko 
hausnarketa- eta ekintza-marko politiko zabalago baten araberakoa. Vilaren iritzian, gure 
buruari galdetu behar diogu ea agenda feministatik abiatu behar ote ditugun Berdintasun 
politikak, eta, hala balitz, gure buruari galdetu behar diogu ea zer den agenda feminista 
bat XXI. mendean. 

Vilak uste du instituzioetan gehiago hausnartu behar litzatekeela gai hauen inguruan: 
zer den intersekzionalitatea, LGTBQ politikak teoria feministaren eta genero-teoriaren 
mendekoa izan behar ote duen, horrek guztiak zer dakarren baliabideen eta baliabideak 
lortzeko borrokaren mailan, eta zer lehentasun ezarri behar liratekeen. Berdintasun 
planak direla-eta, aztertu behar dugu ea sortzen ditugun tresnek balio duten, eta mahai 
gainean jarri behar ditugu argi ez dauden problematikak, eta horiei buruz eztabaidatu eta 
gogoeta egin. Hala ere, uste du ez dagoela borondaterik halakoak egiteko. Behetik gora 
lan egin behar dela uste du, eta udaletxeak aukera ona izan daitezkeela lehen aipatu duen 
itzulpen-lan hori egiteko. 

Sejo Carrascosaren arabera, benetako politika feministarik ez badago, instituzioek ez dute 
modu egokian esku hartzen. Hala, Berdintasun politikak ezartzen dira, baina, aldi berean, 
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diru-laguntzak ematen zaizkie hainbat elkarteri, nahiz eta beren zuzendaritza-
batzordeek parekidetasun-irizpideak ez bete eta Berdintasun legearekin bat ez 
datozen jarduerak antolatu (adibidez, Blusa eta Neska kuadrilla batzuek). Iruditzen 
zaio ezin dela jende guztiari atsegin emanez gobernatu; aitzitik, programa zehatz 
eta kokatu batekin gobernatu behar da, eta premia handiena duten sektoreei 
lehentasuna eman. Ez da soilik LGTB taldeei begirako politikez ari, ezpada giza 
eskubideetan oinarrituriko politikez eta programa koherenteez. 

Iruditzen zaio administrazioak gabezia sakonak dituela eta ez dela gardena, nahiz 
eta, berez, zera publikoa kudeatzeko tresna bat baino ez izan. Berriro dio: borondate 
politikoa nola lortu, horixe da eztabaida nagusia. 

Gerard Coll-Planasek azaldu duenez, Katalunian, 12.000 biztanletik gorako 
udalerriek LGTBI gaiari buruzko tokiko plan bat osatu behar dute42, derrigor,eta 
horrek ondorio positiboak ekarri ditu, lurralde osoan ari baitira gaia lantzen. 
Edonola ere, “Berdintasun planaren fetitxismo” moduko bat sortu da. Bartzelonako 
diputazioak gida bat atera du, Guia per a l’elaboració de plans locals LGTBI43, eta 
horri esker, moztuz eta itsatsiz osa dezake nork bere plana. Beraz, horren ondorioz, 
Planaren beraren edukia husten da, azkenean Plan bat osatzea bihurtzen baita 
helburu. Coll-Planasek galdera bota du, ea nola egin diezaiokegun iskin edukirik 
gabeko politikei, eta ea nola sor ditzakegun administrazioa eta ingurua eraldatuko 
dituzten politikak. 

PRAKTIKA ONAK

 El váter de la escuela. Una reflexión sobre género, arquitectura y educación44 

izeneko artikulua idatzi zuen Amelia Barquínek. Filologia Erromanikoko doktorea 
da bera, eta Kultura Arteko Hezkuntza eta Hezkuntza eta Generoa irakasten 
ditu HUHEZIn (Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien 
Fakultatean). Testu horretan, hauxe proposatu zuen: eskola fisikoki eraldatzea, 
horren bitartez curriculuma eraldatzeko eta birpentsatzeko. Errealitateak 
berreraikitzeko prozesu parte-hartzaileak egitea proposatu du. Ondorioztatu du, 
komunak aldatuz gero, hainbat kolektibori egingo litzaiokeela mesede –neskei, 
transei–, eta, gainera, bestelako abantailak ere ekarriko lituzkeela, hala nola 
demokratizazioa handitzea eta bainua propiotzat hartzea, hala, bandalismo 
gutxiago gertatuko litzateke eta komunak garbiago egongo lirateke. 

 LGTB planaren ondotik, Kataluniako gune batean aipatu zen LGTB gazte 

44  http://www.
redalyc.org/
pdf/537/5373 
8690013.pdf

42 Lley 11/2014: 
Llei per a 
garantir els drets 
de lesbianes, 
gais, bisexuals, 
transgèneres i 
intersexuals i 
per a eradicar 
l’homofòbia, 
la bifòbia i la 
transfòbia: 
 
http://v-g.
eus/2FfICBk  
 
(katalanez. Iturria: 
Viquipèdia) eta 
Ley 11/2014, de 
10 de octubre, 
para garantizar 
los derechos 
de lesbianas, 
gays, bisexuales, 
transgéneros e 
intersexuales y 
para erradicar 
la homofobia, 
la bifobia y la 
transfobia:  
 
http://v-g.
eus/2mdLDtN 
(gaztelaniaz. 
Iturria: Noticias 
Jurídicas).

43  https://www1.
diba.cat/llibreria/
pdf/58592.pdf

http://www.redalyc.org/pdf/537/5373
8690013.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/537/5373
8690013.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/537/5373
8690013.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/537/5373
8690013.pdf
http://v-g.eus/2FfICBk 
http://v-g.eus/2FfICBk 
http://v-g.eus/2mdLDtN (gaztelaniaz. Iturria: Noticias Jurídicas).
http://v-g.eus/2mdLDtN (gaztelaniaz. Iturria: Noticias Jurídicas).
http://v-g.eus/2mdLDtN (gaztelaniaz. Iturria: Noticias Jurídicas).
http://v-g.eus/2mdLDtN (gaztelaniaz. Iturria: Noticias Jurídicas).
http://v-g.eus/2mdLDtN (gaztelaniaz. Iturria: Noticias Jurídicas).
https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/58592.pdf
https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/58592.pdf
https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/58592.pdf
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gehienek ez zeukatela elkartzeko tokirik, diskotekak, tabernak eta herriko jaiak 
ez baitzitzaizkien gune seguru iruditzen. Aisialdi-gune komertzialetan eragiteko 
kanpaina bat egitea pentsatu zuten, hartara ikusgarritasun eta errespetu 
handiagoa lortzeko, baina azkenean ez zuten halakorik egin. Izan ere, konturatu 
ziren, LGTB ardatzari bakarrik helduz gero, beste gai batzuk ezkutuan geratuko 
liratekeela, eta ordura arte kontuan hartu gabeko beste diskriminazio batzuk 
sortuko liratekeela: indarkeria sexista, jatorriaren aurkako xenofobia, adina etab. 
Ezin baitzen alor gehiagotan lan egin, proposamena atzera bota zuten. 

 Espazio publikoa nola erabiltzen zen aztertzeko diagnostiko bat egin zuten 
Bartzelonako zenbait auzotan, eta, horretarako, auzotarrei eskatu zieten mapa bat 
egin zezatela, auzoan egiten zituzten ibilbideak deskribatuz, eta azaldu zezatela 
nola sentitzen ziren auzoan eta nola erabiltzen zuten. Hala, ardatzak gurutzatzen 
ziren eta loratu edo desagertu egiten ziren, espazioen eta testuinguruaren 
arabera: adina, sexua, jatorria, aniztasun funtzionala… Aitzitik, espazio publikoa 
aztertzeko orduan ardatz bakar bat hartu balitz kontuan, errealitatearen puska 
handi bat kanpoan geratuko litzateke. 

 Katalunian, Ismael Smith margolari homosexualaren urteurrenean eta Lorcaren 
heriotzaren urteurrenean hainbat ekintza antolatu ziren, honako gai hauen guztien 
inguruan: buru-osasuna, sexu-aniztasuna, memoria eta errepresioa, kultura eta 
literatura…

 Montevideon, berriz, Intersecciones izeneko programa bat antolatzen dute, eta 
hainbat esparrutako pertsonen arteko eztabaidak egiten dituzte urte osoan. Goitik 
hasi ordez, egunerokotik abiatzen dira, ea zer ateratzen den. Hortik abiaturik, 
politika publikoak sortu. 

PROPOSAMENAK

 Tokiko esparrutik abiaturik, eztabaida bat sustatu, Berdintasuna politikak 
gauzatzeko tresnen baliagarritasunari eta intersekzionalitateari buruz. 

 Ezberdintasunarekin loturiko zerbitzu/ardatzen arteko elkarrizketa-prozesu 
zabalagoak egin. 

 Diagnostiko bat egin, hauek denak aztertzeko: diskriminazioak, ekintza-ildoak eta 
lehentasunezko lan-alorrak. 
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SEXU- ETA GENERO-ANIZTASUNARI BURUZKO POLITIKAK

ANALISIA ETA HAUSNARKETAK

Berdintasun politikak, LGTBI politiken markoa

Lucas Plateroren iritziz, Berdintasun politikak dira politika intersekzionalak txertatzeko 
marko aproposena, binarismoa eta sexismoa ez baitira bi gauza ezberdin. Gainera, 
iruditzen zaio binarismoaz eta heterosexualitateaz hitz egiteko toki atseginagoa dela, 
langileek bien arteko lotura ulertzen baitute. 

Gerard Coll-Planasek jakinarazi du Katalunian bi une garrantzitsu egon direla sexu- eta 
genero-aniztasunari buruzko politiketan. 2004tik 2014ra bitarte, Gizarte Zerbitzuen 
ardura ziren, eta ez zuten inongo harremanik Berdintasun politikekin. Horren ondorioz, 
politika zentzugabeak eratu ziren, adibidez, Hezkuntza arloan bi toki ezberdinetatik esku 
hartu nahi izan zen. 2014an, ordea, Kataluniako politikak hedatu egin ziren, eta LGTBI 
arloari buruzkoak Berdintasuneko teknikarien esku geratu ziren, berez-edo, ezinezkoa 
baitzen LGTBI gaiarekin espezifikoki loturiko langileak edukitzea, ez baitzegoen 
baliabiderik, baina, baita ere, zenbait aktibista feministari, teknikariri eta legelariri 
premiazkoa iruditu zitzaielako markoak aldatzea eta ikuspegi zabalago batetik lan egitea. 

Coll-Planasek azaldu duenez, udal teknikarien artean badira bi ikuspegi: batzuek modu 
bitarragoan ulertzen dute, bi kategoriatan, hots, gizonak eta emakumeak. Beste batzuen 
ustez, ordea, marko teorikoak eta ekintza-markoak berritzeko eta ikuspegi estrukturalago 
bat lantzeko aukera bat da. Coll-Planasen arabera, udaletxe txikietan nork bere aldetik lan 
egiteko arriskua dago: azken buruan, Berdintasun zerbitzu binarista bat eduki ohi dute, 
zeinak talka egiten baitu LGTB arloan egiten den lanarekin. Iruditzen zaio badagoela 
beldur bat “ez ote gaituzten gizonek inbadituko, Berdintasun politikek ez ote dituzten 
ikuspegi feministaren lorpenak galduko, ez ote gaituzten gizon gayek kolonizatuko”. Coll-
Planasek uste duenez, ulertu behar dugu auzi horiek guztiek oinarri berbera dutela, baina 
ez ditugula zertan elkartu. Kasuan kasu erabaki behar da, zer prozesutan, unetan eta zer 
gairekin egin. Era berean, planak eta neurri zehatzak ebaluatzeko orduan, talde batzuk 
edo beste batzuk ikusarazi daitezke. 

Fefa Vilari iruditzen zaio marko egokia dela, baina birdefinitu beharra dagoela (helburuak, 
zer da Berdintasuna, zeintzuk dira feminismoaren ekarpenak, nola txertatu gizonak). 
Birpentsatu behar da zer zentzu duten Berdintasun politikek eta zer rol bete duten 
orain arte. Vilak azpimarratu du udal politiken estrategiak birdefinitu behar direla, 
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osterantzean, baliabide ekonomikoak, sinbolikoak eta materialak lortzeko borrokan 
sartzen baikara, eta petatxuak ipintzen baititugu. 

Berdintasun zerbitzuek XXI. menderako balio duen ekintza-marko bat eskaini behar 
dute, subjektu gero eta anitzagoak kontuan hartuz: subjektu arrazializatuak, sexu-
disidenteak etab. Berdintasun zerbitzuek pentsatu behar dute ea nola aktibatu daitekeen 
intersekzionalitatea, epe motzeko, ertaineko eta luzeko politiken bitartez. 

Nola gainditu binarismoa eta nola egin bestelako politiken alde? Horren harira, Lucas 
Platerok uste du eztabaida berriak sortu behar ditugula: nortzuk garen eztabaidatzeari 
utzi behar diogu, –adibidez, zer rol duten LGTB pertsonek edo gizonek Berdintasun 
politiketan–, eta, ostera, zer egin nahi dugun eta nola egin dezakegun eztabaidatzen hasi. 
Premiak identifikatuz gero, errazago eraikiko dugu aldamio egoki bat, ondo esku hartzeko 
eta gai bakoitzean behar ditugun aliantzak identifikatzeko. Adibidez, izen-aldaketaren 
kontua aztertuz gero, ikusiko dugu nola, transei ez ezik, bestelako pertsona batzuei ere 
egin diezaiekeen mesede horrek, hala nola izena gaztelaniara moldatu dieten pertsona 
arrazializatuei edo tratu txarren ondorioz hiriz aldatu diren eta, segurtasuna tarteko, inork 
topatzea nahi ez duten emakumeei. 

Fefa Vilak dioenez, egitea ez da beti posible. Egitearen indarra azpimarratu du, egin ahal 
izateko aukera errealak sortzearen indarra. Iruditzen zaio posible dela aldaketa eta egoera 
berriak politikara eramatea eta instituzioak eraldatzea. 

Bartzelonako esperientzia

Gerald Coll-Planasek Bartzelonako kasuari buruzkoak azaldu ditu: bi politikak uztartu 
behar ote ziren eztabaidatu zuten han, eta aktibismoak ez ziren ados jarri. Azkenean, 
bi plan egin ziren, eta elkarren artean ondo artikulatu. Hala, Plan para la Justicia de 
Género (2016-2020)45 planaren egitura kopiatu zuten eta ekintzak konpartitu. Edonola 
ere, Coll-Planasek azpimarratu duenez, hainbat arlotan ikusi zuten LGTBI auzia ez zela 
esanguratsua eta ez zela ezer gertatzen (adb. garraioan). Ulertu zuten gizon-emakume 
ardatza askoz esanguratsuagoa dela oraindik ere eremu askotan, eta aurreikusitako lan-
eremu batzuk bertan behera geratu ziren ez zutelako esku hartzeko modurik topatu. 

Era berean, ikusi zuten diagnostikoa egitean oso informazio-maila ezberdina jaso 
zutela batean eta bestean, kategoria bakoitzak oso datu diferenteak eskaintzen baititu. 
Genero Justiziarako Planean (2016-2020), eragin-adierazleak biltzen dira (adb.: zenbat 
emakumek hartzen duten autobusa gauez eta bakarrik), bai eta emaitza-adierazleak ere 

45 http://
ajuntament.
barcelona.cat/
dretssocials/sites/
default/files/arxius-
documents/plan-
para-la-justicia-de-
genero-2016-2020.
pdf

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/plan-para-la-justicia-de-genero-2016-2020.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/plan-para-la-justicia-de-genero-2016-2020.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/plan-para-la-justicia-de-genero-2016-2020.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/plan-para-la-justicia-de-genero-2016-2020.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/plan-para-la-justicia-de-genero-2016-2020.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/plan-para-la-justicia-de-genero-2016-2020.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/plan-para-la-justicia-de-genero-2016-2020.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/plan-para-la-justicia-de-genero-2016-2020.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/plan-para-la-justicia-de-genero-2016-2020.pdf
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(adb.: prestakuntzara joan diren emakumeak). Plan Municipal para la diversidad sexual y 
de género de Barcelona (2016-2020)46 planean, ordea, ezinezkoa zen eragin-adierazleak 
aurkitzea. Bestalde, Coll-Planasek ontzat jo du administrazioak ez daukala informaziorik 
herritarren sexu- eta genero-aniztasunari buruz. 

Oro har, Coll-Planasi iruditzen zaio, planak martxan jartzean, benetako eraginik gabeko 
gauzak egiten direla, soilik modari jarraituz. Uste du hobe dela gauza gutxiago egitea, 
baina sakonagoak; lurraldean bertan zentzua daukan horretatik abiatu, aukerak eta 
aliantzak baliatu eta behetik eraiki. 

Aurrekontuen gaiak ere arazoak sortu omen zituen. Sexu- eta genero-aniztasunari 
buruzko ekintzek ez zutela zertan aurrekonturik eduki, horixe uste zen, logika honi 
jarraika: “Kirol Sailarekin hitz egingo dut, Kirol Sailak ordainduko du eta bere egingo du 
ekintza”. Coll-Planasek uste du oztopo handia izan zela hori. Orain, Kirol Sailarekin hitz 
egiten dute berdin-berdin, baina nork bere ekarpenetik. 

Ikus-entzule batek galdetu du ea zer-nolako esperientzia izan duen Bartzelonako Udalak 
Europako Rainbow City Sarean 47, eta Coll-Planasek erantzun du Bartzelonak ez duela 
modu jarraituan parte hartu udaletxe-sare horretan, aldaketa politikoarekin moztu egin 
baitzen ibilbidea; orain, ordea, berriro sartu dira sarean. Azaldu duenez, informazioa 
elkar-trukatzeko gune bat da, eta ondo egon daiteke Europako beste esperientzia batzuk 
ezagutzeko eta proiektu konpartituak egiteko. Gaineratu du Katalunian udal-sare katalan 
bat sortu zela, beste maila batekoa hori bai, tokiko prozesuei laguntzeko. Iruditzen zaio 
sare hori askoz emankorragoa dela, bilerak errazagoak direlako eta eztabaida interesgarri 
asko pizten direlako. Are, pentsatzen ari dira akaso barne-sare horrek eduki behar duela 
lotura sare europarrarekin, izan ere, udal txiki askorentzat ez dauka zentzurik Europako 
sarean zuzenean parte hartzeak. 

Prestakuntza

Prestakuntza dela-eta, Coll-Planasek badu kezka bat: prestakuntza egitean badirudi 
parte-hartzaile kopurua dela garrantzitsuena. Prestakuntza-saio klasikoenak atzean 
utzi nahi lituzke, eta galdetu du ea nola egin ditzakegun benetan eraldatuko eta 
astinduko gaituzten prestakuntza-saioak. Iruditzen zaio prestakuntza-estandar sendo 
bat ezarri behar dela, osterantzean definizioak ematen arituko baikara, begiradak 
eraldatu beharrean. Prestakuntzak behar adinako luzera izan behar du, eta, hasteko, 
kategoriak zalantzan jarri eta ikuskera mugitu behar du; gainera, emoziotik, aditzetik 
eta elkarrizketatik abiatuta lan egin behar da. Iruditzen zaio prozesu esanguratsuak izan 

46 http://w110.
bcn.cat/portal/site/
Consell 
Glihdt/menuitem. 
0522f8cad38b 
12488686ad1 
520348a0c/ 
indexae02f. 
html?vgnextoid 
=000000131 
2236299Vgn 
V6CONT000 
00000000R 
CRD&lang=es_ES

47 Red Rainbow 
Cities: 
 
https://www. 
rainbowcities.com/
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behar dutela, jendeak balioan jar dezan bere jakintza, baina segurtasun-eremuak ere izan 
behar dute aldi berean, iritziak eta zalantzak konpartitzeko modukoak (adb.: “zalantza bat 
daukat, baina agian homofoboa da…”). 

Erresistentziak nola landu? Formazioek derrigorrezkoak behar lukete? Galdera horien 
harira, Coll-Planasek uste du, derrigorrezko prestakuntzak eginez gero, gatazkak 
piztuko direla seguru. Beraz, erresistentziak aztertu behar dira. Gatazkarik bada, 
onena da zuzenean heltzea, eta birkokatzea; adibidez, galdetegi bat egin daiteke, 
desadostasunak agertzeko aukera handia ematen duena, eta hala ikus dezakegu zer-
nolako lokatzetan gabiltzan. Bestalde, azpimarratu du zenbait erresistentziak gaiaren 
zilegitasuna jartzen dutela zalantzan –“hau mozolokeria bat da”–. Osasungarria 
iruditzen zaio erresistentziekin lan egitea, baina badago mugarik: “Zuk lan egiten duzun 
administrazioak konpromisoa hartu du hau aurrera eramateko, eta egin egingo da”. Sarri 
zilegitasunari egiten zaio eraso. 

Coll-Planasen ustean, LGTBI modaren ondorioz, gizon-emakumeen berdintasunean 
interesik ez zeukaten udaletxe askok –“berriro ere hizkuntza, feminismoa…”– gaia 
birkokatu dute. Zentzu horretan, LGTBI auziak aukera ematen digu gizon-emakumeen 
berdintasuna birkokatzeko. Ulertzen du prestakuntzak generotik abiatu behar direla beti 
eta ez daukala zentzurik zuzenean LGTBI gaian sartzeak. 

Fefa Vilaren iritziz, baliabide asko xahutzen dugu prestakuntzan, eta ezer gutxi 
lortzen: definizioak eta egitateak erreproduzitzen ditugu, eta ez dugu prestakuntza 
esanguratsu bat bultzatzen, zeinak begiradak eraldatuko dituen edo galderak piztuko 
dizkigun gertatzen ari denaz. Sentipena orokorra da: ez dugula aurrera egiten eta ez 
ditugula aldatzen ez mugitzen lan egiten dugun testuinguruen gaineko begiradak. Zer 
prestakuntza ematen den, zeini eta zertarako; hori dena aztertu behar da, eta aurrean 
dugun publikoaren arabera egokitu. Adibidez, “zer da generoa” vs “zer egiten dut nire 
generoarekin”, bi ikuspegi ezberdin dira, premia ezberdinak asetzeko. Ez da kontuan 
hartzen pedagogia kritikoa, aitzitik, eskuliburuei eusten zaie; edonola ere, horrek guztiak 
ez du esan nahi feminismoak ez duenik bizitza irauli. 

LGTBI politiken arriskua: lesbianak ez ikustea

Feminismo espainiarraren historia aztertu du Fefa Vilak, eta azpimarratu du lesbianismoa 
zintzilik geratu dela beti: “Mugimendu feministaren erizainak izan gara”. Vilaren iritziz, 
estatu espainiarreko feminismoaren historian garrantzia handia izan du lesbiana askoren 
disponibilitate politikoak eta aktibismoak; lesbianismoari eta lesbianei buruzko lan 
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espezifikoa, ordea, orain gutxi hasi da. Politika publikoak direla-eta, den-dena dago 
egiteko, hala uste du Vilak. Halako esentzialismo bollero estrategiko baten alde egin du; 
helburua, zenbait gai ikusaraztea eta lantzea, hala nola hezkuntza, familia edo parte-
hartze politikoa, izan ere, genero-politika orokorren barruan lausotu egiten baitira eta 
ez baitira aurkezten politika posizionatu eta intersekzional batetik. Eta gogora ekarri du 
berak queer-tzat duela bere burua…

Vilari iruditzen zaio heterosexualitatearen kausa handien alde lan egin dela feminismoan 
(adibidez, abortuaren alde) eta mugimenduen barruan testuinguru lesbofobo samarrak 
egon direla, ez zuzenean lesbianak diskriminatu dituztelako, baizik eta lesbianei 
zuzenean eragiten zieten gaiak bigarren mailakotzat jo direlako, hala nola familia-eredu 
askotarikoen gaia edo erreprodukzio-tekniken gaia. Vilari iruditzen zaio hutsune politiko 
handia dagoela, gaiaren inguruko teoria ugari egon arren. 

Azaldu duenez, lesbofobiaz pentsatu behar da posizio queer eta intersekzionaletatik 
abiatuta. Homofobia landu eta gero LGTBIfobia landu da, eta horretarako aterki 
homo homogeneo samar eta ez oso posizionatu bat hartu da. Iruditzen zaio lesbianek 
pentsatu behar dutela ea nola birformulatzen diren politikak LGTBIQ siglen arabera, oso 
konplexuak baitira eta beren baitan ere sortzen baitituzte bazterketak, menderakuntzak 
eta unibertsalismoak. Iruditzen zaio, praxi horren barruan, berriro ere, lesbianismoa ez 
dela ikusten. 

Hala, adibide gisara, sexu-aniztasunaren politiken gai nagusi bat aipatu du: sexualitatea. 
Lesbianen irudi oso naturalizatu bat sortu da, ez daukatela desirarik eta abar; ondorioz, 
halako gaiak eztabaidatzen diren agora publikoan, lesbianak ezkutuan geratzen dira. 

Galdera bota du, ea zer mekanismoren bitartez gaindi daitekeen ikusezintasun hori, eta 
lesbianen aldarrikapenak eremu publikora eraman. Iruditzen zaio homo ikuspegia gay 
ikuspegitik abiatzen dela hainbat arlotan, eta feminismoak beste arlo batzuetatik hitz 
egiten duela. Bidegurutze horretan, lesbianak dira giltzarria: jakintza sortzen dute, baina 
jakintza horrek ez du eraginik, termino politikoetan, beren bizitzan. Berdintasun politikek 
birpentsatu egin behar dituzte siglak, maila politikoan ekin ahal izateko, eta ez bakarrik 
lesbianei dagokienez, ezpada bisexualei eta intersexualei dagokienez ere bai. 

Inmaculada Mujikak adierazi duenez, Aldartek beti borrokatu du lesbianen agenda 
propioaren alde, adibidez, aspaldi sortu zuten ‘Lesbianas visibles y con derechos’ 
proiektua48: proiektu horrek politikoki eragin nahi du gizarte honetan ikusezina izateak 
eta lesbiana izateak dakarren horretan. 

48 http://www.
aldarte.org/
comun/imagenes/
documentos/
LESBIANAS 
VISIBLESYCON 
DERECHOS.pdf

http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/LESBIANAS
VISIBLESYCON
DERECHOS.pdf
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/LESBIANAS
VISIBLESYCON
DERECHOS.pdf
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/LESBIANAS
VISIBLESYCON
DERECHOS.pdf
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/LESBIANAS
VISIBLESYCON
DERECHOS.pdf
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/LESBIANAS
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http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/LESBIANAS
VISIBLESYCON
DERECHOS.pdf
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Sexu- eta genero-aniztasunaren politikek lesbianismoa berriro ere ikusezin bilakatuko 
ote duten, arrisku horren beldur da Vila. Haren iritziz, LG mugimendua zenean, eta 
emakumeak gehiengo izanik eskubideak lortu zirenean, gayak gehiago ahaldundu ziren 
lesbianak baino, aparte egonak baitziren. Vilaren ikuspegitik LGTBI+ siglak oso ondo 
daude, baina beldur da, lesbianen agenda ez ote den berriro ere geldituko. Azpimarratu 
du ez litzatekeela halako arriskurik egongo baldin eta Berdintasun politikek onartuko 
balute lesbianen aurkako egiturazko ezberdintasun bat gertatu dela historian. Baina ez 
dute halakorik onartzen eta iruditzen zaie LGTBI politiketan heltzen zaiola lesbianismoari, 
beraz, azkenean ez da lesbianei buruz hitz egiten inon: ez instituzioetan ez mugimendu 
feministan. 

Lesbianen plan bat ez baizik ekintza zehatzak behar direla uste du. Lesbianei, emakume 
transei eta gizon transei begira egindako ekintzak. Iruditzen zaio inoiz ez zaiola behar 
moduan ekin ikusezintasunaren gaiari, gai pertsonal gisa aurkeztu izan dela, “emakume 
batek beste bati kontatu dio lesbiana dela”, baina erauzi egin zaiola dimentsio politikoa, 
kulturala eta soziala. Hala, ezinezkoa da lesbiana batek bere burua subjektu politikotzat 
hartzea, zeren, ikusezintasunaren ondorioz, ez baitago erreferente politikorik. 

Galdera bota du, ea non dauden adineko emakume lesbianak, ea non dauden talde 
zaurgarrienetako lesbianak, hala nola ijitoak edo arabiarrak, zer gertatu zen frankismoan 
emakumeak maite zituzten emakumeekin… Deitoragarria iruditzen zaio historia hori 
galdu izana: “Emakume horiek hil egin dira eta ez dugu haien memoria bildu”. 

Hezkuntza-zentroetan gertatzen den bullying LGTBIfoboari dagokionez, Inmaculada 
Mujikak kritikatu du, gehien-gehienetan, manera femeninoak dituen mutikoa hartu ohi 
dela subjektu nagusi gisa. Neska maskulinoak ahaldunduta daudela uste izaten da, 
eta, hala, ez da esku hartzen; Mujikak, ordea, galdetu du ea zer gatazka pizten diren 
neska hori hazi ahala eta femeninoagoa izan dadila exijitu ahala. Mujikaren ustez, beste 
gai honi ere heldu behar zaio: komun publikoetako zaingoari, zeina sarriago gertatzen 
baitzaie emakumeei gizonei baino. Komunetan, itxura maskulinoagoa duten emakumeei 
kargu hartzen zaie emakumeen komunean sartzen direnean. Beste alde batetik, Mujikak 
salatu du lesbianak bortxatzen dituztela, zuzentzeko edo “sendatzeko”. Azken finean, 
azpimarratu du neurri espezifikoak behar direla hainbat gaitan, horregatik premiazkoa da 
buru-belarri lan egitea lesbianismoaren gaian. 

Fefa Vilak dio birpentsatu egin beharko litzatekeela zer esan nahi duen lesbiana izateak 
gaur egun, eta zeinek duen bere burua lesbianatzat, izan ere, Soziologiako fakultatean 
ikusten duenaren arabera, gazteek bestelako kontzeptuak darabiltzate. Iruditzen zaio 
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izugarri aldatu direla nork bere burua izendatzeko moduak, eta hori dena aztertu egin 
behar dela, politikak horren arabera egokitzeko. Horretarako, uste du lesbianek eta 
zenbait marika eta transexual kolektibok konpartitu egin behar lituzketela beren egoerak. 
Vilaren arabera, lesbianismoa bazter utzi da, iraganeko behaztopa bat balitz bezala eta 
gaur egun espazio politikorik ez balego bezala hori praktikan jartzeko, hala, lausotu 
egin da, eta sexu-identitatearekin loturik dauden eta ugaritzen ari diren beste kategoria 
batzuetan sartu. Ugaritzen ari diren identitate horietako batzuek muin historikoa 
dute, lesbianen praktiketan eta ekitean haragiztatua. Hona hemen Vilaren apustua: 
berrirakurketa praktiko eta estrategiko bat egitea eta esentzialismoa erabiltzea etendako 
genealogia hori armairutik ateratze aldera, “zeren, hitz egiteko aukerarik izan ez duen 
hori ezin baita eraiki”. 

Iruditzen zaio politikak egin behar direla osasunaren eta hezkuntzaren arloan, bi arlo 
horietan zigorrak ezartzen baitzaizkie neska “gaiztoei”, bai eta gazteei eta adinekoei ere, 
izan ere, indarkeria sinboliko basatia baita genero-ordenaren oinarria. Eta, gehitu duenez, 
gai hori ez da apenas landu. 

Gerard Coll-Planasen iritziz, halako munstro bat bihurtu da LGTBI kontua. Plana egitean 
saiatu ziren LGTBI siglak sistemaz ez erabiltzen eta kasuan kasu zentzua zeukaten letrak 
ipintzen. Ohartua dago akronimoa blokean erabili ohi dela, osoagoa delakoan eta, hala, 
aniztasuna kontuan hartzen delakoan, nahiz eta, funtsean, halako aniztasunik ez egon. 
Sarritan, I edo T gehitzeak ez dauka zentzurik, nola ez daukan zentzurik LGTBI turismoari 
buruz hitz egiteak. 

Azaldu duenez, LGTBI plana egiteko taldean hiru kide elkartu ziren: aktibista trans bat, 
marika bat eta feminista lesbiana bat; ahal zuten guztia egin nahi zuten Plana ikuskera 
lesbiarretik hobetzeko, baina ez zuten modurik aurkitzen. Hala, pentsatu zuten bazegoela 
arazo bat aldez aurretik: non militatu dute lesbiana askok? Azpimarratu du feminismoaren 
ezagutza zientifikoa eta horren askotariko korronteak aberastu dituztela lesbianek, baita 
ikerketa alderik ere, baina, Katalunian behintzat, ez dela ezagutza lesbiarrik ikertu ez eta 
ekoitzi ere. Horren ondorioz, ez zegoen planifikatu beharreko elementurik. 

Aitzitik, zenbait aktibista eta ikertzaile lesbianak kanpaina bat antolatu zuten emakume 
lesbianen sexu- eta erreprodukzio-osasuna hauspotzeko; horri esker, jakintza ekoitzi 
zuten, eta proposamenak egin, eta, hala, askoz errazago txertatu dira aldarrikapenok 
politika publikoetan. 

Gaiz beste eginda, Coll-Planasek ohartarazi du, batzuetan, marko androzentrikoa 
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sendotzen dugula. Adibidez, gayek aisialdi-gune asko dituzte, lesbianek ez. Ez dugu 
emantzat jo behar gayen aisialdi-moldeek eta bertan sortzen diren lotura kaskarrek izan 
behar dutenik beste kolektibo batzuen eredua. Espazioa eta markoa birpentsatu behar 
dira. Osterantzean, baliteke azkenean G sigla hartzea beste taldeek helburu izan behar 
duten paradigma gisa. 

Iruditzen zaio antzeko zerbait gertatzen dela Kataluniako parte-hartze esparruetan, 
lesbiana gutxi aritzen baitira hor; agian gune horiek aldatu beharra dago, zeren, 
agian, gayek osaturiko lobbya ez baita lesbianen eredu. Horregatik, parte-hartzea 
birpentsatzearen alde egin du berriro ere. 

PRAKTIKA ONAK

 Hainbat aktibista eta ikertzaile lesbianak kanpaina bat antolatu zuten, emakume lesbia-
nen sexu- eta erreprodukzio-osasuna hauspotzeko, Katalunian. 

 Aldarte taldearen ‘Lesbianas visibles y con derechos’ proiektua. 

 Sexu- eta genero-aniztasunaren Bartzelonako Udal Plana (2016-2020)

PROPOSAMENAK

 Udal politiken estrategiak eta planen egokitzapenak birdefinitu, tresna gisa erabiltzeko.

 XXI. mendeko Berdintasun politiken agenda birpentsatu eta feminismoaren ekarpenak 
aztertu.

 Gizonak txertatu feminismoan eta Berdintasun politiketan.

 Politika feminista errealen eta koherenteen bidez ekin (adibidez, diru-laguntzen bidez). 

 Zer egin nahi dugun zehaztu, eta hortik abiatuta, aliantza posibleak ezarri. 

 Lesbianen ikusezintasunari heldu, osorik, maila politikoan, kulturalean eta sozialean; 
erreferente politikoak hauspotu eta genealogia lesbiarra berreskuratu. 

 Komun publikoen erabilerak eta emakume lesbianen “zaingoa” aztertu. 
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 LGTBIfobiarekin loturiko bullying kasuen harira, begirada zabaldu, eta neska maskuli-
noen errealitateari heldu. 

 Lesbianen aurkako indarkeriari heldu. 

 Siglak birpentsatu: politikoki ekiteko, modu koherentean erabiltzeko eta kolektiborik ez 
ezkutatzeko. 

 Lesbiana izatea zer den eta kategoria eta identitateak nola erabiltzen diren birpentsatu. 

 Kasuan kasu, markoa aztertu, politika androzentrikorik ez egiteko. 

LGTBI MUGIMENDUA

ANALISIA ETA HAUSNARKETAK

LGTBI kolektiboek Berdintasun politiketan betetzen duten rola eta haiek parte 
hartzeko bideak 

Sejo Carrascosa aktibistaren iritziz, borondate politikoa da gakoa, izan ere, borondate 
politikorik gabe, alferrikakoak baitira parte hartzeko bideak. Are, iruditzen zaio 
batzuetan halako bideek ez dutela askorik balio, ezpada politikariek domina bat jartzeko. 
Carrascosaren iritzian, Gasteizko Udalak daukan parte-hartze egitura, Elkargune 
izenekoa, hauxe da: “arratsaldea galtzeko edo antropologia merkea egiteko toki bat”. 
Udalari begira, ordea, badirudi jendeak benetan hartzen duela parte, nahi duen orok hitz 
egin baitezake, eta bere iritzia eman. Horretarako, baina, “zuzendariari gutunak” erabili 
beharko lirateke, betiere Carrascosaren hitzetan. 

Ez dauka oso argi ea Berdintasun zerbitzuak hauspotu behar dituen sexu- eta genero-
aniztasuna. Batzuetan iruditzen zaio hori izango litzatekeela bidezkoena, baina, kontuan 
harturik “udal taldearen lorontzia” direla Berdintasun zerbitzuak, bada, LGBTI politikak 
bihur litezke “lorontziaren apaingarri”, eta hortaz ez lukete inongo indarrik izango. 

Bestalde, Carrascosaren ustez, politika feministak eta LGTBIren aldekoak egin nahi 
baditugu, unibertsalak eta zeharkakoak behar lukete, udal sail guztiei eragiten 
baitiete eta ez bakarrik Berdintasun Sailari (adb.: Hezkuntza, Ogasuna, Gizarte 



166 DESIRAK PLAZARA

Zerbitzuak, Segurtasuna, Herritarrak…). Ondorioz, bide askotatik har liteke parte, baina 
Carrascosaren iritziz, politikak erabilgarriagoak izan daitezen, behar-beharrezkoa da 
gardentasunez aritzea eta parte-hartzea ebaluatzea –“praktika horiek ez dira ohikoak 
administrazioan”–. 

Carrascosaren arabera, administrazioak uste duena baino askoz heterogeneoagoak dira 
LGTBI kolektiboak. Zenbait kasutan, elkarrekin egon nahi duten eta borondatezko lana 
egin nahi duten taldeak dira, zeina oso modan baitago. Kolektiboek subertsibo izateari 
uzteko arriskua dago, eta, diru-laguntzen politikaren aurrean, klientelismoa sor dezakete, 
batez ere prekarietate-garaiotan. 

Coll-Planasek azaldu du Katalunian izugarrizko moda bat ibili zela parte-hartzearen 
harira: parte-hartze kontseiluak egin ziren gai guzti-guztiei buruz. Gazteen parte-
hartzerako teknikari gisa jardun zen Coll-Planas, eta taldeak konbentzitu behar izan 
zituen, parte har zezaten, halako “parte-hartzearen saltzaile” bat balitz bezala. Coll-
Planasen beraren elkartean kontraesan bat iruditzen zitzaien, parte hartzeko espazioak 
aldarrikatzen baitzituzten eta, azkenean, beren agenda politikoa bultzatu ordez, energia 
xahutzen baitzuten propiotzat hartzen ez zuten politika batean. Era berean, elkarteak 
kritikatu zuen espazio horietan ez zela erabakirik hartzen; eztabaidatu egiten zela, ez 
besterik. 

Ondoren, tokiko politikei buruzko aholkulari ari zela, konturatu zen munstro bat 
sortua zela eta galdera bota du, ea zer egingo dugun orain hainbeste parte-hartze 
kontseilurekin, ez baitira produktiboak ez errepresentatiboak, lobby politikak baitaude 
eta horrek ez baitu eztabaida errazten, erakunde komertzialek parte hartzen baitute, 
bai eta aholkularitza gisa diharduten elkarteek ere, eta nork bere interesak baititu… 
Bere elkarteak esandakoaren harira, hots, kontseiluetan ez dela erabakirik hartzen, 
azpimarratu du Bartzelonako Udalak paradoxa itzela aurkitu duela: udal kontseiluko 
taldeek beste zerbait nahi dutenez, arduradun politikoek bertan behera utzi behar al dute 
hauteskundeetara aurkeztu zuten agenda politikoa?. Esate baterako, sexu-lanari buruzko 
edo trans taldeei buruzko politikak aipatu ditu Coll-Planasek: horiek ez dira sekula 
kontseiluaren lehentasun izango. Adibidez, kontseiluan dauden talde batzuek interesa 
handia dute HIESaren gaian, hala interes politikoa nola komertziala. Galdera bota du, ea 
HIESari buruzko udal politikaren estrategia nagusiak halako kontseilu batean zehaztu 
daitezkeen, tartean hainbeste interes egonda. 

Hori guztia dela-eta, ez dauka argi ea parte-hartzearen kontua “panazeatzat” har 
daitekeen. Problematikoa iruditzen zaio: espazio oso egonkorrak sortuz gero, talde txikiek 
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ezin diote erritmoari eutsi, eta, gainera, lobbyak sortzeko arriskua dago. Iruditzen zaio 
zentzuzkoagoa litzatekeela espazio zehatzak sortzea (adibidez, diagnostiko bat egiteko): 
gai konkretuagoak sakon eztabaidatu, egiturak sortu ordez. 

LGTBI taldeen erakundetzea

LGTBI taldeen erakundetzearen harira, Katalunian gertatzen ari diren aldaketak aztertu 
ditu Coll-Planasek, eragileen betekizunak asko aldatzen ari baitira. Administrazioak esku 
hartu du lehenago ukitzen ez zituen eta elkarteen ardura ziren tokietan. Coll-Planasen 
iritzian, muin-muinean beste eztabaida bat dago: ea zer estatu-mota nahi dugun, 
ea estatuak hartu behar duen dena, zer harreman daukan gizarte zibilarekin eta zer 
espazio konpartitu behar dituen harekin. Era berean, adierazi du negozio-aukera ugari 
sortu direla, zeren, bat-batean, LGTB diagnostikoak eta planak egin behar izan dituzte 
ehunka herrik, eta, hala, aholkularitzari ekin diote hainbat taldek. Edonola ere, bi tokitan 
jarraitzen dute: talde gisa aritzen dira parte-hartze kontseiluetan, eta aholkularitza gisa, 
berriz, beren interes ekonomikoak dauzkate. Horregatik, iruditzen zaio batzuetan nahastu 
egiten direla iritzi politikoa eta norbere interesak. 

Fefa Vilaren arabera, beste norabide bat hartzeko sasoia da, hala aktibismoetan nola 
instituzio publikoei eskatzen diogun horretan: gizarte testuinguru eta bizitza ezberdinak 
aitortzeko aukerak eman behar dituzte, horien gainean ekiteko gai baitira. Iruditzen zaio 
aktibisten ardura dela instituzioei esatea ea zer egin behar duten eta zer ez. Ez diote 
politika guztiei eta horien zentzu guztiei ekin behar, baizik eta herritarrek adierazten 
dizkieten premiei eta interesei erantzun. Vilaren iritziz, elkarteok atea irekitzen dugulako 
gertatzen da instituzionalizazioa. Iruditzen zaio “atea erdizka zabalik, erdizka itxita” 
eduki behar dugula, noiz parte hartu behar dugun jakin, eta noiz ez. 

Inmaculada Mujikak kontatu duenez, Aldartek sarritan hartu du parte instituzioetan. 
Adibidez, Emakundek deitu izan dio, planak egitean. Iruditzen zaio arazoa ez dela 
formatua, baizik eta ez dituztela mintzakide gisa hartu. Emakume lesbianekin eta 
transekin loturiko gaiak ikusarazteko lan eskerga egin ostean, ekarpen horiek ez dira 
kontuan hartu. Behin baino gehiagotan gertatu da hori, eta ikusi du arazoa ez dela 
hainbeste kontzeptua, ezpada LGTBI pertsonek eta Aldarterekin lan egiten duten taldeek 
dioten horretan konfiantza edukitzea. 

Elkarteen erakundetzeari tiraka, Aldarte elkarteak Eusko Jaurlaritzaren Berdindu 
Zerbitzua kudeatzen du, eta Aldarteko kide Amparo Villaren esanetan, zeregin horren 
ondorioz, zenbaitek talde erakundetutzat jotzen dute Aldarte. Hori dela-eta, azpimarratu 
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du hori ez dela hala, Aldarteko kideek bide luzea egin dutela aktibismoan eta hortxe jarraitzen 
dutela, ahal dutena egiten, “kalea eta instituzioa eskutik joan daitezen”. Esan du asko 
identifikatu dela Fefa Vilak lehen aipatutako kontzeptu horrekin, “ate erdizka ireki, erdizka 
itxiarekin”. 

Sejo Carrascosak dioenez, sarritan kooptatzeko bide izan ohi da parte-hartzea, eta energia 
handia xahutzen da. Carrascasoaren arabera, kontuz ibili behar genuke esku hartu behar 
genukeen errealitateei erantzuten ez dieten egiturekin (adibidez, Bilboko Pride desfilearekin, 
ezikusia egiten baitio instituzioen esku-hartzea gehien behar dutenen errealitateari). Gure 
buruari galdetu behar diogu ea zertarako eta zeinekin hartzen dugun parte, eta nora nahi 
dugun iritsi, eta tentuz ibili behar dugu politikariei dominak jartzea besterik bilatzen ez duen 
parte-hartze horrekin. Bi ahoko ezpata izan liteke, eta, hori saihestu nahi badugu, hutsune 
politikoak benetan zalantzan jartzeko balio duten bideak exigitu behar ditugu. 

Fefa Vilaren esanetan, parte-hartzea moda-modan dago. Berak eszeptizismo handiz ikusi ditu 
prozesuok. Iruditzen zaio nahiaren arabera zehaztu behar duela instituzioak parte hartzeko 
markoa: ea parte-hartzea sustatzen duen “benetan zerbait egin nahi duelako eta ez dakielako 
nola, edo beste ahots batzuk bildu eta ikuspegia zabaldu nahi duelako”. Normalean, ez du 
azken hori nahi izaten, eta kontseiluak eta mahaiak eratzen ditu, zertarako balio duten jakin 
gabe. Hala, parte-hartzea instrumentalizatzen du, eta parte-hartzeak ez du balio helburu 
bat lortze aldera egin beharreko bidea elkarrekin zehazteko. Zergatik, zertarako eta zeinekin 
egin nahi du prozesua? Hori jakinarazi behar die parte hartzera deitu dituen talde edo 
norbanakoei, hala baizik ez baita izango benetako prozesu eztabaidatu bat. Itxuran parte-
hartzaileak diren prozesuak egiten dira (adb.: Madrilgo World Pride): bertan lobby bat izan 
zen mintzakide nagusia, eta horrela justifikatu zen kontsumo homoa sustatzen zuen eta 
helburu eta interes ekonomiko eta politiko argiak zituen kanpaina bat. Gehiengo faltsu bat 
erakusten da, eta egiazko gehiengo subalternoa ezkutatzen: lesbianak, transak etab. Vilak 
uste du ezin dela espazio guztietan modu jarraituan parte hartu eta, era berean, garrantzia 
duen horretan egiaz eragin. Bestalde, azpimarratu du garrantzitsua dela aktibismoa eta 
politika instituzionala ez nahastea. 

Parte-hartzea / errepresentazioa binomioaren harira, Fefa Vilak galdetu du ea zein 
errepresentatzen den eta ea zeinek eskain diezaiokeen denbora asko parte-hartzeari. 
Iruditzen zaio emakumeek daukatela denbora gutxien horretarako, eta bizitza askoz 
prekarioagoa. Torontoko adibidea ekarri du: han, ordaina eskaintzen da parte hartzearen 
truke. Osterantzean, beti jende igualak hitz egingo du besteez. Uste du ezin garela etengabe 
parte hartzen ibili, eta instituzioak ezin duela etengabe aritu “parte-hartzea eszenaratzen”, 
indarrak xahutzen baititu. 
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PRAKTIKA ONAK

Toronton ordaina eskaintzen da parte-hartzearen truke, hartara, ahalik eta jende anitzena 
joan dadin parte-hartze prozesuetara. 

PROPOSAMENAK

 Parte-hartzea ebaluatzea eta gardenak izatea. 

 Parte hartzeko markoa zehaztea eta adieraztea zergatik eta zertarako jarri den martxan 
prozesua. 

 Gai konkretuei buruzko espazio jakinak sortu, egiturak eratu ordez. 

KULTURA, ERALDAKETA-TRESNA

ANALISIAK ETA HAUSNARKETAK

Desirak plazara. Gasteizko LGTBI herritarren errealitateei buruzko diagnostikoak batera 
landu ditu aisiaren eta kulturaren esparrua, eta, horren harira, Fefa Vilari iruditzen zaio 
kultura eta aisia ez liratekeela batera landu behar, eta akats hori oso ondo datorkiola 
kapitalismo liberalari, kulturaren eduki politiko eta eraldatzailea deuseztatzen baitu. 
Iruditzen zaio kulturaren helburua ez dela entretenimendua, eta, aitzitik, hezkuntzarekin 
lotu behar dela. Bestalde, aisiak zerikusi handiagoa du kontsumoarekin. Gainera, giza 
jarduera oro omen dago jakintzaz, kulturaz eta sinboloz beterik. Vilaren iritzian, kulturak 
industria bat osatzen du, bai, baina, horrez gainera, sinbolikoaren alorrean eragiten 
du nagusiki, garen horren identitatea esportatzen du: jendea, herrialdea, generoa. Era 
berean, genero-teknologia handia da kultura, eta, beraz, ekoitzi egiten gaitu. Ekoizpen 
sinboliko hori ez zaigu arrotz. Kultur praktikei esker, osterantzean, erakusteko zailak 
liratekeen hainbat elementu argitu ditzakegu. 

Eguneroko bizitzan kontakturik egin ez dezaketen errealitateak elkarren aurka ipintzen 
ditu kulturak, eta argitara ekartzen ditu hainbat gairen inguruko gezurrak eta erdi-egiak: 
memoriaren ekoizpena, desira, gorputzak, diskriminazioak, askatasuna, zapalkuntza… 
Aparatu politiko handia da kultura eta, Vilak azpimarratu duenez, instituzioek beti 
instrumentalizatu dute; kulturak ez du aske ekiten munduan. Iruditzen zaio herrialdeei 



170 DESIRAK PLAZARA

buruzko ikuskerak saltzen direla zinearen, kulturaren, harremanen eta abarren bitartez. 
Hau da, kultura ez da askea ez neutrala; dispositibo politiko handi bat da. Zentzu 
horretan, Vilak proposatu du kulturaren pedagogia egitea. Aisia dela esaten diguten hori 
guztia ikasi eta interpretatu behar dugu. Lan feminista horri esker, egoteko, gure burua 
errepresentatzeko eta errealitatea izendatzeko modu berriak eraiki ditzakegu. Adibidez, 
Prado Museoak La mirada del otro. Escenarios para la diferencia49 izeneko erakusketa 
antolatu zuen: zenbait margoren bitartez, LGTBQ ikuspegi bat eskaini zuen (ikuspegi gaya, 
batez ere) eta, hala, kultura barrokoaren eta neoklasikoaren inguruko begirada birdefinitu. 
Norbere begirada, irakurketa historikoa eta abar birpentsatzeko bideak ireki zituen. 

Hona hemen beste adibide bat: Porvenir de la revuelta proiektuak hainbat praktika biltzen 
ditu, hain justu ere, urtetako ikerketa- eta elkarrizketa-prozesuetatik abiatu eta aktibismoan 
haragiztatu diren praktikak.

PRAKTIKA ONAK

 El Porvenir de la revuelta50, Madrilgo Udalaren proiektua. 

 La mirada del otro. Escenarios para la diferencia, Prado Museoaren proiektua.

PROPOSAMENAK

 Kulturaren esparruarekin loturiko praktikak hezkuntzarekin uztartu, ez aisiarekin. 

 Egoteko, gure burua errepresentatzeko eta errealitatea izendatzeko modu berriak eraiki, 
kulturaren bitartez. 

TOKIKO LEHENTASUNAK
Amaitzeko, Sejo Carrascosak, Gasteizko Transbollomarika Sareko kidea izanik, Gasteizko 
LGTBI pertsonen lehentasunezko interes eta premia batzuk zehaztu ditu: 

 LGTBIfobiarekin loturiko erasoen ardura hartu, familian gertatzen diren erasoena ere bai, 
izan ere, Carrascosaren arabera, esparru horretan ez da askorik esku hartzen, baina indar-
keria handia dago (gazteen eta nerabeen aurka). 

49 https://www.
museodelprado.
es/actualidad/
exposicion/
la-mirada-del-
otro-escenarios-
para-la-diferencia/
e3ec04f9-d76d-
4cdd-a331-
246f192bcaf0

50 https://www.
madridcultura.es/
orgullo-mundial/
el-porvenir-de-la-
revuelta
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 Gizarte Politikako arreta-zerbitzuei prestakuntza eman, hasteko eta behin Larrialdi zer-
bitzuei eta udaltzainei. 

 Kontuan hartu behar diren sektore nagusiak: ibilbide kultural ezberdina duen jendea, 
ijito familiak, aniztasun funtzionala duen jendea.

 Heteroaraua zalantzan jarri. 

 Kaleetan gertatzen diren eraso LGTBIfoboei erantzun. 






