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5.1. BERDINDU ELKARTEAREN JARDUNAREN 
FLUXUGRAMA

ESKAERAK
• LGTBI pertsonak
• Familia eta ingurunea
• Ikastetxeak
• Irakasleak
• Administrazio publikoak
• Komunikabideak
• Bestelakoak

BERDINDU
PERTSONAK

BERDINDU
ESKOLAK

BERRITZEGUNEEN ETA/
EDO IKASTETXEEN 

ESKAERAK

INFORMAZIO ETA/EDO DOKUMENTAZIO 
INDIBIDUALIZATUA

AHOLKULARITZA ETA JARRAIPEN
 INDIBIDUALIZATUA

BULEGOAK GIPUZKOAN, BIZKAIAN, 
ARABAN

IBILTARI

Transexualei arreta ibiltaria ematea eta 
berdinen arteko arreta

SAREKO LANA
BARNE-KOMUNI-

KAZIOA

BIDERATZEAK

GIZARTE-ZERBITZUEN 
SARE PUBLIKORA
• Osasun-arlokoak
• Ekonomikoak
• Lan-arlokoak
• Juridikoak
• Hezkuntza-arlokoak
• Sozio-kulturalak
• Bestelakoak

KANPORA
• Era Berean
• Beste elkarte batzuk
• Bestelakoak

ZERBITZUAREN EBALUAZIOA ETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK
Txosten kualitatiboak eta kuantitatiboak egitea, hilean behin, sei hilean behin eta urtean behin
HOBEKUNTZAK AZTERTZEA BERDINDU ZERBITZUAREN KALITATEA AREAGOTZEKO

IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA
AHOLKULARITZA, JARRAIPENA, 

INFORMAZIOA ETA DOKUMENTAZIOA
Arreta LGTBIfobia kasuetan eta sexu-

aniztasunaren integrazioa
Formatuak: 4 eta 6 ordu

Ikastetxeei materiala eskaintzea
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5.2. SARRERA

2000ko otsailaren 4an, Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak legez besteko proposamen bat 
onartu zuen. Proposamen horretan, Eusko Jaurlaritzari eskatzen zitzaion abian jar zezan gay, 
lesbiana, transexual, bisexual eta intersexualei (LGTBI) zein horien gertukoei informazioa, arreta 
eta aholkularitza eskaintzeko zerbitzua, Foru Aldundiekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Udal nagusiekin bat etorrita. Proposamen horretan argi adierazten zen sexu-orientazioak eta 
sexu-nortasunak eragindako diskriminazioari aurre egiteko eta kolektibo horren eskubideen 
aldeko politika publikoak prestatzeko borondate politikoa izan bazela.

Jatorria hori izanik, bi urte geroago, Legebiltzarrak bultzatuta eta Jaurlaritzaren Erabaki 
bidez, 2002ko azaroaren 4an honako hau sortu zen: Berdindu Lesbiana, Gay, Transexual, 
Bisexual eta Intersexualei eta haien inguruneari arreta emateko Euskal Zerbitzua; Enplegu 
eta Gizarte Gaietako Sailari atxikita dago, Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako 
Zuzendaritzaren bitartez.

Zalantzarik gabe, lorpen garrantzitsua izan da eta arian-arian garatu da, egun den bezalakoa 
izatera iritsi arte. Izan ere, Berdindu Zerbitzuan bi ikuspegi biltzen dira gaur egun, Gobernuak 
aztergai dugun esparru honetan dituen kezka nagusiekin bat etorrita:

BERDINDU PERTSONAK/IBILTARI

Lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualei (LGTBI) zein ingurukoei, sexu/
genero-aniztasuna duten adingabeak dituzten familiei, bai eta trabesti, transgenero, 
queer eta abarri ere informazioa, arreta eta aholkularitza ematea.

Berdindu Ibiltari, arreta ibiltaria EAEko lurralde guztietan eta “Berdinen arteko 
arreta”, hau da, zerbitzura jotzen duten erabiltzaile guztiei sexu-identitate bereko 
pertsona transexual batek egingo die arreta.

BERDINDU ESKOLAK

Ikastetxeei aholkularitza ematea Aniztasunaren (sexu-aniztasuna, familia-aniztasuna 
eta genero-aniztasuna) arloan.

Berdindu eta Ibiltari zerbitzuaren bulegoen berri ematea.

Sare-lana.

Berritzegune Nagusia eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura Saila inplikatzea hilez hil egin beharreko jardunetan.

Sexu/genero-aniztasuna duten adingabeak dituzten familiei informazioa, arreta eta 
aholkularitza ematea, betiere ikastetxeak eskatzen badu.
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5.3. BERDINDU ZERBITZUA

5.3.1. ZER DA

Berdindu zerbitzu publikoa da, eta sexu-, familia- eta genero-aniztasunarekin lotutako 
gaiei buruzko informazioa eta arreta ematen du; Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailak sustatzen du.

5.3.2. EGINKIZUNAK

Zerbitzuak honako eginkizun hauek betetzen ditu:

•  Arreta eta aholkuak ematea lesbianei, gayei, transexualei, bisexualei eta intersexualei, 
bai eta haien ingurukoei ere, sexu-joera edo sexu- eta/edo genero-nortasunaren 
inguruko edozein gairi buruz.

• Informazioa eta arreta ematea hezkuntza-komunitateari, gizarte-eragileei eta pro-
fesionalei, komunikabideei eta, oro har, herritarrei, LGTBIfobia desagerraraztea 
xede izanik.

• LGTBI kolektiboari dagokionez, berdintasunaren aldeko eta diskriminazioaren 
kontrako politikak diseinatzea eta proposatzea.

Horretaz gain, LGTBI kolektiboarekin batera, Berdindu zerbitzuak honako hauek ere 
egiten ditu:

• Gizartea sentsibilizatzeko kanpainak.

• Elkarteekin koordinatzea eta lankidetzan aritzea.

5.3.3. KONPROMISOAK

BERDINDU zerbitzu publikoak emozionalki eta gizartean laguntzen die LGTBI pertsonei, 
baita sexu/genero-aniztasuna duten adingabeak dituzten familiei ere, betiere gainerako 
herritarren eskubide berdinekin gizarteratzeko beharrezkoa den emozio-sendotasuna 
lor dezaten, eta gizarte- eta familia-inguruneak sor litezkeen gizarte-bazterkeriako edo 
diskriminazioko egoeretatik babestea lortzeko.

Berdinduk emozionalki eta gizartean laguntzeko zerbitzuak baino ez ditu ematen, eta ez 
da gai medikoetan sartzen, Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzuak artatzen dituen osasun 
publikoko prestazioen esparruan; gai horiek, hein batean, ekainaren 28ko 14/2012 
Legearen (transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak 
aitortzeari buruzkoa) III. “Osasun-arloko arreta” kapituluan deskribatuta daude.
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BERDINDU zerbitzu publikotik kanpo esanbidez eta bereziki geratuko dira diagnostikoekin 
eta tratamendu hormonalekin, ebakuntza plastiko-kirurgikoekin lotutako gai guztiak, 
eta mediku eta erizain profesionalek eta arreta psikoterapeutiko eta sexologikoko 
profesionalek egindako lana eraginpean hartzen duen gai oro. Gai horiek guztiak trans 
pertsonei laguntzeko ebaluaziorako eta diziplina anitzeko tratamendurako Erreferentziako 
Unitatean lantzen dira; unitate hori 2009. urtean sortu zen Gurutzetako Ospitalean, 
Osakidetza Euskal Osasun Sistemaren barruan.

Adingabeekin zuzenean egin beharreko lana alde batera utzi da; Berdinduk adingabeen 
familia-ingurunean, eskola-ingurunean... laguntzen du, baina horri dagokionez, otsailaren 
28ko 3/2005 Legean (haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa) erabakitakoaren 
arabera jokatzen da.

5.3.4. NOLA DAGO EGITURATUTA

Berdindu zerbitzu publikoa hainbat mailatan egituratzen da arretaren hartzaile den 
pertsona edo erakundearen arabera, baina lehentasun dira, betiere, sareko lana eta funts 
publikoak modu eraginkor eta arduratsuan erabiltzea.

• Berdindu Pertsonak/Ibiltari: Informazioa eta laguntza ematea du xede, eskatzen duen 
orori –lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualei, eta haien inguruneari–, 
baita sexu/genero-aniztasuna duten adingabeak dituzten familiei ere. Zerbitzua 
hiru lurraldeetan eskaintzen da, eta honako elkarte hauek kudeatzen dute: Aldarte 
(Bizkaian, Araban) Errespetuz (Ibiltari zerbitzua) eta Gehitu (Gipuzkoan).  

• Berdindu Eskolak: EAEko ikastetxeetako irakasleei prestakuntza eta aholkularitza 
ematea du xede, sexu-, familia- eta genero-aniztasunari dagokienez. Guztiok 
elkarteak kudeatzen du zerbitzua.

5.3.5. BALIABIDE MATERIALAK 

Zerbitzua kudeatzen duten erakundeek beren egoitzetan duten azpiegituran oinarritzen 
dira Berdinduren prestazioak; hona hemen egoitzak:

Kolon kalea 50 (Donostia) 

Berastegi kalea 5 (Bilbo) 

Zapatari kalea 39 (Gasteiz)

Benidorm kalea 1 (Bilbo)

Azpiegitura horren osagarri, trans pertsonei (transexualak eta/edo transgeneroak) arreta 
ibiltaria eskaintzen zaie (Berdindu Ibiltari); hartara, erabiltzaileak nahi badu bere 
etxean jaso dezake arreta. Zerbitzu hori “Berdinen arteko arretan” oinarritzen da, hau 
da, zerbitzura jotzen duten erabiltzaile guztiei sexu-nortasun bereko pertsona transexual 
batek egingo die arreta. 
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5.3.6. JARDUTEKO OINARRIZKO PRINTZIPIOAK
Zerbitzu publikoaren erabiltzaileei arreta ematean honako printzipio hauei jarraitzen zaie: 

• Konfidentzialtasuna.

• Zintzotasuna.

• Errespetua.

• Profesionaltasuna.

• Eraginkortasuna.

• Kalitatea.

• Baldintzarik gabeko laguntza eta onespena (ez epaitu, ez iritzia eman).

• Erabiltzailearen edo kasuan kasuko ikastetxearen ezaugarrietara moldatzea.

• Aktiboki entzutea: aztertu, entzundakoa egiaztatu, galdera irekiak egin, laburbildu…

• Enpatia.

• Erabiltzaileak berez dituen baliabideak sustatu.

Horretaz gain, Ibiltari zerbitzuak beste printzipio bat ere biltzen du: “Berdinen arteko 
arreta”, hau da, zerbitzura jotzen duten pertsona transexual guztiei sexu-nortasun bereko 
pertsona transexual batek egingo die arreta. 

5.3.7. ARRETA EMATEKO BIDEAK

Berdindu Pertsonak: Zerbitzuak hiru bide nagusi ditu arreta emateko: telefono bidez, 
aurrez aurre eta posta elektronikoz. Kasu guzti-guztietan, lehen aipatu ditugun 
jarduteko printzipioei jarraitzen zaie. 

Berdindu Ibiltari: Pertsona transexualei arreta emateko kasu zehatzetan, zerbitzu 
ibiltaria eskaintzen da, erabiltzaileek joan-etorririk egin behar izan ez dezaten.

Berdindu Eskolak: Arreta emateko bide nagusia aurrez aurrekoa izaten da; ikastetxera 
joaten da, irakasleen eskariei erantzuteko asmoz. Ikastetxean egonda, agian 
Aholkularitza behar izango dute, edo agian Prestakuntza. Helbide elektroniko bat eta 
telefono bidezko arreta ere badira, baina bide horiek batik bat lehen kontaktua egiteko 
erabiltzen dira, ikastetxeko arduradunaren (edo gure zerbitzuak eskatu dituenaren) 
eta Berdindu Eskolak zerbitzuaren artean. 

5.3.8. BIDERATZEA

Zerbitzu publikoak eskaintzen duen aholkularitzan oinarrizko arreta-maila ematen da, 
laguntza-eskaerako kasu zehatzetan. Hortik abiatuta, eta eskaeraren arabera beharrezkoa 
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baldin bada, bideratzeari ekingo zaio, dela Berdindu zerbitzuaren barruko beste zerbitzu 
batzuetara, dela erakundearen kanpoko zerbitzuetara.

Goian aipatutakoaz gain, Berdindu zerbitzuak eta, bereziki Berdindu Ibiltari zerbitzuak 
zera jakinarazten die erabiltzaileei, Gurutzetako Ospitalean Genero Nortasunaren 
Nahasteetako Unitatea dagoela eta EAE osorako erreferentziako unitatea dela.

Eskaeraren arabera beharrezkoa baldin bada edo garrantzitsua iritziz gero, Berdindu 
Eskolak zerbitzua Berdinduren gainerako zerbitzuekin koordinatzen da eta erabiltzaileei 
zerbitzu osatuagoa eskaini ahal izateko garrantzitsuak izan daitezkeen datuak ematen dira. 
Era berean, Berdindu Pertsonak eta Berdindu Ibiltari zerbitzuak ere badirela jakinarazten 
zaio ikastetxeari.

5.3.9. KOORDINAZIOA: TXOSTENAK ETA EBALUAZIOA  

Berdindu Pertsonak (Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zerbitzuak, eta Ibilitari 
zerbitzua) eta Eskolak zerbitzuak etengabe koordinatzen dira Zerbitzua osatzen duten 
gainerako erakundeekin, baita Eusko Jaurlaritzaren Familia Politikarako eta Gizartearen 
Garapenerako Zuzendaritzarekin ere. Horretarako, jarraian aipatuko ditugun txostenak 
egiten dira aldizka: 

• Hilean behin, sei hilean behin eta urtean behin egiten diren txostenak, eta ixteko 
txostena: Zerbitzu osoan artatutako eskaerak, oro har.

• Berdindu zerbitzuak galdesorta bat eskaintzen die erabiltzaile guztiei, zerbitzua 
ebaluatu ahal izateko eta, horretaz gain, zerbitzua hobetzeko iradokizunak egiteko 
aukera ere badu. Datu horiekin, sei hilean behin Ebaluazio Txostena egiten da.

Berdindu Eskolak zerbitzua etengabe koordinatzen da Berritzegune Nagusiarekin; gainera, 
galdesorta bat eskaintzen die erabiltzaile guztiei, zerbitzua ebaluatu ahal izateko eta, 
horretaz gain, zerbitzua hobetzeko iradokizunak egiteko aukera ere badu.

5.3.10. LANKIDETZA

Berdindu Pertsonak eta Eskolak zerbitzu publikoek sarean eta lankidetzan jarduten dute 
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin, Gurutzetako 
Ospitaleko Genero Nortasunaren Nahasteetako Unitatearekin, Era Berean sarearekin, 
Gizarte Zerbitzuen Sare Publikoarekin, LGTBI kolektiboaren gainerakoarekin eta esku-
hartze sozialaren esparruko erakunde guztiekin.
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5.4. BERDINDU ZERBITZUA: OINARRI TEORIKOA 

Lesbiana, Gay, Transexual, Bisexual eta Intersexualen (LGTBI) kolektiboaren eta haien 
ingurunearen errealitateak ez dira unibokoak, izaera duala baitute: alde batetik, gizartearen 
eta politikaren arloan onarpen-maila gero eta handiagoa da etengabe eta, bestetik, 
aniztasunak eta sexualitateak garatzeko eremu mugatzaile eta, zenbait kasutan, negatiboak 
daude, askatasunari eta duintasunari dagokienez.

Gizartean aurreiritzi negatiboa izan badagoela ikus daiteke, gizartearen arlo askotan 
egoera eta jarrera LGTBIfobikoak gertatzen direlako. Horrela, bada, eraso fisikoak, irainak, 
mehatxuak eta diskriminazio-egoerak gertatzen dira oraindik ere hainbat esparrutan, eta 
horiek guztiak desagerrarazteko ez ezik, biktimek kasu askotan izaten duten babesgabezia- 
eta isolamendu-sentsazioa saihesteko ere erantzun bat eman beharra dago. 2014. urtean, 
Berdindu zerbitzuan 20 salaketa jaso genituen Lesbiana, Gay, Transexual eta Bisexualek 
egindakoak, erasoren bat, diskriminazioa eta/edo gaitzespena jasan zutelako haien sexu-
orientazioaren edo haien sexu- eta/edo genero-nortasunaren eraginez. 

Trans kolektiboa eta, bereziki, pertsona transexualak dira kaltetuenak eta, zentzu subjektibo 
eta objektiboan hartuta, eskubide gehien urratu zaizkienak. Gizartearen onespenik eza 
hizkuntza (oraindik ere) sexistaren bitartez, haien errealitatetik oso urrun dagoen hizkuntzaren 
bitartez gauzatzen da; bestalde, gizartearen errealitatearekin bat datorren erreferentzia 
legitimo eta errespetaturik ere ez dago, eta faktore horien guztien ondorioz, transexualitatea 
gaixotasun mentaltzat jotzen da oraindik ere gizartean, OMEaren katalogoan halakotzat 
agertzen baita.

Horregatik, transexualitatea gaixotasun mentalen zerrendatik kentzeko aldarrikatzen du 
Berdinduk eta, hortaz, transexualitatearen despatologizazioaren alde eta sexu- eta/edo 
genero-nortasunaren askatasunaren alde egiten du modu aktiboan.

Gizartean eta esparru juridikoan aurrerapauso ikusgarriak egin dira: Izatezko bikoteak, 14/2012 
Legea, Gobernu-programa, Lan-plana, Transexualen dokumentazio administratiboari buruzko 
Dekretua (abenduaren 22ko 234/2015). Halaber, transexualitatearen despatologizazioan 
ere aurrera egin da; esaterako, Eusko Legebiltzarrak, 2010. urteko irailaren 30ean hartutako 
akordioan OMEari ekintzak egiteko eskatu zitzaion, transexualitatea gaixotasun mentaltzat 
jotzeari uzteko. Horixe da Berdindu zerbitzu publikoaren lan-esparrua. Bereziki aipatzeko 
modukoak dira honako hauek:

“Eusko Jaurlaritzaren Programa”, 2012-2016. 

“... 1.26 arloa. Berdintasun-politikak...”

“... 1.26.5 helburua. Aniztasun txertatsu-sexualerako errespetua...”

“...1. ekimena. Lesbiana, gay, transexual eta bisexualen elkarteak eta kolektiboak 
indartzea, diru-laguntzetarako lanabes eta tresnak berrikusiz, agenteak espezializatuz 
eta proposamenen osagarritasuna sustatuz...”
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“...2. ekimena. Pertsonala afektibitate- eta sexu-aniztasunaren eta genero-
identitatearen kudeaketan prestatzea...”

“...3. ekimena. Afektibitate- eta sexu-aniztasunaren eta genero-identitatearen gaineko Aholku 
Batzorde bat eratzea, erakundeen arteko koordinazioa hobetzeko eta politikak adosteko...”

“...4. ekimena. Orientazio sexual eta genero-identitatea arrazoiengatik diskriminazioari 
aurre egiteko 2011-2013 Lan-Plana ebaluatzea eta sexu- eta afektibotasun-
dibertsitateari buruzko jakintzaren garapena bultzatzea...” 

“14/2012 Legea, transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien 
eskubideak aitortzeari buruzkoa”

“...Lege honek helburu du transexualei, transexual izateagatik edo izate horrek 
sortzen dien egoera pertsonal zein sozialagatik, legedian oraindik ere eragiten zaizkien 
bereizketa mota guztiak gainditzera bidean laguntzea eta aurreratzea, eta, horrekin 
batera, Konstituzioan aipatzen diren zenbait printzipioren arau-garapena hobetzea, 
alegia, diskriminaziorik eza, nortasunaren garapen askea eta pertsonaren, familiaren 
eta taldearen babes sozial, ekonomiko eta juridikoa jasotzen dituzten printzipioen 
arau-garapena hobetzea, horretarako aplikatzekoa den araudia gizarteak bizi duen 
garai historiakoari egokituz...”

Lege horrek pertsona transexualen kolektibo osoa biltzen du, adingabeak eta etorkinak 
barnean hartuta; gainera, pertsona transexualen bizitzaren esparru guztiak ere hartzen 
ditu barnean: osasunaren, eskolaren, lanaren, gizartearen esparruak, esparru juridikoa...; 
bestalde, pertsonaren nortasunarekin bat datorren dokumentazio administrazioa hasiera-
hasieratik emateko ezarri zuen, eta gertaera historikoa izan zen hori, EAE aintzindari eta 
erreferente bihurtu baitzen mundu osoan, gai horri dagokionez.

“2011-2013ko lan-plana, Eusko Jaurlaritzak sexu-orientazioarengatiko eta genero-
identitatearengatiko diskriminazioaren aurka eta berdintasunaren alde abian jarritakoa”

“...2011-2013 aldian sexu-orientazioarengatiko eta genero-identitatearengatiko 
berdintasunaren aldeko eta diskriminazioaren aurkako politikei heltzeko, lan-plan 
honek lehentasunez jarduteko 5 eremu ezarri ditu...”

“...Osasuna eta sanitatea, Hezkuntza, Enplegua eta lan-merkatua, Talde kalteberak 
eta Sentsibilizazioa...”

“...5 eremu horien barnean hartzen dira gure gizartearen lesbiana, gay, bisexual eta 
transexualen premia larrienak. Eusko Jaurlaritzak eta LGBT taldeek antzeman dituzte 
premia horiek guztiak...”

“234/2015 Dekretua, abenduaren 2koa, transexualen dokumentazio administratiboari 
buruzkoa”

“…Dekretu honen xedea da transexualek, Erregistro Zibilean sexuari buruzko aipamena 
aldatzen duten arte, edo Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren etorkin transexualen 
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kasuan, jatorrizko herrialdean erregistro-aldaketa egin ahal izan arte, eduki ahal izango 
duten dokumentazio administratiboa arautzea…”

“Gurutzetako Ospitalean Genero Nortasunaren Nahasteetako Unitatea sortzea eta 
abiaraztea”, 2009. Osakidetza.

“...EAE osorako erreferentziako genero-nortasunaren nahasteetako unitatea da. EAEko 
hiru hiriburuetako lehen mailako asistentzia-zentroetatik bideratutako erabiltzaileei 
arreta, informazioa eta aholkularitza ematen die. ...”

Izan ere, lehen esan dugunez, azken urteotan aurrerapauso handiak egin direla ukaezina 
da, baina ukaezina da, halaber, gizarte-berdintasuna eta aukera-berdintasuna ez direla 
oraindik errealitate, inondik inora ere. Berdindu zerbitzuan jasotako eskaeren bitartez 
argi sumatzen da hori, eskaera horien arabera, jende askok arazo larriak izaten ditu 
egun oraindik ere sexualitatea naturaltasunez bizitzeko. Besteak beste, ezjakintasuna, 
erreferenterik eza, aurreiritziak, irizpide moral zaharkituak... dira egoera betikotzen 
duten osagaiak.

Sare defizitario konplexu hori esparru askoz eratuta dago: LGTBI adingabeak, 
transexualitatea, familia homoparentala, LGTBI adinekoak, GIBa dutenak, emakume 
lesbianak… eta azterlan asko ere egin dira hori guztia egiaztatzeko. Hona hemen 
horietako zenbait:

“Aniztasun afektibo-sexualaren aurreko jarrerak ikasgeletan”, 2014. GUZTIOK/
GEHITU

“… Jokabide homofoboek bere horretan irauten dute (“Irainak”, “Gaizki esaka 
aritzea”, “Zurrumurruak, “Eraso fisikoak”...), eta gazteen % 27k aitortzen dute 
horrelakoak egin izan dituztela / Kanpo-oihartzun eta presentzia-indize zabala dute 
horrelakoek (beren asmo, hartzaile eta kontzientzia maila alde batera utzirik) / Ez-
arauzko sexu-orientabide eta sexu-nortasunen inguruan ideia multzo hierarkiko eta 
gutxiesgarri bat besteenganatzen da horren ondorioz / Desoreka dago sexu bereko nahiz 
desberdineko pertsonen arteko afektibitate-adierazpenen onarpen mailari dagokionez 
/ Mutilen ia erdiek mutilen arteko afektibitate-adierazpenen aurrean deserosotasuna 
edo erabateko gaitzespena sentitzen dute / Horien heren batek deserosotasuna edo 
erabateko gaitzespena sentitzen dute ikaskide transexual edo gay baten aurrean / 
Ikastetxea ingurune ez-segurutzat hartzen dute gazteen erdiek gutxienez…”

“Discriminación por orientación sexual y/o identidad de género en España”, 2013. 
FELGT / COGAM

 “…LGTB kolektiboko zenbait sektore bereziki kalteberak dira. Oro har, emakumeei 
dagokie egoerarik txarrena, baina transexualek eta GIBaz kutsatutakoek ere diskriminazioa 
pairatzeko arrisku larriko egoera bizi dute. Horregatik, administrazio publikoek neurri 
espezifikoak hartu beharko lituzkete pairatzen duten estigma murrizteko. Halaber, LGTB 
nerabe, gazte eta adinekoak ere bereziki aintzat hartu behar dira sexu-orientazioarengatik 
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edo genero-nortasunarengatik jasan ditzaketen diskriminazio mota guztien aurrean 
babestera bideratutako politika publikoak ezartzen direnean…” 

“Informe juventud en España”, 2012. INJUVE

Gizarteak LGTB fenomenoa nola ikusten duen adierazten du, eta gazteen eremuan 
LGTBfobiako eta diskriminazioko ezaugarri oso nabarmenei eusten zaiela berresten 
da, betiere hainbat modutan, egiturazko etsaitasunarekin hasi eta indarkeriarekin 
bukatu, irainarekin hasi eta barre egitearekin bukatu. Hori horrela izanik, gazteen % 
77,4k irainak entzun izan ditu, eta % 18,1 kolpe eta bultzaden lekuko izan da. Sarri, 
txutxu-mutxuak, iseka umoretsua edo irainak ez dira jarrera LGTBfobotzat hartzen, eta 
beraz, haien eragin negatiboak erlatibizatu egiten dira.

“Arrisku-egoera berezietan dauden adingabeak”, 2011. ARARTEKOA 

Ondorio nagusien artean honako hauek biltzen dira:

“…Pertsona homosexualekiko –eta transexualekiko– gutxiespen maila oso kezkagarria 
da ikastetxeetako ikasleen artean. Horrek esan nahi du jarrera erasokorrak, 
estigmatizaziokoak edo gutxiespenekoak daudela joera homosexualeko edo nortasun 
transexualeko nerabe edo irakasleen aurka (eta hori hitzezko erasoak edo eraso fisikoak 
ez daudenean).”

“… Joera sexual ezberdineko gazteek haien duintasuna, eta [...] (oinarrizko) eskubidea 
babestuta izan dezaten baldintzak sortzen laguntzen duten politika publikoak gaitzea 
behar-beharrezkoa da.”

“…Beharrezkoa da indarkeria homofobikoa eta transfobikoa prebenitzeko protokoloak 
bultzatzea, eta arreta berezia jarri behar da irakasleen eta ikasleen trebakuntza eta 
heziketan…”

“EAEko nerabeak. Hurbilketa ahalduntzetik abiatuta”, 2009. EMAKUNDE

“… gure autonomia-erkidegoko nerabeek homosexualen arteko zenbait jarduera 
“ezkutatzen” dutela erakusten du horrek”, eta mota honetako harremanak zertxobait 
ugariagoak dira mutilen artean (aurreko bi kategorien % 4) nesken artean baino, non 
ia % 1 “zure sexu bereko bikote egonkorra” aukera baita…” 

“Emakume lesbianen ikusgaitasuna eta parte-hartzea Euskadin”, 2007. Inmaculada 
Mujika

“...Bizi dugun kultura androzentrikoak gauza asko ukatzen dizkie emakumeei, besteak 
beste sexualitatea eta sexualitate hori bete-betean bizitzeko gaitasuna; ondorioz, 
maiz mesprezatzen eta gutxiesten dira emakumeen sentimenduak, sentsazioak 
eta haien sexualitatearen bizipena. Gizartean informazio ugari egon arren, asko 
baitira argitalpenak eta ikerketak, emakume askok, oraindik ere, ez dituzte beren 
sexualitatearen zenbait alor ezagutzen eta eutsi egiten diete tabuei, euren buruen 
kontra jardutea den arren, hori emakumeentzat sexua bigarren mailako zerbait delako 
aurreiritzia indartzea den arren, sexua plazerez bizitzea garrantzitsua izango ez balitz 
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bezala. Emakume lesbianek ere egoera hori pairatzen dute, eta horrek are zailagoa 
egiten du ikusgaitasuna...”

“Informe Vejez y orientación sexual”, 2004. Beatriz Gimeno

“Ohikoena izaten da nahiz eta helduaroaren zati handiena publikoki GLBT izanik bizi 
izan duen pertsona batek orain, egoitza batean bizi behar duelako, bere sexu-orientazioa, 
bere genero-nortasuna edo bere gorputza ezkutatzen ibili behar izatea, diskriminazioaren 
edo gehiegikerien aurrean kalteberatasun-egoerarik jasan behar ez izateko.”

Eta jarrai genezakeen, noski, baina ziurrenik ez da beharrezkoa izango. Adierazle horiek 
argi adierazten dute aurreiritzi horiek bere horretan dirautela eta horrek ziurgabetasuna, 
deserosotasuna, beldurra, gaitzespen bizia... eragiten du orientazio eta nortasun ez-
norbatiboekiko. Bizipen afektibo horiek, zenbait kasutan, barneratutako ekintza negatibo 
bihurtzen dira. Maila afektiboan irauten duen sexu-aurreiritziaren ondarea da hori, sexu-, 
familia- eta genero-aniztasuna libreki adierazteari mugak jartzen dizkiona; beraz, horrek esan 
nahi du gizartean eta aukeretan berdintasuna arian-arian lortzeko oinarriak finkatzen jarraitu 
behar dela. Berdindu zerbitzu publikoa, berez, horren alde lan egiteko apustu sendoa da.
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5.5. BERDINDU PERTSONAK/IBILTARI: JARDUTEKO 
PROTOKOLOA

5.5.1. HELBURU ESPEZIFIKOAK

• Zerbitzura jotzen dutenei harrera egitea.

•  Erabiltzaileek egin dezaketen eskaera orori buruzko informazioa ematea edo, bestela, 
eskaera horiek gaian eskuduna den pertsona, erakunde edo zerbitzura bideratzea.

• Laguntza emozionala ematea behar duten kasuetan.

• Inplikatutako faktoreen berezko konplexutasuna dela-eta arreta profesional zehatza-
goa egokiagotzat jotzen den kasuetan, eskaerak bideratzeko bideak ezartzea.

• Lotura izatea erakundeak –Berdindu zerbitzuak– oro har eskaintzen dituen gainerako 
zerbitzuekin edo, hala badagokio, kanpoko zerbitzuekin, genero-nortasuneko 
unitatearekin eta/edo gizarte-zerbitzuen sare publikoarekin, edo bestelako 
zerbitzuekin.

• Beste administrazio publiko batzuentzat erreferente izatea.

5.5.2. ESKU-HARTZEAREN HARTZAILEAK

LGTBI populazioa: Sexu-orientazio edo/eta genero-orientazio edo genero-nortasunarekin 
lotutako norberaren bizipenei dagokienez, informazioa, aholkularitza edo laguntza 
emozionala behar duen edonor.

Orain arte Zerbitzuan jaso izan ditugun asistentzia-eskaeren tipologia aipatuko dugu 
labur-labur, orientabide moduan.

• Norberaren sexu-nortasunari edo desirari buruzko zalantzak.

• Norberaren sexu-orientazioa eta/edo sexu-nortasuna eta/edo genero-nortasuna ez 
onartzea.

• Esperientzia heterosexual luzea izan ostean, orientazio lesbikoaz, homosexualaz edo 
bisexualaz jabetzea.

• LGTBI pertsonak, seme-alabak dituztenak. 

• Eremu publikoan norberaren sexu-orientazioa eta/edo sexu-nortasuna adieraztea, 
ingurune hurbilena: familia, lagunak.... ikusgaitasuna.

• Gizarteratzea eta erreferentziak behar izatea.

• Pertsona transexualak y/edo haien senitartekoak.
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Gizarte-ingurunea: Familia-ingurune hurbilenekoari arreta ematea, baita sexu/genero-
aniztasuna duten adingabeak dituzten gurasoei ere. Adingabearen familiaren gizarte-
inguruneari (lagunak, adingabearen lagunen gurasoak eta abar) informazioa eta laguntza 
ematea da kontua, betiere sexu/genero-aniztasuna duten adingabeak izanik, ezjakintasun-
egoerari eta baliabiderik gabeko egoerari behar bezala aurre egin ahal izateko. 

Beste kolektibo batzuk: Eskatzen duten kolektibo guztiak: ikastetxeak, aisialdiko taldeak, 
lan-esparrua, seropositiboak... Ikastetxeetan aholkularitza eta irakasleei prestakuntza 
emateko eskaera zehatza bideratu egiten da, horretarako bereziki sortutako zerbitzuaren 
bitartez (ikus Berdindu Eskolak).

5.5.3. ZERBITZUAK

Esku-hartzean honako zerbitzu hauek parte hartzen dute:

Harrera eta informazioa: Harrera eta Informazioa arloa da zerbitzu publikoaren sarbidea 
eta aurkezpen-txartela. Arlo honen eginkizuna da, funtsean, bertara jotzen dutenen 
itxaropen eta galderei erantzutea eta horiek bideratzea. Arlo horretan, erabiltzaileak 
aurkeztutako premiaren, eskaeraren edo arazoaren balioespena egiten da, eskatutako 
informazioa emateko, behar izanez gero kanpoko baliabideen berri emateko, eta/edo 
zentroaren beste zerbitzu batzuetara bideratzeko, eskaeraren arabera. Zerbitzuko 
erabiltzaileak LGTBI kolektiboari buruz egindako informazio-eskaera guztiei erantzuten 
zaie: lege-arlokoak, sexu-osasunari buruzkoak, aisialdiari buruzkoak…

Dokumentazioa: Dokumentu-funts bat –liburuak, aldizkariak, prentsa, bideoak, 
hemeroteka...– dago interesdunen esku, askotariko gaiei buruz: lesbianismoa, 
homosexualitatea, transexualitatea, sexu-, familia- eta genero-aniztasuna, familia-
aniztasuna, homosexualitatearen historia, transexualitatea haurrengan eta abar… 
Horretaz gain, gizarte osoari zuzendutako prestakuntza-materiala ere diseinatu 
eta prestatzen da zerbitzu horretan, LGTBI errealitateari buruzko elkarrizketa, 
komunikazioa eta hurbilketa handiagoa ahalbidetzearren.

Laguntza eta orientabidea: Laguntzarekin eta orientabidearekin lotutako premiak 
beteko dira; horretarako, sexu-orientazioari eta/edo sexu-nortasunari buruz zalantzak 
dituzten pertsonen egoera aztertuko da. Laguntza eta orientabidea emateko zeregin 
hori arretaren oinarrizko mailan sartzen da, eta arreta profesional zehatzagoa behar 
izanez gero, bideratu egingo litzateke.

5.5.4. LANGILEAK

Zerbitzua behar bezala emateko honako langile hauek behar dira:

Berdindu Pertsonak zerbitzuaren arduraduna: Asistentziaren edo laguntzaren arloan 
behar besteko prestakuntza eta esperientzia duen pertsona; asistentzia-esparruari 
dagozkion eginkizunez gain, esku-hartze sozialeko programak diseinatzeko eta 
gauzatzeko prozesuetan koordinazioaz eta laguntzeaz arduratu behar du.
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Berdindu Ibiltaria zerbitzuaren arduraduna: Asistentziaren edo laguntzaren arloan 
behar besteko prestakuntza eta esperientzia duen pertsona transexuala; asistentzia-
esparruari dagozkion eginkizunez gain, esku-hartze sozialeko programak diseinatzeko 
eta gauzatzeko prozesuetan koordinazioaz eta laguntzeaz arduratu behar du.

- Zerbitzua oso berezia izaki, zerbitzuaren arduradunek arreta ibiltaria emango dute 
eta “Berdinen artean”, betiere EAE osoan.

Zerbitzuari laguntzeko langileak: Erakundearen berezko baliabideekin –giza baliabideak 
eta baliabide materialak– indartuko da zerbitzua.

5.5.5. KASUEN ERREGISTROA

Zerbitzuan artatzen diren kasuei buruzko informazio zehatza izateko, artatu diren eskaera 
guztiak zehatz-mehatz erregistratzen dira, ezaugarri nagusiekin. Ildo beretik, erabiltzailea 
identifikatzea eragin dezaketen datuak erreferentziako erakundearen erregistroan soilik 
gordeko dira. 

5.5.6. KOORDINAZIOA: TXOSTENAK ETA EBALUAZIOA  

Berdindu Pertsonak/Ibiltari zerbitzu publikoa etengabe koordinatuta dago Zerbitzua 
osatzen duten gainerako erakundeekin, baita Eusko Jaurlaritzaren Familia Politikarako eta 
Gizartearen Garapenerako Zuzendaritzarekin ere. Horretarako, jarraian aipatuko ditugun 
txostenak egiten dira aldizka: 

Hilean behin, sei hilean behin eta urtean behin egiten diren txostenak, eta ixteko 
txostena: Zerbitzu publikoak emandako arreta-kasuen multzoa, eskaeraren ezaugarriak: 
adina, jatorria, prestakuntza...

Berdindu zerbitzu publikoak galdesorta bat eskaintzen die erabiltzaile guztiei, zerbitzua 
ebaluatu ahal izateko eta, horretaz gain, zerbitzua hobetzeko proposamenak egiteko 
aukera ere badu. Datu horiekin, sei hilean behin Ebaluazio Txostena egiten da. 
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5.6. BERDINDU ESKOLAK: JARDUTEKO PROTOKOLOA

5.6.1. HELBURU ESPEZIFIKOAK (PRESTAKUNTZA,
          KONTSULTORETZA)

• Ikastetxeetako irakasleei aholkularitza eta prestakuntza emateko zerbitzua, homo-
fobia, lesbofobia eta transfobia kasuei aurre egiteko; sexu-, familia- eta genero-
aniztasuna tutoretza-plan batean txertatzeko; eta lehen eta bigarren hekuntzako 
ikastetxe guztiak sentsibilizatzeko.

• Esku-hartzeen jarraipen kualitatibo eta kuantitatiboa egitea.

• Materialari buruzko aholkuak ematea eta materiala bera eskaintzea, ikasgeletan 
lantzeko.

• Aholkularitza-zerbitzua eskaintzea irakasleei eta ikastetxeei.

• Kontsultatutako kasuen jarraipena egitea.

• Jarduteko proposamenak.

• Berritzegunea eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 
Saila inplikatzea jarduerak planifikatzen, gauzatzen eta ebaluatzen.

• Sexu/genero-aniztasuna duten adingabeak dituzten familiei informazioa, arreta eta 
aholkularitza ematea, betiere ikastetxeak eskatzen badu.

5.6.2. ESKU-HARTZEAREN HARTZAILEAK

Zerbitzua honako hauetara zuzenduta dago:

• Lehen Hezkuntzako ikastetxeetara eta Bigarren Hezkuntzako Institutuetara

- LGBTI diskriminazioa, bullying-a eta abar izan dituzten zentroetara.

- Sexu-, familia- eta genero-aniztasunaren eta familia-aniztasunaren ikuspegia 
txertatzeko interesa duten zentroetara.

• Orientatzaileengana, aholkulariengana, ikastetxeko zuzendaritzara eta irakas-
  leengana, oro har.

5.6.3. ZERBITZUAK

Berritzegunearekin eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 
Sailarekin koordinatuta, Berdindu Eskolak zerbitzuak honako hau eskaintzen du:
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Aholkularitza – Kontsultoretza Zerbitzua

• Ibiltaria, ikastetxe bakoitzera mugituko gara eskaeraren edo kasuaren arabera.

• kastetxeko zuzendariei, orientazio-departamentuei eta/edo aholkulariei zuzen-
duta. Baita inplikazio edo interes berezia duten tutoreei ere.

• Eskaera edo problematika zehatza jasotzea (Interesa edo arazo bat kudeatzea), 
baita dokumentazioa eta identifikazioa ere.

• Berdinduri eta Jaurlaritzak eskaintzen dituen baliabide guztiei buruzko informazioa.

• Bullying homofobo, lesbofobo eta transfobo kasuak identifikatzeko eta horietan 
jarduteko orientabideak.

• Kasu jakin eta maila bakoitzerako eskuragarri eta erabilgarri dauden materialen 
sorta bati buruzko informazioa.  Material horiek hautatu eta bidaltzea.

• Oinarrizko prestakuntzari buruzko informazioa 

Sexu-, familia- eta genero-aniztasunari buruzko oinarrizko prestakuntza

• Ikastetxe bereko langileak sexu-, familia- eta genero-aniztasunaren arloan sen-
tsibilizatzeko eta prestakuntza emateko pentsatuta dago, honako kasu hauetan:

- Diskriminazio-kasu bat izatea eta irakasleek modu koordinatuan aurre egin 
nahi izatea unitate didaktikoen edo materialen bitartez.

- Sexu-, familia- eta genero-aniztasuna tutoretza-planean txertatu nahi izatea.

• Gehienez ere 30-35 irakasle egongo dira taldeetan, ikastetxe berekoak guztiak ere.

• Berdinduri eta Jaurlaritzak eskaintzen dituen baliabide guztiei buruzko informazioa.

• Erabiliko diren material guztiak ematen dira.

5.6.4. LANGILEAK

Berdindu Eskolak zerbitzuaren arduraduna: EAEko hainbat ikastetxetako irakasleekin 
behar besteko esperientzia eta prestakuntza duen pertsona.

• Zerbitzua ibiltaria izango da eta EAE osoan jardungo da, egunero, ikastetxearen 
premien arabera, astelehenetik ostiralera bitarte, eskola-ordutan. 

Zerbitzuari laguntzeko langileak: Erakundearen berezko baliabideekin –giza baliabideak 
eta baliabide materialak– indartzen da zerbitzua.


