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2021EKO EKAINAREN 28A DELA ETA ADIERAZPENA, SEXU ETA GENERO 

ANIZTASUNAREN ALDEKO EGUNA. Berdintasun Batzordean onartutakoa. 

 

 

Ekainaren 28an, aurten ere, eskubideak eta bizikidetza aldarrikatzen ditugu euskal 

gizartearen aurrean, aniztasunetik abiatuta. 1969ko ekainaren 28an - Iaz 50. urteurrena 

ospatzen ari ginen  Stonewallen matxinada gertatu zenetik New Yorken, data hori egun 

bihurtu da lortutako lorpen guztiak aldarrikatzeko eta ikusarazteko, eta, ezinbestean, 

oraindik lortzeko dugun guztia nabarmentzeko izan behar du. 

 

Berdindu zerbitzu publikoak, Eusko Jaurlaritzaren LGTBI kolektiboari informazioa eta 

laguntza ematekoak, eskerrak eman nahi dizkie sexu-askapenaren aldeko borrokaren alde 

bizitza eta ahaleginak eman dituzten pertsona guztiei, gaur egun ere antolatzen eta 

gizartea sentsibilizatu, kontzientziatu eta eraldatzeko lana egiten jarraitzen baitute. 

Era berean, gure mugetatik kanpo eta hemen isilik jasaten duten pertsona guztiak aitortu 

eta ahaldundu nahi ditu. Eta hori egin nahi du, bereziki, 2021ean, hain ohikoa ez den 

egoera bizi behar baitugu. 

 

Aiarako Kuadrillan argi daukagu erne ibili behar dela sexu- eta genero-aniztasunaren 

aurkako sektore eta alderdi politiko jakin batzuen diskurtso eta planteamenduen 

gorakadaren aurrean, eta horrek ondorio zuzenak ditu: alde batetik, trans kolektiboaren 

eskubideak onartzearen aurkako oposizio zuzena; eta, bestetik, erasoen gorakada, duela 

egun gutxi gure herri batean ikusi ahal izan dugun bezala. Horregatik, oraindik ere 

beharrezkoa da LGTBI kolektiboaren eskubideen aldeko borroka ikusarazten jarraitzea. 

 

Horregatik, beharrezkoa da LGTBI pertsonen bizitzak eta eskubideak babesten dituzten 

lege-esparruak egotea. Halaber, oso garrantzitsua da LGTBI kolektiboaren egungo 

errealitatea ezagutzea, hiriko zurrumurru eta legendak harago, egiaztatutako eta 

kuantifikatutako datuekin. 

 

Ikusgarritasun lesbikoa, trans, bi, trans despatologizazioaren aurkako egunak, 

LGTBIfobiaren aurkakoak... bat egiten dute, gaur, izateko eta desiratzeko harrotasunaren 

aldarrikapenean, bakoitzak bere erara, den-denek. 

 

Horregatik guztiagatik, Aiarako Kuadrillan, egun hau sexu eta genero askapenaren alde 

lortzen ari garen aurrerapen guztiak ospatzeko aprobetxatzera animatzen dugu euskal 

gizartea, ahaztu gabe gizarte osoaren lana dela erne ibiltzea, horren alde borrokatzen 

jarraitzea eta pertsona guztiak askatasunean bizi eta adierazi ahal izatea bermatzea. 

 

Horregatik Aiarako Kuadrillak konpromisoa hartzen du honako hau egiteko:  
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1) Araban Aldundiak egindako LGTBI pertsonen egoeraren eta beharren diagnostikoa 

zabaldu eta jarraipena ematea,  premiaz, pandemiaren krisiaren eraginaren ondorioz 

egindakoa, beste erakunde, kolektibo eta gizarte-eragile batzuekin koordinatuta.  

2) Egindako diagnostikoari erantzungo dion plan edo neurri-multzoa bultzatzen 

jarraitzea, premiazkoenak diren ekintzak lehenetsiz, besteak beste, arlo hauetan: soziala, 

enplegua, osasuna, etab, krisiari aurre egiteko plangintza orokorrean, gure kuadrillako 

LGTBI pertsonen egoerari eta beharrei erantzuteko neurriak jasotzen jarraitzea.  

3) LGTBI pertsonen aurkako indarkeriaren aurrean erakundeen koordinazio, arreta eta 

erantzun publikorako protokoloei jarraipena ematea.  

4) LGTBI pertsonen eskubideak bermatzera bideratutako neurriak aktibatzen jarraitzea, 

hala nola: administrazio-formularioetan aldaketak egitea binarismoa gainditzeko, 

aldagelak eta komunak egokitzea instalazio publikoetan, igerileku publikoen araudiak.  

5) LGTBI biztanleriaren aurkako gorroto-diskurtsoak identifikatzeko mekanismoak 

ezartzea Ikusgunerekin batera (behatokiak, aldizkako azterketa, etab.), eta hainbat 

eremutan (hezkuntza, kultura, komunikazioa, enpresa eta gizartea, oro har) diskurtso 

horiei eta jazarpen eta eraso LGTBIFobikoei aurre egiteko ekintzak bultzatzea 

(protokoloak, araudi espezifikoak, etab.).  

6) Haurrak eta nerabe transexualak babesteko neurriak ezartzen jarraitzea, bereziki trans 

errealitatea barne hartzen duten hezkidetza-prozesuak, gizarte- eta hezkuntza-eragileekin.  

7) Sexu eta genero disidentziaren gaineko prestakuntza-prozesuak berriro martxan 

jartzea, langile publiko eta politikoentzat, bereziki, jendeari arreta emateko, eta gizarte- 

eta hezkuntza- esparrurako.  

8) Sentsibilizazio-kanpaina feministak egiten jarraitzea, egungo testuinguru sozialera 

egokituta, epe labur, ertain eta luzean, sexu-genero dikotomiari, heteronormatibitateari, 

sexu- orientazioaren eta genero-identitatearen adierazpen-aniztasunari eta eremu 

desberdinetan LGTBI pertsonenganako indarkeriaren eta diskriminazioaren adierazpen 

eta forma anitzei buruzko kontzientzia kritikoa hartzea errazteko.  

9) Zaintzei buruzko lan-ildoak aktibatzen jarraitzea ikuspuntu feministatik eta LGTBI 

ikuspegitik, zaintza sare komunitarioekiko, kolektibo feministekiko, LGTBI 

kolektiboekiko eta beste gizarte-eragile batzuekiko lankidetza sustatuz: besteak beste, 

adinekoei, desgaitasuna dutenei edo gizarte-bazterketako egoeran daudenei arreta 

emateko zerbitzu publikoakberrikustea (egoitzetan, eguneko zentroetan, etxez etxeko 

zerbitzuan, etxebizitza komunitariotean eta abarretan arreta emateko protokoloak), eta 

ekimen komunitarioak abiaraztea.  

10) Adinekoen egoitzetan, etxebizitza komunitarioetan edo eguneko zentroetan, besteak 

beste, hainbat neurri modu koordinatuan sustatzea, LGTBI pertsonek beren aukera 

sexuala eta genero-aukera askatasunez bizi ahal izan dezaten, diskriminaziorik gabe, eta, 

besteak beste, honako hauek barne hartuta: sentsibilizazio-kanpainak, espazio bitarren 

berrantolaketa, eta LGTBI adineko pertsonen ekarpena ikusarazteko eta balioesteko 

jarduerak.  
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11) Zeharka, LGTBI kolektiboekin, kolektibo feministekin eta adituekin identifikatutako 

ekintza guztien diseinu, jarraipen eta ebaluaziorako elkarrizketa lotesle eta iraunkorreko 

espazioak gaitzen jarraitzea.  

 

Herritarrei dei egiten diegu LGTBI mugimenduak eta mugimendu feministak gure 

eskualdean deitutako ekintzetan parte har dezaten. 

 


