
Lesbiana, gay, bisexual, transgenero eta transexualak

III

421

9.  LESBIANA, GAY, BISEXUAL, TRANSGENERO ETA TRANSEXUALAK

I.  Aurrekariak

Arartekoak arlo honetan egiten duen lanak Konstituzioaren 14. ar-
tikuluan du oinarria; izan ere, per tsona guztiak berdinak direlako prin-
tzipioa ezar tzen du, eta bereizkeria debeka tzen du Ezin da inolako 
bereizkeriarik egin sexu-orientazioa edo genero-identitatea ain tzat 
hartuta, eta euskal botere publikoak behartuta daude, Konstituzioko 
9.2 artikuluak oro har ezar tzen duenez, per tsona guztien berdinta-
suna benetakoa eta eragingarria izatea eragozten duten oztopoak 
ken tzera. Arlo honetan, lesbianen, gayen, bisexualen eta transge-
nero eta transexualen eskubideak defenda tzeko ari tzen gara lanean. 

Horrez gain, sustapen-lana egiten dugu, euskal administrazio publikoek beharrezko neurriak 
eta jarduketak gara di tzaten eskubide horiek berdintasun-baldin tzetan baliatu ahal izateko. 
Auzi honekin loturiko gure jarduketa guztien xedea hiru helburu hauetan laburbil tzen da:

• euskal administrazio publikoek beren jarduera guztietan berdintasuna erabat erres-
peta dezaten eta sexu-joeraren eta genero-identitatearen ondoriozko bereizkeriarik 
egin ez dezaten lor tzea.

• euskal gizartean bereizkeriarik ez egiteko eta sexu-joerari eta genero-identitateari 
dagokienez aniztasuna erabat errespeta tzeko kultura susta tzea.

• homofobia edo transfobia ororen aurka borroka tzea, Euskal Autonomia Erkidegoan 
homosexualen eta transexual edo transgeneroen egoeraren berri zabalduta.

Gai honekin loturiko kexak izapide tzeaz gain, hainbat jarduera egin ditugu, euskal adminis-
trazioek talde horren eskubideak erabat integra tzeari dagokionez hobeto fun tziona dezaten 
bul tzatu eta susta tzeko.

II.  Arau- eta gizarte-testuingurua

Talde honi eragiten dion esparru juridikoa aldatu egin da azken urteetan, per tsona horien 
eskubide zibilak erabat pareka tzeko asmoz, hala sexu bereko per tsonak ezkon tzeko auke-
rari dagokionez, nola transexualen edo transgeneroen genero-identitatea senti tzen duten 
sexura legez egoki tzeko ahalari dagokionez. Hala, lehen-lehenik, izatezko bikoteak arau-
tzen dituen maia tzaren 7ko 2/2003 Legea egin zen Euskal Autonomia Erkidegoan; ondoren, 
ezkon tzeko eskubidearen arloan Kode Zibila aldarazteko uztailaren 1eko 13/2005 Legea, 
eta, azkenik, mar txoaren 15eko 3/2007 Legea, per tsonen sexuari buruzko erregistro-aipa-
menaren zuzenketa arau tzen duena; beraz, arau-mul tzo hori da LGTBen taldearen tzako 
eskubideen eredu berria ezar tzeko lege-oinarria. Dena dela, nahiz eta jadanik arrazoizko 
denbora-tarte bat igaro den, aipaturiko erreformek oraindik hu tsuneak eta gabeziak dituzte 
aplikazio aldetik. Berrikiago, 2011. urtean, Eusko Jaurlari tzak “Transexualak genero iden-
titateagatik ez bazter tzeari eta haien eskubideak aitor tzeari buruzko Lege Proiektua” 

Aurrekoa ikusi

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20030523&a=200302925
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-23634.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-content/eu/contenidos/plan_programa_proyecto/py_ley_32/eu_py_ley/adjuntos/2012-01-10  PROYECTO DE LEY texto definitivo euskera10012012.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-content/eu/contenidos/plan_programa_proyecto/py_ley_32/eu_py_ley/adjuntos/2012-01-10  PROYECTO DE LEY texto definitivo euskera10012012.pdf
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=175&language=eu&codResi=1&codMenu=68&layout=p_1_final_Home.jsp&language=eu&title=BERARIAZKO+ARRETA+LESBIANA,+GAY,+BISEXUAL+ETA+TRANSGENERIKO+EDO+TRANSEXUALEI


Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2011

III

422

egin du. Horren bidez, euskal erakunde publikoek talde horri eman diezaioketen arretarekin 
loturiko alderdi garran tzi tsuenak jorratu dira.

2011. urtean, Eusko  Jaurlari tzako  Immigrazioko  eta  Aniztasuna  Kudea tzeko 
Zuzendari tzak hartu ditu, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren barruan, LGTBen tal-
deari arreta ematearekin zerikusia duten gobernu-fun tzioak. Zuzendari tza horrexeri 
a txiki zaio, halaber, Eusko Jaurlari tzako Gay, Lesbiana eta Transexualen tzako Arretarako 
Zerbi tzua, Berdindu izenekoa. Immigrazioko eta Aniztasuna Kudea tzeko Zuzendari tzak, ai-
paturiko fun tzio horiek baliatuz, “Aniztasun Afektibo-Sexualaren Kudeaketa. 2011-2013ko 
lan-plana” deri tzon dokumentua egin du, Euskal Autonomia Erkidegoko LGTBen elkartee-
kin elkarlanean. Dokumentu horretan, aldi horretan garatu beharreko helburuak eta estra-
tegiak zehaztu dira. Kontuan hartuta dokumentu hori 2011. urtekoa dela, oraindik ezin ditu-
gu ebaluatu aurreikusitako lanaren emai tzak; izan ere, 2012. urtean hasiko dira gara tzen; 
beraz, ordutik aurrera baloratu ahalko dugu dokumentua nola gara tzen ari den. Nolanahi 
ere, geure burua zoriondu behar dugu ekimen horrengatik; izan ere, Euskal Autonomia 
Erkidegoan lehenengoz, ekin tza publikoko estrategia sistematizatu bat programatu da, 
Eusko Jaurlari tzak modu zeharkakoan bideratua, LGTBen eskubideak defenda tzen dituz-
ten taldeek arazo tsuen jo tzen dituzten alderdiak hobe tzeko.

Transexualen osasun-lagun tzari buruzko aldarrikapenei dagokienez, jadanik 2010. ur-
tean Euskal Osasun Sistemak bere gain hartu zuen transexualen osasun-lagun tza osoa, 
hau da, sexu berresleipenerako kirurgia ere barne har tzen duena; hori lehen ez zen sar tzen 
Osakide tzaren osasun-prestazioen barruan, eta gaur egun Guru tzetako Ospitalean xede 
horrekin sorturiko unitate espezializatuak ematen du. Horrek aurrerapen eztabaidaezina 
ekarri du Euskal Autonomia Erkidegoko transexualen tzat; izan ere, ez dute EAEtik kanpora 
joan beharrik sexua alda tzeko interben tzioak egiteko. Hala ere, transexualen taldeak zerbi-
tzu horren fun tzionamenduari loturiko hainbat aldarrikapen egiten jarrai tzen du oraindik ere. 
Badakigu, hala adierazi baitigu Eusko Jaurlari tzako Immigrazioko eta Aniztasuna Kudea-
tzeko Zuzendari tzak, aldarrikapen horiek Osasun Sailaren eta Osakide tzaren barruko zuze-
neko arduradunei helarazi dizkietela, eta gaur egun azter tzen ari direla. Alabaina, erakunde 
honetan 2011. urtean ez dugu jaso horren inguruko kexarik, aurreko urteetan ez bezala.

Oro har, ikusi dugu urri izan direla, eta gainera ez oso esangura tsuak, erakunde hone-
tan 2011. urtean LGTBen eskubideei dagokienez jaso ditugun kexak, iragandako urteetan 
ez bezala. Horregatik, atal honetan ez dugu horietatik bat ere nabarmenduko. Nolanahi ere, 
eremu horretan lan egiten duten taldeekin harremanetan gaudenez gero, badugu modua 
gaur egun elkarte horiek bereziki kezka tzen dituzten arazoetako zenbait ezagu tzeko, eta 
gehienak alderdi hauekin lotuta daude: beharrezkoa dela administrazio-doikun tzak egitea 
LGTBei herritarren eskubideak aitortuko dizkien lege-esparru berria finkatu ahal izan dadin, 
eta, horrez gain, beharrezkoa dela gizartea kon tzien tzia tzea eta adin goiztiarretatik heztea, 
sexu-joeren eta genero-identitateen aniztasuna erabat onar tzen lagun tzeko. 

Hain justu, uste osoa baitugu homosexualen eta transexualen eskubideen aldeko kul-
tura zabal tzeko eta gizarteak berori onar tzeko bidean aurrera egingo bada haur tzarotik 
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ezinbestean  landu  behar  dela,  erabakitasunez  eta  ohartuki  landu  ere,  errealitate 
horren gaineko hezkun tza, aurten bereziki ahalegindu gara lan-mekanismoak gara tzen, 
gaur egun oraindik sexu-joerak edo genero-identitateak dakar tzan bazterketa edo zailta-
sunak paira tzen ari diren haurrak, nerabeak eta gazteak lagun tzeko.

III.  Jarduera-plana

2011. urterako egin dugun jarduketa-planaren esparruan, arloan nagusiki zer jarduketa egin 
ditugun azalduko dugu. Hain zuzen, agerian jarriko dugu zein izan diren Arartekoaren tzat 
arretagune nagusiak LGTBen eskubideen defen tsaren arloan. 

III.1.  Bilerak elkarteekin

a.  Arartekoak  LGTBen  eskubideak  defenda tzen  dituzten  elkarteekin  eta  Euskal 
Autonomia Erkidegoko transexualen eta transgeneroen eskubideak defenda tzen 
dituzten elkarteekin egindako bilera orokorra

2011ko ekainean, LGTBen eskubideen esparruan lan egiten duten Euskal Autonomia Erki-
degoko talde guztiei dei egin genien Arartekoarekin bilera bat egiteko, Arartekoaren jardue-
rei eta lan-proiektuei buruz eta elkarteen ikuspegitik LGTBen taldeari gaur egun eragiten 
dieten eskari, aldarrikapen eta kezka nagusiei buruz informazioa truka tzeko asmoz. Bilera 
horretara elkarte hauek etorri ziren: MAGALA, EHGAM BIZKAIA, BIZIGAY, ERRESPETUZ, 
GEHITU, ALDARTE, GAZTEHGAM, EHGAM GIPUZKOA, LESBITORIA-GAYSTEIZ.

Bileran, Arartekoak LGTBen eskubideak defenda tzeko erakundearen lan-ildoak zein di-
ren azaldu zuen. Horretarako, bertan bildutako elkarte guztiei dosier bat banatu genien: 
Arartekoak esparru horretan egindako jarduketa nagusiak bil tzen dituzten dokumentuen 
laburpena jaso tzen du  txosten horrek. Bertaratutako elkarteei jarduketa horietako ba-
tzuk interesatu zi tzaizkien batez ere, hala nola familia homoparentalei administrazio-ozto-
poak ken tzeko Arartekoaren gomendio orokorra, emakumeen arteko ezkon tzen barruan 
jaiotako seme-alaben erregistro-inskripzioaren inguruko kontuak argi tzeko emandakoa 
 (Arartekoaren abenduaren 23ko 4/2010 gomendio orokorra, familia homoparentalei eta 
sexu bereko bikote edo ezkontideei administrazio oztopo formalak ken tzekoa), “Trans-
generoen eta transexualen egoera Euskadin”  txosten bereziko gomendioak, eta eskola-
esparrurako LGTB adingabeei buruz emandako gomendioak, Arartekoaren “Arrisku egoera 
berezietan dauden adingabeak”  txosten berezian jasotakoa.

Bestalde, Rainbow proiektuaren eduki nagusia azaldu genuen. Hezkun tzan esku har tzeko 
eta eskola-esparruan homofobiaren eta transfobiaren aurka borroka tzeko programa bat da, 
eta gaur egun gure erakundea proiektu horretan sartuta dago –aurrerago xehekiago jardun-
go dugu horretaz–. Adierazi genuen Euskal Autonomia Erkidegoko LGTBen elkarte-sarea-
ren lagun tza lortu nahi genuela, gure hezkun tza-sisteman proiektu horren ondorioz sor tzen 
diren tresna didaktiko eta ludikoak aplika tzeko.
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Horretaz gain, bilerara bildutako elkarteek aukera izan zuten gaur egun nagusiki zer eska-
tzen duten eta zer kezka dituzten azal tzeko. Horien artean, honako hauek nabarmendu 
behar ditugu:

	Emakume  transexualak  genero-indarkeriatik  babestea: Azaldu zuten genero-
indarkeria paira tzen duten emakume transexualak babesik gabe gera tzen direla, 
emakume direla egiazta tzen duen legezko genero-identitaterik ez badute. Kontu 
horri jadanik heldu dio Eusko Jaurlari tzak Transexualak genero identitateagatik ez 
bazter tzeari eta haien eskubideak aitor tzeari buruzko Lege Proiektuaren zirribo-
rroan. Izan ere, euskal prestazioen ondorioetarako, bakoi tzak senti tzen duen ge-
nero-identitatea ain tzatestea plantea tzen du, nahiz eta burutu gabe egon jaio tzako 
sexuari dagokion erregistroko inskripzioa alda tzeko lege-prozesua. Erakunde honek 
lege-proiektuaren zirriborroan jasotako aurreikuspenek zer bilakaera duten azter-
tuko du.

	Genero-barruko indarkeria kontuan har tzea: Aldarte elkarteak adierazi zuen be-
harrezkoa dela erakundeak sexu bereko bikotekideen arteko indarkeria kontuan 
har tzen hastea. Arartekoak nabarmendu zuen garran tzi tsua dela kon tzeptualizazio 
juridiko bat izatea gizonak emakumearen gaineko nagusitasunaren adieraz pen gisa 
egiten duen indarkeria, edo indarkeria ma txista edo generokoa, babesteko, eta ira-
doki genuen eztabaidaren arda tz ez zedila bihurtu nozio juridikoak aldatu beharra, 
baizik eta beste egoera ba tzuk kontuan hartu beharko liratekeela indarkeria-egoerak 
gaindi tzen lagun tzeko gizarte-prestazioen onuradun berri gisa.

	Erregistroan  transexualen  sexuari  dagokion  oharra  alda tzea  eta  prozesua 
hasten  denetik  lege-aldaketa  buru tzen  den  arte  legez  igaro  beharreko  bi 
urteko  aldi  horretan  erakundeek  per tsona  horiek  senti tzen  duten  sexua  ez 
aitor tzearen arazoa Errespetuz elkarteak mahaigaineratu zuen transexual-taldeen 
aldarrikapen hori (izatekotan, estatuko lege-erreforma bat ekarriko luke). Euskal 
Autonomia Erkidegoan, gaur egun horri buruzko beste planteamendu bat dago; 
hain zuzen, Transexualak genero identitateagatik ez bazter tzeari eta haien eskubi-
deak aitor tzeari buruzko Lege Proiektuaren zirriborroan jasota geratu da hori. Hala, 
Euskal Autonomia Erkidegoan sexua egiazta tzeko aukera alternatibo bat sortu da, 
senti tzen den sexua legez finkatu aurreko aldi horretan balioko duena. Beraz, uste 
dugu arazoaren konponbidea bideratua dagoela eta beharrezkoa izango dela lege-
aurreikuspen horiek etorkizun hurbilean izango duten aplikazioa kontuan izatea.

	Osasun-sistema  publikoek  emakume  lesbianei  lagundutako  ugalketarako 
ematen  dieten  osasun-lagun tza: Magala elkarteak adierazi du emakume-biko-
te ba tzuei, dirudienez, Osakide tzako mediku batek ukatu egin diela eskaera hori 
Geroztik ez dugu izan halako beste ezein kasu zeha tzen berri, baina elkarte horri 
adierazi diogu erakunde hau guztiz prest dagoela kexa-espediente bat izapide tzeko, 
gerta tzen ari den hori egiazta tzen duen kasu konkretu bat ekar tzen badigu. 

	Guru tzetako Genero Berdintasunerako Unitatearen fun tzionamendua hobe-
tzeko beharra: Errespetuz elkarteak nabarmendu du beharrezkoa dela arretaren 
kalitatea zain tzea transexualei sexua berreslei tzeko zerbi tzua ematen dien unitate 
horretan, bereziki, baina ez soilik, psikiatria-zerbi tzuari dagokionez. Guk auzi horren 
inguruko kexa konkretuak izapide tzeko prest geundela adierazi genien, eta haiek 
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adierazi ziguten ez zi tzaiela egokia irudi tzen. Lerro ba tzuk a tzerago adierazi dugun 
bezala, badakigu jadanik eskari asko helarazi zaizkiela Osakide tzako eta Osasun Sai-
leko arduradunei eta gaur egun azter tzen ari direla aipaturiko zerbi tzua nola hobetu, 
elkarte horrek adierazitako zen tzuan.

	Berdindu zerbi tzuaren fun tzionamendua: Ehgam elkarteak adierazi du Berdin-
du zerbi tzuak ez duela eskain tzen LGTBen talde osoari arreta osoa emango dion 
Euskal Autonomia Erkidego osorako zerbi tzu publiko orokor bat. Nolanahi ere, ho-
rren aurka esan behar da Eusko Jaurlari tzak zerbi tzu hori elkarteen bidez ematea 
hautatu duela. Hain zuzen, gaur egun kontratu bat du haiekin, hau da, zeharkako 
kudeaketa-sistema hautatu du, eta horrek badu Euskal Autonomia Erkidego oso-
rako ezarpena. Nolanahi ere, agerian jarri da diruz lagundutako jarduera oso eskasa 
dela LGTBei arreta osoa emateko; izan ere, soilik hasierako aholkulari tza eta arreta 
ematen ditu, eta berariaz bazter tzen ditu arreta psikologikoa eta kasuen jarraipen 
eta orientazio sakonagoa. Geroago, eskari hori Eusko Jaurlari tzako Immigrazioko 
eta Aniztasuna Kudea tzeko Zuzendari tzari azaldu genion, eta hark eran tzun zigun 
gaur egun aurrekontuetan egin diren murrizketekin ezin direla, oraingoz, aipaturiko 
diru-lagun tzak handitu.

	Bilboko espazio publiko eta pribatuei buruzko udal ordenan tza eta horrek sor-
tzen dituen alderdi gatazka tsuenak: Ehgam Bizkaia, Gaztehgam eta Bizigay elkar-
teek adierazi dute ez daudela ados ordenan tza horretan ager tzen den per tsonen 
sexu-askatasunei buruzko araupe tze murriztailearekin. Bereziki nabarmendu dute 
ordenan tzako manu jakin bat polizia-kontrolerako oinarri izan daitekeela, sexu bere-
ko per tsonek jendaurrean afektua adierazten badute edo sexu-harremanik badute; 
izan ere –kaleko prostituzioa debeka tzeko asmoz–, manu horrek zabalkiago eta de-
finizio anbiguoegi batekin debeka tzen du per tsonen arteko sexu-adieraz pena den 
egin tza intimo oro, baldin eta espazio publikoan egiten bada. Nolanahi ere, kontu 
hori gaur egun epaitegietan dagoenez, ebaz pen judizialaren zain egon behar dugu, 
eta erakunde honek ezin du auzi horretan esku hartu. Hala, erabaki genuen auzi 
horrek auzitegietan egiten duen bideari errepara tzea.

	Lotura  juridikorik  ez  duten  adineko  bikote  homosexualak: Adierazi da per-
tsona horiek oso egoera ahulean daudela; izan ere, izatezko ezkontidea hil tzen 
zaienean ez dute oinorde tzarako eskubiderik, edo ezkontidea larri gaixo tzen bada, 
ezin dute beren lotura baliarazi gaixoari lagun tzeko lehentasuna izateko. Arartekoak 
nabarmendu zuen garran tzi tsua dela adineko gay eta lesbiana guztiak informa tzea 
oinorde tzarako eskubideak berma tzeko dauden aukeren inguruan (izatezko biko-
teen erregistroa, ezkon tza), bai eta bikotekideari dagokionez dauzkaten beste es-
kubide ba tzuen inguruan ere. Aldarte elkarteak 2011. urtean argitaratutako materiala 
oso ekimen interesgarria izan daiteke, erakundeek bul tzatu beharrekoa.

	Familia homoparentalen integrazioa eta normalizazioa errazteko ikasmateria-
lak: Magalako ordezkari batek azaldu du zailtasunak izaten dituztela euskarazko ma-
terialak lor tzeko, ikaste txeetan zabal tzeko. Dauzkaten materialak, gehien tsuenak, 
ingelesez, gaztelaniaz eta katalanez daude, eta testu horiek euskarara i tzuli behar 
izaten dituzte; horretarako, erakundeen lagun tza bila tzen dute. Arartekoak konpro-
misoa hartu du arlo horretan Eusko Jaurlari tzaren lagun tza lor tzeko.

Aurrekoa ikusi
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b.  Eskolako jazarpen homofobikoari buruzko bilera, Gehitu elkarteak eskaturikoa

Elkarte horrek bilera bat eskatu zigun, adierazteko kezkatuta zeudela haien ustez eskola-
ingurunean sexu-joerari edo genero-identitateari dagokionez bestelako portaera duten 
haurrak askotan babesik gabe gera tzen direlako. Jazarpen homofobikoa paira tzen zuten 
adingabe ba tzuen gurasoek elkartean bertan egindako salaketaren ondorioz, elkarte ho-
rretako arduradunak lanean hasi ziren arazo horren inguruan, eta Arartekoari esku har 
zezan proposatu zioten, protokoloak hobe tzeko, bai eta ikaste txeetako irakasleak eta zu-
zendariak horren inguruan kon tzien tzia tzeko ere. Auzi horren gaineko gure esku-har tzea 
Rainbow proiektuaren bidez planteatu genuen –hain zuzen eskolan homofobiaren eta 
transfobiaren aurka borroka egiteko sortu da–; izan ere, gaur egun Arartekoa horretan 
proiektu horretan sartuta dago, eta jarraian xehekiago jardungo dugu horretaz. Edonola 
ere, aurrerago Eusko Jaurlari tzako Hezkun tza Saileko Zuzendari tzarekin egin genuen bi-
lera batean –hain justu Hezkun tza Saila Rainbow proiektuaren garapenean inplika tzeko–, 
kezka horren berri eman genion, eta adierazi genion beharrezkoa zela iniziatiba izatea eta 
neurriak har tzea irakasleek arazo horren berri zenbateraino duten jakiteko, bai eta eskola-
jazarpenari aurre egiteko dauden protokoloen aplikazioa hobe tzeko ere, jazarpenaren al-
dagai konkretu hori kontuan hartuta, askotan oharkabean pasa tzen bai tzaie helduei.

III.2.  Bilerak administrazio eta erakundeekin

a.  Bilera Eusko Jaurlari tzako  Immigrazioko eta Aniztasuna Kudea tzeko Zuzendari-
tzarekin

Bilera bat egin dugu zuzendari tza horrekin, eta, bertan, LGTBei dagokienez zer fun tzio eta 
proiektu dituen azaldu zigun. Zuzendari tza horrek Euskal Autonomia Erkidegoko LGTBen 
elkarteekin elkarlanean egindako dokumentua nabarmendu nahi dugu, “Aniztasun afekti-
bo-sexualaren kudeaketa. 2011-2013ko lan-plana” izenekoa. Bertan, xeheki azal tzen dira 
aldi horretarako ezarritako helburuak eta estrategiak. Bestalde, 2011. urtean zuzendari tza 
horrek berak “Transexualak genero identitateagatik ez bazter tzeari eta haien eskubideak 
aitor tzeari buruzko Lege Proiektua” landu du. Bertan, euskal erakunde publikoek talde horri 
eman diezaioketen arretaren inguruko alderdi garran tzi tsuenak jorra tzen dira.

Bestalde, bilera horretan, erakunde honen  txosten berezietan LGTBen taldeari buruz jaso-
tako gomendioetan ezarritako helburuak nola bete eztabaida tzen jardun genuen zuzendari-
tza horrekin. Hain zuzen, gomendio horiek “Arartekoak LGTB arloan egin dituen jarduera 
nagusiei buruzko dosierra” izeneko dokumentuan laburbildu ditugu. Horrez gain, familia 
homoparentalei eta sexu bereko bikote edo ezkontideei administrazio oztopo formalak 
ken tzeko Arartekoaren abenduaren 23ko 4/2010 Gomendio Orokorra bete tzeko moduaz 
hi tz egin genuen. Horri buruz hurrengo epigrafean jardungo dugu. Azkenik, Europako Rain-
bow proiektuaren esparruan zer lan egin dugun azaldu genion zuzendari tza horri, eta Eusko 
Jaurlari tzako Hezkun tza Sailean lagun tza eskatu genion, ikaste txeetan homofobiaren eta 
transfobiaren aurka borroka tzeko neurriak har zi tzan.
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b.  Bilera Eusko Jaurlari tzako Hezkun tza Saileko Berrikun tza Zuzendari tzarekin

Bilera horren helburua zen Eusko Jaurlari tzako Hezkun tza Sailari Europako Rainbow proiek-
tuan egiten dugun lanaren berri ematea eta haren lagun tza lor tzea, proiektuaren emai tzak 
Euskal Autonomia Erkidegoko ikaste txeetan ezar tzeko. Arartekoaren tzat, lehentasunezko 
helburua da –eta horretan ahaleginduko gara 2012. urtean– hezkun tza-erakundeek beha-
rrezko estrategiak jorra tzea, eskola leku ziur bat izan dadin eta adingabeei sexu-joera eta 
genero-identitatea modu aske eta bete-betekoan gara tzeko babesa berma diezaien. Hala 
helarazi genion zuzendari tza horretako arduradunari, eta bera gure kolaborazio-proposame-
naren alde agertu zen. Bilera horren ondotik, jakin dugu Hezkun tza Sailak abian jarritako es-
kolako bullyingaren aurkako protokoloan jazarpen homofobikoa detekta tzeko tresnak gehi-
tzea proposatu duela Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak egin duen planean –lerro ba tzuk 
a tzerago aipatu dugu–. Horrez gain, irakasleekin lan egitea ere proposatu du, ikasgeletan 
izan daitezkeen kasuak detekta tzeko gai izan daitezen. 

III.3.  Gomendio orokorren eta  txosten berezien jarraipena

a.  2009.  urtean  egindako  “Transgeneroen  eta  transexualen  egoera  Euskadin” 
 txosten bereziaren  jarraipenari dagokionez, Eusko Jaurlari tzako Immigrazioko eta 
Aniztasuna Kudea tzeko Zuzendari tzak adierazi digunez, Eusko Jaurlari tzak berriki 
egindako Transexualak genero identitateagatik ez bazter tzeari eta haien eskubideak 
aitor tzeari buruzko Lege Proiektuan kontuan hartu ditu  txosten horretan jasotako go-
mendioak, eta xeheki garatu ditu proiektu horretan. Ondorioz, proiektu horrek lege 
gisa argia ikusten duenean, parametro berriak izango dira euskal administrazio pu-
blikoek transexualen tzako arretari dagokionez egiten dituzten jarduketak ebalua tzeko. 
Arartekoak azken urteotan behin eta berriz adierazi du komenigarria dela transexualen 
eta transgeneroen aurkako bereizkeria erauzteko tresna espezifikoak bilduko dituen 
bereizkeriaren aurkako legeria bat izatea. Bada, baiezta dezakegu lege-proiektu horrek 
horretarako oinarriak ezarriko dituela.

b.  Familia homoparentalei eta sexu bereko bikote edo ezkontideei administrazio 
oztopo  formalak  ken tzeko  Arartekoaren  abenduaren  23ko  4/2010  gomendio 
orokorraren  jarraipenari dagokionez, Eusko Jaurlari tzako Immigrazioko eta Anizta-
suna Kudea tzeko Sailari gomendio orokor horretan jasotako bi gomendio nagusiak 
bete tzeko lagun tza eskatu diogu. Hala, administrazio-oztopo formalak ken tzeari dago-
kionez, gaur arte ezin izan dugu egiaztatu Jaurlari tzako sail guztietan zeharka jorratu 
ote den eskabide, inprimaki eta bestelako agirien egoera berrikusteko ekimenik, ora-
indik ere bai baitira, ikusi ahal izan dugunez, oztopo formalak familia homoparentalen-
tzat eta bikote eta senar-emazte homosexualen tzat. Bi emakumeren arteko ezkon-
tzaren barruan lagundutako ugalketa bidez jaiotako haurren seme-alabatasuna legez 
zehazteko arazoari dagokionez, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak, Immigrazioko eta 
Aniztasuna Kudea tzeko Zuzendari tzaren bidez, jakinaraz pen bat bidali die lagundutako 
ugalketa-teknikak aplika tzen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-zentro 
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publiko eta pribatu guztiei; horren bidez, jakinarazi die ama lesbianek lege-egoera 
anbiguoa dutela, eta lagun tza eskatu die, eragindako guztiei (teknika horien bidez 
 seme-alabak izan nahi dituzten emakume-bikoteei) adieraz diezaieten beharrezkoa 
dela Erregistro Zibilaz ardura tzen den epaileari haur jaioberria seme tzat edo alaba-
tzat hartu nahi dutela adieraztea. Hala, uste dugu Euskal Autonomia Erkidegoan gaur 
egun badela aski informazio etorkizunean halako egoera anbiguo eta kaltegarririk izan 
ez dadin lagundutako ugalketa-tekniken bidez seme-alabak izan nahi dituzten bikote 
lesbianen tzat.

III.4.  Arloak sustaturiko ofiziozko jarduketak

Hain zuzen, azken kontu horri dagokionez, ho ts, ezkondutako bi emakumeren ezkon-
tzaren barruan lagundutako ugalketa-tekniken bidez jaiotako semearen edo alabaren ama 
ez-biologikoaren amatasuna legez zehazteari dagokionez, bere garaian egoki iri tzi genion 
jarduketa bat egiteari, erregistroko gaur egungo jardunbideak berrikus zitezen susta tzeko; 
izan ere, lagunduriko giza ugalketari buruzko maia tzaren 26ko 14/2006 Legean auzi hori 
modu anbiguoan taxutu dela eta, jardunbide horiek ez dira uniformeak, eta zenbait ka-
sutan, gure iri tziz, bereizkeria-egoerak sor di tzakete bi emakumeren arteko ezkon tzaren 
barruan. 

Hala, eskumen-arrazoiengatik, 2010. urtearen amaieran, Espainiako Herriaren Defenda-
tzailearen esku u tzi genuen oro har detektatutako arazo hori, organo horrek lege-interpreta-
zioa argi tzeko bidezko tzat jo tzen zituen jarduketak has zi tzan, eta horren bidez ziurta zedin 
erregistro zibilen jardunbidea, azaldutako inguruabarretan jaiotako umeen seme-alabata-
suna erregistroan inskriba tzeari dagokionez, homogeneoa izango dela eta guztiz bat eto-
rriko dela Konstituzioan jasotako berdintasun-prin tzipioarekin. 

2011ko azaroan, Herriaren Defenda tzailearen eran tzuna jaso dugu, eta, horren bidez, 
arlo horretan zer jarduketa egin dituen jakinarazi digu. Hala, adierazi digu Justiziako Es-
tatu Idazkari tzari eta Berdintasunerako Estatu Idazkari tzari helarazi diotela auzia. Azken 
idazkari tza horren eran tzunik ez dute jaso, baina bai lehenarena. Eran tzun horrekin bat 
etorriz, legeak ezar tzen du amaren ezkontideak semea edo alaba jaio aurretik adiera-
zi beharko duela bere adostasuna. Baina, horrez gain, adierazi digute, Erregistroen eta 
Notario tzaren Zuzendari tza Orokorrak besteak beste 2008ko apirilaren 17ko, maia tzaren 
22ko eta azaroaren 24ko ebaz penetan azaldu duenez, baliozko tzat eta nahiko tzat jo tzen 
dela ama ez-biologikoak umea jaio ondoren, umea inskriba tzean, adierazitako adostasuna 
ere.

Kontuan hartuta zein garran tzi tsua den Justiziako Estatu Idazkari tzaren azalpen hori, uste 
dugu komenigarria dela Herriaren Defenda tzaileak emandako eran tzuna Eusko Jaurlari-
tzako Justizia eta Herri Administrazio Sailari helaraztea, hark eran tzunaren edukia Euskal 
Autonomia Erkidegoko erregistro zibilez ardura tzen diren epaileen artean zabal dezan.
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III.5.   Arlo horren inguruko giza eskubideak susta tzeko foroetan, jardunaldietan eta 
jarduketetan izandako parte-har tzea

a.  Foro eta jardunaldietan izandako parte-har tzea

2011. urtean, LGTBen eskubideekin loturiko jarduerak edo jardunaldiak antolatu dituzten 
hainbat forotan parte hartu du arartekoak. Horren guztiaren berri zeha tzagoa emango dugu 
 txosten honetako (VIII) kapituluan, erakunde honetako titularraren jarduerei buruzkoan.

b.  Eskubideak susta tzeko beste jarduketa ba tzuk 

Erakunde honek lortutako informazioaren argitan, bai eta Arartekoaren “Adingabekoei 
balioak transmiti tzea”  txosten bereziaren emai tzak ikusita ere, Arartekoa jabetu zen pre-
miazkoa zela irmoki lan egitea hezkun tzaren esparruan bestelako sexu-joera edo genero-
identitatea duten haurrei, nerabeei eta gazteei erabat gara tzen lagun tzeko, bai eta, oro 
har, haur tzarotik LGTBen eskubideen erabateko errespetuan eta gizarte-integrazioan oina-
rritutako herritarren kultura bat era tzeko ere. Testuinguru horretan, 2011. urtean, Europako 
zaz pi herrialdetako beste bedera tzi erakunderekin batera, Europako Ba tzordeak (Justizia, 
Elkartasun eta Segurtasunerako Zuzendari tza Orokorreko Oinarrizko Eskubideen eta He-
rritartasunaren aldeko Zuzendari tza) sustaturiko Rainbow proiektuan parte har tzen hasi gi-
nen (proiektuaren zen tzuaren ingelesezko siglak jaso tzen ditu: Righ ts Against IntoleraNce: 
Building an Open-minded World/ Intoleran tziaren aurkako eskubideak: aurreiri tzirik gabeko 
mundu bat eraikiz). Horren xedea da haurren, nerabeen, gazteen eta irakasleen artean 
homofobiaren eta transfobiaren aurka borroka tzeko testuak eta ikus-en tzunezko materia-
lak sor tzea eta zabal tzea, eta Europan homosexualen eta transexualen eskubideak erabat 
errespetatu eta aitortuko dituen kultura bat susta tzea. Aipaturiko proiektua gauza tzeko 
aldia (bi urtekoa) 2011n hasi da, eta aurten jadanik Euskal Autonomia Erkidegoko eskola-
umeen eta irakasleen artean gai horren inguruan dauden estereotipoei buruzko ikerketa 
bat egin dugu, aurrera egin dugu eskoletan halako estereotipoen aurka borroka tzeko tresna 
didaktiko gisa balioko duten hezkun tza-materialen sorkun tzan (material horiek aurki eba-
luatuko dira Euskal Autonomia Erkidegoan, bai eta Europako beste hiru herrialdetan ere), 
eta, azkenik, 15 eta 19 urte bitarteko gazteek homofobiaren eta transfobiaren aurkako film 
laburren nazioarteko lehiaketa batean parte har dezaten sustatu dugu. Europako beste he-
rrialde ba tzuekin elkarlanean egin dugun proiektu hau –2012. urtea buka tzeaz bat amaituko 
da– guztiz aberasgarria izaten ari da, eta erakunde honek espero du emai tzak zabal tzea 
–Eusko Jaurlari tzako Hezkun tza Sailaren lagun tzarekin– baliagarria izango dela bizikide tza-
eredu berri baten oinarriak ezar tzeko, non adin goiztiarretatik aniztasun afektibo-sexuala 
eta generokoa guztiz onarturik eta integraturik egongo diren. 

III.6.  Iri tzi-artikuluak eta zabalkunde-jarduerak

Ekainaren 28an LGTBen Harrotasunaren Nazioarteko Eguna zela eta, erakunde honek 
erakunde-adieraz pen bat egin zuen, eta, horren bidez, gogorarazi genuen, lege aldetik 
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 egindako aurrerapen izugarriak egin diren arren, oraindik ere bizirik dirautela joera sexua-
lagatik eta genero-identitateagatik egiten diren diskriminaziozko eta giza eskubideak urra-
tzeko egoerek. Era berean, ohartarazi genuen gure gizartean homofobiak eta transfobiak 
forma ezkutukoak har tzen dituztela, eta beharrezkoa dela hori an tzematea eta deusezta-
tzea. Halaber, adieraz pen horretan adierazi genuen gaur egun homofobia eta transfobia 
paira tzen ari diren gazteei eta nerabeei lagundu behar zaiela, horretarako ikaste txeetan 
gure ikasleei nortasuna askatasun osoz eta bete-betean gara tzen u tziko dien sistema bat 
ezarrita.

IV.  Ondorioak

2011. urtean arlo honetan egindako lanaren alderdirik nabarmenena honako hau izan da:

1. LGTBen elkarteen salaketak abiapuntu tzat hartuta detektatutako arazo nagusiak 

Oro har, ikusi dugu arlo honetan jasotako herritarren kexak nabarmenki urriak izan direla 
eta ez direla oso garran tzizkoak izan; hori ez dator bat Euskal Autonomia Erkidegoko 
LGTBen elkarte-sare sendoak adierazi dizkigun aldarrikapen argiekin. Herritarrek arlo ho-
netan euskal administrazio publikoei ez ezer egoztea honela interpreta liteke: gure sis-
teman ziurtatuta dagoela berdintasun formala, behin tzat jarduketa publikoei dagokienez; 
baina horrek, noski, ez du esan nahi homofobia eta heteronormatibitatea erauzi direnik, 
gure gizartean bai baitira oraindik, nahiz eta modu sotil eta ezkutuagoan agertu. Nolanahi 
ere, horrek pen tsarazten digu batez ere aniztasun afektibo-sexuala eta generokoa erabat 
onar tzeko gizartea gehiago sen tsibilizatuta egingo dela aurrera LGTBen eskubideen ar-
loan; hori, gure iri tziz, erakunde publikoek sustatu behar dute, batez ere gure adingabeen 
hezkun tzan eraginez, hau da, beharrezko ekin tzak sustatuz berdintasuna haur tzarotik be-
netakoa eta eragingarria izan dadin. 

LGTBen elkarteek salatutako arazo nagusien artean, honako hau nabarmendu behar dugu: 
beharrezkoa dela adineko gay eta lesbianei beren eskubideen berri ematea, bikotekidea 
hil tzen denean babesik gabe gera ez daitezen; beharrezkoa dela neurriak har tzea ikaste-
txeak familia homoparentalen ikuspegi integra tzaile eta normalizatu bat emango duten 
material didaktikoz horni tzeko; beharrezkoa dela eskola-jazarpenaren aurkako borroka 
orokorrean jazarpen homofobikoaren aldagaia kontuan har tzea; beharrezkoa dela genero-
barruko indarkeriaren ondoriozko arazoei hel tzea; kezka dagoela sexu-askatasuna muga 
lezaketen udal arauen inguruan, hala nola espazio publikoen erabilerari buruzko Bilboko 
ordenan tzaren inguruan; komeni dela Berdindu eta halako zerbi tzuen finan tza-zuzkidura 
areago tzea, eta abar. Aldarrikapen horiei eta beste ba tzuei dagokienez, adierazi behar 
dugu oso positibo tzat jo tzen dugula Eusko Jaurlari tzako Immigrazioko eta Aniztasuna 
Kudea tzeko Zuzendari tzak egindako agiria, “Aniztasun afektibo-sexualaren kudeaketa. 
2011-2013ko lan-plana” izenekoa; izan ere, fun tsezko erakunde-ekimena da helburuak eta 
lehentasunak ezar tzeko, bai eta helburu horiek lor tzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
elkarteak LGTBen eskubideen esparruan egiten ari diren eskaerei eran tzungo dieten neu-
rri zeha tzak ezar tzeko ere.
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2. Transexualei eragiten dieten arazo nagusiak 

Transexualek ematen zaien arreta hobe tzeko eska tzen dute oraindik ere, sexua alda tzeko 
osasun– eta lege-prozesuen ondorioz talde horri sor tzen zaizkion arazoak sala tzen dituzte-
nean. Arartekoak azken urteetan behin eta berriz adierazi du komeni dela bereizkeriaren 
aurkako legeria bat izatea. Lege horrek transexualen eta transgeneroen aurkako bereizkeria 
erauzteko tresna egokiak izan behar ditu, eta talde horren tzako arreta publikoaren oinarriak 
ezarri behar ditu; hain zuzen, arreta horrek askotariko prestazioak ekarri behar ditu, talde 
horri erabat gizartera tzen eta eskubide-berdintasuna lor tzen lagun tzeko. Agerian jarri nahi 
dugu Eusko Jaurlari tzak Transexualak genero identitateagatik ez bazter tzeari eta haien es-
kubideak aitor tzeari buruzko Lege Proiektuan kontuan hartu dituela 2009an egin genuen 
“Transgeneroen eta transexualen egoera Euskadin”  txosten berezian jasotako gogoeta eta 
gomendioetako asko. Proiektu horrek lege gisa argia ikusten duenean, gure iri tziz, parame-
tro berriak izango dira euskal administrazio publikoek transexualen tzako arretari dagokionez 
egiten dituzten jarduketak ebalua tzeko. 

3. Herriaren defenda tzailearen aurrean egindako jarduketa, emakume lesbianen 
arteko ezkon tzen barruan jaiotako seme-alaben semetasuna edo alabatasuna 
Erregistro Zibilean inskriba tzearen ingurukoa

Eskumen-arrazoiengatik lesbianen arteko ezkon tzaren barruan jaiotako seme-alabak erre-
gistroan inskriba tzearen inguruan detektatutako arazoa Herriaren Defenda tzaileari azal tzeko 
gure jarduketaren emai tza gisa, jakin dugu Justiziako Estatu Idazkari tzaren ustez jaio on-
doren ere adieraz daitekeela seme-alabatasuna onar tzeko nahia –ama biologikoaren ezkon-
tideari legez eska tzen zaio–; beraz, horrek gure 4/2010 gomendio orokorrean azaldutako 
arazoa konponduko luke. Uste dugu komenigarria dela informazio hori Eusko Jaurlari tzako 
Justizia Sailari helaraztea, informazio hori Euskal Autonomia Erkidegoko erregistro zibilez 
ardura tzen diren epaileen artean zabal tzeko.

4. Arartekoak eskola-esparruan homofobiaren eta transfobiaren aurka borroka tzeko 
egin duen lana 

Arartekoaren tzat, lehentasunezko helburua da –eta horretan ahaleginduko gara 2012. ur-
tean– hezkun tza-erakundeek beharrezko estrategiak jorra tzea, eskola leku ziur bat izan 
dadin eta adingabeei joera sexuala eta genero-identitatea modu aske eta bete-betekoan 
gara tzeko babesa berma diezaien. Hain zuzen ere, eskolako jazarpen homofobikoaren edo 
transfobikoaren aurkako borrokan hezkun tza aldetik esku har tzeko tresnak sor tzeko ari gara 
lanean Europako Rainbow proiektuan. Lan-esparru horretan, Eusko Jaurlari tzako Hezkun-
tza Saila inplika tzeko ere ari gara lanean, aniztasunaren integra tzaile izango den eskolako 
bizikide tza-eredu bakezale bat zehazteko orduan aldagai hori kontuan hartuko duten neu-
rriak eta estrategiak sor di tzan.
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