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 1. SARRERA 
 
Iruñeko Udaleko LGTBIfobiaren aurkako Behatokiak, LGTBI+ pertsonen aurkako erasoen 
aurrean koordinatzeko eta horiei erantzuteko Protokoloaren Batzorde Iraunkorraren 
lanarekin batera, sexu-orientazioagatiko, genero-adierazpenagatiko eta sexu- eta 
genero-identitateagatiko gertakariei buruzko Iruñeko I. Urteko Txostena (2021-2022) 
aurkezten du. Lehen txosten honetan 2021eko uztailetik (orduan sortu zen Iruñeko 
Udalaren LGTBIfobiaren aurkako Behatokia) 2022ko uztailera bitarteko datuak bildu dira. 
 
LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzko ekainaren 19ko 8/2017 Foru Legearekin 
bat, toki-erakundeen zeregina da baita ere LGTBI+ pertsonen benetako berdintasun 
eraginkorra eta eskubideak erabat bermatzea, sexu-orientazioagatiko, genero-
adierazpenagatiko eta sexu- edo genero-identitateagatiko diskriminazio oro 
prebenituz, zuzenduz eta ezabatuz, bai esparru publikoan, bai pribatuan. Printzipio 
horrek gidatzen du toki-erakundeen lana, eta sexu-orientazioari, genero-adierazpenari 
eta sexu- edo genero-identitateari buruzko ekintza positiboak bultzatzeko konpromisoa 
hartzen dute, bai eta erkidegoko LGTBI+ elkarteen mugimenduaren eta horien proiektu 
propioak bultzatzekoa ere, haien eskubideak bermatzen eta betetzen direla zaintzeko 
agindu partekatuari erantzuteko. 
 
Iruñeko Udalaren helburuetako bat jarduera-esparrua eta behar diren baliabideak 
sortzea da, LGTBI+ pertsonekin batera hiri anitza eta askea eraikitzeko. Pertsona guztiek 
esparru guztietan lekua izanen duten ingurunea sortzea da xedea. Prozesu hori hiriak 
LGTBI+ politika publikoekin duen konpromisoaren parte da, LGTBI+ kolektiboak eta 
herritarrak kontuan hartuta, gizartea benetan eraldatzeko funtsezko eragileak baitira. 
Hirian LGTBIfobia desagerraraziko bada, indarkeria horiek ikusarazi behar dira eta 
gertatzen diren egiturazko indarkeriaren kulturan eta suposatzen duten eskubide-
urraketen testuinguruan kokatu behar dira, eta hortik abiatuta indarkeria horiek 
ezabatzeko eta LGTBIfobiarik gabeko hiria bermatzeko behar diren mekanismoak sortu. 
 
Erreferentzia-esparru horretan kokatzen da Iruñeko Udalaren LGTBIfobiaren aurkako 
Behatokia, sexu- eta genero-aniztasuneko politika publikoen garapenaren parte gisa. 
Urteko txosten honek hirian hautemandako LGTBIfobiari buruzko egungo errealitatean 
sakondu nahi du, eta datuak eta emaitzak aztertzen ditu delitu eta diskurtso 
lgtbifobikoak desagerrarazteko lanean jarraitzeko. 
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2. TESTUINGURUA 

Barne Ministerioak gorroto-delituei buruz 2021eko ekainean egindako 
inkestaren txostenaren arabera1, hauek dira diskriminazio-arrazoi nagusiak: 
sexu-orientazioa edo genero-identitatea (% 35,47); sexua/generoa (% 27); 
ideologia (% 22,88) edo arrazismoa/xenofobia (% 20,14). Hala ere, inkestak 
agerian uzten du gorroto-delitu baten biktima izatea alderdi multifazetikoa 
dela, pertsona askok uste baitute hainbat faktore direla eta izan direla 
biktima. Txosten horrek berak nabarmentzen du delituak batez ere bide edo 
leku publikoetan gertatzen direla, nagusiki bi pertsonak edo gehiagok egiten 
dituztela (% 63,84), eta portzentaje handiagoan gizonak direla erasotzaileak. 
Gainera, erasotzailea ezezaguna izan ohi da (% 62,01) 

Inkestaren emaitza azpimarragarrienetako bat da, gorroto-delitu baten 
biktima izan arren, inkestatutako pertsonen % 89,24k ez zituela delitu-
egitateak salatu. Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Agentziak (FRA) 
adierazi du gertatutako kasuak baino % 80 inguru gutxiago salatzen direla. 
Hori horrela, azken 5 urteetan gorroto-delituek izan duten gorakadari edo 
beherakadari buruzko pertzepzioa ere azpimarratzen da txostenean. 
Inkestatuen ia % 60k erantzun zuten delitu-tipologia horrek nabarmen egin 
zuela gora, eta, beraz, gure gizartean delitu mota horren gorakadaren 
benetako pertzepzioa dago. 

Kezkagarria da, era berean, galdetutako pertsonen ia % 90ek beste gorroto-
delitu baten biktima izateko beldur handia edo handi samarra izatea, eta % 
18,8k soilik erantzutea ez duela inoiz leku jakin batzuetara joatea saihesten. 
Datu horiek berretsi egiten dira, izan ere, kontsultatutako pertsonen % 58,35ek 
azken 5 urteetan gorroto-delitu baten biktima izan direla adierazi baitute, eta 
% 41,65ek behin baino gehiagotan izan direla. 

Barne Ministerioak Espainiako gorroto-delituek 2021ean izan duten bilakaerari 
buruzko txostena egin du Gorroto Delituen aurka Borrokatzeko Bulego 

                                                   
1 Gorroto-delituei buruzko inkestaren txostena. Barne Ministerioa. 
Espainiako Gobernua. 2021eko ekaina. 
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/Delitos-de- 
odio/descargas/Informe-de-la-encuesta-sobre-delitos-de-odio_2021.pdf  

 

http://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/Delitos-de-
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Nazionalaren (ONDO) eskutik, eta txosten horren arabera, gehien hazi diren 
gorroto-delituak sexu-orientazioarekin edo sexu- eta genero-identitatearekin 
lotutakoak dira (466 kasu, 2019an baino % 67 gehiago). 

Bestalde, Nafarroan egindako gorroto-delituen txostena 2016-2020 2 
delakoak erakusten du Nafarroan gorroto-delituek nabarmen egin dutela 
gora azken urteotan. Nafarroan gorroto-delitu ideologikoak dira nagusi (% 42). 
Horien atzetik daude gorroto-delitu arrazistak eta xenofoboak (% 22,4) eta 
sexu-orientazio eta -identitatearen aurkakoak (% 15,3). Ondoren, sinesmen eta 
praktika erlijiosoen aurkako delituak daude (% 9,9). Laugarrenik, 
sexu/generoan eta ijitoen aurkako jarreretan oinarritutako gorroto-delituak 
daude (% 4,6 bakoitzean). Bestetik, desgaitasunen bat duten pertsonen 
aurkako diskriminazioa, belaunaldien arteko diskriminazioa eta 
gaixotasunagatiko diskriminazioa ia ez dira erregistratutako delituen % 3ra 
iristen. 

Delitu-tipologia nagusienei dagokienez, txosten honetan aurkeztutako 
informazioak adierazten du mehatxuak (% 20,6) eta lesioak (% 17,6) direla 
nagusi, eta hirugarren eta laugarren lekuan daudela kalteak (% 9,9; ibilgailuei 
egindako kalteak gehituz gero % 11,5ra igotzen da) eta diskriminazioa (% 7,6). 

Gorroto-delituen banaketa gertatu diren lekuaren arabera aztertuz gero, 
herena baino gehiago komunikazio-bideetan gertatu dira, zehazki, % 38,2; eta 
ondoren, etxebizitzetan (% 26). Establezimenduak, berriz, hirugarren postuan 
daude, delituen ia % 13,7 horietan gertatu baitira. Egite-leku ohikoenei buruzko 
datuei soilik erreparatuz gero, hau da, komunikazio-bideari eta etxebizitzari, bi 
lekuetan % 40 sexu-orientazioan eta -identitatean oinarritutako delituak dira. 

Azkenik, 2018an argitaratutako Iruñeko LGTBI populazioaren errealitateen 
diagnostikoari dagokionez3, inkestatuen % 55ek adierazi zuten eraso motaren 

                                                   
2 Nafarroan egindako gorroto-delituen txostena 2016-2020. Nafarroako Gobernua. 

2021eko 
abendua,https://www.navarra.es/documents/48192/14627829/040220pM22- 
Informe+odio+Nafarroa_dic2021_+def.pdf/6abe733b-71b3-1b3b-e2ff- 
e96eb4f6db52 / 2022 / 1643967935870 

 
3 Iruñeko LGTBI populazioaren errealitateei buruzko 
diagnostikoa Iruñeko Udala  2018. 

https://www.navarra.es/documents/48192/14627829/040220pM22-Informe+odio+Nafarroa_dic2021_+def.pdf/6abe733b-71b3-1b3b-e2ff-e96eb4f6db52?t=1643967935870
https://www.navarra.es/documents/48192/14627829/040220pM22-Informe+odio+Nafarroa_dic2021_+def.pdf/6abe733b-71b3-1b3b-e2ff-e96eb4f6db52?t=1643967935870
https://www.navarra.es/documents/48192/14627829/040220pM22-Informe+odio+Nafarroa_dic2021_+def.pdf/6abe733b-71b3-1b3b-e2ff-e96eb4f6db52?t=1643967935870
https://www.navarra.es/documents/48192/14627829/040220pM22-Informe+odio+Nafarroa_dic2021_+def.pdf/6abe733b-71b3-1b3b-e2ff-e96eb4f6db52?t=1643967935870
https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/509/Informe_LGTBI.pdf
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baten biktima izan zirela (bultzadak eta bestelako eraso fisikoak eta eraso 
sotilagoak, hala nola irainak edo begiradak) haien sexu-orientazioa, genero-
adierazpena edo sexu- edo genero-identitatea zela eta. Datu hori aldatu 
egiten da kolektiboaren arabera: ikerketan parte hartu zuten gizon gayen % 
63k adierazi zuten eraso egin zietela nolabait; emakume lesbianen eta 
bisexualen kasuan, berriz, zifra horrek behera egiten zuen (% 50 eta % 47, 
hurrenez hurren). Hori, txostenean ematen den azalpenaren arabera, gizon 
gayek beren orientazioa dela eta ikusgarritasun handiagoa dutelako da. 
Transexualen kasuan, aipatzekoa da, inkesta kolektibo horretako 8 pertsonak 
soilik bete bazuten ere, 7k (% 87,5ek) onartu zutela eraso motaren baten 
biktima izan zirela. 

Eraso horiek gertatu ziren lekuei dagokienez, gehienak Iruñean gertatu ziren (% 
75), eta eremu publikoan (kaleetan edo plazetan, adibidez) gertatu ziren 
gehienak (% 31). Bigarren eta hirugarren postuan daude ikasketa-zentroak (% 
23) eta aisialdiko lokalak, hala nola tabernak eta jatetxeak (% 18). 

Aurretik azaldutako informazioan bezala, diagnostiko honek gertakarien 
ondoren biktimek duten jokabideari buruzko informazioa jasotzen du, zehatz 
esanda, gertatutakoa salatu zuten ala ez. Eskuratutako datuen arabera, oso 
gutxik jo zuten salaketa egitera, dela agintarien aurrean, dela Iruñeko Gizarte 
Zerbitzuen edo LGTBI erakundeen aurrean (% 3, % 2 eta % 2, hurrenez hurren). 
Aukera nagusiak, aldiz, erasoaren aurrean ezer ez egitea (% 32) eta lagunei 
gertatutakoa jakinaraztea (% 31) izan ziren, eta, ondoren, ingurune hurbilekoei 
jakinaraztea (% 22). Kezkagarria da, halaber, horrelako erasoak jasan eta 
ingurukoei edo lagunei jakinarazi zizkieten pertsonen % 56k ez zuela inolako 
laguntzarik jaso gertatutakoa salatzeko. 

                                                                                                                                                     
https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/509/Informe_LGT
BI.pdf 

 

https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/509/Informe_LGTBI.pdf
https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/509/Informe_LGTBI.pdf
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3. METODOLOGIA 

Iruñeko Udalaren LGTBIfobiaren aurkako Behatokiaren Urteko I. Txostenean 
jasotako kasuak detektatzeko, LGTBI+ pertsonen aurka egiten diren mota 
ezberdinetako erasoak sailkatu dira, zorroztasun handiagoa lortzea eta 
jasotako gertakariak aztertu ahal izatea helburu hartuta. 

Era berean, leku edo une batean identifika daitezkeen gertakariak bereizi dira, 
bai eta, halakorik egonez gero, inguruneak emandako erantzuna ere. 

Gertakari horiek hainbat bidetatik jaso daitezke: 

 Online erregistro-fitxaren bidez 

 https://www.pamplona.es/temas/igualdad-y-lgtbi/observatorio-
lgtbifobia/ficha 

 Telefonoz Harrotun 

 lgtbi@pamplona.es e-mailaren bidez 

 Sare sozialen bidez 

 Aurrez aurre: Harroturen bulegoan (San Gregorio k. 28) 

Gertakaria erregistratu ondoren, pertsonei arreta emateko dauden zerbitzuak 
eskaintzen zaizkie, informazioa Udaltzaingoarekin kontrastatzen da (behar 
izanez gero) eta LGTBIfobiaren aurkako Behatokiaren hileroko txostenetan 
jasotzen da, ondoren Batzorde Iraunkorrak azter dezan. 

Bildutako informazioa, funtsean, Iruñeari buruzkoa da, baina beste herri 
batzuetako gertakariak iristen direnean, gertakariaren arabera beharrezkoak 
diren kanalen bidez bideratzen dira. 

https://www.pamplona.es/temas/igualdad-y-lgtbi/observatorio-lgtbifobia/ficha
https://www.pamplona.es/temas/igualdad-y-lgtbi/observatorio-lgtbifobia/ficha
file:///C:/Users/veguilgo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W5HLM1QR/lgtbi@pamplona.es


8 

 

4. INDARKERIA MOTAK 

Hitzezkoa: Hitzezko indarkeria iruzkin sarkastiko txiki edo kritiken bidez has 
daiteke. Beste pertsona mindu, umiliatu eta gutxietsi nahi duten kexa, irain 
edo laido gisa adierazten da. 

Fisikoa: Indarkeria fisikoa dira pertsona baten gorputzaren aurka kalte fisikoa 
eragiteko asmoz egiten diren eraso guztiak, dela kolpeen bidez, objektuak 
jaurtiz, giltzaperatuz, astinduz edo estutuz, besteak beste. 

Sexuala: Sexu-indarkeria dira beste pertsonak nahi ez dituen eta onartzen ez 
dituen sexu-harreman edo -ekintza guztiak, izan fisikoak nahiz hitzezkoak. 
Sexu-indarkeria indar edo bortxa fisikoa, psikologikoa edo norberaren 
borondatea deuseztatu edo mugatzen duen beste edozein mekanismo 
erabiliz ager daiteke. 

Sinbolikoa: Indarkeria sinbolikoak estereotipoak erreproduzitzen ditu eta 
nagusitasun-mendekotasun harremanak indartzen ditu. Indarkeria 
sinbolikoak pentsamenduak, mezuak, irudiak eta jokabideak erabiltzen ditu 
mekanismo gisa, erreproduzitzen dituen estereotipoekin bat ez datozenak 
umiliazioaren eta diskriminazioaren bidez baztertzeko. 

Jazarpena: Pertsona bat etengabe jazartzeko ekintza negatiboa, indarkeria 
edo larderiaren bidez haren gainean edozein motatako tratu txar fisiko, moral 
edo psikologiko gauzatzeko. 

Mehatxuak: Mehatxua oraindik gertatu ez den egitate edo gertaera batetik 
sortzen den arriskua da, baina gerta litekeela esandakoa gertatuz gero, 
inguruabar edo gertaera horrek pertsona jakin bat edo batzuk kaltetuko 
lituzke. 

Toki batetik kanporatzea: Norbait leku bat uztera behartzea esan nahi du, 
pertsona bezala dituen ezaugarrietan oinarrituta, horretarako gertaera 
objektiborik ez badago ere. 



 
 

a. Iruñeko gertakarien erregistroa 

   

5. LGTBIFOBIAREN AURKAKO 
BEHATOKIAN JASOTAKO 
GERTAKARIEN ARTXIBOA 

(2021eko UZTAILA – 2022ko 
UZTAILA) 
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Hurrengo taulan ikus daitekeen gisan, 2021eko uztailaren 1etik 2022ko uztailaren 31ra, 29 gertakari 
erregistratu dira LGTBIfobiagatik, bai aurrez aurre, bai beste bide batzuetatik (telefonoa, posta 
elektronikoa eta sare sozialak). Horietako 26 Iruñean erregistratu ziren, eta beste hirurak, hiritik 
kanpo. Ondoren, Iruñean erregistratutako 26 gertakarien analisi kuantitatiboa egiten da: 

Hurrengo taulan, hilabetez hilabete ikus daiteke LGTBIfobia dela eta gertakari baten berri eman 
duten pertsonen kopurua, eta, ondoren, datu horiek berak ehunekotan ematen dira grafikoan 
(hurrengo or.). 

URTEA 2021 2022  

HILABETEA UZT ABU IRA URR AZA ABE URT OTS MAR API MAI EKA UZT GUZTIRA 

Gertakariak 1 0 4 4 2 3 1 1 0 1 1 2 6 26 

 

2021eko uztailetik 2022ko uztailera bitartean LGTBfobia-gertakari bat salatu duten pertsonak 
hilabeteka aztertuz gero, ikusten da % 4 2021eko uztailekoak direla; % 15, 2021eko irailekoak; % 15, 
2021eko urrikoak; % 8, 2021eko azarokoak; % 11, 2021eko abendukoak; % 4, 2022ko urtarrilekoak; % 4, 
2022ko otsailekoak; %, 4 2022ko apirilekoak; % 4, 2022ko maiatzekoak; % 8, 2022ko ekainekoak, eta % 
23, 2022ko uztailekoak. 
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Hurrengo taulan, LGTBIfobia-gertakari bat erregistratu duten pertsonen zerrenda ikus daiteke, eta, 
ondoren, datu horiek berak ehunekotan ematen dira grafikoan. 

ERASOA JASAN DUEN 
PERTSONA BERA DA 

HERRITARRA FAMILIA ADISKIDEA GUZTIRA 

23 1 1 1 26 

 

2021eko uztailetik 2022ko uztailera bitartean LGTBfobia-gertakariren bat erregistratu duten 
pertsonen zerrenda aztertuz gero, ikusten da kasuen % 88an erasoa jasan duen pertsonak berak 
erregistratu duela; % 4, herritarrek; % 4 familiak, eta beste % 4, lagun batek. 
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Taula honetan, 2021ean eta 2022an LGTBIfobia-gertakari bat erregistratzera joan diren pertsonen 
banaketa ageri da, horren berri emateko erabili den kanalaren arabera. 

 

 

 

LGTBIfobia-gertakaria erregistratzeko erabili duten kanalari dagokionez, pertsonen % 46k Harrotun 
egin du, aurrez aurre; % 35ek, telefonoz; % 4k, posta elektronikoz, eta % 15ek, sare sozialen bidez. 

 

 

AURREZ 
AURRE 

TELEFONOA E-MAILA SARE 
SOZIALAK 

WEBGUNEA GUZTIRA 

12 9 1 4 0 26 
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Hurrengo taulan, LGTBIfobia-eraso bat jasan duten pertsonen kopurua ikus daiteke, adin-
tarteen arabera banatuta, eta ondorengo grafikoan datu berberak ageri dira 
ehunekotan. 
 

0-17 18-29 30-49 50-69 70 edo 
gehiago 

EZ 
DAKIGU 

GUZTIRA 

6 5 13 1 1 0 26 

 

Datuak adinaren arabera aztertuz gero, ikusten da 2021eko uztailetik 2022ko uztailera bitartean 
LGTBIfobia-erasoa jasan duten pertsonen % 23k 18 urte baino gutxiago duela; % 19k, 18 eta 29 urte 
bitartean; % 50ek, 30 eta 49 urte bitartean; % 4k, 50 eta 69 urte bitartean, eta % 4k, 70 urte baino 
gehiago. 
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Taula honetan ikus daiteke nola banatzen diren LGTBIfobia-erasoa jasan duten pertsonak, 
sexuaren arabera bereizita. 

EMAKUMEA GIZONA EZ BINARIOA EZ DAKIGU GUZTIRA 

15 10 1 0 26 

 

Hala, 2021ean eta 2022an LGTBIfobia-erasoa jasan dutenen sexuari dagokionez, % 58 emakumeak 
dira; % 38, gizonak, eta % 4, bitarrak ez diren pertsonak. 
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Hurrengo taulan, erregistratutako gertakari motak eta kopurua ikus daitezke, eta ondorengo 
grafikoan datu berberak ageri dira ehunekotan. 

HITZEZKOA FISIKOA SEXUALA SINBOLIKOA JAZARPENA MEHATXUA TOKI BATETIK 
KANPORATZEA 

BESTE 
BATZUK 

GUZTIRA 

12 3 0 11 3 2 3 2 26 

 

Iruñeko Udalaren 2021eko uztailetik 2022ko uztailera bitarteko LGTBIfobiaren aurkako Behatokian 
erregistratu diren gertakarien tipologia aztertuz gero, ikusten da % 33 hitzezko erasoei dagokiela; % 
31, eraso sinbolikoei; % 8, eraso fisikoei; % 8, jazarpen-egoerei; % 8, lekuetatik kanporatzeari; % 6, 
mehatxuei, eta beste % 6, beste eraso batzuei (adibidez, lantokitik kanporatzea). 
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EREMU 
PUBLIKOA 

GARRAIO 
PUBLIKOA 

KIROL-
EREMUA 

LAN-
EREMUA 

HEZKUNTZA-
EREMUA 

AISIA-
EREMUA 

ETXEKO 
EREMUA 

BESTE 
BATZUK 
(PRENTSA, 
ETAB.) 

GUZTIRA 

13 1 1 2 1 4 3 1 26 

 

2021eko uztailetik 2022ko uztailera bitartean LGTBIfobiaren aurka Behatokian erregistratu diren 
gertakariak zein lekutan gertatu diren aztertuz gero, ikusten da % 50 eremu publikoan izan direla; 
% 15, aisialdiko espazioetan; % 11, etxeko eremuan; % 8, laneko eremuan; % 4, garraio publikoan; % 4, 
kirol-eremuan; % 4, hezkuntza-eremuan, eta % 4, beste eremu batzuetan (prentsa idatzian, 
adibidez). 

Hurrengo taulan, erregistratutako gertakariak hiriko zein auzotan izan diren ikus daiteke, 
eta horien kopurua, eta ondorengo grafikoan datu berberak ageri dira ehunekotan. 
 

AZPILAGAÑA 0 

ETXABAKOITZ 0 
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ERMITAGAÑA-
MENDEBALDEA 

2 

ITURRAMA 0 

TXANTREA 3 

ARROTXAPEA 2 

SANDUZELAI 3 

DONIBANE 4 

ALDE ZAHARRA 8 

II. ZABALGUNEA 3 

MENDILLORRI 0 

MILAGROSA 0 

BUZTINTXURI- 
EUNTZETXIKI 

0 

EZKABA 0 

LEZKAIRU 0 

BELOSO - 
ERRIPAGAÑA 

1 

GUZTIRA 26 

 

Iruñeko Udalaren LGTBIfobiaren aurkako Behatokian 2021eko uztailetik 2022ko uztailera 
erregistratu diren gertakariak hiriko zein auzotan gertatu diren aztertuz gero, ikusten da % 31 Alde 
Zaharrean gertatu direla; % 15, Donibanen; % 12, I. eta II. Zabalguneetan; % 11, Txantrean; % 11, 
Sanduzelain; % 8, Ermitagaña-Mendebaldean; % 8, Arrotxapean, eta % 4, Beloso-Erripagainan. 

 



LGTBIFOBIAREN AURKAKO BEHATOKIA-2021-

2022ko URTEKO TXOSTENA 

 

 

19 

 

 



LGTBIFOBIAREN AURKAKO BEHATOKIA-2021-

2022ko URTEKO TXOSTENA 

 

 

20 

 

 
 

   

ONDORIOAK 
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2021eko uztailean eta 2022ko uztailean jasotako gertakariei erreparatuta, honako ondorio hauek 
atera dira: 
 

1. Baliabidea, hau da, LGTBIfobiaren aurkako Behatokia, zenbat eta gehiago ezagutarazi, 
orduan kontzientzia handiagoa egon da gertakari LGTBIfobikoen berri emateko, bai 
erasotuaren, bai haren hurbilekoen aldetik. Hori horrela, garrantzitsua da gertakarien 
berri emateko baliabidea ikusarazten jarraitzea. 
 

2. Jaso diren erasoen artetik gehienak Iruñeko Alde Zaharrean jaso dira. Ondorioztatzen da, 
neurri batean, zerbitzua bera Iruñeko Alde Zaharrean dagoelako izan daitekeela, eta 
errazagoa delako Behatokira iristea. Gainera, Alde Zaharra aisialdirako ohiko gunea da, 
eta erregistratutako gertakari gehienak espazio publikoetan gertatzen dira, eta, 
ondoren, aisia-guneetan. 

 
3. Gehienetan, erasoa salatzen duen pertsona erasoa jasaten duen pertsona bera izaten da. 

Hortik ondorioztatzen da beharrezkoa dela gizarte osoa eraso LGTBIfobikoen aurrean 
sentsibilizatzeko eta horiek ikusarazteko lanean jarraitzea. 
 

4. Gehienetan, LGTBIfobia-gorabeherak izan dituztela jakinarazi duten pertsonen adin-tartea 
30 eta 49 urte artekoa da. Horrek adieraz lezake pertsona gazteenak eta zaharrenak 
zailtasun handiagoak izaten ari direla erasoak detektatzeko edo salatzeko. 

 
5. Eraso bat jasan duten pertsonak emakumeak dira gehienetan (emakumeak, % 58; gizonak, 

% 38, eta pertsona ez-bitarrak, % 4). Hortik ondorioztatzen da emakumea izateak 
erasotua izateko arrisku handiagoa eta zaurgarritasun handiagoa ekartzen duela 
oraindik ere. 

 
6. Erregistratutako gertakari gehienak hitzezkoak dira, eta, ondoren, sinbolikoak. Sinbolikoei 

dagokienez, gehienak gorroto-mezuak dira, erakunde erlijiosoetatik heldu direnak, eta 
orain arte erregistratu diren mezuak kristautasunetik datoz. 
 

a. A- Ildo horretan ikus daiteke harreman edo praktika zisheteronormatiboen irudiak 
erabili direla, esate baterako, gizarte-arriskuaren publizitatea eta salaketa. Hau da, 
irudi horrek transmititzen duen mezua da arau sozialarekiko disidenteak diren 
jokabide edo jarrera jakin batzuk arriskutsuak direla gainerako pertsonentzat. 

 
 

Erregistratutako gertakari gehienetan, erasotzailea anonimoa zen. 
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GOMENDIOAK: 
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LGTBI+ pertsonen aurkako indarkeriak gure kulturek historian zehar eraiki duten aurreiritzi 
sozialaren adierazpena dira, eta egungo hezkuntzak eta sozializazioak horiek indartzen jarraitzen 
dute. Pertsona horien eta, beraz, gizarte osoaren askatasunen eta eskubideen aurkako eraso 
zuzena dira. 
 
Pertsona horiei eragiten dieten indarkerietako zeinahik oinarri bera du: sexu-orientazioaren, 
genero-adierazpenaren eta sexu- edo genero-identitatearen dibertsitatearen arbuioa, 
sexu/genero sistemaren arauak gainditzen dituztenen edo gainditzen dituztela diruditenen aurka, 
bai eta haien ingurunearen aurka ere. Arbuio hori aniztasunari erantzuteko eta 
heteronormatibitatea eta zisheteronormatibitatea indartzeko tresna gisa artikulatzen da, horiek 
ezartzen baitituzte arauak eta bizi-estiloa, sexuen araberako banaketaren arabera. 
 
Oinarrizko eskubideen urraketa horiek ez dira gertaera isolatu gisa jorratu behar, LGBTIfobia 
deritzon egiturazko arbuio baten adierazpen gisa baizik. 
LGTBI+ identitatea ez da bakarra, oso bestela, identitate ez-normatiboen aniztasuna izugarria da. 
Pertsona horien guztien ezaugarri komuna partekatzen duten diskriminazioa da: guztiek antzeko 
urraketak pairatzen dituzte giza-eskubideei eta herritar gisa dituzten eskubideei dagokienez, 
beren identitatea, orientazioa edo adierazpen ez-normatiboa dela eta. 
 
Indarkeria horiek guztiak pluralean aipatzen dira, aurreiritzi sozial hori etengabe agertzen baita, 
gutxi-asko esplizitua den arbuioaren bidez edo indarkeria fisikoaren bidez. 
Ikusgarritasuna mota askotako jazarpen edo erasoren abiarazletzat hartzen da: LGTBI+ pertsona 
gisa ikusgarri bihurtzeak agerian geratzea dakar edo areagotu egiten du indarkeria jasateko 
arriskua. 
 
Beraz, txosten hau eta txostenetik eratorritako ekintza guztiak honako erreferentzia hauetan 
oinarritzen dira: 
 

1. LGTBIfobia eraikuntza sozial eta kultural bat da, hezkuntzak eta sozializazioak indartzen 
dutena. 
 

2. Continuum gisa adierazten da: gutxi-asko sotila den gaitzespenetik indarkeriaraino. 
Adierazpen guztiek ez dute izaera eta ondorio bera, baina guztiak eraikuntza beraren 
parte dira. 

 
3. Sexu-orientazioaren, genero-adierazpenaren eta sexu- edo genero-identitatearen 

aniztasunaren arbuio moduan agertzen da, heteronormatibitatea indartzeko 
estrategia gisa. 
 

4. Kolektibo anitza da, eta, beraz, elkarren antz gutxi duten esperientziak izaten dituzte 
batzuek eta besteek. Aniztasun horren oinarrizko errekonozimendutik abiatuta, 
Protokoloak haien elementu komunari erantzun nahi dio, LGTBI+ pertsona guztiek aurre 
egin behar dioten aurreiritzi sozialetik eratorritako indarkeriari, hain zuzen. 
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5. LGTBIfobia, lehenik eta behin, sexu-/genero-sistematik, familia-sistematik eta lagunarteko-
sistematik kanpo daudenen aurka egiten da, baina sorkuntza kultural eta soziala den 
heinean, dibertsitatea aitortzearen aurkako erasotzat eta giza askatasun eta balio 
zibilen arbuio estrukturaltzat hartu behar da. 
 

Azaldu dugun moduan, LGTBI+fobiaren aurkako borroka kausa anitzekoa da, eta hainbat esparru 
inplikatu behar ditu eta hainbat esparrutatik heldu behar zaio. Alde batetik, beharrezkoa da 
herritarrak inplikatzea hura salatu eta desagerrarazteko; gizarte-mugimenduak ere, oro har, 
beharrezkoak diren aldaketa-eragile diren aldetik, parte aktiboa dira; baita LGTBI kolektiboak ere, 
indarkeria LGTBIfobikoak testuinguruan jartzeko ezinbesteko elementuak baitira, eta, azkenik, 
baita erakundeak ere, haiek baitute indarkeria horiek desagerrarazteko eta horiei erantzun 
egokiak emateko politika publikoak diseinatzeko ardura. 
 
Iruñeko Udaleko LGTBIfobiaren aurkako Behatokiak gomendio batzuk iradokitzen ditu, sexu- eta 
genero-aniztasuna askatasunean bizi ahal izateko hiri bat eraikitzen jarraitzeko gida modura 
balio dezaten. 
 

1. Iruña sozializazio- eta bizikidetza-espazio bat izan dadin sustatzea, zeinak, ikuspegi 
intersekzional batetik, sexu- eta genero-aniztasuna errespetatzen duten baliabideak 
eta tresnak eskainiko baititu pertsona guztientzat. 
 

2. LGTBIfobiaren prebentzioan aurrera egitea, LGTBI+ pertsonek pairatzen duten 
diskriminazioaren eta indarkeriaren aurkako informazioa eta sentsibilizazioa baliatuz. 

 
3. LGTBIfobia kasuetan salaketa- eta laguntza-mekanismoak indartzea. 

 
4. LGTBI+ pertsonek erabakiak hartzeko gune instituzionaletan eta haiengan eragina duten 

politiken diseinuan parte har dezaten ahalbidetzea. 
 

5. Garatzen diren politiketan, eta, bereziki, gizarte-politiketan, LGTBI+ ikuspegia txertatzea, 
ikuspegi intersekzional batetik. 

 
6. Herritarrei aurrez aurreko arreta ematen dieten langileak trebatzea, LGTBI+ errealitatearen 

eta sexu- eta genero-aniztasunaren arloan. 
 

7. Udal-espazioak erabiltzen dituzten entitateek edo taldeek ez dutela gorroto-diskurtsorik, 
mintzaldi lgtbifobikorik edo transfoborik sustatzen zaintzea. 

 
8. Iruñeko Udalaren eta hiriko LGTBI mugimenduaren arteko koordinazioa eta esku-hartze 

instituzionala indartzea eta finkatzea. 
 

9. Komunikabideei zuzendutako prestakuntza espezifiko bat programatzea sexu- eta genero-
aniztasunari buruz, hirian gerta daitezkeen eraso edo gertakari LGTBIfobikoen 
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tratamendua ikuskizun bihur ez dezaten, hartara fokua zabaldu eta LGTBIfobia 
egiturazko arazo bat dela ohar daitezen. 

 
10. LGTBIfobiaren aurkako kanpainak egiten jarraitzea eta Iruñeko Udalaren LGTBIfobiaren 

aurkako Behatokia sustatzea. 
 



LGTBIFOBIAREN AURKAKO BEHATOKIA-2021-

2022ko URTEKO TXOSTENA 

 

 

26 

 

   

BALIABIDEAK 

 



LGTBIFOBIAREN AURKAKO BEHATOKIA-2021-

2022ko URTEKO TXOSTENA 

 

 

27 

IRUÑEKO UDALAREN LGTBIFOBIAREN AURKAKO BEHATOKIA:  
Hirian izaten diren adierazpen LGTBIfobikoak identifikatzeko eta jasotzeko herritar 
guztien eskura dagoen behaketa-tresna.  Erregistro anonimo baten bidez, Iruñean 
gertatzen diren jarrera, jokabide eta adierazpen LGTBIfobikoak jasotzen ditu. 
 
HARROTU:  
LGTBI kolektiboaren inguruan informatzeko eta haien parte hartzea nahiz eskubideak 
sustatzeko Iruñeko Udalaren Zerbitzua 
San Gregorio k. 28, Iruña 
lgtbi@pamplona.es 
948 226 326 
699 384 965 
 
BESTE BALIABIDE BATZUK: 
112 - Larrialdiak 
092 - Udaltzaingoa 
848 423 376 - Delituen Biktimei Laguntzeko Bulegoa 
948 229 149 - Kattalingune 
 


