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UNESCO ETXEAREN
HITZAURREA
2018ko abendutik 2019ko urtarrilera bitartean, UNESCO
Etxeak, Ventana a la Diversidad elkartearekin batera,
LGTB+ Aniztasunera Leihoa, Lehenengo Euskadi-Iberoamerika Topaketa antolatu zuen. Topaketa horretan,
LGTBI+ pertsonen eskubideen alde diharduten hainbat
erakundek parte hartu zuten, hala nola Gehitu-k (https://
www.gehitu.org/), Aldarte-k (http://www.aldarte.org/es/)
eta Mosuak Elkarteak. Aukera paregabea izan zen metodologia sortzaile, kulturarteko eta feminista baten bidez
lan egiteko. LGTBI+ kolektiboen barneko feminitate eta
maskulinitate aniztasunaren alternatibak agertu ziren,
eta haien arazoak salatu, ikusgai egin nahian zer-nolako
errealitatea bizi duten generoaren arau-sistematik baztertutako pertsonek egunez egun.
Topaketa hartako hausnarketek eta elkarlanak bultzatuta, elkarrizketak abiatu ziren Gehitu elkartearekin
(Euskal Herriko Lesbiana, Gay, Trans, Bixesual eta Inter-

sexualen elkartea), batez ere Gipuzkoan. Horri esker, Teresa Castrok (Gehituko presidente ohia eta ilustratzailea) bat egin zuen GizARTE Sarearekin, hau da, Gizarte
Eraldaketarako Heziketa Artistikoen Euskal Sarearekin
(https://gizarteweb.wordpress.com/). Hain zuzen ere,
UNESCO Etxeak koordinatzen du sare hori.
Horren ondorioz, interesgarritzat jo zen elkarrekin lan
eginez hezkuntza-programa bat garatzea, arte-diziplinei eta haien metodologiei balioa emanda, sexu- eta
genero-dibertsitatearekin lotutako edukiak lantzeko.
Eta horretarako sortu genuen argitalpen hau, ikusgaitasuna eta balioa emanez LGTB+ kolektiboen nazioarteko egunei eta borrokei. Zaira García Dafonte da fitxa
didaktikoetako edukien sortzailea, eta Teresa Castrok
egin ditu ilustrazioak; zehazki, bere pertsonaia ezagun
bat dakarkigu, LesbiANITA, eta, oraingoan, baita haren
lagun-taldea ere: LGTB+kuadrilla.
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SARRERA
Aniztasun edo dibertsitate afektibo-sexualak –edota,
besterik gabe, dibertsitate sexualak, ulertuta sexualitate hitzarekin alderdi afektiboa ere kontuan hartzen
dela– barnean hartzen ditu gorputz-errealitate guztiak,
sexu-orientazio guztiak, identitate guztiak eta genero-adierazpen guztiak. Dibertsitate sexuala eta generokoa (DSG) sigla hauen bidez ere defini daiteke: LGTBI+;
hau da, lesbiana, gay, trans*, bisexual eta intersexualak.
Plus ikurraren bidez, gizakien artean egon daitezkeen
askotariko sexualitate guztiak adierazi nahi dira; alegia,
dibertsitate afektibo-sexuala. Izan ere, hain denez dinamiko eta aldakorra, ezinezkoa da erabateko taxonomia
bat egitea.
Dibertsitate sexuala edo LGTBI+ hitzak erabiliz, aukera
guztiak egin nahi dira ikusgai, heterosexualitateaz eta
zisexualitateaz harago. “Ezinbestekoa da aipatzea heterosexualitatea eta zisexualitatea (…) direla, gaur egungo
gizarte modernoetan arau gisa hartzen direnak; hori
dela eta, gainerako portaera eta identitate afektibo-sexualek oraindik ere ez daukate «norma-litaterik» gure gizartean” (ARARTEKOA, 2012). Hori dela eta, feminismoaren eta ekintza positiboaren ikuspegia hartuta landu da
dokumentu hau, eta pribilegiorik gutxienekoak ere ikusgai egin nahi izan dira LGTBI+ siglen barruan.
Hainbat eta hainbat ikerketa nahiz teoriak diote ezinbestekoa dela hezkuntza-sisteman gai horri heltzea;

zehazkiago, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan (DBH).
Hain zuzen ere, giza garapenaren aro hori hautatu da,
hor eraikitzen eta finkatzen delako identitatea, eta nerabeek hor zehazten dituztelako gainerako pertsonekiko
harremanak eta balioak, hau da, hor gertatzen da garapen etiko eta kognitiboa, helburutzat duena bai autonomia morala garatzea bai autonomia moral horretara
iristeko gaitasuna garatzea (Fierro, 2000). Era berean,
etapa horretan rol sexualak eta generokoak areagotu
egiten dira (Eccles eta Bryan, 1994 in Martxueta, 2012),
eta, beraz, oso garai zaurgarria eta aztoramendu handikoa da alderdi askotan. Hori guztia dela eta, oso une
aproposa da nahikoa tresna eta/edo tresna egokiak lantzeko eta barneratzeko, eta, hala, bizitzari aurre egiteko.
Amaitzeko, azalduko dugu Nazio Batuen Batzar Nagusiak, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala onartu
eta aldarrikatzean, honako hau eskatu ziela herrialde
kide guztiei: “banatu, erakutsi, irakurri eta komentatu
zezatela testua ikastetxe nahiz bestelako irakaskuntza-zentro guztietan, herrialdeen edo lurraldeen izaera politikoa edozein izanda ere”, hala, bada, honako dokumentu
hau printzipio horietan oinarrituta dago eta hainbat proposamen egiten ditu desberdinkeriak minimizatzeko.
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MATERIAL DIDAKTIKO HAU
ERABILTZEKO AHOLKUAK
> Erabili hizkera ulerterraza eta hurbila, taldearen adin
edo ezaugarrietara egokitua.
> Ez jo denak heterosexual edo zisexualtzat. Kontuan
izan taldean LGTBI+ pertsonak egon daitezkeela.
> Sortu konfiantza-giroa, goxoa eta hurbila, helburuak
barneratzea errazagoa izan dadin.
> Sustatu elkarrizketa, bakarrizketa baino gehiago. Entzun ikasleei.
> Ez saiatu konbentzitzen edo doktrinatzen. Hausnarrarazi, informazio kontrastatua eta egiazkoa erabiliz.

> Diskriminazio- edo gutxiespen-jarrerak gertatzen badira, hobe da lasai hartzea eta argitzea iritzi horiek
diskriminatzaileak eta kaltegarriak direla beste pertsona batzuentzat.
> Balioa eman ikasleek dibertsitatearen alde dituzten
iritziei. Sustatu ikasleak iritzi diskriminatzaileen aurka altxatzea eta parte hartzea.
> Dokumentu honetan ageri diren egunez gain, baliteke ikaslearentzat hurbilagoak diren beste erreferentziazko egun batzuk egotea zuen herrian. Hala izanez
gero, gure gomendioa da egun edo/eta jarduera hurbilenekin lan egitea beti.
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ZEHARKAKO
JARDUERAK
Zeharkako hiru jarduera proposatzen ditugu, hau da, komeni denean eta/edo aukerako hilabetean lantzekoak.
> Zinegoak LGTBI+ Zinema Jaialdira irteera bat egitea,
hilabete horretako nahiz beste hilabete bateko gai
bat lantzen duen film labur bat, dokumental bat edo
film bat ikustera1.
> Dibertsitate sexualari eta generokoari buruzko glosario bat sortzea, bakarka nahiz taldean, eta banatzea.

> Ikasgelako edo ikastetxeko jokabideari buruzko dekalogo bat sortzea, bertan jasoz bai LGTBI+ pertsonak babesteko konpromisoak, bai dibertsitate sexualaren eta generokoaren (DSG) aurkako erasorik edo
errespetu faltarik gertatuz gero nola erantzungo den.

JARDUERAK HILABETEZ
HILABETE
Hemen aurkituko dituzun zenbait dinamika egokitu egin daitezke nazioarteko beste egun edo gai batzuetara, eta
beste hilabete baterako utz daitezke.
1

http://zinegoak.com/EU/festival/
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URTARRILA
URTARRILAK 27
HOLOKAUSTOKO BIKTIMAK
OROITZEKO NAZIOARTEKO
EGUNA
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HELBURUAK

1945eko urtarrilaren 27an,
Sobiet Batasuneko soldaduek
Auschwitz-Birkenauko
kontzentrazio- eta deuseztatzeesparrua askatu zuten. Hainbat
urtetan, nazismoak milioika
pertsona judu hil zituen, bai
eta gizarterako baliozkotzat
jotzen ez zituen pertsonak ere:
ijitoak, desgaitasunak zituzten
pertsonak, gay eta lesbianak,
etab. Soldaduek pertsona
bakoitza han zergatik zegoen
jakin zezaten, presoei kolore
desberdineko triangelu bat
edo bi josten zieten arropan2.
Bestelako ikur batzuk ere josten
zizkieten, preso sartutako
pertsonaren ezaugarrien
arabera. Hala, gerta zitekeen
pertsona baten zenbait
ezaugarrik diskriminazio-egoera
bat baino gehiago sortzea;
beraz, preso zeuden pertsonen
artean ere maila desberdinak
zeuden, eta homosexualak ziren
gaitzetsienak.

GOMENDIOAK

AURKEZPENA
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- LGTBI+ kolektiboaren
borrokaren sinboloak zein
diren jakitea.
- Komunitatearen historiaren
zati bat ezagutzea.
- Askotariko zapalkuntzak
daudela ikusarazten hastea.

Lehenbizi jokoa
egin eta ondoren
azalpena landu
daiteke, edota
alderantziz.
Paralelismoa
argi geratzea da
garrantzitsuena.

2 Ikus “Sistema de marcación nazi”: https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/classification-system-in-nazi-concentration-camps

1 30’
(ggb)

URRATSEN JOKOA
Pertsona bakoitzak galdera hauetako bakoitzari baietz erantzunez
gero, gomet/eranskailu bat emango zaio, dagokion kolorekoa3:
- Horia: Euskal Herrikoa zara?
- Gorria: Zeure ideia propioak izatea atsegin duzu?
- Berdea: Gaur, gosaldu al duzu?
- Arrosa: Pizza gustatzen zaizu?
- Beltza: Saiatzen al zara ikasketak aurrera ateratzen?
Eranskailuak besoan jarriko dituzte. Ikasle guztiak ilaran jarriko dira,
abiapuntu batean baleude bezala. Azalduko zaie 20 urrats egin behar
direla ikasgelako beste aldera iristeko, baina 4 urrats gutxiago izango dituztela gomet bakoitzeko. Bakoitzak dagozkion urratsak egingo
ditu. Ikasle batzuk aurrean geratuko dira, eta beste batzuk atzerago.

GOGOETA

NOLA JARDUN
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II. Mundu Gerra
amaitzean, triangelu
arrosak (gay-ak) eta
beltzak (lesbianak,
eta “beste batzuk”)
homosexualen ikur
bihurtu ziren, jabetzeprozesu baten bidez,
kolektibo horretan
hildako pertsona
guztien omenez.
Geroago, bandera
koloreaniztuna ere
LGTBI+ komunitatearen
ikur bihurtu, eta
nagusitu egin zen.

Galdetuko diegu ea zergatik geratu diren leku desberdinetan, hau da,
helmugatik batzuk hurbilago beste batzuk baino.
Azalduko diegu, joko honetan bezala, gizarteetan ere –eta kontzentrazio-esparruetan gertatzen zen bezala– zenbait ezaugarrik ez dietela uzten pertsonei beren helburuetara hurbiltzen edo bizirik irauten.
Naziek triangelu eta koloreen bidez jendea markatzeko zer-nolako
sistema erabiltzen zuten azalduko diegu, eta jokoaren eta errealitatearen arteko paralelismoari buruz gogoeta egingo dugu.
Amaitzeko, azalduko dugu LGTBI+ kolektiboak bere egin zuela triangelu arrosa, borrokaren sinbolotzat hartuta.

3 Galderek badute nolabaiteko erlazio logikoa nazismoak erabilitako koloreekin. Kolore horiak identitate kulturala adierazten du; gorriak, pentsamendu politikoa; berdeak, epaitu egiten diren
ekintzak; kolore arrosa gustu edo desirei lotuta dago; eta beltza, lanerako gaitasunari.
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OTSAILA
OTSAILAK 19
KIROLEKO LGTBI+FOBIAREN
AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA
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GOMENDIOAK

1961eko otsailaren 19an Justin
Fashanu jaio zen, futbol-jokalari
profesionala, jokalari zen garaian
homosexual izatea onartu
zuen bakarra. Azkenean, 37
urterekin bere buruaz beste egin
zuen, jasotako presioaren eta
homofobiaren ondorioz.

Artikulu luzeak
moztea edo
ikasleen artean
banatzea
gomendatzen
dugu.

HELBURUAK

AURKEZPENA
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- Kiroletan izaten den
LGTBI+fobiari buruz gogoeta
egitea.
- Erreferenteak ematea.

1 30’
(ggb)

ZER DIO PRENTSAK?
Ikasleak taldetan banatuko dira, eta talde
bakoitzari egungo albiste bat emango zaio,
kirolaren eta dibertsitate sexual nahiz generokoaren arteko loturari buruzkoa. Behin
artikuluak irakurtzen dituztenean, gainerako
ikasleei aurkeztuko diete albistea, eta mahai-inguru bat edo gogoeta egitera animatuko
ditugu.
- Fútbol y homofobia.
(https://www.jotdown.es/2016/05/armario-del-futbol-espanol/)
- JJ.OO e intersexualidad.
(https://www.vice.com/es/article/537jpz/
juegos-olimpicos-transgenero-intersexual-problema-caster-semenya)
- Referentes trans* en el deporte. Una forma
de alejar la LGTBI+fobia. (https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/alba-palacios-transfobia-referentes-lgtbi_1_1691165.
html)
Horrez gainera, kasu zehatzei buruzko informazio gehiago bilatzeko eska dakieke, artikuluetan aipatzen direnetatik abiatuta.

GOGOETA

NOLA JARDUN
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Hona hemen mahai-ingururako edo gogoetarako egin daitezkeen zenbait galdera:
- Ikusi al duzu inoiz eraso fisikorik edo hitzezkorik kirolean?
- Zer ezaugarri zela-eta gertatu zen?
- Zergatik erabiltzen dira LGTBI+ dibertsitateko ezaugarriak iraintzeko?
- Izan al daitezke kirol gehienak mistoak?
- Zergatik ez da hala? Zergatik da garrantzitsua hori aldatzea? Zer egin liteke, tratu
desberdina emanez desberdinkeriarik ez
gertatzeko?
- Zure ustez, zergatik daude kirol batzuk
maskulinizatuta (hau da, mutilenak direla
jotzen da) eta beste batzuk feminizatuta
(alegia, gehienbat emakumeek eginak)?
- Nola lotuko zenuke hori genero-estereotipoekin?
Beste LGTBI+ erreferente batzuk kirolean:
- Renée Richards. Tenislaria.
- Jessica Millamán. Hockey-jokalaria.
- Jesús Tomillero. Futbol-arbitroa.
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MARTXOA
MARTXOAK 8
EMAKUMEAREN NAZIOARTEKO
EGUNA
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HELBURUAK

1857ko martxoaren 8an, New
Yorkeko oihal-fabrika bateko
ehunka emakume kalera atera
ziren, gizonen aldean soldata
baxuagoak kobratzen zituztela-eta protesta egiteko. Zenbait
hamarkada geroago, Simone
de Beauvoir idazleak hau idatzi
zuen: “Emakume ez da jaiotzen;
egin egiten da”. Esaldi horrekin,
azaldu nahi zuen hau zela emakume izatea: zenbait rol, jarrera
eta espektatiba zehatzetan heztea eta eratzea, jaiotzean batek
dituen genitaletatik harago. Hala,
gaur egun feminismoek aldarrikatzen dute modu askotara izan
daitekeela emakumea: emakume trans*-a, zis-a, intersexuala,
bisexuala, lesbiana, bollera,
heterosexuala, indigena, kosmopolita…

GOMENDIOAK

AURKEZPENA
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- Emakumeen dibertsitatea
ikusaraztea.
- Erreferenteak ematea.

ordu 1
(ggb)

Azken gogoeta
talde handian
egin daiteke.

KARTA JOKOA
Ikasleak taldetan banatu, eta talde bakoitzari
karta pila emango zaizkio, batzuk argazkidunak (Eranskina I. A), eta beste batzuk azalpendunak (Eranskina I. B). Zenbat talde dauden, hainbeste karta-joko egin beharko dira.
Lehenbiziko piloko kartek emakume ezagunen argazkiak dituzte; hain zuzen, LBTI+ kolektiboko erreferente diren askotariko emakumeenak. Emakume bakoitzaren bi argazki
daude. Buruz behera jarriko dira, eta berdinak
direnak aurkitu beharko dituzte. Beste piloko
kartetan, emakume horien izena eta bakoitzari buruzko azalpentxo bat ageri da, hala
bizitzarena nola lorpenena. Karta horiek gora
begira jarriko dira.
Behin lehenbiziko piloan berdinak diren
kartak aurkitzen dituztenean, beste piloan
(izenak eta azalpenak dituzten kartetan) argazki bakoitzeko emakumea nor den asmatu
beharko dute, eta kartak dioena irakurri (asmatu duten jakiteko, kartari bira eman, eta
argazki bera duen ala ez ikusi beharko dute).
Talde guztiek amaitzean, galdetuko diegu ea
emakume horietako zenbat ezagutzen zituzten eta ea beren ustez garrantzitsua den jakitea askotariko emakumeak daudela.

GOGOETA

NOLA JARDUN
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LBTI+ kolektiboko emakumeen dibertsitatea
aldarrikatzeak ez du esan nahi alde batera uzten direnik emakume zisexual eta heterosexualen aldarrikapen eta borrokak. Emakume
guztiak bizi dira oraindik ere sistema eta gizarte patriarkal batean, desparekotasun- eta
diskriminazio-egoerak iraunarazten dituena.
Estrategia gisa, aliantzak eta puntu komunak
aurkitzea lortu behar da, aldarrikapenak bateratzeko eta elkar osatzeko.
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APIRILA
APIRILAK 26
LESBIANEN IKUSGAITASUNAREN
EGUNA
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GOMENDIOAK

2008an, apirilaren 26a lesbianen
ikusgaitasunaren eguna izatea
erabaki zen. Ordutik, egun hori
erabiltzen da aldarrikatzeko asko
direla emakume*4 lesbianak; izan
ere, gure sistema heteropatriarkalak diskriminatu edo ikusezin
bihurtzen ditu bi aldiz: emakume
izateagatik eta gizonenganako
desirarik ez sentitzeagatik. Hortaz, lesbiana gazteak zilegitasunez bizi daitezen, garrantzitsua da
erreferenteak ateratzea argitara.

HERBURUAK

AURKEZPENA
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- Errealitate lesbikoak ikusgai
egitea.
- Lesbianismoari buruzko
ezagutza sortzea.

ordu 1
(ggb)

Plataforma birtual batera
igo daiteke (Kahoot edo
Quizizz, adibidez) edota modu
analogikoan egin daiteke.

4 Izartxoa sinbolo gisa erabiltzen da, ondoan duen kontzeptuaren barneko dibertsitatea aldarrikatzeko. Platero (2012) hasi zen izartxoa erabiltzen, horren bidez ikusgai egiteko askotariko moduak
daudela trans* bizitzeko; eta euskal mugimendu feministak, adibidez, ideia hori bere egin eta estrategikoki erabiltzen du emakume izateko dauden askotariko moduak aldarrikatzeko (zis-a,
trans*-a, arrazializatua, desgaitasunaren diagnostikoa duena edo ez duena, eta beste hainbat eta hainbat, dibertsitate handia baitago) (2018).

TRIVIAL LESBIKOA
Trivial jokoaren antzeko zerbait proposatzen
da: lesbianismoari buruzko galderak, eta galdera bakoitzerako zenbait erantzun aukeran
(Eranskina II). Lehiatu ondoren, taldeka edo
bikoteka jarri, eta informazio gehiago bilatuko
dute galde-erantzun bakoitzerako, eta gero,
taldean azalduko dute:
- Zergatik da horrelakoa?
- Nor da?
- Zertan jarduten du?
- Zer gertatu zen?
- Eta abar…
Hau da, galdera bakoitza bere testuinguruan
jarriko dute.

GOGOETA

NOLA JARDUN
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Oraindik ere ezjakintasun eta aurreiritzi asko
daude lesbianen bizitzen errealitateari buruz,
jardunei buruz, osasun-egoerari buruz eta
abar. Interesgarria izango litzateke ikasleek
berek esatea lesbianen zenbat erreferente
dituzten, bai eta haiei buruz zer estereotipo
dituzten esatea ere.
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MAIATZA
MAIATZAK 17
LGTBI+FOBIAREN AURKAKO
NAZIOARTEKO EGUNA
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Komeni da ikusaraztea egoera baterako ez
dagoela erantzun bakarra, baizik eta erantzun
asko egon daitezkeela, eta elkarrekin
konbina daitezkeela. Era berean, ohartarazi
behar da zenbat eta erantzun-mota gehiago
eman, orduan eta aukera gehiago izango
ditugula arrakasta izateko. Garrantzitsuena
da ikusle huts gisa ez jokatzea (konplize
izango ginateke, orduan) eta nolabait geure
ahalmenen arabera zerbait egitea.
Horrez gainera, garrantzitsua da ikasleek
bereiztea zein planteamendu egingo
lituzketen benetan eta zein ez. Zintzotasunariketa bat egin behar dute, nork bere
buruarekiko eta lantzen ari diren gaiekiko.

HELBURUAK

1990eko maiatzaren 17an, Osasunaren
Mundu Erakundeak (OME) homosexualitatea eta bisexualitatea gaixotasuntzat
hartzeari utzi zion. Hala ere, oraindik ere
homosexualek eta bisexualek indarkeria-egoera edo indarkeria-une asko bizi dituzte. Bai eta zisexualak eta heterosexualak ez
diren gainerako sexualitateek ere, hala nola
trans*, intersexual, asexual eta ez-bitarrak
direnek.

NOLA JARDUN

GOMENDIOAK

AURKEZPENA
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- Egoera LGTBI+fobikoak
identifikatzea.
- Diskriminazio eta
desberdinkerien
aurka erantzuteko
mekanismoak garatzea.

2 ordu
(ggb)

EGOERA HIPOTETIKOAK ETA/
EDO ROLE PLAYING-A
Taldetan jarrita, pertsona hipotetiko baten zenbait ezaugarri definituko dituzte; pertsona hori beren adinekoa
eta beren testuingurukoa izango da. Ezaugarri hauek definitu beharko dituzte:
- Genero-identitatea: ez-bitarra, emakumea, gizona, genero jariakorra…
- Genitalak: intersexuala, alua, zakila…
- Genero-adierazpena: androginia, maskulinitatea, feminitatea…
- Orientazio sexuala: lesbiana, gay-a, pansexuala, bisexuala, heterosexuala…

GOGOETA
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Egoera LGTBI+fobikoak mota askotakoak izan daitezke,
hau da, modu sotilean gerta daitezke, norbait alde batera
utzita, edo indarkeria fisikoa nahiz hitzezkoa erabiliz, gustu txarreko txantxak eginez, goitizenak/etiketak jarriz, eta
abar. Denak dira indarkeria-modu bat (sinbolikoa, egiturazkoa, zuzenean egina…) eta erasotzat jotzen dira.
Era berean, garrantzitsua da erantzuna emateko eta gogoeta egiteko garaian ikasleek egoera horren biktimaren
ikuspegia hartzea, aintzat hartzea arazoaren muina ez
dagoela hark egiten edo adierazten duen horretan, bai-

zik eta hori arazo bihurtzen duten pertsonetan dagoela;
hau da, garrantzitsua da ikasleei ikusaraztea erasotzaileen aurkako erantzunak zenbat eta kolektiboagoak eta
komunitarioagoak izan, orduan eta efektiboagoak eta
iraultzaileagoak direla.
Hala, esate baterako, mutil bat eskolara soineko bat jantzita joan eta talde txiki batek barre egiten badio, hurrengo egunean taldekide guztiek soinekoa eramaten badute
jantzita, garrantzia kenduko zaio barregarritzat hartutako
egoera horri, eta zilegi bihurtuko da aukera hori.

Pertsona hori beren ikaskidea dela pentsatu beharko
dute, eta egoera gatazkatsu gertagarri bat bizi duela.
Behin deskribapenak idazten dituztenean, taldeek trukatu egingo dituzte. Iritsi zaien planteamendua irakurri
eta ulertu egin beharko dute, eta ondoren, arazo horretarako irtenbide errealista zehatz bat proposatu. Kontuan
izan behar dute berak ere protagonista direla, hau da,
gatazka hori ikusi dutela eta hori konpontzeko taldean
zerbait egin behar dutela.

Komeni da aipatzen diren aukera guztiak arbelean idazten joatea, ikusteko ea irtenbide horietako bat beste kasuren batean baliagarria izan daitekeen.

Bururatzen zaizkien aukera guztiak idatzi ondoren, elkarrekin eztabaidatu eta hausnartuko dute ea proposamen
horiek egingarriak diren, errealak diren eta/edo aukera
alternatiborik badagoen.

Dinamika amaitzeko, honako bideo hau ikustea gomendatzen dugu. Eraso bati erantzuteko modu bat proposatzen du: (2011). Levántate contra la homofobia.

Beste modu batera ere jardun daiteke: dinamikaren
lehen zatian pertsonaia eta egoera gatazkatsua imajinatu, eta gero, role-playing bat eginez, rolak banatuta, erantzunak antzeztu. Eztabaida-leku edo foro antzeko bat ere
sor daiteke, ikasle gehiagok proposatu eta/edo antzeztu
ahal izan ditzaten beren erantzunak.

(https://www.youtube.com/watch?v=vWNqv0O7V8Q)
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EKAINA
EKAINAK 28
LGTBI+ HARROTASUNAREN
EGUNA
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GOMENDIOAK

1969ko ekainaren 28ko gauean, Stonewall Inn
tabernako (New York) istilu ezagunak gertatu
ziren. Taberna hartan, gay-ak, lesbianak, travestiak, transexualak eta abar bildu ohi ziren,
beren ekonomia-egoera eta arrazagatik bazterkeria-egoeran bizi zirenak, eta gau hartan
poliziaren gehiegikerien aurka altxatu ziren,
ohikoa baitzen poliziak jazartzea eta haien
aurka indarkeria erabiltzea. Hori hartzen da
askapen sexualaren aldeko eta genero-identitateen dibertsitatearen aldeko lehen altxamendutzat. Egun hura mugarri historikoa izan
zen LGTBI+ komunitatearentzat, eta harrezkero, “Gayen Harrotasunaren Eguna” esaten zaio,
edota “LGTBI+ Harrotasunaren Eguna”, edota,
besterik gabe, “Harrotasunaren Eguna” hizkera
adierazkorragoa erabiliz.

Planteatu jarduera hau logika honi jarraituz:
gogoeta, eztabaida, motibazioa eta ekintza.
Entzun ondo ikasleek zer dioten, eta bideratu,
norberak jarritako helburuak lor ditzan.

HELBURUAK

AURKEZPENA
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- Sexu- eta ugalketaeskubideen aldeko
borrokari buruz
kontzientzia piztea.

3 - 4 ordu
(ggb)

GOGOETA

NOLA JARDUN
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HARRO GAUDE!
Animatu ikasleak talde-ekintza bat antolatzera eta egitera, 1969ko gau hartan egin zuten
bezala, sexu- nahiz genero-askapenaren alde
eta LGTBI+ pertsonen eskubideak duintzeko.
Adibidez:
1. Kartoia moztu eta armairuak eraiki daitezke, eta ikastetxeko ikasle guztiak haietan
zehar igarotzera animatu, goiburutzat hau
hartuta: “Neu ere armairutik atera naiz,
borroka honen alde egiteko”.
2. Eredu heterosexualak soilik erakusten
dituzten iragarkiak azter daitezke, eta iragarki horiek berreraiki/antzeztu, dibertsitatea erakutsiz.
3. Sare sozialetan kanpaina bat has daiteke,
traol edo hashtag bat eta/edo bideo bat
sortuz.

Jarduera egin ondoren, ondo legoke ebaluazio edo gogoeta kolektibo bat egitea, sortze-prozesuan eta jarduera egiteko unean bizi
izandakoaz.
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AURKEZPENA

UZTAILA
UZTAILAK 14
GENERO EZ BITARRAREN
IKUSGAITASUNAREN EGUNA

Gaur egungo sexu-genero sistema, nagusiki, bi
aukera dikotomikotan banatuta dago, hau da,
sistema bitarra da, gizonak eta emakumeak
(zis nahiz trans) baitira protagonistak. Baina bi
aukera horietatik harago, dibertsitate handiko
errealitate, identitate eta/edo adierazpenen
sorta zabal bat dago. Historian zehar eta munduan barrena, kultura guztietan, beti izan dira
kategoria bitarretan jaso ezin diren hainbat eta
hainbat ezaugarri: androginia, anbiguotasuna,
queer izatea, aukera bitarrekiko subertsiboa
izatea… Hala ere, badirudi Mendebaldean orain
hasi direla entzuten horrelako ahotsak, hala
nola Sam Smith abeslariarena.
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ABUZTUAK 31
ELKARTASUNAREN NAZIOARTEKO
EGUNA

AURKEZPENA

ABUZTUA
Gizakion dibertsitatea gizarte eta kulturen zerizanaren parte da, eta hortaz, baita gizakion elkartasuna ere. LGTBI+ pertsonen eskubideen
aldeko borrokak eta lorpenak –eta haietako askok bizirik irautea– ez ziren posible izango elkartasunik gabe. Dela banakoa bizirik irauteko
elkartasun-keinuak, dela kolektiboki bizitzeko
elkartasun-keinuak. Horren adibide dugu Malagako herri batek 2020ko ekainaren 28rako
erakutsitakoa (ikusteko klikatu hemen).

35 <

> 36

IRAILA
IRAILAK 23
BISEXUALITATEAREN
IKUSGAITASUNAREN EGUNA
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GOMENDIOAK

Honela definitzen da bisexualitatea:
erakarpen sexuala eta/edo erromantikoa, norberaren genero-identitate
bereko pertsonenganako eta beste
identitate batenganako, izan pertsona
hori trans* pertsona edo izan zis pertsona. Batzuetan, pansexualitate hitzarekin nahasten da, baina azken hitz
horrek bere baitan hartzen ditu bai bisexualitatea eta bai genero bitarretatik
haragoko beste edozein genero-identitate. Pertsona bisexualak har daitezke
heterosexualtzat nahiz homosexualtzat,
zer harreman-mota duten kontuan hartuta, eta horregatik, lan handiagoa egin
behar da haiek ikusgai bihurtzeko.

Oso garrantzitsua da eztabaida-garaian
hitz egiteko txandak errespetatzea.
Gainera, hitz egitea kostatzen zaienek
ere parte har dezatela saiatu behar
dugu, haiei ere hitza emanda. Eztabaida
bakoitzaren ondoren, dinamizatzaileak
baloratu beharko du ea lortutako gogoeta
egokia den aurreiritzia zalantzan jartzeko
edo ezeztatzeko. Egokia ez bada, gogoeta
hori hankaz gora jarriko duen ideia bati
buruz hausnartzera bultzatuko ditu
ikasleak. “Gogoeta” izeneko hurrengo
atalean zenbait argudio ematen dira
esaldi bakoitzerako.

NOLA JARDUN

AURKEZPENA
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TERMOMETROA
Talde osoa zutik jarriko da, gelaren erdian. Gelaren
alde bat BAI/EGIA adierazteko erabiliko da, eta beste
aldea, EZ/GEZURRA adierazteko.
Dinamizatzaileak esaldi bat esango du (behean adierazita daude); orduan, pertsona bakoitzak horri buruz
gogoeta egin beharko du, eta dagokion tokian kokatu. Esandakoarekin ados badago, “BAI/EGIA” adierazten duen aldean kokatuko da, eta ados ez badago,
“EZ/GEZURRA” adierazten duen aldean.
Ondoren, eztabaida egingo da bi aldeen artean. Bakoitzak hori zergatik pentsatzen duen azaldu beharko du, eta bere izenean bakarrik hitz egin ahal izango
du. Denak alda daitezke iritziz. Iritzia aldatzen duenak beste aldera igaro beharko du. Hona hemen zenbait esaldi:
- Bisexualitatea modan dago.
- Batzuek bisexualak direla diote, atentzioa emateko.
- Pertsona bisexualek gehiago ligatzen dute besteek
baino.
- Pertsona bisexualak biziotsu hutsak dira.
- Pertsona bisexualak halakoak dira, ez dakitelako
zer gustatzen zaien.
- Neska bisexual gehiago dago mutil baino.
Esaldi bakoitza landu ondoren, ikasleak berriro ere
gelaren erdira itzuliko dira, hurrengo esaldia entzun
eta dagokien tokian kokatzeko.

GOGOETA HELBURUAK
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- Errealitate bisexualak ikusgai egitea.
- Bisexualitateari buruzko aurreiritziak
eta estereotipoak hartu eta argudiatzea,
haietaz eztabaidatzea eta gogoeta egitea.

- Bisexualitatea modan dago: pertsonek gero eta askatasun handiagoa dute harreman afektibo-sexualak izateko, beste pertsonaren generoa zein den
axola gabe. Hori dela-eta, errealitate horiek gero
eta gehiago ikusten dira.
- Batzuek bisexualak direla diote, atentzioa emateko:
jendeak ez du norbera nabarmentzeko eta onespena lortzeko tresnatzat erabiltzen bisexualitatea; izan
ere, ezaugarri horrek bazterkeria eta diskriminazioa
sor dezake. Ez da gizartean goraipatutako ezaugarri
bat, ez du gizarte-pribilegiorik ekartzen.
- Pertsona bisexualek gehiago ligatzen dute besteek
baino: gehiago edo gutxiago ligatzea beste faktore
batzuen araberakoa da, hala nola nortasuna, jarrera eta ligatzeko trebetasunak, bai eta beste pertsonaren onespena eta desira ere. Gainera, kontuan
hartu behar da ez gaituela generoak soilik erakartzen, baizik eta beste aldagai batzuek ere eragina
dutela pertsonak gustukoak izate horretan. Hortaz, gerta daiteke pertsona heterosexual batek askoz gehiago ligatzea bisexual batek baino.
- Pertsona bisexualak biziotsu hutsak dira: pertsona
bat bisexuala izateak ez du esan nahi harreman

ordu 1
(ggb)

sexual gehiago dituenik bete orientazio sexual batekoek baino. Gainera, heteropatriarkatuak markatutako roletatik kanpo ateratzen diren jokabide
guztiak aipatzeko erabiltzen da “biziotsu” hitza;
adibidez, horixe esaten zaie sexu-harremanak oso
sarri dituzten emakumeei eta beren desira beldurrik gabe agertzen dutenei.
- Pertsona bisexualak halakoak dira, ez dakitelako
zer gustatzen zaien: gerta daiteke pertsona batek
bere desiraren orientazioari buruz zalantzak izatea
bere bizitzako garai batean, baina pertsona bisexual
gehienek argi dute bi generoekiko sentitzen dutela
erakarpena, eta genero bakoitzarekiko erakarpen-maila desberdina da pertsona bakoitzarengan.
- Neska bisexual gehiago dago mutil baino: horixe
diote datuek, gizon bisexualak halako bost direla emakume bisexualak, baina horrek erakusten
du maskulinitate hegemonikoak bultzatuta gizonezkoek malgutasun gutxiagoz bizi dutela beren
sexualitatea eta zailtasun handiagoak dituztela
jendaurrean adierazteko, horrek pribilegio-egoera
galtzeko arriskua ekarriko diela sentituta.
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URRIA
URRIAK 26
INTERSEXUALITATEAREN
IKUSGAITASUNAREN EGUNA
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Ezinbestekoa da dinamika hau gure taldearen hizkuntzamailara eta ezagutzetara egokitzea. Era berean,
garrantzitsua da aurkeztutako irudien artean aukera
egitea, beharrezkotzat jotzen bada.
Amaitzean, intersexualitatearen gaia pixka bat gehiago
sakontzeko eta fokalizatzeko, bideo hau ikus daiteke:
“Conexión Samantha”. Egia da programa horrek ez
duela lortzen intersexualitateari buruzko trataera erabat
egokia egitea, zenbait kontzeptu nahasten dituelako
(hala nola identitate ez-bitarrak eta intersexualitatea) eta
intersexualitatea patologiatzat hartzen duelako, baina
errealitate intersexualen dibertsitatea erakusten du
behintzat, bai eta erreferenteak ere.

HELBURUAK

1996ko urriaren 26an, Estatu Batuetako Boston hirian, intersexualen kolektiboaren
lehen protesta gertatu zen. Ezaugarri fisiko sexualekin lotutako errealitate hauek
ezezagunak dira oraindik jende askorentzat. Pertsona intersexualek eskubidea
dute beren gorputzaren eta beren identitatearen gainean erabakitzeko, eta beren
kabuz erabakitzeko tratamendu edo ebakuntzarik nahi duten ala ez. Horregatik,
2006tik, Espainian ezin zaio pertsona adingabe bati bere genitalak aldatzeko ebakuntzarik egin, baldin eta bizia arriskuan ez badu edo osasun-kontuengatik ez bada
behintzat.

GOGOETA

GOMENDIOAK

AURKEZPENA
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2 ordu
(ggb)

- Askotariko gorputzak daudela
aintzat hartzea eta horretaz
kontzientzia hartzea.
- Gorputzen eta edertasunaren
estereotipoei buruz gogoeta egitea.
- Errealitate intersexualak ikusgai
egitea.

Kontua da ikasleei ikusaraztea
gorputz guzti-guztiak direla egokiak eta denak izan daitezkeela
desiragarriak, salbuespenik gabe;
pertsona horiek ez daudela oker
(pertsonak berak hala esaten ez
badu behintzat) eta haiek gehiago
edo gutxiago maitatzea hedabideen
eraginaren ondorioa dela.

DESARROLLO
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ASKOTARIKO GORPUTZAK.
IKUS DITZAGUN!
Jarduera hau ikastalde osoarekin egin daiteke, edota
talde txikitan, binaka nahiz bakarka, baldin eta gero
erantzunak talde handian lantzen badira. Galdera
hauek egingo zaizkie ikasleei:
- Nolakoa uste da izan behar dutela nesken gorputzek?
Eta mutilen gorputzek?
Horretarako, bi zutabe egin daitezke: “femeninotzat hartzen diren kontuak” VS “maskulinotzat hartzen direnak”. Gai hauei buruz hitz egitea da asmoa:
azal leuna izatea; ile osasuntsua izatea; “proportzio
oneko” gorputzak izatea; bular handiak izatea; gihar
indartsuak izatea; genitalitateari buruzko usteak,
pertsona guztiak zisexualak edo ez-intersexualak
direla uste izatera bultzatzen dutenak; etab.
- Nolako neskak eta nolako mutilak agertzen dira iragarkietan edo sare sozialetan
(Facebook, Instagram…)?
Horrez gainera, nahi izanez gero, Instagramen ikasleek egiten dituzten jarraipenetako zenbait profil
ikus daitezke, eta haien analisi txiki bat egin: irudi
perfektuak, argi onaz eginak, arropa zaindua eta/
edo kalitate onekoa, instagramerrak gauza gutiziatuak dituztela, ondo makillatuta eta arduraz orraztuta (edo “arduragabe” orraztuta), etab.

- Zuen ustez, pertsona gehienek horrelako gorputzak eta bizitzak dituzte?
- Zer dira estereotipoak?
- Orduan, zer edertasun-kanon daude gizartean?
Ondoren, gorputz-dibertsitateari buruzko irudiak ikusiko dituzte (Eranskina III) eta galdera hauei buruz
hausnartuko dute:
- Zure ustez, ba al dago horrelako gorputzik?
- Zure eguneroko bizitzan aurkitu al ditzakezu horrelako gorputzak?
- Zein irudi gustatu zaizu gutxien? Zure ustez, zergatik ez zaizu gustatu?
- Zein irudik edo zerk eman dizute atentzioa?
- Zer nabarmenduko zenuke argazki hauetan?
- Zuri gustatuko al litzaizuke gorputz perfektua ez
duen norbait?
- Zergatik uste dugu badakigula zer-nolako genitalak
dituen norbaitek, ikusten ez baditugu ere? Zergatik
dira hain garrantzitsuak?
Asmoa da inkontzienteki barneratuta ditugun edertasun-kanon arauemaileak zalantzan jartzea, bai eta
desira-objektuak horien arabera planteatzea zalantzan jartzea ere.
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AZAROA
AZAROAK 20
HAURREN NAZIOARTEKO
EGUNA ETA TRANSGENEROEN*
OROIMENAREN EGUNA
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HELBURUAK

Alde batetik, 1959ko azaroaren 20an “Haurren Eskubideen Aldarrikapena” onartu zen, eta hortik dator
egun hori haurren nazioarteko egun bihurtzea. Egun
horretan, II. Mundu Gerran hildako haur guztiak
oroitzen dira, eta oraindik ere erabateko autonomia
aitortua ez duten –eta hori dela-eta zainpekoak
diren– guztien ongizatea eta garapena bermatzeko
saiakera egiten da. Beste alde batetik, egun hori
trans* pertsona guztien oroimenaren eguna ere
bada, Rita Hester izeneko trans* emakume afroamerikarraren omenez, trans* izateagatik hil baitzuten eta haren kasua ez baitzen errespetuz erabili
hedabideetan. Bi ospakizun horiek bilduta, trans*
haurren eskubideak aldarrikatu beharra jarriko da
mahai gainean, eta patologiatzat har ez dadin eta
hala etorkizun berdinzaleago bat lor dadin historian
zehar egin den borroka ere azalduko da.

- Trans* pertsonen egoerari buruz kontzientzia
hartzea.
- Pertsona bakoitzak bere burua zer generorekin
identifikatzen duen onartzea.
- Ulertzea ezinbestekoa dela oraina berdinzaleagoa
izatea lortzea, etorkizunera begira.
- Trans* adingabeak zaintzeko konpromisoa
kolektibo egitea.

GOMENDIOAK

AURKEZPENA
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Dokumentala
ikusi aurretik,
azaldu
testuingurua.

1 30’
(ggb)

NIRE SAMURAI TXIKI
HANDIA
“Mi pequeño gran samurai” dokumentala ikusiko
da, Ekai izeneko ondarrutar gazteari buruzkoa.
Bai Ekai bera eta bai filma haurren ongizatearen
aldeko borrokaren eta pertsona transexualen
borroken adierazpena dira. Bat eginda ageri
dira, batetik, trans* memoria, eta bestetik, trans*
haurren ongizatea bermatzeko erronka.
Ondoren, introspekzio-ariketa bat proposatuko da, hau da, idazlan labur bat idazteko eskatuko zaie ikasleei, bideoa ikusi bitartean zer
bizi izan duten azaltzeko: nola sentitu diren,
zer emozio bizi izan dituzten, zerk harritu dituen, zerk ez dituen harritu.
Norberaren iritzia ere idatz dezakete, edota
antzeko egoeretan dauden pertsonentzako
mezuak, bai eta horren inguruko konpromisoak ere.
Amaitzeko, idazlanekin eskulanak egin ditzatela eska dakieke, edo zatiak ebaki edo posterrak egin ditzatela, guztiarekin aldare moduko
bat egiteko, hala Ekairen omenez nola bere buruaz beste egin duten edo gaizki pasatu duten
trans* haur guztien omenez. Erritual moduko
bat izango da, modu sinbolikoan mezu indar-emaileak helarazteko eta kolektibo egiteko.

GOGOETA

NOLA JARDUN
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Trans* haurren bizitzak bizirik irauten duten
pertsonen bizitzarekin parekatu behar dira,
barne-indar handiko pertsonatzat hartuta,
pena sentitu gabe edo gutxiago direlakoan
atsegin ematen saiatu gabe. Aitzitik, gure
begiradarekin ahaldundu egin behar ditugu,
hobekuntzarako muina begiratzen duten begietan jarrita.
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ABENDUA
ABENDUAK 10
GIZA ESKUBIDEEN NAZIOARTEKO
EGUNA
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GOMENDIOAK

1948ko abenduaren 10ean, Nazio Batuen
Batzar Nagusiak Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala onartu eta aldarrikatu zuen. Bertan, herrialde kide guztietako
nazio eta herri guztiei eskatu zien ahalegindu zitezela, hala bakoitza bere aldetik
nola erakunde gisa, bertako printzipioak
inspirazio-iturritzat hartzen, eta susta
zitzatela pixkanakako neurriak, onartua
eta aplikatua izateko. LGTBI+ komunitatearen eskubideak giza eskubidetzat
onartuak izan daitezen, Nazio Batuak
hainbat proposamen joan dira martxan
jartzen, herrialde askotan oraindik ere
ez baitira errespetatzen, eta zigortu ere
egiten baitira.

Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko
desparekotasunak sendotzen dituzten
diskurtso eta imajinarioei aurre egitea
gomendatzen dugu. Alegia, LGTBI+
pertsonek diskriminazioa pairatzen dute,
hala Iparraldeko herrialdeetan (garatuak
deritzenetan) nola Hegoaldekoetan.
Dena den, diskriminazio-motak
desberdinak dira forma aldetik, eta beraz,
egoera batzuetan eskubide-urraketak
agerikoak dira, baina beste batzuetan
zailagoak dira antzematen.

HELBURUAK

AURKEZPENA

> 50

- LGTBI+ pertsonen
eskubideak giza
eskubidetzat aldarrikatzea.
- Munduan LGTBI+
pertsonen eskubideak
zer egoeratan dauden
aztertzea.

1 - 2 ordu
(ggb)

Taldetan jarrita, ahal dela lau taldetan, zenbait
mapa aztertuko dituzte; hain zuzen, LGTBI+ pertsonek munduan zehar dituzten sexu-eskubideei
eta ugaltze-eskubideei buruz ILGA elkarteak (International Lesbian and Gay Association) 2017an
egindako mapak.
- Orokorra
https://ilga.org/es/node/86200
- Kriminalizazioa
https://ilga.org/es/mapa-leyes-orientacion-sexual-criminalizacion-2017
- Babesa
https://ilga.org/es/mapa-leyes-orientacion-sexual-proteccion-2017
- Aintzatespena
https://ilga.org/es/mapa-leyes-orientacion-sexual-reconocimiento-2017
Talde bakoitzak bere mapan zehaztutako aldaera azalduko du, eta azpimarragarrienak iruditzen
zaizkion datuak aipatuko ditu. Lau mapak konparatuko dituzte. Aztertutakoari buruz eztabaidatuko dute: iritziak, sentimenduak, inpresioak,
usteak. Gehien errepikatzen diren ideiak jaso, eta
ondorioak aterako dituzte, eta bakoitzak bere aldetik informazio gehiago lortzeko aholkatuko zaie.

GOGOETA

NOLA JARDUN
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Ikuspegi etnozentrista alde batera uzteak
lagundu egingo digu ikusten zein den
munduko edozein lekutan beren sexualitateak dibertsitatez bizi dituzten pertsonen aurkako desberdinkerien eta diskrimazioen matrizea.
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LESBIANAK

PATRICIA YURENA
Patricia Yurena Rodríguez Alonso
1990eko martxoaren 6an jaio zen,
Granadilla de Abona-n, Tenerifen
(Kanaria Uharteak, Espainia). 23
urte zituela, bere jaioterri txikia
uztea erabaki zuen (Tenerifen) modelo-lanbideari ekiteko, eta horixe
jotzen du berak bere lorpen pertsonal garrantzitsuena.
Patriciak jendaurrean adierazi du
harreman lesbiko bat duela. Bera
da nazioarteko edertasun-lehiaketetako erreginen eta Miss Espainiako irabazleen artean lehen
emakume lesbiana.
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LESBIANAK

Mr Dume (2018)

Mr Dume (2018)

Mr Dume (2018)
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LESBIANAK

HAYLEY KIYOKO
Abeslaria da hainbat taldetan,
2007tik (Hede, The Stunners…).
2010. urtetik, zenbait abesti atera
ditu bakarlari gisa. Hayley Kiyocok
modu naturalean adierazten ditu
emakumeen arteko harremanak
bere bideoklipetan: “Girls like girls”,
“Cliffs Edge”, “Feelings”, “What I
need”...
Hayley Kiyokok agerian bizi du
bere lesbianismoa. Badu itxaropen bat: bere musikarekin emakume homosexualen arteko maitasun-harremanak normalizatzen
laguntzea, erabat heteronormatibotzat jotzen duen gizarte honetan eta musika-industrian.
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LOVE Magazine (2015)

LOVE Magazine (2015)

LOVE Magazine (2015)
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LESBIANAK

STELLA MAXWELL
Stella Maxwell oso modelo ezaguna da, Victoria’s Secret-en aingeruetako bat eta Max Factor-en
aurpegia izateagatik. Belgikan jaio
zen, eta herrialde hartan bizi izan
zen 13 urte bete zituen arte. Hasieran, Australiara joan zen bizitzera
aldi labur batez, eta azkenik Estatu
Batuetara. Emakume lesbiana da,
eta ez du ezkutatzen bere sexualitatea: unean uneko bere bikotekidea musukatzen ageri deneko
argazkiak sare sozialetara igotzen
ditu, eta ezkutatu gabe ibiltzen da
harekin kalean.
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Andrew Campbell (2011)

Andrew Campbell (2011)

Andrew Campbell (2011)
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LESBIANAK

MARTINA
NAVRATILOVA
Martina Navratilova oso txikia
zela hasi zen tenisean jokatzen.
1973an, 15 urte zituela, bere herrialdeko txapelketa nazionala
irabazi zuen. 1975ean tenis-jokalari
profesionala bihurtu zen, oraindik
ere nerabea zela. Esan daiteke ia
ez zuela partidarik galdu 70eko
eta 80ko hamarkadetan zehar, eta
emakumeen teniseko historiako
jokalari onena aukeratu zuten, bozketaz, Tennis Magazine aldizkarian,
40 urteko epea hartuta (1965etik
2005era bitartean). Ekintzaile edo
aktibista lesbiana ezaguna da.
Homosexualen eskubideen aldeko
mugimendua oso garrantzitsua da
berarentzat, eta jendaurrean babestu du, bizitza osoan zehar.
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Fashion Week Mexico (2020)

Fashion Week Mexico (2020)

Fashion Week Mexico (2020)

> 70

LESBIANAK

MONTSERRAT
OLIVER
Montserrat Oliver telebista-aurkezlea, modeloa, aktorea, enpresaburua eta ekoizlea da. Hainbat
ekitaldi garrantzitsuren berri emateaz arduratzen da, hala nola Olinpiar Jokoen eta Munduko Futbol
Txapelketen berri emateaz. Bere
lanbidea dela eta, abentura ikaragarriak bizi izan ditu: Bengalako
tigre baten kaiolan sartu zen, tiro
bat bota zioten, marrazoekin batera igerian ibili zen eta su eman
zioten, besteak beste. Mexikoko
artisten artean, bera da lesbiana
dela jendaurrean aitortu duen bakarretako bat, baina argi utzi du ez
duela sentitzen “armairutik ateratzeko” beharrik.
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Makeip (2016)

Makeip (2016)

Makeip (2016)
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LESBIANAK

ANDREA
MOMOITO
Andrea Momoitio (Ortuella, 1989)
Espainiako kazetari bat da. Pikara
Magazine izeneko aldizkari digital
feministaren koordinatzaileetako
bat da. Hainbat elkarrizketa eta
erreportaje egin ditu erreferentziazko emakumeei eta aldarrikapen feministei buruz. Honela definitzen du bere burua: «Makarroiak
tomatearekin atsegin dituen pertsona, adikzioa izateraino. Lotsati
ohia, irreberentea eta melomanoa.
Lesbiana eta feminista. Ordena
horretan».
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TRANS*-ak

Jimmy Kimmel (2016)

Jimmy Kimmel (2016)

Jimmy Kimmel (2016)
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TRANS*-ak

LAVERNE COX
Laverne Cox Estatu Batuetako
aktore bat da, reality show-etako izarra, telebistako ekoizlea eta
LGBT komunitatearen eskubideen
defendatzailea. Emmy sari baterako izendatutako lehen trans*
emakumea bihurtu zen; zehazki,
Orange Is the New Black telesailean Sophia Burset-en papera
egiteagatik izendatu zuten, komedia-telesail bateko bigarren mailako emakume aktorerik onenaren
kategorian. 2014ko ekainaren 9an,
Time aldizkariko azalean agertu
zen, eta, beraz, hura izan zen jendaurrean transexualtzat aitortutako pertsona bat aldizkari horren
azalean agertutako lehen aldia.
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TRANS*-ak

Tmex Tu Televisión Social (2018)

Tmex Tu Televisión Social (2018)

Tmex Tu Televisión Social (2018)
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TRANS*-ak

CARLA
ANTONELLI
Carla Antonelli (Güímar, Tenerife,
Espainia, 1959ko uztailaren 13a)
aktorea da, politikaria eta LGBT
kolektiboaren eskubideen aldeko
ekintzaile transexual ospetsua.
2011. urtetik, Espainiako Langile
Alderdi Sozialistako diputatua da
Madrilgo Biltzarrean. Bera izan da
Espainian halako kargu bat lortu
duen lehen emakume transexuala,
lehena eta bakarra. Egun, Madrilgo
Irrati Telebistako Batzordeko presidentea da, bai eta Gizarte Politiken, Familiaren, Berdintasunaren
eta Jaiotza-tasaren Batzordeko
bozeramaile ondokoa ere, eta familien, adingabeen eta LGTBI gaien
arduraduna.
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TRANS*-ak

Daniel de Jorge (2020)

Daniel de Jorge (2020)

Daniel de Jorge (2020)
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TRANS*-ak

ELIZABETH DUVAL
Elizabeth Duval 2001ean jaio zen,
Madrilen. Txikia zela, haren etxean
inork ez zuen libururik irakurtzen,
baina, hala ere, gaur egun urtean
80tik gora irakurtzen ditu berak.
Frist Dates telebista-saioan agertu
da. Bere buruaz dio postmarxista
eta transgeneroa dela. Parisen
egin zituen ikasketak, eta lehen liburua argitaratu du. Haren aburuz,
intelektualtasuna eta ‹realitieak›
bateragarriak dira. Ekintzaile ezaguna da sare sozialetan; haren
Twitter kontua, adibidez, bero-bero
jarri ohi da.
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TRANS*-ak

Aaron Philip Instagram (s.f.)

Aaron Philip Instagram (s.f.)

Aaron Philip Instagram (s.f.)
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TRANS*-ak

AARON PHILIP
Munduko modaren alorrean, Aaron Philip da lehenengoetako modelo beltz, trans* eta desgaitua.
Sare sozialak erabiltzen ditu bere
modura ikusgaitasuna sortzeko,
eta LGTBI+ komunitatearen eskubideen aldeko ekintzaile handitzat
jotzen du bere burua. Honela definitzen du bere burua: bere desgaitasunak defini dezan uzten ez
duen norbait.
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BISEXUALAK

SMP Entertainment (2016)

SMP Entertainment (2016)

SMP Entertainment (2016)
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BISEXUALAK

LADY GAGA
1986ko martxoaren 28an jaio zen,
New Yorkeko Manhattan barrutian.
Oso gaztetan hasi zen abesten eta
pianoa jotzen. Jesusen Bihotzaren
komentuko eskolan ikasi zuen, eta
han jazarria izan zen, haren itxura
fisikoa zela eta. Hainbat urtez zegokion prestakuntza jaso ondoren,
munduan pop-musikaren erreferentziazko pertsona eta eragin
handikoa izatea lortu zuen. Lady
Gagak agerian bizi du bere izaera
bisexuala, eta ahal duen guztietan
aldarrikatzen ditu ozen LGBT komunitatearen eskubideak.
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BISEXUALAK

Foreign and Commonwealth Office (2014)

Foreign and Commonwealth Office (2014)

Foreign and Commonwealth Office (2014)
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BISEXUALAK

ANGELINA JOLIE
Angelina Jolie txiki-txikitatik egon
da antzezpenaren munduari lotuta. Heldutan, hainbat film arrakastatsutan parte hartu zuen, eta
nazioartean oso ezaguna egin zen
2001ean, Lara Croft: Tomb Raider
filmari esker. Film horrek Hollywoodeko izar bihurtu zuen, behin
betiko. Angelinak argi eta garbi eta
zintzoki hitz egiten du gizon-emakumeekiko dituen sentimenduez,
bere orientazio sexualaz, eta hori
dela-eta lesbianen nahiz bisexualen komunitateek irudi ikonikotzat
hartu eta onartu dute.
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BISEXUALAK

George Charles Beresford (1902)

George Charles Beresford (1902)

George Charles Beresford (1902)
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BISEXUALAK

VIRGINIA WOOLF
Virginia Woolf (Londres, 1882ko
urtarrilaren 25a - Lewes, Sussex,
1941eko martxoaren 28a), britainiar idazlea izan zen, bai eta XX.
mendeko abangoardia eta modernismo anglosaxoiaren nahiz nazioarteko feminismoaren irudirik
garrantzitsuenetako bat ere. Gela
bat norberarena saiakera idatzi
zuen; bertakoa da esaldi ezagun
hau: “Fikzioa idatziko badu, emakumeak dirua behar du, eta gela bat
beretzat”. Saiakera horretan, emakumeen zailtasunen berri eman
zuen. Zer harreman izan zituen
kontuan hartuta, haren orientazio
sexuala bisexualtzat hartu izan da.

87 <

PANSEXUALAK

Steve Krysak (2010)

Steve Krysak (2010)

Steve Krysak (2010)
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PANSEXUALAK

MILEY CYRUS
2006an, Disney Channel kateko telesail ezagun bateko protagonista
bihurtu zen: “Hannah Montana” telesailekoa, hain zuzen. Hor, nerabe
baten papera jokatzen zuen, eta
pertsonaia horrek bi bizitza zituen:
batetik, neska arrunt bat zen, eta
bestetik, pop-izarra. Handik gutxira,
Mileyren ibilbide profesionalak gora
egin zuen, eta non-nahi ikus zitekeen haren irudia. Miley Cyrusek
pansexualtzat jotzen du bere burua,
hau da, pertsonek erakartzen dute,
generoa edo orientazio sexuala kontuan hartu gabe. Dioenez, 2016an
ohartu zen horretaz, aurretik ez baitzekien ziur.
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INTERSEXUALAK

Myles Kalus Anak Jihem (2019)

Myles Kalus Anak Jihem (2019)

Myles Kalus Anak Jihem (2019)
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INTERSEXUALAK

HANNE GABY
ODIELE
Hanne Gaby Odiele Vogue aldizkarian agertu zen 2006an, eta
Philosphy di Alberta Ferretti-ren
irudi bihurtu zen. Auto batek harrapatuta larri egon ondoren, osatu
eta modelo-desfileetan lan egitera itzuli zen, hainbat marka handirentzat: Chanel, Givenchy eta
Prada, besteak beste. Intersexual
jaio zen, androgenoekiko erresistentziaren sindromea izateagatik.
Horrek esan nahi du kanpotik alua
zuela, baina DNAn XY kromosomak zituela, bai eta barneko sexu-organo ez-estandarrak ere. Horren
inguruan, adierazi izan du zenbait
ebakuntza mediko egin zizkiotela
txikitan, ez berak eta ez gurasoek
baimen informaturik eman gabe.
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INTERSEXUALAK

Matthew Lewis/Getty Images Europe (2011)

Matthew Lewis/Getty Images Europe (2011)

Matthew Lewis/Getty Images Europe (2011)
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INTERSEXUALAK

SARAH GRONERT
Sarah Gronert alemaniar tenislari
bat da, eta 2012an munduko 164.
onena zela jo zuten. 1986ko uztailaren 6an jaio zen, Linnich-en. Bizitzan zehar sari garrantzitsu asko
irabazi ditu. Intersexual jaio zen,
eta haibat ebakuntza egin zizkioten. Emakumetzat du bere burua
eta emakume gisa lehiatzen da.
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GENERO JARIAKORRA

Eva Rinaldi (2012)

Eva Rinaldi (2012)

Eva Rinaldi (2012)
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GENERO JARIAKORRA

RUBY ROSE
Ruby Rose australiarra modeloa da,
aurkezlea, aktorea, DJ-a, abeslaria
eta boxeolari amateurra. Amak bakarrik hazi zuen; izan ere, ezkongabea zen eta 20 urterekin izan zuen
alaba. Argi eta garbi agertu du lesbiana dela, eta genero jariakorreko
pertsonatzat du bere burua, baina
ez zaio axola hitz femeninoak bakarrik erabiltzea bere buruari buruz
hitz egiteko. Azaldu duenez, txikitan
dirua aurreztu ohi zuen, sexuz aldatzeko ebakuntza ordaindu ahal izateko, baina gerora bere gorputzarekin gustura sentitzen ikasi zuen, eta
ez zuen halako ebakuntzarik egin.
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1. Zer pertsonaia ezaguni lotuta sortu zen lesbiana
hitza?
Safo Lesboskoa
Ana de Les

Lesbonia
Afrodita jainkosa

2. Zein filmetakoa da argaki hau?

4. Zer hitz erabiltzen da lesbianen aurkako erasoak
edo diskriminazioak izendatzeko?
Lesbofobia
Biak dira zuzenak

Homofobia
Bakar bat ere ez da zuzena

5. Nolako itxura dute lesbiana gehienek?
Maskulinoa
Androginoa

Femeninoa
Bakar bat ere ez da zuzena

Filmeko eszena bat (2013)

6. Garai batean, lesbianismoa gaixotasuntzat hartzen zen. Zer urtetan utzi zitzaion gaixotasuntzat
hartzeari?
1945
1990

1975
2005

7. Zer herrialdetan ez dago ia batere lege-babesik
lesbofobiak eragindako diskriminazioetarako?
Descubriendo el amor
No sin ella

La vida de Adèle
Habitación en Roma

3. Zer beste hitz erabiltzen dituzte lesbianek beren
burua aipatzeko?
Bollera
Safista

Tortillera
Denak dira zuzenak

Mexiko
Portugal

Estatu Batuak
Hegoafrika
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11. Aktore hau agerian da lesbiana. Nor da?

Josh Jensen (2009)

Carlos Delgado (2018)

8. Influencer honek lesbiana dela adierazi du. Nola du
izena?

Laura Escanes
Sara Escudero

Dulceida
Ines Arroyo

9. Zer abeslarik azaldu zuen lesbiana zela?
Chavela Vargas
Malú

Whitney Houston
Carla Bruni

10. Interneteko web-orri hauetako zein EZ da lesbianentzako erreferentzia?
Hay una lesbiana en mi sopa
Lesbicanarias
Pikara Magazine
Cristianos gays

Cecilia Suárez
Ellen Page

Léa Seydoux
Millie Bobby Brown

12. Nola lor dezakete lesbianek ama izatea?
Adoptatuz
Bikotekidea emakume transexuala izanda
Intseminazioz
Erantzun guztiak zuzenak dira

ERANTZUNAK
1. Safo Lesboskoa
https://www.redlgbtidevenezuela.org/lesbianas/origen-de-la-palabra-lesbiana#:~:text=La%20palabra%20%E2%80%9Clesbiana%E2%80%9D%20est%C3%A1%20derivada,para%20su%20instrucci%C3%B3n%20y%20diversi%C3%B3n.
2. La vida de Adèle
https://www.filmaffinity.com/es/film361182.html
3. Denak dira zuzenak
4. Biak dira zuzenak
5. Femeninoa
https://www.lesworking.com/wp-content/uploads/2017/10/20170716-Resumen-resultados-encuesta-v1.pdf
6. 1990
https://www.publico.es/politica/homosexualidad-dejo-considerada-oms-enfermedad.html
7. Estatu Batuak
https://elpais.com/sociedad/2019/03/19/actualidad/1553026147_774690.html
8. Dulceida
https://bloges.influence4you.com/top-influencers-espanol-moda/
9. Chavela Vargas
https://www.canarias7.es/cultura/cine/chavela-vargas-artista-mujer-y-lesbiana-AL1184417
10. Cristianos Gays
11. Ellen Page
https://www.huffingtonpost.es/2014/02/17/ellen-page-lesbiana-discurso_n_4801897.html
12. Erantzun guztiak zuzenak dira
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GORPUTZ ANIZTASUNAK.
IKUS DITZAGUN!
Erreferentzia bibliografikoa: Vagianos, A. (6 de agosto de 2015). Cinco mujeres ‹gordas› posan en ropa
interior para eliminar el estigma de la gordura. Huffington Post. Recuperado de https://www.huffingtonpost.es/2015/08/06/mujeres-gordas-fotos-lenceria_n_7938258.html

Erreferentzia bibliografikoa: David Andrew Copeland,
Dr. Mordcai Blau. (2009). Wikipedia Ginecomastia.
Recuperado de https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Adolescent_with_Gynecomastia.jpg y https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asymmetric_Gynecomastia.jpg

Mariana Godoy (2015).

David Andre Copeland, Dr. Mordcai Blau (2009).
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Erreferentzia bibliografikoa: Vivir y otras ficciones.
(2017). Recuperado de https://www.facebook.com/
pages/category/Community/Vivir-y-otras-ficciones-636566846485271/

Erreferentzia bibliografikoa: Wikipedia. Síndrome de
Turner. (2020). Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Turner#/media/Archivo:Neck_
of_girl_with_Turner_Syndrome_(before_and_after).jpg

Afra Rigamonti (2017).

Johannes Nielsen (2007).
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Erreferentzia bibliografikoa: Llop, M. C. (2017). Construcciones identitarias. Construccions Identitàries.
Work in progress. España. Bellaterra.

Erreferentzia bibliografikoa: Mr. Elbank. (2015). Harnaam
Kaur. Recuperado de https://search.creativecommons.
org/photos/a80fb2a6-ced4-496e-a253-824b359b8bff

Mar C. Llop, Construccions Identitàries. (Bellaterra, 2017)

Mr Elbank (2015).

Erreferentzia bibliografikoa: Cookie_Studio. (2020).
Freepik.com. Recuperado de https://www.freepik.
es/foto-gratis/divertido-retrato-pareja-lesbiana-chicas-jovenes-estudiantes-ropa-juego-chica-pelo-largo-siendo-mas-alta-que-su-novia-baja_9029931.
htm#page=1&query=divertida%20pareja%20lesbianas&position=5

Cookie_Studio. Freepik.com (2020).
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