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1.- AURKEZPENA
Arabako landa munduko LGTBI kolektiboaz hitz egiteak, askotan, pertsona talde horrek
eremu horretan sozializatzeko duen zailtasunera eta ohiko irtenbide batera garamatza: hirietara migratzea, beren sexu izaera askatasunez bizitzeko espazioen bila.
Erakunde gisa, errealitate hori kezka iturri da Arabako Foru Aldundiarentzat, eta Berdintasunaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritzaren bitartez erabaki genuen kuadrilletan eta
Trebiñun LGTBI politikak ezartzeko lehenengo urratsa benetako diagnostikoa egitea izan
behar zela, gero jardun ahal izateko.
Jarraian aurkeztuko dugun azterlanaren helburu nagusia hau da: Arabako herrietako eta
Trebiñuko enklabeko LGTBI kolektiboaren errealitatea ezagutzea, zeina hirigune handietako
egoeraren oso bestelakoa baita.
Gizonen eta emakumeen berdintasuna da Arabako Foru Aldundiaren gobernu jardunaren lehentasunetako bat. Arabako gizartea bidezkoa eta berdinzalea izan dadin, bizitzako
eremu guztietan emakumeen eta gizonen berdintasunean oinarriturik eraikita egon behar du.
Eta berdintasunaz dihardugunean, genero eta sexu dibertsitatearen araberako bereizketarik
gabeko berdintasunaz ere ari gara.
Eskerrak eman nahi dizkiet kuadrilletako eta Trebiñuko enklabeko berdintasun zerbitzuei
izan duten inplikazioagatik, bai eta azterlan hau egiten lagundu duten pertsona guztiei ere.
Izan ere, azterlanak balio behar du beharrezkoak diren neurriak hartzeko eta Araba inklusiboago baterantz egiteko, ahaleginak bateratu ditzan, LGTBI kolektiboak gaur egun, oraindik,
aurre egin behar dion diskriminazioari aurka egiteko eta eskubideak bermatzeko.

Elkarrekin lan eginez gero, lortuko dugu.
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2.- SARRERA
Dokumentu honek Arabako kuadrilletan (Arabako Lautada, Guardia-Arabako Errioxa,
Añana, Gorbeialdea, Aiaraldea eta Arabako Mendialdea) eta Trebiñuko barrendegian
lesbiana, gay, trans, bisexual eta intersexualen (aurrerantzean, LGTBI+) errealitateei
buruzko azterketa jasotzen du, 2020ko abuztu eta azaro artean egina.
Arabako Foru Aldundiko Berdintasun Zerbitzuak bultzatutako azterketa-ariketa bat da,
eta lurraldeko LGTBI+ pertsonengana eta LGTBI+ elkarte-sarearen parte diren edo beren
eguneroko lanean LGTBI+ pertsonekin harreman zuzena duten elkarte eta kolektiboetara
hurbiltzea da abiapuntua. Horretarako, kuadrilletako eta Trebiñuko barrendegiko Berdintasuneko zerbitzuekin koordinatuta jardun dugu.
Azterlana egituratzeko eta idazteko prozesua ikuspegi feminista eta intersekzionalean oinarritzen da. Ikuspegi horren inplikazio teorikoak eta praktikoak dokumentu osoan
ageri dira. Horrela, LGTBI+ errealitatea modu konplexuan eta inola ere ez homogeneoan
aurkezten da, eta parte-hartzaileek bizi izandako arazoak, sentitutako beharrak edo egindako proposamenak konplexutasun horretan oinarrituta lantzen dira, diskriminazioaren eta
desberdintasunaren egitura-iturri potentzialak asko direla ulertuta: sexu-genero bitar eta
baztertzailearen sistema, adina, kultura-jatorria, administrazio-egoera, gizarte-klasea edo
bestelakotasun funtzionala.
Egindako azterketa ikuspegi kualitatibo batetik lantzen da funtsean. Ikuspegi horrek
ekar ditzakeen ordezkaritza-arazoak nabarmen gainditzen dituzte Arabako kuadrilletan eta
Trebiñuko barrendegian LGTBI+ gisa bizi diren LGTBI+ pertsonen testigantzen eta iritzien
garrantziak eta benetakotasunak. Informazio oso kualifikatua ematen digute LGTBI+ pertsonek testuinguru horietan dituzten bizipenei buruz. Ikuspegi horrekin bat, teknika eta tresna
hauek erabili dira (I. eranskinean kontsulta daitezke):
•	Arabako kuadrilletan eta Trebiñuko barrendegian bizi diren LGTBI+ pertsonentzako
onlineko galdetegi autoadministratu estentsiboa; 88 pertsonak erantzun die era
baliozkoan (horien datuak diagnostiko sozialaren atalean kontsulta daitezke).
• Onlineko galdetegi autoadministratua LGTBI+ elkarte-sarerako eta intereseko sarerako.
•	Onlineko galdetegi autoadministratua arreta-erakundeen egitura osatzen dutenerakunde eta pertsonentzat.
• Elkarrizketa sakonak:
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o	Arabako kuadrilletako eta Trebiñuko barrendegiko Berdintasuneko teknikariei eginak
(10).
o	Profil desberdineko LGTBI+ pertsonei eginak (10)
o Elkarte-sareari eginak (talde feministak) (3)
o Erakunde-egiturari eginak (4)
•	8 elkarterekin eratutako foku-taldea, azterketa-elementuei buruzko eztabaida eta
gogoeta kolektiboa egiteko eta sexu- eta identitate-aniztasuneko sentsibilizazioekintzak edo -kanpainak aurrera eramateko landu beharko liratekeen proposamenak
eta kontzeptuak zehazteko.
Azpimarratu behar da azterlan hau COVID-19ak eragindako krisi betean egin dela.
Pandemiak eragin handia du gure bizitzetan, eta, batik bat, maite ditugun zenbaiten galera
mingarria eta hainbat eta hainbat bizitzen ari diren prekarizazio ekonomikoa eragiten ditu,
lanpostu asko galdu direlako. Garrantzitsua da, halaber, alarma-egoerek eta mugikortasuna
eta gizarte-topaketak murrizteak eragindako sufrimendu pertsonala.
Azkenik, beharrezkoa da azterketa egitea; izan ere, oso gutxi dakigu Arabako kuadrilletan eta Trebiñuko barrendegian LGTBI+ pertsonek duten errealitateari buruz. Bai legeetan
bai gizartean aurrerapausoak eman badira ere sexu- eta generoaniztasunak onarpen handiagoa izan dezan, oraindik asko dira normatiboa denaren barruan egokitzen ez diren pertsonei
egindako deskalifikazioak eta erasoak. Ibilbide luzea egin behar da oraindik errespetuan eta
elkarren onarpenean oinarritutako bizikidetza izateko. Azterlan honek, LGTBI+ pertsonen
errealitatea hobeto ezagutarazteaz gain, Arabako kuadrilletan eta Trebiñuko barrendegian
LGTBI+ politikak bideratzeko helburua ere badu..
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3.- TESTUINGURUA: KUADRILLAK ETA TREBIÑUKO BARRENDEGIA
3.1.- ARABAKO KUADRILLAK:
Kuadrilla Arabako lurraldea banatzen den eskualdeetako bakoitza dugu. Kontuan hartzen diren sei kuadrillek 50 udalerri eta 354 gune dituzte, eta mankomunitateetan antolatzen
dira, espazioan duten kokapena edo partekatzen dituzten premia mankomunatuak aintzat
hartuta
Laudio, Amurrio, Agurain eta halako herriak izan ezik, herri gehienak landa-herriak dira,
sakabanatuak, txikiak eta biztanle gutxikoak (100 eta 1.000 biztanle artean). Biztanleak, guztira, 82.122 dira1. Eustatek (Euskal Estatistika Erakundea) esku artean duen irizpide bitarra
kontuan hartuta, kuadrilletan bizi diren % 48,9 emakumeak dira, eta gainerakoak gizonak,
eta ez da kontuan hartzen beste genero-identitaterik. Kuadrilletan, guztira, % 7,5 inguru
dira migratutako biztanleak (% 48 emakumeak dira); gehienak latinoamerikarrak, eta horien
ondoren, magrebtarrak datoz.
LGTBI+ biztanleriari buruzko datu estatistikorik ez da eman; izan ere, ikuspegi formal
batetik, eta Espainiako eta erkidegoko estatistika-institutuek, EIN eta Eustat hurrenez hurren,
argitaratutako ikerketak berrikusi ondoren, ikusi dugu ez dela sexu- eta genero- aniztasuneko
aldagairik sartu Arabako biztanleriari buruz egindako ikerketetan.
LGTBI+ pertsonei buruz egiten diren azterketetan behin eta berriz agertzen den gai bat
bi inguruneren arteko aldea da: hiria eta landa-eremua. Aurrerago aztertuko dugun moduan,
testuinguruaren landa-ezaugarriak zehaztuko du nola garatzen diren LGTBI+ pertsonen bizitzak: kontrol sozial handiagoa, anonimotasun gutxiago, erreferente positibo eta gizarteratzeko
espazio falta, LGTBI+ sentsibilizazio- eta kontzientziazio- jarduerak nukleo jendetsuagoetan
kontzentratzea, LGTBI+ pertsonak nukleo handiagoetara joatea anonimotasuna eta topaguneak bilatzera, etab.
Landa-eremu guztiek dute arazo hori; izan ere, beren idiosinkrasiagatik, ia ez dira lantzen sexu- eta genero-aniztasunari buruzko gaiak, eta LGTBI+ errealitateak ikusezin bihurtzen
dira.

0
1

https://eu.eustat.eus/elementos/ele0011400/ti_poblacion-por-entidades-de-poblacion-de-alava-segun-sexo- grupos-de-edad-y-nacionalidad-01012020/tbl0011436_e.html
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3.2.- TREBIÑUKO BARRENDEGIA
Trebiñuko barrendegiko testuingurua deskribatzeko, interesgarria iruditzen zaigu elkarrizketetako batean parte hartu zuten eta Iudari eta UdakoIturriak elkarteetako kide diren bi
pertsonak egindako deskribapenak baliatzea:
Eremuak bi udal ditu, Argantzon eta Trebiñu konderria. Argantzonek bere errealitate
propioa du, funtsean herri handi bat delako, gero beste txikiago bat badago ere; hortaz, harreman sozialak errazagoak dira. Gero, beste udala dago, Trebiñu konderria; hor biztanle-guneen sakabanaketa oso handia da, eta horrek markatu egiten gaitu gure egunerokotasunean,
gure harreman sozial, ekonomiko eta bestelakoetan.
Trebiñu Konderriaren barruan, haran geografikoek markatutako eremuak daude. Argantzon inguruan herri handiagoak ditugu (besteak beste, Uralde, Añastro eta Burgeta urbanizazioak; 80-60 biztanle eta 100 eta gehiago biztanle dituzten herriak), eta gehiago begiratzen
dute Argantzon, Langraiz Oka eta Gasteizera. Gero, tarteko eremu bat izango genuke, non
Trebiñu den buru, eta Miranda Ebrorantz bideratzen dena. Herri txiki batzuk ditu, eta haiekin
lotzen da, eta gero, Tenebron haraneko herriak ditugu; horietako batzuek Mirandara eta beste
batzuek Ventas aldera begiratzen dute. Azkenik, Armentiako Bentak eremua izango genuke,
oso herri txikiak, oso konexionatuak, Ihudagoiena (Alto Ayuda) deritzona.
Soziologikoki oso desberdinak gara. Izan ere, gure eremuan nongoa zaren galdetzen
dutenean, Konderrikoa esaten dute, ez dute Trebiñukoa esaten, hau da, Trebiñu Trebiñu
herriarekin lotzen da. Jendeak Konderria esaten duenean, herri txiki eta sakabanatuak dituzte buruan. Tradizionalki pentsatu izan da Trebiñu herrian zegoela jenderik aberatsena;
urte askoan inguruko bizitza sozial, politiko eta ekonomikoa ere markatu du. Hori esaten
dizut, izan ere, aipatuko dudan eremuan, Trebiñu esatea «horiek beste batzuk dira» esatea
bezala zen, eta alde handiak zeuden pentsatzeko moduan, baita aldarrikapenetan, irekitasunean eta kontserbadoreago edo ez hain kontserbadore izateari dagokionez ere. Trebiñu
kontserbadoreagoa da; aldiz, bizi naizen tokia, Ihudagoiena, apur bat transgresoreagoa da
alderdi guztietan.
Trebiñu, geografikoki Arabako bihotzean badago ere, administratiboki Burgos probintziakoa da, eta, beraz, Gaztela eta Leongoa. 2.000 pertsona inguru daude han erroldatuta,
baina benetako populazioak ia bikoiztu egiten du kopuru hori. Biztanle gehienak Arabako
lurraldera joaten dira lanera edo ikastera.
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4.- LGTBI+ ARAU - ETA ERREFERENTZIA-ESPARRUA
Aipa daitezkeen nazioarteko, estatuko eta autonomia-erkidegoko LGTBI+ araudi- eta
erreferentzia-esparruaren barruan, azterlan honi eta bertan proposatzen diren ekintzei zentzua ematen dietenak nabarmenduko ditugu.

Eremua

Erakundea

Araua / Erreferentzia

Udalak

• 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki
Erakundeei buruzkoa, udalen finantza-jasangarritasuna bermatzeari dagokionez, zerbitzu-zorro zabal bat gauzatzeko aurrekontua ziurtatzeko eta herritarrei kalitatezko tokiko zerbitzuak
emateko.

Arabako Foru
Aldundia

• Arabako gizonen eta emakumeen berdintasunerako IV. Foru Plana (2016-2020) eta Arabako
Foru Aldundiaren 2015-2019 legegintzaldiko
plana, herritarrak sexu- aniztasunen eta -identitateen arloan sentsibilizatzeko neurriak jasotzen
dituzte.

Eusko Jaurlaritza

• 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen
eta gizonen berdintasunerakoa , oinarri orokorretako hirugarrenean aniztasun eta desberdintasunaren errespetua jasotzen ditu.
• Euskadiko izatezko bikoteen Legea, 2003koa,
LGTBI bikoteei adoptatzeko aukera ematen aitzindaria.
• 14/2012 Legea, ekainaren 28koa, transexualak genero- identitateagatik ez baztertzeari eta
haien eskubideak aitortzeari buruzkoa. Horri
esker, migranteen sarbidea baimentzen da, eta
behin-behineko dokumentazioa arautzen. Lege
hori honako honek garatzen du: 234/2015 Dekretua, abenduaren 22koa.
• 9/2019 Legea, ekainaren 27koa, ekainaren
28ko 14/2012 Legea (transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak
aitortzeari buruzkoa) aldatzen duena, transexualitatea despatologizatzea xede duena.

EAE
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Eremua

ESPANIAKO
ESTATUA

NAZIOARTEKO
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Erakundea

Araua / Erreferentzia

Espainiako
Gobernua

• Zigor Kodea (4/1995 Lege Organikoa, maiatzaren 11koa), sexu-joera eta generoaren astungarrien eta gorroto- delituen araudiari dagokionez.
• 13/2005 Legea, uztailaren 1ekoa; sexu berekoek, beren artean ezkontzeko eskubideaz gain,
beste eskubide batzuk ere badituztela dio oinordetzen, prestazioen (alarguntza) edo familiaren
arloan (adingabeak adoptatzea…)
• 14/2006 Legea, maiatzaren 26koa, ugalketa
lagunduarena, 2007an aldatua; emakumeen
arteko ezkontzetan jaiotzen diren adingabeen
filiazioa bi emakumeen alde ahalbidetzen du,
adoptatu behar izan gabe. 2015ean aldatua.
• 3/2007 Legea, martxoaren 15ekoa, pertsonen
sexuaren aipamenaren erregistro-zuzenketa
arautzen duena; aurrerapen handia ekarri zuen
izena aldatzeko aukerari dagokionez
• 2018ko urriaren 23ko Instrukzioa, Erregistroen
eta Notariotzaren Zuzendaritza Nagusiarena,
transexualek Erregistro Zibilean izena aldatzeari
buruzkoa, erregistro zibiletan nortasun-agiri nazionaletako izena aldatzea errazteko, sentitutako
generoaren arabera.

Europar
Batasuna

• Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen
Gutuna; 2000. urtean, lehenengoz, 21. artikuluan erantsi zuen debeku dela bereizkeria oro,
eta bereziki «sexua,
arraza, kolorea, herriko zein gizarteko jatorria,
ezaugarri genetikoak, hizkuntza, erlijioa zein sinesteak, iritzi politikoak zein beste edozein iritzi, gutxiengo nazional batekoa izatea, ondarea,
jaiotza, ezgaitasun/bestelakotasun funtzionala
edo psikikoa, adina nahiz sexu-joera direla-eta».
• Lunacek txostena. Europako Parlamentuak
2014ko otsailaren 4an, bide-orri bat onartu zuen
sexu-joeragatik edo genero- edo sexu-identitateagatik egiten den bereizkeria amaitzeko.
Hori onartzea mugarri garrantzitsua izan zen
LGTBI pertsonen eskubideen aldeko borrokan
Europan, eta nazioetako legediek errespetatu
beharreko ildo gidariak markatzen ditu.
• EBko Batzordeko LGBTI pertsonen berdintasunari buruzko Batzordea 2016ko ekainean,
beste bultzada bat eman zien Europako erakundeei LGTBI+ pertsonen eskubideen alde lanean
jarraitzeko, horien egoera zein zen aztertu, bereizkeria-egoeren datu alderagarriak jaso eta ordura arte adostutako neurriak ezarri baitzituen.

LGTBI+ ERREALITATEEN AZTERKETA ARABAKO KUADRILLETAN ETA TREBIÑUKO BARRENDEGIAN

Eremua

NAZIOARTEKO

Erakundea

Araua / Erreferentzia

NBE
eta beste
erakunde batzuk

• Yogyakartako printzipioak (2012), Giza eskubideen nazioarteko legeria sexu-orientazioari eta
genero - identitateari buruzko gaietan aplikatzeko printzipioak eta politika nazionalei LGTBI+
pertsonen giza eskubideak babestea bermatzeko eskatzen dietenak.
• 2011n, NBEren Giza Eskubideen Kontseiluak
17/19 Ebazpena onartu zuen; lehen aldiz onartu
zituen LGTBI+ kolektiboaren eskubideak, eta
adierazpen formal bat egin zuen sexu-orientazio
eta genero-identitate arrazoiengatik munduko
edozein tokitan egindako indarkeria- eta diskriminazio-ekintzak gaitzesteko. 2012an beste
ebazpen bat onetsi zuen, estatu kideei eskatu
zien LGTBI+ pertsonei politikan eta bizitzako
beste arlo batzuetan parte hartzea zailtzen dieten oztopoak ezabatzeko, eta trabak saihesteko
haien bizitza pribatuan
• Interesgarria da Sexu Eskubideen Gutuna aipatzea, Valentzian Sexologiari buruzko 13. Mundu Biltzarrean aldarrikatua eta Pekineko Sexologiari buruzko 14. Mundu Biltzarrean berretsia;
izan ere, gutunaren arabera, «sexu- eskubideak
giza eskubide unibertsalak dira, eta gizaki guztiek berezko dituzten askatasunean, duintasunean eta berdintasunean oinarritzen dira».

5.- IKUSPEGI TEORIKOA
Azterlana proposamen teoriko hauen arabera egin da:

5.1.- FEMINISMOTIK
Erreferentzia feministaren esparru teoriko horretatik, heterosexualitatearen, jaiotzean
esleitutako generoaren eta bitasunaren arteko loturak arau sozial hegemonikotzat hartzen
dira, genero-arau hertsatzaile eta sexistekin
Tradizionalki, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunen aurkako borroka eta
LGTBI+fobiaren aurkako borroka bereizita landu izan dira. Gogoeta teoriko hauetan, baina,
bi borrokek sustrai bera dutela uste dugu: sexismoa.
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Sexismoa eta LGBTI+fobia txanpon beraren bi aldeak dira. Indarkeria matxistaren eta
LGTBI+ pertsonen aurkako erasoen arteko aldearen jakitun izanda, esan daiteke lotura handiak daudela bien artean. LGTBI+fobia da maskulinotasunaren ikuspegi patriarkalak aldatzeko
oztopo nagusietako bat. Ez litzateke oso baliagarria izango jazarpen LGTBI+fobikoaren aurka
borrokatzea sexismoak gure sexualitateen, desioen eta generoen eraketan duen esku-hartzea alde batera uzten bada.
Emakumeen aurkako indarkeria (emakumeen eta gizonen arteko egiturazko desorekaren ondorioz sortua) eta LGTBI+ pertsonen aurkako indarkeria (genero-egitura normatibo
batek eta haren bitasunak sortua), bi mehatxu horiek ohartarazpen gisa ulertu beharko
lirateke, guztiak berdin jarrai dezan eta ordena patriarkal baten mendekotasunaren aurkako
erresistentziarik gabe, eta, ordena horren arabera, errealitatea emakume/gizon logika bitarraren arabera banatuta egon dadin.
LGTBI+fobia sexu/genero/desio sistematik eratortzen da. Sistema horrek subjektu- posizio bakoitzari rol jakin eta hierarkikoki antolatutako batzuk esleitzen dizkio (COLL- PLANAS,
2013). Ildo horretan, generoa botere-sistema bat da, non indarkeria produktua eta sostengua
den, eta horren bidez harremanak sortzen, arautzen eta antolatzen diren (Garaizabal, 2014).
Genero-indarkeriak, hortaz, botere-harreman desberdin horien adierazpenak dira, oinarrian
daudenak eta menderatze-sistema hori erreproduzitzen dutenak. LGTBI+fobia indarkeria
matxisten beste adierazpen bat da, eta indarkeria matxista horiek maskulinitate hegemonikoak mendeko subjektuen kontra egiten dituen menderatze-ariketak dira. (INAI, 2018).
LGTBI+fobiaren aurkako borroka eta sexismoaren aurkako borroka ez dira borroka
bereizi eta kontrajarriak; aldiz, hertsiki lotuta daude, eta LGTBI+fobia eta sexismoa patriarkatuari edo, hobeto esanda, heteropatriarkatuari eusten laguntzen dioten indarkeriak dira;
izan ere, heterosexualitateak, nahitaez bete beharreko araua izanik, gure gizartearen egitura
patriarkalei eusten laguntzen du.
Indarkeria matxisten –pluralean– ikuspegiak pentsatzera garamatza indarkeria horiek
emakumeen aurkakoak direla, emakume izateagatik, baina baita LGTBI+ pertsonen aurkakoak ere, haien sexualitateagatik eta generoagatik, maskulinitate eta feminitate hegemonikoaren aginduak hausten dituztelako. Emakumeen aurkako indarkeria emakumeen
gizonekiko mendekotasunaren gizarte-ordenari eusteko erabiltzen bada, LGTBI+ pertsonen
aurkako indarkeria maskulinoaren eta femeninoaren arteko mugei eusteko erabiltzen da
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(González Pérez J., 2016). Bi indarkeria horiek genero normatiboaren2 eta bitarraren egiturazko harremanak indartzen dituen sistema baten parte dira. Esaten denaren adibide argi
bat «gizon arrakastatsua» hiru ukazioren gainean eraikitzea izango litzateke: emakume ez
izatea, haur ez izatea, gay ez izatea (Bonino, L., 2002).

5.2.- INTERSEKZIONALITATETIK
Pertsonok errealitate gorpuztu batek zeharkatzen gaitu: generoa, etnia, klasea, jatorri
nazionala, bestelakotasun funtzionala... Horiek guztiak identitate-formak dira, eta, askotan,
nahasita daude. Malguak dira, gizarte jakin batekin lotuta daude, bestelakoak izan daitezkeelako gogoeta egiteko eta gure bizitzak nola zehazten dituzten zalantzan jartzeko aukera
ematen digute. Ezin da errealitatearen deskribapen itxia egin, pertsonak hainbat esperientziaz osatuta gaudelako (Platero, Desirak Plazara, 2018).
Intersekzionalitatea ikuspegi soziologiko bat da, eta sozialki eta kulturalki eraikitako
diskriminazio-kategoriek, zeinek gizarte-desberdintasun sistematikoa eragiten duten, hainbat esparrutan eta aldi berean nola eragiten duten proposatzen eta aztertzen du. Ikuspegi
teoriko horrek azpimarratzen du generoa, etnia, adina, desgaitasuna, sexu- orientazioa eta
genero-identitatea, beste kategoria sozial batzuen artean, eraikiak direla eta elkarri lotuta
daudela, ez dutela bata bestetik independenteki jarduten eta zapalkuntza-sistema bat sortzen dutela, zeinak diskriminatzeko askotariko moduen intersekzioa islatzen duen.
Begirada horrek zapalkuntzak modu konplexuan lantzea dakar, eta ez zapalkuntzen
batura gisa, diskriminazio gehien pilatzen duen pertsona zapalduago dagoela pentsatzera
garamatzana. Esate baterako, ohikoa da esatea pertsona trans batek gayek edo lesbianek
baino diskriminazio gehiago jasan behar dituela automatikoki. Azterketa modu horretan, ez
dira kontuan hartzen ez zapalkuntza modu ezberdinek beren artean zer lotura izan ditzaketen,
ez zer testuingurutan gertatzen diren (Desirak Plazara, 2018), eta, baturaren logika horren
ondorioz, diskriminazio modu batzuek beste batzuek baino arreta handiagoa izan dezakete.
Intersekzionalitatetik egiten den analisiaren abiapuntua zapalkuntza-lerroen arteko interakzioa
eta interdependentzia da, eta ikuspegi konplexua agertzen da; ikuspegi horretan, pertsonak
aldi berean zapaltzaileen eta zapalduen posizio desberdinetan daude, eta dimentsio bakar
batek besteekiko nagusitasuna izatearen ikuspegi hierarkikoa hartzea saihesten da.
2

Genero normatiboa prozesu bat da, eta, horren bidez, gure gizarteak feminitatearen edo maskulinitatearen berezkotzat jotzen dituen ezaugarri, portaera eta subjektibitateak eskuratzen ditugu, emakumeak edo gizonak garen
kontuan hartuta.
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Gainera, LGTBI+ errealitateak ikuspegi horretatik kontuan hartzen ditugu, LGTBI+
pertsonen egoera zehatzak ulertzen laguntzen baitu, beste antolatzaile sozial batzuekin
alderatuta: adina, etnia, jatorri kulturala, bestelakotasun funtzionala, baliabideak eskuratzea,
genero-aniztasuna, etab. (Platero, 2014).
LGTBI+ pertsonak hainbat testuingurutan daude, eta estrategia batzuk edo beste
batzuk hartzen dituzte LGTBI+fobia, arrazismoa, sexismoa eta abar direla-eta sentitutako
askotariko bazterketa-egoerei eta bizi izandako zapalkuntza-egoerei aurre egiteko eta erantzuteko: herritik irtetea, sozializatzeko leku handiago eta anonimoago batera joateko; ikusezin
bihurtzea bizirik irauteko; beren egoera publikoki salatzea eta, horretarako, mobilizatzea,
aktibismo sozial kritikoa eginez; jatorrizko herrialdetik ihes egitea harrera-herrialdean asiloa
eskatzeko; kultura-jarduerak antolatzea...

5.3.- BITASUNEZ BESTETIK
Mendebaldeko pentsamendu modernoa sexu- eta genero-bitasunak markatzen du;
hortaz, kontrako eta deskonektatutako sailkapenak ezartzen dira: gizon/emakume, maskulino/femenino, aktibo/pasibo, cis/trans, heterosexual/homosexual. Bitasun horrek oso muga
argiak eta hierarkikoak ezartzen ditu aurkakoen artean, eta pertsonak adoregabetu egiten
ditu muga horiek gurutzatzeko orduan. Adibidez, maskulinoa edo femeninoa ez diren generoekin esperimentatzea edo identifikatzea imajinaezina iruditzen zaigu.
Bitasuna Mendebaldeak globalizatutako konstrukto sozial bat da. Oraindik ere Amerikan
eta Asian sexualitatea eta generoa bitasun horren bidez sentitzen ez diren kulturak egoteak3
erakusten du kultura-produktu bat dela, eta errealitate horretatik ihes egin daitekeela eta
interesgarria dela hori egitea. Gogoan izan behar da gorputzak eta generoak behin eta berriz bereizi eta polarizatu direla gizarte-ordena jakin bati eusteko: patriarkala, etnozentrikoa,
heteronormatiboa eta neoliberala (Misse, 2014).
Bitasuna apurtzeak askotariko sexu - eta genero-sistemak defendatzea proposatzen
du, baita gure esperientziak sexuaren eta generoaren arabera, beti era bitarrean ulertuak,
definitzen dituzten arauak ezartzearen aurkako borrokatzea ere.

3
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Gure sexualitatea askotarikoa da, eta gure generoa ere bai. Generoa bizitzeko modu
asko daude, eta gure sexualitatea adierazteko aukera ugari. Aniztasunak gure aukerak biderkatzen ditu, eta babestu eta sustatu beharreko aberastasuna da.
Gaur egun, gure kultura-testuinguruan, eta bitasuna apurtzen saiatzen diren kolektiboen eskutik, generoa bizitzeko modu jakin batzuetarako hizkuntza ez-bitar bat sortzen ari
da; hori «e», «x», «@» hitz amaieretan edo «genero ez-bitarra», «genero neutroa», «agenero»
eta antzeko kontzeptuetan islatzen da. Izatez, RAEk (Espainiako Errege Akademia) «elle»
izenordaina4 sartu zuen Observatorio de Palabras sortu berrian, gero bere burua zuzendu
bazuen ere5. Hainbat inprimakitan, erakunde-mailan zein ez, generoari buruzko informazioa
biltzen hasi dira «emakumea», «gizona» eta «genero ez-bitarra» edo «beste batzuk» kategorien bidez. Bitasunean geratu ez den hizkuntza batera hurbiltzen gaituzten jardunbide
egokien adibide dira, eta dinamismora eta malgutasunera bultzatzen gaitu.

5.4.- LGTBI+ AKRONIMOA
Etiketak aukera bitarrez haratago ulertzea, eta sailkapenak, malgutasunez eta aldatzeko gaitasunez, erronka bihurtzen da, eta Bartzelonan, Gasteizen eta Gipuzkoan egindako
diagnostikoetan egin bezala, azterketa honetan ere LGTBI+ akronimoa modu estrategikoan
erabiltzen da. Terminorik unibertsalena eta erabiliena da, eta, beraz, sigla horiek aipatzean,
gehien-gehienek ulertzen dute landu nahi den errealitatea (FELGTB eta COGAM, 2013).
Akronimo hori erabiltzean, kontuan izaten dira hauek guztiak:
• LGTBI+ kolektiboa osatzen duten pertsonak errealitate sozialki heterogeneo eta
aldakorrekoak dira, eta, aldi berean, oso pertsonalak. LGTBI+ pertsona izateak zer esan nahi
duen, nolakoa den eta nolakoa ez den dioen literatura ugari dago. LGTBI+ zer den definitzeak
oraindik ere eztabaida sozial handi eta konplexua eragiten du. Haren esanahia kulturalki eta
historikoki oso aldakorra da, zabala eta, askotan, kolektiboa osatzen duten pertsonen artean
ere ez dago adostasunik.
• LGTBI+ terminoa eraikuntza sozial bat da, eta, beraz, bertan jasotako hitzek ezartzen
dituzten mugetatik askoz harago doa. Fikzio eraiki bat izanik, LGTBI+ pertsonen errealitateak

4

https://www.rtve.es/noticias/20201028/rae-incluye-pronombre-elle-obsevatorio-palabras/2049860.shtml

5

https://www.elcomercio.com/tendencias/rae-pronombre-elle-observatorio-palabras.html
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ez dira esentzialak, ezta aldaezinak ere. LGTBI+ askotan oso patologizatuta dauden definizio
mediko, psikologiko edo sexologikoetatik aldentzen den etiketa sozial bat da (Stryker, 2017).
• Pertsona jakin bati erreferentzia egiteko termino egokia ez dago hari begiratzen
dionaren mende, baizik eta bere buruari aplikatzen dion pertsonak berak erabaki behar du,
bizitzen ari den sexu- edo genero-esperientziak berarentzat dituen esanahietan oinarrituta
(Misse, 2014).
Horrenbestez, LGTBI siglak beren adiera osoan erabiltzea onartzen da; zehazki, pertsona hauek hartuko lituzke barruan (Desirak Plazara, 2018):
• Lesbiana, gay eta bisexualak, zeinen interes emozional, psikologiko, sozial eta sexual
nagusiak sexu edo genero bereko beste pertsona batzuei zuzenduak diren, modu irekian
adierazita badaude ere. Gainera, uste dugu interes horiek ez dutela nahitaez elkarri lotuta
egon behar, ezta pertsona guztietan indar bera izan behar ere.
• Pertsona transak*: termino zabala (horri zor zaio izartxoa), transexualak, transgeneroak, pertsona transak, genero-identitate jariakor eta sortzaileak dituztenak, etab. Oro har,
jaiotzean esleitutako generoa zalantzan jarri duten pertsonak dira
• Pertsona intersexualak: jaiotzean sexu-bitasuna zalantzan jartzen dutenak, femeninotzat edo maskulinotzat erraz kategorizatu ezin daitekeen sexu anbiguoarekin.
• «+»: + ikurrak LGTBI definizio ofizialenetan sartzen ez diren eta glosario askotan
aurkitu daitezkeen pertsona guztiak aipatzen ditu. Askotan izendatu ere egiten ez diren pertsonak aipatzen ditu, eta horiei buruz esan daiteke arau hegemoniko heterosexuala hautsi
dutela eta/edo jaiotzean esleitutako generoa zalantzan jarri dutela. Testuinguru historikoagatik gay baino gehiago homosexual gisa definitzen direnak; aukera politikoagatik beren burua
«maritxu» edo «bollera» gisa definitzen dutenak, gizarteak haiei esan izan dizkien biraoak
aldarrikatzeko modu gisa; beren burua queer gisa aldarrikatzen dutenak, etiketen pean jarri
nahi ez dutenak edo bisexual ez-bitar, asexual, demisexual, polimaitale eta halako definizioak
erabiltzen dituztenak.
Azkenik, adierazi behar da azterlanean, noizean behin, «sexu- eta genero-aniztasuna»
terminoa erabiltzen dela (hemendik aurrera, SGA). Termino hori ez da LGTBI+ errealitatera
mugatu behar; izan ere, ulertzen dugu gizarte honetan bizi garen pertsona guztiak garela
aniztasun horren parte.
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6.- DIAGNOSTIKO INSTITUZIONALA
6.1.- SARRERA
Atal honetako edukiak lau informazio motatan oinarritzen dira:
• Arabako kuadrilletako eta Trebiñuko barrendegiko Berdintasuneko teknikariei egindako elkarrizketak, LGTBI+ sigletan jasotako kolektiboko pertsonek bizi izandako diskriminazio-egoerei buruzko informazioa jasotzeko eta beren jarduera- lurraldeetan instituzioei
eragiteko.
Gainera, kuadrilla bakoitzaren eta Trebiñuko barrendegiaren egitura-moduak eta lurralde-errealitateak konplexuak eta askotarikoak direnez, diagnostiko-prozesuaren hasieratik
ikusi zen beharrezkoa zela haren garapen metodologikoa egituratzea, Berdintasuneko teknikarien iritzietan eta aholkularitzan oinarrituta, kuadrilletako gizarte-sarea ezagutzen baitute. Esan behar da Berdintasuneko teknikariak oso giza baliabide garrantzitsua izan direla
landa-lana bideratzeko kuadrilla bakoitzeko errealitatera egokituta.
• Guardia, Argantzon eta Trebiñuko zinegotziekin egindako elkarrizketak. Horien bidez
lortutako informazioa garrantzitsua eta funtsezkoa izan da LGTBI+ errealitatera hurbiltzeko.
• Laudioko institutuko hezkidetza-taldearekin egindako elkarrizketa. Bertan, ikasleek
ikastetxean bizi duten sexu- eta genero-aniztasunari buruz dituzten jarrerak eta irakasleek
errealitate hori berme handiagoarekin lantzeko dituzten beharrak islatzen dira.
• Lurraldeetan elkarrizketa pertsonaletan erakundeekin eta foku-taldearekin egin den
LGTBI+ arloko erakunde-lanari buruzko gogoetak. Interesgarriak dira erakundez kanpoko
begirada dutelako eta arlo horretan egin den tokiko eta foru- mailako ekimenak nola iristen
diren erakusten dutelako.

6.2.- LGTBI+ POLITIKEI ETA/EDO SEXU- ETA GENERO-ANIZTASUNEKO
POLITIKEI BURUZKO IKUSPEGIA
Oro har, adostasuna dago SGAri lotutako gaiak lantzearen garrantziari dagokionez eta
sexualitatea eta generoa zapalkuntza-bektore bat izateari dagokionez ere, eta erakunde publikoek esku hartu behar dute LGTBI+ kolektiboko pertsonak askatasunez eta indarkeriarik
gabe garatu ahal daitezen lurraldeetan. Gainera, lanketa hori Berdintasuneko arloen bidez
egiten da; izan ere, horiek bultzatzen dituzte gaur egun eremu horretako ekimenak.
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Egin den lehen balorazioa da LGTBI+ arloko lanak oraindik ere ez direla behar bestekoak, azken urteetan gehitu besterik ez diren egin.
Horri dagokionez, aipamen hau jaso dugu:
Nik ikusten dut Agurainen, Araian edo Dulantzin, Arabako lautadako herririk handienetan, ez dela ia ezer egiten ari, ez da ezer egiten ez dela esatea, baina ez da ezer asko
egiten ari. Transexualitateari buruz, bai, baina ez dut homosexualitateari buruz sentsibilizatzen duen hitzaldirik ikusi. (Foku - taldea. Parte-hartzaile bat).
Oro har, SGA erakundeetan lantzen da Arabako kuadrilla guztietan, eta aldeak daude
elkarren artean. Kuadrilla batzuetan, argi eta garbi, erakunde-ekintza indartsuagoa da, eta
LGTBI+ errealitatea ikusarazteko lan handiagoa egiten da. Trebiñuko barrendegian, SGAren
arloko erakunde-lana hasteko dago oraindik, eta ia-ia ez dago.
SGA tratatzea edo ez tratatzea Berdintasuneko arloetan lan egiten duten teknikariek
egiten duten ahaleginaren mende dago gehienetan, eta, askotan, bakarrik eta lan-karga
handiarekin lan egiten dute, elkarrizketa batean aipatzen den bezala:
Herriz herri topaketak egin beharko lirateke? 15 herriak batzen baditugu, agian posible
izango litzateke, ez baikara jende asko. Sentsibilizazioa behar da: eskolak, hitzaldiak,
Berdintasuneko teknikariak horrelako ekintzak egitea... Baina bakarrik zaila izango litzateke... Agian, Berdintasuneko beste teknikari bat beharko litzateke... (Berdintasuneko
zinegotzia. Elkarrizketa).
LGTBI+ arloa lantzen duten Berdintasuneko arloek honako jarduera hauek egiten dituzte gehienbat: nazioarteko egun seinalatuak gogoratu, hala nola maiatzaren 17a6 (hemendik
aurrera, M17) eta ekainaren 28a7 (hemendik aurrera, E28); erakunde- adierazpen bat sinatu;
udaletxean ostadarraren bandera jarri, edo bankuak eta zebrabideak ostadarraren koloreekin
margotu, LGTBI+ pertsonen eskubideei babesa erakusteko. Ekintza sinboliko horiek lurraldeetako udalerri askoren jarrera ona erakusten dute.
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Gainera, Berdintasuneko arloek beste jarduera batzuk programatzen dituzte urtean,
hala nola bideo-forumak, antzerkiak edo hitzaldiak eta lantegiak, Berdindu zerbitzuarekin edo
LGTBI+ elkarteekin; horiek ez daude lurraldeetan, baina bai Gasteizen edo EAEn.
Udalerri batzuetan, hezkidetza-programa batzuetan, Berdintasuneko arloek ikastetxeekin eta guraso-elkarteekin lankidetzan parte hartzen dute, berdintasun- teknikariek azaldu
duten moduan. SGAren gaia programa hauetan lantzen da:
Hemen, Arabako Errioxan, kuadrilla-mailan, Berdintasuneko teknikariaren lankidetzarekin eta koordinazioarekin batera, hezkidetza-talde bat sortu da, non eskualdeko zenbait
ordezkarik parte hartzen duten. Ideiak eta bizipen positiboak partekatzeko balio du.
Uste dut ondo etor daitekeela, behar dugulako, eskola-komunitate osoa inplikatzeko
gai horietan (foku-taldea, parte-hartzaile bat).
Laia Eskolaren (Arabako Emakumeen Jabekuntzarako eta Berdintasunerako Eskola)
jarduera baliabide garrantzitsutzat jotzen da, SGAri buruzko sentsibilizaziorako eta LGTBI+
errealitatea lurraldeetara hurbiltzeko; hain zuzen, lurralde horiek jarduera gehienekin egiten
dute bat: lantegiak, hitzaldiak, jolas- eta prestakuntza-jarduerak.
Iritzien arabera, Gasteizen jarduera asko pilatzen dira, eta jarduera horiek Arabako
gainerako udalerrietara mugitu behar dira:
Gauza horiek herri txikietan egitea, hirietan gauza asko egiten dituztelako, baina herri
txikietan, ez. Egun horietan gauza txikiak egitera, banderatxo bat jartzera edo herri
guztietan zerbait egitera animatu, herrietako jendeak egia esateko eta izan nahi duten
bezalakoak izateko babesa dutela ikusiko duelako. (Berdintasuneko zinegotzia).
LGTBI+ politikak lurraldeetan sartzeko, beharrezkoa da baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea. Horretarako, hau eskatzen da:
• Jarraitu beharreko jarduketa-ibilbide bat, unean uneko jarduerei erantzun baino gehiago politika transbertsal eta ondo finkatuetan oinarrituko den ildo estrategiko eta politiko
bat
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Ikusten dut, nire bailaran behintzat, erakundeek, ekainaren 28az gain, jarduera oso zehatzen bat egiten dela, baina gero ez dela gaia modu egituratuan lantzen (foku-taldea,
parte-hartzaile bat).
Egiten dena ez da soilik izan behar gai edo egoera jakinen aurrean erreakzionatzea
(foku-taldea, parte-hartzaile bat).
• Elkarteekin lankidetza handiagoa, eta LGTBI+ mugimenduan izaten diren gogoetetara hurbiltzea.
Erakundeek elkarteekin lankidetzan jardun behar dute. Orain arte ezagututako kanpainak
argi uzten du LGTBI mugimenduan izan diren gogoeten inguruan ezjakintasuna dagoela
eta hurbiltasuna falta dela, besteak beste. (Elkarte bati egindako elkarrizketa).
• LGTBI+ politikak egiteko aurrekontua areagotzea:
Bai, hori lantzeko baliabideak, eta gero badago nik nahiko argi ikusten dudan gai bat:
LGTBIQ komunitateak, inguru honetan behintzat, ihes egiten du Bilbora, gusturago
eta libreago sentitzen diren hiri handietara, eta horrelako herri edo eskualde batean gai
horiek lantzen ari den herriko elkarterik ez egotea... (foku-taldea, parte-hartzaile bat).
Azken gogoeta gisa, esan daiteke azken urteetan aurrera egin dela eta LGTBI+ pertsonen kontzientzia eta aitorpen soziala handiagoa dela lurralde guztietan. Agerikoa da
aurrerapen horiek ez direla kasualitatez gertatu, litekeena da helburu horrekin egindako
erakunde-ekintzen ondorio izatea. Alabaina, bide luzea eta erronka garrantzitsuak daude
LGTBI+ politikak benetan txertatzeko, batez ere COVID-19aren pandemiak eragindako krisi
ekonomiko sakoneko uneotan. Hain zuzen, elkarte-sareari laguntzea garrantzitsua da eremu
horretan hurbiltasun-lan bat egin ahal izateko; hori ezinbestekoa da pertsona guztiengana
iristeko hain landatarra den testuinguru batean.
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6.3.- ERAKUNDEEN DIMENTSIOA
Informazioa lurraldeka antolatuta aurkezten da, eskuragarriagoa izateko eta lurralde
bakoitzaren berezitasunak islatzeko LGTBI+ gaia lantzeko duten moduari dagokionez.
Oro har, lurraldekako edukiak bi punturen inguruan egituratzen dira:
• Sexu- eta genero-aniztasunaren (SGA) presentzia.
• LGTBI+ pertsonen egoerari buruzko azterketa laburra: arazoak eta beharrizanak.

6.3.1.- AIARALDEKO KUADRILLA
6.3.1.1.- Aiara, Okondo eta Artziniega udalerriak
Sexu - eta genero-aniztasunaren (SGA) presentzia:
• Berdintasun-planean M17ko eta E28ko kanpaina sartu da.
• Indarkeria matxistaren aurkako planaren barruan, LGTBI+fobiaren aurkako sentsibilizazioa ere sartu da.
• Plangintza horien barruan, sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko beharra ikusten
da, eta hiru udalerrietan (Aiara, Okondo eta Artziniega) Euskadiko LGTBI erakundeen eta
baliabideen gida bat banatzen da.
• Hiru udalerri txikietako eskolekin hezkidetza-proiektu bat partekatzen da; egitasmo
horretan eskolak, guraso-elkarteak eta berdintasun-zerbitzuak parte hartzen dute. Proiektu
horren barruan dago M17ko kanpaina. Oro har, eskolan egiten dena herrira eramateko politika dute. Adibidez: eskolan lantzen diren muralak eta gainerako materialak herriko kaleetara
eramaten dira. 2019an, Maroñon (Aiaraldea) aniztasunaren aldeko martxa bat egin zen, eta
eskolan egindako argazkiak erabili zituzten.
• Aiara udalerrian (24 herri ditu), M17 eta E28 kanpainetan, Berdintasuneko Arloak
kontzeju bakoitzera ostadar-bandera bidaltzen du, eta jendaurrean jarri. Gero, argazkiak
bidaltzen dira arlora.
• Zinegoak jaialdiaren (Bilbon urtero egiten den LGTBI jaialdia) luzapenak Artziniegara
eramaten dira .
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• Halaber, ikastetxeek BerdinduEskolak8 zerbitzuaren prestakuntza jaso dute. Artziniegako eskolaren lana aipatu behar da; izan ere, hezkidetza-proiektuaren barruan, hezkuntza-material guztia lantzen eta egokitzen ari dira sexu- eta genero- aniztasunera, eta, aurrerago, Laudioko Berritzegunean partekatuko dute. Gainera, Berdintasun Zerbitzuarekin,
guraso-elkartearekin eta Berdindurekin koordinatuta lan egiten da.
• Dirulaguntzen politika bat gauzatzen da, eta, horren bidez, emakume-taldeek, batez
ere, jarduerak egiteko laguntzak eska ditzakete. Ekimen horri esker, udalerrietako hainbat
ingurunetara iristen diren sentsibilizazio-ekintzak egiten dira.
LGTBI+ pertsonen egoerari buruzko azterketa laburra: arazoak eta beharrizanak:
Inguru horiek, batez ere Aiaraldea, oso landatarrak eta oso tradizionalak direla kontuan
izanda, oso lan interesgarria egin da landa-ingurune itxiaren klixe hori apurtzeko, baina oraindik ere sentsibilizatzen jarraitu behar da.
Ikastetxeekin egiten den lana indartu behar da, eskola-jazarpen LGTBI+fobikoa oraindik
ere handia delako.
Sentsibilizazioarekin eta kontzientziazioarekin jarraitu behar da, errespetuaren eta ezkutatu behar izan gabe bizitzeko askatasun handiagoaren alde eragiteko.
Egoera nola dagoen ikusita, oraindik beharrezkoa da sentsibilizatzea, kontzientziatzea
eta eskubideak bermatzea. Duela bi urte, M17ko eta E28ko kanpainen barruan, erakusketak jarri ziren herrietako gizarte-zentroetan, eta erakusketak ikusi zituztenen iruzkinek
adierazten dute lana egin behar dela oraindik. Gaia oraindik heldu gabe dago, eta jarrera
oso LGTBIfobikoak daude. Pertsonen aldetik entzuten diren diren eguneroko iruzkinek
ez dute asko errespetatzen SGA. (Berdintasuneko teknikaria)

6.3.1.2.- Amurrio udalerria
Sexu- eta genero-aniztasunaren (SGA) presentzia:
SGA ekintza-ardatz bat da Berdintasuneko Arloaren barruan, eta ekintza puntualak
egin dira urteetan. Berdintasun Arloa da udalaren barruan horrelako ekintzak egiten dituen
bakarra. Ikastetxeek SGAri buruzko ekintzak egiten dituzte, Berdintasun Arloak proposatuta.

8
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BerdinduEskolak zerbitzuak aholkularitza eta prestakuntza ematen die irakasleei sexu- eta genero-aniztasuna eta
LGTBI arloko diskriminazio-arazoak lantzeko interesa duten ikastetxeetan. Ikastetxeei eta orientatzaileei, aholkulariei ikastetxeko zuzendaritzari eta irakasleei oro har zuzendutako arreta eta prestakuntza da.
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• 2018. urtera arte, ekintza zehatzak egiten ziren M17, E28 eta antzeko data esanguratsuen inguruan: banderak jarri eraikin publikoetan, hala nola udaletxean, Kultur Etxean eta
liburutegian, bankuak margotu, erakusketak, eta abar.
• 2019an programazio jarraituagoa egin zen M17tik E28ra bitartean, hainbat ekintzarekin: markesina bat ostadarraren banderarekin apaintzea E28an, trans kabaret bat egitea,
ipuin-kontalariak liburutegian, etab.
• Hezkidetza-mahai bat sortu da, non, besteak beste, M17tik E28ra bitarteko kanpaina
landuko den.
• Herritarrei dagokienez, 2019ko urrian eta azaroan, Eusko Jaurlaritzaren zinema- bonuak proiektuarekin, 4 film eman ziren SGA eta giza eskubideen gaiekin lotuta, eta, gero,
zineforuma egin zen.
LGTBI+ pertsonen egoerari buruzko azterketa laburra: arazoak eta beharrizanak
Zer moduz onartzen dira LGTBI+ pertsonak?
Herri txikia da, eta sentsazioa da errespetua badagoela; orain arte ez da entzun inolako
erasorik, salaketarik, kexarik, edo LGTBI kolektiboko norbaiten kontra homofobia-gorabeheraren bat izan denik (Berdintasuneko teknikaria).
Urteetan gauzak egin dira (bankuak margotu, etab.), baina aldez aurretik sentsibilizazioeta prestakuntza-lan sistematikoagorik ez badago, sentsazioa da ez dela asko lortzen. Hori
dela eta, ikastetxeekin hitz egiten hasi gara, 2020. urteari begira baterako ekintza batean
parte hartzeko, jarraibide batzuekin eta aurretiko prestakuntza batekin.
SGA nola bizi den azaltze aldera, Berdintasuneko teknikariak honako egoera hau aipatu du:
Bilbo-Amurrio noranzkoko errepidetik sartuz gero, LGTBI leloa duen markesina bat jarri
da urte osorako, eta herriko talde batek galdetu zuen zergatik aukeratu zen herriaren
kanpoaldeko markesina hori eta ez erdialdeko markesina bat. Galdetu zuten ea udalak
uste zuen LGTBIk kanpoaldean egon behar zuela. Ezetz esan zitzaien, arrazoia izan da
herriaren erdiguneko markesina AFArena dela eta kanpoaldekoa udalarena, eta errazagoa zela hura erabiltzea bestea baino, izapide asko egin behar zirelako eta denbora
gehiago behar zelako. Udalekoan kontua azkarragoa da, eta nahi dena jar daiteke.
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6.3.1.3.- Laudio udalerria
Sexu- eta genero-aniztasunaren (SGA) presentzia:
• Sexu-aniztasunari eta giza eskubideei buruzko zinema-ziklo bat egin da. Lau film
eman dira eta, ondoren, eztabaidak egin dira.
• Berdintasun Arloak konpromisoa du Zinegoak jaialdiarekin, film batzuk Laudion
proiektatzeko.
• Aurten, Laudioko Udalak, COVID-19ak markatutako egoera dela eta, SENTIPENAK
ASKATU onlineko jaialdian parte hartu du eta modu aktiboan parte hartzen jarraitzen du,
Yogurinha Borova bertako artistaren laguntzarekin, aniztasuna eta bizitzeko modu desberdinak errespeta daitezen.
• Zenbait kanpaina egin dira, adibidez, «Zergatik zara heterosexuala».
• Laudioko udalerrian 2018az geroztik martxan dagoen tokiko protokoloak, aisialdiko
eta/edo jaietako guneetan gertatzen diren eraso matxistei aurre egiteko, indarkeria matxistaren kontzeptuaren barruan sartzen ditu lesbiana, gay, trans eta bisexualen kontrako erasoak
indarkeria matxistaren xede izan daitezkeen eta egungo eredu heteronormatibotik ateratzen
diren heinean
• Aldizkako jarduerak egiten dira: eskailerak eta markesina ostadarraren koloreekin
margotu, ekainean ostadarraren koloreen bandera udaletxeko balkoian jarri, etab.
• LED argi berriak baliatuz, egun seinalatuetan, hala nola ekainaren 28an, apirilaren
26an eta urriaren 12an10, besteak beste, egun horietako ospakizunetarako kolore egokietako
9

argiztapena programatzen da.
• Sexu-aniztasuna errespetatzeko informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak egiten dira
ikastetxeetako ikasleentzat, besteak beste, trans errealitatea lantzeko.
• Gazteriaren Arloan kaleko hezitzaile baten bidez heltzen zaie gai horren inguruan
iristen diren edo ezagutzen diren kasuei, eta esku-hartzeren bat behar dutenei.
• Modu koordinatuan ari dira lanean sexua/generoa aldagaia sistematikoki txertatzeko
udalaren inprimaki guztietan; horrek aukera ematen digu beste lauki bat gehitzeko, beren
burua gizon edo emakume gisa identifikatzen ez duten pertsonak jasotzeko.
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9

Ikusgarritasun lesbikoaren nazioarteko eguna

10

Trans ikusgarritasunaren nazioarteko eguna.
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LGTBI+ pertsonen egoerari buruzko azterketa laburra: arazoak eta beharrizanak
SGAren arloan egiten ari den lana azken urteotan gaia berariaz landu izanaren emaitza
da, eta uste da Laudion SGAren arloan aurrera egin dela eta kontzientzia handiagoa izan dela.
Berdintasuneko teknikariaren arabera, gazteek dute meritua. Laudio betiere udalerri
txikia dela jakinda, beren burua ikusarazteak, egiten ari diren bezala, meritu handia du; izan
ere, jende asko ateratzen da, baina Bilbora edo Gasteizera joaten da, ez da herrian geratzen.

6.3.2.- ARABAKO MENDIALDEKO KUADRILLA
Sexu- eta genero-aniztasunaren (SGA) presentzia
• Berdinduk Kanpezuko eta Maeztuko eskoletan ikasleentzat emandako lantegiak.
• 2019an, lehenengoz, M17 egunaren inguruko jarduerak egiten hasi ziren:
o Jaia Kanpezuko eskolan SGA gaiarekin.
o Hitzaldia mutil trans baten eskutik.
o Girls filma GazteKlubean.
• Kanpezun zebrabide bat ostadarraren koloreekin margotzen saiatu ziren, baina
Trafikokoek ez zuten baimenik eman. Horren ordez, ikastolako ikasleak ostadarraren
koloreetako kamisetak jantzi zituzten, ikasgelen arabera ordenatuta:
Bueno, bada, orduan hemen margotu beharrean… hor zehar bueltak ematen aritu
ginen, baina azkenean ezer ez. Eta eguna baino lehen bidali genion guraso bakoitzari gutun bat eskatuz joateko klase bakoitzekoak kolore batez, azalduz zein zen
eguna. (Berdintasuneko teknikaria)11
• Maiatzaren 21ean, M17a zela eta, Alba Barberen Fem filma eman zuten Maeztun.
• Maeztu MusicFestival (MMF) jaialdiak eraso sexisten aurkako protokoloa prestatu du:
M aiatzean antolatzen da Maeztun MMF, Mendialdea MusicFestival, eta hor egiten da, «sexismo, homofobia zein bestelako jarrera zapaltzaile gabeko gunea»,

11

Estuvimos dando vueltas, pero al final nada. Y antes del día mandamos a cada uno de los padres una carta, explicándoles cuál era el día y solicitando que los chavales de cada clase acudieran vestidos con un color…
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horrelako protokolo bat egiten da erasorik gertatuz gero, eta flyer-ak banatzen dira.
(Berdintasuneko teknikaria)12
LGTBI+ pertsonen egoerari buruzko azterketa laburra: arazoak eta beharrizanak
SGAri buruzko lanarekin hasi berri dira, eta mota horretako jarduerak egin dituzte 2019ko maiatzean. Ez dago eraso esplizituen kasurik, baina, era berean, ez dago
LGTBI+ pertsonak babesteko edo ikusarazteko laguntzarik ere.
Administrazio publikoak sentsibilizazio- eta kontzientziazio-lanean sakondu behar du.
Asko dago egiteko, hastapenetan baikaude.

6.3.3.- AÑANAKO KUADRILLA
Sexu-eta genero-aniztasunaren (SGA) presentzia:
2018tik aurrera hasi da SGA modu sistematikoagoan lantzen, Armiñonen jarri zen
LGTBI erakusketa batekin bultzada txiki bat eman zitzaionean. 2019an ekintza orokorragoak egin dira kuadrillako udalerrietan. Honako hauek, adibidez:
• Añanan memoria historikoari buruzko dokumentalaren aurkezpena.
• Erakunde-adierazpenak, M17an eta E28an, kuadrillako udalerri handienetan.
• Aurten, Iruña Okan udaletxea koloreekin argiztatu da.
• Erriberabeitian, M17an, banku bat margotu zen ostadarraren koloreekin, eta
E28an, beste bat margotu zen. Kartel bat egin zen, eta Gasteizko LGTBIfobiaren aurkako behatokiaren txostena aurkeztu.
• Añanan, 2018ko uztailean udal-igerilekuetan adingabe trans batekin gertatutako.
diskriminazio-kasua gertatu ondoren, jarrera instituzionala hartu zen.
• Zanbranan jaietako eraso matxisten aurkako protokolo bat lantzen ari dira. LGTBI pertsonak ere sartu nahi dira.
LGTBI+ pertsonen egoerari buruzko azterketa laburra: arazoak eta beharrizanak
Ez dakigu LGTBI+ errealitatea nola dagoen. Errealitate hori ez da asko ikusten,
kuadrillan ez dago ikusarazita. Hala ere, jendea pixkanaka sentsibilizatzen ari da berdin12
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En mayo se organiza en Maeztu el MMF, Mendialdea Music Festival, y ahí se hace, "Un espacio sin sexismo, homofobia u otras actitudes represivas", se hace un protocolo de este tipo en caso de agresión y se reparten los flyers.
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tasunari eta LGTBI+ arloari buruz. Alde handia dago beste kuadrilla batzuekin alderatuta; beste batzuetan argi eta garbi SGA gehiago lantzen da eta beste egoera bat dago.
Berdintasun-politika duela 3 urte jarri zen abian. Ez dago mugimendu feministarik,
eta emakumeen elkarteak kulturaren arlotik etortzen dira tradizionalki.
Erakundeetan lan egin behar da talde eta elkarte sozialei dagokienez, pistak ematen ahalegindu, lagundu, gauzak egitera animatu. (Berdintasuneko teknikaria).

6.3.4.- ARABAKO LAUTADAKO KUADRILLA
Sexu-eta genero-aniztasunaren (SGA) presentzia:
• Erakunde-adierazpena, M17an eta E28an, udal guztietan. Halaber, udaletxe
guztietako balkoietan ostadarraren banderak jartzen dira M17an edo E28an.
• Dulantzin eta Araian ostadarraren koloreekin margotu zituzten bankuak.
• Agurainen zebrabide bat margotu zen ostadarraren koloreekin.
• Araian, alkatetzak zebrabide bat margotu zuen ostadarraren koloreekin, Berdintasun Zerbitzua sortu aurretik.
• Kuadrillaren webgunean M17ri buruzko atal bat dago, eta Eusko Jaurlaritzak
transexualei arreta integrala emateko egindako gida ere kontsulta daiteke.
• Araian, zineforumaren zikloan, LGTBI arloko gaiei buruzko film bat ematen da
urtean. 2019an, Girl filma eman zen.
• Aguraingo jaietan nerabe trans batek bota zuen txupinazoa, ekintza politiko gisa.
• Dulantziko eta Aguraingo gazteguneetako gazteei sexualitateari buruzko prestakuntza-lantegi bat eman zitzaien, non SGA landu zuten.
• Kuadrillako eskoletan jolas-orduaren erabilera eraldatzeko hezkidetza-proiektu
bat egiten da, jolas-ordua inklusiboa izan dadin, hor gertatzen diren askotariko diskriminazioak ikuspegi intersekzionalarekin eragozten ahaleginduta.
• Aurre egin beharreko erronka gisa sartu dute SGA berdintasun-planean.
• Institutuarekin koordinatzen dira, Agurainen programatzen diren buruko gaixotasunei buruzko jardunaldietan. Adin txikiko transexualen gaia landu zuten.
• Araiako kiroldegian kartel bat jarri zen jarrera eta jokabide sexistak eta homofoboak debekatuta daudela adierazteko.
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LGTBI+ pertsonen egoerari buruzko azterketa laburra: arazoak eta beharrizanak.
Egindako kontzientziazio-lana bere fruituak ematen ari da, eta badirudi duela urte
batzuk baino jende sentsibilizatuagoa dagoela. Hala ere, sentsazioa da politikoki zuzena den diskurtso bat dela, eta atzean jarrera sexista eta patriarkala ezkutatzen duela.
Eskolan erasoak izaten dira genero-transgresioa dela-eta. Arlo horretako esku-hartzeak
urriak direla uste da:
N ik ikusten dut Agurainen, Araian edo Dulantzin, Arabako lautadako herririk handienetan, ez dela ia ezer egiten ari, ezer ez baino gehiago da, baina ez da ia ezer
egiten ari. Ez dut homosexualitateari buruz sentsibilizatzen duen hitzaldirik ikusi.
Transexualitateari buruz egon zen, nire semea atera zelako... Ikastetxe batean bakarrik izan zen; tira, nirean ere bai, baina hitzaldi gehiago egin ziren beste ikastetxe
batzuetan. (Foku-taldea. Parte-hartzaile bat)
Ez dago askatasunik, ezta segurtasun-sentipenik ere, hegemonikoak ez diren sexualitateak askatasunez erakutsi eta bizitzeko. Jendaurrean norbere burua erakustea
ez da ohikoa.
«Ausarta izan behar da norbere burua erakusteko». (Berdintasuneko teknikaria)

6.3.5.- GUARDIA-ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA
Sexu- eta genero-aniztasunaren (SGA) presentzia:
• Berdintasun-planean ekainaren 28a aipatzen da, baina ez dago ezein jardueraren
edo lan-ikuspegiren mende.
• Iaz Lumagorriren Bidezuzenak, ibilbideokerrak dokumentala aurkeztu zen Guardian.
• Berdintasun Foroan prestakuntza nahi dute, ez baitu inoiz landu SGAren gaia.
• Ondas Violeta irratsaioan lesbianismoa landu zuten, eta bi emakumek parte
hartu zuten euren borondatez.
LGTBI+ pertsonen egoerari buruzko azterketa laburra: arazoak eta beharrizanak
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SGAren gaia landu behar da, berdintasun-foroak eta Batzar Feministak hori landu
nahi duelako, eta prestakuntza eskatzen dutelako.
Oro har, kuadrillaren eremuan ez dago askatasunik sexualitate ez-normatiboak
askatasunez bizitzeko, eta eremu pribatura zokoratuta geratzen dira. Horri dagokionez,
jarrera LGTBI+fobikoak landu behar dira; arazoa horiek nola gauzatu da:
Bai, erasoen kontra egin behar dira gauzak seguru. Gauza serioa da. Nola? Ez dakit.
Nik ez dut ikusten elkarte bat, edo taberna bat, zeren hemen ez gara jende asko.
Baina erasoen aurka egiteko zeozer bai. Baina zer? Adibidez, topaleku bat sortzea
herri batean, baina ez dut gaizki dagoen bat horrelako toki batera joko duenik. Hiri
batean bai, baina hemen… (Berdintasuneko zinegotzia)13 .

6.3.6.- GORBEIALDEKO KUADRILLA
Sexu-eta genero-aniztasunaren (SGA) presentzia:
• Zinegoak jaialdiaren luzapenak kuadrilla horretako udalerrietara eramaten dira.
• Erakunde-adierazpenak egiten dira M17an eta E28an.
• 2020ko uztailean hitzaldi bat egin zen, Laia Eskolaren aurkezteko, eta Arabako
LGTBI+ diagnostikoaren egoera landu zen.
• Zuiako Udala SENTIPENAK ASKATU onlineko jaialdira bildu zen.
LGTBI+ pertsonen egoerari buruzko azterketa laburra: arazoak eta beharrizanak
Sentsibilizazioarekin eta kontzientziazioarekin jarraitu behar da, errespetuaren eta
LGTBI+ pertsonek ezkutatu behar izan gabe bizitzeko askatasun handiagoaren alde
eragina izateko. Eskubideak bermatzeko lan egin behar da, jarrera oso LGTBI+fobikoak
baitaude oraindik.

13

Sí contra los ataques hay que hacer cosas, seguro. Es algo serio. ¿Cómo hacerlas? No sé, yo no veo una asociación,
o un bar, porque aquí no somos mucha gente. Pero algo hay que hacer contra los ataques. Pero ¿qué? Por ejemplo,
crear un lugar de encuentro en un pueblo, pero no veo que haya quien estando mal vaya a un lugar así. En una
ciudad, sí, pero aquí…
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6.3.7.- TREBIÑUKO BARRENDEGIA
Lurralde honetan, erakundeen lana hasteko dago oraindik:
Orain arte ez da ezer egon. Iaz hasi ginen hitz egiten zerbait egiteko; hala ere,
honekin guztiarekin eguna iristean kartel batekin hasteko asmoa izan genuen, baina
oso une txarrean harrapatu gaitu guztiok. (Argantzoneko zinegotzia)
Egun seinalatuetan, Udalak zerbait egin beharko luke, zerbaitekin hastearren. Gutxienez, erakunde-adierazpen bat egin udala posizionatzeko eta
«normalizaziorantz» aurrera egiteko. (Trebiñu Konderriko Berdintasuneko teknikaria)
Zer errealitate dagoen Trebiñun? Ikusezintasun osoa eta erabateko, badirudi ez dela
inoiz hitz egiten horri buruz. Errealitate hori ez balego bezala da, printzipioz ia-ia ez
dago berdintasunik ere. Gai hau ez balego bezala da. LGTBI errealitatea inoiz ez da
mahai gainean jarri. (Trebiñu Konderriko zinegotzia)
Gai honetan lan egiteko beharraren kontzientzia badago, eta eremu honek duen
erronka garrantzitsuetako bat LGTBI+ pertsonak herritarren parte sentitzea da:
Berdintasun-plan bat egiteko lehen pausoak ematen ari dira, eta LGTBI gaia eranstea da helburua. (Trebiñu Konderriko Berdintasuneko teknikaria).
Pixkanaka bideratzea nahi dut, gutxienez banderaren koloreak ezagutzea edo udaletxean agertu ahal izatea. Nire ustez, lehenengo pausoa udalak berak errealitatean
txertatzea izango litzateke, eta gero diagnostiko bat egitea, indarkeria matxistarekin
egin dugun moduan; diagnostiko txiki bat egitea errealitatera atera dadin, normaliza
dadin eta bizi ahal izan dadin, eta, orduan, ikusarazten denean, jardun ahal izango
dugu, bestela ezinezkoa delako. (Trebiñu Konderriko zinegotzia)
Orain arte ez da ezer egon. Iaz zerbait egiteko hitz egiten hasi ginen, eguna iristean
kartel batekin hasteko asmoa izan genuen, baina oso une txarrean harrapatu gaitu
guztiok (COVID-19a dela tarteko). Zerbait lortzeko, eskoletatik hasi behar da, han
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baitaude haur guztiak eta han sustatu behar baita berdintasuna. (Argantzoneko
zinegotzia)

7.- DIAGNOSTIKO SOZIALA
7.1.- ANALISI KUALITATIBOA
7.1.1.- LGTBI+ PERTSONAK
7.1.1.1- Sarrera
Gaur egun, LGTBI+ errealitatearen aldeko testuinguruan bizi gara. SGAri buruzko
ikuspegia gero eta handiagoa eta zabalduagoa da; horri esker, belaunaldi gazteenek
ez dute gaur egun helduak direnek gaztetan izan zuten testuinguru hain bortitza. Hala
ere, inozenteegia litzateke ondorioztatzea askatasun berrien aro honetan jada ez dagoela diskriminazio sexistarik SGAren edo LGTBI+ kolektiboaren arloetan. Nolanahi ere,
kodeak aldatu egin dira, eta generoa kulturari lotutako eraikuntza bat denez, horrekin
lotutako indarkeriak ere halaxe dira.
Zeren eskubidea badago… ondorioak ere14 . (Emakume bisexuala. Elkarrizketa)
Hurrengo orrialdeetan, LGTBI+ pertsonek Araban dituzten bizipenak aztertuko dira
(galdetegi autoadministratuen eta elkarrizketa pertsonalen bidez), ideia horiek laburpen
gisa azalduko ditugu, besteak beste, SGArekin lotutako bizipenetatik gurutzatzen diren
arazoei buruzko gogoeta orokorrak.
a).- Adina
Gazteek, belaunaldi nagusiagoen aldean, elkarren arteko onarpen handiagoa sentitzen dute. Badago ideia temati bat ikastetxeetan adingabeentzako lantegiak eta eskuhartzeak egiteko, baina badirudi LGTBI+ errealitatea arrotzago egiten zaien pertsonak
helduarotik aurrerako belaunaldikoak direla.
14

Porque hay derechos… también consecuencias
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Gaineratu behar da adin txikietan bereziki ahulak direla, eta, beraz, indarkeria sexistek kalte handiagoa izan dezaketela.
b).- Familiarteko eta lagunen arbuioa.
Armairua errealitate bat da oraindik. Heterosexualitatearen eta genero normatiboaren ustekizuna ohikoa da; ondorioz, guztiok gure bizitzan aldi bat igaro behar dugu gure
sexualitatea eta generoa ezkutatu behar duguna. Ohikoena da adierazpen- askatasun/
ezkutatze gorabehera hori zenbait modutan eta era hautakorrean (ingurunearen mende) izatea gure bizitzan zehar. Heteronormatibotasunaren irudia apurtzea indarkeria da
bere horretan (eta, aldi berean, oso askatzailea izan daiteke); izan ere, norbanakoaren
erantzukizuna da desberdinak garela adieraztea eta horrek ondorio asko ekar ditzake
(gaitzespena, erasoak...).
F amilian izan zen drama pixka bat kontatu nuenean. Amak ez zuen espero, oso
erreakzio txarra izan zuen, egon zen begiratu gabe, hitz egin gabe… batez ere zen
kanpora begira zeukan beldurra, besteek zer pentsatu behar zuten bere etxeko
hezkuntzaz, edo bere erantzukizuna izango balitz bezala, ez? «Zer egin dut gaizki?»
Aitak ere bai. Nik konfiantza izan nuen etxean kontatzeko. Nik kristoren konfiantza
nuen horrekin, eta kristoren ostia hartu nuen (Emakume bisexuala. Elkarrizketa)15 .
Bonba bat izan zen, baina bonba atomiko bat… erori zitzaien… (Emakume lesbiana,
eskizofrenia. Elkarrizketa).
Beste adibide bat da LGTBI+ errealitateak lan-ingurunean erakustea.
Nire errealitatea adierazteko orduan, mugatu egin nau, ez dut askatasunez adierazi
esparru guztietan. Oraindik ere esparru batzuetan zaila egiten zait adieraztea eta
libreki bizitzea. Adibidez, lanean. Denborarekin jendea ezagutu egiten duzu, eta

15
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Cuando lo conté en la familia fue un poco drama. Mi ama no se lo esperaba, tuvo una reacción muy mala, estuvo
si mirarme, sin hablarme… sobre todo era por el miedo que tenía mirando afuera, qué pensaría el resto de su educación en la casa, o como si fuese su responsabilidad ¿no? “¿Qué he hecho mal?” Aita también. Yo tuve confianza
para contarlo en casa. Yo tenía mucha confianza con eso, y me di una osta increíble
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adierazten hasten naiz... Baina hasieran ezer ez esatea erabakitzen dut (Emakume
bisexuala. Elkarrizketa).
c).- Sexilioa: hurbileko hiri jendetsuagoetara joatea (Gasteiz, Bilbo, Logroño...)
Ez da arraroa landa-eremutik hirietara migrazio-prozesu bat gertatzea, batez ere
gazteen artean. Neurri txikiagoan gertatzen da alderantzizko noranzkoan. Etxe-aldaketa
horiek egiteko arrazoiak askotarikoak dira, baina ikus dezakegu sexismoa faktorea ageri
dela denetan. Testuinguru estimulatzaileago baten bila edo errepresio-testuinguru batetik ihesi. Askotan, beste testuinguru batzuetara atera behar izaten da, LGTBI+ bizipen
arraroa etxean askatasunez bizi ahal izateko eta beste pertsona batzuek indartu ahal
izateko zaurgarriagoak eta ez hain seguruak garen horretan.
Azkenean, hiru urterako joan nintzen Alacantera bizitzera, eta hori oso askatzailea
izan zen; izan ere, batzuetan distantziak aukera ematen du bakoitzak bere prozesua
egin dezan horrenbeste talka egin gabe (Emakume bisexuala. Elkarrizketa).
B ilbon jendeak ez nau ezagutzen. Ariketak neure erara egin ditzaket, inork niri
begiratu gabe, eta, begiratzen badidate, begiratzea daukate, berdin zait (Adingabe
transa. Elkarrizketa).
H arresi puta horretatik atera nintzen, eta han bi mutil-lagun izan nituen (Maritxua.
Elkarrizketa).
d).- LGTBI+ presentzia falta da landa-eremuan.
Puntu hau erabat lotua dago aurrekoarekin, aldi berean kausa eta efektua izanik.
Gure herrietako errealitatea oso heteronormatiboa da, eta horietan bizi diren LGTBI+
pertsonek arraroak direla sentitu ohi dute, eta beren herrian ez dagoela haiek bezalako gehiagorik. Beste hiri batzuetara joan behar izaten dute topaketa eta bestelako
erreferente horien bila.
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e).- Dauden zerbitzuen berririk ez izatea eta horiek zentralizatuta egotea.
Bai Arabako Foru Aldundian, bai udaletan eta Eusko Jaurlaritzan, kalitate zoragarriko zerbitzu asko ditugu. Zoritxarrez, ordea, horietako asko oharkabean pasatzen
zaizkio biztanle asko eta askori. Are gehiago, ez da arraroa nahi eta bilatzen direnean
nekez aurkitzea. Gainera, beste zerbitzu askorekin gertatzen den bezala, Araban gure
zerbitzuak Gasteizen zentralizatzeko joera dugu; hortaz, inguruko hirietara (Gasteiz eta
Bilbo, nagusiki) joan behar izaten da, unean uneko premiak betetzeko.
A skok ez dakite zerbitzu horiek daudenik ere. Nik uste dut hemen sistemaren
akats bat dagoela, ez dela ondo ezagutarazten, edo mezua ez dela iristen, edo
gizarteari eskaintzen zaizkion zerbitzu guztiak ez direla iristen, askok ez dutelako
horien berri (Gizon gaya, errumaniarra. Elkarrizketa).
F oru Aldundiak kolektiboa ikusgarri bihurtzeko lan egin beharko luke. Uste dut
dirua gasta daitekeela hedatzen eta ikusgarri bihurtzen (Emakume bisexuala.
Elkarrizketa).
Ondorioa da, genero-bizipen guztien eskubide-berdintasunaren aldeko gizarteeraldaketako prozesu honetan, ahalegina egiten jarraitu behar dugula sexismoa deuseztatzeko.

7.1.1.2.- Ikusgarritasuna
Ikusgarritasuna gutxi batzuen artean gertatzen da. Gertatzen den kasuetan, garrantzitsua da argitzea oso ahaldunduta dauden pertsonez ari garela, eta, beraz, eraso
eta indarkerien aurrean agerian geratzen direla eta pertsona askok nahiago izaten
dutela horiek saihestu, hain agerikoak ez izanda. Halaber, interesgarria da ikusgarriak
direla esan duten pertsona batzuk erraz jarriko liratekeela «kasuaren arabera» kategorian; izan ere, erantzuna aztertuta, ikus dezakegu esposizioa hautazkoa dela, senti
dezaketen etsaitasun- eta/edo gaitzespen-mailaren arabera.
Pertsona batek zenbat eta ikusgarritasun handiagoa izan, orduan eta diskriminazio- egoera gehiago identifikatzen ditu (indarkeria eta erasoak), baina, aldi berean, ho-
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riei aurre egiteko mekanismo gehiago garatzen ditu, eta ez da hain zaurgarria. Gainera,
ahalduntzea eta salatzeko gaitasuna garatzen ditu. Beren burua babesteko armairua
erabiltzen dutenek eraso gutxiago jasaten dituzte, baina indarkeria handia bizi dute
era zaurgarriagoan, eta ez dute aurre egiteko baliabiderik, banakako baliabideak soilik,
erasoak saihesteko eta haien ezinegona arintzeko.
B atzuetan gertatzen da, zauden hiriaren arabera, gehiago mozten zarela zure bikotekidearen eskutik joateko, irain homofoboengatik. Erantzun egiten diet, baina
eztabaidan ez hasteagatik zuzenean ez duzu horretarako bide ematen. (Gizon gaya.
Galdetegi autoadministratua).
A hal dudan lekuan. Asilo-eskatzailea naiz LGTB izateagatik. (Gizon gaya, immigrantea. Galdetegi autoadministratua).

a).- LGTBI+ ordezkaritza falta
Ez dakit oso ondo zenbat lesbiana dauden herrian, oso gutxi egongo dira, biztanleak...
Beste bizpahiru bikote ezagutzen ditugu... (Emakume bisexuala. Elkarrizketa).
Eragiten dit –komatxo artean– nire inguruan emakume askok oraindik ere sinestea
bizitzeko modu bakarra bikotean bizitzea dela (Emakume bisexuala. Elkarrizketa).
Ohikoa da eguneroko diskriminazioetara egokitzea, indarkeria horiekin horrenbeste ez
sufritzeko bizimodua garatuz, oso sustraitua dagoen sistema aldatzen ahalegindu ordez.
Diskriminazio bati modu esplizituagoan aurre egiten zaionean, hari itzuri nahi izan gabe,
aldatzeko nahia sortzen da.
Bada, nik uste dut maila pertsonalean ez dudala bilatu. Ez dakit behar izan dudan, baina
ez dut bilatu. Orain arte, haurdunaldiarekin oso egoera zehatza bizitzen ari gara... Eta
nahiko nuke ALDARTEk Gasteizen presentzia eta jarduera gehiago izatea (Emakume
bisexuala. Elkarrizketa).
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Oso ahaldunduta ez dagoena ez da ikusten, edo soilik neurri batean ikusten da, eta
genero-bizipen eta sexualitate ez-normatiboa ezkutatzea dakarren indarkeria bizi du (errepresioa, bakardadea, tristura, beldurra, lotsa...).
Agerian jartzen ez naizenez, ez daukat arazorik. (Emakume lesbiana. Galdetegi autoadministratua).
Ez naiz azaltzen naizen emakumea bezala. Berez, gizon bat ematen dut, eta jendeak hala
uste du naizela. Gurasoekin bizi naiz baserrian eta landa-lanetan lan egiten dut; hil egingo lirateke zer naizen jakingo balute. (Emakume transa. Galdetegi autoadministratua).
Etor zaitez Gasteizera harrotasunaren egunera, manifestaziora, atera egingo gara... «Ni
hor, jende guztiak ikusteko moduan, et, et, et...» (Gizon gaya, immigrantea. Elkarrizketa).
b).- Erakusteko eta ikusgarri izateko premia
Nola egin ni bezalako pertsonak sentitzen dugun hori bizitzen hasteko? Nola egin gu bezalako pertsona hain ikusezinak argitara ateratzeko? Nola egin ausart gaitezen? (Emakume transa. Galdetegi autoadministratua)
Beren burua erakusteko zailtasun berezia migratzaileen artean. Batetik, sozializazio- sareen falta. Ez dira herriaren dinamika normalaren parte, eta, beraz, zaintza-sareetatik kanpo
geratzen dira. Bestetik, LGTBI+ errealitatearekiko bereziki diskriminatzailea den kultura
bateko pertsonak daude (arabiarrak, batez ere).
• Bakardadea, ezkutatzearen ondorioz. Gainerakoek uko egiteko beldurra.
Oro har, ez dut harreman sozialik funtsezkotik harago. (Emakume lesbiana. Galdetegi
autoadministratua).
Institutuan eskola-jazarpena jasan nuenean, inork ez zidan lagundu. Bakarrik jan nuen.
Urte haietan gaia ez zen lantzen. Ondorio psikikoak geratu zaizkit eta psikologo baten-

40

LGTBI+ ERREALITATEEN AZTERKETA ARABAKO KUADRILLETAN ETA TREBIÑUKO BARRENDEGIAN

gana joaten naiz. Horregatik, ez naiz inorekin fidatzen. (Gizon gaya. Galdetegi autoadministratua).
Lagun gehiago izatea. (Gizon gay gaztea. Galdetegi autoadministratua).
• Autoestimu baxua
Neure burua gehiago maitatzen eta zer naizen esan ahal izateko lagunduko didan babesen bat. (Gizon gay gaztea. Galdetegi autoadministratua).

7.1.1.3.- Arazoak
% 20k esan dute ez dutela erasorik izan, eta horietako askok esan dute ez dutela erasorik izan ez direlako agerian jarri. Beraz, indarkeria bat saihesteko, beste bat onartzen da,
askotan indarkeria gisa identifikatzea kostatzen dena. 88tik 8k bakarrik esan dute ez dutela
erasorik izan lotutako beste indarkeriarik gabe, hala nola: ezkutatzea, erreferenterik ez izatea, laguntzarik ez izatea, isekak jasatea... Kasu askotan, zuzenean erasorik izan ez dutenek
ikusezintasuna erabiltzen dute beste pertsona batzuei egin dieten erasoak saihesteko.
Interesgarria da ikustea nola lotzen den erasoen eta indarkerien pertzepzioa pertsona
baten ikusgarritasunarekin. Ikusgarri izateak bestela baino eraso eta gaitzespen gehiago
izateko arriskua eragiten du. Aldi berean, ordea, esperientzia horiek hain ahula ez den beste
ikuspegi batetik bizitzea eragiten duten mekanismoak sortzen laguntzen du, eta, horiei esker,
izandako indarkerien pertzepzioa murriztu egiten da. Ezkutatzeak indarkeria posibleak identifikatzeko alerta-mekanismoak sortzen laguntzen du, eta, hortaz, gehiago detektatzen dira.
a).-Indarkeria asko indarkeria gisa detektatzeko ezintasuna.
Eraso eta gaitzespen esplizituenak soilik identifikatzen ditugu. Sistema sexista eta
diskriminatzaile batera egokitzea. Gutxitan jotzen da ikusgarritasun falta indarkeriatzat.
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Ni oso zoritxarrekoa naiz; izan ere, gustatuko litzaidake jendeak jakitea ez naizela uste
duten hori eta nire barruan emakume bat dagoela. Ez dakit hori indarkeria den. (Emakume transa. Galdetegi autoadministratua)
Nola normalizatzen ditugun diskriminazioak. Izan ere, argi dago diskriminazioa sufritzen
ari dela, baina ez zara ohartu ere egiten, edo ez da hain deigarria, agian. (Emakume
bisexuala. Elkarrizketa).
Izan ere, ohikoa da eraso publikoak esplizituki ez baimentzea, eta horiek kode sotilago
edo ez hain indarkeriazko batean egitea. Horrek diskriminaziorik ezaren pertzepzioa indartzen
du, faltsua izan arren.
Bi neska datoz, eta elkarri musu ematen ari dira bermutaren orduan, eta inor ez litzateke
ausartuko haiei ezer esatera. Izututa begiratuko zieten, edo nik zer dakit, baina inork ez
zien ezer esango (Emakume bisexuala. Elkarrizketa).
Genero normatibotik kanpo definitzeko presio handia dago, eta horrek LGTBI+ arloan
aitortutako kategorietako batekin definitu behar izatea dakar. Hori ezinegonen iturri bat da
pertsona askorentzat, bizi duten unearen arabera. Horrek erakusten du sexismoaren hausturak ez daudela onartuta, normaltasun horretatik ateratzen denak nola egiten duen azaldu
behar duelako.
Jendeak nahi du zu definitzea, jendeak jakin behar du zu zer zaren, edo etiketa bat behar du. Eta ni hasieran mutilekin hasi nintzen… gero neska batekin hasi nintzen, eta hor
konturatu nintzen… Baina nik uste dut izan dela beti definizio eta etiketa bat jartzeko,
eta babes moduan baita ere16. (Emakume bisexuala. Elkarrizketa).
Niri kostatzen zaidana da besteek ni sailkatzea. Bada, esaten nizuna, «ez naiz lesbiana».
Bada, nik ez dut lan hori egin neure buruarekin. Lesbiana naiz? Bada, ez dakit, agian bai,
agian ez. Orduan, aurkezten nautenean, ez dute esaten «Kaixo, hau Ana da, lesbiana»,

16
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	La gente quiere que te definas, la gente necesita saber lo que eres, o necesita una etiqueta. Y yo a inicio empecé
con chicos… luego empecé con una chica, y ahí me di cuenta… Pero yo creo que ha sido siempre para poner una
etiqueta, y también como protección
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baina baldintza horrekin aurkezten nautenean, kostatu egiten zait. Eta nik hau diot: «Ez
naiz, emakume batekin nago». Emakume pansexuala. Elkarrizketa).
b).-Diskriminazio eta eraso ohikoenak eta gehienek aipatuak
• Hitzezko erasoak (irainak, mespretxuzko iruzkinak...).
• Gaitzespen, gutxiespen eta larderiazko begiradak.
• LGTBI+ erreferenteen falta.
• Bullying edo eskola-jazarpena.
• Irakasleen inplikazio eskasa.
• Besteak beste, nire gurasoen eta tutoreen inplikazio eskasa.
• Espazio publikoetatik joateko esan didate, nire afektibitatea adierazteagatik.
Hori espazio hauetan gertatu ohi da:
• Espazio publiko batean: kalea, plazak, merkataritza-gunea, liburutegia, komunak.
• Kirola egiten den espazio batean: kiroldegia, errepidea, urtegia...
• Aisialdi-eremu batean: jaiak, tabernak, zinema-aretoa, parkeak...
• Eremu instituzional batean: osasuna, gizarte-zerbitzuak, atzerritarren zerbitzuak, polizia...
• Beste pertsona batzuekin bizitzen: familia, tutoretzapeko pisua, ikasle-pisua...
• Hezkuntza-zentro batean: lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, unibertsitatea,
HLKP, HHE...
c).- Kontatutako arazoak
• Osasun-arloko profesionalen ezagutza falta. Mutil transik dagoenik ulertzen ez duen
ginekologo bat.
Duela bi aste ginekologia-azterketa bat izan nuen, eta artatu ninduenak behin eta berriro
begiratu zidan eta esan zidan zer egiten nuen bere kontsultan, eta nik esan nion ez al
zen konturatu mutil trans bat nintzela eta nire gorputzak azterketa ginekologikoak behar
dituela bularrean koskor bat dudalako. Oso egoera deserosoa izan zen eta ez dut berriro
egoera horretatik pasatu nahi. (Gizon transa. Galdetegi autoadministratua).
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• Emakumeak ezkontzera behartzen dituen legedia, ugalketa lagunduaren bidez ugaldu, eta biak ama gisa erregistratu ahal izateko.
Legeak ezkontzera behartzen nau, ugalketa lagundua baliatu eta seme-alabak izateko.
(Emakume lesbiana. Galdetegi autoadministratua).
Legearen diskriminazioa, ezkontzera behartzen bainau seme-alabak izateko. Heterosexualitatearen presuntzioa. (Emakume lesbiana. Galdetegi autoadministratua).
• Lanean sexualitatea erakusteko ezintasuna edo zailtasuna:
Lanean, jasaten ez ninduen nagusi bat nuen, eta iruzkin homofoboak egiten zizkidan
une oro.
• Migratzaileen eta asilo-eskatzaileen sexualitateari buruz susmoak izatea, eta errudun
jotzea:
Ni oso gaizki sentitu naiz asilo-elkarrizketan eta egiten zizkidaten galderengatik. Etengabe zalantzan jartzen zuten nik nioena eta nire mina, eta lesbiana gisa nire herrian
jasan nuen jazarpena. Zure sexualitateaz gezurretan ariko bazina bezala jartzen zaituzte
susmopean. Nire herrialdean homosexualitatea ez dago debekatuta, eta esaten zidaten ez ezin nintzen bizi nabarmendu gabe. Nire haurtzaroari buruzko galderak egiten
zizkidaten, edo lesbiana noiztik nintzen galdetu zidaten. Nire ustez, galdera horiek ez
lirateke horrela izan behar, eta nahiko beldurgarriak dira, norbere buruari ere zalantzak
sortzen dizkiotelako. (Emakume lesbiana immigrantea. Galdetegi autoadministratua).
Beren herrialdetik ihes egiten duten LGTB pertsonen asiloa hobetzea. (Gizon gay immigrantea. Galdetegi autoadministratua).
Ni bezala Espainiara asilo-eske datozen pertsonen bizitza hobetzea. (Emakume
trans immigrantea. Galdetegi autoadministratua).
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• Bakardadea eta babesgabetasuna areagotu egiten dira bestelakotasun funtzionaleko
egoeretan.
Sozializazio-espazioak sustatzea, batez ere desgaitasuna dutenekin. (Emakume lesbiana, eskizofrenia. Elkarrizketa).
• Etxeko indarkeria sexistako arazoak
Laguntza gehiago etxetik ateratzeko, etxean egotea oso zaila egiten bada. (Emakume
transa. Galdetegi autoadministratua).
• Bereziki adineko pertsonekin lan egiteko beharra
Gai horiek adinekoekin lantzea, elkartzen garen zentroetan gehiago bizi dezaten gai hori.
(Emakume bisexuala. Elkarrizketa).
• LGTBI+ pertsonei buruz pertsona hipersexualizatuak direlako estereotipoa, esparru
heterosexualetik kanpoko jende guztiarekiko erakarpena sentitzen delako aurreiritzia
Ematen du emakumeak gustatzen bazaizkizu emakume denak gustatu behar zaizkizula, eta kuadrilla eta denak. Eta, klaro, beti beldurrez zaude. (Emakume bisexuala17
Elkarrizketa).
d).- Erasoak COVID-19aren testuinguruan.
Konfinamenduaren ondorioz, pertsona askok indarkeria-maila handiagoa jasan behar
izan dute diskriminatu egiten dituen ingurune sexista batean bizitzeagatik. Pertsonen % 26k
esan du diskriminazioa jasan duela. Hala ere, egia da etxetik kanpoko eguneroko inguruneetan (lana, eskola...) diskriminazioa jasaten zutenek ez dutela egoera hori jasan.
• Etxean, LGTBI+ indarkeriaren testuinguruan bizitzeagatik
17

Parece que si te gustan las mujeres te tienes que gustar otdas las mujeres, y las de la cuadrilla y todas. Y claro, estás
siempre con un miedo
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Aitak ez nau onartzen, oso arraroa naizela esaten du, ez zaio gustatzen nola janzten
naizen, asko oihukatzen dit eta beldurtuta ibiltzen naiz. (Emakume transa. Galdetegi
autoadministratua).
Beste pertsona batzuekin batera bizi naizen etxean, haietako batzuek nire lesbianismoagatik jazarri didate: mespretxuzko begiradak, irainak, iruzkin txarrak... (Emakume
lesbiana. Galdetegi autoadministratua).
Etxean giltzapetuta egon behar izan dut, eta gurasoek ez dituzte gai horiek ez ulertzen
ez onartzen; botoa VOXi ematen diotela, besterik ez dute esaten . Etengabe erasotzen
didate haien hitzetan nire maritxu-itxurengatik. (Mutil gaya. Galdetegi autoadministratua).
Nire pisukideak LGTBIQ+ bandera kendu zuen gure balkoitik. (Mutil gaya. Galdetegi
autoadministratua).
Nire logelan giltzapetuta egon nintzen. Nire familiak ez dit batere kasurik egiten, eta
gaizki iruditzen zaie naizen bezalakoa izatea, onartezina iruditzen zaie. (Emakume transa.
Galdetegi autoadministratua).
• Lan-arloko arazoak
Uste dut lanetik bota duten lehena izan naizela. Eta hori maritxua izatearekin eta ez
ezkutatzearekin lotuta dago. (Maritxua. Galdetegi autoadministratua).
• Familiako jazarpena
Hainbat urtez ari naiz jasaten. Nire neska-lagunaren amak mehatxu-mezuak bidaltzen
dizkit bere alabarekin nagoelako. (Emakume lesbiana. Galdetegi autoadministratua)
• Arrazismoa Osakidetzan
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Larrialdietara joan nintzenean, psikiatra batekin egon nintzen, eta hark esan zidan ez
nuela deprimituta egon behar, pozik egon behar nuela herrialde honetan egoteagatik,
eta ezin nuela larrialdietako espazioa okupatu, hemengo jendea oso gaizki zegoelako.
Elkarrizketa osoan galderak eta galderak egiten zizkidan, eta bai ala ez erantzuten uzten
zidan bakarrik; ezin nion gertatzen zitzaidana kontatu, ez zidan hitz egiten uzten. (Gizon
gay immigrantea. Galdetegi autoadministratua).
• Arrazismoa osasun-zentroetan
Era oso arrazistan iraindu naute, eta kutsatu egiten dudala eta nire herrialdera joateko
esan didate. (Emakume lesbiana immigrantea. Galdetegi autoadministratua).

7.1.1.4.- Egokitzeko eta aurre egiteko mekanismoak
Ahalduntzea da tresna onenetako bat eguneroko indarkeriei eta diskriminazioei aurre
egiteko. Sistema sexista horri gainjartzeko gai izatea, errealitatea askotariko ikuspegi batetik
berrinterpretatzea, biktima babesgabe gisa ez kokatzea, eta aldaketak sortzea.
Baina uste dut... talderen batean modu aktiboagoan parte hartzeko asmoa izan dugu.
Lagun batek aktiboki parte hartzen du ikusarazteko militantzian, modu desberdinak
normalizatzeko militantzian... Eta planteatzen aritu ginen, baina... denbora faltagatik...
(Emakume bisexuala. Elkarrizketa).
Egiaren orduan, mundua jan behar duzu, edo mundu guztiari txupatu... (Maritxua. Elkarrizketa).
Bestalde, ia denek (hein handiagoan edo txikiagoan) erabiltzen duten beste mekanismo
bat ezkutatzea da. Batzuetan, erabat, beste batzuetan partzialki (testuinguruaren, konpainiaren, bizitzako unearen eta abarren arabera). Horrek abantaila bat du: eraso asko saihesten
dira, baina, ondorioz, zenbat eta gehiago ezkutatu, orduan eta arazo gehiago sor daitezke
(bakardadea, isolamendua, antsietatea, beldurra, lotsa...).
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Agerian jartzen ez naizenez, ez didae erasotzen. (Emakume lesbiana. Galdetegi autoadministratua).
Asoziazionismoa eta artikulazioa beste pertsona eta agente batzuekin. Antzeko errealitateak eta kezkak dituzten beste pertsona batzuekin elkartzeak bizi izandako indarkerien
inguruan pertzepzio berria eta aukeren errepertorio berria sortzen du.

7.1.1.5.- Zaurgarritasun-profilak
a).- Buruko osasuna
Estigma bikoitza: lesbiana izatea eta nahasmendu mentalaren diagnostikoa. Horiek
elkarri eragiten diote, babesgabetasun-egoera handiagoa eta diskriminazio-egoera gehiago sortuz egunero. Atal honetako aipu guztiak eskizofrenia paranoidea diagnostikatutako
emakume lesbiana bati egindako elkarrizketatik atera dira; % 85eko desgaitasuna du.
• Ikusezintasuna.
Sexualitatea jendaurrean ezkutatzea, gaitzespenaren beldur. Besteak beste, lan-ingurunean. Heterosexual-plantak egitea, gaitzespena saihesteko.
N olabait, mutilekin topo egiten dudala ematen du. Zeragoak dira... Nola esan... Ez
duzu esango «ni lesbiana naiz». Niri ere emakumeak gustatzen zaizkidala edo zein ona
dagoen neska hori... disimulatu eta guzti ere egin dut...».
Bestalde, bakarra izatearen sentsazioa, inor bere errealitatearekin bat ez etortzea.
Ez dut ezer esan, iruditzen zaidalako ez zaiola inori axola... Gai hau ez da inoiz ateratzen...
Behin homosexualitateaz hitz egitera ausartu nintzen, baina ez zuten jaramonik egiten...
Inork ez zuen gaiaz hitz egiten jarraitu, nik bakarrik.
• Bakardadea: hainbat arrazoirengatik gertatzen da.
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Alde batetik, pertsona batzuekin kontakturik ez izatea, sexualitatearen eta buru- nahasmenduaren diagnostikoaren ondorioz gaitzespenaren beldur izateagatik. Horren ondorioz,
gerta litekeen gaitzespenetik babesteko, gizarte-harremanak saihesten dira.
Bai, baina oso moztuta... Kosta egiten zitzaidan sartzea, jendearekin hitz egitea, zer
esaten zuten...
Eta, bestetik, beste LGTBI+ pertsona batzuekin elkartzeko baliabiderik eta espaziorik
ez izatea.
Orain bakar-bakarrik nago. Bakoitza berera doa, hau da, inork ez du nirekin gelditu nahi.
• LGTBI+ pertsonentzako arreta-baliabideen falta eta gaitzespen oso handia. Sexu-eskubideak baliatzeko ezintasuna.
Astunagoa zait lesbiana izatea; izan ere, buruko gaixoa izatea hobeto eramaten du nire
familiak, eta, gainera, elkarte batera joaten naiz egunero, eta gauza gehiago dauzkat
eskura buruko gaixo gisa, baina lesbiana gisa ezer ez...
Asko kostatu zitzaidan LGTBI+ elkarte batera joatea, eta niri gertatu zaidana jende askori
gertatu zaiola esan didate.
• Familiak sexualitatea gaitzestea, familiak pertsonaren ongizatean funtsezko rola
betetzen duen egoera batean.
Gurasoei kontatu nien, amak depresioa izan zuen eta aita erlijioarekin hasi zen. Bonba
bat izan zen, baina bonba atomiko bat. Nire ahizpa ni baino bi urte zaharragoa da, eta
esan zidan ez zitzaiola ahizpa lesbiana bat izatea gustatzen, eta nik esan nion ea uste
zuen lesbiana nintzela gustuz
• Familiaren mendekotasuna.
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Amak babesten nau: nora noan esaten diot, zer ordutan etorriko naizen. Dena esaten
diot. Baina ez dakit nola esan, jendeak ez dakiela zer den hau, estigma handia dagoela
buruko gaixotasunekin...
• Buruko nahasmendua duten pertsonak arriskutsuak direlako estigma.
Psikologo batzuek diote norbait ezagutzen dugunean hasieran ez esateko buruko gaixotasun bat dugula. Izan ere, erabateko gaitzespena jasaten duzu. Dio hasieran gezur
txikiak esateko, geure burua babesteko; denbora bat igarotzen utzi, eta gero emateko
azalpenak.
• Horren guztiaren ondorioz, biktimaren rol bat garatzen da, eta pertsonak ezin du
bere inguruko errealitatea aldatzeko mekanismorik sortu, eta ezin du erraz bideratu sistema sexista eta kapazitista batean bizi den etengabeko indarkeria. Inguruneak proposatzen
eta indartzen duen ibilbidea ezkutatzea da, normal jokatzen saiatzea, bizi dituen estigmak
hauteman ez daitezen eta, horrela, gaitzespenik eta erasorik jasan ez dezaten.
Ez nuke ni izan nahi, nahiago nukeen gizon edo emakume heterosexuala izan. Familia,
gaitzespena, zure gorputzarekin eta arroparekin dituzun arazoak, ezkondu nahi duzu,
baina... ezkondu zaitezke, baina... Nora noa hemen lesbiana gisa? Nork maiteko nau?
b).- Amatasuna
Bi emakumeren artean amatasunaren arazoa bikoitza da. Alde batetik, gizarte- diskriminazioa dago, familia-eredu heterosexual batekin lotuta; eredu horrek beste familia-egitura
mota batzuk baztertzen eta ikusezin bihurtzen ditu. Eta, bestetik, lege- mailako diskriminazioa jasaten da; izan ere, emakumezko bikoteek baldintza batzuk bete behar dituzte bikote
heterosexualen kasuan ez bezala, biak ama gisa onartuak izateko. Atal honetako aipu guztiak
bikotekide emakumezkoarekin batera amatasun- prozesuan dagoen emakume bisexual bati
egindako elkarrizketatik atera dira.
• Gizarte-arloko zailtasunak.
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Erreferentziarik ez izatea eta familia-eredu alternatiboa zalantzan jartzea.
Erreferente oso-oso gutxi, eta azkenean kontatzen zenuenean denak beldurrak ziren:
«ufa, ezagun batekin egin behar baduzu, oso gaizki»; orduan mamu guztiak... «Eta nola
egingo duzue? Eta pertsona horrek gero haurrarengandik zerbait nahi badu?». Orduan,
zuk kontatzen duzunean beldur guztiak etortzen zaizkizu, izugarriak diren guztiak, zalantzak areagotzen dizkizu...
Beste familia-eredu batzuk ikusezin bihurtzea. Horrek eragiten du beste bizitza-ibilbide
bat egiten duena bakarrik sentitzea, eguneroko arazoetan lagunduko dion iruditeriarik gabe.
Hau aspalditik gertatu da. Ez gara ari ezer asmatzen! Baina ematen du ez dagoela halkao errealitaterik, erokeria bat dela, iraultza bat... Eta azkenean dena oso zaila izango
dela, eta, neurri handi batean, horretaz hitz egiten ez delako da. Eta kosta egin zaigu, ez
delako eredu normatibo bat, ez delako horretaz hitz egiten, ez delako legeetan jasotzen,
ezta hezkuntzan ere...
“Armairua” familiatik hasita, eta horrek nahi gabe jartzen du ezkutuan beste familia-eredu bat sortzeko aukera pertsonala.
Gero, besteek zer esango duten sartzen da jokoan: «Horri esan diozu? Eta horri esango
diozu? Nik ez diot amari esan». Orduan hasten da kontu luze hau.
• Legezkotasun desberdina
Mozketa heteronormatiboa familia-ereduan
Eta egia da legeetan diskriminazioa dagoela; azkenean, sinpletasuna dago, eta horrek
gainerako aukerak diskriminatzea dakar. Adibidez, ezin zaio aitatasunari uko egin norbaitek nahi badu..., ez dago ama garela eta emaile den pertsona bat, gero nolabaiteko
inplikazioa izan dezakeena, eta, hala, gero hiru pertsona izango garela jasotzen duen
aukerarik... Eta nahitaezkoa da ezkontzea. Tira, jende heterosexualarentzat ez da derrigorrezkoa ezkonduta egotea.
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Legez, amatasun-ereduak eskaintzen dituzten ibilbideak planteatzen dituzte, baina ez
dira bikote heterosexualen kasuan bezalakoak. Hala nola, adopzioaren aukera.
«E»-k ez zituen «A»-ren abizenak eramango, eta berak adoptatu beharko zukeen. Aukera hori beti zegoen, baina iruditzen zitzaigun...
• Administrazio publikoak laguntzarik eta orientaziorik ez ematea beste familia-eredu
batzuetarako.
Ez kliniketan, ez Osakidetzan, ezta erakunde publiko bakar batean ere, ez da heterosexuala ez den beste familia-eredurik jasotzen edo kontuan hartzen. Ez dago informazio
publikorik zer urrats egin daitezkeen jakiteko horrela egitea erabakitzen baduzu.
Eta onarpena oso txikia da, «ez eta ez, eta ez dut alternatibarik bilatuko, ez dut modurik
bilatuko...» esango balizute bezala. Izan ere, batzuetan legea ez da aldatu, baina, tira,
«lagunduko dizut honetan eta ikusiko dut zer aukera dauden edo nola egin dezakezun».
Horrek babesgabetasun handia sortzen du, eta hortik abiatuta dena bakarrik egin behar
da, eta LGTBI+ elkarteen nolabaiteko laguntzarekin.
Gizabanako gisa, master bat egin behar izan duzu honek guztiak nola funtzionatzen
duen jakiteko. Eta bageneukan norbaiten laguntza pixka bat legeak nola dauden esaten
ziguna; izan ere, azken finean, menderatzen ez duzun hizkuntza bat da, eta menderatzen
ez duzun esparru bat.
• Legeari buruzko irizpide eta irakurketa zorrotzak, lurralde bakoitzeko erregistro zibilaren arabera.
Haur bat erregistratzeko, erregistro batean edo bestean, lurralde bateko edo besteko
epaileak, paper batzuk edo beste batzuk eskatzen dizkizu. Orduan, askotan, eta Araban
zehazki, klinikako orria eskatzen dizute, aitaren anonimotasuna bermatzeko, eta, orduan,
kasu honetan ez geneukanez orririk, ez zuten aukerarik aurreikusten. Orduan ni ama
ezkongabea nintzen.
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Gernikara deitu genuen, egiaztatu genuen baina, gainera, zertaz ari zaren ere ez dakite,
oso bitxia da Zera galdetzen diozu zeure buruari: «Nola izan daiteke hain desberdina?».
50 kilometrora gaude eta. Orduan Sinestezina da
• Topaketarako eta aholkularitzarako LGTBI+ espazioen falta.
Bai sexu-aniztasuna, bai familia-aniztasuna partekatzeko espazioen falta sumatzen dut.
Baita lege aldetik zer aukera dauzkadan galdetzea ere Ez zait erraza iruditzen jakitea
nora jo behar dudan galdetzera: «Osakidetzak ez du onartzen, eta non galdetu behar
dut hori? Norekin hitz egingo dut honi buruz? Beste zer erreferentzia daude?». Hau da,
espazio horiek aurkitzea oso zaila da. Ez daukagu nora jo. Beste erreferente batzuk
aurkitzeko erraztasun horren falta sumatzen dut, hitz egitea, biltzea... Eta ez sentitzea
hain bakarrik honetan, ez baikaude, baina hala dirudi.
c).- Immigrazioa
LGTBI+fobiak eragindako sexilioa edo migrazioa oso ohikoa da. Pertsona asko sexualitatea eta generoa modu askean bizitzeko leku baten bila ateratzen dira beren herrialdetik, sexismoan oinarritutako etengabeko indarkeria ez jasateko leku baten bila. Askotan,
arriskua bizitza bera izaten da. Jakina denez, pertsonaren jatorria funtsezkoa da hemengo
errealitateaz duen pertzepzioan. Araban duten esperientzia positiboa da, batetik, LGTBI+fobiarekin lotutako jazarpenik ez dagoen espazio bat aurkitzen dutelako eta eraso esplizituak
gutxi direlako; bestetik, ordea, negatiboa, landa-eremuko sozializazio-sareetatik ezkutuan
eta bakartuta bizi direlako. Atal honetako aipu guztiak jatorri errumaniarreko gizon gay bati
egindako elkarrizketatik atera dira.
• Onarpen-sentsazioa
Herrialde honetan eskubideak errespetatzen dira, baina beti hobetu daiteke, bai.
Lagundu egiten du zure eremutik joateak

53

Onarpena dago... Ni nire bikotekidearekin iritsi nintzen. Eta, oro har, herritarren artean
irekitasuna dagoela ikusten dut. Hau da, aktiboki parte hartzen dut emakumeari buruzko
jardueretan; adibidez, orain, M8aren kasuan, jardueren antolatzaileetako bat izan nintzen. Horrenbestez, uste dut oso naturalizatua eta onartua dagoela nire inguruan.
• Ez dago eraso espliziturik sexualitate ez-normatiboa erakustean. Baina denborarekin
ulertzen da nola funtzionatzen duen LGTBI+fobiak hemen, zein diren gure kodeak, sotilak
hasiera batean.
Inork ez dio jendeari eragozten sexualitatea adieraztea eta kalean aske agertzea. Askatasunak badaude, baina, nire ikuspuntutik, nabaritu dut... xehetasun txikiak bizi izan ditudala, hasieran ez dituzunak ikusten turista gisa bazatoz. «A, giroko taberna bat»... denak
happy eta guay, beste edozein hiri handitan ikus dezakezun bezalaxe. Baina arraroa da,
gizarte honetan denbora luzez bizi ez bazara, agian ez duzu lehen begi-kolpean ikusten.
Diskriminazioa eraso fisiko gisa ulertzea. Testuinguru bortitzago batetik etorrita, errazagoa da agresibitate hain handia ez dagoen testuinguru sexista batera egokitzea.
Argi dago diskriminazioa munduko edozein lekutan dagoela... Nik neuk ez dut horrelakorik bizi izan, ez didate eraso egin, ez didate tratu txarrik eman, ez didate ezer egin.
Pertsonalki, ez.
Gaitzespenik ez bizitzeko, erabakigarria da norekin erlazionatu aukeratzea.
Ez dugu arazorik gure harremana ikusarazteko, eskutik heltzeko, jendaurrean elkarri
musu emateko... Ez dugu arazorik. Ez gara baztertuak sentitzen... Azkenean, uste dut
onartuko zaituen jendearekin erlazionatzen zarela, ezta?
• Segurtasun handiagoa tokiko jendearekin LGTBI+fobia jasan duten herrialdeetako
pertsonekin baino.
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Beldurra, batez ere, adibidez, Costa Ricakoak badira, eta hemen Costa Ricako jendea
badago; beldur handiagoa diote beren herrialdekoei... Arabarren aldetik, adimen-irekitasun handiagoa nabaritzen dute.
• Harridura landa-eremuko LGTBI+ errealitateagatik; izan ere, espektatiba da hirian
zentratzea, beste leku batzuetan gertatzen den bezala. Eta, batez ere, cruising eta antzeko
praktika batzuk, hiri handietan gehiago gertatzen direnak.
Apur bat harrituta geratu nintzen Araban ere cruisinga bazegoelako.
• Tokiko jendearen artean LGTBI+ gisa agertzeko beldurra, baita LGTBI+ jarduerak
egiten diren eta antzeko gune seguruetan ere.
Tira, Araba irekia bai, Bartzelona bezala. Inoiz ez naiz hemen pixka bat gaizki sentitu eta
Bartzelonan ondo... Baina jendearen pentsamoldea pixka bat desberdina da, erakusteari
dagokionez: bai, nahi dudana egin dezaket kalean... Baina elkarrizketa batean aurpegia eman, agertu, parte hartzeari dagokionez... Ezkutuago. Guk duela 40 urte genuen
pentsamendu bera duen jendea. «Orain ez, baina lau garagardo edandakoan bai» dioen
okultismo berarekin.
• Hizkuntza oso garrantzitsua da komunitateko beste bat bezala onartua izateko.
Eta herrietara joaten nintzen, eta ezin nuen euskaraz hitz egin. Orduan, horrek nahikoa
zapuzten ninduen. Eta badakit irekitasun-jarrera bat agertzen bada, nire aldetik, eta
bizpahiru hitz esaten baditut, ikasten ari naizela....
• Herriko sare naturaletatik kanpo daude. Zaila da herriko parte izatea. Horrek komunitate txikietan adierazpen desberdinak zailtzen dituen kontrol sozialetik ihes egiteko
aukera ematen duen arren, harremanetatik bakartuta egotea eta ikusezin izatea eragiten
du. Ezkutuan geratzen dira
Ziurtzat ematen dute kanpokoa den jendeak nahi duena egin dezakeela, baina beren
ohiko bizilagunek, ez.
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d).- Emakumeak
Gaur egun, onartuta dago emakumeen diskriminazioa eragiten duen gizarte sexista
batean bizi garela, egitura patriarkal baten eraginez. LGTBI+ gaian, errealitate hori beste
batzuekin gurutzatzen da, hala nola orientazio eta desio sexual ez-heterosexualarekin, eta
kanon normatiboetatik kanpoko genero-bizipen femeninoekin. Honako hauek dira dibertsitate sexu-generikoaren inguru horietan bizi izanda sortzen diren arazoetako batzuk
• Sexualitate ez-heterosexualak erakusteko, erosoago emakumeen artean gizonen
artean baino.
Niri lagundu eta erraztu egiten dit taldea batez ere emakumez osatua egoteak, eta, egia
esan, eroso sentitzen naiz. Ez da kasualitatea nire hiru lankide gizonetatik batek bakarrik
jakitea bikotekidea emakumezkoa dudala, eta joan den astean esan nion. Uste dut gizonei gehiago kostatzen zaiela, eta beste modu batera begiratzen didatela edo sentitzen
dutela emakume batekin nagoela esaten badiet (Emakume pansexuala. Elkarrizketa).
• Lan-eremuko sexismoa
Errioxan ditugun sektore ekonomikoak oso matxistak dira. Oso, oso, oso matxistak.
Zortea –komatxo artean– duten emakumeek geriatrikoetan lan egiten amaitzen dute,
gehienetan garbiketa-lanpostuetan, sukaldeko pintxe gisa... Asko jota, laguntzaile gisa.
Upategietan, adibidez, oso zaila da emakumeek gora egitea. Eta ostalaritzan, pentsa,
garbiketa-lanetan, pintxe- lanetan... guztiak emakumeak dira. (Emakume bisexuala.
Elkarrizketa).
• Feminitatea galtzea, emakumeei esleitutako genero-rolen irudiarekin apurtzean.
Horrek ezinegona ekar dezake, baldin eta pertsonak ez badu generoa termino zabalagoetan
ulertzen duen erresignifikazio-lanik egin.
Bai sentitu izan dut, neskekin harremanetan egoten zarenean edo publikoki musu bat
ematerakoan edo jendeak jada badakienean zure orientazioa… Bai nabaritu izan dut,
ez dakit zergatik, barruko gauza bat da, baina emakumetasun hori galtzen dela, edo
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ez zarela hain emakume emakumeekin egoteagatik. Ez zara gizon baten emakumea
bezala.18 (Emakume bisexuala. Elkarrizketa).
• Iruzkin sexistak gizon helduen aldetik.
Gure adinetatik gora beldurra dago iritziengatik, ba gure herriko pertsona nagusiak, eta
ez hain nagusiak, badaude batzuk 40 urte ingurukoak, eta nik izan ditut horrelakoak,
etorri dira edanda edo dena delakoa eta egitea komentario batzuk, eta ez dute eskubidea hori egiteko edo zuri kalte egiteko19 (Emakume bisexuala. Elkarrizketa).
e).- Adinekoak
Gure gizartean bizimodu indibidualista sendotu delako ideiatik abiatuta, sozializaziosare gutxiago izatera eraman gaitu, eta adin aurreratuagoetan erraza da isolamendu- eta
bakardade-sentimenduak agertzea. Horri gehitzen badiogu sozializazio-prozesuek eremu
birtualera jotzera egin dutela (batez ere LGTBI+ eta halako ezkutuko kolektiboetan), arestian
esandakoa indartu egiten da kasu askotan, ez direlako horrenbeste beren bizimodua modu
berrietara aldatu duten adinekoak. Zorionez, landa- eremuan oraindik badaude hiri handiagoetan desagertzen ari diren sozializazio-sareak. Atal honetako aipu guztiak bere burua maritxu
gisa definitzen duen gizon bati egindako elkarrizketatik atera dira.
Berdin gaude... Orain okerrago! Orain dela 40 urte, behintzat, Bilbora gau zoro baten
bila bazindoazen, bazenekien nora joan, gayen tabernak zeuden, gela ilunarekin... Ni
Eivissara iritsi nintzen, gaixoa ni, kaikua... eta galdetu nuen: «Eta giroko tabernak? Denak
dira giroko tabernak!». Ba, akabo, nik gauza zehatz bat nahi nuelako, niri itzulinguruka
ibiltze hori...
Horri gehitu egiten zaio sexismoak berdin jarraitzen duelako sentipena, LGTBI+ kolektiboak duela urte batzuetakoaren antzeko diskriminazioa jasaten duela orain ere. Horrek
18

Sí que he sentido al estar en relaciones con chicas o al darme un beso en público, o cuando la gente sabe de mi
orientación… sí que he notado, no sé por qué eh, es algo de dentro, qu ese pierde esa feminidad, o que no eres tan
mujer por estar con mujeres. No eres como la mujer de un hombre

19

En edades mayores que las nuestras hay miedo por las opiniones, pues las personas mayores de nuestro pueblo, hay
algunas de 40 años más o menos, y a mí me ha pasado, han venido bebidos o lo que sea y hacer unos comentarios,
y no tienen derecho para hacer eso y lastimarte
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aske agertzeko ezintasuna sortzen du. Eredu irrealek onarpen-sentsazio faltsua ematen
badute ere.
Ez da ezer aldatu. Oraindik ere arazo handia dago, informazio gehiago dago, baina
oraindik ere jendeak, beldurragatik, ezin du sentitu eta erakutsi; izan ere, oraindik ere
gaitzespen bera dago... Tira, Telecincon bai, homosexualitateaz hitz egiten da, badirudi
homosexuala izan behar dela hor lan egiteko, baina lurraren arrasean uzten gaitu. Ez
gaituelako ordezkatzen.
Hau dena isiltzea, gaiari buruz berriro hitz egin behar ez izatea. 50 urte daramatzagu
kontuarekin...
• Asperdura LGTBI+ espazioak gainerakoetatik bereizita izateagatik. Hori egin behar
ez izatea nahi dut, bakoitzak bere sexualitatea edozein lekutan aske bizi ahal izatea.
Homosexualak oso itxita zeuden beren giroan. Armairutik ateratzen zirenean, jada ez
ziren giro heteroetan ibiltzen, asko ixten ziren haien giroetan, nik inoiz ez dut hori jasan.
Gay harrotasunaren egunaren aurka nago. Ados, hor dago, baina egun horrek desberdin
sentiarazten gaitu. Taldeko kide ez izatea eragiten ari zara, ez zaude ‘in the group’. «Zer
erakutsi nahi duzu, gay zarela? Eta soina biluzik atera behar al duzu karroza batean?».
Ba ez, guapoak bakarrik hartzen dituztelako
• Sexu-transmisioko infekzioen (STI) beldurra dago oraindik, batez ere hiesarena,
iraganean batez ere gayen artean izandako bizipenengatik. Birus horien gaineko prebentzio-ekintzei eustea babesteagatik
Nik hiesaren analisia egiten dut urtero, baina ez dut larrua jotzen, badaezpada (txantxa).
• Bizitza heteronormatiboa izateko hain iruditeria eta presio handia dagoenez, nahiz
eta sexualitatearen beraren ahalduntzea eta harrotasuna izan, ez da arraroa ezkontza heterosexualean bizitzearen fantasia bizitzea.
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Nire zalantzekin jarraitzen nuen, eta inoiz ez nion erne egoteari utzi nire bizitzako emakumea noiz agertuko, eta horrelako gauzak. Amets inuzenteak, primitiba tokatzea bezala
da. Baina ez, kimikagatik, e. Nik hasieratik bereizi nuen. Gauza batzuek kimika ematen
zidaten, beste batzuek samurtasuna.
f).- Adingabe transak
Sexismoa dela-eta bizi dugun egiturazko indarkeria oso handia da, are gehiago adin
txikietan. Trans errealitateez ari garenean, hau da, jaiotzean esleitu zaien genero- kategoriak balio ez dien pertsonez ari garenean, sexismoa agerikoa da. Genero-arauak hausteko
aukerarik ematen ez duen egitura bitar batera egokitzeko presioen eta eskakizunen aurrean,
ezkutatzea da ohiko defentsa-mekanismoa, gainerakoek ez jakitea nola bizi dugun gure
generoa. Atal honetako aipu guztiak adingabe trans bati egindako elkarrizketatik atera dira.
Ni txikitatik isildua izan naiz eta gero ezer ez esateko etapa bat iritsi zen, lotsa ematen
zidalako eskola-jazarpen asko zegoelako atzetik.
Institutuan hasi eta oraindik esan ez baduzu, baina besteek badin badakite eta epaitzen
bazaituzte, eta hori guztia, oso txarra da, izugarria.
• Identitate bat ezkutatzeko, emozio asko erreprimitu behar dira, eta horrek ondoez
handia sortzen du; nork bere buruari kalte egiteko ekintzak ere egitera hel daiteke.
Askotan bururatu zitzaidan paretik kentzeko ideia, une horietan bizitza kentzea. Oso ohikoa zen niretzat sentipen hori. Gertatzen dena da txikitan pentsatzen nuela ez nintzela
gai izango, baina gero neure buruari zauriak egiten hasi nintzen eta, gero, behin baino
gehiagotan saiatu nintzen.
Gainera, indarkeria-egiturek pertsonak egitura horretara egokitzea eragiten dute, gure
ondoezarekin erlazionatu ezinik; horrek gure ondoezaren iturria ez ulertzera eta aldatzeko
eta sendatzeko mekanismo egokiak ezin sortzera eraman gaitzake.
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Izan ere, une hartan ez nuen aitortzen, identitate-arazo bat zela ez ezer, eta ez zitzaizkidan gauza horiek pasatzen, eta nire bizitzari amaiera ematen saiatu naiz, pastillak
hartzen nituen eta hori guztia. Eta, orain, seguru asko horregatik, denbora pila bat egon
naiz isilik, eta hori guztia gordeta neukan eta nolabait askatu beharra neukan.
• Lan-esparruan trans errealitatea erakusteko beldurra.
Beldurra ematen zidan kontatzeak, badaezpada ere, lanetik botatzen ninduten ere, baina
ez! NANa aldatu nuen egunean bertan esan nion, eta itxaron egin behar izan nuen.
Nagusiak errieta egin zidan lehenago ez esateagatik, baina kito, dena ondo.
• Familiak eta buruko osasuneko profesionalek genero-bizipena ukatzea.
Lehenengo hitzordua izan nuen psikiatra batekin, eta zer gertatzen zitzaidan esan nion.
Psikiatrak esan zidan etapa bat izango zela, seguruenik pixkanaka pasatuko zitzaidala,
mundu guztia pasatzen dela hortik eta ez kezkatzeko, normala zela, ni lesbiana nintzela,
janzkera oso maskulinoarekin eta guztia, baina ez nintzela transexuala.
• Beste egoera batzuetan bezala, kanpoko presioa dago normal ez beste definitzeko,
LGTBI+ sigletako bat hartzeko.
Bada, armairutik atera nintzenean, neskak gustatzen zitzaizkidala eta hori guztia, eta
jendea isildu zenean, jendeak jakin beharra zeukala ematen zuen, etengabe errepikatzen
zidatelako. Tira, bada, neskak gustatzen zitzaizkidala esatea nahi zutela eta hori guztia...
• Babesgabetasuna eskola-jazarpenaren aurrean. Sentsibilitaterik eta prestakuntzarik
ez izateak eta irakasle batzuek eragin dezakete eskola-ingurunean jazarpena eta indarkeria
jasaten dutenek inolako irakasleren esku-hartzerik ez izatea, eta beste bizipen batzuk eragozten dituen ingurune erabat sexista batean bizitzera behartzea.
Isilean bizi izan dut beti, eta ez nekien jendeak ikusten zuen edo zer. Behin DBHko 1.
mailan, 20 pertsona inguruk inguratu ninduten; ni hormaren kontra nengoen eta denek
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inguratu ninduten. Epaitu egin ninduten, eta adarra jo, ni bollera nintzela eta hori guztia
esan zidaten...
• Ikasgeletan sexu- eta genero -aniztasunari buruzko esku-hartzeek indarkeria horiek
bizi dituztenek beren egoerari aurre egiten eta baliozkotzen lagun dezakete.
Une hartan ez nuen irtenbiderik ikusten! Baina orain bai! Hamaika urte nituenean, hitzaldi bat beharko nukeen neure buruarentzat, naizen bezalakoa onartzeko. Lagungarria
izango zen, eta, gutxienez, gertatzen zitzaidanari izen bat jarri ahal izango nion, ez dakit
zenbat urte nituenean 14 edo, edo 11 urterekin banekien jada.
• Buruko osasuneko profesionalek sexu- eta genero-aniztasunari buruzko prestakuntza jasotzeak horiek indarkeria sexista errepikatzea eragotz dezake.
Prestakuntza psikiatrentzat ere bai, eta ez dakit, psikiatrentzat bakarrik ez, guztientzako
prestakuntza, oro har, Osakidetza osorako.
• Arauz kanpoko genero-bizipena aitortzeak lasaitua sortzen du, ukapenak sortzen
duenaren erabat bestelakoa.
Hobeto, orain hobeto; hasieran arazotxoak izan nituen. Hasieran pixka bat okerrago
egon nintzen, baina orain ondo nago. Nire nortasuna ezagutzeak, errautsetatik birsortzea eragin dit.
Hasieratik pentsatzen duzu ez duzula inolako laguntzarik izango eta ez dakizula nola
erreakzionatuko duen jendeak; orduan, bada, babesa emango dizutela esateak asko
pozten du, egia esan. Ez dakit, ni oso lasaituta sentitu nintzen.
• Transen infantilizazioa, adin nagusikoak izan arren.
Askotan, bigarren hitzordu bat ematen digute, ez guregatik, gure gurasoentzat baizik,
adinez nagusiak izan arren.
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• Gure egitura sexistaren adibide bat da aldagelak sexuen arabera bereiztea; horrek
deserosotasun handia sortzen du jende askorentzat; izan ere, nahitaezkoa da agertzea eta
bi aukera horietako batean sailkatzea.
Kirola egiten nuen, baina aldageletara joateari utzi nion nesken aldagelan deseroso
sentitzen nintzelako. Ez dakit, ezin nintzen han egon, eta mutilenean ere ez, begirada
pila bat jaso behar nituelako, eta paso egiten nuelako eta ez nuelako nahi.
• Erakundeek trans errealitatea aintzat ez hartzea.
Udaletxean LGTBI+ bandera jarri ohi dute, baina ez dute inoiz transexuala jartzen. Nire
ustez, Laudioko inork ez du bere bizitzan bandera transexuala ikusi.
Udalak jakin dezala gu ere hemen gaudela.
• Hiri handiagoetara jotzen da, horietan anonimotasuna bermatzen delako bat den
bezala lasaiago agertu ahal izateko, eta, horrela, herrian bizi den errepresioa eta gaitzespenaren beldurra saihesteko.
Bilbon ez dago ezagutzen nauen jenderik, eta seguruago sentitzen naiz. Hortaz, ariketak
neure erara egin ditzaket, inork niri begiratu gabe, eta, begiratzen badidate, begiratzea
daukate, berdin zait. Y si me miran que me miren que me da igual.
g).- Adingabe transen amak
Atal honetako aipu guztiak adingabe trans baten amari egindako elkarrizketatik atera dira.
• Arreta falta, erakunde publiko faltagatik. Erakunde pribatuetara jotzen da informazio
gehiagoren bila.
Elkarte batekin harremanetan jartzea lortu nuen, eta harremana badut oraindik, eta
pozik nago, gutxienez informazioa eman didatelako... Lasaiago nago eta, nire semeari
dagokionez, ere bai, bera lasaiago dagoelako, babesa dauka, eta oraingoz pozik nago.
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Hala ere, administrazio publikoko profesionalen eskutik informazio eta laguntza pertsonalizatuagoa eskatzen dute, besteak beste, betetzen duten ezagutzaren botere- estamentuagatik.
Ez nekien nora jo, eta une haietan inork ez zidan ezer esan joan nintzenean... Familia-medikuak esan zidan elkarte batzuek agian orientatuko nindutela edo zerbait esan...
Ez dadila denbora pasa, edo sufritzen ari den pertsonak ez dezala larritasun izugarria
izan... Nora joko dut? Nora ez? Nork azalduko dit hau? Hori gogorra izan zen niretzat...
Osakidetzak zera esaten dizu: «Zuek jakinaren gainean zaudetela pentsatu behar dut».
Beldur handia hormonen tratamenduak osasun fisikoan dituen ondorioei, eta medikuengandik arreta handiagoaren eskaera puntu honetan.
Nire beldurrak baditut, baina uste dut horiek kentzea oso zaila izango dela; bizitza osoan
hormonatzen egotea, ez dakit, ez dakit zer gertatuko den osasunari dagokionez. Eta,
besterik gabe, ordu laurdeneko kontsulta. Eta gero hormonak utzi bai, baina zer gertatzen da gero? Niri inork ez dit azaldu.
• Alabaren genero-aldaketa onartzeko zailtasuna, eta, behin hori eginda, generoadierazpen ez-normatiboak onartzeko zailtasuna (adibidez, makillatzen den mutil trans bat).
Inoiz ez nuen pentsatuko erabaki hori hartuko zuenik, uste nuen emakume maskulinoa
izango zela femeninoa baino gehiago; inoiz ez nuen pentsatuko..., ba hori mutil transa
izatea erabakiko zuenik. Izugarria iruditu zitzaidan!
Ilea depilatzen ari dela ikusten dudanean, batzuetan pentsatzen dut: «Lehen ez zenuen
depilatu behar-eta!». Hormona horiek direla eta, «ile pilo bat ateratzen ari zaizu!»..
Alabaren genero-bizipena pixkanaka onartzea eta integratzea.
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Batzuetan neure buruari esaten diot «zein guapa egongo zatekeen», baina gero pentsatzen dut: «Zergatik pentsatu behar du hori bera neska sentitzen ez bada?» Bada, diot
orain dagoen bezala guapo dago berdin-berdin.
Nire beheraldiak baditut, baina gero utzi egiten diot hori pentsatzeari, eta esaten dut:
«Zergatik ari naiz pentsatzen tontakeria horiek?». Ez? Jada ez den zerbait delako! Eta
ez da izango!
• Herrian epaiketa handia dago LGTBI+ errealitateei buruz. Horren aurrean, lagin
selektibo bat erabiltzen da, aniztasun sexu-generikoan desberdintasuna onartu eta babestuko dutela uste den pertsonekin. Hala ere, ez da eraso zuzenik gertatzen, eta horrek onarpen-sentsazio faltsua sortzen du.
Herri txiki samarra da, ez naiz denbora luzez egoten bertan, denbora asko ematen dudalako Bilbon lanean; ezagutzen dudan jendeari esan diot, baina ez dut lau haizeetara
zabalduko.
• Halaber, askotan herritik irtetea erabakitzen da anonimotasuna handiagoa den hirieremu handiagoetara, eta, beraz, gaitzespenaren pertzepzioa txikiagoa den tokietara.
Nonbaitera joango balitz bezala ikusten dut! Ez da-eta herritik irteten... ez da irteten!

7.1.2.- ELKARTE-SAREA
a).- Testuinguruan jartzea
LGTBI+ elkarte-sarearen presentzia, Gasteiztik kanpo, urria da Araban. Oso erakunde
gutxik egiten dute jardueraren bat landa-eremuetan, eta jarduera horietako gehienak prestakuntza-jarduerak eta sentsibilizazio-lantegiak izan ohi dira ikastetxeetan (Sidálava, Aldarte,
Emaize, Naizen). Azpimarratu behar da LGTBI+ gisa sailkatuko genituzkeen elkarte bakarrak
Aldarte, Naizen eta Lumagorri direla. Gasteizen zentratzen dute beren jarduera, eta herriren
batean jardueraren bat egiten dute udal edo Berdintasuneko teknikari konplizeren batekin
lankidetzan. Gainerako elkarte-sarea emakumeen talde feministak dira, eta feminismoa
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jorratzean eta lantzean, LGTBI+ errealitateaz ere arduratzen dira aldizka. Herri batean sortu
zen LGTBI+ talde bakarra, tokiko arazoei begira, Laudion Harro izan zen. Iaz sortu zen, baina
aurrerago azalduko dugun moduan, ezin izan zituen COVID-19ari eusteko neurriak gainditu.
Horrenbestez, gaur egun ez dago LGTBI+ jarduketa-programarik duen elkarte-sarerik Arabako landa- eremuan eta landa-eremurako.
Nolanahi ere, landa-eremuan elkarte asko daude, eta LGTBI+ ez badira ere, heteronormatibitatearen eta sexismoaren aurkako bidean konplizetzat jo genitzake, Gasteizen
herrietara jarduerak egiten dituzten erakundeez gainera.
b).- Arazoak
Honako hauek dira punturik nabarmenenak LGTBI+ kolektiboak Araban elkarte-sarearen pertzepzioarekin lotuta bizi dituen arazoetan.
• Erakundeen inplikazio falta. Ez dago SGA lantzeko planik, egiten diren ekintzak puntualak dira, eta hori eskatzen duten egoerak edo norbaiten borondate onak eskatuta eginak.
Ez da ia ezer egiten ari, ezer ez baino gehiago da, baina ez da ia ezer egiten ari. Ez dut
homosexualitateari buruz sentsibilizatzen duen hitzaldirik ikusi. Transexualitateari buruz
egon zen, nire semea atera zelako, eta, tira, horrelako kasu bat dagoenean, ikastetxeetan ere bai, andereñoa naizelako, etorri egin behar dira. Institutuan lantzen dute, baina
hor geratzen da (foku-taldeko parte-hartzaile bat).
Nire bailaran behintzat, erakundeek, ekainaren 28az gain, jarduera oso zehatzen bat
egiten dute, baina gaia gero ez da modu egituratuan lantzen (foku-taldeko parte-hartzaile bat).
• Elkartzeko toki falta. Ez da erraza elkarte gisa elkartu ahal izatea, eta horrek zaildu
egiten du bilera.
Ez dugu lokalik.20 (Elkartea, galdetegi autoadministratua).

20

No tenemos locales

65

Arabako Foru Aldundiarekin elkarlana eta harremana sustatzeko ahaleginak egin ditugu,
baina instituzioaren harrokeria erabatekoa izan da.21 (Elkartea, galdetegi autoadministratua).
• Ez da onartzen heteronormatibitatearekin haustea. LGTBI+ gisa agertzen denak
herriko gainerakoen diskriminazioa eta gaitzespena jasaten du.
Nik uste dut pertsona batek bere burua ager dezakeela, baina herrietan beste modu
batera begiratzen diote, kritikatu egingo dute, hitz egin eta txutxu- mutxuka ariko dira.
Ez dago normalizatuta. Bollerak edo dena delakoa garela esan dezakegu, baina ez dago
normalizatuta (foku-taldeko parte-hartzaile bat).
• Sexilioa. LGTBI+ pertsonak ez dira herrietan geratzen, hirietara joaten dira SGAren
aldekoagoak diren testuinguruen bila, eremu horietan libreago esperimentatu ahal izateko.
Herriko jendea ez da geratzen, alde egiten du eta beste hiri handiago batzuk bilatzen
ditu, horietan gusturago sentitzeko, libreago, eta hori gu Gasteizen atzetik Arabako herri
handienean bizi garela. Herri handi batez ari gara, baina ni errealitate horretakoa naiz, eta
kontua da horrelako herri batean edo horrelako eskualde batean herriko elkarte bakar
bat ere ez dela ari lantzen gai hauek... Uste dut, gainera, normaltasunez ez bizitzearen
adierazgarri dela eta pauso asko eman behar direla (foku-taldeko parte-hartzaile bat).
• Erakundeen eta elkarte-sarearen arteko lankidetzarekin lan egitea eskatzen da.
Instituzioek elkarteekin elkarlana egin behar dute. Orain arte ezagututako kanpainak argi
uzten dute ezjakintasuna, LGTBI mugimenduan izan diren hausnarketekin erabateko
urruntasuna etab. (Elkartea, galdetegi autoadministratua).
Tokiko LGTBI elkarteekin elkarlana (Elkartea, galdetegi autoadministratua).

21
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c).- COVID-19aren ondoriozko neurri murriztaileen ondorioak
Konfinamenduak eta atzetik etorri diren gainerako neurri murriztaileek zailtasun handia
eragin dute elkarteen funtzionamenduan, eta desagertu ere egin dira, Laudion Harro elkarte
sortu berriarekin gertatu den bezala. Besteak beste, biltzeko eragozpenak kolpe gogorra
izan dira errealitateak eta kezkak partekatzeko naturalki elkartzean diren taldeen ibilbidean.
Bestalde, egiten diren jarduera asko oro har jendearentzat dira, eta gizartea eraldatzeko
jendea elkartze aldera. Horren guztiaren ondorioz, desagertu ez diren edo geratuta dauden
elkarteek beren jarduera murriztu dute, eta premiazko kezka dute bizirik irautea. Hori dela
eta, gaur-gaurkoz oso zaila da elkarte-sareak lanean aritzea eta LGTBI+ errealitateari buruzko
ekimenak sortzea.
Guri ere kosta egiten zaigu konfinamenduaren ondoren elkartzea. Konfinamenduan ere
geldialdia izan dugu. Bada, hitzaldiak antolatzen jarraitu beharko dugu, jendea ekartzea,
esperientziak, gehiago ezagutaraztea, erreferenteak ekartzea, norbaitek esaten zuen
bezala (Nereak uste dut) eta babesa ematea. Gure taldean, ikusi dugu urte hauetan
jendeak ez zekiela zer zen eta guri galdetzera etorri direla: «Eta nora joan naiteke?».
Eta guk ere ikasi egin behar dugula jabetzen, informatzen eta ezagutzen (foku-taldeko
parte-hartzaile bat).
Egia da konfinamenduarekin espazioa eta lokala itxita daudela (foku-taldeko parte-hartzaile bat).
Arabako Errioxako Asanblada Feministan, konfinamendua... Niri, maila pertsonalean,
eta, nire ustez, asanbladari ere, ia ondo etorri zitzaigun. Bideo- bilerak egin genituen,
jarduerak egiten genituen... Tira, esan dezakegu jendea aktibo zegoela. Hala ere, deskonfinamendua iritsi da eta hau ikaragarria da, ikaragarria da. Niretzat ikaragarria izaten
ari da, baina asanblada gisa, erabat geldituta gaude. Guk irratsaio bat genuen; izan ere,
LGTBI monografiko bat egin genuen, eta bertan, Arabako Errioxako hainbat pertsona
transek parte hartu zuten. Adibidez, proiektu hori guztiz geldituta dago eta ez du aurrera
egin (foku-taldeko parte-hartzaile bat).
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7.2. GALDETEGIAREN DATUAK
7.2.1.- SARRERA
Atal honen helburu nagusia da onlineko galdetegi autoadministratua bete duten pertsonen datu soziodemografiko nagusiak aurkeztea labur-labur.
Aldez aurretik adierazi behar da datu eta informazio horiek ez dutela inferentzia estatistikorik egiteko helbururik, besterik gabe, galdetegian proposatutako gai batzuei buruzko
ikuspegi orokorra ematea baizik.
Zehatz-mehatz, item hauen erantzunei buruzko informazioa aurkeztu da:
• Erreferentziazko kuadrillari buruzko erantzunen banaketa.
• Ikusgarritasuna.
• Autodefinizioa.
• Adina.
• Egoera zibila.
• Bizikidetza-egoera.
• Familia-erantzukizunak edo beste batzuk.
• Ikasketa-maila.
• Familia-egoera.
• Asoziazionismoa.
• Galdera: Inoiz izan al duzu zure ongizatearekin edo askatasunarekin lotutako arazoren bat, LGTBI+ kolektiboko kide izateagatik zure giza eskubideak murrizten edo urratzen
dituztela sentitzen duzunik?
• Galdera: COVID-19ak eragindako konfinamenduan, diskriminazio-egoerarik jasan al
duzu?
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7.2.2- ERREFERENTZIAZKO KUADRILLAK
CUADRILLA

ABS.

%

AIARA-AYALA

30

34,1

MONTAÑA ALAVESA
LLANADA ALAVESA
RIOJA ALAVESA
AÑANA
ENCLAVE DE TREVIÑO
GORBEIALDEA
TOTAL RESPUESTAS

15
13
10
7
7
6
88

17,0
14,8
11,4
8,0
8,0
6,8
100

1. taula. Erantzunen banaketa, erreferentziazko kuadrillaren arabera
Iturria: Geuk egina, onlineko galdetegi autoadministratuko datuen arabera

Onlineko galdetegi autoadministratuari buruz jasotako 88 erantzunen %34,1 Aiaraldean
bizi direnek eman dituzte, eta Arabako Mendialdean emandako erantzunak daude bigarren
lekuan (%17). Hirugarren, Arabako Lautada, %14,8, eta laugarren, Arabako Errioxa, %11,4,
daude. Beste hiru kuadrillek %10etik beherako erantzunak izan dituzte. Nolanahi ere, azpimarratzekoa da kuadrilla guztietatik jaso direla erantzunak, baita Trebiñuko barrendegitik ere.

7.2.3- IKUSGARRITASUNA

2. grafikoa. Ikusgarritasunari buruzko galderaren erantzunen banaketa
Iturria: Geuk egina, onlineko galdetegi autoadministratuko datuen arabera
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Grafikoan ikus daitekeenez, pertsonen %47k adierazten dute eremu guztietan ikus
daitezkeela, baina %44k dio testuinguruaren arabera ikus daitezkeela. Ildo horretan, adierazi
behar da lan-arloa eta pertsona batek aurre egin beharreko testuinguru berriak direla pertsona horiek gehien aipatzen dituzten eta ikusgarri ez dauden eremuak. Gainera, pertsonen
%7k erantzun du eremu bakar batean ere ez daudela ikusgai.

7.2.4.- AUTODEFINIZIOA
Autodefinizioari dagokionez, hasteko, aipatu behar da daturik esanguratsuena erantzunen aniztasuna dela. Kuantitatiboki, aipatu behar da galdetegiari erantzun diotenen % 17k
lesbiana gisa definitu dutela beren burua, %14,8k gay gisa, eta %12,5ek emakume bisexual
gisa. Jarraian, zenbait erantzun, erantzun bikoitza emateko aukera ematen dutenak, gainera:
maritxua, genero ez-bitarra, gizon bisexuala, bollera, emakume transexuala, transgeneroa,
pansexuala, etab.

7.2.5.- ADINA

3. grafikoa. Erantzun den pertsonaren adinaren araberako erantzunen banaketa
Iturria: Geuk egina, onlineko galdetegi autoadministratuko datuen arabera

Grafikoan ikus daitekeen moduan, erantzunen %26,1 26 eta 35 urte bitartekoek eman
dituzte, %22,7 35 eta 50 urte bitartekoek eta %20,5 18 eta 25 urte bitartekoek. 18 urtetik
beherakoek eta 51 urtetik gorakoek (51-65 eta 65 urtetik gorakoak) eman dituzte erantzun
gutxien.
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7.2.6.- EGOERA ZIBILA

4. grafikoa. Erantzun den pertsonaren egoera zibilaren araberako erantzunen banaketa
Iturria: Geuk egina, onlineko galdetegi autoadministratuko datuen arabera

Egoera zibilari dagokionez, adierazi behar da galdetegiari erantzun dioten pertsonen
%65,9 ezkongabeak direla, eta, ondoren, beste egoera batean daudela pertsonen %11,4
(horien artean, aipatu behar da ez datozela bat zehazki egoera zibilarekin, baizik eta gehiago
bizikidetza-egoerarekin). Bestalde, %10,2 beste emakume baten izatezko bikotekidea da.

7.2.7.- BIZIKIDETZA-EGOERA

5. grafikoa. Erantzun den pertsonaren bizikidetza-egoeraren araberako erantzunen banaketa
Iturria: Geuk egina, onlineko galdetegi autoadministratuko datuen arabera

71

Galdetegiari erantzun diotenen %84 beste pertsona batzuekin bizi dira; %16, berriz,
bakarrik. Beste pertsona batzuekin bizi direnen artean, hauek dira, maiztasun handienetik
txikienera: bikotekidea, familia –ondorengoak, gurasoak edo neba-arrebak daudenean–,
lagunak, beste egoera batzuk (adibidez, harrera-etxea)

7.2.8.- FAMILIA-ERANTZUKIZUNAK EDO BESTE PERTSONA BATZUEKIKOAK

6. grafikoa. Familia-erantzukizunak edo beste pertsona batzuekikoak izatearen ala ez izatearen araberako
erantzunen banaketa
Iturria: Geuk egina, onlineko galdetegi autoadministratuko datuen arabera

Kasu honetan, erantzunak modu heterogeneoagoan banatzen dira, eta horrek zerikusia
izan dezake galdetegiari erantzun dioten pertsonen adin-tarte heterogeneoekin. Hori horrela,
horien %66k ez dute inolako familia-erantzukizunik, eta %16k, berriz, aurreko familiartekoekiko erantzukizuna dute. %11k beste pertsona batzuekiko (%7) edo beste familiarteko
batzuekiko (%4) erantzukizuna dute. Azkenik, %7k ondorengoekiko erantzukizuna dute.

7.2.9.- IKASKETA-MAILA

Gráfico7. Familia-erantzukizunak edo beste pertsona batzuekikoak izatearen ala ez izatearen araberako
erantzunen banaketa
Iturria: Geuk egina, onlineko galdetegi autoadministratuko datuen arabera
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Ikasketa-mailari dagokionez, askotariko erantzuna eman zitekeen galdera zen, eta hau
aipatu behar da: %45,5ek unibertsitate-ikasketak ditu, %17k goi-mailako lanbide- heziketa, eta %11,4k erdi-mailakoa. Gainera, %10,2k, hurrenez hurren, batxilergo- titulua edo
oinarrizko eskolatze-titulua du. Oinarrizko hezkuntza osatuta ez duten pertsonak 18 urtetik
beherakoak dira.

7.2.10.- LAN-EGOERA

8. grafikoa. Lan-egoeraren araberako erantzunen banaketa
Iturria: Geuk egina, onlineko galdetegi autoadministratuko datuen arabera

Galdetegiari erantzun dioten pertsonen %37,5 lanean ari da; %30,7, berriz, ikasten.
%11,4 langabezian dago, eta %11,4 lanean ari da, baina baldintza prekarioetan.

7.2.11.- ASOZIAZIONISMOA

ASOCIACIONISMO
No formo parte de ninguna asociación LGTBI+
No formo parte de ninguna asociación de otro ámbito
Formo parte de alguna asociación de otro ámbito
Formo parte de alguna asociación LGTBI+
TOTAL RESPUESTAS

Abs.
39
24
15
10
88

%
44,3
27,3
17
11,4
100

9. taula. Asoziazionismoaren araberako erantzunen banaketa
Iturria: Geuk egina, onlineko galdetegi autoadministratuko datuen arabera
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Hasteko, aipatu behar da galdetegiari erantzun dioten LGTBI+ pertsonen %28 elkarteren bateko kide direla. Guztizkoari dagokionez, %17k beste eremu bateko elkarte batean
daude, eta %11 LGTBI+ elkarte batean. Elkarte bateko kide ez diren pertsonak gehiago dira,
%71,6, hain zuzen.

7.2.12.- DISKRIMINAZIOAK

10. grafikoa. LGBTI+ kolektiboko kide izateagatik arazorik edo diskriminaziorik izan duen galderaren erantzunen
banaketa
Iturria: Geuk egina, onlineko galdetegi autoadministratuko datuen arabera

Galdetegiari erantzun dioten ia-ia 10etik 6k jasan dute haien ongizatearekin edo askatasunarekin lotutako arazoren bat, LGTBI+ kolektiboko kide izateagatik haien giza eskubideak
murrizten edo urratzen dituztela sentitzen dutenik. Bestalde, erantzun duten pertsonen %
21ek esan dute ez dutela arazorik izan, baina ez direlako LGTBI+ gisa agertzen. %20k soilik
adierazi du ez duela inolako arazorik izan, eta % 1ek ez erantzutea erabaki du.
Aipatzen diren arazoen artean, eta aurreko ataletan sakon azaldu den moduan, azpimarratu behar da askotariko arazoak direla, eta LGTBI+ pertsonen bizitzako esparru desberdin askotan dituztela. Zehazki, honako eraso, diskriminazio eta arazo hauek aipatzen dira,
besteak beste: ezespen- edo arbuio-begiradak; hitzezko erasoak; eraso fisikoak; LGTBI+
erreferente falta; sexu- edo genero-identitatea ez onartzea; bullying edo eskola-jazarpena;
laguntza falta; irakasleen edo familien inplikazio eskasa.
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7.2.13.- DISKRIMINAZIOAK KONFINAMENDUAN
Azkenik, COVID-19ak sortutako osasun- eta gizarte-krisiaren testuingurua kontuan
hartuta, galdetegian galdera bat sartu zen, konfinamendu-garaian diskriminazio- egoerarik
jasan ote zen jakiteko.
Horren haritik, pertsonen %74k soilik adierazi du ez duela inolako arazorik izan, eta
%10ek ez erantzutea erabaki du. Nolanahi ere, %16k diskriminazioren bat jasan dute, eta
honako egoera hauek aipatu dituzte: bizikide dituzten pertsonen gaitzespena; bizikide dituzten pertsonen jazarpena eta erasoak, edo lanetik bota izana, LGTBI+ izaerak erabakian
eragina izan duela ulertuta.
.

2. grafikoa. COVID-19aren ondoriozko konfinamenduan diskriminazio-egoerarik izan den galderaren erantzunen
banaketa

Iturria: Geuk egina, onlineko galdetegi autoadministratuko datuen arabera
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8.- ONDORIOAK
8.1.- ERAKUNDEEN DIMENTSIOA:
• Azken bost urteetan, LGTBI+ arloko sentsibilizazio-jarduerak areagotu besterik ez
dira egin tradizionalki abandonatuta egon den landa-eremuan. Horren ondorioz, esan daiteke LGTBI+ pertsonen kontzientzia eta aitorpen soziala handiagoa dela lurralde guztietan.
Agerikoa da aurrerapen horiek ez direla ausaz gertatu, eta litekeena da helburu horrekin
egindako erakunde-ekintzen ondorio izatea.
• SGA arloko erakunde-lana udalerrietako Berdintasuneko teknikariek eta Laia Eskolak
planteatutako ekimenen mende dago, gehiegi, eta, oraingoz, ez du transbertsaltasunik beste
erakunde batzuei dagokienez, ezta AFAk zehaztutako estrategia orokorrik ere.
• Lurraldeen artean aldeak daude erakunde-ekintzari dagokionez. Kuadrilla batzuetan,
argi eta garbi, indartsuagoa da, eta LGTBI+ errealitatea ikusarazteko lan handiagoa egiten
da. Trebiñuko barrendegian, SGAren arloko erakunde-lana hasteko dago oraindik.
• LGTBI+ politikak lurraldeetan txertatzeko, beharrezkoa da:
o Jarraitu beharreko jarduketa-ibilbide bat egitea, unean uneko jarduerei erantzun baino
zeharkako eta ondo finkatutako politiketan oinarrituko den ildo estrategiko eta politiko bat.
o Baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
o Elkarteekin lankidetza handiagoa izatea eta LGTBI+ mugimenduan ematen diren
gogoetetara hurbiltzea.
o Administrazioen zereginei eta elkarte-sarearen zereginei buruzko gogoeta bat proposatzea, zer ekintza egin behar diren eta esku hartzen diren espazioak nola partekatu lantzeko, LGTBI+ pertsonek aztertutako lurraldeetan azaltzen dituzten arazoei eta beharrizanei
eraginkortasunez erantzuteko eta, oro har, gizartearengana eraginkortasun handiagoz iristeko
LGTBI+fobiaren aurkako mezuetan.

8.2.- ERAKUNDEEN DIMENTSIOA:
8.2.1.- LGTBI+ PERTSONAK
• Aztertutako lurraldeetan, LGTBI+ errealitatearen aldeko testuinguruan bizi gara.
SGAri buruzko ikuspegia gero eta handiagoa eta onartuagoa da; horri esker, belaunaldi
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gazteenentzat errazagoa da gaur egun helduagoak direnek gaztetan jasan zutena bezain
ingurune ez hain bortitza bizitzea. Hala ere, ezin da esan ez dagoenik LGTBI+ pertsonekiko
diskriminaziorik. Nolanahi ere, kodeak aldatu egin dira, eta sexualitatea eta generoak gizarteari eta gizartea antolatzeko eta adierazteko moduei lotutako etengabeko aldaketen mende
daudenez, eraikitzaile horiekin lotutako indarkeriak ere aldatu egin dira.
• Aurrekoaren isla da LGTBI+ pertsona ikusgarrien ehuneko handiaren datua; hau da,
halakotzat agertzen dira edozein egoeratan (familia, lagunak, lana...), baina, halaber, kontuan
izan behar da LGTBI+ pertsonek badakitela zer zailtasun dituen LGTBI+ izateak kuadrilletako
eta Trebiñuko barrendegiko testuinguruetan, haien bizitzak lasaitasun (askotan erlatiboan)
igarotzen badira ere leku horietan.
• Badaude oraindik zigorrak eta penalizazioak sexualitatea eta generoa nahi den moduan bizitzen ahalegintzeagatik: LGTBI+ pertsonek jasandako indarkeriarik ohikoenen adierazpenak dira hitzezko erasoak eta ezespen-begiradak, gutxiespena, erreferente falta, eta
bullying edo eskola-jazarpena.
• Gutxiagotan gertatzen diren arren, eraso fisikoak ere aipatu behar dira, baita beren
inguruekiko ikusezinak izateagatik indarkeriarik jasaten ez duten pertsonak ere. Indarkeria
horiek, hein handiagoan, gizarte-egoera zaurgarriak bizi dituzten LGTBI+ pertsonei egiten
zaizkie, beste kultura-testuinguru batzuetatik datozelako, migratzaileak direlako, desgaitasun
psikikoa dutelako edo adinekoak direlako.
• Landa-eremuan sozializatzeko zailtasunaren aurrean, ohikoa da hirietara migratzea,
batez ere LGTBI+ gazteak. Neurri txikiagoan gertatzen da alderantzizko noranzkoan. Etxe-aldaketa horiek egiteko arrazoiak askotarikoak dira, baina ikus dezakegu heterosexismoa faktore komuna dela. Testuinguru estimulatzaileago baten bila zein errepresio-testuinguru batetik
ihesi, sarritan beste testuinguru batzuetara atera behar da LGTBI+ bizipena askatasunez bizi
ahal izateko.
• LGTBI+ pertsonen beharrizanak asetzera zuzendutako zerbitzuei dagokienez, hau
adierazi behar da:
o Arlo horretan ez dagoela zerbitzurik, eta guztiak Gasteizen pilatzen direla.
o LGTBI+ pertsonek ez dituzte ezagutzen lurraldeen mailan erabil ditzaketen eta funtzionatzen duten zerbitzuak.
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8.2.2.- ELKARTE-SAREA:
• COVID-19areb pandemiak eragindako osasun- eta ekonomia-krisiak egoera prekarioa uzten die elkarteei; izan ere, elkarte horiek desagertzen ari dira edo zailtasun asko
izaten ari dira proposatutako erronka berrietara egokitzeko. Erakundeek neurri bereziak ezarri
behar izatearen premia ikusten da elkarte-sareak existitzen jarraitzeko eta bizirik iraun eta
funtzionatzeko.
• Aztertutako Arabako lurralde historikoetan eta Trebiñuko barrendegian ez dago
LGTBI+ elkarte-sarerik. Gai hori LGTBI+ pertsonek hiri-testuinguruetara egiten dituzten
migrazio-prozesuekin lotzen da. Arlo horretako elkarteak Gasteizen pilatzen dira, eta, gainerako lurraldeetan egoteko borondatea izan arren, ez dute hori egiten giza baliabideak eta
baliabide materialak falta zaizkielako.
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10.- ERANSKINAK
I. ERANSKINA
GALDETEGIAK
EI. 1.- Onlineko galdetegi autoadministratua, LGTBI+ pertsonentzat
Galdetegia erabat anonimoa da, eta Arabako kuadrilletan (Gasteizkoa izan ezik) eta
Trebiñuko barrendegian bizi diren ahalik eta LGTBI pertsona gehienek betetzea da helburua.
Zure ikusgarritasuna edo ikusgarritasun-maila edozein dela ere, zure ekarpena garrantzitsua
da, eta, horregatik, galdetegia betetzera gonbidatzen zaitugu, zuk bizi izandako arazoekin,
sentitutako beharrizanekin eta egin nahi dituzun proposamenekin ondoen bat datozen zatiak
erantzunda.
Gaztelaniaz, galdetegia femeninoan egin da, horrela jarduteak pertsonak orokorrean
aipatzen dituela ulertuta (beren generoari dagokionez nola identifikatzen diren gorabehera),
ez emakumeak zehazki.
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ZEIN KUADRILLATAN BIZI ZAREN
Aukeratu:

AIARALDEA
ARABAKO LAUTADA
GUARDIA-ARABAKO ERRIOXA
GORBEIALDEA
AÑANA
ARABAKO MENDIALDEA
TREBIÑUKO BARRENDEGIA

IKUSGARRITASUNA
Ikusgarria naiz:
BAI

EZ

KASUAREN ARABERA

Zehaztu dezakezu zer arlotan edo egoeratan zaren edo ez zaren ikusgarri?

COVID-19ak eragindako konfinamenduan, diskriminazio-egoerarik jasan duzu?
BAI

EZ

Zer egoera jasan duzu?
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ARAZOAK
I noiz izan al duzu zure ongizatearekin edo askatasunarekin lotutako arazoren bat, LGTBI+
kolektiboko kide izateagatik zure giza eskubideak murrizten edo urratzen dituztela sentitzen
duzunik? (Adibidez, irainak edo erasoak zure afektibitatea edo identitatea jendaurrean adierazteagatik edo beste batzuk).
BAI

EZ

EZ, EZ NAIZELAKO LGTBI GISA AGERTZEN

Zer arazo mota izan duzu?
(Aukeratu egokitzat jotzen dituzunak eta zure esperientziarekin bat datozenak)
Eraso fisikoak (kolpeak, jipoiak...)
Hitzezko erasoak (irainak, mespretxuzko iruzkinak...)
Gaitzespen, gutxiespen eta larderiazko begiradak...
Espazio publikoetatik joateko esan didate, nire afektibitatea adierazteagatik
LGTBI erreferenteen falta
Bullying edo eskola-jazarpena
Irakasleen inplikazio eskasa
Besteak beste, nire gurasoen eta tutoreen inplikazio eskasa.
Jazarpena lanean
Lanetik kaleratu naute
Sustapen profesionalerako oztopoak
L aneratzeko oztopoak: sexua/generoa trantsizio-aldian egoteagatik, migratzailea
izateagatik, desgaitasunen bat izateagatik...
Ez dute nire sexu-/genero-identitatea aitortzen
Etxetik bota naute
Nire familiak, lagunek, ikaskideek arbuiatu egin naute.
Nire herrialdean LGTBI jazarpena izan dudalako eskatutako asiloa ukatu didate
ED/EE
BESTE BATZUK (egin nahi duzun iruzkina bizi izan dituzun arazoei buruz)
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Zer espaziotan izan dituzu arazoak?
Espazio publiko batean: kaleak, plazak, merkataritza-gunea, liburutegia, komunak...
Kirola egiten den espazio batean: kiroldegia, errepidea, urtegia...
 este pertsona batzuekin batera bizitzeko eremu batean: familia, tutoretzapeko
B
pisua, ikasle-pisua...
Aisialdi-eremu batean: jaiak, tabernak, zinema, parkeak...
Erakunde-eremuan: osasuna, gizarte-zerbitzuak, atzerritarren zerbitzuak, polizia...
Hezkuntza-zentro batean: lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, unibertsitatea, HLKP, HHE...
ED/EE
 ESTE BATZUK (egin nahi duzun iruzkina mugitzen zaren espazioetan bizi zaren
B
moduari buruz)

PREMIAK
Zer premia dauzkazu mugitzen zaren inguruneetan?
(A zaltzen direnen artean, aukeratu zure ustez beharrezkoenak diren bostak. Gehitu zure ustez
ez daudenak.)
 dierazpen-askatasun eta errespetu osoa lortzea bizi eta lan egiten den inguruneetan.
A
Horrenbeste ez begiratzea.
Sexu-/genero-identitatea aitortzea
Erakundeen aurrean dugun babesgabetasuna amaitzea.
Arreta publikoko profesionalak LGTBI errealitatearekin sentsibilizatuta egotea
LGTBIfobia kasuetan erakundeek erantzun zuzena ematea
LGTBIfobiaren biktimei laguntzeko baliabideak
LGTBI erreferenteak
I kastetxeen konpromiso handiagoa LGTBI adingabe, nerabe eta gazteen bizitzak
babestu, ahaldundu eta suspertzeko
GIBa edo bestelako STIak dituztenen egoera gehiago onartzea
 exu- eta genero-aniztasuna eta LGTBI pertsonak ezagutzeko sozializazio-espaS
zio gehiago
I rekitasun eta errespetu handiagoa lan-inguruneetan, lasaitasunez eta segurtasunez ikusgarri izateko
 autaketa-prozesuetan (batez ere pertsona transen kasuan) eta lan-baldintzetan
H
LGTBI pertsonen berdintasuna bermatzea
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 exu- eta genero-aniztasuneko ikuspegia duen arreta medikoa bermatzea, ez heteronorS
matiboa eta generoa eta sexualitatea askatasunez adieraztera gonbidatzen duena izanik
L GTBI pertsonei ematen zaizkien zerbitzuak areagotzea eta hobetzea, bereziki
osasun afektibo, psikiko eta emozionalari dagozkionak
SGA arloko kultura-eskaintza
Sexismoa eta LGTBIfobia amaitzea kirol-jardueretan
 ESTE BATZUK (egin nahi duzun iruzkina LGTBI kolektiboko pertsona gisa dituzun
B
bizipenei dagokienez sentitzen dituzun premiei buruz)

PROPOSAMENAK
¿ Zure ustez, zer neurrik hobetuko lukete zure ongizatea, askatasuna edo giza eskubideen
erabilera mugitzen zaren inguruneetan?
( A zaltzen direnen artean, aukeratu zure ustez premiazkoenak diren bostak. Gehitu zure ustez
ez daudenak)

 exu- eta genero-aniztasunari buruzko sentsibilizazio- eta kontzientzia-kanpaiS
nak abian jartzea, oro har eta esparru espezifikoetan: lan-arloan, osasun-arloan,
gizarte-zerbitzuetan, polizia-arloan...
 atuak biltzeko inprimakietan, komunikazioetan eta publizitate instituzionalean
D
sexu- eta genero -aniztasuna ikusaraztea
Udal-langileei sexu- eta genero-aniztasunari buruzko prestakuntza ematea
Eraso LGTBIfobikoei arreta eta erantzuna emateko protokoloak egitea
 exu- eta genero -aniztasuna sartzea ikastetxeetako programazio didaktikoan,
S
adinaren arabera egokituta
L angileak hautatzeko prozesuetan inklusioa eta aniztasunarekiko errespetua
bermatuko duen prozesua diseinatzea
L an-arloan LGTBI pertsonen eskubideak bermatuko dituen protokolo bat sortzea
 autaketa-prozesuetan (batez ere pertsona transen kasuan) eta lan-baldintzetan
H
LGTBI pertsonen berdintasuna bermatzea
Emakume lesbianen osasunari buruz ikertzea
LGTBI asoziazionismoa bultzatzea
 ESTE BATZUK (egin nahi duzun iruzkina LGTBI kolektiboko pertsona gisa ezarriB
ko zenituzkeen neurriei buruz)
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DATU SOZIODEMOGRAFIKOAK
Autodefinizioa, hautatu bi gehienez

Gay
Lesbiana
Emakume bisexuala
Gizon bisexuala
Emakume intersexuala
Gizon intersexuala
Emakume transexuala
Gizon transexuala
Transgeneroa
Queer
Maritxua
Bollera
Genero ez-bitarra
ED/EE
Beste batzuk

Beste batzuk (zehaztu)

Adina (adierazi)

>18
18-25
26-35
36-50
51-65
<65
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Egoera zibila (Egoera honetan nago)

Ezkongabea
Emakume batekin ezkonduta
Gizon batekin ezkonduta
Emakume baten izatezko bikotekidea
Gizon baten izatezko bikotekidea
Emakume batengandik dibortziatua
Gizon batengandik dibortziatua
Emakume batengandik banandua
Gizon batengandik banandua
Emakume baten alarguna
Gizon baten alarguna
Beste bat:

Beste bat (zehaztu)

Bizikidetza-egoera (Hautatu)
Bakarrik bizi naiz

Beste pertsona batzuekin bizi naiz

Beste pertsona batzuekin bizi naiz, zehaztu (bikotekidea, seme-alabak, lagunak...)

Familia-erantzukizunak edo beste batzuk (bat baino gehiago hauta daiteke)
Ondorengoak
Aurrekoak
Beste senide batzuk
Beste pertsona batzuk
Batere ez
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Ikasketa-maila (hautatu)
Oinarrizko hezkuntza osatu gabe edo titulurik gabe
Oinarrizko eskolatzea, tituluarekin
Batxilergoa
Erdi-mailako lanbide-heziketa
Goi-mailako lanbide-heziketa
Unibertsitate-ikasketak
Beste batzuk
Beste batzuk (adierazi)

Lan-egoera (hautatu)
Lanean
Lanean, egoera prekarioan
Lanik gabe
Erretiroa
Ikasten
Etxeko eta/edo zaintzen arloan
Beste batzuk (ezintasuna...)
Beste egoera bat (zehaztu)

Asoziazionismoa (hautatu)
LTGBI elkarte bateko kide naiz
Ez naiz LTGBI elkarte bateko kide
Beste arlo bateko elkarte bateko kide naiz
Ez naiz beste arlo bateko ezein elkartetako kide

87

Beste iruzkin edo ekarpen batzuk

5 0 minutu inguruko elkarrizketa pertsonal batean parte hartu nahi baduzu eta bertan LGTBI
pertsona gisa dituzun arazoez, premiez eta proposamenez sakonago hitz egin nahi baduzu,
zure kontaktua utz diezagukezu (telefonoa edo helbide elektronikoa). Elkarrizketak anonimoak
eta isilpekoak dira, eta Arabako kuadrilletako LGTBI pertsonen errealitateei buruzko diagnostikoaren helburuekin lotuta erabiltzen dira.

EI.2.- Onlineko galdetegi autoadministratua, lgtbi+ elkarte-sarearentzat eta
intereseko sarearentzat
Egun on:
Arabako Foru Aldundia azterlan kualitatibo bat egiten ari da, funtsean, kuadrilletan eta
Trebiñuko barrendegian LGTBI+ kolektiboa osatzen duten pertsonen errealitateak aztertzeko, haien bizitzako fase guztiak (haurtzaro, gaztaro, helduaro eta zahartzaro) eta edozein
pertsonak dituen eskubide guztiak kontuan hartuta, LGTBI+ izateagatik berariaz aitortuta
dauzkatenez gain.
Diagnostikoak, halaber, egiten ari den lan instituzionala eta soziala ezagutzea du xede,
baita horietan lan egiten duten erakundeen iritzia eta agenda ere. Kuadrilla guztiak aztertuko
dira, Gasteizkoa izan ezik; izan ere, 2017an Gasteizko LGTBI+ biztanleriaren errealitateei
buruz egindako diagnostikoak kuadrillako landa-eremuetako errealitateak jaso zituen; horrenbestez, jada eginda dagoela esan daiteke.
Gaztelaniaz, galdetegia femeninoan egin da, horrela jarduteak pertsonak orokorrean
aipatzen dituela ulertuta (beren generoari dagokionez nola identifikatzen diren gorabehera),
ez emakumeak zehazki.
Azkenik, eskerrak eman nahi dizkizugu galdetegia betetzeko izan duzun interes, ahalegin eta denboragatik. Denon artean merezi izatea lortuko dugu.
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Erakundearen izena eta harremanetarako datuak:
Helbide elektronikoa

Izena
Telefonoa

Beste ohar batzuk

LGTBI+ ERREALITATEAREKIN LOTUTA
Nola zehaztuko zenuke, oro har, LGTBI+ pertsonek kuadrillan duten errealitatea?

LGTBI+ PERTSONEN ARAZO ETA BEHARRIZANEKIN LOTUTA
Z ure ustez, LGTBI+ pertsonen ongizate, askatasun eta abarrekin lotutako zer arazo izan dira
edo izaten dira kuadrillan?

Eraso fisikoak (kolpeak, jipoiak...)
Hitzezko erasoak (irainak, mespretxuzko iruzkinak...)
Gaitzespen, gutxiespen eta larderiazko begiradak
Espazio publikoetatik joateko eskaera, afektibitatea adierazteagatik
LGTBI erreferenteen falta
Irakasleen inplikazio eskasa
Familiaren inplikazio eskasa (gurasoak, tutoreak...)
Jazarpena lanean
Lan-kaleratzeak
Sustapen profesionalerako oztopoak
L aneratzeko oztopoak: sexua/generoa trantsizio-aldian egoteagatik, migra
tzailea izateagatik, desgaitasunen bat izateagatik...
Sexu-/genero-identitatea ez aitortzea
Etxetik botatzea
Familia, lagun, eskolako kide eta abarrek arbuiatzea
Jatorrizko herrialdean LGTBI jazarpenagatik egindako asilo-eskaerak ukatzea
ED/EE
Beste batzuk (antzeman den eta aipatu nahi den beste edozein arazo)
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Zer espaziotan gertatu dira edo geratzen dira arazo horiek?
Espazio publiko batean: kaleak, plazak, merkataritza-gunea, liburutegia, komunak, eliza...
Kirola egiten den espazio batean: kiroldegia, errepidea, hondartza...
Beste pertsona batzuekin bizitzen: familia, tutoretzapeko pisua, ikasle-pisua...
Aisialdi-eremu batean: jaiak, tabernak, zinema-aretoa, parkeak...
Erakunde-eremuan: osasuna, gizarte-zerbitzuak, atzerritarren zerbitzuak, polizia...
Hezkuntza-zentro batean: lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, unibertsitatea, HLKP, HHE...
ED/EE
Beste batzuk (arazoak antzeman diren eta aipatu nahi den beste edozein espazio).

Zer beharrizan mota sortzen dira edo sortu dira?
Adierazpen-askatasun eta errespetu osoa lortzea bizi eta lan egiten den inguruneetan
Horrenbeste ez begiratzea
Sexu-/genero-identitatea aitortzea
Erakundeen aurrean dugun babesgabetasuna amaitzea
 exu- eta genero-aniztasunari buruzko prestakuntza gehiago erakundeetan dauden
S
profesionalentzat: erregistro zibilak, osasun-zerbitzuak, gizarte-zerbitzuak, etab.
LGTBIfobiaren aurkako protokoloak
LGTBIfobiaren biktimei laguntzeko baliabideak
LGTBI erreferenteak
I kastetxeen konpromiso handiagoa LGTBI adingabe, nerabe eta gazteen bizitzak
babestu, ahaldundu eta suspertzeko
GIB eta beste STI batzuei aurre egiteko kanpainak abian jartzea
 exu- eta genero-aniztasuna eta LGTBI pertsonak ezagutzeko sozializazio-espazio
S
gehiago
I rekitasun eta errespetu handiagoa lan-inguruneetan, lasaitasunez eta segurtasunez
ikusgarri izateko
 autaketa-prozesuetan (batez ere pertsona transen kasuan) eta lan-baldintzetan
H
LGTBI pertsonen berdintasuna bermatzea.
 exu- eta genero-aniztasuneko ikuspegia duen arreta medikoa bermatzea, ez heteronorS
matiboa eta generoa eta sexualitatea askatasunez adieraztera gonbidatzen duena izanik
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L GTBI pertsonei ematen zaizkien zerbitzuak areagotzea eta hobetzea, bereziki
osasun afektibo, psikiko eta emozionalari dagozkionak
LGTBI asoziazionismoa bultzatzea
 exu- eta genero-aniztasuna ikusgarri egingo duen kultura-eskaintza sustatzea, ez
S
soilik egun jakinetan
Sexismoa eta LGTBIfobia amaitzea kirol-jardueretan
ED/EE
Beste batzuk (antzeman den eta aipatu nahi den beste edozein beharrizan)

 ola eragin du COVID-19ak zuen jardueran, antolakuntza-gaitasunean eta ekintza-planetan
N
(A22, M17, E28...)?

Sortu al zaizue eskubideen berdintasunerako ekintza-ildo berririk? Hala bada, zein?

L GTBI+ LAN-AGENDAREKIN ETA SEXU- ETA GENERO-ANIZTASUNAREKIN
LOTUTA
Z er ekintza-ildo mota (programak eta jarduerak) planifikatu eta garatzen ditu zuen erakundeak
LGTBI+ pertsonen sexu- eta genero-aniztasuna eta/edo errealitatea lantzeko?

 ola definituko zenuke garatzen dituzuen ekintza-ildoen oinarrian dagoen planteamendu
N
estrategikoa?

 aratzen dituzuen ekintza-ildoetatik, adieraz zenezake zein garatzen dituzuen beste elkarte
G
batzuekin batera edo lankidetzan?

 a al duzue topalekurik edo harremanik eremu instituzionalarekin (maila guztietan –tokian-toB
kian, Araban, Sail espezifikoekin, etab.–)?
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PROPOSAMENAK
Z ure ustez, zer neurrik hobetuko lukete LGTBI+ pertsonen ongizatea, askatasuna edo giza
eskubideen gauzatzea kuadrillan?
 exu- eta genero-aniztasunari buruzko sentsibilizazio- eta kontzientzia-kanpainak abian jartzea, oro
S
har eta esparru espezifikoetan: lan-arloan, osasun-arloan, gizarte-zerbitzuetan, polizia-arloan...
 atuak biltzeko inprimakietan, komunikazioetan eta publizitate instituzionalean sexuD
eta genero- aniztasuna ikusaraztea.
Udal-langileei sexu- eta genero-aniztasunari buruzko prestakuntza ematea
Eraso LGTBIfobikoei arreta eta erantzuna emateko protokoloak egitea
 exu- eta genero-aniztasuna sartzea programazio didaktikoan, adinaren arabera
S
egokituta
L angileak hautatzeko prozesuetan inklusioa eta aniztasunarekiko errespetua bermatuko duen prozesua diseinatzea
Lan-arloan LGTBI pertsonen eskubideak bermatuko dituen protokolo bat sortzea
 autaketa-prozesuetan (batez ere pertsona transen kasuan) eta lan-baldintzetan
H
LGTBI pertsonen berdintasuna bermatzea
 ormonatzeko baliabideak areagotzea, tratamenduak arintzea eta lehen mailako
H
arreta-zentroetara lekualdatzea
Emakume lesbianen osasunari buruz ikertzea
LGTBI asoziazionismoa bultzatzea
ED/EE
Beste batzuk (aipatu nahi den beste edozein proposamen)

Eskerrik asko parte hartzeagatik!

92

LGTBI+ ERREALITATEEN AZTERKETA ARABAKO KUADRILLETAN ETA TREBIÑUKO BARRENDEGIAN

EI.3.-Onlineko galdetegi autoadministratua, erakunde instituzionalentzat
Egun on:
Arabako Foru Aldundia diagnostiko kualitatibo bat egiten ari da, funtsean, kuadrilletan
LGTBI+ kolektiboa osatzen duten pertsonen errealitateak aztertzeko, haien bizitza-fase guztiak (haurtzaroa, gaztaroa, helduaroa eta zahartzaroa) eta edozein pertsonak dituen eskubide
guztiak kontuan hartuta, LGTBI+ izateagatik berariaz aitortuta dituenez gain.
Diagnostikoak, halaber, egiten ari den lan instituzionala eta soziala ezagutzea
du xede, baita horietan lan egiten duten erakundeen iritzia eta agenda ere. Kuadrilla
guztiak aztertuko dira, Gasteizkoa izan ezik; izan ere, 2017an Gasteizko LGTBI+ biztanleriaren
errealitateei buruz egindako diagnostikoak kuadrillako landa-eremuetako errealitateak jaso
zituen; horrenbestez, jada eginda dagoela esan daiteke.
Gaztelaniaz, galdetegia femeninoan egin da, horrela jarduteak pertsonak orokorrean
aipatzen dituela ulertuta (beren generoari dagokionez nola identifikatzen diren gorabehera),
ez emakumeak zehazki.
Azkenik, eskerrak eman nahi dizkizugu galdetegia betetzeko izan duzun interes, ahalegin eta denboragatik. Denon artean merezi izatea lortuko dugu.
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Erakundearen izena eta harremanetarako datuak
Helbide elektronikoa

Izena
Telefonoa

Beste ohar batzuk

LGTBI+ ERREALITATEAREKIN LOTUTA
Nola zehaztuko zenuke, oro har, LGTBI+ pertsonen errealitatea kuadrillan?

LGTBI+ PERTSONEN ARAZO ETA BEHARRIZANEKIN LOTUTA
Z ure ustez, LGTBI+ pertsonen ongizate, askatasun eta abarrekin lotutako zer arazo izan dira
edo izaten dira kuadrillan?

Eraso fisikoak (kolpeak, jipoiak...)
Hitzezko erasoak (irainak, mespretxuzko iruzkinak...)
Gaitzespen, gutxiespen eta larderiazko begiradak
Espazio publikoetatik joateko eskaera, afektibitatea adierazteagatik
LGTBI erreferenteen falta
Bullying edo eskola-jazarpena
Irakasleen inplikazio eskasa
Familiaren inplikazio eskasa (gurasoak, tutoreak...)
Jazarpena lanean
Lan-kaleratzeak
Sustapen profesionalerako oztopoak
L aneratzeko oztopoak: sexua/generoa trantsizio-aldian egoteagatik, migra
tzailea izateagatik, desgaitasunen bat izateagatik...
Sexu-/genero-identitatea ez aitortzea
Etxetik botatzea
Familia, lagun, eskolako kide eta abarrek arbuiatzea
Jatorrizko herrialdean LGTBI jazarpenagatik egindako asilo-eskaerak ukatzea
ED/EE
Beste batzuk (antzeman den eta aipatu nahi den beste edozein arazo)
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Zer espaziotan gertatu dira edo geratzen dira arazo horiek?
Espazio publiko batean: kaleak, plazak, merkataritza-gunea, liburutegia, komunak, eliza...
Kirola egiten den espazio batean: kiroldegia, errepidea, hondartza...
Beste pertsona batzuekin bizitzen: familia, tutoretzapeko pisua, ikasle-pisua...
Aisialdi-eremu batean: jaiak, tabernak, zinema-aretoa, parkeak...
Erakunde-eremuan: osasuna, gizarte-zerbitzuak, atzerritarren zerbitzuak, polizia...
Hezkuntza-zentro batean: lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, unibertsitatea, HLKP, HHE...
ED/EE
Beste batzuk (arazoak antzeman diren eta aipatu nahi den beste edozein espazio)

 OVID-19ak eragindako konfinamenduan, iritsi al zaizue edo artatu al duzue LGTBI+fobiagatik
C
diskriminazio- egoerarik?
BAI

EZ

Zein(tzuk)?

Zer beharrizan mota sortzen dira edo sortu dira?
Adierazpen-askatasun eta errespetu osoa lortzea bizi eta lan egiten den inguruneetan
Horrenbeste ez begiratzea
Sexu-/genero-identitatea aitortzea
Erakundeen aurrean dugun babesgabetasuna amaitzea
 exu- eta genero-aniztasunari buruzko prestakuntza gehiago erakundeetan dauden
S
profesionalentzat: erregistro zibilak, osasun-zerbitzuak, gizarte-zerbitzuak, etab.
LGTBIfobiaren aurkako protokoloak
LGTBIfobiaren biktimei laguntzeko baliabideak
LGTBI erreferenteak
I kastetxeen konpromiso handiagoa LGTBI adingabe, nerabe eta gazteen bizitzak
babestu, ahaldundu eta suspertzeko
GIB eta beste STI batzuei aurre egiteko kanpainak abian jartzea
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 exu- eta genero-aniztasuna eta LGTBI pertsonak ezagutzeko sozializazio-espazio
S
gehiago
I rekitasun eta errespetu handiagoa lan-inguruneetan, lasaitasunez eta segurtasunez
ikusgarri izateko
 autaketa-prozesuetan (batez ere pertsona transen kasuan) eta lan-baldintzetan
H
LGTBI pertsonen berdintasuna bermatzea
Sexu- eta genero-aniztasuneko ikuspegia duen arreta medikoa bermatzea, ez heteronormatiboa eta generoa eta sexualitatea askatasunez adieraztera gonbidatzen duena izanik
L GTBI pertsonei ematen zaizkien zerbitzuak areagotzea eta hobetzea, bereziki
osasun afektibo, psikiko eta emozionalari dagozkionak
LGTBI asoziazionismoa bultzatzea
 exu- eta genero-aniztasuna ikusgarri egingo duen kultura-eskaintza sustatzea, ez
S
soilik egun jakinetan
Sexismoa eta LGTBIfobia amaitzea kirol-jardueretan
ED/EE
Beste batzuk (antzeman den eta aipatu nahi den beste edozein beharrizan)

LGTBI+ LAN-AGENDAREKIN / SEXU- ETA GENERO-ANIZTASUNAREKIN LOTUTA
Z er ekintza-ildo mota (programak eta jarduerak) planifikatu eta garatzen ditu zuen erakundeak
LGTBI+ pertsonen sexu- eta genero-aniztasuna eta/edo errealitatea lantzeko?

 ola definituko zenuke arlo honetan garatzen dituzuen ekintza-ildoen oinarrian dagoen planN
teamendu estrategikoa?
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PROPOSAMENAK
Z ure ustez, zer neurrik hobetuko lukete LGTBI+ pertsonen ongizatea, askatasuna edo giza
eskubideen gauzatzea kuadrillan?
 exu- eta genero-aniztasunari buruzko sentsibilizazio- eta kontzientzia-kanpainak abian jartzea, oro
S
har eta esparru espezifikoetan: lan-arloan, osasun-arloan, gizarte-zerbitzuetan, polizia-arloan...
 atuak biltzeko inprimakietan, komunikazioetan eta publizitate instituzionalean sexuD
eta genero-aniztasuna ikusaraztea
Udal-langileei sexu- eta genero-aniztasunari buruzko prestakuntza ematea
Eraso LGTBIfobikoei arreta eta erantzuna emateko protokoloak egitea
 exu- eta genero-aniztasuna sartzea programazio didaktikoan, adinaren arabera
S
egokituta
L angileak hautatzeko prozesuetan inklusioa eta aniztasunarekiko errespetua bermatuko duen prozesua diseinatzea
Lan-arloan LGTBI pertsonen eskubideak bermatuko dituen protokolo bat sortzea
 autaketa-prozesuetan (batez ere pertsona transen kasuan) eta lan-baldintzetan
H
LGTBI pertsonen berdintasuna bermatzea
 ormonatzeko baliabideak areagotzea, tratamenduak arintzea eta lehen mailako
H
arreta-zentroetara lekualdatzea
Emakume lesbianen osasunari buruz ikertzea
LGTBI asoziazionismoa bultzatzea
ED/EE
Beste batzuk (aipatu nahi den beste edozein proposamen)

Eskerrik asko parte hartzeagatik!
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II. ERASKINA
ELKARRIZKETEN GIDOIA ETA FOKU-TALDEA
EII.1.- Pertsonen elkarizketa sakonaren gidoia, arabako kuadrilletako LGTBI+
pertsonen errealitateei buruzko azterlanerako

I. BLOKEA. DIAGNOSTIKOA AURKEZTEA ETAELKARRIZKETAREN HELBURUAK
• Helburu orokorrak eta espezifikoak:

Garapen-faseak

• Landa-lana:

Elkarrizketaren helburuak. LGTBI pertsonek Arabako kuadrilletan dituzten errealitate, bizipen,
arazo, beharrizan eta esparruen araberako aurre-egite desberdinak ezagutzea, informatzaile
gako gisa banakako ekarpenetik abiatuta

II. BLOKEA. PERTSONAREN AURKEZPENA
Pertsonak bere burua aurkezteko unea, interes handikotzat edo garrantzitsuentzat jotzen dituen
alderdiak edo elementuak nabarmenduta:
• SGAren esparruan, nola definitzen duzu zeure burua?
• Betidanik edo aldatzen joan da?
• …..

III. BLOKEA. LGTBI PERTSONEN ERREALITATE,
BIZIPEN, ARAZO ETA BEHARRIZANAK KUADRILLETAN
• Nola esango zenuke eragiten dizula LGTBIfobiak? Zertan mugatzen zaitu? Espazio publikoa,

desioak, enplegua, familia, bikotekidea, sexu-harremanak, lagunak...

• Diskriminatua izan al zara edo diskriminatua izaten ari al zara gaur egun? Nola?
• Beste diskriminazio batzuekin elkartzen al zaizu?
• Zer egin duzu/egiten duzu horri aurre egiteko edo konpontzeko?
• Nola ikusten duzu zure inguruko jendea? Eskubideak pertsona heterosexual batenak bezala

errespetatzen dira? Eta gauzatzen al dira? Edo errepresioak eta/edo baliabide faltak (jendea,
ikusgarritasuna...) eragozten dute?
• Zeren falta sumatzen duzu? Ahal bazenu, zer aldatuko zenuke?
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IV. BLOKEA. PROPOSAMENAK (AURRE EGITEKO MODUAK,
LAN-PROPOSAMENAK, ETAB.)
Zure ustez, zer neurri motak hobetuko lukete zure ongizatea, eskubideak eta aba
• Zer esparrutan?
• Zer ekintza-ildo?
• Zer ekintza?

ELKARRIZKETAN PARTE HARTZEAGATIK ESKERRAK EMATEA

EII.2. Elkarrizketatuen profila

ELKARRIZKETAK
E1
E2
E3
E4
E5
E6

PROFILA
Gizon gaya, 42 urte, Guardiako Berdintasuneko zinegotzia
Gizon gaya, 45 urte, jatorriz Errumaniakoa
Emakume bisexuala, 26 urte, Lantziegon bizi dena
Emakume bisexuala, 50 urte, Lantziegon bizi dena
Emakume bisexuala, 34 urte, ama izan berria, Izarran bizi dena
Maritxua, 60 urte, Guardian bizi dena

E7

 izon transa, 19 urte, ikaslea, trantsizio-prozesuan dagoena, eta
G
Laudion bizi dena

E8

Emakumea, 43 urte, pertsona trans baten ama, landuna eta Laudion bizi dena

E9

E makumea, 44 urte, lesbiana eta eskizofrenia paranoidea duena, lanik
gabea eta sare sozialik gabea, Laudion bizi dena

E10

E makume pansexuala, 38 urte, ama gisa erregistratu berria, Izarran
bizi dena
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EII.3.- Eztabaidarako gidoia, arabako kuadrilletako lgtbi+ pertsonen
errealitateei buruz – Foku-taldea
Iraupena: 3h.
Eguna eta lekua: zehazteko dago

E ZTABAIDA-TALDEAN PARTE HARTZEN DUTEN ERAKUNDEEI HARRERA
EGITEA ETA HORIEK AURKEZTEA
• Harrera egitea eta eskerrak ematea parte hartzeagatik
• Diagnostikoa egiten duen alderdi teknikoaren aurkezpena
• Parte hartuko duten erakundeen aurkezpena

DIAGNOSTIKO-PROZESUAREN AURKEZPENA
• Diagnostikoaren aurkezpena: Definizioa, helburuak eta azterlanaren faseak eta erabilitako metodologia

EZTABAIDA-PLANAREN AURKEZPENA
Eztabaida-planaren aurkezpena eta zatiak
• Kuadrilletan aniztasun sexu-generikoa bizi den moduarekin lotuta:

1.- Nola zehazten da, oro har, LGTBI+ pertsonen errealitatea kuadrillan?
2.- Z uen ustez, LGTBI+ pertsonen ongizate, askatasun eta abarrekin lotutako zer arazo izan dira
edo izaten dira kuadrillan?
3.- Zer espaziotan gertatu dira edo geratzen dira arazo horiek?
4.- Zer beharrizan mota proposatzen dituzue?
• Aniztasun sexu-generikoari buruzko politikekin lotuta:

5.- Zer ekintza-ildo mota (programak eta jarduerak) planifikatu eta garatzen ditu zuen erakundeak
sexu- eta genero-aniztasuna lantzeko?
6.- Nola definituko zenukete arlo honetan garatzen dituzuen ekintza-ildoen oinarrian dagoen
planteamendu estrategikoa?
7.- Zuen ustez, zer neurrik hobetuko lukete LGTBI+ pertsonen ongizatea, askatasuna edo giza
eskubideen gauzatzea kuadrillan?

AZKEN ONDORIOAK
JARDUNALDIA BALORATZEA ETA AGURTZEA
• F oku-taldean parte hartu zuten erakundeak: Hiriska Emakume Taldea, Lamingorria, Arabako

Errioxako Berdintasun Foroa, Arabako Errioxako Asanblada Feminista, Arabako Errioxako Hezkidetza Sarea, Laudioko Gaztelekua, Sidalava, Naizen.
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