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Egoeraren diagnostikoa egin eta egoki diren ondorioak atera eta gero, kapitulu honetan 
gomendioak aurkeztu ditugu. Hautemandako arazoei konponbidea eman eta asebete ez 
diren beharrei erantzuna eman nahi izan diegu.

I. INFORMATZEA ETA SENTSIBILIZATZEA

1.- Transgenero eta transexualitateari buruzko informazioa emango duten ekime-
nak abiatzea, transgenero eta transexualen arazoen gainean gizarteak duen 
ezagutza zabaltzea eta egun dauden estereotipoak eta aurreiritziak gainditzea.

	 Beharrezkoa	da	euskal	administrazioek	transfobiaren	aurka	kanpainak	eta	ekintzak	sus-
tatzea, baita genero identitatearen esparruan dagoen bizipen aniztasunaren  aurrean 
gizarte sentsibilizaziorako programak bultzatzea ere.

 Helburua pertsona horien irudia errealitatearekin bat transmititzea da: pertsona arrun-
tak dira, bakoitzak bere berezitasunak dituela, beste edonor bezala. Sentitzen duten 
sexuan	garatzeko	hautua	ez	da	fribolitatea	edo	apetaldia.	Aitzitik,	genero	identitateak	
eta	giza	duintasunak	eragiten	du.	Emakume	eta	gizon	jaio	ziren	gizon	eta	emakumeak	
dira.	Gainerako	herritarren	antzera,	gizarte	eta	osasun	arreta	egokia	jasotzeko	eskubi-
dea daukate. Garrantzitsua da ere genero identitatearen (gizonezko edo emakumezko 
indibidualtasunaz	norberak	duen	pertzepzioa,	bakarra	eta	iraunkorra)	eta	sexu	orienta-
zioaren arteko nahastea gainditzea.

	 Guztiz	garrantzitsua	da	gizarteari	informazioa	ematea	transexualitatearen	eta	transge-
neroaren	gainean.	Yogyakartak	sexu	orientazioaren	eta	genero	identitatearen	gainean	
giza	eskubideen	legeria	aplikatzeari	buruz	jasotzen	dituen	printzipioak	zabaldu	behar	
dira, baita pertsonen sexuari buruz erregistroan egiten den aipamenaren zuzenketa 
arautzen	duen	martxoaren	15eko	3/2007	Legeko	edukia	ere,	beste	lanabes	juridikoak	
beste.

2.- Gaia lantzen den esparru ezberdinetan, transexualitatea sexu biologikoaren eta 
genero identitatearen arteko disoziazioa den egoera pertsonal gisa hartzearen 
alde egitea, gutxiespena edo estigmatizazioa eragiten duten konnotazioak alde 
batean utzita.
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 Transexualitatea buruko nahaste edo gaitz gisatzat hartzen duen ikuspegia gainditzea 
da	helburua.	Gogoeta	hori	 ezbaian	 jarri	 dute	 adituek,	eta	diagnostiko	horren	 izaera	
guztiz garaiz kanpo dagoela adierazi dute. Gaiari horren estigmatizatzaile ez den ikus-
pegitik heltzea egokiagoa ematen du. Hala ere, ez da horregatik nahitaez saihestu 
behar pertsona horiek behar duten laguntza soziala eta osasunekoa, beren egoera 
pertsonala arrazoi hartuta.

3.- Jardunbide egokiei buruzko eskuliburuen sorrera sustatzea eta horiek bete-
tzea.  Hedabideetara bideratuko dira horiek, transgenero eta transexualitateari 
buruzko informazio trataera egokia eman dezaten eta estereotipo negatiboak 
indartzen dituzten kasu edo albisteetan sakontzea saihets dezaten. Hedabidee-
tan, transgenero eta transexualitateari buruz dagoen informazioaren izaera plu-
rala eta bazterkeriarik gabea bultzatu.

4.- Pertsona transgenero eta transexualei arreta emateko dauden baliabideen berri 
emateko ekintzak sustatzea. Bereziki hainbat erakunde publikok eta transexua-
lei eta LGTBI talde osoari arreta emateko elkarteek finantzatzen dituzten arreta 
zuzeneko zerbitzu publikoen berri hedatu behar da.

	 Administrazio	publikoek	koordinazioz	jardun	behar	dute	informazio	esku-paperak	edo	
baliabide gidak sortu, argitaratu eta zabaltzeko. Horren bidez eragindako pertsonek 
pairatzen	duten	ezagutza	falta	ezabatzea	izango	da	helburua.

 Txosten honetan adierazi bezala, Internet da pertsona horiek erabiltzen duten eza-
gutze	eta	informazio	iturria,	anonimotasuna	bermatzen	baitu	bide	horrek.	Horregatik	
oso garrantzitsua da egun dauden baliabideak, gida, etab. sarean egotea eta halako 
edukiak dituzten orrialdeen sorrera laguntzea.

II.    TRANSEXUALAK ETA TRANSGENEROAK HEZKUNTZA ARLOTIK BAZTERTZEARI 
AURREA HARTZEA

5.- Eskola giroan transgenero edo transexualek jasaten duten bortizkeriazko edo 
gizarte bazterkeriazko edozein formari aurrea hartzeko neurri bereziak garatzea.

	 2008an,	Arartekoaren	 erakundeak	 ezohiko	 txostena	 argitaratu	 zuen	Bizikidetza eta 
gatazkak ikastetxeetan	gaiari	buruz.	Txosten	horren	seigarren	kapituluan	28	gomendio	
planteatu ziren guztira. Lehenengo hamaseiek prebentziorako neurri bereziak zein izan 
litezkeen dute hizpide, eta testuinguru honetan ondo asko aplika daitezke. Bizikideta-
suna	hobetzeko	planekin	lotutako	neurriak	dira.	Zentroei	laguntza	ematea	da	helburua,	
aholkularitza,	irakasleentzako	informazioa	eta	materiala	bide	direla.	Ikasleen	eskubide	
eta betebeharrei buruzko arau esparrua berrikustea. Jardun protokoloak berrikustea, 
bizikidetasunaren hobekuntza sartu eta edozein ikastetxeren lehen helburu bihurtu 
edozein motatako tratu txarrak gaitzestea. Curriculuma eta metodologia egokitu behar 
dira	bizikidetasuna	zer	den	ikasteko.	Era	berean,	familiak	prestatzeko	ekintzak	bultzatu	
behar	dira	eta	familia-eskola	elkarlana	abiatu,	besteak	bete.
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	 Genero	identitateari	dagozkion	gaiak	sartzea,	dibertsitatearekiko	errespetua.	Hezkun-
tza eta irakasleak hartzeko programetan transgenero eta transexualentzat dauden 
baliabideak berebiziko garrantzia duten lanabesa dira bereizkeriari, bazterketari edo 
etsaitasunezko	jarrerei	aurrea	hartzeko.

6.- Bazterkeria, bereizkeria edo edozein motatako indarkeria (erasoak, jazarpenak, 
zigorrak) pairatzen duten ikasle transgenero eta transexualei laguntza eta ba-
bes egokia ematea.

	 Lehen	aipatu	dugun	 txosteneko	17tik	 22ra	bitarteko	gomendioek	 susta	daitezkeen	
neurriei buruzko ideiak proposatzen dituzte: biktimaren segurtasunari buruzkoak, 
	jazartzen	 duenarekin	 berehala	 jardutea,	 tolerantzia	 zero	 edozein	 erasoren	 aurrean,	
zentroko	 arduradunei	 eta	 tutoreei	 informazioa	 banatzea,	 etengabeko	 jarraipena	 eta	
prozedura ez berandutzea, beste batzuen artean.

 Jardun koordinatua, energiaduna eta egokia. Honako kasuetan indarkeriaren bukaera 
eta biktimaren segurtasuna izan behar dira helburua, alde batetik. Bestetik, bazterke-
riak,	sufrimendua,	biktimaren	errendimendu	akademikoa	gutxitzea	edo	zentroa	uztea	
saihestu behar dira. Tamalez, egiaztatu ahal izan dugunaren arabera, kasu batzuetan 
biktimek zentroa uzten dute.

7.- Egoki diren mekanismoak bideratu, konfidentzialtasunez eta aurretik ziurtatuta, 
ikasle transexual eta transgeneroei beren sexu psikosozialari dagokion izenez 
dei diezaieten irakasleek, ikasleek eta zentroko langileek. Era beran, izen hori 
agertu behar da zentroko ohar tauletan eta agiri administratiboetan.

III.   ADMINISTRAZIOAREN AZPIEGITURAK ETA ARRETA EMATEKO ZERBITZUAK 
EGOKITZEA

8.- Beharrezko neurriak bideratu euskal administrazio publikoen jardunean aintzat 
har dadin pertsonek beren sexu identitatearen araberako tratua jasotzeko duten 
eskubidea. Aurretik transexualak direla ziurtatu beharko dute. Ildo horretatik, 
Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren pertsona guztiek eskubide hori baliatu 
ahal izango dute, jatorriz nongoan diren edo beren legezko egoera edo adminis-
tratiboa zein den aintzat hartu gabe.

 Genero identitatea izaeraren eskubideen zati da, eta zuzenean lotuta dago pertsona-
ren duintasunaren eskubidearekin.

 Txostenean adierazi bezala, administrazioak itxuraz tratu neutroa ematen du. Hala ere, 
zenbatezinak dira ematen duen trataeragatik pertsona horien bazterkeria soziala era-
gin,	sufrimendua	handitu	edota	tratu	iraingarria	eragin	dezaketen	egoerak:	epaitegie-
tako korridoreetan, osasun zentroetan edo ospitaletan, administrazioko edo poliziaren 
bulegoetan etab. beren erregistro izenarekin deitzea, nahiz eta itxurak argi utzi beste 
sexu batekoak diren. Arreta zuzeneko zerbitzuetan gizonezko edo emakumezko gisa 
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tratatu, erregistroko zuzenketa egin ez duten emakume edo gizon direnean, hurrenez 
hurren.	Pertsonaren	sexua	aipatu	behar	den	prozesuetan	beren	sexu	biologikoa	aipa-
tzea	sexu	psiko-soziala	albo	batean	utzita,	etab.

 Erregistroko zuzenketa egiteko nazionalitate espainola eduki beharrak etorkinek al-
daketa hori ezin egitea dakar. Aitzitik, beren egoera administratiboa edo legezkoa edo-
zein	 izanik,	 euskal	herritar	gisa	eskubide	berak	dituzte	euskal	herri-administrazioen	
aurrean.

9.- Beharrezko neurriak hartu euskal herri-administrazioetako langileek, eta berezi-
ki herritarrekin zuzenean harremana dutenek (epaitegietan, polizia-etxeetan, 
osasun zentroetan, arreta zuzeneko zerbitzuetan, etab.) transexualitateari eta 
transgeneroari buruzko prestakuntza egokia izan dezaten, pertsona horiek 
errespetuz tratatzeko helburuarekin.

 Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzko	azaroaren	26ko	30/1992	Legearen	35i)	artikuluarekin	bat:	“Herritarrek herri
administrazioekiko harremanetan eskubide hauek dituzte: errespetua eta begirunea 
erakutsi behar diete agintariek eta funtzionarioek, eta laguntza eman, eskubideez ba
liatzeko eta eginbeharrak betetzeko”.

 Transexualek eta transgeneroek ezaugarri bereziak dituzte eta beharrezkoa da aurretik 
prestakuntza eta ezagutza edukitzea, ematen den tratua benetan errespetuzkoa izan 
dadin.

10.- Prestakuntza eman transgenero eta transexualitate esparruan, pertsona horiei 
arreta ematen aritu daitezkeen profesionalei: medikuntzakoak, gizarte hezike-
takoak, psikologiagoak, zuzenbidekoak, sexologiakoak, gizarte langintzakoak, 
etab. Prestakuntza horren baitan jaso pertsona horiei arreta emateko dauden 
baliabideen ezagutza.

11.- Kirol instalazio publikoetan, ikastetxeetan, adineko pertsonen egoitzetan, ezin-
tasuna duten pertsonen egoitzetan, igerilekuetan, komunetan eta dutxa pu-
blikoetan ekipazioa egokitzea, zentzuzko denbora tartean, aldagela eta dutxa 
indibidualak egon daitezen. Horren bidez pertsonen intimitatea eta duintasuna 
gordeko baitira.

	 Arartekoak	kexa	formal	bat	jaso	du	gai	horren	inguruan,	eta	hainbat	jakinarazpen	infor-
mal. Udal kirol instalazioetan aldageletan kabina eta dutxa indibidualak egotea kome-
nigarria litzatekeela adierazi ziguten.

 Herritarren eskaera guztiz zentzuzkoa dela uste dugu, eta gure aburuz, aipatu bezalako 
gune publikoetara zabal daiteke. Toki horietan, transexualak bereziki, eta herritar guz-
tiek orokorrean, batzuetan eta gogoz kontra, biluzik agertu behar izaten dira. Gure us-
tez,	neurri	hori	martxan	jarriz	gero	modu	eraginkorrean	zainduko	litzateke	intimitatea	
edukitzeko eskubidea. Halako testuinguruan transgenero eta transexualek pairatutako 
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sufrimendua	ezabatzeko	neurriak	jarriko	lirateke	eta	bestelako	egoera	liskartsuak	sai-
hestuko lirateke. Izan ere, inoiz eraso eta tratu iraingarri bihurtu dira halako egoerak.

 Horri dagokionez, Arartekoaren erakundeak adierazitakoaren zentzu bereko eba-
zpena	 eman	 zuen	 2009ko	 abuztuaren	 19an,	 433/2008	 kexa-espedientearen	 harira.	
http://192.168.100.2:8080/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1697_3.pdf.

IV.   GIZARTE ARRETA ETA LANERATZEA

12.- Pertsona horientzako zerbitzu eta baliabideen artean dagoen koordinazioa 
hobetzea, baita horien eta gizarte zerbitzuen artean dagoena.

 Egindako azterlanetik ondoriozta daitekeen moduan, transgenero eta transexualei arre-
ta	emateko	dauden	zerbitzu	guztien	arteko	koordinazio	falta	handia	dago.	Egoera	hau	
gainditzea da helburua, pertsona horiek hobeto eta gertuago izan ditzaten baliabideak.

	 Premia	 dago	 baliabideen	 (gizartekoak,	 osasunekoak,	 hezkuntzakoak,	 etab.)	 arteko	
ezagutza	eta	harremana	sustatzeko.	Era	berean,	arreta	bideak	argituko	dituzten	jardun	
direktorioak	 eta	 protokoloak	 egin	 behar	 dira.	 Koordinazioari	 eskerrak	 jardunak	 bata	
bestearen	gainean	jartzea	edo	arreta	hutsuneak	geratzea	saihesten	da.

	 Gizarte	zerbitzuen	gertutasuna	ezin	da	alferrik	galdu,	horregatik,	zerbitzu	horietan	dau-
den langileek pertsona horientzako arreta berezitua duten zerbitzuen berri edukitzea 
eta horietara bidaltzea komeni da.

	 Era	berean,	osasuneko	profesionalek	gizarte	baliabideen	aukeren	berri	izan	behar	dute	
eta pertsona horiek baliabideetara egokiro bidali.

13.- Aholkularitza juridikoko egokia ematea transgenero eta transexualak zuzenean 
hartzen dituzten eta erakunde publikoek finantzatzen dituzten zerbitzu pu-
blikoetan.

14.- Pertsona horiek lanean txertatzea erraztea, lanerako sarbidea berdintasun egoera 
bizi dutela bermatuta. Laneko bereizkeria kontrolatzeko lanabes aktiboen erake-
ta eta erabilera sakontzea. Sindikatuak eta enpresa erakundeak sentsibilizatu 
eta informazioa ematea, pertsona horien laneko bereizkeria saihesteko.

 Transexual edo transgenero izateagatik inoiz bereizkeria pairatu duten pertsonak di-
renez, beren berdintasuna sustatzeak laguntza neurri bereziak sustatzea ekarriko du 
batzuetan.

15.- Bereziki zaurgarriak diren taldeek (prostituitzen diren emakume transexualak, 
espetxeetan dauden transexualak, egoera irregularra duten transexual etorki-
nak, etab.) herritar guztiek sarbide duten egungo gizarte estaldurak bermatuta 
izan ahal izateko, egun dauden oztopoak kentzea.
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 Transgenero eta transexualen baitan hauteman denez, pertsona talde horiek guztiek 
laguntza	eta	gizarteratze	neurrietara	sartzeko	arazoak	dituzte.	Beraz,	behar-beharrezkoa	
da	oztopoak	gainditzea	eta	gizarte	zerbitzu	horietako	profesionalak	talde	hauetara	ger-
turatzea erraztea.

16.- Egun dauden gizarte– eta osasun-baliabideek modu egokian funtziona dezaten 
zaintzea, arreta-baliabide horiek transexual eta transgeneroen familiei laguntza-
neurriak eskainiko dizkietela ziurtatzeko.

V.  OSASUN ARRETA

17.- Zenbait neurri hartzea sexua berresleitzeko tratamendu osoari buruzko osasun-
prestazioa EAEko Osasun Sistema Publikoak finantzatutako gainontzeko presta-
zioak bezalaxe egin dadin, Osasun eta Kontsumo Sailak pertsona horien  behar te-
rapeutikoei erantzun osoa emateko aurreikusi dituen jarduerak gauzatu bitartean.

18.- Beharrezko neurriak sustatzea Gurutzeta Ospitaleko Genero Identitatearen 
 Nahasmenaren Diagnostiko eta Tratamendu Unitatea eta, beharrezkoa bada, 
dagokion kirurgia egiteko esleituko den beste unitatea egokiro koordinaturik 
egon daitezen.

 Jada eginda dauden medikuaren eta psikologoaren txostenak eta diagnostiko probak 
bateragarriak eta onargarri izatea beharrezkoa da, horrela pertsona bidali duten zen-
troan “ez dira hasieratik hasi beharko berriz”.

19.- Modu eraginkorragoz ezagutzera ematea Gurutzeta Ospitaleko Genero Identi-
tatearen Nahasmenaren Diagnostiko eta Tratamendu Unitatea, behintzat trans-
genero eta transexualak gertuagotik tratatzen diren arreta esparruetan.

20.- Transexualitatearekin eta transgeneroarekin lotuta erregistratzen diren aurrera-
pen zientifiko eta teknologikoen arabera mediku jardunaren eguneratzea bul-
tzatzea.

21.- Beharrezko osasun bermerik gabe autohormonatzea edo protesiak jartzeak 
dakar tzan arriskuen berri ondo ematea.

VI.   ESPARRU JURIDIKOA EGOKITZEA, TRANSEXUALEI ETA TRANSGENEROEI 
BABES HANDIAGOA EMATEKO

22.- Erregistroan sexuaren aipamena aldatzea adosteko bi urtez medikuaren tratamen-
dua jasotzen egon behar izana nahitaezkoa izateari buruzko hausnarketan sakon-
tzea, eta hala badagokio, egungo legezko esparrua alda dadin proposatzea.

23.- Beharrezko neurriak hartzea, transexual edo transgenero izateagatik pertsonek 
jasan dezaketen bereizkeria, jazarpena edo erasoek, biktimaren sexu edo sexu 
orientazioagatik sortzen direneko zigor neurri bera izan dezaten.



Arartekoaren gomendioak

195

VIII

 Badakigu	zigor	bidea	ez	dela	bakarra.	Ziurrenik	ez	da	modurik	eraginkorrena	gehie-
nek	“ezberdintzat”	jotzen	dituztenen	aurkako	aurreiritziak	eta	intolerantziaren	aurrean	
bizikidetasuna bultzatzeko. Lehentasunezkoa da botere publikoek aktiboki eta koor-
dinatuki parte hartzea, bereziki, hezkuntza, osasun, gizarte ongizate, lan eta gizarte 
segurtasun esparruetan eskumena dutenen kasuan.

 Hala ere, esparru honetan bizikidetasuna oztopatzen duten trabek bizitzeko, askata-
sunerako, berdintasunerako, ohorerako edo osotasun fisiko edo moralerako eskubi-
deak baliatzea saihestu bitartean, uste dugu, zuzenbide estatuak ezin duela baztertu 
zigor	esku-hartzea,	“última	ratio”	gisa	balio	baita	oinarri	ematen	dioten	balioak	defen-
datzeko.

24.- Beraien sexuaren zuzenketa erregistroan guztiz burutu ez duten emakume tran-
sexualak emakume gisa hartzearen gainean hausnartzen hastea. Horretarako, 
transexual direla ziurtatu beharko dute aurretik. Emakumetzat onartuta, genero 
indarkeriaren aurrean babesa jasoko dute eta indarkeria horren biktimei dagoz-
kien gizarte baliabideetarako sarbidea izango dute.

	 Emakumeen	 aurkako	 indarkeriak	 gizarte	 kezka	 handiena	 eragiten	 duen	 fenome-
noetako	bat	da.	Zalantzarik	gabe,	genero	arrazoiengatik	ematen	den	bereizkeriaren	
adierazgarri handiena da. Tamalez, emakume transexualak ez dira salbuespen, eta 
batzuetan indarkeria hori pairatzen dute. Aitzitik, txostenean adierazi bezala, erregis-
troan	 emakume	 gisa	 jasota	 ez	 dauden	 heinean,	 ezin	 dute	 administrazio	 publikoek	
indarkeria	mota	horren	biktimentzat	jarritako	arreta	eta	babes	mekanismoez	gozatu.	
Honakoez ari gara: poliziaren babesa (etengabeko zaintza, errutinaren gaineko preben-
tzio	neurriak,	erasotzaileari	jarraitzea,	autobabeserako	prestakuntza...),	doako	laguntza	
juridikoa,	 ofiziozko	 txanda	berezia,	 eta	 etxebizitza	 alorrean	ezarritako	beste	batzuk,	
laguntza ekonomikoak eta harrera baliabideetarako sarbidea, laguntza psikologikorako 
eta lanean txertatzeko prestazioak, etab.

VII.   TRANSEXUALEN ETA TRANSGENEROEN BERRI JAKITEA, HAIEK IKUSARAZTEA 
ETA HAIEK GIZARTEAN PARTE HARTZEA

25.- Transexualitatearen eta transgeneroaren gaineko ikerketa zientifikoak eta az-
terlanak sustatzea, alderdi ezberdinetan. Gai honi buruzko ikerketa proiektuak 
sustatu eta finantzatu, unibertsitate eta goi mailako ikerketaren esparruan.

26.- Unibertsitate esparruan, transgenero eta transexualitatearen gaineko pres-
takuntza sustatu, baita goi mailako hezkuntzan ere.

27.- Transgenero eta transexualen eta beren talde edo ordezkaritza elkarteen par-
taidetza bultzatu, haiengan eragin zuzena edo zeharra izan dezaketen euskal 
herri-administrazioen eztabaidetan, hausnarketetan eta erabakietan.




