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1.
Honosexualitatea, lesbianismoa, transexualitatea eta gorputz ez normatiboak orokorrean sobera urtetan zehar lotsa, atsekabe eta sufrimendu hitzen parean jarri izan da gure herrian. Egoera baztertzailea
irauli nahian talde feministak, emakume lesbiana taldeak eta gizon
homosexual taldeak aitzindariak izan dira, eta mugimendu zabal eta
anitza hedatu da han eta hemen, LGTBIQ mugimendu ezaguna izaterainokoa.
Egoera errotik aldatzeko indarrak, aldiz, ez du abiadura bera hartu munduaren bazter guztietan. Gure inguru hurbilean, esaterako,
azken hamarkadotan aurrerapauso itzela eman da bisibilizazioan,
onarpen mailan, eta lege-berdintasunean. Ezin baieztatu, oraindik
ere, aniztasuna ezagutu eta positibo baloratzen duen jendartean bizi
garenik. Zoritxarrez, hemen ere, bazterkeria, jazarpena… usu adi
tzen da gure inguruan.
Hezkuntza sistemak aldaketarako eragile aktiboa behar du izan.
Lehenik eta behin ikastetxeen giroa zaindu behar dugu, ezin baitugu ahaztu inguru horretan mugitzen direla beren sexualitatea eta
genero identitatea garatzen ari diren gazteak, eta arraro ez sentitzen
laguntzen duen ingurua sortu beharrean gaude. Gaiari bere osotasunean heldu behar zaio, eta aniztasunaren hamaika ezaugarriak
agertu eta landu behar ditugu, eta aniztasunak aberasten gaituela
pentsamoldetik ekintzetara pasatu.
Ikasleei sexuaz hitz egitea gustatzen zaie, eta beren jakin-mina egoki
kudeatzen badugu informazio zabala eta egokia hedatzen ahal dugu.
LGTBIQ ikasleak ere egoeraren aldaketarako eragileak dira, bazterkeriak bazterkeria, eta bizimodua hobetzeko eskubide osoa dute,
askatasunean bizi eta agertzeko, zoriontsu izateko; heldutasunera
ailegatzea itxoin gabe. Zoritxarrez hainbat kasutan irainaren bitartez
ikasten dute zer diren, eta nola baztertzen den haiena bezalako desioa
duen jendea. Ereduak behar dituzte euren buruak identifikatzeko.

LGTBIQ
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Zergatik gida hau

LGTBIQ eskolako langileen kasuetan ere, asko dira gai sentitzen ez
direnak beren genero edo orientazio sexualaz hitz egiteko, jazarpen,
bazterkeria edo onartua ez izatearen beldurraren ondorioz. Egoera
hau gainditu beharrean gaude, norberarengatik, elkarrekiko harremanengatik, eta hezkuntza sistema hezkidetzaile eta integratzailea bultzatu behar dugula oinarrizko helburua izateagatik. Gure ikasleek eredu
hurbilak ere behar dituzte, eta geure esku dago ardurari heltzea.
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LGTBIQ familien bisibilizazioa gero eta handiagoa da gure inguruan. Familia eredu anitza gure ikastetxeetan dago, eta irtenbide
egokia eman behar zaie; izateko eta besteen aurrean agertzeko eskubide osoa dute, eskubide berberak dituzte, eta ikastetxeak honelako aniztasuna kontuan hartzen duela agerian utzi behar du.
Pertsona guztiek ez dute abiadura berbera onartze-prozesuan, eta
bide guztiak ez dira zailtasun berekoak, baina hezkuntza komunitateak zerbait egingo badu, egoeraren azterketatik abiatu behar du,
inguru hurbiletik, norberarengandik. Lehenengo zeregina izanen da
aztertzea zertaz ari garen, zein hutsune egiten dugun gure eguneroko
jardueretan, zeri ez diogun erreparatu, baina zuzendu nahi dugun;
zer nolako ondorioak dituen esku-hartzeak edo axolagabekeriak…
azken finean gure betebeharra ez ezik, gure zeregina ere bada aniztasunean oinarritutako hezkuntza ematea. Hezkuntzan ez dago esku
hartze neutrorik, hots, egiten (ez) dugun orok bere ondorioak ditu.
Gutxieneko eskubideez baino, ezinbesteko eskubideez ari gara; hortaz, gida hau eraldaketarako abiapuntu egokia izan daitekeelakoan
gaude. Ikasle, irakasle, langile ez-irakasle, sindikatu eta familiei zuzentzen diegu, gaiari beldurrik gabe helduz, eta ahal den neurrian
hainbat irtenbide emanez.
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Oinarrizko kontzeptuak
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LESBIANA: Emozionalki edo fisikoki sexu bereko norbaitek erakartzen
duen emakumea.
GAY: Emozionalki edo fisikoki sexu bereko norbaitek erakartzen duen
gizona.
TRANSGENERO: Jaiotzerakoan esleituriko generoarekin ados ez dagoena, eta ondorioz sistema bitarrari uko egiten diotenak, hau da, ez direnak
ez emakume ezta gizonezkoen ereduarekin identifikatzen. Normalean,
genero batera egokitzeko kirurgiarik ez dute egiten.
TRANSEXUAL: Jaiotzerakoan esleituriko generoarekin ados ez dagoena.
Beraz bere gorputzerakin eroso sentitzeko prozesu kirurgiko, hormonal
zein psikologikoa gauzatzera behartua dagoena, bere NANean berak
sentitzen duen generoa islatu ahal izateko.
TRABESTI: Egunerokotasunean erabiltzen duen generoarekin bat ez datorren jazkera erabiltzea gustoko duena. Jazkera hori ez da egonkorra
izango bere bizitzan eta ez du bere sexualitatearekin zerikusirik izango.
BISEXUALA: Nahiz emakume nahiz gizonekiko erakarpena sentitzen
duena.
INTERSEXUALA: Bere genitalitatean gizon eta emakumeen ezaugarriak
dituen pertsona. Bere kromosoma informazioa ez dena XX edo XY sistema bitarrara egokitzen. Arrunki “hermafrodita” deitu izan zaie, edonola,
hitz honek gutxiespena kutsua du. Normalean, intersexual jaiotzen diren haur askoren jaiotzako sexua kirurgiaren bitartez erabakitzen da. Eta
horrek gero arazo emozional zein fisikoak sortzen ditu gehienetan. Maiz
nerabetasunean kirurgikoki esleitu zaien sexuarekin ez daude ados.
QUEER: Ingelesez «oker, marimutil, marikoi» eta orokorrean arautik
kanpo kokatu direnak izendatzeko erabili izan da.
Aldi berean, gizarte mugimendu edo aktibismo korronte bat ere izendatzen du. Mugimendu hau 80ko eta 90eko hamarkadetatik aurrera
AEBetan agertu zen mugimendu feministari lotuta. Korronte honek
pertsonen arteko ezberdintasuna zentzu zabalean ulertzen du eta identitate finko edo estatikoetatik ihes egiten du, pertsonen ahalmenak aldakorrak eta era askotakoak direla ulertuz. Horretaz gain, pribilejioen
hausnarketa bat egiten du zeinean arraza, jatorria, klase soziala eta bestelako diskriminazio elementuak kontuan hartzen dituen.
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Genero: Eraikuntza sozial eta kultural bat da, bi generoetan banatu
da jendartea eta bakoitzaren rolak zeintzuk diren haurra jaio aurretik ezartzen dira.
Heteroaraua: Gure jendartea sistema bitarrean oinarrituta dago,
zeinen gizon eta emakume heterosexualak aurreikusten diren. Horrekin batera azal zuria, klase ertaina, eta familia tradizionalaren
partaide izatea da aurkeztu izan diguten eredu bakarra. Hau da, harremanak sortzeko patriarkatuan oinarritzen den eredu tradizionala
inposatzen du, sistema ekonomiko kapitalista sostengatzeko eredu
hau ezinbestekoa baita. Gure sexualitateak, harremanak sortzeko
ahalmenak, berriz, ez dute zerikusirik eredu tradizional honekin.
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Homofobia edo LGTBIQfobia? Homofobiaren hasierako esanahia
homosexualen kontrako beldur irrazionala, gorrotoa, intolerantzia,
aurreiritziak… izan da. Lesbofobia eta transfobia ere erabiltzen dira.
LGTBIQ hitzak, berriz, lesbiana, gay, tran, bisexual, intersexual eta
queerrekiko bazterkeria, gorroto inolerantzia… esan nahi du. Honela hitz bakar batek denak bateratzen ditu, eta hizkera inklusiboa
erabiltzen dugu.
Sistema bitarra: Gure gizartea bi sexutan banatuta dago, gizon eta
emakumeak. Sailkapen honek bi eredu horietatik at dauden gorpu
tzak baztertzen ditu, besteak beste, transak, marimutilak…
Zergatik LGTBIQ izena mugimenduari deitzeko? Homofobia
hitza oso ezaguna da gure gizartean, baina lesbofobia, transfobia…
ez dira ezagutzen edo erabiltzen. Edonola, homofobia hitzak ez ditu
bestelako diskriminazio hauek izendatzen, eta feminismoak betidanik esan duen bezala «izendatzen ez dena, ez da existitzen».
Bizitza errealaren testa: Dokumentu ofizialetan izen aldaketa lor
tzeko transexualek gauzatu beharreko prozesua latza da, eta lau
urteko tratamendu psikologikoa, esterilizazio arteko hormonozaioa
eta bestelako frogak pairatu behar dituzte.

Osasunaren Mundu
Erakundeak (OME) osasun
sexuala honela definitzen du:

gozten edo sexu harremana
«Ez izatea sexu jarduera era
lotsarik, errudun
asaldatzen duten beldurrik,
eko sinesmenik
sentimendurik, oinarririk gab
ik».
edo beste faktore psikologikor

Sistema bitarretik
eta heteroarautik haratago
Identitatea
Emakumea

Orientazioa

Genero identitatea
Trans

Gizona

Genero adierazpena

Emakumezkoa

Androginoa

Gizonezkoa

Sexu-biologikoa

Espresioa
Sexua

Emakumea

Intersexua

Gizona
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Heterosexuala

*

Sistema bitarratik eta
heteroarautik haratago
Genero identitatea: Zer sentitzen garen, hots, gizon, emakume edo
bestelako zerbait.
Genero adierazpena: Gure jendarteak maskulinotzat hartzen du estereotipo jakin bat, eta femeninotzat bestelako bat. Bitarte horretan
denetik dugu: emakumezko indartsuak, gizonezko lumadunak (gay
izan edo ez izan)…
Sexu-biologikoa: Haurdunaldiaren zazpigarren asterarte ez da berizketarik ematen eta denok antzeko tuberkulu genitala dugu. Gehienek zakila/barrabilak eta bagina/obulutegiak garatzen dituzte, batek
bi sexuen ezaugarriak garatzen ditu. (intersexualak).
Erakarpena: Zer gustatzen zaigun. Neurri handi batean gure inguruneak erakutsitakoaren araberakoa izaten da.

Homosexuala
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Sexu orientazioa

3.
Anitzak gara
Aniztasun afektibo sexuala eta genero aniztasuna ez da adin jakin
batetik aurrera landu behar hezkuntza sisteman, gure egunerokotasunean eta haurra jaiotzen den momentutik beretik erabateko errespetua azaldu behar diogu aniztasunari, eta haurreskoletan ere eroso
eta aske izaten lagundu behar ditugu ikasleak eta familiak.
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Zein diren nesken kontuak eta mutilen kontuak bereizten erraz ikasten dute, eta jendarteak –oraindik ere– inposatzen dituen rol hauek
urratzeak dakartzan ondorioak ere gazte-gaztetik ezagutzen dituzte.
Honek norberaren errepresioa areagotzen du, eta irainak hedatzen
dira ahoz-aho egiten duten benetako mina eta kaltea jakin gabe.
Ezin dugu aldez aurretik pentsatu gurekin ari diren guztiak, alegia ikasleak, lankideak, familiak… heterosexualak direnik.
Ikastetxe guztietan baditugu bitarra den sistematik aldetzen den
ikaslerik, bai eta heteronormarekin bat ez datorrenik ere. Denetariko ikasleak ditugu, ikasle anitzak, eta aniztasunaren trataera egokia
lantzen ikasi behar dugu eguneroko jardueretan:

IKASLEAK ANITZAK DIRA
1. 	EZ AURRESUPOSATU EZER. Ikasle guztiak ezberdinak dira,
eta ikasgela gehienetan LGTBIQ ikasleak baditugu.
2. 	KONFIANTZA GIROA. Publikatu diren inkesten arabera
ikasle askok ez lioke inori esango trans, gay edo lesbiana dela,
eta egoera hau beldurraren eraginez da. Era berean, irakasleen
erantzuna zein litzatekeen ez dakitela aitortzen dute. Konfiantza
giroa landu behar dugu gure ikastetxeetan askatasunean jokatzeko, eta askatasunean hitz egiteko ikaskideekin, irakasleekin eta
familiekin. Inolako bazterkeriarik ez dugula onartuko garbi utzi
behar zaie.

3. 	
EREDUAK BEHAR DITUZTE. Eredu hurbilak (irakasleak,
beste langileak, familiak, ikaskideak) eta eremu zabalean (telebistan, literaturan, komikietan, historian…). Eredu hauek nola
txertatu hezkuntza proiektuan aztertu behar dugu.
4. 	GENERO ETA SEXU ANIZTASUNAREN KONTRAKO HIZ
KERA BAZTERTZAILEARI ERANTZUN. Hizkera xenofobo
eta matxista arbuiatzen dugun neurri berean, ez onartu hizkera baztertzailerik. Gure inguru hurbilean aditzen diren irainek
ikasleak ez ezik, familiak ere mintzen dituzte. Marikoi, marimutil, anormala… bezalako irainak gure hizkeratik desagertarazi
ditzagun.

IRAKASLEAK ETA BESTE LANGILEAK
ANITZAK GARA
1. 	EZ AURRESUPOSATU EZER. Ikastetxeko langileak ez gara
berdinak, eta denak ez gaude heteronormaren barruan.
2. 	LGTBIQ BAZARA, aztertu besteek jakiteak zer nolako ondorioa izan dezakeen, nahiz familiengan, nahiz ikasleengan, nahiz
lankideengan. Urrats horrek besteengan izan dezakeen onura
kontuan hartu behar dugu. Irakasleak/langileak ez gaude beharturik gure izaera sexualaz hitz egitera, baina irakasleok garbi
utzi behar dugu edozeinek duela bere izaera sexualaz hitz egiteko eskubidea; eta errespetatua izateko eskubide osoa. Aurkeztutako ikerketa baten arabera, armairutik kanpo bizi diren LGB
pertsonek antsietate eta depresio maila txikiagoa dute; halaber,
zoriontsuago, osasuntsuago eta gusturago ari dira beren lanetan.
Beldurrak baldintzatzen du bisibilitatea. Bisibilitateak inguruaren partaide izatea ahalbidetzen digu, eta garen bezalakoak izaten laguntzen digu.
3. 	LGTBIQ EZ BAZARA hausnartu zenbatetan hitz egiten duzun
zure harreman sexu-afektiboei buruz, normaltzat hartuz. Konturatu zara armairu heterosexualetik egunero uneoro ateratzen zarela? Uste al duzu pertsona guztiek beraien egoeraz hitz egiteko
askatasun berdina dutela?
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FAMILIAK ANITZAK DIRA
1. 	EZ AURRESUPOSATU EZER. Familia eredu guztiak eroso
sentitzeko, ezin dugu inola ere aurresuposatuko aitak eta amak
osaturiko eredu baten aurrean garenik. Honek eguneroko jardunean egiten dugunaren gaineko hausnarketa suposatzen du: nola
zuzentzen dizkiegu eskolako oharrak? Ikasleei familiari buruzko
galderak egiten dizkiegunean berdin jokatu behar dugu.
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2. 	HASI GOIZ: IRAKATSI FAMILIA ANITZA DELA. Haurreskolatik bertatik hasi behar dugu familia anitza agertzen ikasleen
aurrean. Mota askotako aniztasuna ikusten dugu, familia monoparentala, homoparentalak, birosatuak… Modu positiboan eta
hurbilean ikasi behar dituzte familia ereduak, edozein aurreiritzi baztertuta. Familia modu zabalean ulertzen ikasi eta irakatsi
behar dugu. Familia lantzen dugunean ezinbestean aipatu behar
ditugu bi aitak edo bi amak osaturiko elkarteak, besteak beste,
ikasleen maila eta adina edozein delarik ere.
	Honela eginda, aniztasunari trataera egokia ematez gain, lgtb familiak dituzten haurren hezkuntza integralaren mesedetan ere
ari gara.

GORPUTZ ANIZTASUNA
Nahiz eta gida hau sexualitatearen inguruan aritu ezin dugu ahaztu badaudela zenbait gorputz normaltasun ereduetatik at daudenak
eta, horren ondorioz, ez zaie sexualitaterik aurreikusten. Gaur egun
arte, elbarrituak deitu izan direnen gorputzak, hau da, mugikortasun
anitza dutenenak ez dira kontutan hartzen, are gutxiago sexualitaterik dutenik pentsatzen. Gorputz hauek hetero-arau beraren ondorio
den diskriminazioa pairatzen dute. Hau da, normaltasunarekin bat
ez etortzearen ondorio dena. Horregatik, queer izenda genitzaken
gorputz gizenak, azal zuria ez duten gorputzak eta orokorrean nolabaiteko aniztasuna dutenek bizi duten diskriminazio espezifikoei
arreta jartzea ezinbestekoa deritzogu.

4.
Nola landu aniztasun
afektibo sexuala eta
genero aniztasuna
Bisibilazioa eta aniztasuna ezkutatzea ere lgtbiqfobia da, eta bazterkeria lauso hau gure eguneroko jardueretatik uxatzeko hainbat
modu proposatzen dugu:

Curriculumean
Zehar lerroetan
Gure hizkerak berebiziko garrantzia du, bai eta klasera eramaten
dugun materialak ere. Bizitzarako hezi behar dugu. Elementu kulturalez modu anitzean baliatu behar dugu: ipuinak, kantak, tokian
tokiko ospakizunak…
Beraz, mintzatzean edo bestelako euskarrietan planteatzen ditugun
adibideetan aniztasuna agertu behar dugu, eta aniztasunaren aldeko
apustu irmoa ezinbestean, ohiko ereduei hegemonia kenduz.
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Hezkuntza afektibo-sexuala lantzen dugu? Bai, ezbairik gabe. Lanketa berezirik ez eginagatik ere, eredu bat edo beste agertzen dugu eta
kasu gehienetan heteroaraua eta maitasun erromantikoa izan ohi ditugu ardatz.

Egun esanguratsuak
Maiatzak 15. Familien eguna. Tradizionalki familia mota jakin baten gaineko lanketa egin izan da soilik.
Maiatzak 17. LGTBIQfobiaren Aurkako Nazioarteko Eguna.
Ekainak 28. LGTBIQ askatasunaren Nazioarteko Eguna. Tradizionalki Gay harrotasunaren eguna deitu izan zaio.
Urriak 18. Transen despatologizazioaren eguna.
Maiatzean Aniztasun Afektiko Sexualaren Astea garatzeko aukera
dugu: familia, langile eta ikasleak anitzak gara gure ikastetxean, eta
LGTBIQ fobia gaitzesten dugu, beraz, aprobetxatu nazioarteko bi
egunak gaiari osotasunean heltzeko.
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Arloen trataera LGTBIQfilikoa
Artearen historia. Arte homoerotikoa eta gorputz ezberdinen errepresentazioa aztertu. Erotikaren bilakaera historian zehar. Hala nola,
Leonardo Da Vinci, Michelangelo…
Atzerriko hizkuntzak. Erabili LGTBIQ pertsonaiak «role play»
ariketetan eta landu LGTBIQ aniztasuna jorratzen duen testuak.
Euskara eta Gaztelania. Analizatu hizkuntza ez baztertzailea eta irain sexisten atzean dagoen ideologia.
Filosofia. Filosofiaren eta erlijioaren eragin historikoa analizatu
ideologia LGTBIQfobikoen osaeran. Mugimendu feministaren eta
filosofia dekonstruktubistaren eragina aztertu LGTBIQ askapen mugimenduan.
Geografia. ILGA erakundearen lesbianen eta gayen eskubideen
mapa ikertu eta ondorioak atera.
Heziketa fisikoa. Generoaren araberako segregazioa oso ohikoa da
tamalez kiroletan, ikastetxe gehienetan lan handia egiten da hori borrokatzeko, baina jarraitu behar da. Kontu handiz ibili behar da trans
ikasleekin, batez ere aldageletan. Halaber, kiroletan hain ohikoak diren irain LGBTIQfobikoak saihestu behar dira.
Historia. Ikertu nola aldatu den LGTBIQ fenomenoaren ikuspegia
historian barrena eta kultura ezberdinetan. Pertsonaia LGTBIQren
biografiak aztertu.

Kultura Klasikoa. Alderatu mundu klasikoaren LGBTIQ ikuspegia
gure gaur egungo jendartearenarekin.
Literatura. Idazle LGTBIQren biografiak aztertu eta ikusi honen
eragina beraien lanetan. Esaterako, Lorca, Cernuda,Virginia Woolf,
Wilde, Safo, Shakespeare, Hans Christian Andersen, Rimbaud… Literatura homoerotikoa landu
Matematika. LGTBIQ pertsonaiak eta familia homoparentalak erabili buruketetan sortzen diren egoeretan. Bide batez, landu ikerketetan agertzen diren LGTBIQ datuak kalkulu estadistikoak egiteko.
Musika. LGBTIQ biografia duten konpositoreei buruz mintzatu: Falla, Tchaikovsky…

Plastika eta teknologia. Ikasleak animatu LGTBIQ askapen mugimenduarekin lotutako ikurrak egiteko (historikoak eta berriak).
Mugimenduaren banderaren historia eta koloreen esanahia.
Beti pentsatu behar dugu LGBTIQ pertsonak direla jendartearen
osagai bat eta curriculum guztietan sar ditzakegula modu inklusiboan.
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Natur zientziak. Jorratu ikasleekin sexu aniztasuna izaki bizidunengan (hermafroditismoa, transexualitatea eta intersexualitatea) uler
tzeko prozesu arruntak eta normalak direla naturan eta gizakiengan.
Out in Nature (Homosexualidad en el Reino Animal) dokumentala
erabil daiteke.

Nola lantzen da aniztasuna ikastetxe
kontzertatuetan?
Giza eskubideez ari gara, beraz, nola ote da posible mantentze kon
tzertua generoaren araberako bereizketa egiten duten ikastetxeei edo
jatorri erlijiosoaren aitzakia, aniztasuna baztertzen dutenei? Ikasle
eta familia guztiei aniztasunarekiko errespetu mezua helarazi behar
diegu, hezkuntza sistema publikoan zein kontzertatuan.

steilas • genero eta aniztasun sexualerako gidaliburua
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5.
Bazterkeria / Bortizkeria.
Bullying
Bada bazterkeria tratu txarra ez dela esaten duenik, baina ukaezina da
ondorio larriak sor ditzakeela. Guk bortizkeria (leuna) den uste osoa
dugu, eta gehiengoarentzat ikustezina izanagatik ere, benetan mingarria da. Hau da leuna izendatzeak ez du esan nahi bortitza ez denik,
egunero ematen denez, etengabe eragin ikaragarria baitu bizitzan.
Bortizkeriak hamaika aurpegi ditu: mehatxu egiten denean, iraindu,
pertsona gutxietsi, lagunengandik urruntzen saiatu… Bortizkeria
psikikoa denean autuestimua bera kalteturik suertatzen da, ezertarako balio ez duen ustea sendotuz. Badira beste hainbat portaera,
bortitzatzat jotzen ez direnak, baina ezinegona eta mina sortzen dituztenak. Esaterako, genero estereotipoei ez jarraitzeagatik aditzen
diren esamesak, txiste sexistak, txantxak, imintzio lizunak… Hauek
guztiak ere bortizkeriak dira.

Bazterketa
soziala

Zeharkako
eraso fisikoa

• Ez ikusiarena egitea.
• Parte hartzerik ez uztea.
• Diskriminatzea.

• Norbaiti zer edo zer ezkutatzea.
• Gauzaren bat hautsi edo lapurtzea.
Mehatxua,
xantaia,
beldurraraztea…

Jazarpena

Ahozko
erasoa

• Norbait iraintzea.
• Gaizki esaka ibiltzea.
• Goitizena jartzea.

Eraso fisiko
zuzena

• Norbait jipoitzea.

• Norbait erasotzea beldurra sortu nahian.
• Mehatxua egitea armak erakutsiz.
• Norbait zerbait egitera behartzea.

• Sexu-jazarpena egitea edo horren beldurra eragitea.
• Sexu-abusua egitea.
• Beldurra sortzea, gutxiestea, umiltzea, samintzea,
zirikatzea… modu sexistan.

Ziberbullying

steilas • genero eta aniztasun sexualerako gidaliburua
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LGTBIQfobiaren ezaugarriak
LGTBIQfobia normalizatu egin dugu, eta horren ondorioz garrantzia
kendu izan zaio lgtbiq ikasleek egunero pairatzen duten bortizkeria /
bazterkeria askori, eta gazte kontua dela aipatzen dugu horren atzean
izan daitezkeen ondorioak begi-bistatik aldendurik. Darabilgun hiz
kera adibide ezin hobea da ikusteko zein puntutaraino dugun, duen
hainbatek, marimutil edo marikoi bezalako hitzak gure/haren hiztegian sarturik. Hizkera hau ere LGTBIQfobia da, ezbairik gabe.
Honako ezaugarriak ditu:

steilas • genero eta aniztasun sexualerako gidaliburua
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I nbisibilizazioa. Ez ditugu lgtbi pertsonak ikusten, eta hainbatek
ez ditu ikusi nahi. Klasean edo ikastetxean kasu bakan bat edo beste baino ez dagoela aipatzen du irakasle askok. Era berean, gazte
anitzek bere izaera sexuala ere ukatzen du, edota bere burua engainatu heteronormatiboa dela sinestaraziz, bere barne homofobia
areagotuz.
E
 stigma kutsakorra da. Haren defentsan ateratzea, edo harreman
estua izatea aski izan daiteke erasoen jomugan jartzeko.
L
 aguntza eza. Familia eta eskola esparruetan (egoera ez ezagu
tzeagatik).
I rainaren hedatzea. Eskolan ematen den hainbat erasotan lekukoak ere badira, eta hauengan ere beldurra sortzen da, erasotuarekin ezaugarriren bat partekatzen badute. Jomugan izan nahi
ez badute, hobe dute isilik egon, eta kasu txarrenetan bat egin erasoarekin.
E
 guneroko kontua da. Bizitzaren esparru askotan ematen da,
neurri apalago edo handiago batean, aniztasun afektibo-sexualarekiko bortizkeria: familia eta lagun giroan, komunikabideetan,
kirol munduan, aisialdian, eskoletan, erlijioetan…

Hezkuntzako egoera
Hezkuntzan aniztasun afektibo sexualak eta genero aniztasunaren
egoera aztertzeko hainbat ikerketa egin dira Hezkuntzan (gure inguru hurbilean, estatu mailan eta Europa mailan).
Jazarpen LGTBIQfobikoak duen hedadura aztertu da, bai eta lgtbiq
ikasleek duten euren buruaz beste egiteko arriskua ere, eta atera diren ondorioak guztiz kezkagarriak dira; era berean, ondorioztatu da
biktimaren eskubideak urratzen dituela, haren osotasun psikikoa eta
fisikoa. Ez da, beraz, eremu pribatuko kontua, hezkuntza kontua da,
kontu publikoa.

Homofobiagatiko bullyin-ak absentismo mailarekin, ikasketa aldaketekin eta eskola porrotarekin harreman zuzena du Bigarren
Hezkuntzan. Ez dute ikastetxera joan nahi besteen aurrean irainduta
izateko, bazterturik izateko, edo irrigarri uzteko.
Ikasleen arteko bortizkeria lazgarria da euren hezkuntza prozesuan,
euren garatze prozesuan. Eragileek portaera bortitza sendotzen dute
eta bestelako esparruetara eraman; biktimengan ondorio zuzena du,
eta izaeraren garapena kaltetu. Eureganatzen dute baztertua izateko
aukera eta “zortea izan dut, ez bainaute jo” bezalako ustea garatzen
dute. Gainontzeko ikasleak ere beharturik sentitzen dira batere egokia ez den bortizkeria giroan euren sozializazioa egitera, eta normaldu egiten da indartsuenarekiko beldurra. Irakasleek ere ez dute giro
egokia ikas/garatze prozesuan bidelagun izateko.

17
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Ez dakigu benetan zenbatek jasaten duen bazterkeria sexista, baina
ikasleen artean % 30-% 40k noizbait izan duela harremanik tratu txarren egoera batean (eragile izan, erasotua izan) aipatu izan da.

Nola antzeman bullying LGTBIQfobikoa
Jazarpena jasaten duten gazteen portaera aldatu ohi da, eta honetako
ezaugarriak antzeman daitezke, besteak beste:
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Eskolan trufa egiten diete, adar jotzeak, gustu txarreko txantxak,
izengoitia jarri, iraindu…
Pertsona gaitzetsiak izaten dira, nekez izaten dute benetako lagunik ikasgelan eta neketsu gertatzen zaie lagunik egitea. Lagun
talde txikia dute, edo ez dute lagunik. Jolasetan baztetzen dute,
edo hautaketa egiten denean azkena izan ohi da; jostaldi garaietan
irakasleen begibistan egon nahiago dute; ez dira ikaskideen etxeetara joaten…
Ikasgelan hitz egiteko zailtasuna izaten dute, eta segurtasun eza
erakusten dute.
Ikas-prozesuan maiz zailtasunak dituzte.
Familia esparruan, biktimak luzaroago egoten dira etxean. Arropa
edo liburuak urraturik.

LGTBIQfobiari aurre egin

**!!!

LGTBIQfobia ez dute soilik pairatzen duten LGTBIQ ikasleek, horren antza duten ikasleek ere bazterkeria edo indarkeria mota hau jasotzeko arriskua dute.
A
 ztertu ikastetxearen egoera. Ikusi nola txertatu helburu hau hezkuntza proiektuan. Jazarpen LGTBIQfobikoa atzemateko ikerketa egin den ikastetxeetan, gaiaz
hitz egite hutsak egoera aldarazteko balio izan du.
B
 ultzatu Bullying homofobikoaren aurkako estrategia. Konfiantza giroa sortzen saiatu. Hezkun
tza komunitate osoak ikasi behar du laguntza eskatzen eta ematen.

E
 rakutsi bazterkeriaren ondorioak. Sexu edo genero aniztasunaren aurkako bazterkeria xenofobia bezain larria da, eta ondorio
mingarriak ditu. (eskola-uzteak, buru-hiltzeak…)
Protokoloa zehaztu, maila pertsonalean zein ikastetxe mailan.
S
 ortu aliantzak. Familiek, irakasleek, irakasleak ez direnek eta
ikasleek bat egin behar dute. Jazarpen LGTBIQfobiko kasu gehienak ematen dira ikasleak irakasleen begi-bistatik at direnean:
klase batetik bestera joatean, aldageletan, komunetan, ikastetxean
sartzean edo ateratzean, mundu birtualean… ongi aztertu behar
dugu, beraz, irakasle ez direnen pertsonen lankidetzaren garrantzia. Familiek ere badute zer esanik portaeran aldaketarik-edo sumatzen dutenean, edo egoera jakin baten berri izatean.

2002. urtean Steilas sindikatuak
“Bullying-Ikasleen artean
beldurraraztea eta tratu txarra ematea”
gida argitaratu zuen (José Mª Áviles)
Gida horretan hainbat puntu aztertzen
dira: bullyingari aurre egiteko
urratsak, definizioa, ezaugarriak,
ikastetxearen egoeraren azterketa
egiteko baliabideak; PRECONCIMEI,
Bullyinga ebuluatzeko, galdesorta,
ikasle, irakasle eta gurasoentzat; nola
burutu esku-hartzea
http://zaharra.steilas.
eus/dok/arloak/lan_
osasuna/gaiak/Bullying/
BullyingEUSK.pdf
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Kudeaketa demokratikoa. Bete beharreko araudia partaide
guztien artean onesten denean, hots, parte-hartzea handia denean,
betetze maila handiagoa da. Saia gaitezen araudia modu positiboan
aurkezten, arau gutxi eta argiak; denen begi-bistan daudenak, eta
behar denean betearazi.

6.
Nola jokatu LGTBIQfobia
ematen denean
Ondoren agertzen diren aholku edo jarraibide hauek egoeraren araberako balioa izango dute, beraz, kasuz-kasu aztertu nola jokatu.
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ez

Ez landu tolerantzia, landu aniztasuna bizitzeko beharra, eta horrek
dakarren aberastasuna.

Ik as lee ki ko a de ne an

ez

bai

• Ez kendu garrantzirik ikasleen
adierazpenei («haurren kontuak dira»,
«ez da hainbesterako»…)

• Behar bezalako garrantzia eman
portaera horiek izan ditzaketen
ondorioei.

• Ikasleen kexen aurrean, ez egin ez
entzunarena.

• Hartu kontuan ikasleen kexak: aditu
arretaz eta errespetuz, eta aztertu
nola bizi du(t)en egoera. Eskuhartzea berehala aztertu behar da
orientatzailearekin batera, ahalik eta
azkarren errekzionatu al izateko.

• Ez utzi taldea esku-hartzetik kanpo.

• Behar bezalako esku-hartzea egin talde
osoarekin ere bai.

• Ez inposatu arauak hargatik.

• Adierazi arauen zergatia, eta denon
artean azpimarratu garrantzitsuenak,
eta behar izanez gero, arau berriak
adostu eta betearazi.

• Ez zuritu portaera baztertzaileak,
hau da, ez areagotu erasotuaren
sufrimendua.

• Aztertu bazterkeriaren/erasoen balizko
arrazoia eta ondorioak.

bai

• Ez esan nor dagoen bazterturik, ez eta
horren informazioa eman duenaren
berri ere.

• Eman informazio zehatza eta
konfidentziala behaketa eta eskuhartzea egin dezakeenari.

• Ez jarri pare-parean erasotua eta
erasotzailea(k).

• Estrategia egokia erabili ikasleekin hitz
egiteko eta jarrera irmoa erakutsi.

• Ez elkartu toki berean erasotuaren eta
erasotzaile(ar)en familiak.

• Aurreikusi familiarren rola eta
erantzuna. Egoeraren arabera
zuzendaritza taldearekin batera hartu
familia. Erakutsi jarrera irmoa.

• Ez behartu ikasleak barkamena
eskatzera, edota bostekoa ematera…

• Ikusi nola sustatu harremana/
elkarbizitza.

• Ez gelditu kanpo esku-hartzearen
esperoan.

• Ikastetxeak berehala ekin behar dio
protokoloak dioenari.

• Ez sentiarazi erasotzailea norgehiagoka
ari zaretela,beraz, ez hasi eztabaidan
homosexualitateaz…

• Erasotzaile(ar)ekin hitz egitean
erakutsi jarrera neutroa. Saiatu jarrera
hezitzailea erakusten, enpatikoa,
diziplinazkoa baino.

• Ez onartu «txantxa izan dela» aitzakia.

• Ohartarazi erasoen eta jazarpenaren
balizko ondorioez. Saiatu enpatia
lantzen: nola sentituko zinateke hau
egingo balizute?

• Ez utzi esan gabe haren/beren ekintzen
erantzuleak direla.

• Ahal izanez gero, aldatzeko
konpromisoa lortzen saiatu.

Era sot uar eki n ari gar ene an
• Ez abandonatu erasotua.

• Landu erasotuaren autoestimua.
• Eman jarraibide zehatzak erasoa
errepikatzen bada: nola jokatu, nori
esan… ohartarazi komunikazioa biderik
hoberena dela, nahiz ikaskideekin, nahiz
irakasleekin, nahiz familiarekin. Erakutsi
nola eskatu laguntza. Azpimarratu beti
izanen zaituela entzuteko prest.

• Ez interpretatu bere sentimenduak.

• Galdetu zuzenean nola sentitzen den
eta zer egiten ahal duzun. Eskaini zure
laguntza, eta erabateko askatasunean
hitz egiteko aukera.

• Ez aurresuposatu erasotua izateko
arrazoia.

• Aurreikusi nola erantzun haren
sexualitateaz hitz egiten badu.

bai
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(familiak, irakasleak, gainontz
eko langileak)

bai

ez
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• Ez kendu garrantzirik ikasle,familia eta
lankideen esamesei.

• Norbanakoak eta ikastetxeak duen
aniztasunaren aldeko jarrera irmoa
erakutsi.

• Ez onartu irainik, esamesa
baztertzailerik, edo erasorik.

• Erantzun egokia bilatu: momentuan,
aldebiko elkarrizketa batean,
ikastetxearen ohiko bitartekoen
bitartez.

• Ez baztertu inor zure
komunikabideetan.

• Eman garrantzia familia eredu anitzari.
Kasu guztietan ez dago ama eta aita.
• Agertu aniztasunaren aldeko jarrera
familia bileretan, eta hezkuntza
proiektuan duen garrantzia
azpimarratu.

• Ez izan beldurrik gaiari heltzeko.

• Galdetu lgtbiq familiei nola ikusten
duten bisibilitatea eta iritzia eskatu.

ez

bai

7.
Eskola LGTBIQ lagun

Ezinbestean zaindu beharrekoak:
Hezkuntza
Proiektua

Antolaketa eta
funtzionamendurako Erreglamentua

Hezkidetza
plana

Orientazio plana

Langileen
trebakuntza

Tutoretzak

Administrazio publikoek baliabide ekonomikoak, prestakuntzakoak
eta langileak jarri behar dizkiete ikastetxeei, lanean babesgabe eta
noraezean senti ez daitezen.
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Familia eta ikasleen beharrei aurre egin behar diegu, eta eskolaratze
momentutik beretik eskolak harreman anitzak, maitasun moduak,
izaera ezberdinak, genero aniztasuna… Kontuan hartu ez ezik,
hezkuntza proiektuan gaiarekiko jarrera eta lanketa egokia egiten
dutela garbi utzi behar dugu.

Egunerokotasunean hainbat kontu
zaindu behar ditugu:
I zen-emate inprimakiak: familia guztietan ez dago aita eta ama,
familia asko dira ama-ama, eta aita-aita, eta ama soila, eta… Modu
egokia bilatu behar da eredu hauei irtenbidea emateko.
Ikastetxearen familia-bileretan: ikasturtean zehar familiekin egiten ditugun bileretan aniztasunari ematen zaion garrantzia agertu
behar dugu, eta curriculumean egiten dugun lanketa azaldu.
S
 exuen araberako bereizketa ez egin komunetan (komun komunak?) Honek berebiziko garrantzia du gazte transexualetan, erabili
nahi ez duten komunera joan behar izaten dutelako.
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A
 ldageletan. Gorputz guztiek onarpen maila berbera dutela sinistuta ere, adin jakin batean ikasleek ez dute honela ikusten. Gainera,
esparru horretan, helduen kontroletik kanpo geratzen da hainbat
egoera (arriskutsu). Halaber, berebiziko garrantzia du, gazte intersexual eta transexualen kasuan, beren gorputzak erakusteko arriskupean sentitzen direlako.
I zenak: transgeneroen kasuan, nahi duten izenaz ezagutzeko eta
deitzeko eskubidea onartu. Ikastetxean nola jokatu zehazten duen
protokoloa izan.
Formakuntza bultzatu. Irakasle gehienek oso ongi hartzen dute
gaiaren gaineko lanketa. Asko dira zenbait egoeratan nola eran
tzun ez dakitela, eta trebatzearen aldeko jarrera agertzen dute.
Aditu. Bultzatu.

ikastetxe
LGTB
lagun

L
 iburutegian. Bermatu aniztasuna agertzen duen
liburu sorta dagoela ikasle guztien eskura. Era berean, ikastetxeak aholkatzen dituen liburuetan ere
aniztasuna islatuta dagoela bermatu.
 ultzatu ingurune inklusiboa. Eskolako paisaiak
B
aniztasunaren ispilua izan behar du. Honek eskolako kulturan modu positiboan eragiten du.
Hizkeraren garrantzia. Erabili BETI hizkera inklusiboa,
eta erabiltzen dituzun adibideetan aniztasuna islatu, edozein arlotan, edozein adinetan, edozeinen aurrean.

Z
 ero tolerantzia irainei, bazterkeriari, bullying-i. Ikastetxearen
paisaian mezu hau agertu afixen bitartez, bai eta laguntza eskatzeko helbide, talde edo telefonoak.

8.
Hezkidetza da bidea

Argi dago LGTIBQfobiak sistema patriarkalean duela
oinarria, hau da, genero rolak mantentzea duela helburu, baita rol hauen artean existitzen den hierarkia
ere. Baieztapen hau teorikoa izateaz gain isla argia du
gure ikasgeletan. Bertan ematen diren irain eta mesprezuek logika honetan baitute oinarria; esate
baterako, gure ikasle bat marimutil gisa
iraintzen dutenean, bere rol tradizionaletik atera delako zigortzen
dute, hau da, neska dirudielako, eta ondorioz rol hierarkian
jaitsi egin delako. Gauza bera gertatzen
da lesbofobia kasuetan etab. Emakume batek
gizonezkoen rol eta jarrerak erabiltzen dituenean
zigortua izaten da. Beraz, LGTBIQfobiari aurre egin nahi
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Orain dela urte asko ekin genion steilasen hezkidetza eskoletan bultxatzeko lanari. Pertsonak bere banakotasun, berezitasunaren arabera, generotik at egiten duen esku-hartze hezitzailea da hezkidetza eta
sexuaren eta generoaren araberako desberdintasunak zein biolentzia
eragiten duen eredu heteropatriarkala aldatzeko tresna da. Askok
pentsatuko lukete agian emakume eta gizonezkoak eremu berdinean ikastearekin berdintasuna bermatuta dagoela. Hau
da, eskola ez segregazionistak izatearekin nahikoa dela.
Edonola, berdintasunean aritzen garenok jakin badakigu
ekimen handia egin behar dela gure ikastetxeetan berdintasuna noizbait lortu dezagun, horregatik, hain zuzen ere, ezinbestekoak dira hezkidetza plan, proiektu eta
unitate didaktikoak. Ez dezagun ahaztu Emakumezkoak
oraindik soldata baxuagoak ditugula, bortizkeria paira
tzen dugula eta genero-hierarkia baten pean oinarrituriko
jendartean bizi garela. Ez dezagun ahaztu zenbakiak eta
portzentaiak ikusten ditugun bakoitzean ukaezina den
desoreka hori gure eskoletan ere baduela bere isla.

badiogu, ezinbestekoa da patriarkatuak ezartzen duen rol hierarkia
eta botere harremanarekin apurtzea. Steilasetik hau egiteko “hezkidetza” lantzen duen material ugari landu dugu. Material hauek eskuragarri daude gure web orrian.

STEILAS ere LGTBIQ da
Historiak ongi erakutsi digu legeetan emaniko aldaketak eta onarpen juridikoak ez direla nahikoak izan benetako berdintasuneko bidean. Genero berdintasuna ez zen erdietsi lege aldaketen bitartez,
eta, zoritxarrez, gaur egun jarrera eta ohitura matxistak mantentzen
dira. Era berean, aniztasun sexualaren onarpena, bai eta bestelako
orientazio sexuala duten pertsonekiko berdintasun tratua bera ere,
ez da lortu azken urteotan legeetan eman diren aldaken bitartez.
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Aniztasunean sinisten dugulako, eta maila guztietan aniztasuna bizi
–aniztasunean bizi– nahi dugulako pausu bat haratago eman dugu sindikatuan eta gaiari berariazko trataera emateko LGTBIQ taldea dugu.

Oinarrizko helburuak

k
Gure gida
http://www.steilas.eus/
eus/2014/01/13/lgtbi-unitatedidaktikoa-musuak/
http://www.steilas.
eus/2013/06/26/esteroetipoak-apurtuz-hezkidetzageneroa-eta-transgeneroaunitate-diaktikoa/
http://www.steilas.
eus/2014/06/09/lgtbi-taldeaunitate-didaktikoa-esangodiozu/

 niztasunaren bisibilizazioa gure hezkuntza sisteman, eta horren
A
garrantzia nabarmentzea.
Armairurik gabeko sindikalgintza, ikastetxeak eta jendartea lortzea.
LGTBIQ pertsonen autoestimuan, garapen prozesuan eta ahalduntzean, laguntzea.
Jazarpen eta erasoei aurre egitea.
Berariazko prestakuntza sindikatuko kideei ematea.
Berariazko materiala sortzea ikastetxeetara bidaltzeko.

9.
LGTBIQ taldeak
eta webguneak
Talde aktibistak
Askapen sexualerako taldea
http://topatu.info/bazterretatik-kitzikatuz/
Bollera feminista taldeak
http://7menos20.blogspot.com.es/
http://medeak.blogspot.com.es/
http://lumatza.blogspot.com.es/
Pertsona lesbiana, gay, bisexual eta transexualen
alde lan egiten duen taldea
http://www.kattalingorri.org/
Euskal Herriko Gay-Les Askapen Mugimendua
http://ehgam2010.blogspot.com.es/

Laguntza taldeak
Euskal Herriko Gay, Lesbiana, Transexual eta Bisexualen Elkartea
www.gehitu.net
Lesbiana, Gay eta Transexualen arreta zentroa
www.aldarte.org
Euskadiko gay, lesbiana eta transenxualen taldea
www.hegoak.com

Kanpo Webguneak
Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales
http://www.felgtb.org/
Asociación de familias de menores transexuales
http://chrysallis.org.es/
http://ilga.org/

LGTBIQ
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10.
Interneten
bilaketak
egiteko
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Bibliografia eta
material osagarria
2.

Oinarrizko kontzeptuak

LGTB terminoen glosarioa
Rainbowproject
The genderbread person

3.

Anitzak gara

Diversidad y convivencia en los centros educativos
Modu laburrean / Modu garatuagoan azalduta:
https://www.youtube.com
Jóvenes y diversidad sexual: transformando el presente,
construyendo el futuro
https://www.youtube.com
La diversidad sexual explicada en 3 minutos. Buenos Aires. Castellano
https://www.youtube.com
El sexo sentido. Documentos TV
http://www.rtve.es
Entre dos sexos (bi sexuen artean). Intersexualitatea. Telebistako saioa
http://www.mitele.es
Las personas con diversidad funcional también son LGBTI
http://diversidadycoeducacion.com
Documental que quiere abordar la sexualidad en personas con diversidad funcional, las llamadas discapacitadas
http://www.yeswefuck.org
Entrevista a Lucas Platero
https://www.youtube.com

4.

	Nola landu aniztasun afektibo sexuala
eta genero aniztasuna

5.

Bazterkeria / Bortizkeria. Bullying

Homofobia
http://www.tuyopsicologos.com
Diversidad sexual en las aulas. Evitar el bullying o acoso homofóbico
http://www.felgtb.org
Bullying
http://zaharra.steilas.eus
Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes LGB
http://www.felgtb.org
Ikasleen arteko tratu txarrak
http://www.isei-ivei.net
Recursos para trabajar el bullying
http://monicadizorienta.blogspot.com.es
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Gatazkan hezi. Eusko Jaurlaritzaren webgunea:
dokumentazioa, tresna didaktikoak…
http://www.eskolabakegune.euskadi.net
Diversidad afectivo-sexual y coeducación
http://diversidadycoeducacion.com
Heteroaraua gainditzeko tresna kutxa
http://www.arrakala.net
https://www.youtube.com
Anti bullying week
http://www.ellybarnes.com
Escuela sin armarios
http://iesporlaigualdad.blogspot.com.es/
out in nature
https://www.youtube.com
tutoretzak
http://iesporlaigualdad.blogspot.com.es
http://monicadizorienta.blogspot.com.es

Bestelako gidak
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Diversidad sexual en las aulas. Evitar el bullying o acoso homofóbico.
Cuadernos plural.
http://www.felgtb.org
Guía para el profesorado sobre acoso escolar. Gobierno de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org
Guía de Jesus Generelo: una guía sin complejos.
http://www.editorialegales.com
Bullying homofóbico en las escuelas Guía para profesores. Schoolmates.
http://www.familiasporladiversidad.es
Guía contra el bullying Homofóbico. Asociación Acción
Diversa LGTBH.
Guía «Cómo decírselo a tu familia»
http://www.felgtb.org
Guía breve para madres y padres que quieren entender.
http://www.familiasporladiversidad.es
Creo que soy gay. ¿Y ahora qué hago?
http://xega.org
Creo que soy lesbiana. ¿Y ahora qué hago?
http://xega.org

Txostenak
«Informe sobre situación de la diversidad afectivo-sexual en la educación secundaria».Aldarte bizigay. Diciembre 2011.
http://www.aldarte.org
«Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicicio en adolescentes y jovenes
LGB». Septiembre 2012. Área de Educación de FELGTB – Comisión de
Educación de COGAM.
http://www.felgtb.org
«Diversidad sexual y convivencia: una oportunidad educativa». Universidad Complutense de Madrid. Con la colaboración de FELGTB y la
Asociación Transformarse para Transformar.
http://www.felgtb.org
«Homofobia en las aulas 2013. COGAM. ¿Educamos en la diversidad
afectivo-sexual?».
Informe de Resultados de la Investigación «Acoso Escolar Homofóbico y
Riesgo de Suicidio en Adolescente y Jóvenes LGB».

Filmak
Asko dira interneten eta filmategietan aurki daitezkeenak.
Hemen dagoena entresaka bat da:

G

Beautiful Thing
A escondidas
Contracorriente
Tormenta de verano

T

TOMBOY
Romeos
Transamerica
Test de la vida real
Ma vie en rose

B

A mi madre le gustan las mujeres

I

XXY

Q

Arrakakala
Marimachos

Web con más de 900 artículos de películas, documentales, cortometrajes
y series de televisión de temática LGTB
http://www.homocine.com

Film laburrak
No quiero volver solito
El vestido nuevo
El mueble de las fotos
De hombre a mujer en dos minutos
http://www.losmejorescortos.com/category/cortos/gay-lgbt/
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Bye Bye Blondie
Fucking Amal
Fuego
La vida de Adèle

Araba
Eulogio Serdan 5

01012 GASTEIZ
Tel: 945 14 11 04
Fax: 945 14 43 02
araba@steilas.eus
UPV-EHU: Arabako Campusa
Elurreta Ikasgelategia, 204. Bulegoa
Tel: 945 013 397 (campusetik 3397)
stee-eilas-ara@ehu.es

Bizkaia
Nikolas Alkorta 3 (Zabalburu)

48003 BILBO
Tel: 944 100 298
Fax: 944 101 360
bizkaia@steilas.eus
UPV/EHU: Leioako Campusa
Gizarte Arloko Eraikina
(paperdenda ondoan)
Tel: 946 01 2434 – 946 01 2434
(campusetik 2435)
Fax: 946 015287
stee-eilas-biz@ehu.es

Gipuzkoa
Baso-Txiki, 30-34 atzealdea

20015 DONOSTIA
Tel: 943 46 60 00
Fax: 943 453 627
gipuzkoa@steilas.eus
UPV/EHU: Gipuzkoako Campusa
Ignacio Mª Barriola Eraikina Elhuyar Plaza, 1
Tel: 943 01 8436 (campusetik 8436)
Fax: 943 01 8140
stee-eilas-gi@ehu.es

Nafarroa
Joakin Beunza 4-6

31014 IRUÑEA (Arrotxapea)
Tel: 948 21 23 55
Fax: 948 229 790
nafarroa@steilas.eus
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