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Gay, lesbiana, bisexual eta transexualen gurasoak biltzen ditu
AMPGYL Euskadi elkarteak. Gurasoen artean esperientziak
partekatzea, informazioa eskaintzea eta beharrean denari
laguntza ematea da elkartearen egiteko nagusia.

Ramon Martinezek orain dela ha-
malau urte jakin zuen semea gay
zela. Egun, emaztearekin, semea-
rekin eta semearen mutil-laguna-
rekin bizi da etxean. Beraz, biko-
tea eta gurasoak «armairutik ir-
tenda» daude aspaldi. AMPGYL
Euskadiko ordezkaritzako lehen-
dakaria da Martinez. Gay, lesbia-
na, bisexual eta transexualen gu-
rasoak biltzen ditu elkarteak. 
G Noiz sortu zen elkartea?
E Euskadiko ordezkaritza, orain
dela bi urte. Gehitu harremane-
tan jarri zen AMPGYL Bartzelo-
na erakundearekin; Bartzelona-
ko guraso batzuk etorri ziren Do-
nostiara hitzaldi batzuk ematera,
eta taldetxo bat bildu ginen. Hor-
tik sortu zen AMPGYL Euskadi.
Gehituko kide ere banaiz ni.
G Zeintzuk dira elkartearen helbu-

ruak?
E Gure egoera berean diren gu-
rasoei laguntzea da gure xedea.
Aholkua eskaintzen diegu; haie-
kin hitz egiten dugu, eta esperien-
tziak partekatzen ditugu. Jende
asko hurbiltzen da. Semeak edo
alabak esan eta gurasoek egoera
onartu arte, trantsizio aldi bat iza-
ten da. Pertsonen arabera, aldatu
egiten da iraupena; zenbaitek bi
urte behar dituzte, eta beste zen-
baitek, berriz, denbora gehiago.
Tamalez, badaude familia homo-
foboak ere. Guk beti esan izan du-
gu seme-alabak armairutik atera-
tzen direnean gurasoak sartzen
direla armairuan.
G Gurasoak armairutik irtetearen

adibiderik jar al dezakezu?
E Inguruko norbaitek zure se-
meak ea neskarik baduen galde-
tzen dizunean, mutila duela eran-
tzutea lasai-lasai, esaterako. Erre-
alitatea ez ezkutatzea. Bakoitzak
badaki noiz dagoen prestatuta ho-
rretarako. Kanpora begira bizi ga-
ra, eta hori da puskatu beharreko
harresia. Beti ari gara pentsatzen
zer esango duen bizilagunak edo
lankideak, eta muga horri aurre
egin behar zaio. Niri ez zaizkit axo-
la ingurukoen iritziak; hori haien
arazoa da, azken finean.
G Zein da gurasoei ematen diezuen

aholkua?
E Ez dute, inondik inora ere, isi-
lik geratu behar, eta laguntza es-
katu behar dute elkarteetan. In-
terneten sartuta, hainbat erakun-
deren berri izango dute. Kontuan
hartu behar da gurasoak sufri-
tzen ari badira haurrak zenbate-
raino pasatu duen gaizki ordura
arte. Gurasoak ezin diote hutsik
egin seme edo alaba horri. Esko-
lan tratu txarrak jasota iraun de-
zake, baina gurasoek gaizki trata-
tuta hondoratu egin daiteke. Ja-
kin bezain pronto egin daitekeen
gauzarik onena besarkatu eta
muxu bat ematea da. Lasaitasu-
nez hitz egin behar da harekin on-
doren. Gurasoak sufritzen ariko
dira, baina disimulatu egin behar-
ko dute. Kasu honetan, garrantzi-
tsuena seme-alabak dira. Autoes-
timua handitzen lagundu behar
zaie, gainera, eta, horrekin, edo-
nori aurre egiteko gai izango dira.

Azkenean, ohartzen zara bizitzak
berdin jarraitzen duela, zure se-
meak gay zela esan aurretik ze-
nuen bizitza bera duzula.
G Zure kasua zein da,zehazki?
E Emaztea eta biok armairutik
aterata gaude. Semeak 33 urte
dauzka, eta 19 urte zituela aitortu
zigun gay zela. Bikotekidea eta
biak gure etxean bizi dira orain.
Sei urteko harremana dute jada,
eta baserri batean konponketak
egiten ari dira hara bizitzera joa-
teko. 
G Esan baino lehen,zerbait susma-

tzen al zenuten?

E Guk ez genuen batere susma-
tzen. Nire semeak nire antz izu-
garria du, eta, esaten ez badu, ez
zaio nabaritzen. Mutil batzuei
lumadela-eta zerbait antzematen
zaie, baina ez da kasua. 
G Eta zein izan zen aitortu eta bere-

hala izan zenuten erreakzioa?
E Emazteari esan zion lehenda-
bizi, arratsaldean, eta nik gauean
jakin nuen. Ezustekoa izaten da.
Hasieran shock egoeran geratzen
zara, eta hainbat burutapen etor-
tzen dira: zer egin dugu gaizki?,
ez al dugu ongi hezi?, zergatik
gertatu da hau?’. Zeure buruari

botatzen diozu errua. Orain dela
hamalau urte, gainera, askoz ere
ilunagoa zen egoera. Ez geneu-
kan gure esperientziaz hitz egite-
ko lagunik, eta ez zigun inork
tresnarik eman zer egin behar
genuen jakiteko. Galduta sentitu
ginen, baina aurrera jo behar da. 

Hala ere, jakin eta egun batzue-
tara lasaitu ginen zertxobait.
Nire semeak guri esan aurretik,
Gehitu elkartearekin harrema-
netan jarrita zegoen, irratian
entzundako iragarki baten ondo-
rioz. Eta guri jakinarazi eta aste
berean hurbildu zen nire emaz-

tea ere. Horrela, ikusi ahal izan
genuen pertsona arruntak zirela
semearekin zebiltzanak. Denbo-
rarekin ohartu ginen, modu bere-
an, gure semea izaten jarraitzen
zuela eta modu berean maite
genuela. 
G Zuek jasotako esperientzien ara-

bera, zenbat urterekin hasten dira
umeak sexu joera igartzen?
E Ikusi ahal izan dugunez, hau-
rrek gero eta lehenago aitortzen
diete gurasoei. Gay eta lesbianak
10 urte ingururekin hasten dira
ohartzen, gutxi gorabehera.
Baina, transexual batzuen
kasuan, azkarragoa da. Buruak

gauza bat esaten die, eta gorpu-
tzak beste zerbait. Neska senti-
tzen direnei, esaterako, arreben
arropa gustatzen zaie. Hiru urte-
ko mutiko bat ezagutu dugu
horrela. Ez zaio inondik inora
debekatu behar, luzarora min
handia egin baitezake, eta bera
izaten utzi behar zaio, baina ez da
erraza, nolanahi ere. Etxean, esa-
terako, nahi duen jantzia janztea
da egokiena, baina kalean kontu
handiagoarekin ibili behar da. 
G Nola ikusten duzu, oro har, gizar-

tearen kontzientziazioa? 
E Oraindik ere gizartea oso atze-
ratuta dagoela iruditzen zait lege-
en aldean. Legeak gizartea baino
askoz aurreratuago daude. Jen-
dearekin hitz egiten dudanean
nabaritzen dut. Gaia atera eta ez
dela ezer pasatzen esaten didate,
eta ni horrek sutan jartzen nau.
Herrialde askotan hil egiten
dituzte; beste zenbaitetan, kar-
tzelara sartzen dituzte; eta
hemen badago jendea gaizki tra-
tatzen dituena. Beraz, ezin da
esan ez dela ezer gertatzen. Hori
esaten didatenean, ez zaiela inte-
resatzen ondorioztatzen dut. 
G Eta ekainaren 28ko egunari

buruz zer iritzi duzu?
E Ekainaren 28a oso garrantzi-
tsua da. Zenbat eta gehiago azale-
razi gaia eta zenbat eta gehiago
hedabideetan irten, orduan eta
naturaltasun handiagoa egongo
da. Okerrena isilik geratzea da.
G Etorkizunera begira zein asmo

dituzue elkartean?
E Gure nahia etorkizunean era-
kundea desagertzea da, beharrik
ez legokeela  adieraziko bailuke.
Lanean jarraituko dugula pen-
tsatzen dut, hitzaldiak eta jardu-
naldiak antolatzen. Otsailean,
AMPGYLeko estatu osoko era-
kunde guztiak Donostian batu
ginen; urtero egiten da, eta aur-
ten guri egokitu zaigu. Oso balo-
razio ona egin genuen; 130 pertso-
na inguru bildu ginen, eta
hitzaldiak eta tailerrak egin
ziren.

Ramon Martinez
AMPGYL Euskadiko ordezkaritzako lehendakaria

«Seme-alabak armairutik
irteten direnean,
gurasoak sartu ohi dira»

«Jakin bezain
pronto egin
beharrekoa
besarkatu eta muxu
ematea da»

JUAN CARLOS RUIZ/ ARGAZKI PRESS
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Errespetuz transexualen elkarteak
hainbat aldarrikapen egin ditu
ekainaren 28aren harira.

H
aurtzaroko lehen
oroitzapenetatik
neska sentitzen zen
Sarai Montes. Ispi-
luek, ordea, ez zio-

ten emakume gorputzik islatzen.
Urteak pasatu ditu bera agertzen
den argazkiei begiratu ezinik.
«Nire gorputza gorrotatzen nuen.
Amesgaizto handi bat zen», dio
Montesek, Errespetuz transexua-
len elkarteko lehendakariak.
«Haurra nintzela, nire ahizpare-
kin dutxatzen nintzen. Ez nuen
ulertzen zergatik genituen gor-
putz ezberdinak, ni ere neska
sentitzen bainintzen». 

Elkartera ere iritsi zaie haur
baten kasua. Gurasoekin dagoe-
nean neskaz janzten den mutiko
bat da, irribarrea ahoan zorion-
tsu bizi dena. «Autoan, eskolara
bidean, mutil arropak jantzi be-
har izaten ditu, ordea. Amak, gi-
datzen ari dela ispilutik atzera be-
giratu, eta haurrari irribarrea
nola ezabatzen zaion ikusten
omen du. Bizi-pozik gabe, itzalita
geratzen da mutikoa. Izaera alda-
tzen zaio». Begiak bete egin zaiz-
kio Montesi kontakizuna amai-
tzerako. Ez dio inori desio transe-
xuala izatea. Telebistan Bibiana
Fernandez —Bibi Anderson—

ikusi zuen egunean jarri zion ize-
na bere arazoari. «Ni bezalako
beste norbait bazegoela pentsatu
nuen, ez nintzela bakarra. Eta ir-
tenbidea bazuela». Hala ere, bes-
teak bezalakoa ez izateko senti-
menduak ez zuen alde egin.

«Nire arazoaren berri eman
arte, asko sufritu dut. Hori ez da
bizitzea: irautea da. Egunak pasa-
tzen dira, eta izugarri bakarrik
sentitzen zara». Egunak, hilabe-
teak eta urteak joan ziren, «gizar-
tearen aurrean antzezten». Hain-
beste kostatako urratsa egin zuen
arte,  29 urterekin. «Lehendabizi,
zeure burua onartu behar duzu,
eta gero oso argi eduki bakarrik
gelditzeko arriskua duzula; fami-
liarik, lagunik eta lanik gabe gera
zaitezkeela». Zortea izan zuen,
eta ingurukoek oso ondo hartu
zuten. Damu bakarra du orain: le-
henago kontatu ez izana. «Aska-
tasuna sentitzen da, eta ordura
arte egin ez dituzun gauzak egite-
ko indar izugarria. Bizitzeko go-
goa sartzen da, bat-batean». 

Tratamenduak ez du iraupen
finkorik; aldatu egiten da pertso-
naren arabera. Psikiatrak baime-
na eman behar du lehendabizi,
eta endokrinoarengana joaten
dira; gero, hormonak hartzen

hasten dira. Emakumeen ka-
suan, urtebetean emaitzak ikus-
ten dira; mutiletan, azkarragoa
da: seigarren hilabeterako hasten
zaie bizarra. Ebakuntza egitea ba-
koitzaren aukeraketa da. Osaki-
detzak hartzen du bere gain eba-
kuntza.

Gizartearen kontzientziazioari
dagokionez, Montes baikor ageri
da. «Egia da batzuek kaletik goa-
zela begiratu egiten dutela eta
diskriminazioa badagoela, baina
denetik dago». Transfobiaren az-

ken kasua Gasteizen izan zen,
apirilaren 19an. Epaiaren zain
daude orain. «Salatu egin behar
dira horrelako egoerak, eta azale-
ratu».  Lana bilatzeko orduan di-
tuzte arazorik larrienak. «Asko-
tan, prostituzioarekin lotzen gai-
tuzte».  

Errespetuz taldeko kideek
Transexualitatearen Euskadiko
Lege Osoaren zirriborroa egiten
jardun dute, Eusko Jaurlaritzare-
kin elkarlanean. Gaur egun, agi-
rietan izena aldatzeko, ezinbeste-
koa da herritartasun espainiarra
izatea, adinez nagusi izatea eta
hormonak hartzen bi urtez egon
izana. «Hori aldatzea nahi dugu.
Badakigu agiri ofizialen esku-
duntza Madrilek duela. Eusko
Jaurlaritzari, bi urteko epe horre-
tan, Euskal Autonomia Erkidego-
an bakarrik balioko lukeen agiria
egiteko eskatzen diogu. Baita
adingabeak eta nazionalitate guz-
tiak kontuan hartzeko ere». 

Amesgaizto
benetakoa  

Sarai Montes, Errespetuz elkarteko lehendakaria. JON HERNAEZ / ARGAZKI PRESS

berdindu! EKAINAK 28
Lesbiana, gay, bisexual eta transexualen 
eskubideen aldeko nazioarteko eguna  

Araba
Zapatagile kalea 39, behea
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 257077
berdindu.araba@aldarte.org

Bizkaia
Berastegi kalea 5, 5.a - 8 eta 9 dpt.
48001 Bilbao
Tel.: 94 4237296
berdindu.bizkaia@aldarte.org

Gipuzkoa
Zabaleta kalea 47, A-B behegaina
20002 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 451722
berdindu.gipuzkoa@gehitu.org

Sexu-orientabideari buruzko 
kontsultak egiteko:

Zer da berdindu?

Genero-identitateari 
buruzko kontsultak egiteko:

Zerbitzu ibiltaria:

Tel.: 675459317
berdindu.transexualidad@errespetuz.org

www.euskadi.net/berdinduwww.euskadi.net/berdindu

Lesbiana, gay, bisexual eta transexualei nahiz haien
senitarteko eta gertukoei arreta eta aholkua emateko
zerbitzua, sexu-orientabideari eta genero-identitateari
buruzko edozein arazoren aurrean laguntzea helburu
duena.

Ikusgarriak,
askotarikoak eta
osasungarriak  

D
Iruñeko Ekainaren
28a plataformak ere

bat egin du gaurko egunare-
kin.«Gure identitatea eraiki-
tzeko eta gure gorputzaren
eta bizitzaren gainean era-
bakitzeko eskubidea aldarri-
katzen dugu»,azaldu du Jo-
sune Ortiz plataformako eta
Lumatza elkarteko kideak.
Leloa,hauxe: Ikusgarriak,
askotarikoak eta osasunga-
rriak.Ikusgarri,«armairu
guztiak» irekitzeko; askota-
riko,edozein motatako ha-
rreman eta familia egiturak
babesteko; eta osasungarri,
plazer sexuala «osasun itu-
rri» dela aldarrikatzeko .

Aitortu ondoren,
askatasuna sentitzeaz
gain, bizitzeko gogoa
sartzen da»
SARAI MONTES
ERRESPETUZ ELKARTEKO LEHENDAKARIA

‘‘
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Hainbat garaitako jarrera eta adierazpen homofoboez
osatutako erakusketa bat antolatu du EHGAM elkarteak,
eta arazoa azaleratzea premiazkoa dela arrazoitu.

G
aur egun, labezomo-
rroek ere familia osa-
tzen dute, sabai bera-
ren azpian bizi
badira». Javier Loza-

no Barraganek, Eliza Katolikoko
Osasunerako Kontseilu Pontifi-
zioak, horixe erantzun zion kaze-
tari bati, gay eta lesbianen ezkon-
tza legeztatzeari buruz galdetuta.
Gisa horretako adierazpen eta
jarrera homofobo eta gogorrak —
101 guztira—bildu ditu EHGA-
Mek, Homofobiaren aurpegiak
izeneko erakusketan.

«Astakeria horiek entzun, eta
pentsatzen nuen pertsona horiek
ezin zirela zigorrik gabe geratu.
Beraz, adierazpenak oroimenean
ez galtzeko hasi nintzen doku-
mentazioa biltzen, 2008. urteko
udan», esan du Julen Zabalak,

erakusketaren egile eta EHGAM
Euskal Herriko Gay-Les Askape-
nerako Mugimenduko kideak.
Elizako goi kargudun, politikari
eta kirolarien  esaldi homofobo,
lesbofobo eta transbofoboak ira-
kur daitezke erakusketan. «Ia
egunero azaltzen dira hedabidee-
tan lana osatzeko moduko 
adierazpenak, baina, tamalez,
ohituta gaude. Guztiak batera
ikusita, ordea, harridura eragi-
ten dute». 

Sarean eskura dagoen katalo-
go bat eta webgune bat ere egin
ditu Zabalak. Panorama beltz eta
triste baten berri ematen du
katalogoak. Gaur egun, oraindik,
80 herrialdetan gay edota lesbia-
na izateak kartzelan sartzea
dakar. Gainera, bederatzi estatu
hauetan heriotza zigorra ezar

dezakete: Afganistan, Arabiar
Emirerri Batuak, Iran, Maurita-
nia, Nigeria, Pakistan, Saudi Ara-
bia eta Yemenen.  

Legea onartuta, gogorrago
Dokumentazio lana ez zaio bere-
ziki zaila egin Zabalari, liburuzai-
na baita ofizioz. Aurretik homo-
sexualitatea lantzen zuen beste
erakusketa bat egin zuen 
EHGAMek pertsonaia ospetsue-
kin. Horri kontrajarriz bururatu
zitzaien homofobiarena: «2004.
urtetik orain arteko adierazpe-
nak dira gehienak, gay eta lesbia-
nen arteko ezkontza legeztatu 
eta ondorengoak, diskurtsoa
gogortu egin baitzuten garai har-
tan».  

Elizako goi kargudunek egin-
dako adierazpenak iruditzen

zaizkio lotsagarrienak egileari.
«Pertsona horiek badute oihar-
tzuna, gainera, hainbat hedabi-
detan. Intereconomiako zenbait
eztabaidatan, esaterako, parte
hartzen dute erakusketan ager-
tzen diren batzuek».

Dena dela, onartu du aurrera-
pauso nabarmenak eman direla
gizartearen kontzientziazioan,
nahiz eta homofobiak bizirik
dirauen. «Orain dela 30 urte, oso
zaila zen armairutik ateratzea.
Baina, gaur egun ere, ez da erraza
zenbait lekutan azaltzea zaren
bezalakoa. Datu bat emango
dizut: gay eta lesbianen %70ek ez
dute ezer esaten lanean. Eskolan
ere bulliyng-a oso arrunta da, eta
ez da salatzen».

Nolanahi ere, pixkanaka urra-
tsak egin dira. «Legearen aurre-
an, orain berdintasun egoeran
gaude. Gay eta lesbianen ezkon-
tza legeztatzeak esan nahi du
gizarteak, oro har, modu natura-
lean onartzen dituela horrelako
bikoteak. Genero Identitatearen
Legea ere oso mesedegarria izan
da transexualentzat». Lege
horrek aukera ematen die transe-
xualei agirietan izena aldatzeko,
ebakuntza egin aurretik. Etorki-
zunera begira, ordea, zalantzak
sortzen zaizkio Zabalari, ez ote
diren eskubide horiek murriztu-
ko.  

Zer egin daiteke, baina, homo-
fobiaren aurka borrokatzeko?

«Ez da erraza. Izan ere, aniztasu-
naren aurkako eskema klasikoak
oso barneratuta dauzkagu». Hez-
kuntza eraldatu beharko litzate-
keela pentsatzen du Zabalak.
Eraso homofobo guztiak salatze-
ko gomendioa ere egiten du, eta
isilik geratzea azken aukera dela
argudiatu.  

Ekainaren 28aren inguruan ez
du bereziki iritzi onik. Haren
ustez, aldarrikapen egun izateko

sortu zen, baina jai jendetsu bila-
katzen ari da. «Topikoetan erori
eta oso gay estereotipatuak azal-
tzen dira. Beste mota bateko ara-
zoak alde batera uzten dira».
Ekainaren 28a baino nahiago du
maiatzaren 17a: homofobiaren
aurkako eguna da maiatzaren
17a. 1990ean, OME Osasunaren
Mundu Erakundeak gaixotasu-
nen zerrendatik kendu zuen
homosexualitatea, eta, geroztik,
egun hura ospatzen da. «Ezin da
ahaztu Estatu Batuetako Psikia-
tria Elkarteak urte batzuk lehe-
nago hartu zuela erabaki bera,
1973an».

«Sendatzeko formulak»
Transexualitatea oraindik
zerrenda horretan azaltzen da.
Sendatzeko formulak ematen
dituzten zenbait liburu argitara-
tzen jarraitzen dutela aitortu du
Zabalak. «Elizaren eskuetan dau-
den unibertsitate batzuetan, oso
barneratuta dago gaixotasuna
dela».

Hori ikusirik, Zabalak ez du
geldirik geratzeko asmorik; 
hedabideetan azaltzen diren
adierazpenak bildu eta dokumen-
tatzen jarraitzen du. «Erakuske-
ta itxita dago, baina katalogoa ez.
Ikerketa sakonagoak egiteko
abiapuntu izatea nahi nuke, eta
etengabe osatuz joango naiz».
Homofobiaren aurpegiak erakus-
keta ikusi nahi duenak Zarautze-
ra (Gipuzkoa) jo beharko du, mer-
katu plazara, ekainaren 30era
bitartean. 

Homofobiaren
aurkako oihua

Zarauzko merkatu plazan dago Homofobiaren aurpegiak erakusketa. IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESS

Ia egunero azaltzen dira
hedabideetan lana
osatzeko moduko
adierazpenak»
JULEN ZABALA
Erakusketaren egilea eta EHGAMeko kidea
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Sarean eskura dagoen katalogoan azaltzen diren bost adibide
Afrika

pAfrikako zenbait herrialdetako
agintariek pentsatzen dute ho-
mosexualitatea europarrek era-
mandako «gaizkia» dela, eta,
kolonialismoaren kontrako dis-
kurtsoan oinarrituta, saiatzen
dira herritarrak bereganatzen.
Ezagun egin den bat Robert Mu-
gabe da, Zimbabweko lehenda-
karia, 1998tik. Honako hau
adierazi zuen: «Gay eta lesbia-
nak ez dira gizaki izatera ere iris-
ten. Txakurrak eta txerriak baino
okerragoak dira».

Kirola
pKirolean ere badago homofo-
bia. Futboleko adibide bat har-
tuta, Iñaki Badiola Realeko le-

hendakaria izan zenak 2008an
entrenatzaile bati buruz esan-
dakoa: «Oliva aldagelan sartu-
ko balitz, lau aldiz bortxatuko
lukete». Giro horretan, futbola-
rientzat zaila da armairutik irte-
tea. Justin Bashanu aurrelari in-
gelesaren kasua aipatzen da.
Urteetan, jarraitzaileek mari-
koia esan zioten partidetan.
1990ean, jendaurrean adierazi
zuen gay zela. Handik urte ba-
tzuetara, 17 urteko kide bati
gehiegikeriak egitea leporatu
zioten, eta hedabideetan kan-
paina gogor bat egin zuten ha-
ren aurkak. Azkenean, bere bu-
ruaz beste egin zuen. Aste ba-
tzuetara jakin zen frogak
faltsuak zirela.

Osasuna

pEzkontzaren gaia pil-pilean
zegoenean, 2005ean, PPk Se-
natuko Justizia Batzordera gon-
bidatu zuen Aquilino Polaino,
Madrilgo Unibertsitate Konplu-
tentseko Psikopatologia kate-
draduna. Azalpen homobofo
eta lesbofo hauek eman zituen:
«Gay eta lesbianek psikopato-
logia bat dute, guraso hotz 
batzuek hezi izanaren ondorioz.
Aita alkoholikoekin bizi izan
dira; amek gehiegi babestu 
dituzte mutikoak, eta goxo-
tasunik gabe jokatu dute 
neskekin. Ez dira jolastu, eta,
gainera, gurasoen aldetik bor-
txaketak eta tratu txarrak jasan
dituzte».

Politika

Espainian, Manuel Fragaren
adierazpenak hautsak harrotu
zituen 2008an: «Kromosomek
hanka sartu dutelako jaio dira
horrela pertsona horiek. Hala
eta guztiz ere, onartu egin 
behar dira». Ezkontzaren ingu-
ruan ere ez zen isilik geratu.
«Hori ez da bikote bat; beste
zerbait da. Errespetagarria da,
nolanahi ere. Bikote batean,
amak egon behar du. Zerbait
arraroa pasatu behar zaio ema-
kume lirainak gustatzen ez zaiz-
kion gizonari», borobildu zuen.
Ana Botella Madrilgo zinego-
tziaren esanak ere oso entzute-
tsuak izan ziren bere garaian:
«Ezberdinak berdin tratatzea

da homosexualen ezkontza. Bi
sagar batzen badira, bi sagar
lortzen dira. Udarea eta sagarra
batuta, ez dira inoiz bi sagar
eskuratzen».

Musika

Musikarien adierazpenak ere ez
dira atzean geratu. Playboy al-
dizkarian, 50 Cent rap abesla-
riak adierazi zuen ez zitzaiola
gustatzen inguruan gayrik ego-
tea, bai baitzekien zer-nolako
pentsamenduak zituzten. Arra-
zoia: «Ez dugu ezer partekatze-
ko». Lesbianei buruz oso beste-
lako iritzia zuen, ordea: «Ema-
kumeak gustatzen zaizkien
emakumeak, horiek bai, horiek
erakargarri zaizkit».

Gaur egun,
labezomorroek ere
familia osatzen dute,
sabai beraren azpian 
bizi badira» 
JAVIER LOZANO BARRAGAN
Espainiako Eliza Katolikoko Osasunerako
Kontseilu Pontifizioa

«Kromosomek hanka
sartu dutelako jaio dira
horrela pertsona horiek.
Hala eta guztiz ere,
onarpen maila bat
merezi dute»
MANUEL FRAGA IRIBARNE
Espainiako ministro ohia 

‘‘

«Gay eta lesbianak 
ez dira gizaki izatera ere
iristen. Txakurrak 
eta txerriak baino
okerragoak dira»
ROBERT MUGABE
Zimbabweko lehendakaria

«Udarea eta sagarra
batuta ez dira inoiz 
bi sagar lortzen»
ANA BOTELLA
Madrilgo Udaleko zinegotzia

‘‘

ANDREW MEDICHINI / AP LAVANDEIRA JR / EFE
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Sexu joera oro bistako egiteko atondu
ohi da Visible ekimena, eta aurten
hiesaren gaia du ardatz, lehen
diagnostikoaren 30. urtemuga dela eta.

H
iesaren lehen diag-
nostikoa egin zene-
tik, 30 urte bete dira
aurten. 1980ko ha-
markaren hasieran,

sendagileek «4 H-en gaixotasuna»
deitzen zioten, aurreneko kasuak
batez ere lau taldetan agertu zire-
lako: homosexualak, haitiarrak,
hemofilikoak eta heroinomano-
ak. Garai hartan, nahasmena eta
ezjakintasuna nagusitu zen. Ge-
rora jakin zen prebentziorik eze-
an inork ezin duela ihes egin gai-
xotasunaren atzaparretatik. Ur-
teurrena dela eta, Gehitu taldeak
hiesari eskaini dio aurtengo Do-
nostiako Visible jaialdia. Gay, les-
biana, transexual eta bisexualen

kultura jorratzen du ekimenak,
eta, aurten, aski motibo ikusi di-
tuzte gai hori jorratzeko.

«Eritasunak ez dio eragiten tal-
de jakin bati bakarrik, baina pen-
tsatzen dugu guk kolektibo gisa
erantzukizuna badugula gizar-
tea kontzientziatzeko orduan»,
azaldu du Gehituko zuzendari-
tzako kide Joxean Zapirainek.
Lesbiana, homosexual, bisexual
eta transexualen elkartea da
Gehitu. Urteurrenaz gain, hain-
bat arrazoi aipatu ditu Zapirai-
nek aurtengo gaitzat hiesa auke-
ratzeko. Azkenaldian kutsatuta-
koen kopuruak gora egin du, eta
kezkatuta daude Gehitun. Krisi
ekonomikoaren eraginez ere bel-
dur dira, gobernuak ez ote duen
diru gutxiago jarriko prebentzio
kanpainetan. «Eta prebentzioa
ezinbestekoa da. Belaunaldi be-
rriek ez dute hasierako urteetako
sarraskirik ezagutu, eta, ondo-
rioz, ez dira jabetzen benetako
arriskuez. Guri lagunak hiltzen
zitzaizkigun inguruan; oso gogo-
rra izan zen».

Zapirainek dio diagnostikatu
eta 30 urtera oraindik aurreiritzi
asko daudela hiesaren inguruan.
«Hiesa edukitzea ez da beste edo-
zein gaixotasun izatea bezala: in-
gurukoei ezkutatzea da normale-
na. Gaixotasuna kronikoa den

arren eta tratamendua baduen
arren, estigmatizatuta dago era-
bat. Sozialki baztertuta sentitzen
dira, oraindik, hiesa dutenak».
Gaineratu du euren egoera ezku-
tatu egiten dutela eta askok lane-
an ez dutela ezer ere esaten, esate-
rako. «Milaka batzuk dira kutsa-
tuak, baina inor gutxik ezagutzen
ditu inguruan. Homosexualen
kasuan, beti esaten dugu gaixota-
suna bigarren armairua dela.
Arrazoi ugari daude, beraz, jaial-
dia gaitzaren inguruan antolatze-
ko». 

Iaz hasi ziren Visible jaialdia

antolatzen, Madrilen gay, lesbia-
na, bisexual eta transexualen fe-
derazioak sustatzen duen izen be-
reko ekimenaren barnean. Hel-
burua, batetik, komunitate
horren erreferente kulturalak
azaleratzea da. «Emakumeekin
gertatu den modura, gure kolekti-
boa ere oso baztertuta egon da.
Historia eskoletan ez dute inoiz
aipatzen Leonardo Da Vincik gi-
zonezko maitalea izan zuela».
Bestetik, normalean eurengana
iristen ez diren pertsonengana
heltzeko nahia ere nabarmendu
nahi du Zapirainek.  

Horretarako, egitarau oparo
bat prestatu dute. Filmak, era-
kusketak eta kontzertuak antola-
tu dituzte, eta gustura daude
publikoaren harrerarekin. Eskai-
nitako film guztiek hiesa izan
dute ardatz: «Gia izeneko filma
oso interesgarria izan zen. Marie
Carangieren bizitza kontatzen
da». Carangie modeloa izan zen,
eta 20 urte inguru zituela hil zen,
hiesaren ondorioz. Hil zen bizitza
publikoko lehen emakumea izan
zen. «Gizonezkoen lehen kasu

ezaguna Rock Hudson aktorea
izan zen. Izugarrizko bultzada
eman zion kontzientziazioari,
jendea ohartu baitzen edonork
zuela kutsatzeko arriskua.
Carangiek,  ordea, emakumea
izanik, ez zuen horrenbesteko
oihartzunik izan». 

Jaialdian bakarrik ez: urte oso-
an landuko dute hiesaren gaia.
«Kontzientziazio kanpainaren
barnean, test azkarrak egiteko
aukera eskaintzen dugu Gehitu-
ren bulegoan. Farmazia batzue-
tan ere egin daiteke, baina ordain-
du egin behar da». Test azkarra
eginez gero, odola atera eta han-
dik 15 minutura jakiten da pertso-
na batek GIB birusa duen edo ez
—horrek eragiten du  hiesa— .
Bestela, egun batzuetara ematen
dute erantzuna. «Testa egiten du-
gun bitartean, gaixotasunaren
inguruko galderak egiten dizkie-
gu, euren praktikak ezagutzeko
asmoz. Informazioa ere eskain-
tzen diegu. Normalean, informa-
zio orokorra izaten dute, baina ez
dute dena jakiten; kondoia apur-
tzen bada larrialdietako trata-
mendua dagoela, esaterako». Za-
pirainek azaldu duenez, oso inte-
resgarria suertatzen zaie haiei
informazio hori; ondoren preben-
tzio kanpainak egiteko oinarri
izaten dira.

Guztira 32 ekitaldi antolatu di-
tuzte: ia Donostiako kultur etxe
guztietan dago Visible jaialdiaren
barnean antolatutako erakuske-
taren bat, eta  aski balorazio posi-
tiboa egiten dute antolatzaileek.
Iñigo Manterolaren Okendo kul-
tur etxeko Adan & Adan erakus-
keta, esaterako, uztailaren 9ra
arte luzatuko dute, jende ugari
bildu delako. 

Jaialdia ostegunean amaituko
da, musika eta irudiak uztartuko
dituen ikuskizun batekin: Al-Al
Proyect-en Logos. Allende Arnai-
zek eta Alvaro Ledesmak musika
garaikidea irudiekin nahastuko
dute Viktoria Eugenia antzokiko
Klub aretoan, 20:00etan.

Hiesa ardatz Visible jaialdian

Iñigo Manterolaren ‘Adan & Adan’ erakusketa. JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS

‘Adan & Adan’ erakusketa, Okendo kultur etxean. JUAN CARLOS RUIZ / AGPRESS

Azkenaldian
kutsatutakoen
kopuruak gora egin du,
eta kezkatuta daude
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Eusko Jaurlaritzaren Berdindu
zerbitzuak gay, lesbiana, bisexual eta
transexualei laguntzen die.

B
erdindu Eusko Jaur-
laritzaren zerbitzu
bat da, gay, lesbiana,
bisexual eta transe-
xualei aholkularitza

ematen diena. Miguel Gonzalez
Immigrazio eta Aniztasuna kude-
atzeko zuzendariak adierazi due-
nez, bi helburu ditu Berdinduk:
batetik, informazioa, arreta eta
aholkularitza eskaintzen ditu,
eta, bestetik, sexu arrazoiengatik
diskriminazioren bat gertatuz
gero, salatu, jarraitu eta laguntza
ematen du. Gonzalezek zerbi-
tzuaren garrantzia azpimarratu
du. «Publikoaren erantzun zaba-
lak frogatzen du eskaera badago-
ela. Urtarriletik maiatzera bitar-
tean, ia 900 kontsulta jaso ditugu.
Horietatik 700 banakoek eginda-
koak ziren, eta 200 erakundeeta-
tik iritsi zaizkigu». 

Berdinduk hiru elkarterekin
harremanetan lan egiten du, eta,
zenbaitetan, elkarte horietara
bideratzen ditu zalantzak. Beraz,
elkarte horien zerbitzua kontra-
tatzen du Eusko Jaurlaritzak.
Elkarteak honako hauek dira:
Gipuzkoan, Gehitu; Bizkaian eta
Araban, Aldarte; eta transexua-
len kasuan, Errespetuz, hiru pro-
bintzietan. Askotariko kontsul-
tak egiten ditu jendeak,
Gonzalezen arabera. Gay, lesbia-
na, bisexual eta transexualen
elkarteen inguruko informazioa
eskatzen dute askok; ezkontzeko
edo haurrak adopzioan hartzeko
zalantza juridikoak argitzeko ere
deitzen dute beste zenbaitek. 

Zalantza ugari
Gero eta ohikoagoak dira, gaine-
ra, homosexualen familiakoen
eta lagunen deiak, egoera horre-
tan nola jokatu behar duten gal-
dezka. Osasunarekin lotutako
galdera asko ere jasotzen dituzte;
hiesaren test azkarra non egin
daitekeen, edo transexualek aho-
tsa aldatzeko egin behar dituzten
urratsak zein diren. Orain dela 11
urte sortu zen Berdindu, 2000.
urtean, Eusko Legebiltzarraren
bultzadaz, mota honetako ahol-
kularitza beharrezkoa zela ikusi-
ta. 

«Berdinduren barnean aurki-
tzen ez den arren, plan estrategi-
ko bat ari gara aurrera eramaten,
hamabi elkarterekin». Urtebete
daramate lanean, egoera aztertu
eta premiak zeintzuk diren ikus-
teko. Hezkuntzari dagokionez,
homofobiaren aurka egiteko
«irakasleak trebatu» egin behar
direla dio, oso ohikoa baita gazte-
ek eskolan diskriminazioa paira-
tzea. Osasunari dagokionez, «tra-

tamenduak hobetu» egin behar
dira, Martinezen aburuz. «Tran-
sexualitatea despatologizatu
egin behar da». Enplegua ere
landu dute plan estrategikoan,
sektore horrek lan munduan

zailtasunak izaten baititu lana
aurkitzeko. Eta, azkenik, «diskri-
minazio askotarikoak» izaten
dituzten talde baztertuenak
aztertu dituzte; etorkinak eta
transexualak, esaterako.

Martinezek adierazi duenez,
elkarteekin elkarrizketetan
dabiltza oraindik, baina haien
asmoa da irailerako behin betiko
plana edukitzea. Gero, ekin egin-
go diote. 

Zalantzak argitzeko zerbitzua

Gay eta Lesbianen Nazioarteko Egunaren ospakizuna. IMANOL OTEGI / AG  PRESS
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Euskal Herriko hainbat txokotan,
manifestazio eta ekimenak antolatu
dituzte gaurko eragile ugarik.

F
estak eta aldarrikape-
nak bat egiten dute
gaur. Gay, esbiana, bi-
sexual eta transexua-
len askapenerako na-

zioarteko egunaren harira, mani-
festazioak eta bestelako ekimenak
egingo dira Euskal Herri osoan.

Bilbon, Moyua plazatik irten-
go da manifestazioa, Ekainaren
28ko koordinakundeak deituta,
19:30ean. Ordu horretan bertan,
Donostian, Bulebarrera jo behar-
ko dute manifestazioan parte
hartu nahi dutenek. Gasteizen,
Andre Maria Zuriaren plazan bil-
duko dira, 20:00etan. Iruñean,

berriz, Antoniutti parkean. Iru-
ñean ere, Ekainaren 28ko koordi-
nakundeak deitu du manifesta-
ziora, Ikusgarriak, askotarikoak
eta osasungarriak. Gora gu eta
gure gorputzak! lelopean. Haien
esanetan, «ikusgarri» azaldu
nahi dute aniztasunean, eta bizi-
tzaren eta gorputzaren izaera
«osasungarria» nabarmendu
nahi dute. «Sexu hezkuntza asko-
tarikoa» defendatzen dute, eza-
rritako rolak betetzen ez dituz-
ten haurrak baztertuta gera ez
daitezen. Gainera, eskoletan
haurren eta irakasleen «armai-
ruek» desagertu egin behar dute-

la nabarmendu dute. Era berean,
politika homofobo, sexista, lesbo-
fobo eta transfoboak egiten
dituzten erlijio erakundeei diru
laguntza publikoak etetearen
alde azaldu dira. «Nahi dutenare-
kin» eta «nahi duten moduan»
harremanak izateko askatasu-
naren alde egiten dute, eta mota
guztietako «familia egiturak»
aldezten dituzte. Azkenik, plazer
sexuala «osasun iturri» dela azal-
du nahi dute.

Iparraldean, lehengo astean
aldarrikatu zituzten euren esku-
bideak. Miarritzen elkartu ziren,
ekainaren 18an, kolore anitzeko
manifestazio batean. 

Bilgune Feministak ere bat
egin du gaurko aldarriekin. Sala-
tu du «sexu biologikoaren itza-
lak» bizitza baldintzatzen duela

oraindik, generoaren «eraikun-
tza kulturalak» gero eta pisu han-
diagoa duen arren. Gizartea «hie-
rarkia printzipioaren» arabera
ordenatuta dagoela diote, eta
«ugalketa» dagoela gailurrean.
Hain justu,«sistema patriarkal»
eta «kapitalistak» bultzatzen
duen sexualitatea ugalketara bi-
deratutakoa izatea gaitzetsi dute.
Arrunt kritikoak dira, sexualita-
tearen «eredu hegemonikoak»
gainerako ereduak deitoratu egi-
ten dituela eta. Horren harira,
«patriarkatuak» sortu dituen
«kategoria zurrunak» gaindituko
dituen eta «aniztasuna» oinarri
duen gizarte baten beharra azpi-
marratu dute. 

Erakundeak
Hainbat instituziok ere bat egin-
go dute gaurko aldarriekin. Biz-
kaiko Diputazioak, esaterako,
hainbat ekimen antolatu ditu.
Adinean aurrera doazen homose-
xualen inguruko kontzientziazio
kanpaina bat egingo du, adibidez.
Pertsona horiei dei egin diete «bi-
kote eta familia eskubideez» go-
zatzeko. Kanpainaren barnean,
egitarau oparo bat osatu dute.
Homosexualitateari buruzko
hainbat hitzaldi eskainiko dira,
eta En tránsito: entre el secreto y la
visibilidad erakusketa ere antola-
tu dute. Alondigara jo beharko du
erakusketa ikusi nahi duenak. 

Aldarriak lau haizeetara 
Bilbon homosexualen alde egindako manifestazio bat, artxiboko argazki batean. MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS

Egitaraua
Bilbo

pManifestazioa. Moyua plazan
batuko dira, 19:30ean. 28 koor-
dinakundeak antolatu du. Ho-
nako talde hauek osatzen dute
koordinakundea, besteak bes-
te: Aldarte, Hegoak, EHGAM,
Bizi Gay, Euskal Hartzak eta
MDM.

Donostia
pManifestazioa. Bulebarrean
izango da, 19:30ean. EHGAM,
Gehitu, Medeak, Garaipen, Bil-
gune Feminista, Errespetuz eta
AMPGYLek deituta.
pVisible jaialdia. Gehituk anto-
latutako jaialdi horri amaiera
emateko, Al Al proyect ikuskizu-
naz gozatzeko parada izango da
ekainaren 30ean, Viktoria Euge-
nian, 20:00etan. Jaialdiaren
barneko erakusketen artean,
Dora Salazarren Cuentos para
adultos erakusketa uztailaren
30 arte izango da ikusgai, Arte-
ko galerian. Iñigo Manterolaren
Adan & Adan erakusketa, hala-
ber, Okendo Kultur Etxean ikus-
teko aukera egongo da, ekaina-
ren 30 arte hori ere.
pBestelako ekitaldiak.Hiribu-
rutik alde eginda, Zarauzko
Merkatu plazan Homofobiaren
aurpegiak izeneko erakusketa
jarri dute ikusgai, ekainaren 30
arte.

Gasteiz
pManifestazioa. 20:00etan ir-
tengo da, Andre Mari Zuriaren
plazatik, hainbat taldek deituta.

Iruñea

pManifestazioa. Antoniutti
parketik irtengo da, 20:00etan.
Ekainaren 28ko koordinakun-
deak antolatu du, Ikusgarriak,
askotarikoak, osasungarriak.
Gora gu eta gure gorputzak! le-
lopean. Iruñeko 12 taldek osa-
tzen dute koordinakundea.
pBestelako ekitaldiak. Garazi
tabernan festa egingo dute
gaur, 23:00etan hasita; ikuski-
zunak, musika, opariak eta
ezustekoak egongo dira bertara
biltzen direnentzat. Bihar, Gaz-
taroa eta LGTB sexualitatearen
aurkikuntza film laburra eskai-
niko dute. Ostegunean,Tupper
sex eta Harrotasuna eta sexua-
litate osoa izeneko eztabaida,
19:30ean. Ostiralean, Kattalin-
gorriren eskutik, Alakarga izene-
ko festa antolatu dute,
00:00etarako, Azueloko Mo-
nasterioko plazan. Gaua alai-
tzeko musika, opariak eta ezus-
tekoak izango dira.


