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Esker onak
Eskerrak eman nahi dizkiegu diagnostiko-prozesu honetan
parte hartu duten guztiei, egindako gogoeta-lanagatik
eta Iruñeko LGTBI populazioaren askotariko errealitateak
identifikatzeko egindako ekarpenengatik.
Honako udal-alor hauetako teknikari eta zuzendariei:
Alkatetza, Berdintasuna, Herritarren Partaidetza eta
Gizartearen Ahalduntzea, Gazteria, Kirola, Gizarte Ekintza,
Kultura eta Hezkuntza, Herritarren Segurtasuna eta
Elkarbizitza.
Haien eskuzabaltasunagatik eta ezin eskertuzko ekarpen
eta iradokizunengatik, LGTBI kolektibo eta elkarteetako
kideei: Hiesaren aurkako Batzordea, Chrysallis Nafarroa,
Dekumas LBT, Eraikiz, Heldu, Lugatibe, Ortzadar,
Transkolore eta Kattalingorri.
Vanesa Eguiluz Udaleko berdintasun teknikariari eta
Xabi Sánchez Kattalingorriko koordinatzaileari, prozesu
honetan sustatze- eta koordinatze-lanetan aritzeagatik,
udal-politikak eta LGTBI politikak pertsona guztien
errealitatera eta haien dibertsitatera egokitu eta
diseinatze aldera.
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1. Aurkezpena

D

okumentu honetan dago jasota Tomillo Fundazioaren Ikerketa eta Gizarte
Berrikuntzako Alorrak Iruñeko Udalarentzat egindako txostena, Iruñeko
LGTBI populazioaren errealitateen diagnostikoari buruzkoa.

“LGTBI”akronimoak lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgenero eta intersexualei
egiten die erreferentzia (hemendik aitzina, txosten honetan, LGTBI), eta kolektibo horiek
guztiak barne hartzen saiatzen da, zabalik baitago haien sexu-orientazio, genero-adierazpen eta
sexu- zein genero-identitatea direla medio diskriminaturik egon daitezkeen pertsona guztiendako.

Iruñeko Udalak dibertsitate sexual eta afektiboa askatasun osoz bizitzeko moduko
hiri bat eraikitzea jomuga hartuta egin zigun ikerketa honen enkargua. Horretarako
abiapuntua honako hau izan da: giza eskubideak gizaki orori dagozkion eskubide zibil,
kultural, ekonomiko, politiko eta sozialak dira, inor bereizten ez delarik nazionalitate,
bizitoki, sexu, sexu-orientazio, sexu- zein- genero-identitate, sorterri nazional edo etniko, erlijio, hizkuntza eta abarrengatik. Eskubide horiek unibertsalak, besterenezinak,
interdependenteak, zatiezinak, berdinak eta ez-diskriminatzaileak dira.
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Nafarroako Komunitateko arau- eta gizarte-testuinguruak LGTBI arloko politika publikoak garatzeko beharra babesten du, horien bidez bermatzeko pertsona guztiek –inolako
bereizketarik gabe– giza eskubideak edukitzea, tratu-berdintasunerako eskubidea eta
diskriminazioaren aurkako babes-eskubidea barne.
Iruñeko Udalarentzat Diagnostiko hau egitea betekizun bat da hala Udalean gerora
egin beharreko lanaren oinarriak finkatzeko nola Iruñeko LGTBI plan bat garatzeko; baina
bada, baita ere, hiriko LGTBI koletibo, entitate eta elkarteek aspalditik aldarrikatu duten
eskaera bati erantzuteko modua.
Agiria zenbait ataletan dago egituraturik. Lehenik eta behin, ikerlanaren xedeari
heltzeko izan diren helburu, ikuspegi eta metodologiak azaltzen dira. Lehen atala
orokorra da, LGTBI kolektiboaren markoari buruzkoa. Bi eduki-atal nagusi daude:
batetik, Iruñeko LGTBI populazioaren errealitateen diagnostikoa, eta, bestetik, ondorio eta gomendioei heldu aurretik, Udalak LGTBI esparruari loturik egiten duen
kudeaketaren diagnostiko instituzionalaren atala.
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2. Helburuak eta
ikerlanaren irismena
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I

kerlanaren helburua izan da LGTBI populazioaren errealitateen diagnostikoa egitea
Iruñean, pertsona horien eskubide indibidual eta kolektiboak babestu eta bultzatuko dituzten udal-politikak abiatu daitezen laguntzeko.

Helburu hori honako helburu espezifiko hauetan mamitu da:
H.E.1. Hiriko LGTBI populazioaren egoera identifikatu, ezaugarritu eta ikertzea, aintzat
harturik haien presentzia, ikusgaitasuna, beharrak, eskaerak eta normal parte-hartzeko zein gizarteratzeko dituzten oztopoak.
H.E.2. Iruñeko Udalaren LGTBI politikak zein neurritan ezarri diren identifikatzea,
ezaugarritzea eta ikertzea, eta sortzen ari diren beharrak eta hobetu beharrekoak ere bai.
H.E.3. Hiri berdinzaleago, justuago, toleranteago, ez-diskriminatzaileago eta LGTBI
pertsonen eskubideekiko begirunetsuagoa sentsibilizatzen eta lortzen laguntzea,
prozesua Iruñeko gizartean hedatzearen bitartez, eta pertsona horiek aitortza
lortzea norbanako zein kolektibo gisa esparru guztietan.
7
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Irismena eta mugak
LGTBI populazioaren errealitatearen Diagnostikoa kronologikoki zedarritu
da, gizarte-talde honen gaur egungo egoerari lotu zaiolarik. Ikerketa-teknika ezberdinek jomugan hartu dituzte hirian bizi diren LGTBI pertsonak
edo lana zein aisia direla medio hirian luze egoten direnak.1 Ikerlanaren
gizarte-irismena Iruñeko herritarren multzoa izan da, oro har, LGTBI
populazioarengana berariaz iristeko ahalegin partikularra aintzat harturik.
Horri lotuta, ikerketa-prozesuan zenbait muga izan ditugu hasieratik
beretik, prozesua baldintzatu dutenak:
• Ez dago ez LGTBI pertsonen erroldarik, ezta ikergai den LGTBI
kolektiboa osatzen duten pertsona-kopurua zenbatzeko bide
ematen duen estatistikarik ere. Datu horiek ez direnez jasotzen
inkesta eta erregistro publikoetan, ez dago modurik jakiteko zenbat
LGTBI pertsona dauden Nafarroan ezta, zehazkiago,2 Iruñean ere,
eta, hortaz, ezin da lagin adierazgarririk zedarritu inkesta baterako
prozesuan, adibidez.
• Estatistika eta bibliografia espezializatu urria dago Iruñeko
LGTBI populazioaren gainean. Abiapuntuko egoera hori orekatzeko zuzenean jaso da informazioa bai LGTBI pertsonengandik
bai haien eskubideak defendatzen dituzten kolektibo eta entitateetatik, eta beste iturri batzuetara jo da ikerketa-hipotesiak
formulatze aldera –zehazki Bartzelonako eta Gasteizko LGTB
populazioen errealitateen diagnostikoetara eta Nafarroan bertan
garatzen ari den prozesura–.

• Kolektiboaren ikusezintasuna, heterogeneotasuna eta zatiketa
direla medio, zaila izan da hurbiltzea sektore minoritarioenetara,
gutxien ikertu direnengana (transexualak, gurasoak, bisexualak,
adinekoak…) edo zaurgarrien eta baztertuengana (intersexualak,
gay edo lesbiana seropositiboak, LGTBI migrante eta errefuxiatuak,
adingabeak, prostitutak). Haiengana iristeko traba horiek aintzat
hartu dira hala LGTBI populazioari inkesta egitean (modu bideratuan banaturik) nola entitateekin eztabaidatzeko taldean, pertsona
horiek sar daitezen, ahal den heinean, garatutako ikerketan.

Ikuspegia
Ikerlana hiru ardatzeko ikuspegi bati jarraiki garatu da:
1. LGTBI beharrezko fikzio gisa. LGTBI populazioa gizarte-talde edo
kolektibo bateratutzat jotzea beharrezko oinarria izan da ikerketa
behar bezala garatzeko. Errealitatean, guztiz zatituta dagoen gizarte-talde bat da, muga-lerro lausoak dituena eta sobera gizarteraturik
ez dagoena; kasu jakin batzuetan, gainera, hura osatzen dutenak
ez dira identifikaturik sentitzen etiketa edo izendapenekin. Aitzitik,
heterogeneotasun hori premisa gisa hartu da abiatzetik beretik eta
kasuan kasuko ikerketak egitean.
2. Ikuspegi feminista. Ikerketak taxutzeko bigarren printzipioa
ikuspegi feminista izan da, feminismoak bere kritikan darabiltzan
ikerketa-kategoriek baino ez dutelako bide ematen LGTBI kolektiboenganako zapalkuntza gune publikoan azaleratzeko. Izan ere,
feminismoak egiten duen kritikan –batez ere 90 hamarkadako

1. Inkesta aplikatzeko moduari buruzko ñabardurak metodologiako atalean zehaztuko dira.
2. D
 alia Researching aholkularitza-enpresak 2016an Europan egindako ikerlan batean kalkulatutakoaren arabera % 6,9 dira LGTBI pertsonak Espainian. Estimazio horrekin bat, LGTBI populazioak Iruñean 12.939 lagun jo
zezakeen 2018an (2018ko urtarrilaren 1ean erroldan zeuden datuak aintzat harturik, non hiriko biztanleak guztira 199.066 ziren).
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feminismo berrietatik aitzina– sexua/generoa, gizona/emakumea
eta maskulinoa/femeninoa dikotomiak gainditu behar dira, horrela
ulertzeko maskulinitatearen eta feminitatearen zein “emakumearen”
eta “gizonaren” artean dagoen continuuma eta arauzko sexu/genero
esparruaren zurruntasuna, fobia guztiak (lesbofobia, homofobia,
transfobia eta bifobia) agerian uzten dituena.

Iruñeko Udala

3. Azkenik, eta nolabait ikuspegi feministaren ondorioz, ikerketa intersekzionalitatearen ikuspegiarekin bat egin da, ikuspegi horrek
bidea ematen baitu feminismo klasikoek berezko zuten “zapalkuntzen
batuketa” ideiatik harago joateko; asmoa da ikusaraztea pertsona guztiok zenbait zapalkuntza pairatzen ditugula eta genero-zapalkuntzak
beste zapalkuntza-egoera batzuekin nahasten direla (nazionaliatea,
etnia edo arraza, gizarte-klasea edo estatus sozioekonomikoa, adina,
hezkuntza-maila, ideologia edo sinesmenak, dibertsitate funtzionala,
etab.). Ikerlan honen esparruan, intersekzionalitatearen ikuspegia
lagungarritzat jotzen da zapalkuntzaren ardatz desberdinak (instituzionala, ekonomikoa, identitarioa, etab.) kategoria jariakor eta
irekiak direla eta etengabeko elkarreraginean eta elkarren mende
daudela ulertzeko; horregatik da posible, hain zuzen, pertsonak eta
gizarte taldeak hala zapaltzaileak nola zapalduak izatea aldi berean
(Patricia High Collins, 2009).
Une bakoitzean pertsona eta kolektiboen artean izaten den desparekotasun-gurutzaketa da desparekotasun- edo botere-egoera
espezifikoen jatorria, eta horrek irtenbideak behar ditu, ad hoc
(Yuval Davis, 2006). Hori horrela, ikuspegi honek egingarri egiten du
talde zaurgarrienak identifikatzea, eta hori kasuan kasuko politika
publikoetan islatu beharko da ezinbestean.
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3. Metodologia

10

Iruñeko
LGTBI
populazioaren
errealitateari
buruzko
diagnostikoa
Iruñeko Udala

D

iagnostiko hau egiteko baliatu den metodologia mistoa izan da, halako
moduan non dokumentazio-teknikak eta teknika kualitatiboak (elkarrizketak eta lan-taldeak) zein kuantitatiboak (inkesta) konbinatu baitira, atal
honetan zehazten denarekin bat.

Dokumentazioaren eta bibliografiaren azterketa
Ikerlanaren xedera hasierako hurbilketa bat egiteko bigarren mailako iturriei esker lortutako informazioa erabili da.
Iturri horiek aztertzea baliagarria izan da abiapuntuko esparru teoriko eta kontzeptuala
eraikitzeko eta lan-hipotesiak formulatzeko. Halaber, dokumentazioa berrikusi eta aztertzeak bidea eman du gaiari buruzko aurretiazko ezagutza lortzeko, diagnostikoaren
oinarrizko alderdi batzuk zedarritze aldera hasierako faseetan (interesguneak, diskriminazio-egoera ohikoenak, bereziki zaurgarriak diren kolektiboak, bertako erakundeak, etab.)
Berrikuste-lan horrek barne hartu ditu literatur lanik garrantzitsuenak eta eskuragarri
dauden inkesta eta txostenak, baita iturri estatistiko batzuk ere, ikuspegia osatzeko lagungarri izan direnak. Bereziki berrikusi eta aztertu da Udalaren beraren barne-dokumentazioa,
eta, zehazki, Iruñeko Udalaren Berdintasun eta LGTBIko Alorrak abiatutako ekintza eta
programei loturikoa (ikusi Eranskinean erabilitako iturrien zerrenda).
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Elkarrizketa erdi-egituratuak askotariko
esparruetako informatzaile nagusiei
Landa-lana egitean erdi-egituratutako elkarrizketak egin zaizkie hainbat
erakunde eta esparrutako informatzaileei.
Elkarrizketen helburua izan da informazioa biltzea eta prozesuan
engaiatzea informazio-emaile batzuk, zeinen parte-hartzea ezinbesteko
baldintza izan baita diagnostikoa zuzen garatzeko. Informazio-emaileak
identifikatu eta hautatzeko irizpideak hauek izan dira: gaiaren gaineko
espezializazioa zein ezagutza eta egokitasuna.
Elkarrizketa prozesuan parte hartu duten informatzaileak bi kategoria
handitan bana daitezke:
• Iruñeko Udalaren informatzaileak.
8 elkarrizketa egin zaizkie Udal horretako teknikari eta politikariei,
informazioa jasotze aldera hala Iruñeko LGTBI populazioaren gaineko diagnostikoa (diagnostiko soziala) osatzeko nola instituzioei
dagokienez udal-alorrek LGTBI populazioa ukitzen duten edo ukitzen
ahal duten gaietan abiatutako ekintzei heltzeko.
Esplorazio-xedez, lehen elkarrizketa bat egin zitzaion proiektuaren abiatze-bileran Vanesa Eguiluz González Iruñeko Udaleko Alkatetza Alorreko Berdintasun eta LGTBIko teknikariari, hura izan baita informatzaile nagusia erakunde horretan.
Berdintasuneko teknikari horri zenbait elkarrizketa informal
egin zaizkio, zenbait kontu argitu eta osatzeko, lanak garatu
bitartean.
Udaleko informatzaile izan diren beste pertsona hauek ere
elkarrizketatu dira:

12

KARGUA

UDAL-ALORRA

Alorreko zuzendaria

Herritarren Partaidetza eta
Gizartea Ahalduntzea

Giza Baliabideetako eta
Baliabide Materialetako
arduraduna

Gizarte Ekintza

Gazteriako teknikaria
Kiroleko teknikaria

Komunitate Garapena

Prebentzio-zerbitzuetako
teknikaria
Alorreko zuzendaria

Kultura eta Hezkuntza

Idazkari Teknikoa

Herritarren Segurtasuna
eta Elkarbizitza

• Beste erakunde edo/eta instituzioetako informatzaileak
Xabier Sánchez Goronaeta, Nafarroako Gobernuko Kattalingune
LGTBI arreta-zerbitzuko koordinatzailea eta Iruñeko LGTBI populazioari arreta emateko Harrotu udal-zerbitzuko koordinatzailea ere.
Elkarrizketak aurrez aurre –posible izan denean– edo telefonoz
egin dira 2018ko abuztutik urrira bitarte, aurrez ezarritako gidoi
batetik abiatuta (ikusi eranskinak).

Iruñeko LGTBI entitate eta elkarteekin
eztabaidatzeko taldea
Iruñeko LGTBI populazioa diagnostiko-prozesuan sartze aldera, eztabaida-talde bat sortu zen hiriko LGTBI entitate, mugimendu eta erakundeekin.
Halaber, talde hori garatzearen asmoa zen dokumentazioa berrikusi
ostean definitutako lan-hipotesiak berrestea eta pertsona horien zaur-

Iruñeko
LGTBI
populazioaren
errealitateari
buruzko
diagnostikoa

garritasun- eta diskriminazio-esparru eta -egoera nagusien identifikazioa
osatzea.
Erakunde eta informatzaileen hautaketa egiteko honako irizpide hauek
kontuan hartu ziren:
Egokitasuna: kolektibo honetako pertsonei zuzeneko arreta ematen
dieten edo haien eskubideen defentsan aritzen diren erakundeak izatea.
• Kokalekua: Iruñean egotea edo bertan zerbitzu ematea. Nafarroan
LGTBI arloan aritzen den elkarteren bat txertatzeko ahalegina egin
zen, Iruña testuinguru geografiko batean kokatze aldera, eta hori
horrela, parte hartu zuten erakundeetako batzuen abiatze-esparrua
Nafarroako Komunitatea zen.
• Ordezkaturiko kolektiboa: ahalegina egin zen LGTBIen aniztasun
osoa aintzat hartuko zuten erakundeen parte-hartzea egon zedin,
betiere kolektibo minoritario eta zaurgarriengana ere iritsi nahian
(intersekzionalitatea).
• Pluraltasuna: erakundeak identifikatzeko (eta parte hartzera gonbidatzeko) ez zen inolaz ere kontuan hartu erakundeen finkapen-maila, tamaina,
aktibazio eta instituzioekiko gertutasunari loturiko ezein baldintza; izan
ere, jada azaldutako oinarrizko premisa hau izan zen abiapuntua: LGTBI
taldea bera jariakorra eta plurala da, eta “ezberdintzat” jo daitezkeen
jarrera ideologikoak daude kolektiboaren barruan. Hori horrela, ahalegina
egin zen alderdi instituzionaletik urrutien egon eta parte hartzeko gune
formaletara joan ohi ez diren mugimenduen parte-hartzea edukitzeko.
Azkenik 9 erakunde ezberdinetako 11 lagunek parte hartzea lortu zen,
eta haiei zintzotasunez helarazi nahi diegu gure esker ona prozesuan
engaiatu eta bertan ekarpenak egiteagatik.

ERAKUNDEA, MUGIMENDUA
EDO KOLEKTIBOA

ORDEZKATURIKO
LGTBI TALDEA

CHRYSALLIS NAFARROA

Transexualak

HIESaren aurkako
Nafarroako Batzordea

LGTBI

Dekumas LBT
Dekumas LBT

Lesbianak, bisexualak
eta transak

Eraikiz

LGTBI eta heterosexualak

Heldu
Heldu

Iruñeko Udala

LGTBI

Kattalingorri

LGTBI

Lugatibe

Lesbianak, transak,
bisexualak eta queer

Ortzadar

LGTBI

Transkolore

Transexualak

Taldeko lansaioa Iruñean egin zen, Kondestable Civivoxean, 2018ko
urriaren 2an, aurrez ezarritako gidoi bat abiapuntu harturik (ikusi
eranskinak).

Inkesta LGTBI populazioari
Hiriko LGTBI populazioari kontsulta egin ahal izateko inkesta bat
prestatu eta erabili zen, haiei beren errealitateei eta dituzten iritzi,
pertzepzio eta eskariei buruz zuzenean galdetzeko diseinatutakoa.
Hartzailea, beraz, Iruñean bizi den jendea izan da, edo bertan bizi ez
baina lan edo aisialdiko zioak direla medio hirian haien denboraren
zati handia ematen duena.
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Ikerketaren dimentsioak
Teknika honen hasierako planteamendutik beharrezkotzat jo da ikerketaren
erdigunean zenbait ardatz jartzea: norberaren identitate/orientazio sexual eta
afektibo askotarikoaren bizipena eta adierazpena, gizartean parte hartzeko benetan dituzten aukerak, gizarteratze-maila, eta, azkenik, jardun publikorako eskariak.
Ildo horretan, galdetegia (ikusi eranskina) prestatzeko dokumentazioa
berrikusi eta elkarrizketa-prozesua egin ostean lortutako informazioa erabili da,
bai eta hiriko LGTBI elkarteetatik lortutako informazioa ere, eta horrek bidea
eman zuen zenbait kontu zehatz doitzeko, galdera-bloke batzuk txertaturik:
1. Lehen blokea aldagai soziodemografiko nagusiei buruzkoa da, eta bertan sartzen dira bizilekuari edo elkarte-partaidetzari buruzko galderak.
2. Bigarren blokea, identitatea, orientazioa eta LGTBIfobiari buruzkoa.

beste inkesta-mota bat, telefonoz esaterako, inkestatuarentzat askoz
errazagoa, zuzenagoa eta eraginkorragoa. Ez zegoenez inkesta zeini zuzendu jakiteko datu-baserik, beharrezkoa zen tresna malgu eta
balio anitzekoa erabiltzea, modu bideratuan banatzen ahalko zena
web-esteka edo mezu elektroniko baten bidez; horixe da erabilitako
tresnaren kasua, alegia.
Gainera, inkesta edozein tokitatik bete zitekeen, eguneko edozein
ordutan eta Internet-konexioa duen edozein gailu erabilita (tableta, telefono mugikorra, ordenagailua, pda…).
• Inkesta bidali aurretik aurretest bat egin zen pertsona-lagin batekin,
galdetegia baliozkotzeko eta, behar izanez gero, hura arazteko. Hautatu den galdera-formatua erraz betetzekoa izan da, aukera anitzeko
galderak jarrita, eta erantzun irekikoak ahalik eta gutxienetan erabilita.
Hura betetzeko 10 minutu behar izan dira, batez beste.

3. Bloke bat soziabilitate eta identitateari buruz.
4. Zenbait bloke monografiko esparru zehatzei buruz: segurtasuna,
LGTBI guneak, kultura, hezkuntza eta enplegua, eta gizarte-zerbitzuak.

Inkesta ele bietako formatuan (gaztelaniaz eta euskaraz) egin da, eta
online plataforma baten bidez programatu eta banatu da.

• Modu bideratuan banatu da inkesta, hiriko LGTBI mugimenduko entitate eta erakundeen bidez nagusiki, hura aplikatzea eraginkorragoa
izan zedin eta horrela lortzeko bai LGTBI pertsona gehiagorengana
iristea bai okerrak minimizatzea –zehazki oker hauek saihestu nahi
ziren, agerikoenak aipatzearren: kolektiboaren parte ez direnak edo
Iruñearekin loturarik ez dutenak izatea inkestaren erantzuleak–.

Tresna hori erabiltzeko erabakia, funtsean, arrazoi honengatik hartu zen: ez dago LGTBI pertsonen erroldarik, eta hortaz ezin da egin

• Hala ere, Iruñeko Udalak zein Tomillo Fundazioak3 zenbait komunikazio-ekintza egin dituzte ad hoc, parte-hartze handiagoa lortzeko.

5. Amaierako bloke bat, LGTBI populazioari zuzendutako politika
publikoei buruzko galderez.

Inkestaren banaketa eta kudeaketa

3. Ikusi txostenaren 4. atala.
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• Inkesta zabalik egon zen 2018ko urriaren 15etik azaroaren 15era.
Denbora-tarte horretan zenbait oroipen-ohar argitaratu eta bidali
ziren, parte-hartzea handitze aldera.
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Halaber, Iruñeko Udalaren Erabaki partaidetza-plataformaren bidez
hedatu da inkesta4.

Zenbait emaitza
Guztira inkestaren 181 erantzun jaso dira –154 gaztelaniaz eta 17
euskaraz–, eta haien osotasun-maila % 80 eta % 65 zen, hurrenez
hurren. Erantzun horietatik abiatuta galdetegiaren datu-basea araztu
da, zenbait irizpiderekin bat.
Lehenik eta behin, “baliozkotzat” jo dira bakarrik galderen % 50etik
gora beteta zituzten inkestak (jokamolde hau informaziorik ez galtzeko
modurik onena zela jo zen). Bigarrenik, datu-basea berrikusi da, eta errepikatzen ziren erantzunak araztu (10 bat galdera). Era berean, erantzun
anomaloak eta ez-baliozkoak araztu dira.

• Bigarrenik, kontuan hartu behar da banaketa bideratua dela, hein
batean, kalitate handiagoko baina irismen gutxiagoko hedapen-bidea,
berez, banaketa horretan engaiatutako erakundeen harreman-orbitaren menpe geratzen baita. Horrek berekin ekar dezake lagin txikiagoa.

Iruñeko Udala

• Horrez gain, erakunde horiek LGTBI mugimenduaren militantziakoak
direnez, baliteke erantzunetan nolabaiteko joera-kutsua egon izana,
erakunde horietatik gertuen dauden pertsonek nolabait “militantziaz” parte har dezaketelako eta, ondorioz, populazio-talde osoaren
ordezkari ez izan.
• Azkenik, adierazi beharrekoa da lortutako emaitzetan ondorioztatzen dela egon badirela talde minoritario batzuk eta ezin izan dela
haiengana iritsi: LGTBI pertsona immigranteak, mendekotasuna
dutenak, adinekoak eta intersexualak.

Behin kodeketa eta ustiapena eginda, erantzunak aztertu dira. Lortutako emaitzetatik –horien berri txostenean emanen da, dagokion
atalean– ondorioztatu daiteke hautatutako metodologiak nolabaiteko
eragina izan duela parte hartu duen publikoan, baina inpaktu hori hasieratik hartu zen aintzat:
• Lehenik eta behin, inpaktu hori aplikazio-metodoari –online inkesta–
egozten ahal zaio; izan ere, zenbait pertsonarengana iristeko oztopo
izan daiteke (horretara jotzeko teknologia ez izateagatik), zenbait
pertsonari parte hartzeko gogoa kentzen ahal dio (alfabetizazio digital urria duten pertsonei, adinekoei edo oso gaztetxoei, hizkuntza
menperatzen ez dutenei, etab.) edo betetzeko orduan zailagoa izan
daiteke beste metodoen aldean (telefono bidezko inkestan, aldibidez).
Hori dela-eta, baliteke oker bat egotea laginari dagokionez, izan den
estaldura dela bide.
4. Hemen: https://erabaki.pamplona.es/processes/DiagnosticoLGTBQI
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4. Proiektuaren
hedapena
eta komunikazioa
laguntzeko jarduketak
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D

iagnostikoaren garapenean hedapenari eta komunikazioari buruzko jarduketa-ardatz bat ere izan da. Egindako komunikazio- eta hedapen-lana
informatiboa eta sentsibilizaziokoa izan da batik bat, oro har Nafarroako
gizarteari zuzenduta, eta, bereziki, Iruñeko biztanleei.

Komunikazio-jarduketen asmoa proiektuaren esparruko jarduketen berri ematea
izan da, eta, aldi berean, Iruñeko LGTBI errealitateak eta sexu- zein genero-dibertsitatearen auzia ikusaraztea.
Komunikazio-ekintzek parte-hartzean, entzute aktiboan, ezberdinen arteko interakzioan eta bestelako balio batzuetan oinarritutako logikari jarraitu diote. Izan ere,
diagnostikoa zeharkatzen duten balio guztiak lotuta daude, baita ere, hiriko LGTBI
mugimenduaren testuinguruari eta Iruñeko Udalak dituen ikuspegi eta jardunbideei.
Komunikazio-ekintzak hizkera argi, erraz eta zuzenetik abiatuta sortu dira.
• Jarduketok Komunikazio Plan batean egituratu dira, non lau eragile nagusi egon
baitira: Iruñeko Udala, proiektua bultzatu duen erakunde gisa; Tomillo Fundazioa,
diagnostikoa egin eta horren hedapen orokorra egiteko arduradun gisa; Iruñeko
LGTBI-entitateak eta populazioa, eta, azkenik, populazioa oro har.
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oroituz, Iruñean ospatu ziren LGTBI estatu-topaketak eta Iruñeko
Udalak LGTBI eskubideei loturik egindako jarduketak.

Iruñeko Udala

Diagnostiko-proiektua komunikatu eta hedatzeko erabili den tresna
nagusia berariaz garatutako webgune bat izan da, eta hori jo da
errealitateak, pertsonak eta Iruñeko LGTBI populazioaren parte-hartze
guneak lotzeko tokitzat.
Webgunea https://www.pamplonaLGTBI.com/5 domeinuan identifikatu da, eta honako atal hauek ditu:
• Inicio / Etxea
• Quienes somos / Nor Gara
• Proyecto / Proiektua
• Noticias / Albisteak
• Contacto / Harremanetarako

>>>
www.pamplonaLGTBI.com
webguneko hasiera-orriko irudia
>>>

Webgune hori sortzeko WIX plataforma baliatu zen, erabiltzeko eta editatzeko
erraza zelako, haren oinarrizko funtzioak bat zetozelako komunikazio-argitasun eta
erraztasunerako helburuekin eta web-diseinu operatibo eta eraginkorra zuelako.
Azpimarratu beharrekoa da webguneko edukiak gaztelaniaz eta euskaraz
programatu zirela, edukiak bi hizkuntzetan egon zitezen eskuragarri.
Webguneko orri batzuk estatikoak ziren eta horietan ez zen informazioa
eguneratzen (nor gara, proiektua, harremanetarako); beste batzuek, ordea,
eduki dinamikoa izan dute, diagnostiko-prozesua garatu ahala eguneratzen
zena (hasiera-orria eta albisteak).
Honako hauek izan dira komunikazio-jardueretako batzuk: Iruñean
LGTBI kolektiboekin osatutako lantaldearen berri ematea, LGTBI
inkesta abiatzea online, LGTBI eskubideak ikusaraztea efemerideak
5. T xosten honen amaiera-datan desgaiturik zegoen dagoeneko webgunea.
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Hasierako-orrian eduki estatikoa ez ezik proiektuaren inguruan sortzen
ziren albiste nagusiak ere biltzen ziren. Proiektua indarrean egon den bitartean honako albiste hauek sortu dira bertan:
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• Iruña hiriko LGTBI populazioaren errealitateak eta beharrak aztertzen ari da
• Udalak bat egin du Transexualitatea Despatologizatzeko Nazioarteko
Egunarekin, eta konpromisoa hartu du genero-identitatea dela-eta
diskriminaziorik egon ez dadin lan egiteko
• Iruñean izanen dira, azaroaren 9tik 11ra, LGTBI+ taldeen XXX. Estatu-topaketak, sexu-dibertsitateari buruz gogoeta egiteko eta proposamenak sortzeko

Iruñeko Udala

Webgunea oso euskarri garrantzitsua izan da inkesta LGTBI populazioari
helarazteko.
Webgune horretan ez ezik, diagnostikoa eta horren garapena beste
komunikazio-bide batzuetan ere hedatu da, hala nola Tomillo Fundazioaren,
Iruñeko Udalaren, Harrotu Zentroaren eta Iruñeko LGTBI entitateen sare
sozial eta webguneetan ere.
Azkenik, partaidetza-prozesua zenez, proiektua Udalaren Erabaki Pamplona partaidetza-plataforman txertatu zuten, hedapen-gune gehiagotan
egon zedin.
Laburbilduz, honako ezaugarri hauek izan ditu diagnostiko-proiektuaren komunikazio-lanak: hedapen-bide eta -kanal askotarikoak, komunikazio-prozesuaren ikuspegi ireki, inklusibo eta deszentralizatua, hainbat
eragileren arteko interakzioa eta (web)gune partekatua, non entitateak eta
populazioa izan diren aldi berean informatzaile eta haien ekintzen erantzule.
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5. LGTBI pertsonak:
kontzeptua, dibertsitatea,
errealitatea, diskriminazioa
20
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N

azio Batuen Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren 2. artikuluak
ezartzen duenarekin bat, “gizaki orori dagozkio aldarrikapen honetan
adierazitako eskubide eta askatasunak, eta ez da inor bereiziko arraza,
larru-kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, politikako edo bestelako iritzia, sorterria edo
gizarteko jatorria, ekonomi maila, jaiotza edo beste inolako gorabeheragatik”.

Horrela azpimarratzen da gizaki orok duen eskubide eztabaidaezina diskriminatua ez izateko
inolako arrazoi edo zioarengatik, ezta sexu-orientazioagatik edo genero-identitateagatik ere.
Alabaina, LGTBI pertsonen komunitateek planeta osoan bizi duten errealitateak
erakusten du kolektibo gisa zaurgarriagoak direla giza eskubide batzuen urraketa pairatzeko, barne harturik indarkeria homofoboa, hilketa, bortxaketa, atxiloketa bidegabea,
lan-esparruko diskriminazio orokorra, bai eta etxebizitza, hezkuntza, osasun laguntza
eta bestelako oinarrizko zerbitzu batzuk eskuratzeari loturiko diskriminazioa ere.
70 herrialde baino gehiagotan legeek delitutzat jotzen dute homosexuala izatea, eta horrek
esan nahi du milioika pertsona daudela atxilotuta eta espetxeratuta izateko arriskupean, are,
kasu batzuetan, exekuzio-arriskuan. Nazio Batuen (hemendik aitzina NBE) Idazkari Nagusiak,
Giza Eskubideen aldeko Goi-Komisariotzak eta NBEko zenbait agentziatako zuzendaritzek horri
buruzko adierazpenak egin dituzte, eta deia egin diote nazioarteko komunitateari homosexualitatea mundu osoan despenalizatzeko, bai eta neurri osagarriak sortu, abiatu eta indartzeko
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ere, halako neurriak ezen bidea emanen baitute LGTBI pertsonak haien sexu-orientazioa edo genero-identitatea dela-eta pairatzen dituzten indarkeria- eta
diskriminazio-ekintzetatik babesteko. Horren emaitza dira nazioarteko zenbait
tresna juridiko zehatz eta goi-mailako zenbait adierazpen; aitzitik, gaur gaurkoz,
errepresioak –errepresio legalak ere– bizirik dirau planetako txoko askotan.
Egoera horrek berresten du egon badagoela “LGTBI auzia” delakoa,
baina, kontsultatutako bibliografia gehienak adierazten duenarekin bat,
ez da posible gizarte-talde hori talde egituratu zein gizarte-kategoria edo
-klasetzat hartzea, baizik eta, hobeki, eraikuntza edo “beharrezko fikziotzat”,
horrek aukera ematen baitu eztabaida teoriko eta kontzeptualak bazter
utzita problematika amankomunak identifikatzeko eta arazo horiei aurre
egiteko politikak eta neurriak diseinatu eta planifikatzeko.

5.1. LGTBI beharrezko fikzio gisa:
kontzeptua eta dibertsitatea
Diagnostiko honetan LGTBI6 populaziotzat jotzen da lesbiana, gay, bisexual,
transexual, transgenero eta intersexualek osatutako gizarte-talde askotariko eta heterogeneoa, eta oro har, honako hauek hartuko lituzke barne:
• Gay, lesbiana eta bisexualak, pertsona ez-heterosexualak, zeinak
genero bereko pertsonenganako orientazio edo joera afektibo,
emozional, psikologiko edo sexuala duten, hori modu agerikoan

adierazten duten gorabehera. Multzo honetan sartuko lirateke ere
beren burua homosexual, polimaitale, maritxu, bollera, disidente
sexual eta abar gisa definitzen dutenak.
• Queer pertsonak. Kontzeptu horren jatorria eta erabilera anglosaxoia
da; nekez euskaratu daiteke, baina esanahia “arraroa, bitxia edo gutxitan dagoena” da. Terminoari esanahi berria eman7 eta hartaz jabetu
dira queer delako pertsonak (Córdoba & Vidarte, 2005), eta orduz
geroztik erabilera globala dauka, aldarrikapen erakoa, genero-normatibitateari aurre egiteko. Horregatik, askotariko genero-adierazpen
ez-normatiboak8 dituzten pertsonak eroso sentitzen dira izen horren
pean, horrek arauaren kontrako jarrera batean kokatzen dituelako.
• “Trans” pertsonak –transexualak, transgeneroak eta identitate jariakorrak
dituzten transak–, biologikoki sexu jakin batekoak izan arren, jaiotzetik esleitutako generoa zalantzan jarri duten pertsonak dira, oro har.
• Intersexualak dira sexu anbiguoaz, hau da, ez femeninoan ez maskulinoan erraz ezin sailka daitekeen sexuaz jaio direnak eta zalantzan
jartzen dutenak gizon/emakume sexuen binarismo tradizionala.
LGTBI kolektiboaren talde-identitatea nahiko banatuta dago; horren
erakusle da kolektiboaren izenaren gaineko desadostasuna. Izan ere, akronimoaren aldaerak aurki daitezke, kolektiboak aipatzeko ordenari eta barne
hartutako identitateei dagokienez (LGBTI, LGBT, LGBTIQA+H9, etab.). Horrek

6. F ormula hori erabiliko da ikerlan honetan, hori adostu baita Iruñeko Udalarekin eta ikerlana egiteko prozesuan lanean aritu diren kolektibo antolatuekin.
7. “Esanahi berria ematea”, kasu honetan, hitz baten esparru semantikoa –esanahia– apropos aldatzeko prozesu bati dagokio; terminoa berrerabiltzean datza, halako moduan non ahalmen mingarria desagerrarazten baita.
Horri erraz ikusten da afro-estatubatuarrek nigger (beltz) hitza erabiltzen dutenean haien taldeetan.
8. Genero-arauen arabera, gizonek eta emakumeek ezaugarri jakin batzuei erantzun behar diete, hala nola kolore arrosa/urdina erabiltzeari edo osagarriak janzteari, poltsak eta belarritakoak kasu. Estereotipoei moldatutako portaera-ereduak ere
sartzen dira hor; adibidez, zaintza-lanak eta samurtasuna femeninoari loturik eta gogortasuna maskulinoari. Genero-adierazpenak ezaugarri horiek hartzen ditu barne, eta genero-identitatea gorabehera (nork bere burua gizon edo emakume
gisa aitortu), maskulino edo femenino gisara irakur daitezke. Irakurketa horrekin bat, emakumezko genero-identitatea duen pertsona batek genero-adierazpen maskulinoa izan dezake eta, horrenbestez, maskulinotzat jotako ezaugarriak agertu.
9. LGBTIQA+H izendapenean “A” letra asexualei dagokie, hau da, ezein pertsonenganako erakarpen sexualik ez dutenei, eta “H” letra, heterosexualei.
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lotura dauka mugimenduan bertan dauden barne-gatazkekin, zeinak agerikoak egiten baitira kolektiboaren kideen aktibismoan zein egunerokoan
(maiz ez dago haien artean ez aitortzarik ez loturarik, eta besteekin identifikatu ditzatela saihesten dute, ez dadin estigmatizaziorik egon, esaterako).
Izendapen horien ugaritasunak agerian jartzen du zenbat ikuspegi
eta iritzi desberdin dauden kolektiboaren beraren barruan.
Adibidez, emakume lesbianen kolektiboek “homosexual” hitza lesbianak izendatzeko erabiltzea kritikatzen dute, ikusezin bihurtzen dituelako, gizon gayen presentzia handiagoa baita; hala egiazta daiteke
lagunartean “Gay harrotasunaren eguna” esamoldea erabiltzen denean
LGTBI Harrotasunaren eguneko ospakizunetarako.

Genero-arauek portaera-rol, maitasun-desira, genero-adierazpen, genero-identitate eta genitaltasunen gainean eraikitako erregela batzuk
ezartzen dituzte, eta horietan ukatzen dira, hain zuzen, LGTBI populazioak
ordezkatzen dituen gorputz-heterogeneotasuna eta izateko zein maitatzeko
aldakortasuna. Horregatik, izendapen eta sailkapen hori zenbait alderditan
mugatzaile izan daitekeen arren, aukera ematen du ikusgai egiteko komunitate horien zapalkuntza-ezaugarri bereizgarriak eta haien jatorri komuna.

Iruñeko Udala

5.2. LGTBI, zisheteropatriarkatua
eta normatibitatea

Era berean, intersexualek, izen horren pean bildutako gorputz-adierazpen
(edo sindrome10) askotarikoak direla-eta, ez dute talde-identitaterik erakusten
LGTBI delakoaren barruan sartuta egoteko. Halaber, transek ikuspegi-sorta oso
handia hartzen dute generoaren arabera (izan gizon, emakume ala ez-binario11)
eta LGTBI munduarekin duten harremanaren arabera; hori horrela, kategoria
batzuetan sartzen dira edo ez, jatorri kulturalaren eta hezkuntzaren arabera.

Eredu normatiboaren funtzionamendua hauxe da: genital batzuk edo
beste batzuk eduki eta horren arabera, generoak estereotipo jakin batzuekin etorri behar du bat (Friedan, 2016), eta, ondoren, genero-identitate,
familia eta maitasuneko eredu batzuei egokitu (Pichardo, 2009). Eredu
afektibo-sexual normatiboan, gorputzak genital normatiboak eduki behar
ditu, eta horiek izendatzen dituzte gizon- edo emakume-identitateak,
femeninoa edo maskulinoa estereotipo huts bihurtzen eta sexu zein genero desberdinetako gizakien maitasun- eta sexu-harremanak mugatzen.

Gay lesbiana, bisexual, trans edo intersexualen (komunitatearen barneko
identitate indartsuenak aipatzearren) bizi-esperientziek agian ez dute zerikusi
handirik bata bestearekin, baina aurretiaz esan bezala, badute osagai bat
komunean: arautik desbideratzen dira eta hori hainbat mailatan geratzen
da agerian.

Hori horrela, LGTBI pertsonek bazterkeria-mota bat dute komunean, sistema baten menpeko normatibitatean oinarritutakoa. Ezaugarri bakan batek
ez du desberdintasunik sortzen, bai, ordea, giza harremanei zenbait mailatan
eragiten dien ezaugarri desberdinen multzoak. Sistema zisheteropatriarkala da, eta horretan, genitalak, genero-estereotipo eta -harremanak, sexu-

10. Bio-medikuntzan intersexualitate-sindromeak aipatzen dira pertsona intersexualak izendatzean, eta sindromeen artean desberdintasun esanguratsuak daude. Alabaina, talde horretako aktibista batzuek nahiago dute
Sexu Garapeneko Dibertsitateaz (ingelesez DSD sigla) hitz egin.
11. Trans batzuek haien gorputzak zein generorekin identifikatu eta horri dagozkion kultur estereotipoei egokitzea nahi izaten dute. Hori neurri handiago edo txikiagoan egiten dute, sentitzen duten beharraren arabera.
Beste trans batzuek, ordea, harreman pertsonalagoa dute generoarekin, eta ez dute beharrik sentitzen gorputza egokitzeko gizarteak haien generorako espero duenarekin bat. Badira ere generoarekin harreman hain
estankoak ez dituzten transak, eta txandaka agertzen dira batera edo bestera, edo estereotipo amankomunak gainditzen dituzte edo uko egiten diote emakume/gizon binarismoari. Hau da, ez dira ez gizon ez emakume,
edo bi gauzak dira, solturaz.
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erakarpena, familia-motak eta gorputz sanotzat jotzen dena multzokatzen
dira, eta elkarren arteko harremanak ezartzen, modu normatiboan.
Sexua, genero-identitatea, genero-adierazpena eta sexu-orientazioa
sistema baten osagai dira, non gizarte-, bikote-, familia- eta genero-harremanen eredu tradizionalak baitaude; eredu tradizional horietan “ez-normatiboa” denak edo ezarritako kanonetik aldentzen denak gizartean
gaitzetsia izateko arriskua dauka. Sexismoa eta homofobia zapalkuntzasistema zisheteropatriarkal beraren bi beso dira12 (Spivak, 1988).
Pertsona ez-heterosexualak: gizonekiko erakarpena sentitzen duten
gizonek oro, hau da, gayek, eta emakumeekiko erakarpena sentitzen
duten emakumeek, hots, lesbianek, aro modernoan zehar ikusi dute
nola zentsuratzen eta ezkutatzen den haien maitatzeko modua (Martínez, 2016) edo nola zigortzen den, modu eredugarrian, bazterkeriaz edo
heriotzaz (ILGA, 2017). Homosexualitateak, genero bereko pertsonekiko
erakarpenak, zentzura jasaten du praktika sexualean, baina bereziki
marjinatzen da dimentsio afektiboan. Harreman homosexualak edukitzea
baino arrisku handiagoa dauka bikotekide homosexuala edukitzeak.
Gainera, gizon homosexualek beste estigma batzuk ere izaten dituzte,
haien promiskuitateari loturik, eta, hortaz, arrisku epidemiologikoko
populazio gisa, sexu-transmisiozko infekzioak (STI) direla-eta.
Egoera berdinean izaten dira bisexualak. Bikotekide homosexuala edukitzeko nahian egiten da zentzura gehien. Bisexualak ikusezinak izaten dira, eta
gizarteak, oro har, ukatu egiten du haien orientazioa. Dela zalantzati-irudia
proiektatzen dutelako, dela izaera homosexuala onartzen ez dutela dirudielako, haien bizipen propioa ukatzen zaie, eta hori harreman homosexualen

estigmari gehitzen zaio (Elpidio Dominguez, 2017). Bien bitartean, bikote
homosexuala dutenean ekintza transgresoretzat jotzen da, eta bikote heterosexuala dutenean heterosexualitatearen ikusezintasunera itzultzen dira.
Homosexual eta bisexualek harreman afektibo-sexual, desio- eta maitasun-aferetan urratzen dute araua; trans pertsonen kasua, berriz, ezberdina da.
Haiek urratzen duten araua genitalen eta generoaren identifikazioarena da
(Moreno & Puche, 2013). Haur bat jaiotzen denean, haren genitalek zedarritzen
dute gurasoek (eta gizarteak oro har) esleituko dioten generoa. Jaiotzean
zakila badu mutiko gisa identifikatuko dute, eta alua badu, neskato gisa.
Neska-mutiko gehienek beraien burua esleitutako generoarekin identifikatuko
dute, baina haurren ehuneko batek ez. Sentitzen duten generoaren (eskatzen
dutena, ez ezarritakoa) araberako tratua eskatzen duten trans adingabeei
arreta ematen bazaie, haien garapenerako eragin negatiboa minimoa izan
daiteke. Aitzitik, gizartearen presioa dela medio, generoa genitalen arabera
doitzera behartzen duen araua dela medio, trans askok borrokatu behar dute
gizon edo emakume gisa har ditzaten –sentitzen diren gisa, badiren gisa–.
Trans neska-mutilen egoeretan esku-hartzeak berekin dakar aurrea
hartzea garapen hormonalaren berezko antzaldaketei, horiek ekartzen
dituztelako berea sentitzen ez duten generoaren adierazpen fisikoak. Aldaketa hormonalak blokeatuta, aukera ematen zaie garapen fisikoa bideratu dezaten beren generoaren gizarte-irudiarekin antz handiagoa duten
gorputz-ezaugarrietara. Horrek mesede egiten dio bere ikusezintasunari
(trans gisa) eta, hortaz, gutxitu egiten du jasaten ahal duten indarkeria-maila.
Genero-normatibitatea inposatzeak sortzen duen indarkeriak erabat
zeharkatzen du trans pertsonen errealitatea. Homosexual eta bisexualen

12. Zisheteropatriarkal terminoak zapalkuntza normatiboaren hiru dimentsio biltzen ditu. Dimentsio patriarkalak genero-arauei eragiten die, zeinek, aldi berean eragina baitute femeninoak gizartean duen balorazioan, genero-roletan
eta genero horren adierazpenean. Arau hetero(sexual)ak balekotzat jotzen ditu harreman heterosexualak, ez besterik, harreman homosexualak bazter utzita. Azkenik, zis erroak beste egokitasun arau bat gaineratzen du: genitalak,
jaiotzean esleitutako generoa eta norberak sentitzen duen generoaren identitatea bat etortzearena. Hori trans ez diren pertsonetan betetzen da. Terminoa zapalkuntza mota matxista, homofobo eta transfobotzat uler daiteke.
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kasuan bizitzaren esparru bakar batean egoten da agerian haien “desberdintasuna”: bikote-harremanetan. Gainerakoetan erabat ikusezina da. Baina
trans askorentzat, ikusgarrien direnentzat batez ere, haien errealitatea
behin eta berriz dago agerian, komunetan, aldageletan eta administrazio-agirietan, adibidez. Batzuentzat, egunerokoak berekin dakar onartu
behar izatea trans gisa ikusten dituztela, etengabe. Hortaz, zaurgarriagoak
dira indarkeriaren aurrean, arestian aipatutako zenbait ikerlanetan ikusten
den bezala. Pertsona baten homosexualitatea orientazioa jendaurrean
erakusten duenean baino ez da ikusten. Hori egiten ez duen bitartean,
egunerokoan, ez dauka horrenbesteko indarkeria jasateko arriskurik.
Komeni da zehaztea jaiotakoan genitalen arabera oker esleitutako
generoa duten pertsonak identifikatzeko orain arte erabili diren hitz
ezberdin guztiak–transexual, transgenero eta trans ez-binario– termino
batean bildu direla: trans (Platero, 2014).
Homosexualek eta bisexualek sexu-orientazioagatik jasaten dute
diskriminazioa, eta transek, genero-identitate arrazoiak direla medio; intersexualen kolektiboa, aldiz, definitzen zailagoa da, eta horregatik lausoagoa da jasaten duten diskriminazioa. Jakintzat ematen da pertsona
baten sexuak gizon eta emakumeen kategoriei egiten zaizkien deskribapen
mediko-biologikoei erantzun behar diela. Baina deskribapen horiek giza
gorputzaren dibertsitatearen sailkapen artifizialak baino ez dira. Genitalak,
gonadak, hormonak eta kromosomak ez dira giza aldakortasunetik libratzen,
eta horien antolaera eta harremanak ere askotarikoak dira bai tamainan,
bai forman, baita dimentsioetan ere. Kategoria mediko-biologikoetan
ezartzen da horien artean –genitalen, hormonen, ugaltze-aparatuaren
eta kromosomen artean– korrelazio bat dagoela, eta horren arabera XY
sexu-kromosomak dituen gorputzak ongi bereizitako zakila eta barrabilak

izanen ditu, eta testosterona sortuko du; testosterona horrek bigarren
mailako ezaugarriak aldatuko ditu, eta ile kopuru handiagoa sorraraziko,
zintzur-sagarra agerian jarriko, etab.

Iruñeko Udala

Korrelazio horiek proportzio handian dira egiazkoak, baina ez beti. Gizakiak baditu normatiboez bestelako konbinazio fisiko gehiago. Gorputzak
aldendu egiten dira definitzen dituzten kategorietatik. Osagaien antolamendua dikotomia normatiboaz bestelakoa denean sexu-garapenaren
diferentzia dagoela esaten da. Hau da, hori gertatzen da araua betetzen
ez duten genital eta bigarren mailako sexu-ezaugarriak dituzten gorputzetan. Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) biomedikuntzako kategoria
batzuk ezartzen ditu diferentzia horietarako, eta sindrometan antolatzen13.
Katalogazio hori negatibo eta estigmatizatzailetzat jotzen da, gorputzaren
dibertsitatea intersexualitate edo egoera intersexual deitutako barietateetan
multzokatzen duelako (Gregori, 2013). Intersexualen dibertsitatea zabala
da. Izan ere, egon daitezke pertsona batzuk ez dakitenak intersexualen
kategoriaren barruan egon litezkeela, bariazio batzuk genetikoak baino ez
direlako eta ez dutelako genitaletan diferentziarik agertzen. Intersexualek
jasaten duten diskriminazio motak zerikusia dauka diferentzien patologizazioarekin eta fisikoki kategoria mediko-biologiko estankoen arabera definitzeko derrigortasunarekin (genitalen definizio bikaina, ongi definitutako
sexu-ezaugarriak eta gene eta sexu-ezaugarri baliokideak). Sexu-garapenean
diferentzia duten pertsonak LGTB kolektiboaren barruan senti daitezke,
edo ez, norberaren bizipen eta bizi-ikuspegien arabera.
Zisheteronormatibitatea, diskriminazio-elementu den aldetik, beste
ezaugarri batzuei –etnia, genero, gizarte-estatus, gaitasun, eta abarrei–
gehitzen ahal zaie; hots, bazterkeria-mailak metatzen ahal dira. Batetik,
zisheternormatibitateak gizarte osoa zeharkatzen du; diskriminazio jakin bat

13. OMEk sindrometan katalogatzen du sexu-garapenen dibertsitatea. 4 dira nagusiki, eta horiek ere zenbait bariazio dituzte. Sindrometzat aitorturik daude hauek: androgenoekiko sentikortasunik eza, sortzetiko hiperplasia suprarrenala, disgenesia genital mistoa eta Turner-en sindromea. Kasu horietan guztietan elkarreragin-diferentziak egoten dira gizartean maskulino edo femeninotzat jotzen ditugun ezaugarri fisikoak eratzen dituzten osagaietan.
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jasaten duen komunitate baten barruan, adibidez ijituenean, LGTBIfobiak ere
diskriminazio-eragin handia dauka. Trans pertsona txiro batek aporofobiaren
ondoriozko diskriminazioa pairatuko du, baina bere taldean diskriminatua
izanen da trans izateagatik ere. Horrek esan nahi du LGTBIfobiak baduela
berezitasun bat: gai da taldearen babes-sareak desartikulatzeko.
Bestetik, diskriminazioak metatu daitezke, eta, horrenbestez, pertsonek
zenbait diskriminazio mota pairatu ditzakete aldi berean. Esate baterako,
dibertsitate funtzionala duen emakume lesbiana, trans eta migratzaile batek
bazterketa ugari jasan ditzake aldi berean. Kasu honetan, garrantzitsua da
kontzientzia hartzea identitateak eta gizarte-taldeak zeharkatzen dituzten
alderdi anitzez; izan ere, diskriminazioa eta bazterkeria lantzea zeregin
intersekzionala da. Horrela ekiditen da berriz erortzea bazterkeria batzuetan, beste batzuk landuz. Adibidez, maiz gertatzen da LGTBI esparruko
esku-hartze batzuetan ahanzturan geratzea adinekoak eta migratzaileak.

5.3. LGTBI populazioaren diskriminazioa
eta eskubide-urraketa:
indarkeria LGTBIfobikoak
LGTBI pertsonek nazioartean bizi duten egoerak erakusten du kolektiboak
zabaldutako diskriminazio-fronte bati aurre egin behar diola.

26

• Lan-esparruari dagokionez, inkestatutako populazioaren
% 34k uste du trans izatea desabantaila izan daitekeela lanpostu
bat eskuratzeko (Espainian, % 44k), eta % 28k lesbiana, gay
edo bisexual izatea ere desabantaila izan daitekeela (Espainian, % 31k).
Aitzitik, Espainiako erantzunen % 4an bakarrik esaten zen lankide
gay, lesbiana edo bisexual bat izateak deseroso sentiaraziko lituzkeela, Europako erantzunen aldean, non % 13 baitzen portzentaje
hori; ehuneko horiek % 6 eta % 17 dira, hurrenez hurren, lankide
trans bati buruz galdetuta.
Datu horiek aditzera ematen dute lantokietan ere LGTBIfobia nagusi dela, eta horrek zisheteronormatiboak ez diren pertsonen
diskriminazioa dakar.
• Politika-esparruko goi-karguetan dibertsitatearen presentziaz
bezainbatean, ikusten da Europan % 21 deseroso sentituko litzatekeela goi-kargua lesbiana, gay edo bisexuala balitz, eta % 29, transa
balitz. Espainiaren begietan, iritzi horrek pixka bat egiten du hobera,
ehunekoak % 8 eta % 12 baitira, hurrenez hurren.
Eurobarometroak bizitzaren gertuko egoerak ere arakatzen ditu, norberaren familia, alegia.

Egoerak erabat desberdinak dira herrialdetik herrialdera, LGTBI pertsonen onarpenaz eta haien eskubideen bermeaz bezainbatean, baita zer
eskualderi begiratzen zaion eta horren arabera ere; baina, edonola ere,
oro har, panorama ez da inolaz ere idilikoa.

• Inkestatutako europarren % 32k esan du deseroso sentituko litzatekeela seme-alabaren batek maitasun-harreman bat izanen balu
sexu bereko norbaitekin. Norbait hori trans pertsona izanen balitz,
ehunekoak % 43 joko luke. Zifrak atseginagoak dira, berriro ere, Espainian: % 13 eta % 23, hurrenez hurren.

EBko diskriminazio-barometroaren 2015ko datuek erakusten dute
LGTBI pertsonak estigmatizatuta daudela, eta horrek zaildu egiten die
laneratzea eta aukera-berdintasuna.

• Halaber, Europako herritarrak deserosoago sentitzen dira homosexualek afektu-keinuak egiten dituztenean gune publikoetan;
izan ere, % 34 deseroso sentitzen da keinu horiek bi emakumeren
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artekoak direnean, eta % 38, bi gizonen artekoak direnean. Espainian,
berriro, txikiagoak dira ehunekoak, % 16 eta % 18 hurrenez hurren.
Afektu-keinuek sortzen duten deserosotasunak horien zentsura ekarri
ohi du, eta hori diskriminazioa da, de facto, homosexualek portaera
hori ekidinen dutelako, gizartearen gaitzespena mugatzeko.
Pertsonen portaerak eta sentimenduak dira diskriminazioaren oinarria, baina eskubideak urratu edo mugatzen direnean ikusten da modu
agerikoagoan diskriminazioa gauzatzen dela.
• Ildo horretan, Europan inkestatutakoen gehiengoak uste du gay,
lesbiana eta bisexualek heterosexualen eskubide berberak eduki
behar dituztela; % 22k, aldiz, ez du hori hala ikusten.
• Ehunekoak gora egiten du eskubide jakin bati buruz galdetzean: sexu
bereko pertsonen arteko ezkontza-eskubidea. Europarren heren
batek uste du ez litzatekeela baimendurik egon behar Europan. Laurden batek uste du transek ez luketela eduki behar nortasun-agiriak
genero-identitateari egokituz aldatzeko eskubiderik. Espainian jasotako
erantzunak hobeak dira: % 6k bakarrik uste du ez lituzketela eskubide
berberak eduki behar; %10 ezkontza-eskubidearen aurka dago eta %8
transek agiriak haien sexu-identitatearekin bat egokitzearen kontra.
Trans pertsonentzat, nortasun-agirietan izena egokitu ezin izatea indarkeria instituzionala da, eta horren kontrako defentsa-gaitasuna urria da.
Berariaz Espainiako populazioaren iritziari dagokionez, zenbait ikerlanek azpimarratu dute esparru normatiboan, politikoan eta sozialean
jarduteko beharra, LGTBI pertsona eta komunitateek bizi duten diskriminazioari modu eraginkorrean aurre egin nahi bazaio.
• Europako lesbiana, gay, bisexual eta transen Nazioarteko Elkartearen
arabera (ILGA, 2015), Espainiak kolektiboarekiko duen jarrera neurtzean,

inkestatutako lagunen % 13k esan zuen “zertxobait deseroso” edo “oso
deseroso” sentituko litzatekeela bizilagun homosexual bat edukiz gero.
Ehunekoak % 23 jotzen du ezin izanen balute lehen begi-kolpean zein
sexukoa den identifikatu.
Inkestatutako % 40k onartu du zertxobait edo asko atsekabetuko litzatekeela seme-alabaren batek sexu bereko norbaitekin maitemindu dela
esanen balio; % 18rentzat onartezina litzateke seme bat emakume gisa
jantzi eta adieraztea, eta % 17rentzat, alaba gizon gisa balitz.
Inkesta erantzun zutenen %31k “ez ados” edo “inolaz ere ados” erantzun
zion baieztapen honi: “gay, lesbiana edo transexual gisa identifikatzen
diren gazteen jazarpena arazo garrantzitsua da”. Horrek adierazten du populazioaren ia herenarentzat jazarpen LGTBIfobikoa ez dela arazo bat.
Are larriagoa da % 13k “ados” edo “hein batean ados” erantzun izana
“lesbiana, gay, transexual edo intersexual izateak delitua izan beharko
luke” baieztapenari, eta %20k pentsatzea sexu bereko pertsonen arteko
ezkontzek ez luketela legezkoak izan behar. Gainera, badago populazioaren ehuneko bat ados dagoena pertsonen gizarte-eskubideen eta
askatasun afektibo eta sexualaren kontrako diskriminazio-elementuak
txertatzearekin.
Informazio gehiago ematearren LGTBI populazioari buruzko iruditerian
nagusitzen diren aurreiritzi eta estereotipoen gainean, horiek baitaude
diskriminazio-zioen azpian, Estudio diagnóstico de fuentes secundarias sobre
la discriminación en España (RED2RED, 2007) ikerlanak aditzera ematen
du LGTBI pertsonak harriduraz, ulertu ezinez, mesfidantzaz, errezeloz,
atsekabez edo ezinegonez hartzen direla, eta haustura irudikatzen dutela emakumearen eta gizonaren kontzeptu tradizionalekin eta familia
tradizionalaren esanahiarekin.

Iruñeko Udala

• Gayak irainduak dira, femeninotasunetik gertukotzat jotzen dira,
edo arbuiatzen, besterik gabe. Lesbianak ez dira hain ezagunak, gizartean ikusgaitasun txikiagoa dutelako, baina komunikabideetan
irudi publiko okerragoa dute. Ikerlanean agerian geratzen da batetik
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matxismoaren eta homofobiaren arteko lotura eta bestetik zein
garrantzitsua den ikusgaitasuna aurreiritziak desegite aldera.
Barne Ministerioak gorroto-delituei buruz egindako 2016ko txostenean 14 (Ministerio del Interior, 2016) adierazten da urte hartan
230 delitu egon zirela Espainian sexu- edo genero-orientazio zein
identitate zioengatik; horrek esan nahi du aurreko urtearen aldean
% 36 hazi zirela. Erasotzaileak gizonak izan ziren batik bat (% 88),
baita biktima gehienak ere (% 63).

liberal zein instituzionalak eta barneratutako dimentsiokoak (Pichardo,
Adolescentes ante la diversidad sexual. Homofobia en los centros educativos,
2009) (Borrillo, 2001). Dimentsio horien bidez gizarteak LGTBI pertsonenganako gaitzespen-klima bat sortzen du, eta toki batzuk etsai-gune
bihurtzen. Sexu-orientazio zein genero-identitate guztiak kontuan hartzen
dituen gizarte integratzaile baten alde lan eginen bada, interesgarria da
dimentsio bakoitzak nola funtzionatzen duen ikustea, labur bada ere.

• Datuek jarrera LGTBIfobikoak egon badaudela berresten dute, nahiz eta
haien funtsa, dagoeneko adierazi den bezala, dibertsitatearen balioespen eta aitortzarik eza den, bai eta, patriarkatuaren mendeko eredu
sexistetan oinarrituta, bazterkeria justifikatzen duten egituretan eroso
egotea ere. Estatistikak lagungarriak dira ulertzeko LGTBI populazioak
pairatzen dituen diskriminazioak eta oinarrizko eskubideen urratzeak
ez direla gertakari isolatuak, baizik eta, kontrara, egiturazko gaitzespenaren adierazpena. Gaitzespen horri LGTBIfobia esaten diogu, eta estu
loturik dago genero-normatibitateko esparruekin, arestian aipatu bezala.

Dimentsio honi antzematen zaio errazen, agerikoa baita. LGTBI
pertsonak gaitzestera daraman ekintza oro da portaera horren
adierazpena. Horren barruan sartzen dira hitzezko erasoak, eraso
fisikoak, mehatxuak eta askotariko bazterkeria-moduak. Portaera
horrek gaitzespena adierazten du hala ekintzarengatik beragatik
nola balioespen-faltagatik; LGTBI errealitatea ikusezin egitea, adibidez, bazterkeria-ekintza da, ez delako aintzat hartzen.

LGTBIfobiak modu zabalean jarduten du, eta dimentsio ugaritan.
Erraza da, hein batean, erasorik larrienei antzematea (mehatxuak, irainak,
kolpeak, bultzadak, intentsitate edo larritasun ezberdineko eraso fisikoak);
aitzitik, zisheteronormatiboak ez diren pertsonenganako diskriminazioak
eraso nolabait sotilagoak15 hartzen ditu barne, maiz ez direnak erraz detektatzen eta oro har hainbat dimentsiotako aurreiritziak tartean sartzen
dituztenak, hala nola portaera-dimentsiokoak, dimentsio kognitibo, efektibo,

1. Portaerazko LGTBIfobia

2. LGTBIfobia kognitiboa
Dimentsio kognitiboa osatzen dute bazterkeria-portaerak zuritu
nahi dituzten gogoeta-ideia arrazoituek. Oro har, ez diote eusten
arrazoibide zirkularretan amaitutako ganorazko azterketa teoriko
bati. LGTBIfobia kognitiboaren adibide bat izan daiteke bikote homosexualei ezkontzea galarazten zien legezko desparekotasuna zuritzea
ezkontzearen helburua espeziea ugaltzea dela premisapean. Horren
arabera, kolpe bakar batez eta aldi berean desagertuko litzateke hala
heterosexual antzuen nola ondorengorik nahi ez dutenen ezkontzeko
eskubidea.

14. Gorroto-delituari dagokionez, Zigor-kodearen 510. artikuluan jasotzen da “a) Talde, taldekide-multzo edo pertsona jakin batenganako gorrotoa, areriotasuna, diskriminazioa edo indarkeria zuzenean edo zeharka jendaurrean sustatu, bultzatu edo
eragiten dutenei, talde horretako kide izateagatik, zio arrazista edo antisemitengatik, edota ideologiari, erlijioari, sinesmenei nahiz familia-egoerari, familiako kideen etnia-atxikimenduari, arraza edo naziotasunari, nazio-jatorriari, sexuari, sexu-orientazio
edo -identitateari loturiko beste arrazoiengatik, edo genero-, gaixotasun edo desgaitasun arrazoiengatik,” urte batetik lau urtera bitarteko espetxe zigorrak eta sei hilabetetik hamabi hilabete bitarteko isunak ezarriko zaizkiela, delitu horri egotzita.
15. A
 zkenaldian, mikromatxismoen kontzeptua (Bonino, 2004) LGTBIfobiara hedatzen ari da. MikroLGTBIfobiak terminoaz ikusarazten ari dira LGTBI pertsonek pairatzen dituzten diskriminazio-prozesu sotilak.
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3. LGTBIfobia afektiboa

6. LGTBIfobia barneratua

Dimentsio afektiboa da lantzen zailena, bizitza osoan zehar ikasitakoa baita, zerbaiten gaitzespen emozionala, eta horrek ez dio ez
arrazoibideari ez logikari jarraitzen. Badu gehiago baldintzapenetik.
Esate baterako, beste kultura batzuentzat oso desatsegina da olagarroa jatea, guretzat intsektuak jatea bezainbeste; intsektu horiek
jatea, baina, gozamena da Mexikoko leku batzuetan.

Azken dimentsio hau biziki kaltegarria da. Honen bidez, gainerakoek
bazterkeria-mota hau onartzen duten bezala, kolektiboaren barruan
dagoen pertsonak berak diferentzia hori bereganatu eta barneratzen
du, inork nahi ez duen ezaugarri negatibo gisa. Dimentsio hau dela
medio, erasoetako asko ez dira halakotzat jotzen, ohikoak direnez
normaltzat hartzen direlako. LGTB adingabeek denbora asko pasata salatzen dituzte jazarpen-egoerak, sistemak irakatsi dielako
“desberdinak” direnez erasoak naturalizatuak direla. (Benitez, 2015).

4. LGTBIfobia liberala
Dimentsio liberala moral jakin batek laguntzen du, jendaurrean
itxura normatiboa eskatzen duen moral batek, alegia. Desbideratutako joera onartzen da baldin eta sekretupean eta eremu pribatuan geratzen bada, jendaurrean araua indartzen bada. LGTBIfobia
liberala tolerantea da homosexual eta bisexualekin baldin eta haien
harremanak etxe barruan, hots, ezkutuan, izaten badituzte. Baina
feminismoaren bigarren olatuaz geroztik agerikoa denez, pertsonala
politikoa da (Carol Hanisch-ek 1970ean jaso bezala), dimentsio
biak harreman estuko bizitza-alderdiak baitira. Horren ondorio
zuzenak dira ikusezintasuna, eta, ebidentziarik ez dagoenez gero,
errealitatea ukatzeko aukera.

5. LGTBIfobia instituzionala
Dimentsio bat baino, administrazio-praktika baztertzaileak finkatzen direnean sortutako gizarte-desparekotasunaren ondorioa da.
Arauek, prozedurek, zerbitzu publikoek edo formularioek populazioaren zati bat baztertzen dutenean diskriminazioa egiten da de
facto. Horixe da instituzionalizatutako LGTBIfobia. Horren adibide
garbia dugu, esaterako, emakume-bikoteek ez dutela eskuragarri
laguntza bidezko ugalketa, eta bikote heterosexualek, aldiz, bai16.
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LGTBIfobiak nola, diskriminazio-portaerek ere hainbat maila dituzte erasoaren intentsitatearen arabera. Portaera zuzenean izan daiteke
erasokorra eta indarkeriazkoa, edo maila apalagoko agresibitatea eduki,
sotilagoa; halakoak dira komentario desegokiak, ezaxolakeriako, isiltasuneko edo ezikusizko portaerak. Maila guztietako LGTBIfobiarengatik
eraiki da, talde gisa, itxuraz talde-ezaugarririk ez duen LGTBI populazioa,
partekatutako diskriminazioarengatik, alegia.
Hori horrela, gainerako herritarren aldean lotura kultural, fenotipiko edo fisiologikorik ez dagoela, sexu-orientazio edo genero-identitate
ez-normatiboa edukitzeak bidea eman du pertsona horiek multzo batean sartzeko, eta multzo horri etiketa bat jartzeko, zeinaren ezaugarri
komun nagusia diskriminazioa baita. Lesbiana, gay, bisexual edo transak
dena delako familia batean jaiotzen dira, non amankomuneko lotura
handiagoak izanen baitituzte hurkoekin, senideekin edo taldekideekin
bere orientazio edo genero-identitate bereko beste inorekin baino. Zapalkuntza-sistema zisheteronormatiboak, baina, bazterkeria-bizipen
bertsuak biziarazten dizkie, eta horrek lotzen ditu eskari sozial beraren
inguruan: benetako berdintasuna.

16. F oru-erkidegoan egoera horri buru eman dio Osasun kontseilariak azaroaren 17an emandako 660E/2017 Foru Aginduak, zeinak Nafarroako zerbitzu-zerrenda osagarrian sartzen baititu bai emankortasun- eta ugalkortasun-tratamenduetarako prestazioak sexu bereko bikotekideekin bizi diren edo bikoterik ez duten emakumeentzat, bai erekzioaren disfuntzio iatrogenikorako tratamendu farmakologikoa.

29

Iruñeko
LGTBI
populazioaren
errealitateari
buruzko
diagnostikoa
Iruñeko Udala

6. LGTBI populazioaren
errealitateak Iruñean
30

Iruñeko
LGTBI
populazioaren
errealitateari
buruzko
diagnostikoa
Iruñeko Udala

6.1. LGTBI populazioaren errealitateak Iruñeko
mugimendu eta entitateen arabera
Iruñeak ibilbide luzea egin du aktibismo politikoan, eta horrek LGTBI eskubide eta errealitateen gaineko defentsa-irudia proiektatu du biztanle gutxiago dituzten gertuko udalerrietara, haietan zailagoa baita errealitatea kudeatu eta gizarteratzea.
Halaber, Iruñeko aktibismoaren irudiak eragina dauka Estatuan LGTBI eta queer
eskubideen alde aritzen diren kolektiboetan, eta, jakina, Iruñeko mugimenduek ere
jaso dute gertuko lurraldeetako beste kolektibo batzuen lorpen eta bizipenen eragina.
Euskal Autonomia Erkidegoaren gertutasuna dela-eta, bertako gizarte-mugimenduek
eragin handi samarra izan dute Iruñean eta alderantziz, ekimen amankomunek eta bi
lurraldeetako elkarteen arteko elkarlanak erakusten dutenez.
Beste hiriburu batzuetan bezala, Iruñeko LGTBI elkarteak bertako populazioaren herri-eskariari heltzeko sortu ziren, baina gertuko herrietako jendearentzat ere badira. Hori
eskubide-berdintasunaren aldeko aktibismoaz lortzen da, non mobilizatzen diren lagunak
baino gehiago baitira eskubide horien onuradunak, baina, baita ere, informazioa emanez eta
batez ere ikusaraziz, jarduera ugarirekin eta herritarrengandik gertu dauden pertsonekin.
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Iruñeko elkarteak irekiak dira, eta, hortaz, pertsona guztiei ematen
diete arreta, nongoak diren kontuan hartu gabe. LGTB kolektiboen zeregina sortu zirenean ezarritako hasierako helburuez harago joan ohi
da: erreferente bihurtzen dira agian bertako jardueretara bertaratu ezin
diren pertsonentzat eta balio handiko informazioa sortzen dute beste
erkidego batzuetako antzeko kolektiboetarako. Elkarteek ekoitzitako
azterlan eta txostenek ispilu berdinzale gisa balio dute, lortutako aurrerapausoak eta mekanismorik egokienak erakusten baitituzte, beste
kolektibo batzuetarako eredu gisa.
Nafarroako herri eta hiri batzuk ez dira segurutzat jotzen bertako
LGTBI jendearentzat, haietan LGTBIfobia maila handiei antzematen
zaielako, eta hori horrela, baliteke jende hori seguruagotzat jotzen
dituzten guneetara alde egitera hartaraturik sentitzea. Sexilio esaten
zaio fenomeno horri. Elkarteen papera pertsona horiei harrera egitean
hil ala bizikoa da, lehen egunerokoan zituzten babes emozionalen,
adiskideen, auzotarren eta senideen galera arintzeko balio du-eta.
Batzuetan gertatzen da aurrez ez zegoela halako babesik, eta orduan
are garrantzitsuagoak dira kolektiboak LGTBI pertsonentzat: elkar
laguntzeko eta identitatea bera ulertzeko sareak ehuntzen dituzte.
Kolektibo horiek Iruñean daude, eta, horrenbestez, Iruña pertsona
askoren harrera-hiri bihurtzen da, askatasun, segurtasun eta babeserako gune gisa ikusten baitute.
Iruñeko LGTBI kolektiboek helburu berdinzale argiak dituzte, azterlan
honetarako landa-lanean bildutako informazioak adierazten duenarekin
bat. LGTBI populazioaren benetako eskubide-berdintasuna nahi dute,
eta kidetasunen arabera, behar eta ezaugarri jakin batzuk koordinatzen dituzten elkarteetan taldekatzen dira. Hortaz, badira emakumeen
elkarteak, gizonenak, transenak, trans familienak, eta abarrenak. Hala
ere, haien interesak koordinatzen dituzte, eta komunikazio erraza dago
haien artean, helburu komunetan elkar arituz.
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Kolektiboek argi adierazten dute baikor direla berdintasunaren eta
aitorpen sozialaren arloetan hirian zein eskualdean egiten ari diren
aurrerapausoei dagokienez, eta hori aktibismo tinkoari zor zaiola, baina
beldur dira nolabaiteko erosotasun-egoera gerta daitekeela, oraindik
lan egin behar baita estereotipoak deuseztatzeko, baita kolektiboaren
barruan ere.
Gizartearen aurrerapausoetan, administrazioaren egiteko garrantzitsua
onartzen dute; eskertzen dituzte haien interesak agenda politikoan
txertatzeko ahaleginak eta konpromiso handiagoak eskatzen dituzte kolektiboa ikusarazteko. Hala ere, beldur dira irekitasunaren eta
gizarteratzearen aldeko aldaketak ez ote diren interes alderdikoien
mende izanen.
Hiria eta haren banaketa da kontu garrantzitsuenetako bat, Iruña
bizilekua delako hala hemen harrera egin zaienentzat nola sustraiak dituztenentzat. Iruña hiri segurutzat jotzen da, baina badira ñabardurak;
horrek erasoen eta jazarpenaren kezka pizten die LGTBI kolektiboei.
Hori dela-eta, Administrazioari eskatzen diote engaiatu dadin, LGTBI
populazioak bere eskubideak eta betebeharrak erabat gauzatu ahal
ditzan.
Populazioak, oro har, aldaketa eskatzen bide du jarrera irekiago
baten eta LGTBI ikusgaitasun handiagoaren alde, homosexual, bisexual,
trans eta intersexualen errealitateak normalizatzearen alde. Irekitasun
hori, baina, sektore jakin batzuek edo norbanako LGTBIfobikoek trabatzen
dute, gutxiengo izanagatik ere areriotasun-giro nabaria sortzen baitute
gune publiko komunetan.
Alderdi horiek guztiak xehetasun handiagoz azaltzen dira hiriko LGTBI
populazioak adierazitako iritzietan.

6.2. LGTBI populazioaren errealitateak
haien hitzetan: ezaugarriak, bizipenak,
eskubideak, partaidetza eta eskariak.
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xede duena modu arrazoitu eta pluralean jasotzea populazio honen ahots
guztiak, betiere publikoan jarduteko gako diren emaitzak emate aldera.

Iruñeko Udala

Atal honetan modu orokorrean aztertzen dira Iruñeko LGTBI populazioari
aplikatu zaion inkestaren ondorioz lortutako emaitzak17.
Inkestarako lortu den hartzaile-lagina esanguratsua izan da: askotariko
orientazio eta genero-identitateko 148 lagun. Lagin hori lortu da hiriko
elkarte eta entitateen babes eta engaiamenduari esker, inkesta hedatu zedin
asko inplikatu baitira; horrek agerikoa egiten du, lantalde tekniko honen
iritziz, egon badagoela bai Iruñeko LGTBI populazioarekin parte hartzeko
nahia haiek ukitzen dituzten gaietan, bai herritarren aktibazio nabarmena.
Ekimena hedatu eta datuak biltzeko inkesta telematikoa erabili zenez, beharrezkoa zen gutxieneko gaitasuna edukitzea informazioaren
online tresnen erabileran. Metodologiari buruzko atalean adierazi denez,
baliteke erabaki horrek eragina eduki izana lortutako laginean; izan ere,
Internetekin eroso sentitzen ez den populazioari gogoa kendu ahal izan
dio, baina, bestetik, aukera eman du inkesta hedatzeko publiko espezifiko
eta heterogeneo baten artean, eta halakoa da LGTBI kolektiboa.
Jarraian aurkezten diren emaitzetan egoki jo da ikerketa-prozesuan
aplikatu diren beste teknika batzuetatik lortutako informazioa gehitzea, informatzaile nagusien eskutik modu kualitatiboan eskuratutako informazioa
dimentsionatzeko. Horrela, konstruktu integral eta integratua eskaintzen da,

Inkestatutako populazioa
Identitateak
Iruñeko identitate ez-normatiboen aniztasuna ikaragarria da. Ezagunagoak
diren orientazio eta identitateez gain –lesbiana, gay, bisexual eta trans– beste
batzuk ere aipatu dira, hala nola queer, horren tokiko bertsioak diren marika
eta bollera, pertsona ez binarioa, pansexuala, arromantikoa edo asexuala18.
Edonola ere, egia da lagineko gehiengoa kategoria tradizionaletan sartzen
dela; kategoria berri horien kasu gutxi daude, jarraian ageri den grafikoak erakusten duenarekin bat. Hain ezagun ez diren kategoria horien
ordezkapen txikiak eragina izan du galdera batzuetan taldez talde egindako analisian, ez baitago populazio nahikorik banaketa hori azaltzeko.
Hori horrela, joerak identitate jendetsuen arabera antolatzen dira: gayak,
lesbianak eta emakume bisexualak. Ordezkapen handien duen identitatea
gayena da (%36), gero emakume bisexualena (%24) eta gero lesbianena (%17).

17. G
 aldetegia txosten honen eranskinean ikus daiteke.
18. G
 aur egun identitate berriak daude, LGTBI mugimenduaren siglei laguntzen dietenak. Labur, honela deskribatu daitezke:
• Asexualek libidoa bai baina sexu-desirarik ez dute, eta izanez gero, oso baxu. Ildo horretan, pertsona arromantikoek ez dute erakarpen erromantikorik sentitzen ezein pertsonarengana.
• Pansexualek edozein pertsonarenganako erakarpena dute, ez die axola gizonak, emakumeak, zis edo trans diren, edo pertsona ez-binarioak diren.
• Pertsona ez-binariotzat jotzen dira ez genero batekoak ez bestekoak sentitzen ez diren transak. Hau da, ez dute beren identitatea emakume edo gizon izatearekin lotzen, baizik eta bien artean aritzen dira, edo identitate batetik bestera pasatzen.
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1. grafikoa: Inkestatutako LGTBI populazioa, adierazitako identitatearen arabera

Harrigarria da emakume bisexualen ordezkapen handia. Aintzat harturik identitatea ikusaraztea dela kolektibo horren aldarrikapen tradizionaletako bat, emakume bisexualen kopuru handiak errealitate esanguratsua
jartzen du mahai gainean, LGTBI komunitateak kontuan eduki beharrekoa.

Profil demografikoa
• Laginaren batez besteko adina 30 urte da, adin horretatik gertu
daudela inkestatu diren pertsona gehienak19. Haien % 45 daude
19 eta 30 urte bitarteko tartean. Ordezkapen handiena 19 eta
24 urte bitartekoena da, hiriko LGTBI populazioaren % 28 baitira,
25etik 30era bitartekoak % 17 dira eta 31 eta 36 urte bitartekoak
inkestatutako populazioaren % 15.
Inkesta erantzun dutenen artean 13 eta 18 urte bitarteko adingabeen
kopuru handia dago, guztizkoaren % 13. 37 eta 60 urte bitarteko
tarteek laginaren % 28 jotzen dute. Bestalde, 13 eta 36 urte artean
dago inkestatutako LGTBI populazio gehiena, % 72. Horrenbeste
jende gazteren kontzentrazioak nolabait zedarritzen du populazio
mota horren bereizgarri bat.

>>>
Gay-identitateak dauka
ordezkapenik handiena (%36),
ondoren emakume bisexualek
(%24) eta gero lesbianek (%17).
Harrigarria da emakume
bisexualen ordezkapen handia.
Aintzat harturik identitatea
ikusaraztea dela kolektibo
horren aldarrikapen tradizionaletako bat, emakume bisexualen kopuru handiak errealitate
esanguratsua jartzen du mahai
gainean, LGTBI komunitateak
kontuan eduki beharrekoa.
>>>

• Espero zenarekin bat, ikusita zein adin-tartek duen ordezkapen
handiena, gehiengoa (% 70) ezkongabea da, eta % 12 baino ez
da legearekin bat eratutako bikote baten kide.
• Horrek, baina, ez du esan nahi bakarrik bizi direnik. Inkestatutako
LGTBI pertsonen % 75 jende gehiagorekin bizi da; zehazki % 41
familiarekin bizi da (anai-arrebak, aita, ama, osaba-izebak…). % 19
bikotekidearekin bizi da, eta % 13 adiskideekin edo pisukideekin.
bi
Iturria: geuk egina, Iruñeko LGTBI populazioaren inkestako datuetatik abiatuta.
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19. Galdetegian, adinari buruzko galdera irekia zen, eta hortik abiatuta adin-tarteak diseinatu dira, informazioa multzokatu eta estatistika helburuetarako ustiatzeko. Adinen 5 urteko multzoak egin dira,
lagineko adin txikienetik hasita, hots, 13 urtetik, adin handienekora, kasu honetan, 60 urtera.
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2. grafikoa: Inkestatutako LGTBI populazioa adin-tarteka banaturik

Iruñeko Udala

<<<
Laginaren batez besteko adina
30 urte da. Pertsonen % 45
19 eta 30 urte bitarteko
tartean dago; 37 urtetik 60ra
bitartekoan, % 28. Hori horrela,
13 eta 36 urte artekoa da
inkestatutako LGTBI populazio
gehiena, % 72. Horrenbeste
jende gazteren kontzentrazioak zedarritzen du, nolabait,
populazio mota horren bereizgarri bat.
<<<

Iturria: geuk egina, Iruñeko LGTBI populazioaren inkestako datuetatik abiatuta.

Horiek gazteak izaten dira, eta familia-arduraren faltan ere ikusten da hori; izan ere % 64k ez dauka aurreko zein ondorengo
ahaideez edo beste senideren batez arduratu beharra.
• Badira lagineko pertsonen artean familia-ardurak dituztenak: % 14k
aurreko belaunaldiko ahaideak zaintzen ditu, % 10ek ondorengo
ahaideak, % 7k beste senide batzuk eta soilik % 5ek esan du beste
pertsona batzuk zaintzen dituela. Ehuneko horien arabera, bere

nagusiak kargura eduki edo zaintzen dituztenak gehiago dira semeak edo alabak zaintzen dituztenak edo haiekin bizi direnak baino.
• Inkestatutako LGTBI pertsonen ia erdiek (% 48) besteren
kontura egiten dute lan, % 10ek esan du bere kontura lan
egiten duela, eta laurden bat (% 26) ikasten ari da. Inkestatutako LGTBI populazioaren % 12k langabezian dagoela
esan du.
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>>>
Inkestatutako LGTBI pertsonen ia erdiek (% 48) besteren
kontura egiten dute lan,
% 10ek esan du bere kontura
lan egiten duela, eta laurden
bat (% 26) ikasten ari da.
Inkestatutako LGTBI populazioaren % 12k langabezian
dagoela esan du.
>>>
Bukatutako ikasketen mailari
dagokienez, % 49k unibertsitate-ikasketak ditu; % 15ek,
goi-mailako lanbide heziketakoak, eta % 18k lanbide
heziketako edo Batxilergoko
ikasketak gainditu ditu (% 8 eta
% 10 hurrenez hurren).
>>>

3. grafikoa: LGTBI populazioa jardunaren arabera

4. grafikoa: LGTBI populazioa, bukatutako ikasketa mailen arabera

Iturria: geuk egina, Iruñeko LGTBI populazioaren inkestako datuetatik abiatuta.

Iturria: geuk egina, Iruñeko LGTBI populazioaren inkestako datuetatik abiatuta.

• Bukatutako ikasketen mailari dagokienez, % 49k unibertsitate-ikasketak ditu, % 15ek goi-mailako Lanbide Heziketakoak eta
% 18k Lanbide Heziketako edo Batxilergoko ikasketak gainditu
ditu (% 8 eta % 10 hurrenez hurren).
• Bizilekuaz bezainbatean, inkestatutako pertsonen gehiengoa, hau
da, % 77, Iruñean bizi da. % 19 denbora dexente egoten da hirian,
dela ikasketengatik, aisiagatik edo lanagatik. Horrek bidea ematen
du berresteko laginetik lortutako informazioa Iruña inguruko errealitatearena dela, hirian bizi eta hiria ezagutzen duen jendearena.
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• Iruñeko LGTBI populazioa oso banaturik dago hiriko auzoetan; kontzentraziorik handiena Alde Zaharrean dago (%20), eta gero, Arrotxapean
(% 10). Ez da harritzekoa, kontuan hartzen bada ikerlanerako kontsultatu diren informatzaileek esandakoaren arabera Alde Zaharra jotzen
dela LGTBI populazioarekin adeitsuen den hiriko gunetzat, non kolektiboa naturaltasunez adierazteko askeagoa sentitzen baita. Oro har,
LGTBI pertsonak hirian sakabanaturik daude; horrek esan nahi du hirian
dagoen banaketa nahiko homogeneoa dela LGTBI pertsonen bizilekuaz bezainbatean. Inkesta erantzun duten pertsonak aintzat harturik,
Lezkairu auzoan izan ezik, auzo guztietan dago LGTBI populazioa.
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Laburbilduz, inkesta erantzun duten pertsonen batez besteko profila hauxe da: pertsona gaztea, goi-mailako ikasketak amaitu dituena,
besteren kontura lan egin eta familia-ardurarik ez duena eta senideekin,
adiskideekin edo bikotekidearekin bizi dena.
Inkestatutako pertsonen heren batek adierazi du elkarte bateko
kide dela. % 32k esan du LGTBI elkarte, entitate edo kolektiboetako
kide dela, eta % 38k, beste edozein esparrutako elkarte, kolektibo, entitate edo sindikatukoa. Kasuen laurden batean, LGTBI entitateetako
kide zirenak beste esparru bateko entitate batekoak ere baziren. Datu
horrek erakusten du badagoela lotura LGTBI identitateetako pertsonen
eta elkartegintza independentearen artean. Lotura horren arabera,
elkartezale diren pertsonak elkarteetan sartuko dira haien identitate
afektibo-sexuala edo genero-identitatea edozein dela ere.
Aipatzeko modukoa da ez dela posible genero-identitate jakin baten
eta elkarteetan aritzeko joeraren arteko erlaziorik ezarri, genero edo
identitatearen araberako ehunekoak nahiko parekaturik daudelako. Horrek
joera bat uzten du agerian; guren gizartean genero-banaketa nahiko
parekidea da mobilizazio politikoari dagokienez.

Iruñeko Udala
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Laburbilduz, inkesta erantzun
duten pertsonen batez besteko
profila hauxe da: pertsona
gaztea, goi-mailako ikasketak
amaitu dituena, besteren kontura lan egin eta familia-ardurarik ez duena eta senideekin,
adiskideekin edo bikotekidearekin bizi dena.
<<<

Bestalde, aipagarria da elkartegintzarako joera LGTBI pertsonen eskubideen alde aritzen diren kolektiboetan ez dela handiagoa kolektibo
horren barruan, beste mota bateko entitateetako kide izateko joera
baino. Aintzat hartu behar da LGTBI elkarteen lana mesedegarria dela,
zuzenean, haien eskubideei begira.
Emaitzak ikusita, zentzu handiagoa hartzen du informatzaile nagusiek “kolektiboaren eta haren errealitatearen ikusgaitasun handiagoa” dela-eta egindako eskaerak. Beharbada populazioak antzeman
beharko lioke kolektiboek egiten duten lanaren eta horrek gizartean
dituen emaitzen garrantziari, ikus dezaten zenbateraino diren inpor37
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tanteak mugimenduak eta sortzen dituzten onura pertsonal zein
kolektiboak.
Bestetik, LGTBI entitateetan jardun aktiboa edukitzea eta egituretan engaiatzeak ikusgaitasuna errazten du, edo, behintzat, senideek eta gertukoek
pertsona hori kolektiboarekin lotzea. Jarraian ikusiko denez, baina, lortutako
datuen arabera, pertsona guztiak ez daude prest LGTBI komunitatearekiko
atxikimendua jendaurrean adierazteko, ikusgai egoteak berekin dakarrelako
gizarte-indarkeria LGTBIfobikoa pairatzeko arriskua.

hau da, naturaltasunez erakusten dutela beren dibertsitate sexuafektiboa edozein tokitan, eta ez dutela arazorik LGTBI kolektiboarekin lotzen edo identifikatzen badituzte. Inkestatutakoen % 23, aldiz,
bai saiatzen da haien nortasuna ikusgai ez jartzen, eta % 32, soilik
batzuetan da ikusgai. Horrek esan nahi du pertsonen % 45 modu irekian agertzen dela LGTBI gisa, baina % 23k ezkutuan gordetzen duela
eta % 32k batzuetan soilik edo inguruabar jakin batzuetan adierazten
duela. Banaketa hori ikusita, Iruñean badago oraindik herritarrekin
zer landu, LGTBI populazioa aske eta itzulingururik gabe agertzeko
bide ematen duten gune seguruak bermatu nahi badira. Gaur egun,
populazioaren zati batek, % 23k LGTBI pertsonei egindako inkestaren
arabera, armairu barruan jarraitzen du20.

Ikusgaitasuna eta norberaren
identitatearen zein orientazio
sexu-afektiboaren adierazpena

Informazio-emaile nagusien bidez jasotako informazioak aditzera eman
du LGTBI pertsonen ikusgaitasuna dela jazarpen-egoerak edo askotariko
eraso motak pizten dituen osagai bat. Ageriko LGTBI pertsona izateak
berekin dakar herritarren aldetik erasoak jasateko arriskua edukitzea
edo handitzea.

Inkestan propio azpimarratu da bloke bat, non norberaren identitate
eta orientazio sexu-afektibo askotarikoen bizipenari buruzko galderak
eta joera horiek Iruñean adierazteari buruzkoak egiten baitziren, inguru
sozialak dibertsitate horrekiko onarpen-mailaren eta diskriminazio-ezaren
erakusle diren aldetik.

Datu hori identitatez identitate aztertuta, ikus daiteke emakume
bisexualak direla gutxien saihesten dutenak beren identitatea ikusgai
jartzea, kasuen % 59 direlarik; haiek dute identitatea ikusgai ez jartzen
saiatzen direnen ehunekorik txikiena (% 13). Datu horiek bestelakoak
dira emakume lesbiana eta gizon gayen kasuan, % 35ek eta 38k erantzun
dutelako, hurrenez hurren, ez dutela ezein tokitan saihesten ikusgai izaten
eta haien dibertsitate sexual eta afektiboa modu irekian ikusgai jartzen.

Hori horrela, “saiatzen al zara zure nortasuna ikusgai ez jartzen eta/
edo LGTBI kolektiboaren barruan zaudela erakusten duten elementuak ez
eramaten?” galderari dagokionez, erantzun ziotenen ia erdiek (% 45)
adierazi zuten ez zutela saihesten haien nortasuna ikusgai jartzen,

Puntu honetara iritsita komeni da argitzea bisexualek diskriminazio
mota bereizgarri bat jasaten dutela, oker ulertzen delako haien orientazioa
indefinizioak edo segurtasun faltak eragindakoa dela, edo “fase bat” dela,

20. “Armairutik ateratzea” esamoldeak LGTBI pertsona baten orientazio afektibo-sexualaren edo genero-identitatearen ikusgaitasuna adierazten du, zisheteronormatibitate-presuntzioaren aurrean. Norbera jendaurrean ikusgai agertzea da, finean.
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5. grafikoa: Guneak eta LGTBI pertsonen ikusgaitasun-maila
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Iturria: geuk egina, Iruñeko LGTBI populazioaren inkestako datuetatik abiatuta.
% 43k aditzera ematen duenez;
gero datoz auzo-esparrua eta
dela ikusgaien inkestatutako pertsonen % 70. Familia-esparrua edo etxea erakunde publikoak, non
eta, hortaz, unean uneko edo aldi baterako egoera dela, heterosexuabera da gunerik seguruenetako bat, eta inkestatu direnen % 62k esaten erantzunen % 42 eta % 41, hulitate normatiboaren “onbidera itzuli” artekoa. Diskriminazio horretan
du beti edo ia beti erakusten duela bere identitatea. Edonola ere, harri- rrenez hurren, ildo horretakoak
ere bada beste dimentsio bat: gizarteak oro har tolerantzia handiagoa
izan diren.
garria da inkestatutako LGTBI populazioak gune publiko komunak jotzea
du pertsona bisexualekiko, harreman heterosexualak dituztenean ez
<<<

dutelako sexualitate heteronomoarekin bat ez datorren ezer erakusten.

beraien etxea baino toki seguruagotzat (% 2 gehiago) ikusgai agertzeko.

Gune jakin batzuei buruz galdetuta, erantzunek ñabardura interesgarriak plazaratu dituzte, populazioren gehiengoak –% 50ek baino
gehiagok– erantzun baitu ikusgai agertzen zela.

Aitzitik, lantokian dago erreparo gehien norberaren dibertsitate sexuala eta afektiboa ikusarazteko; izan ere, erantzunen % 43an adierazi
da lan-esparruan ez direla inoiz edo ia inoiz ikusgai agertzen; gero dator
auzo-esparrua, non pertsonen % 42 ez da inoiz edo ia inoiz ikusgai
jartzen, eta, ondoren, erakundeak edo administrazio publikoak, non
erantzunen % 41 ildo horretakoak izan diren.

Nabarmentzeko modukoa da gune publiko komunetan –gune publikoetan (kale eta plazatan) eta aisia-guneetan (taberna eta jatetxetan)– agertzen
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Aipatutako guneak era askotakoak dira, eta batzuetan zein besteetan
ez dago portaera-kode sozial berdinik. Gune publikoak, hala nola kaleak
eta plazak, modu funtzionalean erabiltzen dira, joan-etorrietarako, baina
baita paseo-gune gisa ere, lagun edo bikoteekin partekatzeko. Keinu
afektiboek –eskutik helduta ibiltzea, bikotekideari muxu ematea– leku
handiagoa hartzen dute aisialdirako gune publikoetan, hala nola kale eta
plazatan, taberna eta jatetxetan zein kontsumorako guneetan.

lako egoeretan non, oro har, heterosexualei ez baitzaie ez zehatzen ez
zentsuratzen lantokian beren aisialdia edo bikotekidea aipatzea, baina
LGTBI pertsonei bai.

Gizaki guztiok dugu afektua adierazteko beharra, baina LGTBI pertsonentzat, maiz, badago behar afektiboaren eta ikusgaitasunaren errepresioaren arteko tentsio bat, ikusgaitasunak berekin dakarrelako indarkeria
pairatu ahal izatea. Zisheterosexualek ez dute halako tentsiorik sentitzen,
afektua jendaurrean erakuts dezaketelako indarkeria-arriskurik sentitu gabe.

Antzeko zerbait gertatzen da ikastetxeetan. Leku horiek ez dituzte
helburu ludikoak, ezpada helburu funtzional argiak. Adingabeentzat, ordea,
sozializazio-prozesuak, lagun-taldeak eta bertan ematen dituzten ordu
ugariak direla eta, sozializazioko eta aisialdiko funtsezko gune bihurtzen
dira ikastetxeak. Are, aintzat hartzen bada zeinen garrantzizkoak diren
ikastetxeak balioak ikasteko, pertsonen garapenerako eta ikasleen babes
emozionalerako, ikusgaitasunaren ehunekoa biziki baxua da, kezkatzeko
modukoa. Mundu guztiak izan beharko luke aukera bere identitatea
bizitzeko ikasketa-aldian eta hezkuntzara bideratutako tokietan.

Beste gune batzuetan, hala nola erakunde edo administrazio publikoetan, egiten den erabilera funtzionala eta utilitarioa da, eta, hortaz,
ez dute haien instalazioetan erabilera ludikorik txertatzen. Edonola ere,
ikusgaitasunak zuzeneko eragina jasan dezake, arreta egin edo zerbitzua
ematen dutenek aurreiritzi edo portaera LGTBIfobikorik izanez gero,
tratu desberdina edo eskasa jasotzea ekar dezakeelako.

Bereziki kezkagarria da familiartean eta auzoan, hots, bizitza pribatutik gertu dauden gune intimoetan –non gizakiek “aterpe hartzen”
baitute, bere horretan ager daitezkeen leku bakarrak baitira maiz– horren
altuak izatea “armairuan geratu” edo ikusgai ez daudenen ehunekoak;
izan ere, LGTBI pertsonen % 38 ez da inoiz edo ia inoiz naturaltasunez
agertzen etxean, eta % 42 auzoan edo auzokoekin.

Era berean, lantokiak lan-zereginei eta erabilera produktiboei lotzen
zaizkie, bai eta portaera- eta harreman-kode jakin batzuei ere, eta hor
erraza da –are, beharrezkoa– bizitza pribatua bereiztea; bertan, gainera, bada lankide eta goragoko agintarien partetik ondorio kaltegarriak
pairatzeko arrisku handia orientazio edo identitate sexu-afektiboaren
dibertsitatea erakutsiz gero. Lantokietako ikusgaitasunaren kontua
gai polemikoa da, agerian jartzen duelako norberaren identitatea ez
ezkutatzearen eta bizitza pribatuari buruz hitz egitearen arteko gatazka.
Diskurtso LGTBIfobiko batzuek diote orientazio edo identitate ez-normatiboak pertsonen bizitza pribatuaren barruan geratu behar duela,
edo, gauza bera baita, ezkutuan geratu. Diskriminazioa agerikoa da ha-

Datuen arabera, ikusgaitasuna handiagoa da kafetegi batean norberaren etxean baino. Berriro ere, ikusgaitasunaren ondorioek eragina
dute ikusgai agertzerakoan: ondorio kaltegarrien, komentarioen eta
esamesen beldur izateak ondorio latzak ditu pertsonen askatasunean.
Ikerlaneko informatzaileen hitzetan, LGTBI pertsonek bide publikoa
bereganatzeko egiten dituzten ahaleginek indarkeria sotilak aktibatzen
dituzte, zehazki, begirada eta komentarioak, izan horiek gaitzespenekoak,
zirtolariak, ironikoak edo erasokorrak. Halaber, adierazten dute familiaren
zamak ikusgaitasunerako adorea kentzen duela: amonak ez luke ulertuko,
nola azaldu izebei, aitonak atsekabe handia hartuko du, etab.
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Ikusgaitasunaren gaia zuzenean lotzen zaio Iruñeko herritarrek dibertsitateari irekitako herritar gisa duten pertzepzioari.
Iruñeko jendea, oro har, irekia al da sexu- eta genero-dibertsitatearen aurrean?
galderatik ezin izan da erantzun biribilik atera. % 37k baiezkoa eman zuen,
eta % 45en iritzia zen Iruñeko jendea, oro har, ez dela irekia sexu- eta genero-dibertsitatearen aurrean. Herritarren kopuru goraipagarri bat irekia da,
baiezkoa eman duen %37k erakusten duenez. Baina pertzepzio negatiboa duen
%45ek erakusten du jendea ez dela oso irekia, badirela diskriminazio-guneak,
eta, hortaz, badaudela ikusgaitasun urriko lekuak, arestian aipatu bezala.
Iruña anbibalentea da. Izan ere, ikerlaneko informatzaileen arabera
irekitzen ari den hiri kontserbadore itxia da Iruña, eta anbibalentzia-egoera
hori kolektiboak berak duen anbibalentziaren analogoa da, batzuetan halakotzat agertzen baita eta beste batzuetan ez, ikusarazi edo ez, etengabeko
borrokan. Anbibalentzia gizarte-aldaketaren erakuslea da, eta oso aukera
interesgarria sentsibilizazioa azpimarratzen duten politika publikoak egiteko.
Iruindarren zati batek dibertsitatea onartzeko jarrera irekia duela lagun-taldeen osaerari begiratuta berrets daiteke. Inkestatutako pertsonen
% 20ren arabera, gertuko lagunak LGTBI kolektibokoak dira nagusiki; gainerakoek, ordea, adierazi dute lagun-talderik gertukoena LGTBI pertsonek
eta LGTBI kolektibokoak ez direnek osatzen dutela (% 40), nahiko modu
orekatuan, edo nagusiki kolektibokoak ez direnek (% 36). Pentsatzekoa
da lagun horiek osatzen dutela dibertsitatea toleratzen duten pertsonen
zati bat. Horrenbestez, datuen arabera, LGTBI populazioak gainerakoekin
dituen harremanak normalizaturik omen daude, eta bizikidetza natural
xamarra da LGTBI dibertsitatearen eta herritarren artean oro har.
Iruña hiri irekia delako ideiarekin zuzenean loturik, honako galdera
hau egin zitzaien: saiatzen al zara hiriko tokiren batetik ez ibiltzen LGTBI
kolektibokotzat identifikatzen ahal zaituztelako bertan?

Erantzun gehienak “ez naiz inon deseroso sentitzen eta toki guztietatik ibiltzen naiz” aukeraren aldekoak izan ziren, hots, inkestatutakoen
erantzunen % 75.

Iruñeko Udala

Beste hauxe erantzun zuen % 20k: deseroso nago hainbat tokitan,
baina berdin joaten naiz haietara; eta horri lotuta, auzoen ordez toki
konkretuak aipatu dituzte, horietan egoten den jende mota azpimarratuz.
Zehazki, adierazi dute deseroso daudela genero-estereotipo maskulino
tradizionalak nagusi diren eremuetan, eta moral tradizional eta normatiborako presio-taldeen eragin nabaria dutenetan; horren adibide
dira jarraian agertzen diren komentarioak:
“Gizon gazteak taldean elkartzen diren tokietan”
“Giro kontserbadore xamarra duten auzoetan”.
“Gizon-taldeak nagusi diren tokietan”.
“Unibertsitate pribatuko eremuetan”.
“Hiriko diskoteketan, aberaskumeen jaiguneetan, Opus
Deiren unibertsitate-eremuan, futbol-guneetan, estereotipo
maskulinoak erreproduzitzen dituzten gizonen tabernetan”.
Bizikidetzak irudi sozialarekin dauka zerikusia, eta horregatik txertatu
zen inkestan horren gaineko galdera bat, arakatu nahi zuena Iruñeko
LGTBI populazioa zein neurritan dagoen ados tokiko komunikabideek
kolektiboaren gainean zabaltzen duten irudiarekin.
Tokiko komunikabideek LGTBI kontuaz egiten duten tratamenduari
buruzko bi iritzi desberdin daude, ia proportzio berdinean, nahiz eta gehixeago diren ados ez daudenak; horrek iritzi zeharo desberdinak daudela
erakusten du. “Tokiko komunikabideek LGTBI errealitatea begirunez eta
egiarekin bat jorratzen dute” adierazpenaren aurrean, % 52k esan du
ez dagoela ados edo ez dagoela batere ados. Gainerako % 48a, ordea,
ados edo erabat ados zegoen.
41
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Komunikabideen ardura LGTBI populazioari buruzko informazioa ematen
dutenean –baita beste kolektibo edo gizarte-taldeei buruzkoa ematean ere–
funtsezkoa da, laguntzen duelako edo lagundu dezakeelako estereotipoak,
aurreiritziak eta mitoak erreproduzitzen, eta kolektiboaren gaineko irudi,
diskurtso eta kontakizun jakin batzuk eraikitzen eta finkatzen.

Iruñeko Udala
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Tokiko komunikabideek
LGTBI kontuaz egiten duten
tratamenduari buruzko
bi iritzi desberdin daude,
ia proportzio berdinean,
nahiz eta gehixeago diren
ados ez daudenak; horrek
iritzi-polarizazioa erakusten
du. Tokiko komunikabideek
LGTBI errealitatea begirunez
eta egiarekin bat jorratzen
dutela dioen adierazpenaren
aurrean, % 52k esan du ez
dagoela ados edo ez dagoela batere ados. Gainerako
% 48a, ordea, ados edo
erabat ados dago.
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6. grafikoa: Iritzia komunikabideen tratamendu egokiaren gainean

Irudi hori, maiz, kolektiboak berak egiten du natural, kontsultatutako
entitateek aditzera eman dutenez, eta hori horrela, haien nortasunean
eragina izan du, LGTBI kolektiboen eta pertsonen arteko harremanak
ere baldintzaturik, ikerlanaren testuinguru atalean ikusi bezala.
Esan gabe doa irudi sozial horren atzean dauden estereotipo eta aurreiritziak
oso kaltegarriak direla kolektiboarentzat eta haren gertukoentzat, kolektiboak
jasaten dituen erasoen parte handi bat, oinarrian, mitoek eta aurreiritziek
eragindakoak baitira. Hori ikusita eta inkestaren datuen arabera, komunikabideek LGTBI gaia landu behar dute, eta horren gaineko prestakuntza jaso.

Segurtasuna eta
eraso LGTBIfobikoak
Inkestaren funtsezko blokeetako batek LGTBI pertsonen kontra hirian
dagoen indarkeria eta pertsona horiek erasotzen dietenean duten
erreakzioa aztertu ditu.
Galdetu zaienean erraza izan al zaien toki edo eremu segururen bat topatzea
haien genero-orientazio edo -identitateari buruzko kezken gainean hitz

42

Iturria: geuk egina, Iruñeko LGTBI populazioaren inkestako datuetatik abiatuta.

Iruñeko
LGTBI
populazioaren
errealitateari
buruzko
diagnostikoa

egiteko genero-orientazio edo -identitate bereko pertsonekin, emakume
lesbiana gehienek (% 70) erantzun dute zaila edo oso zaila suertatu
zaiela gune seguru bat aurkitzea. Gizon gayen erdiek ere (% 49) gauza
bera erantzun dute. Emakume bisexualen % 61ek, aldiz, haien kezken
gainean hitz egiteko toki bat erraz edo oso erraz aurkitu duela erantzun du.
Transei dagokienez, galdera hori estatistikoki neurtzea zailagoa izan
da, ordezkari gutxi daudelako, eta, horrez gain, identitate anitz har daitezkeelako trans terminoaren barruan.21 Inkesta egin eta termino22 horren
barruan sartuko liratekeen pertsonak laginaren % 6 baino ez dira, eta
horrek galarazi egiten du ezein orokortze arduratsu egitea.
Aitzitik, datuek aditzera ematen dute zifrak oso antzekoak direla zis
eta trans populazioetan, hau da, trans pertsonen ia erdientzat erraza edo
oso erraza izan da halako guneak aurkitzea (% 44), eta beste erdientzat
(% 56) zaila edo oso zaila. Zis pertsonentzat erraza edo oso erraza izan
da % 51rentzat eta zaila edo oso zaila % 49rentzat.
Horrenbestez, pertzepzio desberdinak daude identitate afektibo-sexualaren arabera, eta hori erronka bat da LGTBI guneak eta elkarteak
populazioaren genero eta orientazioarekin bat sortzeari begira.
LGTBI populazioa oro har harturik, ez da erantzun argigarririk izan, erdiz
erdi banatu baitira iritziak. LGTBI populazioaren % 51ri erraza edo oso
erraza iruditu zaio leku seguru bat aurkitzea, eta % 49ri zaila edo oso zaila.
Azpimarratzeko modukoa da emakume lesbianek gune seguruei dagokienez duten pertzepzioa; izan ere, gomendatzen dute kolektiboek eta administrazioek gune horiek sustatzeko lanean jardun dezaten, premiazkoa baita.

Emakume lesbianak diren aldetik, diskriminazio ugari pairatzen dituzte,
zenbait faktore direla medio. Lehenik eta behin, gizarte heteropatriarkalak, berez, gune publikoak okupatzeko gogoa kentzen die emakumeei.
Aktibismo eta partaidetza politikoko guneak gizonekin lotu izan dira
betidanik, eta haiek okupatu dituzte. Horrez gain, emakume lesbianak
haien sexualitate ez-normatiboa dela-eta estigmatizaturik daude, eta,
aldi berean, komunikabideetan eta fikzio-lanetan behin eta berriz sexualizatzen dituzten gizonen fantasia erotikoen jomuga izaten dira. Azkenik,
emakume lesbianak ikusgaitasun gutxiagokoak dira kolektiboaren beraren
barruan, gizon gayen presentziak eta nagusitasunak itzal egiten baitie.

Iruñeko Udala

Askotan, hala diote kolektiboek, aktibismo feministak egiten du
emakume lesbianendako gune seguruen aldeko borroka. Erantzunak
ikusirik, garrantzizkoa da galdetzea gune feminista horiek nahikoak diren emakume lesbianentzat edo, ostera, ez ote den beharrezkoa gune
propioak sortzea.
LGTBI gune seguruek berebiziko garrantzia dute, ihes egiteko, babesturik sentitzeko eta lagun egiteko gune gisa funtzionatzen dutelako;
horrez gain, identitate pertsonalaren eraikuntzan zeregin esanguratsua
betetzen dute, eta, baita ere, sexu- eta ugalketa-osasun ona zein harreman afektibo oso eta gogobetegarriak garatzeari begira. Kolektiboko
pertsonek indarkeriarik gabeko gune seguruak behar dituzte.
Eraso LGTBIfobikoak askotariko portaera, jarrera eta ekintzen multzoa
dira, eta hor sartzen dira bai itxuraz inolako minik ematen ez duten komentarioak, bai muturreko indarkeria fisikoa; haien aniztasuna dela-eta,
egoera eta testuinguru jakin batzuetan identifikatzen zailak izan daitezke,
edo gerta daiteke erasoei ez antzematea –halakoak bizitzearen pode-

21. Q
 ueer identitatea nahiko nahasia denez gero ez da trans terminoaren barruan hartzen, eta gehiago jotzen da genero-normatibotasunari ihardukitzeko identitatetzat.
22. Hau da: emakume eta gizon transak, transgeneroak (bi generoetako ezeinekin identifikatzen ez direnak) edo trabestiak.
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rioz ohitu eta egunerokoaren partetzat hartzen dituztenez gero, LGTBI
kolektiboak naturalizatu eta erasotzat hartzeari uzten dio–.
Hori horrela, inkestatutako pertsonen % 55ek erantzun du erasoren
bat jasan duela (hitzezkoa, begizkoa, irainak, bultzadak) bere sexu-orientazioa, genero-adierazpena edo sexu- zein genero-identitatea dela-eta.
Horrek esan nahi du kolektiboaren erdiak baino gehiagok erasoak pairatu
dituela identitate eta/edo orientazio sexu-afektiboko dibertsitateagatik.
Proportzioak zertxobait aldatzen dira eraso horiek identitateka aztertzean:
gayen % 63k erasoren bat pairatu du, baina emakumeetan txikiagoa da
ehunekoa, alegia, % 50 lesbianen kasuan eta % 47 bisexualenean.
Azterlanerako bildutako informazio kualitatiboak adierazten du gizon gayen orientazioa agerikoagoa dela, eta ikusgaitasun handiago horrek erasoak
pairatzeko arrisku handiagoa dakar. Alde batetik, sozializazio maskulinoan
ez dira horrenbeste higatu genero-rolak, eta maskulinitate-ereduek bere
horretan diraute, ez dira ia aldatu. Esate baterako, gizon aktibista bat gona
jantzita agertzen bada bide publikoan arretagune eta komentarioen ardatz
bihurtzen da. Emakume batek galtzak janztea, ordea, ez da inolaz ere aipagarria.
Eredu femeninoak zabalduz joan dira, baina maskulinoak zurrunak dira
oraindik ere, eta hauskorrak, edozer parametro aldatzeak berekin baitakar,
maiz, maskulinitatea zalantzan jartzea, eta, horrenbestez, homosexualitatearen estereotipoekin bat, heterosexualitate normatiboa kolokan jartzea.
Bestetik, gizonen afektibitatea bikotearen esparrura murrizten da,
hertsiki murriztu ere, eta, hori dela-eta, jendaurrean afektua erakustea
homosexualitatearekin lotu ohi da. Ondorioz, gizon gayak agerian geratzen
dira, emakume lesbianak baino askoz gehiago, emakumeek afektua
erakustea ohikotzat jotzen denez lesbiana asko ez dituzte identifikatzen
jendaurrean bikotearekin daudenean.
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Indarkeria gizonen sozializazioaren parte da, eta gatazka-egoera batean indarkeriaz erantzutea kontuan hartu beharreko aukeratzat hartzen
da. Gizonek emakumeen kontra indarkeria erabiltzea sozialki zigortuta
dago, edo gero eta zigortuago behintzat (“benetako” gizon batek ez luke
sekula emakume bat jipoituko), baina baieztapen horrek ez du beste
gizonentzat balio, are gutxiago gizon homosexualentzat. Homosexualitatearen kontrako gorrotoa ikasten da, sozializatzen da, eta gorroto
hori indarkeria eta eraso forma ugaritan mamitzen da.
Berriro ere, ikusgaitasunak azaltzen ditu LGTBI pertsonen kontrako
indarkeria-prozesuak. Gizon gayek emakume lesbianek baino ikusgaitasun handiagoa dute, eta nagusitasun handiagoa bide publikoan, gizonak
izaki ez zaielako hura okupatzeko adorea kentzen. Ikusgaitasun handiago
horrek azaltzen du indarkeria-portzentaje handiagoa eta horren intentsitate handiagoa –zuzeneko indarkeria fisikoa–.
Beharrezkoa da azpimarratzea, nahiz eta estatistikoki ordezkapen
txikia eduki, beren burua transtzat identifikatu zuten 8 pertsonetatik
7k erasoren bat jaso izana erantzun dutela (hori % 87,5 litzateke). Datu
hori bat dator kolektiboaren aldarriekin, eta erakusten du indarkeria gehien pairatu eta erasotuak izateko arrisku handien duen kolektiboa direla.
Ñabartu beharrekoa da bloke honetan egindako galderetan zenbait
eraso mota sartzen direla, besteak beste, eraso fisikoa, muturreko erasotzat harturik, baina baita beste eraso-modu sotilagoak ere (gaitzespen-begiradak, komentarioak, txisteak, mespretxuzko ekintzak eta abar).
Hori dela-eta, zaila da eraso-motaren arabera izandako erreakzioen azterketa txertatzea (ez zaio berdin erantzuten gorroto-begirada bati, irainei,
bultzadei edo beste eraso larriagoei).
Edonola ere, garrantzitsua da eraso sotilak ez gutxiestea. Eraso mota horiek
ere LGTBIfobiaren adierazpena dira, eta diskriminatzea eta baztertzea dute
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xede. Berehalako erreakzioa sortzen duten eraso fisiko zuzenak ez bezala,
maila apalagoko erasoak edo mikro-LGTBIfobiak23 ezarri eta bertakotzen
dira, eta saihetsezin eta arruntzat onartzen, halako moduan non itzali egiten
baita pertsonek erreakzionatu eta erantzuteko estrategien garapena. Eraso
LGTBIfobikoek eragin biziki toxikoa dute gizartean, eta oharkabean gertatzen
direnez, norberaren eskubideak urratzen dituzte, higaduraren higaduraz.

7. grafikoa: Aitortutako erasoak, adierazitako identitatearen arabera

<<<
Gizonen ikusgaitasun handiagoak azaltzen du indarkeria-portzentaje handiagoa eta
horren intentsitate handiagoa
–zuzeneko indarkeria fisikoa–.
Bloke honetako galderek
barne hartu dituzte hala eraso
fisikoak nola gutxietsi behar ez
diren beste eraso sotilago
batzuk (begiradak, komentarioak, etab.); izan ere, azken
horiek ezarri eta bertakotzen
dira, saihetsezinak eta arruntak
balira bezala, halako moduan
non itzali egiten baita pertsonek erreakzionatu eta erantzuteko estrategien garapena.
<<<

Azterketa kualitatiboa eginez antzematen zaie eraso mota horien garrantziari eta haien maiztasun handiari. Askotan gertatzen da komentario
sotil baina erasokor batek atsekabea eragiten diola hartzaileari. Halako
erasoei erantzuteak, erasoa salatuta, leku zailean jartzen du erasotua,
egoera kontra etortzen ahal zaiolako, hura akuilatzaile, estremista edo
pertsona arazotsua bailitzan. Indarkeria sotila naturalizatzeak biktima
erasoaren erantzule egiten du.
Inkestatutako pertsonek beren erantzunetan adierazi dute jazarpena
sentitu dutela mikroeraso jarraituen ondorioz, eta, horrela, nekez deuseztatzen ahal diren areriotasun-guneak sortzen dira, honako komentario
hauetan ikus daitekeen bezala:
“Bikotearekin eskutik helduta nagoela, ezin konta ahala begirada”
“Gaitzespenezko komentarioak, une oro”
“… fisikoak (erasoak), 3 gutxienez, hitzezkoak, mordoa”
Inkestatutako pertsonek azaldu dute Iruñean erasotuak izan direla
gehienetan (% 75), eta kaleak eta plazak aipatu dituzte gehien (% 31)
erasoen leku publikoei buruz galdetuta. Ondoren, ikastetxeak aipatu
dituzte (% 23) eta aisia-guneak (% 18), tabernak eta jatetxeak, esate
baterako. Eraso-mailak behera egiten du gertuko tokietan, hala nola

Iruñeko Udala

Iturria: geuk egina, Iruñeko LGTBI populazioaren inkestako datuetatik abiatuta.

lantokian eta auzoan, eta gune seguru gisa agertzen diren administrazio
publikoen guneetan (% 3tik behera).
Aintzat hartzen bada gune publikoetan ikusarazten direla gehien
identitate normatiboak –hala adierazi da aurretik–, egiaztatu egiten da
badagoela lotura norberaren identitate dibertsoa jendaurrean adieraz-

23. Mikromatxismo kontzeptuarekin gertatu bezala (intentsitate apaleko portaera matxistak dira, oharkabean pasatzen direnak erraz), mikrohomofobia eta mikro-LGTBIfobia sortu dira, antzematen zailak diren intentsitate
apaleko portaera LGTBIfobikoak izendatzeko.
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8. grafikoa: Eraso LGTBIfobikoak, gunez gune, Iruñeko LGTBI populazioak emandako datuetan

>>>
Gune publikoak, hala nola
kaleak edo plazak, aipatzen
dira gehien, zehazki kasuen
% 31n, erasoen tokiei buruz
galdetutakoan. Ondoren,
ikastetxeak aipatzen dira
(% 23) eta aisia-guneak (% 18),
tabernak eta jatetxeak, esate
baterako. Eraso-mailak behera
egiten du gertuko tokietan,
hala nola lantokian eta auzoan,
eta administrazio publikoetan
(% 3tik behera), gune seguru
gisa agertzen baitira puntu
honetan.
>>>

Iturria: geuk egina, Iruñeko LGTBI populazioaren inkestako datuetatik abiatuta.

tearen (ikusgaitasuna) eta erasoen artean. Hori horrela, erasoak dibertsitatea geldiarazteko ahalegintzat uler daitezke, adierazpen sexual eta
afektiboak kontrolatu edo zentsuratzeko saiotzat.
Berriro ere, kezkagarria da eraso gehien gertatzen diren lekuez galdetuta ikastetxea izatea gehien aipatutako bigarren lekua; kezkagarria,
bertan eskuratu beharko dituztelako adingabeek pertsona gisa hazi eta
gizartean txertatzeko gaitasunak eta balioak.
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Eskolek eta institutuek sozializazio positiborako lekuak izan beharko
lukete, ikasleak hezi, prestatu eta garatzeko tokiak; aitzitik, etsai-guneak
dira LGTBI adingabe askorentzat. Inkestako datuek ikastetxeak jartzen
dituzte eraso-guneen zerrendako bigarren postuan, eta hori ez da huskeria.
Irakaslearen lanaren barruan dago, hezkuntzako ondoz ondoko zenbait
legek jasotakoarekin bat, hezkuntza-esparruan dibertsitatea kudeatzea eta
besteekiko errespetuaren eta elkartasunaren balioetan hezteko ardura. Irakas-
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leen egiteko horri ez heltzea laneko zabarkeria larria da, ezpada arduragabekeria
morala. Hezkuntzaren bidez zilegitasuna ematen ahal zaio bazterkeriari eta
diskriminazioari, edo alderantziz, lan egin daiteke adingabeen hezkuntza-eskubidearen alde eta indarkeriarik gabeko bizitza osoa edukitzeko eskubidearen
alde. Kezka hau bere egiten dute kolektiboek, hezkuntza ikusgaitasuna bezain
garrantzitsua baita haien proposamen eta eskaera sozialetan.

9. grafikoa: LGTBI populazioaren gertuko
pertsonen erantzuna eraso baten aurrean

Bizitako erasoen aurrean hala erasotuek nola haien inguruak izan duten
erreakzioak iradokitzen du, ikerlan honetarako zenbait bidez lortu den
informazioarekin bat, hainbat faktoreren arteko batuketa konplexuak
jartzen dituela LGTBI pertsonak babesik gabeko egoera batean, non
bere eskubideak urratzen baitira.
Iruñean LGTBI pertsonek kontzientzia kolektibo ahula dute, antza,
norbera ikusarazteko eta haien eskubideen defentsa espezifikoaren aldeko
kolektiboetan parte hartzeko joera faltagatik; horri gehitzen zaio erasoak
salatzeko eskuragarri dauden baliabideen gaineko informaziorik eza
(LGTBI erakundeak, Harrotu zentroa), eta egoera are larriago bihurtzen du
konfiantzarik ez izateak mekanismo instituzionalen (polizia-erkidegoak,
gizarte-zerbitzuak, LGTBI populazioa zuzenean artatzeko zerbitzuak)
erantzunean. Horri guztiari gehitzen badiogu inguruko pertsonek salaketa
jartzeari dagokionez duten jarrera “epela”, lortzen dugun egoerak erraz
azaltzen ditu galdera honi emandako erantzunak.
Hori horrela, erasoen berri lagunei ematea eta gertaera hurbilekoei kontatzea erantzunak nagusitu dira, % 31 eta % 22rekin, hurrenez hurren,
baina eraso bati erantzuteko ezer ez egitea izan da gehien hautatu den
aukera, erantzunen % 32 izan delarik.
Erasotutako pertsonen % 3k bakarrik jarri du salaketaren bat autoritateen aurrean, eta % 2k LGTBI entitate edo erakunderen batera jo zuen erasoa salatzeko. Erasotuen %2k hiriko Gizarte Zerbitzuetan jarri zuen salaketa.

Iturria: geuk egina, Iruñeko LGTBI populazioaren inkestako datuetatik abiatuta.

<<<
Iruñeko Udala
Iruñean LGTBI populazioak
joera txikia du norbera
ikusarazteko eta haien
eskubideen defentsaren
aldeko kolektiboetan parte
hartzeko; horri gehitzen zaio
ez dagoela informaziorik
erasoak salatzeko eskuragarri
dauden baliabideen gainean,
eta egoera are larriago
bihurtzen du konfiantzarik
ez izateak mekanismo
instituzionalen erantzunean.
Horri guztiari gehitzen badiogu
ingurukoek salaketa jartzeari
dagokionez duten jarrera
“epela”, lortzen dugun egoerak
erraz azaltzen ditu galdera
honi emandako erantzunak.
<<<

Eraso bat sufritu ostean ezer ez egitearen alde egin zutenek askotariko arrazoiak zehaztu dituzte, baina komentario batzuetan ikusten da
muinean badela beldurraren sare bat, kolektiboan indarkeria naturalizatzen dela, erasoak normalizatzen direla eta gainerako populazioarengan
ulertezintasuna nagusitzen dela:
“normala dela jotzen delako”
“nire gurasoei ez zitzaielako batere axola, egoera puzten nuela zioten”
“beldurragatik”
“bazter utziko ninduten beldur”
“arazo handiagoak saihesteko”
“Ez nuen nahi gaya naizela gehiago ikusarazterik nahi”
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Halako egoeretan, emaitzek aditzera ematen dute erasoen %45etan gertuko
pertsonek erasoaren biktima lagundu zutela eta %30etan, jarrera harkorra
izan bai baina ez zutela ezer egin. Erantzunen % 20tan bakarrik adierazi da gertuko pertsonek garrantzia kendu ziotela erasoari eta, eta %6k ez zutela ezer egin.
Laburbilduz, erasoren bat sufritu eta hori gertukoei edo lagunei
kontatu zieten pertsonen % 56k ez zuen erasoa publikoki salatzera
bideratzeko babesik jaso.

Ez dakit. Elkarteak apenas ezagutzen ditudanez ezin dut jakin
ordezkaturik sentitzen naizen.

Iruña, LGTBI erakundeak
eta herritarren partaidetza

Uste dut ez direla asko ezagutarazi, eta jakin dudanez,
aspalditik daude pertsona berak horien burutzan. Nire LGTBI
lagun-taldean, nire belaunaldiko (90eko hamarkada) jendearen
artean, ez ditugu LGTBI kolektiboak hizpide izan; baina uste
dut orain bai, 2000ko belaunaldiko jendearekin mugimendua
aktiboagoa dela, gehiago ikusarazten dela.

Iruñeko LGTBI populazioari egindako inkestak berariaz arakatu nahi izan
du zer harreman dagoen dibertsitate afektibo-sexualaren eta hiriko bizitza
sozialaren esparru desberdinetan parte hartzeko muga edo osagai baldintzatzaileen artean, eta, baita ere, jendeak zer nolako pertzepzioak dituen
hiriko LGTBI mugimenduaz bezainbatean.

Egun ez dudalako halakorik ezagutzen; ordezkaturik sentituko
banintz uste dut baten bat babestuko nukeela. Elkarteetan
indarkeria matxista egoten delako emakumetzat jotzen diren
pertsonengana, esate baterako ikusezintasuna, boterearen
banaketarik eza, lanaren aitortzarik eza eta abar.

LGTBI erakundeak

Ikusezintasun handia, ematen du lesbianak baino ez daudela,
bisexual bakan batzuk eta transik ez.

Inkestatutako pertsonen erdiek, % 50ek, LGTBI entitate eta erakundeek ordezkaturik sentitzen direla esan dute; %31k, ordea, ez du horri buruzko iritzirik
eman. Bakarrik % 18k uste du LGTBI elkarteek ez dituztela ordezkatzen.
Berariazko galdera bat egin zen jakiteko ordezkaturik sentitzen ez diren
LGTBI pertsonek zergatik duten sentipen hori. Askotarikoak izan dira galdera
horri emandako erantzunak:
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Nire ustez LGTBI populazioa normalizatzea da azpimarratu
beharrekoa, eta ez gainerako populazioarengandik bereizten
gaituzten gune espezifikoak sortzea, ghettoak sortuta. Garrantzitsua
da pertsona mota guztiekin edukitzea harremana, eta ez soilik
kolektibokoekin; edonola ere, ulertzen dut pertsona batzuentzat
interesgarria izan daitekeela, identifikaturik sentitu daitezen.

Gazteei bideraturik daude batik bat.
Nagusiki lagunarteko elkarteak direlako itxura ematen dute,
eta horietan sartzeko zailtasunak transmititzen dituzte.
Ghettoak sortuko liratekeelako, gizarteratzea erdietsi ordez.
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Hori gorabehera, inkestatutako pertsona ia guztiek (% 95) uste
dute LGTBI mugimenduak egiten duen lana garrantzitsua dela LGTBI
diskriminazio ezarako.
Iruñeko bizitza sozialaren esparru eta jarduera desberdinetan
parte-hartzeari dagokionez, inkestatutako pertsonen erdiek adierazi
dute ez dutela parte hartzeko mugarik haien sexu-orientazio, sexu- edo
genero-identitate edo genero-adierazpena dela medio, baina beste erdiek
arazoak ikusten dituztela erantzun dute. Azken horiek honako jarduera
edo esparru hauek jo dituzte baztertzailetzat: kirol-jarduerak eta/edo
kirol klubak eta aisialdi alternatiboko jarduerak (% 26), gero kultura- eta
hezkuntza-jarduerak (% 19) eta ondoren auzoetako festak, herritarren
elkarbizitza bultzatzeko topaketak eta jarduerak edo jarduera komunitarioak (% 16).
Ez dira hain baztertzailetzat jo adinekoei eta gazteei zuzendutako aisia-, kultura- eta astialdi-jarduerak (% 15 eta % 14, hurrenez hurren), eta
ehuneko txikiagoa izan dute gizarte-mugimenduek, GKEek eta auzo- zein
herritar-elkarteek (% 6); azken tokian kontzientziazio eta mobilizazio politikorako eztabaidagune eta batzordeak aipatu dira (% 4).
Hori horrela, kontrako irakurketa egin beharko litzateke: orientazio
edo identitate sexualaren eta genero-identitate edo -adierazpen zioak
direla medio, kontzientziazio eta mobilizazio politikoko batzorde eta
eztabaidaguneetan zein mugimendu sozial, GKE eta auzo- zein herritar-elkarteetan murrizten edo baldintzatzen da gutxien parte-hartzea.
Inkestatutako pertsonen komentario batzuek argitu egiten dute zergatik sentitzen duten LGTBI pertsona batzuek gune edo jarduera horietan
parte hartzera desanimatzen zaiela: LGTBIarekiko sentsibilitate-faltak
beldurra sortzen die, eta beldur horrek berekin dakar zisheteronormatiboak ez diren pertsonek beren burua partaidetza-guneetatik kanpo uztea.

Guneak ez-atsegin bihurtzen dituen mekanika lehen aipatu diren komentario, aurreiritzi eta begirada bidez adierazitako indarkeria sotilean
datza. Halako klima batek segurtasun- eta konfiantza-falta sortzen du,
eta kikildu eta baldintzatzen du normaltasunez aritu eta parte hartzea:

Iruñeko Udala

“Gogoa kentzen da halako gune gehienetan ez dutelako landuta
ikuspegi transfeminista ezta LGTBI-ikuspegia ere”.
“Oro har, izaten diren zenbait portaera eta komentario
homofobo zein matxistengatik. Bikotekidearekin baldin banoa,
begiradak eta komentarioak. Segurtasunik eza eragiten dit, eta
horregatik, taldean joaten saiatzen naiz, gune horietan parte
hartzen duten pertsonen profilak ikusteko”.
Populazioaren zati batek klima deserosoa edo indarkeriazkoa nabaritzen du, eta horregatik, inkestatutako pertsonen % 61ek uste du
beharrezkoa dela aisialdirako gune espezifikoak egotea LGTBI populazioarendako. Eta % 80k uste du beharrezkoa dela partaidetzako
gune espezifikoak egotea.

Enplegua eta LGTBI
Ikusgaitasunari buruzko galderari, laginaren ia erdiak (% 43) erantzun
zuen lantokian uko egiten diola ikusgai agertzeari.
Pertsonen erdiek ez dute uste askatasunez hitz egin dezaketenik haien
identitateari buruz, beldurra dietelako egon daitezkeen errepresaliei. Gizarte
batean non LGTBIfobia egunerokoan baitago, esplizituki eta bitarteko
sotilen bidez, lan-esparruan ikusgai agertzeak ondorio larriak izan ditzake
LGTBI pertsonendako. Ezezagunen unean uneko indarkeriak badu amaiera;
baina, aldiz, indarkeriazko inguru batean lan egiteak edo lanean jazarria
izateak muturreko zaurgarritasun-egoera jarraituan jartzen du biktima.
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Iruñeko LGTBI komunitatearen enpleguari eta eskubideei dagokienez,
inkestako emaitzek mota askotako erantzunak eman dituzte.
Nire genero-adierazpenak, sexu- zein genero-identitateak edo orientazioak
eragin negatiboa du enplegu ona edo hobea lortzeko ditudan aukeretan baieztapenaren harira, gehiengoak (% 63) erantzun du ez dagoela ados edo
ez dagoela batere ados. Bestetik, Bikotekidea nire sexu edo genero berekoa
balitz, lan-baimen edo eszedentziak (ezkontzagatik, bikotekidea ospitalean
egoteagatik etab.) eskatuko nituzke nagoen enpresan nagoela esaldiarekin
LGTBI populazioaren gehiengoa (% 75) ados dago edo erabat ados.

>>>
Inkestatutako pertsonen
erdiek adierazi dute Iruñeko
bizitza sozialeko esparru eta
jarduera ezberdinetan parte
hartzeko mugak dituztela
haien sexu-orientazio, sexuedo genero-identitate edo
genero-adierazpena dela
medio; hori horrela, kirol esparruak eta aisia alternatiboko
jarduerak aipatu dira gehien
baztertzailetzat, eta horien
ostean kultura- eta
hezkuntza-jarduerak.
Kontzientziazio eta mobilizazio politikoko batzarrak edo/
eta foroak eta gizarte- mugimendu, GKE, auzo-elkarte eta/
edo herritarren elkarteak dira
haien parte-hartzea gutxien
mugatzen edo baldintzatzen
duten esparruak.
>>>
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Horrenbestez, sexu- edo genero-identitateak, genero-adierazpenak
eta askotariko orientazioek ez omen dute eragin bereiziki negatiborik ez
lan-eskubideak gauzatzeko ezta enplegua lortzeko ere, alderdi formalean
behintzat. Aitzitik, lantokietan LGTBIaren ikusezintasuna ikaragarria da,
eta horrek arindu dezake antzemandako eta bizitako diskriminazioa.
Bestetik, ematen du inkestatutako populazioak oso jarrera tinkoa
duela lan-eskubideak gauzatzearen garrantziari dagokionez, eta adierazi du eskubideak gauzatuko lituzkeela zisheteronormatiboa ez den
bikotea edukita ere.

10. grafikoa: Bizitza sozialaren esparruak, LGTBI populazioak adierazitako partaidetzarako mugen arabera

Iturria: geuk egina, Iruñeko LGTBI populazioaren inkestako datuetatik abiatuta.
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11. grafikoa: Partaidetza lan-merkatuan, LGTBI populazioak adierazitakoaren arabera

Iruñeko Udala

<<<
Sexu- edo genero identitateak,
genero-adierazpenak eta
askotariko orientazioek ez
omen dute eragin bereiziki
negatiborik ez lan-eskubideak
gauzatzeko, ez enplegua
lortzeko.
Bestetik, ematen du inkestatutako populazioak oso jarrera
tinkoa duela lan-eskubideak
gauzatzearen garrantziari
dagokionez, eta adierazi du eskubideak gauzatuko lituzkeela
zisheteronormatiboa ez den
bikotea edukita ere.
<<<

Iturria: geuk egina, Iruñeko LGTBI populazioaren inkestako datuetatik abiatuta.

Datuen ondorioak eta
LGTBI populazioa
Laburbilduz, inkestan bildutako datuetatik ondorioztatzen da Iruñean dibertsitatea dagoela, hala populazioan nola identitate ez-normatiboetan. Ohiko LGTBI
identitateez gain gizarte-aldaketekin bat datozen identitate berriak sortzen ari dira.

• LGTBI populazioa Iruñeko luze-zabalean bizi da, hau da, beste herritarrekin nahasten da, gune eta jarduera berberetan parte hartuz.
Jakitun da administrazioek aurrerapauso handiak eman dituztela
dibertsitatea aintzatesteko, eta itxaropentsu agertzen da gazteen
mobilizazioari dagokionez.
• Baina parte-hartzea eta gizarteratzea ez da nahiko litzatekeena
bezain ona: LGTBI populazioaren zati handi bat bazterturik dago
erasoak eta indarkeria sotileko maila altua direla-eta.
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• Nahiz eta inkesta erantzun zutenen heren batek soilik adierazi duen
LGTBI elkarteei atxikita dagoela, gehiengoak onartu du halakoak
egotea eta garrantzitsua dela, baita egiten duten lana ere.
• Inkestatutako populazioaren erdiak adierazi du erasoak sufritu
dituela, eta eraso sotilenak etengabeak direla. Baina gehienek ez
dute salaketarik jartzen, eta inguruan baino ez dute komentatzen.
Jakin badakite poliziak ematen duen arreta asko hobetu dela berriki
eta salaketak serio hartzen direla, baina, hala ere, salaketa-tasa
baxua da.
• Armairutik atera eta horrek eraso gehiago sorrarazteko beldurra,
pertsonen ulertezintasuna erasoek LGTBI pertsonentzat dakartenaren gainean eta homofobia barneratzea, hots, onartzea LGTBI pertsonek nahitaez bizi behar dituztela erasoak; horra eraso
LGTBIfobikoen salaketa-tasa baxua azaltzen duten zenbait kausa.
• Erasoen zati handi bat ikastetxeetan gertatzen da. Adingabeek
bertan eman behar dute denbora luzea, nahitaez, eta heldutasun-prozesuan eta elkarbizitzan prestatu beharrean, ikasleen zati
batek erasoak sufritzen ditu eta diskriminazioan sozializatzen da,
haien dibertsitate afektibo-sexuala edo genero-identitatea dela-eta.
• Ikusgaitasun handiagoko guneetan, beraz, indarkeriari gehiago antzematen zaio. LGTBI pertsonen erdiek jasan dituzte erasoak, eta guztiek
mehatxutzat eta haien errealitatearen ulermen faltatzat hartzen dute
egoera hori. Horregatik, agerikoa da dibertsitate afektibo-sexualaren
eta genero-identitatearen ikusgaitasuna eta errespetua herritarrekin
lantzea beharrezkoa dela.
• Erasoen beldurrak eta intentsitate baxuko erasoek (komentario
desegokiak, errespetu faltak edo deseroso sentiarazten duten be-
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giradak) gogoa kentzen diote LGTBI populazioari hiriko guneetan
parte hartu eta horietan gizarteratzeko.
• Beldur gehien eragiten dieten guneak maskulinitate tradizionalekin
edo toxikoekin dute lotura, eta gizarte tradizionaleko ereduekin,
non genero-rolak estereotipo matxistekin bat datozen.
• Ildo horri jarraikiz, LGTBI pertsonak parte hartzera desanimatuen
sentitzen diren guneez bezainbatean, kirol-jarduerak aipatu dira
gehien. Kirol-jarduera eta -gune batzuetan LGTBI populazioaren
kontrako mehatxuak komentario, dinamika eta irainetan egoten
dira, eta hori azkenean kirol-eremu guztietan barrentzen da, eta
parte hartzeko gogoa galarazten die.
• Hori horrela, oro har, nahiz eta gizarteratutako komunitateetakoak
izan, LGTBI pertsonek premiatzat jotzen dituzte aisialdirako eta
partaidetzarako gune espezifikoak, mistoen ordez.

7. LGTBI auziaren
kudeaketa Iruñean:
diagnostiko instituzionala
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7.1. LGTBI politiken instituzionalizazioa Estatuan
Espainiako Konstituzioaren 14. artikuluak legearen aurreko berdintasuna aitortzen die
espainiar guztiei, debeku delarik inolako diskriminaziorik egitea jaiotza, arraza, erlijioa,
iritzia edo beste edozein tasun edo inguruabar pertsonal edo sozial dela-eta.
Halaber, 9.2 artikuluak halaxe dio: “Botere publikoei dagokie inguruabar zehatzak sustatzea
norbanakoen nahiz taldeen askatasuna eta berdintasuna benetakoak eta eragingarriak izan
daitezen” eta “oztopoak kentzea, horiek haien osotasuna eragotzi edo zailtzen badute; eta
herritar guztien parte-hartzea erraztea, bai bizitza politikoan, baita ekonomia-, kultura- eta
gizarte-bizitzan ere. Azkenik, 10.1 artikuluak ezartzen du “ordena politikoaren eta gizarte-bakearen oinarri direla gizabanakoaren duintasuna, hari datxezkion eskubide bortxaezinak,
nortasunaren garapen askea, eta legeei eta gainerakoen eskubideei zor zaien begirunea”.
Gaur egun, gizartean, legeetan eta politikan izandako aldaketa handien ostean, zeinak
LGTBI populazioaren eskubideen defentsan aritzen diren elkarteen bultzadari esker
gertatu baitira, gure legeak aurrerakoienetakoak dira LGTBI eskubideez bezainbatean,
eta hemengo gizartea munduan LGTBIfobia gutxien dutenetako bat da.
ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans & Intersex Association) Europan LGTBI
populazioaren giza eskubideen defentsan lan egiten duen erakunde europarra da, eta
bere Rainbow Europe 201824 txostenaren arabera, 2018an, Espainia zegoen gay, lesbiana,
24. Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe 2018. ILGA Europe.
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>>>
Esparru legal eta politikoan,
Espainia Europako herrialde
aitzindarienen artean dago
LGTBI eskubideei dagokienez, baina urrun oraindik
arlo horretan begirunetsuen
diren herrialdeetatik. Alde
hori, ILGAren arabera, trans
populazioarendako (autodeterminazio askea adin-mugarik
gabe, etab.) eta intersexualendako berariazko politika
sakonen gabezian dago, bai
eta sexu- zein genero-orientazio eta -identitateagatik ez
diskriminatzeko neurri argi eta
zehatzen faltan ere.
>>>

12. grafikoa: LGTBI-eskubideak Europan: mapa

Errepresiotik ikusgaitasunera:
LGTBI pertsonak eskubideen subjektu gisa
“Nosaltres no tenim por, nosaltres som” (“Gu ez gara beldur, gu gara”) izan zen
Bartzelonan gay, lesbiana, bisexual eta transen eskubideen alde egindako
lehen manifestazioaren leloa, 1977an. 4.000 pertsona inguruk protesta
egin zuten Rambletan sexu-delituetarako amnistia eta Arriskugarritasun
eta Gizarte-errehabilitazioari buruzko legea indargabetzea eskatzeko.
1978an Espainiako Konstituzioa onetsita eta etapa politiko berriaren
hasieran, zenbait aldaketa nabaritu ziren Espainian LGTBI kontuari zegokionez. 1979. urtean homosexualitatea zigortzeari utzi zitzaion, eta
80 hamarkadaren hasieran hasi ziren LGTBI mugimendu antolatuagoak
jaiotzen, esate baterako Madrileko Gay Batzarra (AGAMA)1983an, Kataluniako Gay Ekimenen Koordinakundea 1986an eta Homosexualitatearen
Foro Iraunkorra Kordoban, 1989an.
Iturria: geuk egina ILGAren datuetatik abiatuta. Rainbow Europe Map. 2018.

trans, bisexual eta intersexualen giza eskubideak gehien errespetatzen
dituzten Europako herrialdeen artean.
Hori horrela, esparru legal eta politikoan, Espainia Europako herrialde
aitzindarienen artean dago, LGTBI eskubideei dagokienez, baina urrun
oraindik arlo horretan begirunetsuen diren herrialdeetatik. Alde hori,
ILGAren arabera, honako hauei dagokie: trans populazioarendako (autodeterminazio askea adin-mugarik gabe, etab.) eta intersexualendako
berariazko politika sakonen gabeziari, eta sexu- zein genero-orientazio
eta -identitateagatik ez diskriminatzeko neurri argi eta zehatzen faltari.
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Izan ere, gizarte-aldaketa ez da errotikakoa izan. Prozesu bat eta faseak izan
dira, herrialde osoko LGTBI mugimendua izan delarik bultzatzaile eta protagonista.

Ageriko diskriminazioa zekarten legeak indargabetzea izan zen mugimendu horien borrokaren ardatza, adibidez, LGTBI pertsonak atxilotzeko
erabilia izan zen Eskandalu publikoaren Legea eta Arriskugarritasun eta
Gizarte-errehabilitazioari buruzkoa. 1983an Eskandalu publikoaren Legea
aldatzea lortu zen, eta azkenik, 1989an, indargabetzea. Arriskugarritasun eta
Gizarte-errehabilitazioari buruzko legea, ordea, ez zen 1995 arte indargabetu.
90eko hamarkadaz geroztik, eta LGTBI kolektibo askoren lanari esker,
neurri administratibo-politikoak onesten hasi ziren. Udal eta Autonomia
Erkidegoetan, izatezko bikoteen erregistroak eta legeak sortzea izan
zen hasieran hartu zen LGTBI-neurrietako bat, jendearen ezkontza aitortu ahal izateko, haien sexu-orientazioa gorabehera. Gasteizeko Udala
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izan zen izatezko bikoteetarako erregistro bat sortzen lehena, 1994an:
Ezkontza Zibilen Udal Erregistroa.
Egun, asko egin da aurrera. LGTBI inguruabarra Estatuko, erkidegoetako eta tokiko legeetan dago txertaturik; hortxe daude, esate baterako,
uztailaren 1eko 13/2005 Legea, Kode Zibila aldatzen duena ezkontzeko
eskubideari dagokionez, eta ekainaren 19ko 8/2017 Foru Legea, LGTBI
pertsonen berdintasun sozialari buruzkoa.
• 2005ean onetsitako ezkontza parekidea mugarria izan zen LGTBI
populazioaren eskubideen aitortzarako, eta LGTBI errealitateen ikusgaitasuna biziki azaleratu zen gizarte osoaren aurrean. Lege horrek
aurreko hamarkadetan berdintasunerantz abiatutako bidea babestu
zuen, haren bidez parekatuz herritar guztien eskubideak familia bat
edukitzeko, adoptatzeko eta norberaren dibertsitatea aintzat hartzeko.
• Halaber, 2007an, LGTBI eskubideen aldeko testuinguru politikoa
baliaturik, martxoaren 15eko 3/2007 Legea onetsi zen, pertsonen
sexuaren aipamena erregistro zibilean zuzentzea arautzen duena.
Lege horrek trans pertsonengan jartzen zuen arreta, eta “Erregistro
Zibilean pertsona baten sexuari buruzko inskripzioa aldatu ahal
izateko betekizunak” arautzen zituen, “inskripzio hori ez badator
bat norberaren benetako genero-identitatearekin”.
• Berriki, 2018ko urriaren 23ko instrukzioa onetsi da, Erregistroen eta
Notariotzaren Zuzendaritza Nagusiak emana, Erregistro Zibilean
pertsona transexualen izena aldatzeari buruzkoa. Instrukzio horrek
irtenbidea eman dio trans adingabeek zuten arazo bati, 3/2007 Legeak
adinez nagusiei soilik uzten zielako erregistroan sexua izenarekin bat
aldatzen. Instrukzio honekin aukera ematen zaie adin txikiko transei
izena Erregistro Zibilean aldatzeko. Halaber, Parlamentuan 3/2007
Legea alda dezakeen Lege Proposamen bat izapidetzen ari dira, eta

horrek bidea emanen luke “erregistroan ageri den generoa aldatzeko,
subjektuak aldaketa hori egin nahi duela adieraztearekin bakarrik, baita
subjektua adingabea denean ere”.

Iruñeko Udala

Egungo egoera: urratsak LGTBI politiketara
Xedapen-arauemaileak pixkanaka onestearekin batera esparru politiko
eta administratiboan neurriak hartu eta jarduketak egin dira, onetsitako
arau horiek garatze aldera. Neurri horietan berebiziko garrantzia eta
interesa hartzen dituzte tokiko administrazioek, eta bereziki, udalerriek
hartutakoek, jarraian erakusten den bezala.

Bartzelona
Bartzelonako Udalak LGTBI eskubideei buruzko berariazko zinegotzitza bat
dauka: Feminismoen eta LGTBIren Zinegotzitza. Zinegotzitza horren ardura da
genero-berdintasuna eta LGTBI pertsonen eskubideak bultzatzea Bartzelonan.
Hirian LGTBI Udal Kontseilua dute 2004az geroztik. Bartzelonako Udala
izan zen genero- eta sexu-dibertsitateari soilik zuzendutako herritarren
partaidetzako kontseilu bat abiatu zuen lehen udal-gobernua.
Udal Kontseilu horrez gain, Bartzelonak 2016-2020 aldirako Sexu eta
Genero Dibertsitaterako Udal Plan bat dauka, Diskriminazio Ezarako Bulego bat, sexu-langileak diren emakumeak eta transak artatzeko programa
bat eta 2019an hiriko lehen LGTBI Zentroa irekitzeko asmoa dute. LGTBI
Zentro horrek “zerbitzu- eta programa-zerrenda zabala izanen du, eta, aldi berean,
hiriko LGTBI entitateen lantokia eta topagunea izanen da, herritar guztiei irekia”.

Marbella
Marbellako Udalak Berdintasun eta Dibertsitateko berariazko alor bat
dauka, eta bertan LGTBI pertsonen eskubideak defendatzen eta bultzatzen
dira, zenbait esparrutan, hala nola kulturan, sentsibilizazioan, osasunean,
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kiroletan, lan-merkatuan, turismoan edo segurtasunean. Gaur egun bi
LGTBI-programa mota dituzte abian: bullying homofobikoari buruzko berariazko programa bat, eta LGTB Programa izeneko beste bat, orokorragoa
eta orohartzaileagoa.
Aintzat hartu beharrekoa da hauxe dela Marbellako Udalaren historian
LGTBI Alorra dagoen lehen aldia. Horrez gain, bada berritasunik Marbellako
politika publikoetan: Giza Baliabideen Dibertsitaterako LGTBI Plan bat,
xede duena udaleko langileak sentsibilizatzea kolektibo horren beharren
gainean, hartara aurre egin ahal izateko balizko diskriminazio-egoerei.

Gasteiz
Gasteizko Udalean LGTBI kontua Genero Berdintasuneko Alorrari lotuta
dago, Berdintasuneko Zinegotzitzaren mende baitago zuzenean. 2017ko
abenduan, Udalaren Berdintasun Zerbitzuak Gasteizko LGTBI populazioaren errealitateei buruzko diagnostikoa aurkeztu zuen.
Diagnostiko horren bidez kolektiboaren errealitatea ezagutu nahi zuten,
gerora esku-hartze egokiak egiteko eta hiriaren sexu- eta genero-dibertsitatearekin bat datozen politikak garatzeko. Diagnostiko honetan bildutako
informazioa 2018-2021 aldirako Gasteizko IV. Berdintasun Planean txertatu
zen. Plan horrek Gasteizko udal-jarduketa zedarrituko du lau urte horietan,
eta ez du emakumeen eta gizonen arteko desparekotasuna soilik barne
hartzen, sexu-orientazioa eta genero-identitatea direla-eta dauden desparekotasun eta diskriminazio guztiak ere jorratu nahi ditu.

Benidorm
Benidormeko Udalak Berdintasun eta Genero Alorrean lantzen ditu LGTBI
eskubideak. Erabiltzen duen tresna nagusia Benidormeko lesbiana, gay,
transexual, bisexual eta beste kolektibo batzuetarako Udal Plana da, 20162020 aldirako. Plan horren gauzarik berritzaileena –eta beste udaletako
planekiko bereizgarriena– da, hain zuzen, eraiki dela tokiko LGTBI plana
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Benidormeko LGTBI pertsonen errealitateen gizarte-diagnostikotik abiatuta ez ezik beste diagnostiko batzuetako informazioa ere erabiliz, zehazki
hauena: Bartzelonako LGTB populazioaren errealitateen diagnostikoa
(2009) eta Espainian sexu-orientazio edo/eta genero-identitateagatik
gertatzen den diskriminazioari buruzko ikerketa, FELGTB-k 2013an egina.
Hori horrela, zenbait urtetik hona abiatzen ari diren LGTBI udal-politiken azterketak elementu interesgarri batzuk jartzen ditu mahai gainean,
eta horiek berreskuratzea komeni da.
• LGTBI alor, zerbitzu edo sailak Berdintasuneko edo Emakumeen alorretan txertaturik egon ohi dira, bai modu agerikoan eta LGTBI auziari
garrantzia emanez (Alorraren izenari gehitzen zaio, Bartzelonan eta
Iruñean bezala) bai berariazko LGTBI sail bat sortuz alorraren barruan.
• Beste kasu batzuetan LGTBI auzia Dibertsitate Alorraren barruan
subsumitzen da (Marbellako Udala) eta horrek agerian jartzen ditu
kolektibo honetarako dauden ikuspegi desberdinak.
• Halako alor, zerbitzu edo sailetan diagnostikoak egin ohi dira, bidea ematen dutenak LGTBI arloko udal-planak egiteko (horietako
batzuk berdintasun planen barruan txertatzen dira).
• LGTBI eskubideen gaineko prestakuntza eta sentsibilizazioa txertatu
ohi da alor eta sail ezberdinetako udal-langileentzat.
• Gobernantza partizipatiborako formulak ezarri ohi dira, berdintasuna, dibertsitatea eta ezein indarkeria motarik gabeko hiri askea oinarri harturik.
• Jarduketak egin eta programak abiatzen dira, herritarrak, oro har,
kultura, hezkuntza eta osasun arloetan sentsibilizatu eta kontzientziatzera bideraturik.
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• Udal hauek tokiko LGTBI kolektiboak ahalduntzeko ildo nahiko indartsua garatu dute, LGTBI arloko arreta- eta informazio-guneak sortuz,
ekitaldiak antolatuz edo zuzeneko dirulaguntzak emanez kolektiboei.

7.2. LGTBI arloaren kudeaketa Iruñean
Ezinezkoa da LGTBI populazioaren errealitateak eta udalerrian egiten den
kudeaketa ulertzea lurraldearen esparru politikoa eta bertan gertatzen
ari diren prozesuen testuingurua aintzat hartu gabe.
Iruñeko Udalak bezala, 2015eko hauteskundeetatik sortu zen Nafarroako
Gobernuak hasieratik erakutsi zuen sentikortasuna lurraldeko LGTBI kolektiboen aldarri eta eskarien aurrean. Nafarroa gobernatzeko akordio
programatikoan argi geratu zen hori; izan ere, berdintasunari buruzko 2.5
atalean zenbait puntu jaso ziren non LGTBI eskubideekiko konpromiso berri
bat ikusarazten baitzen Foru Komunitatean: “LGTBI kolektiboaren benetako
eskubide-berdintasunaren alde” egin zen, eta “kolektibo hau artatzeko zerbitzu
espezifiko bat sortu eta erakunde guztietan LGTBIfobiaren aurka zeharkakotasunez borrokatzeko hezkuntza-, gizarte- eta kultura-programak garatzearen alde”.
Konpromiso hori betetzeko, Nafarroako Gobernuak diruz laguntzen ditu
LGTBI populazioari zuzendutako Kattalingune zerbitzua eta Kattalingorri
sexu- eta genero-dibertsitatearen gaineko argibide- eta arreta-zerbitzua,
LGTBI elkarteendako plataforma nagusia Nafarroan 2000. urteaz geroztik.
Eskualdeko LGTBI kolektibo eta entitateen lana funtsezkoa izan da ekainaren 19ko LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzko 8/2017 Foru
Legea sortzerakoan. Entitateek testuarekin gogobeterik daudela adierazi
dute, eta haiek diotenez, Lege hau eskualdean parte-hartze gehien izan
dutenetako bat izan da, eta hura onesteko hilabeteetako elkarlana beharrezkoa izan da talde politiko eta elkarteen artean, zentzu askotan aitzindaria

den adostasun-testu bat erdieste aldera, non Nafarroako administrazio
publiko guztietarako nahitaezko betebehar sorta zabala ezarri baita.

Iruñeko Udala

Nafarroako Gobernuaren konpromisoa Nafarroako Berdintasunerako
Institutuaren (NBI) egituran bertan islatu da, berariazko LGTBI zerbitzu
bat sortuta.
NBIk ere Nafarroako LGTBI+ populazioari buruzko diagnostiko bat garatu
eta gizartearen eskariak bildu ditu; hori abiapuntu harturik, hainbat behar
azpimarratu zituzten. Osasun arloan, trans pertsonak artatzeko osasun-zerbitzu bereziak eta errealitate horrekin sentsibilizatuak sortzeko beharra jaso
dute. Hezkuntza arloari dagokionez, LGTBI errealitatea aintzat hartzeko
garrantzia azpimarratu dute, bai eta hezkidetza sistematikoki txertatzeko
programa bat abiaraztekoa ere. LGTBI errealitatearen gaineko sentsibilizazioa eskatzen dute Foru Komunitateko zerbitzuetarako, administrazioko
langileen eta langile publikoen prestakuntza bidez. Halaber, elkarrizketa
gomendatzen dute herritarren, haien elkarteen eta gobernuaren artean,
besteak beste. Horrez gain, NBIk Nafarroako trans pertsonei lagun egin
eta arreta emateko Gida bat prestatzea lortu du.
Nafarroako Gobernuak LGTBI neurriak abian jartzeko ezinbestekoa izan
da LGTBI mugimenduaren gertuko alderdi politikoak boterera iristea, eta
halabeharrezkoa izan da, baita ere, Nafarroako eta Iruñeko kolektiboen
parte-hartzea eta haien eskari nagusiak txertatzea, denbora luzez aritu
direlako haien eskubideak gauzatzeko eta sufritutako diskriminazioak
ikusarazteko borrokan. Aldaketa-klima honetan mugimendu feministaren
bultzadak ere izan du zerikusirik, eta emakumeen eskubideak begirada
intersekzionalaz aldarrikatzeko nolabaiteko gogo-aldarteak ere bai.
Kattalingorri entitatearendako, aldaketa politiko hori erabakigarria
izan zen LGTBI populazioari zuzendutako politika publikoak eta zerbitzu
profesionalak abiatzeko. Foru Gobernuaren aldaketari esker, entitateak
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aukera izan du modu ez-profesionalean eta ia altruistan eskaintzen zituen
zerbitzuei jarraipena emateko, desagertzear zeuden-eta. “Zerbitzua ZIUn
zegoen” Kattalingorriko informatzaile batek adierazi duenez.
Hori guztia ikusirik, azken hiru urteotan ikusgaitasun eta aintzatespeneko egoera berri bat garatu da Nafarroan, non LGTBI kolektiboari
zuzendutako jarduketa inspiratzaileak egin baitira, haiekin batera eta
haien parte-hartzeaz. Iruñeko LGTBI aktibista batek zera adierazi du:
“Nafarroan LGTBI kontua bultzatzeko oso sistema indartsua finkatzen
ari da, beste erkidego autonomoetarako balio lezakeena”.

7.2.1. LGTBI politiken
instituzionalizazioa Iruñean
Hizpide hartu berri dugun Nafarroako testuinguru horretan, Iruñean
udal-gobernua aldatzeak hirian inoiz gertatu gabeko prozesu bat eragin
zuen, eta askotariko neurri edo jarduketa sorta bat abian jarri zen, gerora
politika egituratuago batean finkatu beharko zena.
Iruñeko Udalaren ikuspegi estrategikoaren ardatza izan da, eta hala dago
jasota haren barne-agirietan, Udaletik bermatzea, zeharkakotasunez,
LGTBI esparruko lanarekiko konpromisoa. Honako hauek dira ikuspegi
horren bereizgarriak: LGTBI kolektibo eta elkarteen parte-hartzea politikak
sortzean eta kudeatzean, haien logika politikoen eta LGTBI arloko jarduketa-filosofiaren autonomia, partaidetzarik eza estatuko edo nazioarteko
LGTBI sare zabalagoetan (nahiago dute haien independentziari eutsi eta
tokiko errealitateari eragin) eta dibertsitate-hiri baten aldeko apustua, non
dibertsitate sexu-afektiboa ez ezik beste dibertsitate batzuk ere txertatuta
izanen baitira elkarbizitzan, ghettorik sortu gabe edo “normatiboagotzat”
jotzen diren beste eredu ez-integratzaileetan erori gabe.

Horiek dira “Iruñeko ereduaren” ezaugarririk interesgarrienak. Zentzu horretan, ildo progresibo bati jarraiki lanean hasi dira: erakundean lurra hartu eta
testuingurua ezagutu eta aztertzea, herritarrei arreta emateko zerbitzuak sortzea
eta “kolektiboa ordezkatzen duten entitateekin konfiantza eraikitzea eta harremanak
normalizatzea”; horixe adierazi du erakundeak berak, eta LGTBI entitateek berretsi.
Udalak nahiago du elkarrekiko konfiantza eraikitzen joatea elkarlanerako
gune informaletatik abiaturik, eta “gerturatzea ahalbidetzen duten itun
partzialak” erdiestea “prozesu zabalei ekin ordez”, halakoetan zaila izaten
baita adostasunera iristea. Gai zehatzen inguruko eztabaidek eta itunek
badute abantaila bat: Udalaren baliabide eta mekanismoen inguruan
jardutea gustuko ez duten kolektiboen parte-hartzearen modulazioa, izan
ere, prest agertzen dira gai konkretuetan aktiboki parte hartu eta haien
ekarpenak egiteko25. Horrela, Udalak hiriko kolektiboekin dituen harremanak
prozesuaren beraren jariotasun eta malgutasunaren metafora dira.

Mekanismo eta baliabide instituzionalak
Lehen urratsetako bat Udalean Berdintasun eta LGTBIko Alorra sortzea izan da,
Udalbatza berriarentzat garrantzizko gai baten inguruko asmo-adierazpen gisara.
LGTBI eskubideak emakume eta gizonen arteko berdintasun-politiken esparruan txertatu dira, baina izaera propioa ere eman zaie,
horregatik aipatzen dira esplizituki alorraren izenean. Berriki, kolektiboari
egitura instituzionalean emandako garrantzia hierarkikoki indartu da,
alor hori zuzenean Alkatetzaren barnean kokaturik; hori interesgarria
da ikuspegiak Udalaren alor guztietan zeharkakotasunez landu daitezen.
Berdintasun eta LGTBIko Alorra sortzearekin batera, baliabideetan
ere gorakada izan da: teknikari bat egotetik 4 teknikariko egiturara pasa

25. H
 orixe gertatu da diagnostiko honen prestaketan, non gaur egun hirian jarduten diren LGTBI mugimenduko ia entitate guztiek parte hartu baitute.
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da –horietako bat berariaz ari da berdintasun eta LGTBI kontuetan– eta
aurrekontua hirukoiztu da, urteko milioi bat euro ingurura iritsita, partida
guztiak barne. Hori funtsezkoa da, kolektiboari ematen zaion garrantzi
politikoaren erakusle delako ez ezik baliabide gehiagok bidea ere ematen
dutelako abiatzen diren jarduketen zabalera eta eragina handitzeko eta
udal-jardueraren ikusgaitasuna eta inpaktua areagotzeko. Programetarako finantziaziorik gabe eta horiek garatzeko arduradunik gabe ezin
da egon LGTBI pertsonen bizitzan eraginen duen egiazko aldaketarik.
Hori horrela, hiriko LGTBI entitateen aldarri bat da, ikerlanaren testuinguruan
agerian jarri denez, LGTBI arloaz berariaz arduratuko den teknikari bat egotea.
Berdintasun eta LGTBIko Alorrean langile gehiago sartzeak eta
berezko baliabidez hornitzeak mesede egin diote kolektiboarendako
udal-politikak eta -programak eraikitzen hasteko barne-gogoetari. Politika
publikoko gogoeta horietan piztu da LGTBI entitateek prozesuetan parte
hartzeko beharra; izan ere, haiek dira “politiken eragileak” Alorraren arabera.
Nahiz eta ikuspegi partizipatibo horrek prozesua moteldu dezakeen, aukera
eman du Iruñeko Udalean LGTBI politika bat abiatzeko oinarriak ezartzeko.

Gobernantza eta LGTBI arloko konpromisoa
Udal-jarduketaren beste ardatzetako bat hirian hasi berri den “dibertsitate
afektibo-sexualaren gobernantza berriari” lotu zaio, eta kontu honekiko
konpromiso instituzionala erakunde barruan islatzeari. Gobernantza berri
horri dagokionez, zenbait gune sortu dira erakundean LGTBI mugimenduarekin topatzeko, elkarlanean aritzeko eta parte hartzeko; aurrerapauso adierazkorra da hori, denbora laburrean LGTBI mugimenduaren eta
Udalaren artean egon den gerturatzea islatzen duelako. Adibidez:
• LGTBI foroa, plurala, non parte-hartzea erabat zabalik dagoen bai LGTBI
kolektiboendako bai bertara joan nahi duen edozein norbanakorendako.

Foro orokor hau lautan bildu da (emandako datuen arabera), eta bertan
mota orotako kontuak jorratzen dira.

Iruñeko Udala

• Halaber, 2017an, LGTBI mugimenduaren memoria historikoaren talde bat
sortu zen, eta jarduera soziokulturalen beste bat, iraunkorragoa, kolektiboko
pertsonek jendea ezagutu eta ehun soziala garatu dezaten. Kolektiboaren
memoria historikoa berreskuratzea eta hari balioa ematea bazen jada
kolektiboen lan-ildo bat, baina Udalak kolektiboen eskaera horri erantzun
eta lan hori gidatu, bultzatu eta lagundu du, egiteko horretan entitateen
funtsezko zeregina izaten jarraitu behar dutelako. Gaur gaurkoz, eta eskura
dugun informazioaren arabera, Udala ahal beste informazio biltzen ari da.
Halako eztabaida-guneak egoteak, non akordioetara iritsi ez ezik
disidentzia eta desadostasuna ere errespetatzen baitira, erakusten
du Udalak hasitako lan horretan badagoela bokazio partizipatiboa, eta
udal-esparruan hauxe dela joera: politikak, planak eta zerbitzuak kasuan
kasuko gizarte zibileko elkarteekin batera sortzea.
Mugimenduko entitateek oso ongi baloratzen dute hori, are, esplizituki eskatzen dute.

Zerbitzuak ematea LGTBI populazioari
Iruñeko Udalaren jarduketa azpimarragarrienetako bat izan da 2017an
HARROTU zentroa abiatu izana hiriko alde zaharrean, horrela mamitu
baita LGTBI mugimenduaren aspaldiko aldarri baten erantzuna.
Zentroa Udalaren baliabideekin finantzatzen da bete-betean, eta lau profesional
ditu: LGTBI informazioan, laguntzan eta sustapenean espezializatutako pertsona
bat, sexu- eta genero-dibertsitatearen arloko arreta-zerbitzurako bi profesional eta
aholkulari juridiko bat. Entitateen eskariekin bat etorrita, hiru jarduketa-ardatzetan
egituratuta dago zentroaren eredua bera eta ematen dituen zerbitzuak:
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• Norbanakoen eta taldeen arreta, ikuspegi sexologikoaz.
Norbanakoen eta taldeen arreta sexologikorako ardatzaren muina
da informazio eta arreta sexologiko zein psikosoziala eta generoidentitaterako arreta sexologiko espezifikoa ematea.
• Aholkularitza juridikoa. Aholku juridikoa ematen da zenbait lege-konturen gainean, hala nola bikoteen araudiak, lan-diskriminazioa,
izen-aldaketak, desgaitasuna GIBagatik, LGTBIfobia kasuak, eta abar.
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Kattalingune zerbitzuaren jarduketa-esparrua Nafarroa osoa da,
landa-ingurua barne; Harroturena, aldiz, Iruñeko hiria da. Bestalde,
Kattalinguneren jarduerak eta ematen dituen zerbitzuak indibidualak
dira bakarrik, eta Harrotuk integralitatearen alde egiten du zerbitzuak
emateko ereduan, ikuspegi indibidual eta kolektiboetatik abiatuta. Hori
horrela, bi baliabideak elkarren osagarri direla esan liteke.

Esparru bat eraikitzea hiriko LGTBIfobiaren aurka

• Babes eta ahalduntze kolektiboa. Babes eta ahalduntze kolektiboa
sustatzeko, zenbait talde-saio, talde, babes-sare eta jarduera egiten
dira LGTBI komunitatearen artean parte-hartzea, boluntariotza
eta elkartegintza bultzatze aldera.

Udala negoziazioetan ari da erakundeak eta herritarrek eraso LGTBIfobikoei erantzuteko protokolo bat prestatuko duen talde bat eratzeko.
Udalak berak uste du kolektibo ezberdinak halako gai bat jorratzeko
elkartu ahal izatea urrats “supergarrantzitsua” dela berez.

Harrotu oso gune garrantzitsua da Iruñeko LGTBI mugimenduarendako,
toki horretan LGTBI kolektiboak elkartu daitezkeelako, solasaldiak eta
ekitaldiak egiteko edo behar duten beste edozertarako, erakundearen
inolako esku-hartzerik gabe.

Protokoloaren jomuga da Iruñean dauden indarkeria eta diskriminazio
guztiei erantzun bat ematea, nola eta salaketak jartzea erraztuz, gertatzen
diren kasuak zenbatuz eta LGTBI pertsonen giza eskubideak bermatuz, populazioari egindako inkestaren emaitzak ikusita premiazkotzat jotzen baita hori.

Garrantzitsua da Harrotuk LGTBI eskubideen eraikuntzan duen bide
bikoitza azpimarratzea, horrek indartzen baitu LGTBI populazioarengan
esku hartzeko logika eta haiendako arreta publikoa. Alde batetik,
norbanakoen eskubideak eraikitzen laguntzen du, sexu- eta generodibertsitateari buruzko kontsulta eta aholku indibidualen bidez, (2017an,
743 pertsona artatu zituen guztira, eta aholkularitza juridikoan, 122);
bestetik, LGTBI populazioaren alderdi kolektiboa ahalduntzen du, elkarri
laguntzeko taldeen bidez, aisia-jarduera eta prestakuntza-lantegien bidez,
edo guneak lagaz LGTBI kolektiboei beraiei.

LGTBI entitateek erabat beharrezkotzat jotzen dute lan hori, salatzen ez
den indarkeria sotil eta ageriko ugari dagoelako LGTBI populazioaren kontra.

Bestetik, eta gizarteak LGTBI auziarekin duen sentsibilizazioarekin loturik, Udalak
ikusgaitasunari bultzada handia eman dioten zenbait jarduketa bultzatu ditu, hala
nola 2017ko urrian armairutik ateratzeko nazioarteko egunean instalatutako armairu erraldoia, elkarrizketa ugari eta espazio publikoan kontakizuna sortu zituena.

Harrotu eta antzeko zerbitzuak ematen dituen Kattalingune Nafarroako
Gobernuko zerbitzua elkarrekin bizi dira udalerri berean. Alabaina, bi
zerbitzuek irismen eta lan-ildo desberdinak dituzte.

Horrez gain, Iruñeko herritar guztiei zuzendutako lantegi eta prestakuntzaekintzak egin ditu Ahalduntze eta P artaidetzako Udal Eskolaren bidez. Zehazki,
2018ko ekainean gazte eta nerabeengan LGTBIfobia prebenitzeko berariazko

Irudia, ikusgaitasuna eta sentsibilizazioa
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ikastaro bat egin zuten. Halaber, 2017an, Iturramako institutuko ikasleekin lansaio bat egin zen, goizez, film laburrak proiektatuta eta ondorez eztabaida eginez.
Halaber, Zinegoak jaialdiaren zati bat ere Iruñera etorri da. Nazioarteko
Gaylesbotrans Zinema eta Arte Eszenikoen Jaialdi bat da, Bilbon sortua, 2004an,
kultura, zinema eta arte eszenikoen bitartez sentsibilizatzeko tresna gisa.
Bestalde, 2018ko azaroan Iruñean ospatu ziren Estatuko LGTBI+
Topaketak LGTBI populazioa hirian ikusarazteko balio izan dute, eta tokiko kolektiboak ahalduntzeko, hiriko bizitza sozialerako ezinbesteko
gizarte-eragile gisa. Estatu osoko pertsona eta kolektiboak ekarri zituen
topaketa horrek, eta baliagarria izan zen orduan Iruñean abiatzen ari
ziren LGTBI neurriak ezagutarazteko, hiriko errealitatea Estatuko beste
kolektibo batzuei erakusteko, ideiak eta praktikak trukatzeko eta hiria
LGTBI populazioarekin atsegin den hiri gisa ikusarazteko.
Azkenik, LGTBI kolektiboek beraiek diotenez, aldaketa handia nabaritu da
hirian LGTBI mugimenduaren ikusgaitasunaz bezainbatean, eta hori, hein
batean eta lortutako informazioaren arabera, “hiriko mugimendu feminista
indartsuari loturik dago, baita kolektiboa egun osoa kalean egoteari ere”.

Kolektiboa laguntzeko eta ahalduntzeko neurriak
Udala Iruñeko LGTBI kolektiboak ahalduntzeko programak garatzen hasi da,
dirulaguntza publikoen bidez, LGTBI eskubideak gauzatzea bermatzen duten
guneak lagaz eta hiriko sexu- eta genero-dibertsitatea ikusarazten laguntzen
duten jarduera, lantegi, hitzaldi eta ikastaroak garatuz kultura- eta gizartezentroetan. Abiatutako jarduerak Harrotun egiten den lanaren osagarri dira.
Kolektiboek LGTBI eskubideak defendatzen lanean jarrai dezaten hartutako
neurriak dira, hiriko LGTBI mugimendua ere indartzen dutenak.

Emandako dirulaguntzen bidez, funtsean kolektiboek abiatutako sentsibilizazioeta ikusgaitasun-jarduerak finantzatu dira, hala nola Urria Trans, Iruñeko LGTBI
gazteen topaketak eta trans pertsonak ikusaraztera bideratutakoak.

Iruñeko Udala

Sareak eta sinergiak
Iruñeko Udala sinergiak sortzen ari da beste lurralde eta administrazio
batzuekin, bere jarduketak hedatzeko eta besteekin partekatzeko LGTBI
politika publikoen eraikuntzan abiatutako bidea.
Horren erakusle, Berdintasuneko Alorrak Melillako jardunaldi batzuetan
parte hartu zuen, 2018ko otsailean, Iruñeko LGTBI politikak eta Harrotu
sexu- eta genero-dibertsitatea artatzeko zentro gisa aurkezteko. Melillako
jarduketa hori gorroto LGTBIfobikoaren kontrako Melillako Behatokiaren
aurkezpenaren barruan egin zen.
Horrez gain, LGTBI+ taldeen XXX. Estatu Topaketak ere aukera bikaina
izan ziren Iruñean sortzen ari zen LGTBI eredua aurkezteko eta Estatuko
beste leku batzuetako LGTBI kolektiboekin harremanak ezartzeko.

7.2.2. LGTBI auziaren txertatze-maila Udalean
Atal honen muina da aztertzea nolako kudeaketa egin den LGTBI
kolektiboari zuzenduta dauden edo Iruñeko Udalaren eskumenen barruan
LGTBI kolektiboa aintzat hartzen duten politika eta jarduketei dagokienez,
eta hori egiteko alorrei egindako kontsultetan bildutako informazioa hartu
da abiapuntu 26.
Proposatutako analisiak modu sakonagoan gerturatu nahi du udal-alorrek
LGTBI populazioaren gainean duten ezagutza, ikuspegi eta pertzepziora zein

26. Ikusi ikerlanaren metodologia.
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garatu dituzten jarduketetara. Alor ezberdinek langai dituzten kontu eta
esparruen heterogeneotasuna dela-eta, LGTBI auziaren gaineko sentsiblilizazio,
ezagutza eta txertatze-maila ere askotarikoa da, jarraian ikusiko den bezala.
LGTBI auziaren egoera Iruñeko Udalaren barne-egituran honako esparru edo ardatz hauetatik aztertu da:

baitaude (kiroletan kasu); horietan esplizitatzen da “bai, egon daitezke
diskriminazio-kasuak, batez ere oso kirol maskulinoetan. Nafarroako kirolmunduan LGTBIfobia egon daiteke bai kirolarien artean, bai entrenatzaileen edo
egituran sartuta dauden pertsonen artean”. “Diskriminazioa ez da gertatzen
kirol munduan sartzean, baizik eta kirolaren praktikan bertan. Pertsonak
kirol lehiakorretako taldetan aritzen direnean, orduan dago diskriminazioa
azaleratzeko arriskurik gehien”.

1. Diskriminazioaren pertzepzioa eta LGTBI kolektiboen eskariak
2. LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzko 8/2017 Foru Legearen gaineko ezagutza eta aplikazioa

Bestetik, oro har, adierazi da ez dagoela udal-alorretan inolako erresistentzia-motarik –edo behintzat ez dago horren berririk– LGTBI auziarekiko; are, udal-langileren batek jendaurrean adierazi du sexua aldatzeko
asmoa, eta ez da horren aurrean erantzun diskriminatzailerik egon.

3. Alorretan proiektatutako edo egindako LGTBI jarduketak
4. Alorren beharrak eta eskariak
5. Departamentuen arteko koordinazioa eta elkarreragina LGTBI
politiken inguruan

Adierazpen LGTBIfobikoek edo udal-egituraren barruko diskriminazioak intzidentzia urria edo ageriko intzidentziarik eza dute, eta
baliteke hori loturik egotea orokorturik dagoen adierazpen honekin: ez
dago inolako erresistentziarik LGTBI ikuspegia lan-esparruan txertatzeko
edo LGTBI eskubideei zein sexu-eta genero-dibertsitatearen ikuspegiari
buruzko berariazko prestakuntza jasotzeko.

6. Udal-politiken LGTBI ikuspegiak: oraina eta geroa

1. Diskriminazioaren pertzepzioa eta
LGTBI kolektiboen eskariak
Kontsultatutako alorrek, oro har, Iruñean ez diote antzematen LGTBI
pertsonen diskriminazio bortitzari. LGTBIfobia egon badagoela eta
egiazkoa dela uste dute, baina isolatutako kasuak izaten direla, eta ez
errealitate iraunkor bat hirian eta erakundean.
Pertzepzio hori homogeneoa da, nahiz eta badiren diferentzia batzuk,
batez ere halako alor edo departamentuetan non jende-talde handiagoekin
lan egiten baita edo jardueren hartzaileen profilak maskulinizaturik
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• Hirian LGTBI diskriminazioaren pertzepzio txikia egotearen arrazoia
izan daiteke salbuespena dela herritarrek kexak, erreklamazioak
edo salaketak jartzea horretarako ezarritako kanal eta bideak erabiliz (010 telefonoa, erregistroa, formularioak eta abar).
Diskriminazioaren pertzepzio txiki horren gaineko ahobatezkotasuna
hautsi egiten da, unean-unean, diskriminazio edo eraso kasuren
bat alorretara iristen denean. Horren adibide gisa, Iruñeko kirolinstalazio batean –igerileku batean zehazki– gertatutako kasu bat
aipatzen da, non erabiltzaile batek sorosleari zuzendutako irain
LGTBIfobiko bat salatu baitzuten.
Erakundeak aurreikusitako bideetatik diskriminazioei buruzko kexa
indibidualik ez jasotzea interpretatzeko, populazioari egindako inkes-
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taren emaitzetarako ildo bera erabiltzen da: badira indarkeria- eta
diskriminazio-maila batzuk naturalizatzen direnak, norberaren izaera
sexu-afektibo dibertsoaren partetzat jotzen direnak; horrek salaketarako gogoa kentzen du, eta gogo-falta hori areagotu dezakete salaketa
jartzeko bideak ez ezagutzeak eta salaketen erabilgarritasunean
konfiantzarik ez izateak.

saiatzen dira (pertsona batzuk, beti; beste batzuk, testuinguru, egoera
edo gunearen arabera).
Desadostasun kognitibo hori alorretako LGTBI-ikusezintasunari eta
benetako problematikarekiko kontzientzia-ezari lotzen ahal zaie, eta,
baita ere, erakundeek problematikaz ez ezik horrek politika publikoan duen
eraginaz ere duten egiazko ezagutza-faltari, jarraian erakusten den bezala.

• Kolektiboei dagokienez, alorrek diotenez ez dute ez berariazko eskaririk ez aldarrikapenik jasotzen LGTBl kolektiboetatik, eta, oro
har, LGTBI arloko talde edo elkarterik dagoen ez dakitela adierazi dute.
Hauxe adierazi du informatzaileetako batek: “Egonen da kirol arloko
LGTBI erakunderen bat, baina gaur gaurkoz ez da halakotzat agertu,
eta Udalak ez dauka haren berri”. Azken finean, alorretara ez da LGTBI
kolektiboen eskaririk iristen departamentu horietarako berariazko
eskari gisa, eta haiengana jotzean ez dira kolektibo gisa ikusgai jartzen.

Halaber, LGTBI errealitatearen gaineko ezjakintasun hori lotuta egon
ohi da LGTBI kolektiboen beraien ikusgaitasun kontzienteki txikiagoarekin.
LGTBI entitateen hitzetan, beharrezkoa da “LGTBI entitateek beraiek egiten
eta antolatzen dutena gehiago hedatzea, testuinguru ezberdinetan, Iruñeko
gizarteak jakin dezan zer proposatzen duen mugimenduak eta LGTBI populazioak
berak mugimendua ezagutu eta horretan parte hartzeko aukera eduki dezan”.

Herritarren Segurtasuneko Alorreko kasu berezia aipatzea beharrezkoa da; izan ere, bertan LGTBI ikuspegia txertatzen hasi dira diskriminazio-kasu eta eraso LGTBfobikoetarako. Ikerlanerako zenbait
informatzaileen arabera, goitik behera aldatu dira udaltzainen begirada eta portaerak LGTBI kontuarekiko. Gaur egun kolektiboak duela
hainbat urte baino jarrera sentikorragoa, lagunkoiagoa eta irekiagoa
antzematen dio Udaltzaingoari, eta erasoak salatzera animatzen ditu.
Udaltzaingoak berak gorroto-delituen inguruko hitzaldiak edo jardunaldiak antolatzen ditu.

Alorretan egindako kontsulta-prozesuak agerian jarri du LGTBI pertsonen
berdintasun sozialari buruko 8/2017 Foru Legea, ekainaren 19koa, ez
dela apenas ezagutzen.

Diskriminazio- edo LGTBIfobia-intzidentzia urriaren pertzepzio horrek
talka egiten du inkestan bildutako iritziekin, eta bereziki, iruindarren
irekitasunaren gaineko sentsazioarekin: inkestatutako pertsonen % 45ek
erantzun zuen Iruñeko populazioa ez dela irekia, % 58k erasoen biktima izandakoa dela, eta erasoak batez ere Iruñean gertatu direla (% 75).
Halaber, LGTBI pertsonen zati handi batek Iruñean ikusgai ez agertzen

Iruñeko Udala

2. LGTBI+ Pertsonen Berdintasun Sozialari
buruzko 8/2017 Foru Legea, ekainaren
19koa, ezagutzea eta aplikatzea

Jakin badakite existitzen dela, baina ezartzen duenaren gaineko ezagutza sakonik ez dago, eta ez dakite nola eragiten dien ezta nola aplikatu
beharko luketen ere. Informatzailearen arabera, “ez dugu legea sozializatu
eta ez nuke jakinen zer egin, ez zait bururatzen zer egin… zer egin behar dudan,
administrazioan nagoen aldetik, lege hori betetzeko”.
Oro har, alorrek adierazi dute orain arte ezagutu eta aplikatu ez arren,
ez legokeela alorretan edo departamentuetan inolako erresistentziarik
hura garatzeko.
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Informatzaile batzuek legearen sozializazio-falta sumatzen dute, eta
hura erakundean gehiago ezagutaraztea, bilera edo ikastaroen bidez.
Alabaina, informatzaileren batek uste du nahiz eta ez aritu lege hori
aplikatzen departamentuan edo alorrean haien jarduerei eragiten dien
kontu zehatz batzuetan, bai ari direla Foru Lege horren ondoriozko betebeharren barruan egonen liratekeen jarduerak egiten.

3. LGTBI populazioarengan eragina duten
jarduketak, alorretan proiektatu edo egindakoak
eta berdintasuneko alorrarekin koordinatuak
Iruñeko Udalaren departamentu eta alorrek abiatzen dituzten jarduerak
herritar guztiei daude zuzenduta, oro har, eta programak unibertsalak
izan ohi dira. Ez dago halako logika bat zeinaren arabera jarduerak arazo
jakin batzuk dituzten kolektibo zehatzei zuzentzen zaizkien; izan ere, hori
egiten da kolektiboak berak eskatzen duenean, antzemandako premia
bat dagoenean. Arestian esan denez, Udalaren alorretan kontsulta eginez lortutako emaitzetan ikusi da ez dela kolektibo honendako behar
espezifikorik hauteman, kasu berezi batzuk salbu.
Informatzaileen aburuz, alor tekniko eta administratibo batzuetan
ekintzek eta programek orohartzaileak eta unibertsalak izan behar dute,
berariazko LGTBI politikak egiteko ia tarterik gabe; baina badira beste
alor batzuk zerbitzu unibertsalak edukita ere kolektibo espezifikoetarako
ekintzak garatu ditzaketenak, adibidez, komunitate garapeneko, partaidetzako eta gazteriako alorretan LGTBI auziari buruzko zenbait jarduera
egin dira, beti alor horietako zerbitzuetako erabiltzaileek hala eskatuta.
• Alorretako askotan emakumeen eskubideen kontua eta genero
ikuspegia txertatzen ari da, baina ez LGTBI auzia; horretan adostasun handia dago. Horren zioak izan daitezke, batetik, emakumeen eskubideen gaiek askoz presentzia handiagoa dutela hiriko
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egunerokoan, eta, bestetik, duela hainbat urtetik berdintasuneko
alorrek bultzada handia eman diotela kontuari Udalaren barruan.
• Kontsultatuko pertsonen iritziz, LGTBI gaiak berdintasunaren esparruan sartu ohi dira herritar guztien berdintasun-eskubideen
alde egiteko modua delako. Uste dute, bestalde, alor espezifikoak
–kasu honetan Berdintasun eta LGTBIkoak– abiatu behar dituela
kasuan kasuko jarduketak, erakundearen barruko prozesuetan
buru aritu behar duela, eta gainerako alorren parte-hartzea alor
nagusiak eskaturik eta harekin antolatuta egin behar dela.
• Lehen ere esan den bezala, populazio honetan esku-hartzeko jarduerak kolektiboa laguntzeko premia identifikatzen denean egiten dira.
Hori horrela, Gizarte Ekintzako Alorreko Prebentzio Zerbitzuetako
departamentuan profesional, teknikari eta boluntarioei zuzendutako
prestakuntza irekia eman zen LGTBI eskubideei buruz, Iruñeko
auzoetan haiekin zuzenean jorratze aldera. Halaber, LGTBI
kolektiboaren ikuspegia txertatzen da hezkuntza-esparruko eskuhartzeak egin eta prebentziozko zein sexu-heziketako gaiak jorratzen
diren alorretan, gaiak osatzeko eta gaia nortzuei eragin eta haien
errealitateen dibertsitatea ikusarazteko.
Era berean, Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko
Alorrak 2017an abiatu zuen –nahiz eta koordinazioa Berdintasun eta
LGTBIko Alorrak egin zuen– gazte eta nerabeen LGTBIfobiari buruzko
ikastaro bat, Ahalduntze eta Partaidetzako Udal Eskolaren bidez.
Edonola ere, kontsulta-prozesutik ondorioztatzen da departamentuek, oro har, ez dutela LGTBI populazioari zuzendutako jarduketarik
egiten, eta hori egiten badute, unean uneko jarduketak direla, eta ez
sistematikoak ezta dagokion Alorrarekin koordinatutakoak ere. Kontu horretan Berdintasun eta LGTBIko Alorrari eskatzen zaio buruzagitza
hartzeko, jarduketak diseinatu eta zuzentzeko, eta jarraibideak eta beha-
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rrezko laguntza eman ditzan horiek abiatze aldera. Informatzaile bati honi
buruz galdetuta, “dakien jendearengan konfiantza eduki behar da” adierazi
du. Alorrak beren gaietan dira aditu, eta ekintzetan, generalistak, mundu
guztiarengana iristeko asmoz.
Informatzaile batzuek aipatu dituzte Berdintasun eta LGTBIko Alorrarekin koordinazio-lan informalak, zuzenekoak edo Harrotu bidezkoak
–Gazteriako programa kasu–, zenbait ekintza zehatz abiatzeko. Baina,
eskuratutako informazioaren arabera, Udalaren barruan ez dago koordinazio edo elkarlanerako mekanismo formalik kolektibo honi eta
haien eskubideei dagokienez.

4. Identifikatutako beharrak eta
adierazitako eskariak
Jarraian Iruñeko Udalaren alorrek antzemandako behar espezifikoak
zerrendatzen dira, LGTBI ikuspegia haien zerbitzu eta jardueretan txertatzeaz bezainbatean:
• Kasuan kasuko neurriak eta politikak zedarritu eta abiatzeko
laguntza teknikoa eta babesa. Elkarrizketen bidez jasotako informazioaren arabera, badago jarrera hartzailea eta, kasu batzuetan,
teknikarien borondatea departamentuetan LGTBI populazioarendako
jarduerak egiteko, baina horretarako berariazko laguntza teknikoa
behar da. Hori ikusita, alorretan badago ikuspegi hori eguneroko
lanean aplikatzen jakiteko ezagutza-beharra.
• Hizkuntza inklusiboa. Hizkuntza inklusiboaren erabilerari lotutako
kontuak ere hobetu beharrekoak dira. Maiz, egiten diren txosten edo
komunikazioetan erabiltzen den hizkuntza ez da erabat inklusiboa
kolektibo batzuekin, eta ongi legoke hizkuntzari dagokion ikuspegi hori
alorretan txertatzea, LGTBI gaiekin zerikusia duten gauzetan bereziki.

• Prestakuntza. Inkestatutako pertsonek aipatu dute lantalde desberdinek LGTBI arloko prestakuntza jasotzeko beharra, kontzeptu batzuk
argi edukitzeko eta, hortaz, erabilera egokia, aproposa eta homogeneoa
egiteko departamentuen artean; horrek bidea emanen luke logika jakin
batzuk eskuratzeko ikuspegia zerbitzuetan aplikatzeko moduei buruz.
Prestakuntzak kontzeptuala izan behar du, baina hizkuntza inklusiboa
eta hura udal-politika desberdinetan aplikatzeko ikuspegi egokienak ere
jorratu behar ditu, betiere lotura eginez Foru Legeak eragiten dituen
betebeharrekin. Prestakuntza hori Berdintasun eta LGTBIko Alorrak
eskatuta ematea espero da.
Era berean, prestakuntza segmentatua emateko beharra ikusten
da, lantalde bakoitzak garatzen duen jardueraren arabera eta LGTBI
populazioarekiko gertutasuna aintzat harturik, eta azpimarraturik
kontu tekniko eta administratiboak lantzen dituzten alorrak, gizarteesparruko esku-hartzeekin zerikusi gutxiago dutenak. Eskuratutako
informazioarekin bat, alor sozialagoetan ez litzateke hain beharrezkoa
oinarrizko prestakuntza ematea, bertan aritzen diren langileek gaiaren
gaineko ezagutza eta sentikortasun handiagoak omen dituztelako,
erabiltzaileekin modu zuzenean lan egiten baitute, esaterako
kultur zentroetan, gazteriako programetan edo auzo-unitateetan,
hiru adibide zehatz aipatzearren. Alor horietan zerbitzuak hobeki
ematera bideratutako prestakuntza beharko litzateke, zerbitzuak
erabiltzaileen askotariko errealitateetara egokitu daitezen.

Iruñeko Udala

• Inspirazioa, koordinazioa eta buruzagitza. Agerikoa da gaian
eskumena duen alorraren buruzagitza behar dela, egin beharreko
bidea ezarri ez ezik gainerako alorren jarduerak koordinatzeko ere,
zerbitzu orokorretako arreta hobetze aldera. Funtsezkoa da bai koordinazioa egotea alorretan LGTBI politikak abiatzeko, bai LGTBI politikak
departamentuan lanean ari diren pertsona guztiek –laguntza-teknikariek zein zuzendariek– eraikitzea. Politika horien diseinuak eta
prestaketak ahalik eta logika partizipatiboenari jarraitu beharko liokete.
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• LGTBI errealitateen gaineko ezagutza. Azkenik, zein egoeratan
esku hartu nahi den eta horren diagnostiko sakona egin behar dela
uste da, betiere ezein ekintza zehatz abiatu aurretik.

da; horrek esan nahi du galdetegia erantzun zuen LGTBI populazioaren ia
% 90ek oso garrantzizkotzat jotzen dituela gai honetan Udalak garatzen
dituen edo gara ditzakeen jarduketak.

• Alorreko teknikari eta boluntarioek ere LGTBI kontu osoa bereganatu behar dute, gaiari “bultzada” emateko gorantz, goragoko
departamentuetarantz; zenbat eta gehiago landu LGTBI pertsonen
eskubideak programen oinarrietatik, orduan eta indar gehiago egin
daiteke politika hori alorrean finkatu dadin.

LGTBI ikuspegia hezkuntza-esparruan txertatzeko garrantzia LGTBI kolektiboek ere aipatu zuten landa-lana egin zenean. Hori horrela, berretsi egiten da
hezkuntza esparru giltzarria dela esku-hartzeetan, hala LGTBI pertsonen eskubideak sustatu eta defendatzeko nola gizartea gai horretan sentsibilizatzeko.

Iruñeko LGTBI pertsonak udal-politika publikoetan parte-hartzea eta
txertatzea giltzarria da zerbitzu publikoetako zerbitzuak eta arreta hobetu
nahi badira (kalitateaz, berotasunaz eta eraginkortasunaz bezainbatean).

Gainera, inkesta erantzun zuten LGTBI pertsonek oso balorazio positiboa
eman zioten Udalak guraso eta familien elkarteekin lan egiteari dibertsitate
sexu-afektiboa eta sexu- zein genero-identitateen dibertsitatea lantzeko.
Zehazki, galdetegia erantzun zuten pertsona guztien % 72,3k erantzun zuen
haientzat oso garrantzitsua dela Udalak halako elkarteekin lantzea sexu- eta
genero-dibertsitateko kontuak. Aurrekoan bezala, % 90 baino gehiago den
gehiengo batek uste du kontu horiek oso garrantzitsuak edo garrantzitsuak direla.

Kontzeptu horretatik abiatuta, populazioari egindako inkestan zenbait
galdera sartu ziren, haien iritzi eta aldarrien berri izateko, Udalak dagoeneko interes berezikotzat identifikatu eta adostu dituen udal-politika
publiko batzuen gainean.

Leku publikoetan LGTBI dibertsitatea ikusarazi eta horren gaineko
informazioa emateko udal-politika publikoen balorazioari dagokionez,
ildo berari jarraitzen zaio, eta balorazioa positiboa da, baina ehunekoak
arreta eta esku-hartzeko atalekoak baino baxuagoak dira.

Hori horrela, hiriko LGTBI populazioak garrantzizkotzat jotzen ditu
sexu- eta genero-dibertsitatearekin loturiko hezkuntza arloko politikak
eta LGTBI kolektiboaren ikusgaitasuna kultura-, aisia- eta kirol-zentroetan.

Zehazki, galdetegia erantzun zuten LGTBI pertsonek oso garrantzizkotzat jo zuten Iruñeko kultur zentroetan LGTBI dibertsitateari buruz egiten
den ikusarazte- eta informazioa-lana (% 66), eta % 26k, garrantzitsutzat.

Jarraian agertzen den grafikoan ikus daitezke emaitzarik behinenak:

Joera bera dago kirol- eta aisia-guneetan LGTBI dibertsitatearen gaineko ikusarazte- eta informazio-politikei buruz jasotako erantzunetan.
Galdetegia erantzun zutenen % 65,2k esan du LGTBIa aisia- eta kirol-guneetan ikusaraztera bideratutako udal-politikak oso garrantzitsuak direla.
% 21,4k garrantzitsutzat jo du gune publiko horietan Udalak egiten duen
ikusarazte- eta informazio-lana.

5. Udal-politiken LGTBI ikuspegiak:
oraina eta geroa

Galdetegia erantzun zuten LGTBI pertsonen zati handi batek uste du
oso garrantzitsua dela Udalak sexu- eta genero-dibertsitateari buruzko
politika publikoak garatzea haur eta lehen hezkuntzako adingabeekin
(% 69,6). Horrez gain, LGTBI populazioaren % 19,64rentzat garrantzitsua
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13. grafikoa: Herritarren balorazioa Iruñeko Udalaren LGTBI politika publikoen gainean

Iruñeko Udala

<<<
Galdetegia erantzun zuten
LGTBI pertsonen % 90ek
uste du garrantzitsua edo
oso garrantzitsua dela Udalak
sexu- eta genero-dibertsitateari
buruzko politika publikoak
garatzea haur eta lehen
hezkuntzako adingabeekin.
Hori horrela, berretsi egiten
da hezkuntza gakoa dela hala
LGTBI pertsonen eskubideak
sustatu eta defendatzeko
nola gizartea gai horretan
sentsibilizatzeko.
Halaber, erantzunen % 90k
baino gehiagok garrantzitsu
edo oso garrantzitsutzat
jotzen du Iruñeko Udalak guraso zein familiekin lan egitea
dibertsitate sexu-afektiboaren
eta sexu- zein genero-identitate askotarikoen artari begira.
<<<

Iturria: Geuk egina, Iruñeko 2018ko LGTBI inkesta abiapuntu harturik.
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Bestalde, udal-politika publikoen gaineko iritzia ez da hain positiboa
Iruñeko gizarte-zerbitzuak baloratzen direnean.
Aurreko grafikoak erakusten duenez, galdera hori erantzun zuen
LGTBI populazioaren % 22,5ek uste du gizarte-zerbitzuetan ez dutela
berariazko prestakuntza nahikorik hiriko LGTBI populazioaren behar
eta errealitateak artatzeko; % 25,2k adierazi du gizarte-zerbitzuetan
badutela berariazko informazio pixkat, baina ez nahikoa.

lak jarduketa-ildo edo -ardatz hauetara bideratu beharko lituzke LGTBI
politikak:
• Sentsibilizazioa eta esku-hartzeak ikastetxeetan (% 77,8)
• Sentsibilizazioa eta LGTBI ikusgaitasuna herritarren artean, oro
har (% 64)
• Gune publiko seguruak bermatzea (% 45)

Edonola ere, adierazi beharrekoa da LGTBI populazioaren % 37,8k ez
duela horri buruzko iritzirik eta ez dituela zerbitzuak ez positiboki ez
negatiboki baloratu; horrek aditzera ematen du gaiari buruzko ezjakintasuna dagoela, eta, hein batean, aurretik aipatutako emaitzak tentuz
interpretatu beharrekoak direla.

>>>
Inkestak aditzera ematen du
ustea dela gizarte-zerbitzuek ez
dutela behar besteko prestakuntza espezifikorik hiriko
LGTBI populazioaren premiak
eta errealitateak artatzeko (edukita ere, ez da nahikoa). Alabaina,
pertsonen ehuneko handi batek
ez ditu zerbitzu horiek ez ongi
ez gaizki baloratzen; horrek
esan nahi du gaiaren gaineko
ezjakintasun handia dagoela,
eta, hortaz, emaitzak zuhurtziaz
interpretatu behar direla.
>>>
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Iruñeko LGTBI populazioari egindako inkestan bazen galdera bat non
populazio horri galdetzen zitzaion haren ustez zer jarduketa-ildo nagusi
jarraitu beharko lituzkeen Iruñeko Udalak beren interes eta eskubideak
defendatzeko. Inkesta erantzun zuten LGTBI pertsonen arabera, Uda-

• Sexu-transmisiozko infekzioen (GIB, hepatitisa, etab.) esparruko
detekzioa, prebentzioa eta esku-hartzea (% 44)
• Segurtasuna eta LGTBI erasoen behatokia (% 43,2)
Inkestako datuen arabera, sentsibilizazioa eta esku-hartzeak ikastetxeetan izeneko lan-ildoak izan behar du nagusia; hori bat dator LGTBI
kolektiboekin egindako lantaldean adierazitako eskariekin, hezkuntzan
egin beharreko jarduketez bezainbatean. Entitateen arabera, ikastetxee-

14. grafikoa: Iruñeko Udaleko gizarte-zerbitzuen balorazioa

Iturria: Geuk egina, Iruñeko 2018ko LGTBI inkestako datuak abiapuntu harturik.
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tan LGTBIfobia dago oraindik ere, eta, horrez gain, irakasleek ez dute
LGTBI eskubideen gaineko ezagutza nahikorik. Orobat, udal-politika
publikoen gaineko aurreko balorazioetan ere adierazten zen hezkuntzan
esku hartzea garrantzitsua dela, bai ikasleekin, bai guraso eta familiekin,
hots, hezkuntza-komunitate osoarekin. Alabaina, Udalaren eskumen-esparruak gai horretan esku hartzeko gaitasuna murriztu edo mugatzen du.

eskatzen baitute. Horrela, LGTBI pertsonen sexu- eta ugalketa-eskubideak erdigunean jartzen dituen lehentasunezko ildo bat taxutzen da.

Iruñeko Udala

Iruñeko Udalak lehentasunez landu beharreko bost jarduketa-ildo
horiez gain, badira beste ildo batzuk, galdetegia erantzun zuten LGTBI
pertsonek hein txikiago batean adierazi dituztenak:

Bigarren jarduketa-ildoak zerikusia dauka gizartearen sentsibilizazioarekin eta LGTBI auziari ikusgaitasuna ematearekin Iruñeko jende
guztiaren aurrean. Ildo hori galdetegia erantzun zuten LGTBI pertsona
guztien % 64k proposatu du.

• LGTBI ikuspegia txertatzea Iruñeko Udalaren programa eta proiektuetan (% 39,63).

Lehentasunezko beste ildo bat gune publiko seguruak bermatzearena da. Segurtasunik eza eta erasoak dezente aipatzen dira Iruñeko
LGTBI eskubideez mintzatzean, ikerlan honen gizarte-diagnostikoan
azaleratu den bezala.

• LGTBI pertsona migratzaileen beharrei erantzutea (% 33)

• LGTBI populazioaren lan-berdintasuna (% 36)

• LGTBI gazteen beharrei antzematea (% 32)
• LGTBI adinekoendako gizarte-laguntzako politikak indartzea (% 27)

Gune publiko seguruekiko kezkak lotura dauka Udalak lehenetsi nahi
duen beste jarduketa-ildo honekin: segurtasuna eta LGTBI erasoen
Behatokia sortzea. Ildo hori lehentasunezkotzat jo dute galdetegia
erantzun duten LGTBI pertsonen % 43,2k. Bi jarduketa-ildo horiek berretsi egiten dute, beste behin, segurtasuna zeinen gai garrantzitsua
den Iruñeko LGTBI populazioarentzat, eta mahai gainean jartzen dute
honako ideia hau: Udalak ezein indarkeria edo diskriminazio mota ez
jasateko eskubidea bermatu behar du.
Udalak lehenetsi beharreko azken jarduketa-ildoa Sexu Transmisioko
Infekzioen (STI) esparruko detekzioa, prebentzioa eta esku-hartzea
da. Izan ere, lehentasunezko ildoa da galdetegia erantzun duten LGTBI
pertsonen % 44rendako. Jarduketa-ildo hori bat dator hiriko LGTBI kolektiboek beraiek egiten duten aldarri batekin, LGTBI arloan publikotasunetik,
ikuspegi sexologikoaz eta sexu-osasunean oinarrituta esku har dadin
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8.1. Ondorioak
LGTBI, egoera eta eskubideak
• Lesbiana, gay, transexual, transgenero, bisexual eta intersexualak dira egun
planeta osoan diskriminatuen eta zaurgarrien diren askotariko gizarte-taldeetako
bat. Munduan haien giza-eskubideak babesteko eta kolektibo gisa ikusarazteko
urrats garrantzitsuak egin ostean, azken urteotan nabarmen egin da atzera
eskubideetan lurralde eta herrialde zehatz batzuetan.
• Sexu-izakera edo -orientazioa, sexu- zein genero-identitatea eta identitate
afektiboa askotarikoa denean, gizon eta emakumeen artean sexu- eta afektibitateharremanak ezarritako eredu normatiboez bestelakoak badira, “normaltzat”
ezarritakoa kolokan jartzen da, eta hori gizartean zigortzen da zehapen-sorta
batez: begiradak, komentarioak eta are eraso fisikoak eta heriotza. Zehapen horiek,
lege-esparruetan, espetxera eramaten ahal dituzte pertsonak sexu- eta afektibitateidentitate edo -izakerarengatik.
• LGTBI populazioa fikzio beharrezkoa da, zapalkuntza-sistema agerian uzten
duena. Izendapen horrek –jariakor izaki denboran aldatuz doana komunitate
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hauekin eta haiek osatzen dituzten pertsonen identitateekin bat–
bidea ematen du analisi-kategoria berean sailkatzeko pertsona- eta
komunitate-multzo hetereogeneo bat, zeinek osagai bat baitute
komunean: indarreko sistema normatibo zisheteropatriarkala
kolokan jartzen dute eta horrek zapalkuntza-sistema jasanarazten
die. Hortaz, fikzio hori ezinbestekoa da zapalkuntzak identifikatzeko,
ikusarazteko, desmuntatu eta haien kontra neurriak hartzeko.
• Estatuan, zalantzarik gabe, gizarte-aldaketa bat bizi izan dugu
azken hamarkadetan: LGTBI populazioa itxuran normaltasunez
bizi ahal izan da eta haren sexu- zein afektibitate-dibertsitatea
onartua izan da, eta horretan gizarte-mugimenduek, hala
nola mugimendu feministak edo LGTBI mugimenduak eragin
esanguratsua izan dute. Haien aldarrikapenek lege-aldaketa nabariak
abiarazi dituzte LGTBI populazioaren eskubideak aitortzeari begira.
• Nolanahi ere, bere horretan diraute LGTBI pertsonen kontrako
diskriminazio eta adierazpen LGTBIfobiko kezkagarriek hala gune
publikoetan, ikastetxeetan eta lan-esparruan nola ondasun eta zerbitzu publikoak zein pribatuak eskuratu, erabili eta gozatzerakoan,
eta horrek sistematikoki urratzen ditu nazioarteko legezkotasuna,
Konstituzioaren 14. artikulua eta LGTBI pertsonen eskubideak bermatzen dituzten erkidegoetako arauak, eta, azken buruan, gure
demokraziaren kalitatea bera ere kolokan jartzen du.
• Bereziki mingarria da LGTBI pertsona zaurgarrien eta desbabestuenen egoera: trans haurrak edo orientazio homosexuala dutenak, LGTBI etorkinak, gutxiengo etnikoak (ijitoak), LGTBI pertsona
seropositiboak edo prostituzioan ari direnak.
Talde horiek ikusezinak dira, usu, edo ez dute baliabiderik beren eskubideak defendatzeko eta askotariko diskriminazioak jasaten dituzte
zapalkuntza-ardatz ezberdinen elkargunean baitaude (adin, etnia,
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nazionalitate, osasunagatik… eta sexu- zein afektibitate-dibertsitateagatik). Talde horiek berariazko babes-neurriak behar dituzte.

LGTBI populazioaren errealitatea
Nafarroan eta Iruñean
• Nafarroako Foru Komunitateak eta Iruña hiriak ez diote itzuri azterketa honi. Haren ustezko tradizionalitatearen kontrara, eskualde
honetan nabariak dira gizarte-dinamismoa eta mugimendu feministaren zein LGTBIkoaren indarra eta inkonformismoa, eta
azken urteotan halako lan politiko-administratiboa jorratu da
dibertsitate afektiboaren eta sexualaren arloan, non elkar hartuta
aritu baitira LGTBI mugimenduaren entitateak eta erakundeak,
eta horrek ernatu ditu, jada, zenbait elementu interesgarri. Bide
horretan, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzko ekainaren 19ko 8/2017 Foru Legeak oinarriak ezarri ditu gure lurraldean
etorkizunean politika berriak ezartzeko gai honetaz bezainbatean.
Nolanahi ere, prozesu hori hauskorra da, oso, eta gerta dakioke
bertan behera egitea noranzko politikoak aldatuz gero.
• Iruñean, Berdintasun eta LGTBIko Alorraren sorrera, Harrotu zentroa zabaldu izana, konfiantzazko eta elkarrizketako giro gero eta
errotuagoa sortu izana LGTBI mugimenduaren entitateekin, baliabideen hornikuntza, sentsibilizazioaren aldeko ekintzak, LGTBI
kolektiboaren irudia balioetsi izana eta hirian eraso LGTBIfobikoen
kontra jarduteko protokolo bat eratzeko lehen urratsak eman izana
jarduketa baliotsuak izan dira, eta lan-ildo egokia urratu dute,
geroan finkatu beharrekoa.
• Gizarte-aldaketa garrantzitsuko une batean elkarrekin bizi diren
zenbait egoera jariakorren multzoak zedarritzen ditu Iruñeko LGTBI
populazioaren errealitateak, LGTBI populaziari egindako inkestatik
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ondorioztatzen denez. Izan ere, aurrez aurre ditugu, alde batetik,
Iruñeko gizartean, oro har, antzemandako irekiera-zantzuek kolektiboaren pertsonengan sortzen duten itxaropena eta Udalak
abiatutako ekimenak eta, bestetik, errealitate konpaktu bat, non
bere horretan dirauen diskriminazio nabarmen batek, eraso
LGTBfobikoak izaki horren adierazpide muturrekoena.
• Hiria, datuek adierazitakoarekin bat, gune mistoa da, auzoetako
dibertsitateaz bezainbatean. Eta hori indartu egiten da inkesta egin
dutenen erantzunetan; izan ere, gehienek diote denetariko lagunak
dituztela, nahasita, LGTBIkoak eta gainerakoak edo LGTBI ez direnak.
Hortaz, egoki integraturik daude dibertsitate afektibo-sexuala
eta genero-identitatearena. Zentzu horretan, inkesta erantzun
duten gehienek ez liokete hiriko alde jakin batetik igarotzeari utziko.
• LGTBI pertsonak hiriko herritar sentitzen dira, baina ikusezin.
Ohartu dira mugimendukoak ez direnek ez dutela haien ezaugarrien berri eta ez zaiela kontua interesatzen, harik eta beharren bat,
hala nola LGTBI alaba edo seme bat, eduki arte. Bai Iruñean bai
lurraldeko beste tokietan, ikusgaitasuna oso garrantzitsua da LGTBI
kolektiboarentzat. Batetik, ikusten ez dena ez da existitzen; hortaz,
garrantzi handia dauka haurrek ikusi ahal izateak badela dibertsitate
afektibo-sexuala eta genero-identitatearena, etorkizuneko-proiekzioak
sor ditzaten, non haien errealitatea hiriko beste bat besterik ez baita
izanen. Bestalde, askatasunez adierazteko askatasun faltak eragiten du, neurri handi batean, ikusgaitasunik eza. Hortaz, ulertzen
da pertsona ez-normatiboen identitatea adieraztearen kontrako
indarkerien ondorioz gertatzen dela ikusgaitasunik eza.
• Izan ere, oraindik lesbiana, gay, bisexual, transexual eta intersexual asko daude beharturik armairuan gordetzera, LGTBIfobia-maila altua dela eta. Zuzenean adierazten dute, ahoz, kolek-

tibotik kanpo armairutik ateratzeak eragiten dien beldurra, senide,
lagun eta auzotarren erreakzioengatik. Berez, LGTBI populazioko
askok bere burua zentsuratzen dute indarkeria jasateko beldurragatik, nahiz eta hori maila baxukoa baina bizia izan; hori horrela,
kolektiboko lagun askok ezin dute libreki azaldu ezta beraiek izan ere.

Iruñeko Udala

• Inkestaren datuen arabera, % 23k ekiditen du ikusgai egotea eta
% 32 batzuetan egoten da ikusgai. Hain zuzen ere, toki seguruetan,
erasorik eta mehatxurik gabeko guneetan, ikusgaitasuna osoa
izan daiteke; aitzitik, atsegin ez diren guneetan kolektiboaren
ikusgaitasuna kolokan jartzen da. Dibertsitatearekin errespetuz
jokatzen duen gizarteak ikusgaitasun-kuota handiak edukiko ditu,
baldintzarik gabe, gune guztietan.
• Paradoxikoki, antzematen denaren arabera, hiria, oro har, segurua da,
eraso fisiko bortitzen maila baxua delako. Iruñeko LGTBI populazioa,
baina, ez da oso ikusgai egoten eta erasoak, bereziki, ikusgaitasun
handieneko guneetan edo normatibitaterik ezako adierazpenak daudenetan gertatzen dira, esaterako, LGTBI pertsonak identifikagarri
diren aisialdi guneetan eta cruising eremuan.
• LGTBI populazioak oso maila handian jasaten du sotilki indarkeria.
Jakin badakite arriskua dutela begiradak, komentarioak edo biraoak
jasotzeko, eskutik helduta joan edo jendaurrean txeratsu agertuz gero.
Etengabea da zapalkuntza mota hori, eta askatasuna mugatzen die
gizabanakoei beraiek diren bezala agertzeko. Eraso bat jasateko mehatxua nahikoa da, jarduteko modua eta adierazpen ez-normatiboak
mugatzeko. Ez da beharrezkoa erasoa benetan gertatzea, gertatzeko
aukera izatea bada faktore sendo samarra ikusgaitasuna ekiditeko.
• Intentsitate baxuko erasoak, hala nola komentario mikro-LGTBfobikoak, ez ditu halakotzat jotzen LGTBI ez den populazioak. Laido
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horien aurreko erreakzioak baldintzaturik daude oro har dagoen
ulertezintasuna dela medio. Inkestan jasotako iruzkinek agerian uzten
duten bezala, salatzea kostatzen da erasoa azaltzea hain zaila bada.
Halaber, ulertzekoa da erreakzio-tasa baxua eta erasoaren aurrean
ezer ere egiten ez dutenak % 32 izatea. Ulertezintasunari aurre egiteak berekin dakar, batzuetan, “azal fineko” kritika bereganatzea27.
Hortaz, erasoen kopuru handi bat norberak hartzen du bere gain,
eta horrek erasoen aurreko inpunitate sentipena sor dezake.
• Populazioak garbiki atzematen du aurrerapauso nabariak eman
direla Berdintasunaren arloan. Herritarren aldetik, halako bultzada
bati antzeman zaio ikusgaitasunean, eskubide eta askatasunen lorpenean, herritarren ahalduntzearen parte izaki: gero eta ohartuago
daude LGTBI errealitateaz eta haren problematikaz, bereziki trans-en
beharrez, bai helduaroan bai haurtzaroan. Aurrerapauso handiak egin
dira, familien engaiamendua eta populazioaren sentsibilizazioa direla
bide. Oro har jendeaz bezainbatean, kolektiboek ikasteko jarrera
zabalagoa antzeman diete herritarrei, zeinek, bestalde, ikusgaiago
agertzeko eskatzen baitiete LGTBI lagunei. Halako gaiak hizpide hartu
eta naturaltasunez heldu egunerokoan, horixe nahi dute.
• Iruñeko LGTBI pertsonek gune publikoetan dute ikusgaitasunik handiena. Halere, bertan jasaten dute indarkeriarik gehien.
Ikastetxeak ere segurtasunik gabeko guneak dira; izan ere, LGTBI
pertsonen % 23k dio eraso mota bat edo beste jaso duela bertan.
• Oro har, LGTBI populazioak ez dauka mugarik hiriko gizarte-bizitzaren esparru ezberdinetan parte hartzeko bere sexu- eta
afektibitate-izaera bestelakoa dela bide; nolanahi ere, kirol-jarduerak

eta -klubak dira zio horregatik parte-hartzea gehien mugatzen
dutenak; segidan daude hezkuntza- eta kultura-jarduerak edo
auzoetako festak, non eraso LGTBIfobikoak ugari baitira. Hiriko
festa herrikoien, batik bat sanferminen gaineko pertzepzioa da
haietan gora egiten duela erasoen mailak.
• Osasun-arreta, bereziki lehen arreta, ginekologia eta osasun mentala,
gune gatazkatsutzat jotzen dituzte, osasun arloko profesionaletako
batzuek sexu- eta genero-dibertsitatearen gainean dituzten aurreiritzi eta estereotipoengatik. Errealitate horrek LGTBI populazioaren
mesfidantza sortzen du osasun-zerbitzuetarantz.
• LGTBI elkarteek eta kolektiboek garrantzi izugarriko eginkizun
soziala betetzen dute. Inkestan, lesbianek, oro har, esaten dutenez,
zailtasunak dituzte beren gaiei buruz hitz egiteko toki seguruak
aurkitzerakoan. Laginaren erdiak ere dio haientzat ere ez dela,
oro har, erraza izan gune seguruak topatzea. Kolektiboek beharrezko laguntza-, sozializazio- eta ahalduntze-sareak sortzen dituzte
eskaera hori asetze aldera. Batzuetan, horiek dira gune seguru
bakarrak kolektiboentzat; hortaz, ez da harritzekoa datuetan eta
esperientzietan horiek jasotzea babes handiena.
• LGTBI mugimenduaren entitateak ez dira libratzen gay, lesbiana,
bisexual eta trans-en arteko aurreiritziez eta estereotipoez. Egun,
transfobia asko gutxitu bada ere, oraindik eskatzen zaie gay taldeei
sentsibilizazio handiagoa erakuts dezatela sexualizazioaren edo
dibertsitate ororen aurrean. Identitate agertu berriak erronka bat
izan daitezke eskuratutako lorpenentzat, paradigma tradizionaletan
hausturak eta belaunaldi-etena eragiten baitituzte.

27. H
 ori gertatzen da, hain zuzen, irainak eta errespetu-faltak ez baditu halakotzat jotzen diskriminazioa jasan ez duen populazioak, zeinak kanpotik ez-iraingarri edo ez-erasokortzat jo izan duen komentarioa. Aldi berean,
biktima sobera minberatzat jotzen dute. Halako egoerak atzematen dira zapalkuntza matxistetan, arrazistetan eta bestelakoetan.
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• Hiriko LGTBI entitateen lanak jasotzen duen balorazio altua eta betetzen
duen zeregin garrantzitsua gorabehera, inkestaren datuen arabera, ez
dira iristen populazioaren herenera mugimenduan parte hartzeko joera
duten LGTBI pertsonak. Hori hala da, oro har, kontzientzia kolektiboa eskasa delako, eta horrek ahuldu egiten du eskubideen aldeko
mugimenduaren borroka, eta eragin negatiboa dauka eraso LGTBIfobikoei irmoki aurre egiteko orduan. Hiriko LGTBI mugimenduaren
erakundeek egiten dituzten jarduerei buruz jendeak duen ezagutzarik
ezak eta informazio-faltak ere desmobilizazioa areagotzen dute.

Erakundeen gaineko azterketa
• Azterketa honek agerian uzten du oro har oso azalekoa dela lurraldeko administrazio guztiek bete beharreko Foru Legearen gaineko
ezagutza, eta, hortaz, eskasa dela haren garapen operatiboa,
alor eskudunarekin batera egindako jarduketa puntual eta solte
batzuetara mugatzen baita.
• Halaber, ez dago ez Udalean ez berak abiatutako politiketan LGTBI populazioaren diskriminazioaren pertzepzio sendorik, ezta
barneko erresistentziarik dagoenik ere; horrek, diagnostikoaren
emaitzak kontuan hartuta, sentsibilitate urria erakusten du LGTBI populazioaren benetako egoerarekiko, bai eta haren gaineko
problematikaren ezagutza-falta orokorra ere.
• Iruñeko Udalaren alorrek buruzagitza, orientazioa eta koordinazioa eskatzen dizkiote Berdintasun eta LGTBIko Alorrari Udalaren
jardunean, betiere kontuan hartuta unean uneko zereginez gain
gai honetako jarduketa guztiak sustatu behar dituela erakundean.
• Udaleko alorrek buruzagitzaren eta koordinazioaren beharraz gain,
barneko prestakuntza eta laguntza teknikoaren beharra ere azpi-

marratzen dute, beren programetan LGTBI ikuspegia txertatzeko
bideak izan daitezen. Horrela agertzen da, modu garbian agertu
ere, erakundearen lehen lan-ildo gisara, LGTBI problematikari zeharkakotasunez heltzeko Iruñeko Udalean.

Iruñeko Udala

8.2. Gomendioak
Iruñeko LGTBI populazioaren errealitateen gaineko azterlanak eta egoera
instituzionalaren gainekoak problematika osoa, zabala eta era askotakoa
agertu dute, eta bide eman dute jarduketa-ildo garbiak ezartzeko.
Ulertu beharra dago, eta hori inportantea da, Iruñean LGTBI populazioaren desparekotasuna eta diskriminazioa amaiarazteko nahiak gainditzen duela edozein eragileren edo eragile politiko zein sozialen multzo
baten gaitasuna, arazoa egiturazkoa baita, eta aldaketa sakonak eskatzen
ditu gizartean aldi luze batean zehar. Hartara, jardun publikoa bideratu
daiteke eta bideratu beharra dago neurri egokiak hartzera eta bide berriak
urratzera, beharrezkoa den gizarte-aldaketa hori ahalbidetu, sustatu eta
laguntzeko, betiere legeak bete eta eskubideak bermatzearekin batera.
Hori horrela, Iruñeko Udala oinarriak finkatzen hasi da, txosten honetan aipatu jarduketak abiaturik, benetako LGTBI politika gauzatzeko,
jarraikortasunez eta behar bezala egituraturik. Finkatze-prozesu hori
plangintza baten arabera gauzatu beharko da, eta horrek datozen urteetarako bide-orria sistematikoki zehaztuko du.
Iruñeko Udalean LGTBI ikuspegia hartzeak ikuspuntu erabat eraldatzailea
eduki eta horrantz jotzea dakar berekin, baina, nolanahi ere, hura barneratzeko
aurrez ontze-prozesu bat bizi behar dute hala erakundeak nola hura eratzen
duten pertsonek, eta hori ez da oraindik egin Iruñearen kasuan. Ikuspegi hori
hartu beharko da, hortaz, printzipio inspiratzailetzat eta epe luzeko helburutzat.
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Jarraian, diagnostikoaren emaitzak ikusita, datozen urteetan Udalaren
jarduketak zedarritu beharko lituzketen ardatz nagusiak edo lan-estrategiak zehaztuko dira, bai eta xede horretarako beharrezkotzat jo eta
plangintza baten barruan antola litezkeen neurriak erabaki ere.

Sentsibilizazioa eta hezkuntza
Lehen lan-ardatzaren xedea izanen da Iruñeko biztanleak, oro har,
sentsibilizatu eta heztea, dibertsitatearekiko elkarbizitza lagunkoia
sustatzeko, diskriminazioari aurrea hartzeko eta LGTBI kolektiboa
ikusgaiago agertzeko gure hirian. Herritarrak oro har interpelatzen
dituzten jarduketak abiarazi beharra dago, horrela bakarrik eraikitzen
ahalko delako sexu-dibertsitatearekin adeitsua den hiri bat. Horrek paradigma-aldaketa dakar Iruñeko biztanleei begiratzerakoan, alde batera
utzita haien sexua, sexu-orientazioa edo genero-identitatea.
Lan-ardatz honetan honako jarduketa hauek hartu beharko dira kontuan:
• LGTBI gune zehatzak jartzea (ortzadar-tokiak edo LGTBI eragileak), ibiltari izan daitezkeenak, hiriko kultura-, kirol- eta aisialdi-zentroen barruan, eta haietan berariazko informazioa ematea
LGTBI pertsonen eskubideei buruz eta sexu- zein genero-dibertsitateari buruz, bai eta LGTBIfobiak eragindako erasoak eta delituak
ekiditeko aholkuak ematea ere.
Bereziki garrantzitsua da gune horiek Civivoxetan eta Udalaren
kiroldegietan egotea, jende gehien erakartzen duten kirol- eta
aisialdi-ekitaldien markoaren barruan.
• Berariazko kanpaina bat egitea bullying LGTBIfobikoaz sentsibilizatu
eta hura prebenitzeko, Iruñeko gune eta zentro publiko guztietan
gauzatu beharrekoa, halako jarrerak prebenitu eta identifikatze aldera
eta horiek jasaten dituztenek salatu ditzaten. Zehazki, kanpaina, lehenik
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eta behin, Gaztediaren Etxeko langile eta erabiltzaileekin egin beharko
litzateke, bai eta Gazteendako Informazio Bulegoan ere. Gero kanpaina
beste zenbait gune eta esparru jakin batzuetan gauzatuko da, hala
nola Civivox zentroetan, Udalaren kiroldegietan, liburutegi publikoetan,
haur eskoletan, Catalina de Oscáriz Udal Arte eskolan, Musika Eskolan,
Emakumeendako Udal Arreta Zerbitzuan eta EMATIC zentroan.
• Berariazko kanpaina bat diseinatu eta egitea hiriko LGTBI populazioa kontzientziatzeko haren eskubideen gainean eta eraso
LGTBIfobikoak salatzeko beharraz.
Kanpaina diseinatu eta banatu beharra dago hiriko LGTBI mugimenduaren entitateekin batera, handiagoa izan daitezen haren
eraginkortasuna eta eragina.
• Herritarrei oro har bideratutako ekintzak egin behar dira, prebentzioari begira eta ikusitako eraso LGTBIfobikoak salatu ditzaten,
horri buruz ardurakidetzako mezua helaraziz herritarrei. Kanpainak
bereziki azpimarratu behar ditu hala mikro-erasoak nola zabalduen
egon eta antzemateko zailenak diren eraso sotileko bideak.
• Tokiko Merkataritza Ganberarekin eta hirian kokaturik dauden enpresekin akordio batera iristea Nafarroako Enpresaburuen Konfederazioaren bidez, nafar enpresetan eta hirian jardunaldi batzuk egite
aldera LGTBI populazioak jasaten duen diskriminazioaren kontra
borrokatzeko praktika egokiei buruz. Bestalde, bada aurrerago
lanean segitzeko aukera, lan-esparruan LGTBIfobiaren kontrako
jokamolde-kodea sortzeko, zeina aurreikusitakoaren arabera sinatu
beharko lukete hala enpresaburuen eta merkatarien ordezkariek nola
sindikatu nagusiek (UGT Nafarroa, CC.OO Nafarroa, LAB, ELA eta USO).
• Neurriak ezartzea, berariaz zuzenduta kolektibo minoritarioak
erakarri eta hurbilaraztera, eta bereziki hiriko LGTBI etorkinak eta
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LGTBI zaharrak. Puntu honetan, interesgarria litzateke hiriko etorkinen eta zaharren kolektiboekin eta elkarteekin harremanetan jartzea,
Udaleko Berdintasun eta LGTBIko Alorrarekin zuzenean elkarlanean
ari daitezen, eta bereziki honako hauekin: Nafarroako SOS Arrazakeria,
Nafarroako Etorkinen Elkarteen Federazioa (FAIN), UGTren Migrazio
Departamentua, Gaztelan Fundazioa eta Gurutze Gorria.
• “Ortzadar-mahaiak” edo LGTBI informazio- eta sentsibilizazio-gune ibiltariak jartzea sanferminetan, testuinguru honetako erasoak
gutxitu eta murrizteko.
• LGTBI populazioaren gaineko diagnostikoaren emaitzak banatu
eta zabaltzea herritar guztien artean, Udalaren webgunearen
bidez eta berariaz horretarako antolatutako goi-mailako ekitaldi
publiko instituzional batean, sinbolikoki babesa emateko Udalak
kolektibo honen eskubideekin duen konpromisoari eta honetaz
bezainbatean neurriak hartzeko duen borondateari.

Ezagutza
Bigarren lan-ildoak xede dauka LGTBI populazioaren eta haren beharren gaineko ezagutza garatzea, eta bereziki ikusgaitasun gutxieneko
kolektiboena; ezagutza hori eskuratzeko, ahal den neurrian, kuantifikatu
beharra dago Iruñeko LGTBI populazioa.

LGTBI ikasleengana eta irakasleengana gertatzen den LGTBIfobia
dimentsionatu eta horren gaineko ezaugarriak biltzea.

Iruñeko Udala

• Inkesta bat egitea Iruñeko herritarrei oro har zuzendua, hirian
gertatzen den diskriminazioaren intzidentziaz, antzemandako
diskriminazioari buruz eta LGTBIfobiari buruz.
Azterlan horrek, finean, hiriko LGTBI populazioak aurrez aurre duen
problematika osatuko, aberastuko eta zedarritzen bukatuko luke,
abiapuntu hartuta herritarrek oro har errealitate horiei antzemateko duten pertzepzioa, politika eraginkorragoak ezartze aldera.
• Hiriko LGTBI Behatokia eratzea, LGTBI errealitateak jaso eta hedatzeko, esparru horretan jarduketak sustatzeko eta segimendu
sistematikoa, gaurkotua eta fidagarria egiteko Iruñean gertatutako
erasoen eta LGTBIfobiari lotutako gorroto-delituen gainean.
Honako hauek osatu behar dute Behatokia: Iruñeko Udaleko Berdintasun eta LGTBIko Alorreko ordezkari bat, Herritarren Segurtasuneko eta Elkarbizitzako Alorreko ordezkari bat eta hiriko LGTBI
erakunde nagusietako ordezkariak. Koordinazio-zereginetan batera
arituko dira Harrotu eta LGTBI entitate bat edo batzuk.
Behatokia elkarlanean aritu daiteke eta babesa bilatu hitzarmen
bidez, bere jarduerak egite aldera, Nafarroako beste udalekin eta
bestelako erakundeekin, hala nola unibertsitateekin edo enpresekin.

Zerbitzuak ematea LGTBI populazioari

Egin beharreko jarduketek honako hauek txertatu behar dituzte:
• Azterketa sakon bat Iruñeko hezkuntza-sektorean eta ikastetxeetan diren LGTBIko errealitate eta problematika zehatzen gainean,
barne hartzen duena Nafarroako ikastetxeetan Foru Gobernuarekin
lankidetzan arituta egin beharreko inkesta bat. Inkestak xede dauka
ikasgeletan ikasleen artean eta irakasleengandik eta ikastetxetik

Puntu honen jarduketa-ardatzak jomuga dauka LGTBI populazioari
zuzendutako baliabideak eta zerbitzuak hobetzea, bai eta izan litezkeen
mekanismo berriak sortzea ere, bere artean honako hauek:
• Informazio-kanpaina sistematikoak egitea Harrotuk eskainitako
zerbitzuen gainean, bereziki online eta komunikazioko entitate eta
79

Iruñeko
LGTBI
populazioaren
errealitateari
buruzko
diagnostikoa
Iruñeko Udala

baliabideen babesarekin, herritarren artean Harrotu izan dadin toki
aglutinatzailea eta salaketa zein eraso LGTBIfobikoen bideratzailea.
Kanpainek bat etorri beharko lukete denboran hiriko ospakizun
ludiko-festibo handiekin, sanferminekin kasu, halakoetan erasokopuruak gora egiten baitu.
• Salaketei dagokienez, garrantzi handikoa bide da formulario edo
salaketa-mekanismo bat online ezartzea, zerbitzura diskrezioz
sartzea eta telematikoki salaketa bat jartzea errazte aldera edozein
arrazoirengatik Harrotu zerbitzuaren instalazioetara bertaratu ezin
dutenei edo hara joan nahi ez dutenei.
Horren ildotik, barne-prozedura bat ezarri beharra dago salaketa
telematikoei erantzuteko.
• Koordinazio- eta komunikazio-mekanismo iraunkor bat –LGTBI
entitateen eta Iruñeko Udalaren artean– ezartzen laguntzea,
bermatze aldera Harrotuk entitate horien aurrean salatutako eraso
guztien berri edukiko duela, horrela horien gaineko zenbaketa egin
ahal izateko.
• Harrotuk ematen dituen zerbitzuekin jarraitzea, betiere haren bi
lan-ildoekin bat, hau da banakoei zerbitzuak emanez eta kolektiboaren
ahalduntzea sustatuz. Izan ere, gero eta zerbitzu-ordu gehiago eskaintzen saiatuko da eta, horrekin batera, aholkularitza juridikoko
zerbitzua finkatzen zein ikusgaitasun handiagoa ematen xedepopulazioaren artean.
• Jarduketen dibertsifikazioa bilatzea, ikusgaitasun gutxieneko LGTBI
jendea eta baliabide publikoetatik urrunduen dagoena erakartzera
zuzendutako jarduketa berriak egiteko, bai eta lanaren hedapena eta
ezagutza handituko dituen beste entitateekin eta erakunde publiko
zein pribatuekin egiten duten sareko lana indartzeko ere.
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• Lankidetza iraunkorreko edo erdi-iraunkorreko mekanismoa
ezartzea Kattalingune zerbitzuarekin aritzeko, betiere xede
harturik aldizkako bileren bidez bermatzea hala ematen diren
zerbitzuen osagarritasuna nola zerbitzu horren eta Harroturen
arteko sinergiak.

Ahalduntze banakakoa eta
kolektiboa, eta eskubideak
Beharrezkoa da, halaber, Udalak hiriko LGTBI mugimendua ahalduntzeko
jorratutako jarduketak sendotu ditzan, betiere errespetutik eta mediatizazioezatik abiatuta, elkarrizketako bide guztiei zabal eutsita eta partaidetzarako
zein politika publikoen ko-sorkuntzarako sortutako gune informalak finkatuta.
Hona jarduketen artean kontuan hartu beharrekoak:
• LGTBI foroa erregularizatzea entitateen eta Iruñeko Udalaren
arteko lankidetza-gune esanguratsu gisara, eta hura ezagutzera
ematea, webgune bat sortuz, nondik, online euskarria den aldetik, jakitera emanen baitituzte LGTBI mugimenduaren jarduerak,
informazio-trukeak eta abar.
• Laguntza edo euskarri ematea, LGTBI elkarteen eta entitateen
sareak, elkarri laguntzeko guneak eta topaketa-guneak sortzeko,
zentro publikoetako espazioak aldizka lagapenean utzita, hala
nola Harrotun edo Civivoxetan.
• LGTBI kolektiboak ahalduntzea haiek ukitzen dituzten gaietan, hala
nola osasun sexualean, memoria historikoan edo transfeminismoan,
Ahalduntze eta Partaidetzako Udal Eskolaren esparruan egitekoak
diren berariazko lantegi eta prestakuntzen bidez.
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• Hiriko kolektiboaren memoria historikoaren lan-ildoari eustea.
• Lan-talde bat sortzea auzo-elkarteen, LGTBI entitateen eta Udalaren
artean Iruñeko festa-herrikoiak aske izan daitezen, hau da, LGTBIfobiarik
gabeak eta LGTBI pertsonen kontrako indarkeriarik gabeak.

Instituzionaltasuna eta gobernantza
Esparru honetan badugu beste lan-ardatz estrategiko bat: Iruñeko Udalak,
Alkatetzaren barruko Berdintasun eta LGTBIko Alorra buru duelarik, antolatzen dituen jarduketak eta LGTBI populazioari zuzendutako politiketan
gobernantza eraginkorraren eta parte-hartzearen aldeko jarduketak
gauzatzekoa. Beharrezkoa da lehenbiziko urratsak erakundearen barruan ematea, helburu hori xede harturik, jakin dezagun zer diren eta
zer dakarten sexu-dibertsitateak eta sexu- zein genero-dibertsitatearen ikuspegiak, eta aurrerapauso horiek bereziki dagozkien alorretan
eman behar dira. Iruñeko Udaleko langileek oinarrizko ezagutzak eskura
edukitzeko aukera izan behar dute, bere eguneroko lanetan jarduteko,
zuzendaritzan, planifikazioan, kudeaketan eta herritarren beharren artan,
betiere haien eskubideak babestuz eta diskriminaziorik ez dutela jasan
behar bermatuz.
Hori horrela, lehenengo eta behin honako jarduketa hauei heldu beharra dago:
• Berdintasun eta LGTBIko Alorraren giza baliabideak, baliabide
ekonomikoak eta teknikoak finkatzea, orain arte esleitu zaizkion
partidei bere horretan eutsiz.
Izan ere, hil ala bizikoa da Berdintasun eta LGTBIko Alorrari esleitutako
baliabideak finkatzea, egun Iruñeko LGTBI populazioaren eskubideetan eman diren aurrerapausoak mantendu eta iraunarazteko.

Zentzu horretan, finkatze hori lortzekotan Alorrari esleitutako
baliabide ekonomikoak blindatu behar dira aurrekontuetan, KPIren
adinako gehikuntza gehituz urtetik urtera, bai eta Alorrak Udalaren
zerbitzuan dituen langile teknikoen lan-egoera finkatu ere. Eta
finkatze hori Harrotun ere gauzatu beharra dago.
Hori horrela, beharrezkoa da LGTBI entitateentzako dirulaguntzen
zenbatekoak handitzea, haien ahalduntze kolektiboa lagundu eta
ikusgaitasuna indartzeko, kolektibo gazteenei berariaz laguntzeko
neurrien bidez.

Iruñeko Udala

• Berdintasun eta LGTBIko Alorrak bilera-txanda bat egitea banaka alor guztiekin, abian jarri behar diren ekintzen berri emateko
eta haietan behar den lankidetza finkatzeko zein ekarpenak eta
iradokizunak jasotzeko. Hortaz, epe erdira talde eragile iraunkor
bat sortu beharko litzateke, lan-oinarriak epe luzera finkatzeko,
Udal osoari LGTBI ikuspegiaren zeharkakotasuna helarazte aldera.
• Oinarri- edo gida-agiri bat egitea, LGTBI ikuspegia Iruñeko Udalaren jardueran aplikatzeko funtsezko kontzeptuak eta orientabide
praktikoak emate aldera. Jarraibide horiek posta elektronikoz edo
Udalaren Intraneten bidez helaraziko zaizkie Udaleko langile guztiei.
Agiri horrek eskuragarri egon behar du une orotan Udalaren zerbitzura
lan egiten duten langile guztientzat, eta hura erabili behar da, funtsezko
kontsulta gisara, zalantza nagusien gainean ebazteko.
• Sustatzea kasuan kasuko Alorrak diseinatu eta eman diezaiela
derrigorrezko prestakuntza-modulu bat Udaleko langile guztiei,
LGTBI populazioaren eta haren errealitateen gainean; modulu hori
Udalaren prestakuntza iraunkorraren barnean txertatuko da.
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• Mailen araberako prestakuntza-jarduketak antolatu eta finantzatzea
segmentuka eta mailaka Udalaren alorretan, LGTBI populazioaren
egoerari, diskriminazioari eta eskubideei buruz.
Prestakuntza segmentuka antolatu behar da, alorraren eta gaien
arabera, baina baita ukitzen dituen mailak eta lanpostuak kontuan
hartuta, lehentasuna eta premia emanez, betiere, herritarrekin
zuzeneko harremana duten pertsonen prestakuntzari (jendearendako arreta eta gizarte esku-hartzea, auzo-unitateak, komunitate-dinamizazioko ekipoak, gazte-monitoreak eta aisialdikoak…).
• LGTBI pertsonen talde bat sortzea Udalean, hura boluntarioki
eratu nahi dutenek osatua, kolektiboa Udalaren barruan ikusarazteko, eta lanean hasteko pertsona horien parte-hartzetik eta
bultzadatik abiatuta, erreferenteak sortu eta barne-erresistentziak
mugiarazte aldera.
• Sentsibilizazio-ekintzak garatzea LGTBI gaiei buruz Udaleko langileen artean (baita Udalarentzat lan egiten duten entitate pribatuetako langileen eta hornitzaileen artean), honako esparru
zehatzetan: gizarte-zerbitzuak, aisia eta denbora librea, osasuna,
kirolak, hezkuntza eta herritarren segurtasuna (Udaltzaingoa).
• Mekanismo bat (kontseilua edo batzordea) sortzea LGTBIfobiari
Nafarroan aurre egiteko, non tokia izanen bailukete gaiak ukitzen
dituen gizarte- eta politika-eragileek (LGTBI entitateak, Nafarroako
Gobernua, udal-alorrak eta abar), eta sei hilean behin bilduko litzatekeena. Sinergiak sortzea da horren asmoa, bai eta Iruñeko esperientzia
Foru-komunitateko beste udalerrietara zabaltzea ere.
• Alorren arteko lan-prozesu bati ekitea, Berdintasun eta LGTBIko
Alorrak sustaturik, eta horrela bidea ematea LGTBI klausula-multzo
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bat ezarri eta hura txertatzeko Udalaren eta haren menpeko
erakundeen dirulaguntzen eta erosketa publikoen prozesuetan.
Klausulen artean, gutxienez horietako batean, sexu- eta genero-orientazioagatik ez diskriminatzeko klausula bat erantsiko da,
bai eta lan-bazterketako egoeran dauden trans pertsonei enplegua
sustatzekoa ere.

Komunikazioa eta ikusgaitasuna
Hona azken lan-ildoaren zentzua: Udalak LGTBI populazioaren esparruan
sortutako edukiei behar besteko garrantzia ematea eta kolektiboaren
irudi sozial berria sortzea, betiere lanean arituta komunikabideekin eta
hiriko LGTBI mugimenduan erreferente diren pertsonekin.
Kolektiboaren komunikazio eta ikusgaitasun gaietan, besteak beste,
honako jarduketa hauek abia daitezke:
• Diagnostiko honen komunikazio-plangintza bat egitea, interes-taldeen arabera segmentutako aurkezpena barne, esparru eta
foro ezberdinetan, hartzaile diren entzuleen arabera beharrezkoak
diren hizkuntzetan.
Gutxienez aurkezpen bat egin beharko litzateke, Iruñeko herritarrei
oro har zuzendua, kolektiboaren eskubideak bermatzeko eta haren
gizarteratzean aurrera jotzeko ekintzetan sakondu beharra agerian
uzte aldera; aurrekoaz gain, beste aurkezpen bat egitea komeni da
Nafarroako eta Iruñeko LGTBI mugimenduko entitateei zuzendua, Udalak eman behar dituen eta entitateek elkarrekin eman behar dituzten
urratsak finkatzeko hitzarmenak sortze aldera. Bestalde, hirugarren
hedapen-ekintza bat ere gauzatu beharko litzateke, Udalari eta gaian
erabakiak hartzen dituztenei zuzendua, errealitate hauen gaineko
kontzientzia sortzeko eta Udalaren engaiamenduen berri emateko.
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• Lantalde iragankor bat ezartzea Udala eta LGTBI entitateak elkarlanean ari daitezen, elkarrekin zehazte aldera kontzeptuetako
eta hizkuntza zein komunikazio inklusiboko gida bat, LGTBI ikuspegia edukiko duena, hura Udalaren alor guztietan banatze aldera.

Iruñeko Udala

• Ikusgaitasun handiagoa ematea hiriko LGTBI kolektiboei, LGTBI
gaiak jorratzen dituzten kultur jarduerak diseinatu eta programatuz, hala nola LGTBI erakusketak, hitzaldiak, narrazio-lehiaketak
eta abar, Zinegoak-en, Civivoxen eta hiriko Golem zinema guztietan,
Udalak jada abiatutako lana sendotze aldera.
Bereziki, sustatutako jarduketek xede eduki behar dute kolektiboko
gizabanakoen eta elkarteen aktibazioa eta parte-hartzea bultzatzea,
beraien kultur proposamenak egin ditzaten.
• LGTBI gaiak kirolean eta kirol-jardunean ikusgai izateko eta
normaltzeko ahaleginak egitea, sentsibilizazio-jarduera motaren
bat abiaturik, hala nola dibertsitatearen aldeko Pamplona/Iruña
LGTBI lasterketa bat sustatzea, edo dibertsitatearen aldeko lehen
areto-futboleko txapelketa kirolgune publikoetan.
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10.1. Lantaldearen gidoia
LGTBI kolektiboen lan-taldea
Tokia: Kondestablearen jauregia. V. aretoa, 1. solairua
Data: Urriak 2, asteartea
Ordutegia: 17:00 – 20:00 (25 minutuko atsedena)
Programa
17:00: Ongietorria eta harrera parte-hartzaileei
17:10: Agurrak eta diagnostiko-prozesuaren zein Tomillo Fundazioaren aurkezpena
(Marta Castillo eta Pedro Barrios)
17:15: Lan-taldearen garapenaren eta parte-hartzaileen aurkezpena.
Helburua: Adieraztea nola nahi duten parte-hartzaileek izendatuak izan eta konfiantza,
segurtasuna zein giro erlaxatua sortzea eztabaida abiatzeko.
Materiala: Errotulagailuak, post-itak eta eranskailuak
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Dinamika: Parte-hartzaileek beren burua aurkeztuko dute, eta adieraziko
dute nola nahi duten besteek haiei zuzentzea edo deitzea, eta Iruñekoak
ez garenez, hiria benetan ulertzeko beharrezkoa den bertako toki berezi
edo interesgarri baten berri emateko eskatuko diegu, bisita egin dezagun.
Tokia, besteak beste, auzoko taberna bat izan daiteke, edo erdiguneko
plaza bat, edo denda berezi bat.

Alderatzea, batetik, parte-hartzaileak zenbait esparrutan eta gunetan
(osasuna, kultura, kirola eta abar) antzematen ari diren segurtasun-maila,
eta, bestetik, benetan dagoena.

17:30 Hasiera. A BLOKEA: IDENTITATEA, EMOZIOAK ETA SOZIABILITATEA

Jakitea ea parte hartzen duten hiriko jardueretan eta LGTBI gunerik
ote dauden.

Helburua: Jakitea zer lotura duten, oro har, parte-hartzaileek Iruñearekin. Jakitea nola sentitzen diren hemen LGTBI kolektiboko kideak diren
aldetik. Zer emozio, pentsamendu eta sentsazio dituzten.
Materialak: Post-itak, errotulagailuak edo boligrafoak eta rotafolio bat.

92

Jakitea zer behar mota duten eta zer erreklamatzen dioten Udalari
Iruña LGTBIfobiarik gabeko hiria izan dadin.

Materiala: Post-itak, errotulagailuak eta boligrafoak, Iruñeko mapa
bat A3n.
Garapena: Saiatuko gara jakiten ea parte-hartzaileek diskriminaziorik
jasan duten hiriko esparru ezberdinetan (kultura, kirola, aisialdi-tabernak,
gune instituzionalak, auzotarren guneak, lana, osasuna, eta abar). Post-itak
erabilita, parte-hartzaileek jakitera emanen dituzte diskriminazio-arazo
larrienak, gune ez-seguruak (puntu beltzak) eta Udalari egiten dizkioten
erreklamazioak.

Garapena: Galdera-gako bat botako dugu parte-hartzaileen arteko
eztabaidari hasiera emateko: galdetuko diegu nola sentitzen diren Iruñean eta zer harreman duten hiriarekin. Dinamizatzaileak galdetuko die
parte-hartzaileei zer bizipen, sentimendu eta harreman dituzten Iruñeari
dagokionez eta post-iten bidez emozio-mapa bat eginen du (maitasuna,
txera, apatia, asperdura, gorrotoa, etab.). Asmoa da haien sentsazioak
esaldi edo titular batean biltzea, gero webgunera igotzen saiatzeko.

Galderak: Segurua al da Iruña LGTBI populazioarentzat? Ba al dago
sentsibilizaturik Iruñeko gizartea LGTBI pertsonen eskubideekin?

Galderak: Iruña hiri ona al da LGTBI kolektiboarentzat? Gustura zaude
hirian LGTBI pertsona bat izaki?

18:30 – Atsedenaldia (20 min). Kondestablearen jauregitik at hartuko
dugu atsedena, ondoko kafetegi batean.

18:00 C BLOKEA: INDARKERIAK, SEGURTASUNA, LGBTI GUNEAK,
PARTAIDETZA ETA HIRIAN BIZITZEKO ESKUBIDEA

18:50 C BLOKEA: FAMILIA(K), OSASUNA, ONGIZATEA, HEZKUNTZA, LANA

Helburuak: Iruñean gertatzen diren diskriminazioa eta indarkeria
LGTBIfobikoen berri edukitzea, zein tokitan gertatzen diren eta zer erantzun
ematen zaien jakitea.

Helburua: LGTBI pertsonen errealitateak ezagutzea, osasunari,
osasun-arretari, hezkuntza formalari zein ez-formalari eta lan-guneei
dagokienez.

Materiala: Post-itak, errotulagailuak eta rotafolio bat.
Garapena: Dinamika abiatzeko, galdera batzuk eginen ditugu eztabaidari ekiteko, eta hortik abiatuta LGTBI pertsonen beharrak eta arazoak
azpimarratuko ditugu. Garrantzia-termometro bat marraztuko dugu
rotafolio batean, esparru horietan antzemandako arazoak eta beharrak
garrantzi eta premiaren arabera hierarkizatzeko.
Galderak: Iruñean islatu egiten da familia-dibertsitatea? Nola bistaratzen da? Zer arazo mota topatzen dituzue osasun-sisteman arta
jasotzerakoan?
19:30 C BLOKEA: POLITIKA PUBLIKOAK
Helburua: Identifikatzea zein diren jardute-ildo nagusiak eta lehentasunak LGTBI parte-hartzaileentzat.

10.2. U
 dal-alorretako informatzaileei
elkarrizketa egiteko gidoia
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Parte orokorra
1. Aurkezpena.
Izen-abizenak, lanpostua, Alor organikoa.
Eginkizunak edo egiten duen lana.
Lanpostuan daraman denbora.
2. Alorrak Iruñeko bizilagunentzat egiten duen jarduera. Zertaz arduratzen
da? Zer jarduera egiten ditu?
3. Nola planifikatzen da Alorraren jarduna? Herritarren parte-hartzea
kontuan hartzen al da heldu beharreko lehentasunak eta beharrak
zehazterakoan?

Materiala: Post-itak, errotulagailuak eta rotafolio bat.
Dinamizatzailea:
Garapena: Sarrera-galdera bat botako dugu eztabaida abiatzeko,
eta horretan oinarriturik LGTBI populazioaren behar nagusiak aipatuko
ditugu, gure jardunean lehentasun bilakatu daitezen. Termometro bat
marraztuko dugu rotafolio batean, lehentasunak garrantzi eta premiaren
arabera hierarkizatzeko.
Galderak: Zein dira LGTBI lehentasunak Iruñean? Zein esparrutan
lan egin behar da lehentasunez?
20:00 – Lan-taldearen amaiera. Eskerronak emanen zaizkie parte
hartzeagatik, eta geroan egin beharreko faseak azaldu.

4. Zer mekanismo erabiltzen dira Alorraren jarduna berdin-berdin heltzeko
herritar guztiei?
5. Zer gizarte-talde edo kolektibori kostatzen da gehien heltzea? (Galdera
hau egin soilik komeni denean) Zergatik? Uste duzu LBGTIQ populazioa
dela kolektibo horietako bat? Zergatik?
6. Zure Alorraren edo departamentuaren harremanak Berdintasun eta
LGTBIko Alorrarekin. Abiatu al dute edo garatu ekimenen bat elkarrekin?
Ba al duzue haiekiko koordinaziorik?
7. Noraino jotzen duzu beharrezkoa populazio horrentzat berariaz zuzendutako ekimenak abiatzea? Eta zure alorrean / departamentuan? Zergatik? Zein esparrutan?
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Parte sektoriala edo berariazkoa
(egokitu kasuaren arabera)
Galdera bat Berdintasuneko Alorrarekin batera egindako jarduerei buruz.
8. Nola jaso dituzte kolektiboek neurri horiek? Zer eskatzen dute (eskatuz gero)
9. LGTBI+ PERTSONEN BERDINTASUN SOZIALARI BURUZKO EKAINAREN 19ko 8/2017 FORU LEGEAK ezartzen du tokiko entitateak… Zer
neurri edo mekanismo prestatzen ari dira edo zer urrats ematen ari
dira legeak agindutakoa betetzeko?
10. Zure ustez, zure alorrean lanean ari direnak Foru Legeak ezarritako
neurriak diseinatu eta abiarazteko moduan daude?
11. Halakorik balitz, zer oztopo edo zailtasun daude neurri horiek zure
alorrean edo departamentuan abiatzeko? Nola gainditu daitezke?
12. Nahi al duzu zerbait gehitu?
ESKER ANITZ ZURE LAGUNTZAGATIK.
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10.3. Iruñeko LGTBI populazioaren
errealitateei buruzko
galdetegia (gaztelaniaz)
Desde la Unidad de Igualdad y LGTBQI del Ayuntamiento de Pamplona existe
el interés de conocer las realidades de la población LGTBQI de la ciudad para
poder desarrollar políticas públicas adecuadas que den respuesta a los intereses y necesidades de su ciudadanía en cuanto a diversidad sexual y de género.
Te agradecemos tu participación completando este cuestionario online
que es totalmente anónimo. Tus respuestas nos ayudarán a mejorar
los programas que se desarrollen desde el Ayuntamiento de Pamplona.
Muchas gracias.

Bloque A. Demográfico
1. ¿Cómo te autodefines? (puedes seleccionar más de una opción)
o Gay
o Lesbiana
o No binario
o Mujer bisexual
o Hombre bisexual
o Mujer intersexual
o Hombre intersexual
o Mujer transexual
o Hombre transexual
o Transgénero
o Queer
o Travesti
o NS/NC
o Otros:
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2. Edad:
3. Estado civil, soy una persona:
o Soltera
o Casada con mujer
o Casada con hombre
o Pareja de hecho de mujer
o Pareja de hecho de hombre
o Separada de mujer
o Separada de hombre
o Viuda de mujer
o Viuda de hombre
o Otro:
4. Situación convivencial
o Vivo sola
o Vivo con otras personas, especificar (pareja, hijas/os, amigas/
os, etc.):
5. Responsabilidades familiares u otras (puedes seleccionar más de
una opción):
o Descendencia
o Ascendencia
o Otros/as familiares
o Otras personas
o Ninguna
6. Nivel de estudios:
o Sin completar educación básica o sin título
o Escolarización básica con título
o Bachillerato
o Formación profesional grado medio

o Formación profesional grado superior
o Enseñanza universitaria
o Otros

Iruñeko Udala

7. Situación laboral:
o Trabajando por cuenta ajena
o Trabajando por cuenta propia
o En paro
o Jubilación o pensionista
o Estudiando
o Ámbito doméstico y/o cuidados
o Otra (incapacidad, etc.)
8. ¿Resides en Pamplona?
o Sí
o No
o No, pero paso bastante tiempo en Pamplona por trabajo, estudios, ocio, etc.
9. Barrio de residencia:
o Azpilagaña
o Etxabakoitz
o Ermitagaña
o Mendebaldea
o Iturrama
o Txantrea
o Rochapea
o San Jorge
o San Juan
o Ensanche I
o Ensanche II
o Mendillorri
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o Casco Antiguo
o Milagrosa
o Buztintxuri-Euntzetxiki
o Ezkaba
o Lezkairu
o Beloso-Ripagaina
10. Navarra:
o Cuenca de Pamplona
o Zona Norte
o Pirineos
o Zona Media
o Tierra Estella
o Ribera
o Resto del Estado (especificar)
11. Asociacionismo (se puede seleccionar más de 1 opción)
o Formo parte de alguna asociación/colectivo/entidad LGTBI
o No formo parte de ninguna asociación/colectivo/entidad
LGTBI
o Formo parte de alguna asociación/colectivo/entidad/sindicato
de otro ámbito
o No formo parte de ninguna asociación/colectivo/entidad/
sindicato de otro ámbito

Bloque B. Identidad, orientación y LGTBIfobia
12. ¿Evitas ser visible y/o llevar elementos que te identifiquen dentro
del colectivo LGTBI? (pulseras, banderas, etc.?
o Sí
o No
o A veces
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13. ¿Responde si te muestras visible respecto a tu orientación sexual,
identidad sexual y/o identidad de género y expresión de género
en los siguientes espacios:?
o Siempre | o Casi Siempre | o Casi Nunca | o Nunca
• En el interior de la familia/ en casa o S | o CS | o CN | o N
• En el vecindario
o S | o CS | o CN | o N
• En el centro de estudios
o S | o CS | o CN | o N
• En espacios, equipos
o centros deportivos
o S | o CS | o CN | o N
• En el centro de trabajo
o S | o CS | o CN | o N
• En espacios públicos
como calles y plazas
o S | o CS | o CN | o N
• En espacios de ocio
como bares o restaurantes
o S | o CS | o CN | o N
•E
 n espacios de consumo como tiendas
o centros comerciales
o S | o CS | o CN | o N
•E
 n un centro de salud u hospital o S | o CS | o CN | o N
•E
 n instituciones
o administraciones públicas
o S | o CS | o CN | o N
• Otro:
o S | o CS | o CN | o N

Bloque C. Sociabilidad identidad
14. ¿Te ha sido fácil encontrar un lugar o espacio seguro donde hablar
acerca de tu orientación y/o identidad sexual y de género y expresión de género con otras personas que compartan orientación y/o
identidad sexual y de género y expresión de género?
o Muy fácil
o Fácil
o Difícil
o Muy difícil
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15. T u grupo de amistades más íntimo es
o Mayoritariamente LGTBI
o Mayoritariamente no LGTBI
o Es una mezcla bastante equilibrada de personas LGTBI y población general
16. ¿Crees que la población de Pamplona, en general, acepta y es
abierta a la diversidad sexual y de género?
o Sí
o No
o NS/Nc

Bloque D. Seguridad
17. ¿Alguna vez has sufrido algún tipo de agresión (verbal, miradas,
golpes, insultos, empujones) debido a tu orientación sexual, tu
expresión de género o tu identidad sexual o de género?
o Sí
o No
18. ¿ Esa agresión o agresiones sucedieron en Pamplona?
o Sí
o No

o En espacios públicos como calles y plazas
o En lugares o espacios de encuentro (cruising)
o En espacios de ocio como bares o restaurantes
o En espacios de públicos como tiendas o centros comerciales
o En un centro de salud u hospital
o En los Servicios Sociales
o En instituciones o administraciones públicas
o Otro:

Iruñeko Udala

21. ¿Qué hiciste al respecto?
o Nada
o Puse una denuncia ante la policía
o Solicité un parte médico
o Lo comuniqué en los Servicios Sociales
o Se lo comuniqué a mi familia
o Se lo comuniqué a mis amistades
o Lo puse en conocimiento de mi entorno
o Lo puse en conocimiento de mi vecindario/centro de estudios/
trabajo/etc.
o Lo denuncié ante algún colectivo o entidad LGTBI
o Lo denuncié a través del Centro Harrotu
o Otro:
22. E
 n caso de que no, ¿podrías indicar por qué?

19. ¿Cuántas?
20. Marca los espacios donde ocurrió has sufrido alguna agresión
(posibilidad de marcar más de una respuesta)
oE
 n el interior de mi casa
oE
 n el vecindario/ en mi edificio
oE
 n el centro de estudios
oE
 n el centro de trabajo

23. ¿Cómo fue la respuesta de las otras personas cuando informaste
que habías sufrido una agresión?
o Indiferencia
o Le restaron importancia
o Receptividad pero no hicieron nada
o Me ayudaron/acompañaron
o Otro:
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24. ¿Evitas pasar por algunas zonas de la ciudad cuando se te puede
reconocer como perteneciente al colectivo LGTBI?
o Siempre evito alguna zona
o Siento incomodidad en alguna zona pero no la evito
o No siento incomodidad ni evito ninguna zona
25. E
 n caso afirmativo, ¿qué zonas son?

Bloque E. Espacios LGTBI y
participación ciudadana
Ya vamos terminando
26. ¿Te sientes representado/a por las asociaciones LGTBI de Pamplona?
o Sí
o No
o NS/Nc

o Actividades deportivas y/o clubes deportivos y actividades
de ocio alternativo
o Actividades de ocio, cultura y tiempo libre dirigidas a jóvenes
o Actividades de ocio, cultura y tiempo libre dirigidas a personas
mayores
o Asambleas y/o foros de concienciación y movilización política
o Fiestas de barrios, encuentros y actividades de fomento de la
convivencia ciudadana o de tipo comunitario
o Movimientos sociales, ONG y asociaciones vecinales y/o ciudadanas
o No tengo limitaciones
o Otro:
30. ¿ Qué crees que desanima tu participación en dichos espacios?
Razón:

27. En caso de que no, ¿podrías indicar el porqué en breves palabras?
28. ¿Crees que el trabajo del movimiento LGTBI es importante para
la no discriminación de las personas LGTBI?
o Sí
o No
o NS/Nc
29. Señala si tu orientación sexual, tu identidad sexual o de género
o tu expresión de género limita o condiciona tu participación en
las siguientes actividades y/o espacios. Marca todas las opciones
que correspondan.
o Actividades culturales y educativas
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31. ¿Consideras que es necesario que existan espacios de participación
específicos para la población LGTBI?
o Sí
o No
oN
 o sé
o ¿ Por qué?
32. ¿Crees que sería necesario que existiesen espacios de ocio específicos para la población LGTBI?
o Sí
o No
o No sé
o ¿Por qué?

Bloque G. Educación-cultura y empleo
33. Señala en los siguientes ámbitos la importancia que le das a las
actuaciones de las políticas públicas LGTBI que desarrolla el Ayuntamiento de Pamplona en los siguientes ámbitos:
[MUY IMPORTANTE/IMPORTANTE/POCO IMPORTANTE/NADA IMPORTANTE]
En la Diversidad sexual y de género con los menores en educación
infantil y primaria?
o Muy importante
o Importante
o Poco importante
o Nada importante
Con las Asociaciones de Padres, Madres y Familias en la Atención
a la Diversidad sexoafectiva y de identidad sexual y de género?
o Muy importante
o Importante
o Poco importante
o Nada importante
Visibilización e información sobre diversidad LGTBI en Centros
Culturales de Pamplona?
o Muy importante
o Importante
o Poco importante
o Nada importante
Visibilización e información sobre diversidad LGTBI en espacios
deportivos y de ocio?
oM
 uy importante
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o Importante
o Poco importante
o Nada importante

Iruñeko Udala

34. Indica tu grado de acuerdo o desacuerdo frente a estas afirmaciones:
Mi expresión de género, identidad sexual o de género u orientación
sexual influyen negativamente en mi posibilidad para encontrar
un buen empleo o mejorar el actual
o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o En desacuerdo
o Muy en desacuerdo
Pediría los permisos o excedencias laborales (matrimonio, hospitalización de mi pareja, etc.) si mi pareja fuese de mi mismo
género o sexo en cualquier empresa que trabajase
o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o En desacuerdo
o Muy en desacuerdo
Percibo que el tratamiento los medios de comunicación locales hacen un tratamiento respetuoso y veraz de la realidad
LGTBI
o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o En desacuerdo
o Muy en desacuerdo
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Bloque H. Servicios sociales
35. Indica si, en tu opinión, los Servicios Sociales de Pamplona tienen
perspectiva y formación específica suficiente para atender las
necesidades y realidades de la población LGTBI
o Sí, atienden correctamente a las necesidades de la población
LGTBI
o Sí, incorporan la perspectiva LGTBI en sus programas y proyectos
o Tienen algo de formación específica pero no la suficiente
o No tienen la formación específica suficiente
o No lo sé.

Bloque I. Politicas públicas
Para terminar
36. Por favor señala cuáles consideras que deben ser las 5 líneas
prioritarias de actuación del Ayuntamiento de Pamplona con la
población LGTBI.
o Sensibilización e intervención en los centros educativos
o Sensibilización y visibilidad LGTBI en población general
o Detección, prevención e intervención de ITSs como VIH, Condilomas, Hepatitis…
oG
 arantizar espacios públicos seguros
o Sensibilización y formación del personal del Ayuntamiento
en la realidad LGTBI
o Incorporar la perspectiva LGTBI en los programas y proyectos
del Ayuntamiento
o Igualdad laboral de la población LGTBI
o Inclusión de políticas no binaristas en la agenda política
o S eguridad y Observatorio de agresiones LGTBI
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o Potenciar políticas de atención social a Mayores LGTBI
o Identificar las necesidades de los jóvenes LGTBI
o Actuar frente a las necesidades de las personas migrantes LGTBI
o Promoción de la participación de las personas LGTBI en espacios culturales, deportivos y de ocio
37. S i te gustaría añadir algún comentario utiliza este espacio:
¡MUCHAS GRACIAS!

10.4. Iruñeko LGTBI populazioaren
errealitateei buruzko
galdetegia (euskaraz)
Iruñeko Udaleko Berdintasun eta LGTBQI Unitateak hiriko LGTBQI populazioaren errealitateak ezagutu nahi ditu. Herritarrek sexu- eta genero-aniztasunari dagokionez izan ditzaketen interes eta premiak asetzeko
politika publiko egokiak garatzea da helburua.
Hartara, galdetegi honi erantzutea eskatzen dizugu, mesedez. Online
egiten da, eta erabat anonimoa da. Zure erantzunek Iruñeko Udaletik
garatzen ditugun programak hobetzen lagunduko dute.
Eskerrik asko.

A blokea. Demografia
1. Nola definitzen duzu zeure burua? (bat baino gehiago aukeratu dezakezu)
o Gay
o Lesbiana
o Ez-binarioa
o Emakume bisexuala
o Gizon bisexuala
o Emakume intersexuala
o Gizon intersexuala
o Emakume transexuala
o Gizon transexuala
o Transgeneroa
o Queer
o Trabestia
o ED/EE
o Besteren bat:

Iruñeko
LGTBI
populazioaren
errealitateari
buruzko
diagnostikoa

2. Adina:

Iruñeko Udala

3. E
 goera zibila:
o Ezkongabea
o Ezkondua emakume batekin
o Ezkondua gizon batekin
o Emakume baten izatezko bikotekidea
o Gizon baten izatezko bikotekidea
o Emakume batengandik banandua
o Gizon batengandik banandua
o Emakume baten alarguna
o Gizon baten alarguna
o Besteren bat:
4. Norekin bizi zara?
o Bakarrik
o Beste batzuekin. Zehaztu (bikotekidea, seme-alabak, lagunak…)
5. Familia-erantzukizunak edo beste batzuk (bat baino gehiago aukeratu dezakezu):
o Ondorengo belaunaldietako ahaideak
o Aurreko belaunaldietako ahaideak
o Beste senide batzuk
o Beste pertsona batzuk
o Bat ere ez
6. Ikasketa-maila:
o Oinarrizko hezkuntza bukatu gabe edo titulurik gabe
o Oinarrizko eskolatzea tituluarekin
o Batxilergoa
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o Erdi-mailako lanbide-heziketa
o Goi-mailako lanbide-heziketa
o Unibertsitate-ikasketak
oB
 esteren bat
7. Lan-egoera:
o Lanean nire kontura
o Lanean beste baten kontura
o Langabezian
o Erretiratua edo pentsioduna
o Ikaslea
o Etxeko lanak eta/edo zaintza-lanak
o Besteren bat (ezintasuna…)
8. Iruñean bizi zara?
o Bai
o Ez
o Ez, baina askotan nago Iruñean (lana, ikasketak, aisia…)
9. Auzoa:
o Azpilagaña
o Etxabakoitz
o Ermitagaña-Mendebaldea
o Iturrama
o Txantrea
o Arrotxapea
o Sanduzelai
o Donibane
o I. Zabalgunea
o II. Zabalgunea
o Mendillorri
o Alde Zaharra
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o Milagrosa
o Buztintxuri-Euntzetxiki
o Ezkaba
o Lezkairu
o Beloso-Erripagaina
10. Nafarroa:
o Iruñerria
o Iparraldea
o Pirinioak
o Erdialdea
o Estellerria
o Erribera
o Estatuko beste toki bat (zehaztu)
11. Asoziazionismoa (bat baino gehiago aukeratu dezakezu)
o L GTBI elkarte/kolektibo/entitate bateko kidea naiz
oE
 z naiz LGTBI elkarte/kolektibo/entitate bateko kidea
o Beste arloren bateko elkarte/kolektibo /entitate/sindikatu
bateko kidea naiz
o Ez naiz beste arloren bateko elkarte/kolektibo/entitate/sindikatuko kidea

B blokea. Nortasuna, orientazioa
eta LGTBIfobia
12. Saiatzen al zara zure nortasuna ikusgai ez jartzen eta/edo LGTBI
kolektiboaren barruan zaudela erakusten duten elementuak (eskumuturrekoak, banderak…) ez eramaten?
o Bai
o Ez
o Batzuetan
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13. Agerian jartzen al dituzu zure sexu-orientazioa, sexu- edo/eta
genero-nortasuna eta genero-adierazpena eremu hauetan?
o Beti | o Ia Beti | o Ia Inoiz Ez | o Inoiz Ez
• Familian/Etxean
• Auzoan
• Ikasketa-tokian
• Kirol-eremu, talde- edo -zentroetan
• Lantokian
•E
 remu publikoetan
(kaleak eta plazak, adib.)
• Aisia-eremuetan
(tabernak eta jatetxeak, adib.)
•K
 ontsumo-eremuetan (dendak eta
merkataritza-zentroak, adib.)
• Osasun-etxean edo ospitalean
• Erakundeetan edo
administrazio publikoetan
• Besteren bat:

o B | o IB | o II | o IE
o B | o IB | o II | o IE
o B | o IB | o II | o IE
o B | o IB | o II | o IE
o B | o IB | o II | o IE
o B | o IB | o II | o IE
o B | o IB | o II | o IE
o B | o IB | o II | o IE
o B | o IB | o II | o IE
o B | o IB | o II | o IE
o B | o IB | o II | o IE

C blokea. Soziabilitatea eta nortasuna
14. Erraza izan al da zuretzat aurkitzea toki edo eremu segururen bat
zure sexu- eta genero-orientazio eta/edo nortasunari eta genero-adierazpenari buruz hitz egiteko zure sexu- eta genero-orientazio
eta/edo nortasun eta genero-adierazpen bereko beste batzuekin?
oO
 so erraza
o Erraza
o Zaila
oO
 so zaila

15. Zure lagun minak…
o LGTBI dira gehienak
o Gehienak ez dira LGTBI
o Batzuk LGTBI dira eta beste batzuk ez, eta konbinazioa orekatua da

Iruñeko Udala

16. Zure ustez, Iruñeko jendea, oro har, irekia al da sexu- eta genero-aniztasunaren aurrean? Eta onartzen al du?
o Bai
o Ez
o ED/EE

D blokea. Segurtasuna
17. Eraso egin al dizute inoiz (hitzez, begiradekin, kolpeak, irainak,
bultzadak…) zure sexu-orientazioa, genero-adierazpena edo sexuedo genero-nortasuna direla eta?
o Bai
o Ez
18. Iruñean gertatu al ziren?
o Bai
o Ez
19. Zenbatetan?
20. Adierazi non gertatu ziren erasoak (bat baino gehiago aukeratu
dezakezu)
o Etxean
o Auzoan/Eraikinean
o Ikasketa-tokian
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o Lantokian
o Eremu publikoetan
(kaleak eta plazak, adib.)
o Topalekuetan (cruising)
o Aisia-eremuetan
(tabernak eta jatetxeak, adib.)
o Kontsumo-eremuetan
(dendak eta merkataritza-zentroak, adib.)
o Osasun-etxean edo ospitalean
o Gizarte-zerbitzuetan
oE
 rakundeetan edo administrazio publikoetan
oB
 esteren bat: ___________
21. Zer egin zenuen zuk?
o Ezer ez

23. N
 ola erantzun zuten eraso egin zizutela esan zenienean?
o Ezaxolaz
o Garrantzia kenduz
o Harkor, baina ezer egin gabe
o Laguntza emanez
o Besterik
24. Saiatzen al zara hiriko tokiren batetik ez ibiltzen LGTBI kolektibokotzat identifikatzen ahal zaituztelako han?
o Bai, beti saiatzen naiz halako tokietatik ez ibiltzen
o Deseroso nago hainbat tokitan, baina berdin joaten naiz haietara
o Ez naiz inon deseroso sentitzen eta toki guztietatik ibiltzen naiz
25. B
 aietz esan baduzu, zer toki dira?

E blokea. LGTBI eremuak eta
herritarren partaidetza

o Salaketa jarri nuen polizia-etxean
o Medikuaren partea eskatu nuen
o Gizarte-zerbitzuei esan nien
o Familiari esan nion
o Lagunei esan nien
o Hurbilekoei eman nien horren berri
o Auzokideei/Ikaskideei/Lankideei/…
eman nien horren berri
o LGTBI kolektibo edo entitateren batean salatu nuen
o Harrotu zentroan salatu nuen
o Besteren bat: ____________
22. E
 z bazenuen ezer egin, esango zenuke zergatik?
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Gutxi geratzen da
26. S entitzen duzu Iruñeko LGTBI elkarteek ordezkatzen zaituztela?
o Bai
o Ez
o ED/EE
27. E
 rantzuna ezezkoa bada, esango zenuke zergatik, labur-labur?
28. Zure ustez, garrantzitsua al da LGTBI mugimenduaren lana LGTBI
pertsonen diskriminazioa saihesteko?
o Bai
o Ez
o ED/EE

29. Adierazi ea zure sexu-orientazioak, sexu- edo genero-nortasunak edo
genero-adierazpenak mugatzen edo baldintzatzen duen zure partehartzea ondoko jarduera eta/edo eremuetan. Adierazi nahi adina aukera.
oK
 ultura- eta kirol-jarduerak.
o Kirol-jarduera eta/edo -klubak eta aisia alternatiboko jarduerak
o Gazteentzako aisia, kultura eta denbora libreko jarduerak
o Adinekoentzako aisia, kultura eta denbora libreko jarduerak
o Kontzientziazio eta mobilizazio politikorako batzar eta/edo
foroak
o Auzoko festak, topaketak eta herritarren bizikidetza sustatzeko
jarduerak edo komunitate-jarduerak.
o Mugimendu sozialak, GKEak eta auzotarren eta/edo herritarren elkarteak.
o Ez nago mugatuta
oB
 esteren bat: _______

G blokea. Hezkuntza-kultura eta enplegua
33. Adierazi zenbaterainoko garrantzia ematen diezun Iruñeko Udalak
LGTBI arloko politika publikoen jarduketei eremu hauetan:
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[GARRANTZI HANDIA/GARRANTZI ERTAINA/GARRANTZI TXIKIA/OSO GARRANTZI TXIKIA]
Sexu- eta genero-aniztasunean haur- eta lehen-hezkuntzako umeekin?
o Garrantzi handia
o Garrantzi ertaina
o Garrantzi txikia
o Oso garrantzi txikia

30. Zure ustez, zergatik duzu errezeloa eremu horietan parte hartzeko?

Guraso- eta familia-elkarteekin aniztasun sexual-afektiboa eta
sexu- eta genero-nortasuna artatzean.
o Garrantzi handia
o Garrantzi ertaina
o Garrantzi txikia
o Oso garrantzi txikia

31. Zure ustez, beharrezkoak al dira parte-hartzeko eremu espezifikoak
LGTBI populazioarentzat?
o Bai
o Ez
o Ez dakit
o Zergatik?

LGTBI aniztasuna ikusaraztea eta hari buruzko informazioa ematea
Iruñeko kultura-zentroetan
o Garrantzi handia
o Garrantzi ertaina
o Garrantzi txikia
o Oso garrantzi txikia

32. Zure ustez, beharrezkoak al lirateke aisiako eremu espezifikoak
LGTBI populazioarentzat?
o Bai
o Ez
o Ez dakit
o Zergatik?

LGTBI aniztasuna ikusaraztea eta hari buruzko informazioa ematea
kirol- eta aisia-zentroetan
o Garrantzi handia
o Garrantzi ertaina
o Garrantzi txikia
o Oso garrantzi txikia
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34. Esan zenbateraino zauden ados baieztapen hauekin:
Nire genero-adierazpenak, sexu- edo genero-nortasunak zein
sexu-orientazioak eragin negatiboa du enplegu ona edo hobea
lortzeko ditudan aukeretan.
o Erabat ados
o Ados
o Ez nago ados
o Ez nago batere ados
Bikotekidea nire sexu edo genero berekoa balitz, lan-baimen edo
-eszedentziak (ezkontzagatik, bikotekideak ospitalean egoteagatik…) eskatuko nituzke nagoen enpresan nagoela.
o Erabat ados
o Ados
o Ez nago ados
o Ez nago batere ados
Antzematen dut tokiko hedabideek LGTBI errealitateari buruz
egiten duten tratamendua begirunetsua eta egiazkoa dela.
o Erabat ados
o Ados
o Ez nago ados
o Ez nago batere ados

H blokea. Gizarte zerbitzuak
35. Adierazi zure ustez Iruñeko gizarte-zerbitzuek behar adina ikuspegi
eta prestakuntza espezifikorik duten LGTBI populazioaren premia
eta errealitateak artatzeko
o Bai, behar bezala artatzen dituzte LGTBI populazioaren premiak
o Bai, LGTBI ikuspegia txertatzen dute programa eta proiektuetan
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o Prestakuntza espezifikoa dute, baina ez behar adinekoa
o Ez dute behar adina prestakuntza espezifikorik
o Ez dakit

I blokea. Politika publikoak
Bukatzeko
36. Adierazi, faborez, zer 5 jarduketa-ildo nagusi jorratu beharko lituzkeen Iruñeko Udalak LGTBI populazioarekin.
o Sentsibilizazioa eta esku-hartzea heziketa-zentroetan
o LGTBI ikusaraztea eta hari buruz sentsibilizatzea herritarrekin,
oro har.
o Sexu-transmisiozko infekzioak antzeman, prebenitu eta artatzea, hala nola GIB, kondilomak, hepatitisa eta abar.
o Eremu publiko seguruak bermatzea
o Iruñeko langileak sentsibilizatu eta prestatzea LGTBI errealitateari buruz
o LGTBI ikuspegia txertatzea udaleko programa eta proiektuetan
o LGTBI populazioaren lan-berdintasuna
o Politika ez-binarioak txertatzea agenda politikoan
o Segurtasuna eta LGTBI erasoen Behatokia
o LGTBI helduentzako gizarte-artarako politikak sustatzea
o LGTBI gazteen premiak identifikatzea
o LGTBI migratzaileen premiei aurre egitea
o LGTBI pertsonen parte-hartzea sustatzea kultura-, kirol- eta
aisia-eremuetan
37. Z
 er edo zer iruzkindu nahiko bazenu, hauxe da tokia:
ESKERRIK ASKO!

