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LABURPENA 

Ikerketa honen helburua Irungo LGTBI+ gazteen problematikak, beharrak eta 

eskaerak aztertzea izan da. Irungo gazteek aniztasun sexu-generikoari eta honi lotutako 

diskriminazioei buruz duten pertzepzioa eta jarrera aztertu da, bai eta arauz kanpoko 

identitateen integrazioa ere. 

Oro har, aniztasun sexual eta generikoari dagokionean Irun udalerri inklusibotzat 

hartzen da; hala ere, badirudi oraindik diskriminazio-egoerak gertatzen direla, eta egoera 

horiek eragozpen direla gizarte-talde disidenteen inklusioa lortzerako orduan. 

Ikerketaren emaitzen arabera, hiriko gazteek Irungo LGTBI+ gazteak, Irungo 

espazio publiko, aisialdi, kultura eta osasunaren esparruekin alderatuz, hezkuntzaren 

alorrean integrazio gutxien dutela hautematen dute. 

1. SARRERA 

Gero eta interes handiagoa du gizarte orokorrak gazteen errealitateekiko eta 

gure herri eta hirietako biztanle gazteenek dituzten oztopoekiko. Honek, gazteen 

kolektibo zabalaren barruan talde zaurgarrien ezaugarrietan, beharretan eta 

eskaeretan sakontzeko beharra agerian utzi du. Honegatik, ezinbesteko egiten da 

Gay, Lesbiana, Bisexual, Trans eta Intersexual (LGTBI+) gisa identifikatzen diren 

gazteen errealitateak aztertzea. 

Ildo honetatik jarraituz, jakina da gizarte-kolektibo gutxituetako kideek 

patriarkatua bezalako gizarte-egituretatik eratorritako diskriminazioaz gain, 

zisheteronormatibitatea bezalako arau hegemonikoaren disidentziatik eratorritako 

berariazko zapalkuntzak ere jasaten dituztela. Hala, Meyer (2003) autoreak, 

esaterako, berea den Gutxiengoen Estresaren Teorian (“Minority Stress Theory”), 

LGTBI+ pertsonek berariazko estres-mota zehatz bat jasaten dutela defendatzen du, 

eta estres-mota horri egunero aurre egin behar izaten dieten estres-eragile sozial 

arruntei gehituko litzaiekeela honakoa. Teoria honen arabera, LGTBI+ kolektiboko 

pertsonek bi estresore-motari egiten diete aurre: berezkoak diren (adb, homofobia 

barneratua) eta kanpotik datozen (adb, estereotipo, iritzi eta aurreiritziak) 

estresatzaileei hain zuzen. Horrela, gehiegizko estres soziala hauteman dezakete, 
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diskriminazio eta estigmaren xede izatearekin estuki lotzen dena. Izan ere, identitate 

eta orientazio sexual disidenteak dituzten pertsonak estatus minoritarioa duen talde 

sozial baten kide dira, zeini arau sozial zapaltzaileek eragiten dioten. 

Kolektibo honen barruan, eta hasierako ideiara itzuliz, nerabe edota gazteak 

azpitalde oso garrantzitsua dira. Sexualitatea eta genero-identitatea bizi-etapa 

hauetan zehazten dira, eta, zalantzarik gabe, ziseteroarauaren aurrean talde hauek 

zaurgarriagoak dira. Berdinen arteko bullying-a edo familiaren ulertezintasuna ohikoak 

dira azpitalde honetan. Era berean, euren gizarte parte-hartzea murriztua ikus daiteke, 

izan ere, pertsona hauen posizionamendua oso ezegonkorra izan daiteke eta euren 

buruaren inguruko erabakiak hartzeko zailtasunak izan ditzakete (adb, familia egoera 

ezberdinengatik edota instituzioetan erabaki legalak ezin hartzeagatik). Hori dela eta, 

euren bizipenak eta gizarte-, kultura-, osasun- eta hezkuntza-beharrak desberdinak 

dira gainerako gizarte taldeekin alderatuz gero. 

Identitate sexu-generikoa asko aztertu da psikologia edo hezkuntza bezalako 

arloetan, besteak beste. Identitateen eraikuntza eta garapen prozesuak, LGTBI+ 

kolektiboari lotutako identitate anitzen eraikuntza esaterako, prozesu konplexu eta 

dinamiko gisa uler daitezke, gizakien bizitzan zehar aldaketa ugari jasan dezakeena. 

Genero-identitatearen eraikuntza prozesu aktibo gisa agertzen da, subjektuen 

bizipenen adierazpenen bidez eta kokaturiko testuinguruaren arabera formatu 

daitekeena (Annes eta Redin, 2012); honegatik, hainbat gizarte-testuinguruk 

identitateen sorreran  eta garapenean eragin desberdina dutela ondorioztatzen da. 

Ukaezina da, beraz, testuinguruak garrantzi handia duela gizakien bizipenen 

eta premietan, bai maila indibidualean, eta baita kolektiboan ere. Ideia horrek 

bultzatzen gaitu, hain zuzen ere, Irungo LGTBI+ gazteen errealitatearen diagnostiko 

hau egin nahi izatera: zer gertatzen ari da LGTBI+ gazteekin Irunen? Zein dira hauen 

eskaerak eta zein erronka nagusiri egin behar diete aurre hirian? Irun leku segurua al 

da kolektibo honentzat? 

Ikerketa honek LGTBI+ identitateen bizipenak ikertzen dituen azterketa-

eremuan lagundu nahi du, testuinguru-ikuspegi bat aplikatuz, kokapen zehatz batean 

oinarrituta: Irungo udalerrian. Horrela, GazteARTEan 2021 bekaren barnean, ikerketa-

ekintza proiektu honek Irungo LGTBI+ kolektiboaren egungo egoerari buruzko 
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informazioa bildu nahi du, eta udalerriko hainbat eremutan kolektiboak duen 

errealitatea definitu. Eremu hauek espazio publikoa, kultura eta aisialdia, hezkuntza 

eta osasuna izango dira, zehazki. 

1.1. Proiektuaren egokitasunaren justifikazioa 

Zergatik jarri arreta LGTBI+ gazterian? 

LGTBI+ kolektiboaren baitako errealitateak anitzak dira, baina guztiek dute 

amankomunean beren bilakaera erronkaz beteriko testuinguru batean ematen dela. 

Gogora dezagun Meyer-en (2003) Gutxiengoen Estresaren Teoria, non agerian 

geratzen den LGTBI+ kolektiboa bezalako talde zaurgarriek estres maila altua jasaten 

dutela estigmaren, aurreiritzien eta gizarte-ingurunearen diskriminazioaren ondorioz. 

Jakina da LGTBI+ pertsonen gutxiengoen estres hori oso lotuta dagoela talde 

honetako pertsonen osasun mentalean ondorio negatiboak izatearekin. Ildo horretan, 

Adelson et al. (2016) autoreek diote LGTBI+ gazteen azpitaldeak jasandako 

diskriminazioa hertsiki lotu dela bullying-arekin, familiaren gaitzespenarekin, nork bere 

burua onartzeko arazoekin eta baliabideak eskuratzeko zailtasunarekin. Diskriminazio 

hori bereziki garrantzitsua da nerabeen artean, sexu-identitatearen garapena 

haurtzaroan eta nerabezaroan gertatzen baita; etapa horretan senti dezakete, lehen 

aldiz, beraien kideen, familien eta gizartearen arbuio eta indarkeria (nahiz eta sotila 

izan), genero-orientazioari, -identitateari eta -adierazpenari lotutako espektatiba 

normatibo eta hegemonikoak betetzen ez dituztelako. 

Zenbait ikerketen arabera, LGTBI+ kolektiboko gazteek bullying egoera 

gehiago izaten dituzte LGTBI+ ez diren gazteekin alderatuz (Watson et al., 2016; 

Ybarra et al., 2015). Bullying-ak LGTBI+ gazteen ongizate psikologikoa eta fisikoa 

kaltetzen ditu, eta ondorio negatiboak askotarikoak izan daitezke. Hainbat 

azterlanetan, honakoa drogen (alkohola, tabakoa eta marihuana) kontsumoa 

handitzearekin  lotu da, eta baita depresio-sintomatologiaren prebalentzia 

handiagoarekin, ideia suizidekin eta osasun-arazoekin ere. Azken hauen artean, 

LGTBI+ gazteriak, LGTBI+ ez direnen aldean, bullying-a pairatzeko probabilitate 

handiagoa eta buruko minak edota gose- eta lo-arazo handiagoak dituela antzeman 

da. 
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Era berean, kolektibo honetako pertsonek familia-ingurunean ere 

biktimizazioari aurre egin behar diotela dirudi, baldin eta gurasoek sexu-

orientazioagatik edota genero-identitateagatik arbuiatzen badituzte. Eta, horrek, 

eragin oso negatiboa izan dezake gazte-talde horren identitatearen garapenean eta 

osasunean (Katz-Wise et al., 2016). 

Gainera, nabarmendu behar dugu lotura bikoitza dagoela gazteek eta 

nerabeek parte-hartze zibikoan duten zereginean. Batetik, adin txikikoak izateagatik, 

aurre-herritar edo itxaroten dagoen herritar estatusa izan ohi dute (Russel et al., 

2010). Bestetik, parte-hartze zibikoan kolektibo gutxitu bateko partaide izateagatik 

zailtasunak topa ditzakete. Gainera, LGTBI+ gazteen kasuan, litekeena da estatus-

aldaketa hori (aurre-herritar izatetik herritar “oso” izatera) modu eraginkorrean ez 

gertatzea, eta LGTBI+ kolektibokoak ez diren kideek izango duten prozesu berdinera 

ez heltzea da ohikoena. Honakoa gaur egungo gizarte askotan LGTBI+ kolektiboko 

kideei herritartasuna eta honi lotutako baliabideak eta pribilegioen eskurapena eta 

esperimentazioa ukatzen zaizkielako gertatzen da. Izan ere, LGTBI+ kolektiboak 

baliabide eta pribilegio hauek “kutsatzen” dituztela pentsatzeko joera dago. 

Horregatik, sexu-identitate eta -orientazio disidenteak eremu pribatuan mantentzeko 

ahaleginak egiten dira, eta arauz kanpoko disidentzia hauek ezkutatzeko gaitasuna 

duten pertsonei soilik esleitzen zaizkie pribilegio eta baliabideak. Horrela, LGTBI+ 

pertsonek oztopo ugari dituzte gizartean eta politikan erabateko parte-hartzea lortzeko 

bidean. 

LGTBI+ kolektiboak hainbat baliabide eskuratzeko dituen zailtasunei 

dagokienez, zailtasun hau lau eremu zehatzetan gerta daitekeela esan genezake: 

espazio publikorako sarbidean, hezkuntzarako sarbidean, osasun zerbitzuetarako 

sarbidean eta kultura- eta aisialdi-eremurako sarbidean. Hain zuzen ere, arlo horietan 

zentratuko gara azterlan honetan, LGTBI+ kolektiboak Irunen duen egoera zehazteko. 

Lau eremu handi horiek honela definitu ditugu: 

- Espazio publikoa: espazio publikoa deitzen diegu herriko kaleei, plazei, 

errepideei, eraikin publikoei, liburutegiei, udaletxeei, garraio publikoko geltokiei, 

lorategiei, parkeei, mendiei eta kiroldegi publikoei, besteak beste. 
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- Aisia eta kultura. Hiriko kultura- eta aisialdi-gune guztiak biltzen dituen 

eremua da. Hau da, zineman, museoetan eta Gaztelekuan gertatzen diren jarduerak 

eta hitzaldiak, kontzertuak, inauteriak, ikuskizunak eta erakusketak, besteak beste. 

- Hezkuntzaren eremua. Irungo edozein hezkuntza-gune biltzen du; hau da, 

ikastetxe publikoak eta pribatuak, eskolaz kanpoko eskolak, klase partikularrak, 

hizkuntza-eskolak eta beste edozein hezkuntza-jarduera. 

- Osasun-arloa. Osasun-zerbitzuak eskaintzen dituen edozein erakunde, hala 

nola, ospitaleak, osasun-zentroak, osasun publikoko zerbitzuak (Osakidetza) eta 

horietaz arduratzen diren pertsonekin erlazionatuta dago atal hau. 

Jarraitu aurretik, arazo eta sarbide zailtasun horiek kolektibo osoarentzat 

zeharkakoak izan arren, kolektiboaren barruko azpitalde zehatzentzat aldakorrak 

direla azpimarratu behar dugu. Adibidez, osasun zerbitzuei dagokionez, transfobia eta 

lesbofobia indarkeria obstetrikoarekin lotutako bi diskriminazio konkretu dira, eta 

espezifikotasun hori argi eta garbi islatzen dute. 

Zergatik da garrantzitsua proiektu hau Irungo gazteentzat? 

Testuinguru soziohistorikoan, LGTBIfobia eta kolektibo honen aurkako 

indarkeria-ekintzak (bereziki gazte eta nerabeen artean) gero eta ugariagoak dira, 

ultraeskuinaren gorakadak eta haren salaketa instituzionalaren irmotasun ezak 

babestuta; honegatik, beharrezkoa da hausnarketa eta sentsibilizazioa. Honi lotuta, 

bereziki interesgarriak dira Kauanne Santos Patrocínio 16 urteko brasildarraren hitzak: 

Herritar gisa, gure ahotsak entzun egin behar dira, baita gure nahiak ere, 

banakako arazo batek kolektibo osoari eragiten diolako. Aldaketa sustatzen ari 

gara. Ekintza txikien bidez gerta daiteke aldaketa.  

(https://www.unicef.org/adolescence/participation) 

Alde batetik, Kauanneren hitzetan adierazten den bezala, LGTBI+ 

problematikak eta errealitateak nerabe guztien parte dira; ez dago banaketa 

posiblerik. Era berean, Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunyak 

(CNIAC) adierazi duenez, eskubide osoko herritarrak diren aldetik, gazteak gizarte-

arazo guztiek zeharkatzen dituzte, zuzenean nahiz zeharka. Zehazki, LGTBI+ gazte 
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eta nerabeek osatutako azpitaldeak diskurtso publiko ugari erabiltzen ditu egunero, 

modu kontzientean eta inkontzientean. Diskurtso horietan, egunerokotasunean ikus 

daitekeen moduan, LGTBI+ kolektiboari oinarrizko eskubideak ukatzen zaizkio. 

Testuinguru honetan, gazteek genero-identitateen, sexu-orientazioen eta armairutik 

irteteko prozesuen inguruko negoziazio konplexuak egin behar dituzte, bizi-garapen 

prozesuan ezinbesteko direnak.  

Bestetik, LGTBI+ kolektiboko gazteen ahotsak euren problematiken gaineko 

eztabaidetan izatea garrantzitsua da. Kolektibo horren errealitateei buruzko 

eztabaidak esplizituagoak diren arloetan ere, hezkuntzaren eremuan esaterako, 

harrigarria da gazteak eta nerabeak eztabaida horien objektu pasibo gisa kokatzea, 

eztabaidetan zuzenean eta aktiboki parte hartzen duten subjektu gisa duten posizioa 

kontuan hartzen ez den bitartean. Horregatik,  herritarren azpitalde honek gizarte-

eztabaidetan parte hartuko duela bermatzea garrantzitsua da. Gazteak gizarte-arloko 

proiektu eta programak diseinatzeko eta ezartzeko lehenengo faseetatik (hemen 

aurkezten dugunaren moduan, esaterako) kontuan hartu behar diren esperientziak eta 

ikuspegiak dituzten subjektu gisa kokatzea beharrezkoa da. Aldi berean, pertsona 

gazteek eta nerabeek jarduera eta espazio komunitarioetan duten parte-hartzea 

sustatzea hauek gizartearen parte diren pertzepzioarekin eta euren onarpenarekin 

lotzen da, honek dituen inplikazio soziopolitiko anitzekin (Collins, 2008). 

Hemen islatutako ideia guzti hauek izaera sozio-ekologikoko eredu teorikoetan 

isla daitezke, hala nola, Sistemen Teoria Ekologikoa deritzonean (Bronfenbrenner, 

1979). Teoria honen arabera, mailaketa ezberdinetan eragiten diguten testuinguru 

baten barnean bizi gara eta honek gure garapen kognitiboari, sozialari eta moralari 

eragiten dio. 

Ideia hau proiektu honetan jorratutako aztergaiari aplikatuta, esan liteke Irungo 

gizabanako gazteak eta nerabeak eredu honen erdigunean kokatzen direla, beren 

ingurune hurbileneko pertsonek osatutako mikrosistema baten barruan. Aldi berean, 

elementu horiek (familiak, berdinen arteko erlazioak edo eskolak) elkarreraginean 

daude etengabe, mesosistema bat sortuz. Era berean, sistema horietan hainbat indar 

eta botere eskema (adibidez, gazteen gurasoen hezkuntza mota) elkareraginean 

daude, exosistema deritzona osatzen dutenak, eta, honakoa, gizabanakoen 
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inguruneari eragiten dioten arau, balio eta baldintza sozioekonomiko, kultural eta 

estruktural guztiei buruzko makrosistema baten barruan kokatzen da aldi berean.  

LGTBI+ gazteen kasu zehatzean, hemen aurkeztutako sistema eta azpisistema 

guztiek eragin negatiboa izan dezakete talde minoritario horretako gazte eta nerabeen 

garapen soziokognitiboan, baldin eta gizabanako horien familia- edo hezkuntza-

inguruneak (mikrosistema) jarrera diskriminatzaileak erakusten baditu, inguruko 

taldeek sortutako dinamikek  haien errealitateak (mesosistema eta exosistema) 

txertatzea lortzen ez badute, edota gizarte-mailan baliabide zehatzik ez badago. 

Sistemen Teoria Ekologikoaren arabera, gazteak etorkizuneko gizarte baten 

isla dira (nahikoa berehalakoa dena). Helburua gizarte inklusibo, emantzipatu, 

kontzientziatu, ireki, sentikor eta kide guztiak hartzeko tresna nahikoak dituen eredu 

baterantz aurrera egitea bada, diskriminazioa pixkanaka nabarmen jaits dadin, 

beharrezkoa da gure gazteei eta nerabeei hausnarketarako eta hazkunderako 

aukerak eskaintzea. 

Arestian aipatutakoaz gain,  gazteen kolektiboak LGTBI+ errealitateei buruz 

duen ezagutzarekin, kontzientziazioarekin eta sentsibilizazioarekin gizarte arrazakeria 

kondenatzen duen eta feministagoa den gizartea eraikitzen dela azpimarratu nahi 

genuke. Izan ere, borroka hauek elkar gurutzatzen dira eta bat egiten dute puntu 

askotan. 

Horregatik guztiagatik, proiektu honek LGTBI+ errealitateak ezagutzea eta 

kolektiboak baliabideak eta sozializazio onuraduna eskura izatea beharrezkoa dela 

azpimarratzen du, Irungo nerabeen benetako berdintasun eraginkorra sustatu eta 

lortzera iristeko. Era berean, gazteria herritartasun erantzukide, kontziente, proaktibo, 

emantzipatu eta eskubide osokoa izateko, LGTBI+ gazteen behar espezifikoak 

ezagutu eta errespetatu behar dira. Izan ere, herritarren azpitalde gisa, gazteria Irungo 

gizartearen parte da, eta, beraz, haien premiak alde batera uztea ez da kaltegarria 

LGTBI+ gazteentzat soilik , baizik eta komunitate osoarentzat ere, oro har. 

Horrela, Irungo herritarren artean gazte eta nerabeen azpitaldearen parte-

hartzea sustatzeak gizarte bidezkoago baten garapena erraztuko duela 
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ondorioztatzen dugu. Honakoa gazteen eta nerabeen azpitaldearen beraren onurekin 

lotu daitekeelarik, bai komunitate-mailan, bai eta banakako eta taldeko mailan ere. 

Onura komunitarioei dagokienez, herritarren hainbat sektoreren arteko 

lankidetzan eta elkarrekikotasunean oinarritutako dinamika sozialak sustatuz honakoa 

lortzen dela uste dugu.  

Herritar gazte eta nerabeen banakako eta taldeko onuren kasuan, hemen 

aurkeztutakoa bezalako proiektuekin, LGTBI+ kolektiboko gazteak bizi diren 

komunitatea bezalako sistema handiago baten barruan funtsezko direla ohartzean, 

beren autokontzeptuan aldaketa positiboak somatuko dituztela espero da. Azken 

finean, hemen aurkeztutako datuek garapen positiboa erraztuko dute hainbat arlotan, 

hala nola, berdinen arteko harremanetan, familia-eremuan eta gizarteko gainerako 

kolektiboekin. 

 

2. HELBURUAK 

2.1. Helburu orokorra 

Proiektu honen ardatza Irungo LGTBI+ gazteek adierazten dituzten arazoak eta 

beharrak aztertzea da. Proiektu honen helburu nagusia Irungo LGTBI+ gazteek 

adierazten dituzten problematika, behar eta eskaeren argazki orokorra egitea izan da. 

Irungo gazteek aniztasun sexualaren eta generikoaren integrazioaren eta horri 

lotutako diskriminazioen aurrean duten pertzepzioa eta jarrera aztertzea izan da 

xedea. Horrela, Irungo gazteen errealitatea ezagutu, kontrastatu eta eztabaidatu nahi 

da, biztanleria sentikorra eraikitzeko, bizikidetza osorako tresnak izango dituena eta 

herritarren eskubideak gauzatu eta garatzeko gune seguruak izango dituena. Horrela, 

zeharka bada ere, ikerketa honen bidez LGTBI+ kolektiboko gazte eta nerabeek 

dituzten premia espezifikoekiko sentikorragoa eta inklusiboagoa den herritar molde 

bat bultzatu eta sustatu nahi da. 

Bi helburu orokor horiek testuinguru sozial batean kokatzen dira, non LGTBI+ 

gazte-kolektiboarekiko diskriminazio positiboa beharrezkoa den, egungo 

inguruabarrak eta ibilbide historikoa kontuan hartuta. Kolektibo hori Irungo gizartearen 
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eta bizikidetzaren parte den azpitaldea izanik, uste dugu Irungo gazteak ez direla 

eskubide osoko herritarrak izango LGTBI+ gazteen premia espezifikoak ezagutu eta 

errespetatu gabe, ondorengo ataletan justifikatuko den bezala. 

2.2. Helburu zehatzak 

Honako helburu zehatz hauek nabarmentzen ditugu, aurrez aurkeztutako 

helburu orokorrak lortze aldera: 

● Metodologia mistoa duen ikerketa burutzea, online galdetegi bat erabiliz 

eta eztabaida-talde bat burutuz. 

● Hausnarketa guneak sustatzea eta Irungo gazteriaren funtsezko sektore 

baten errealitateak aztertzea, LGTBI+ gazteriak osatzen duen sektorea, 

hain zuzen ere.  

● Tailerren eta sare sozialen bidez emaitzak zabaltzea.  

● LGTBI+ gazte-kolektiboaren berezitasunen gainean gazte eta nerabeak 

sentsibilizatzea. 

● Gazteen errealitateak eta, zehazkiago, LGTBI+ gazteen errealitateak, 

●  Irungo herritar guztiei hurbiltzea. 

● Proiektuaren etapa guztietan espazio eleanitzak sustatzea, material 

eleanitzak sortuz. 

● Euskararen erabilera sustatzea, hizkuntza horretan parte hartzea 

erraztuz. 

 

3. METODOLOGIA 

Ikerketa-ekintza proiektu honetan erabilitako metodologia mistoa da, teknika 

kuantitatiboak zein kualitatiboak biltzen baititu. Metodologia kuantitatiboa, funtsean, 

aztergaiari buruzko neurriak zehaztera bideratuta dago. Metodo kualitatiboa, berriz, 

esploratutako materiaren esanahia atzematera bideratzen da (Bericat, 1998). Bi 

orientabide horiek antagonikotzat jo izan dira ikerketa zientifikoaren esparruan, 

aplikazioan dauden alde handiak direla eta. Hala ere, gogoeta hori gaur egun nagusi 

diren korronte teorikoetan atzean uzten ari da, bi metodo mota horiek bateragarriak 
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izateaz gain, diseinu multimetodoen bidez ikasketetan integratu beharko liratekeela 

dioen ideiari indarra emanez, gizarte-arloko ikerketen fidagarritasuna eta 

baliozkotasuna hobetzekotan (Bericat, 1998). 

Hala, interesgarria da bi metodo mota horiek ikerketa-proiektu berean 

txertatzea, iturri bakoitzak fenomeno sozial berari buruzko datu desberdinak eman eta 

elkarren osagarri baitira, aztergaiaren ezagutza zabaltzeko. Gainera, gure justifikazio 

metodologikoarekin jarraituz, metodo mistoa aukeratu ohi da nagusiki parte ikerketa-

ekintzetan, eta kategoria horretakoa da azterlan hau. 

Ideia horietan oinarrituta, proiektuaren alderdi metodologiko kuantitatiboa on-

line galdetegi baten aplikazioa burutuz eman da. Galdetegi hori azterketarako berariaz 

prestatu da. Estrategia kualitatiborako, berriz, azterlanaren xede-populazioko parte-

hartzaileekin talde fokal edo eztabaida-talde bat egitea erabaki da. 

Galdetegia aplikatzeko teknikak eta talde fokalak helburu bera dute: parte-

hartzaileen datuak biltzea eta planteatutako hasierako helburuei erantzuna ematea. 

Hala ere, bi faktore horiek funtsean desberdinak dira elkarrizketatzaileen inplikazio-

mailan, parte-hartzaileekiko interakzioari dagokionez, edo eskain ditzaketen abantaila 

eta desabantailei dagokienez; beraz, bi metodo horiek batera aplikatuta, bakoitzaren 

eragina maximizatzea eta oztopo metodologikoak neutralizatzea espero da. 

Horrela, metodologia mistoa erabiltzea justifikatzen duen argudio nagusia da 

metodo mistoen ikerketaren bidez lortutako emaitzek teknika kuantitatibo edo 

kualitatiboak bereizita aplikatuz aurkitu ezin izan diren aurkikuntza eta ondorio 

gehigarriak dakartzatela (Tashakkori eta Teddlie, 2010). Beraz, hemen aurkeztutako 

proiektua bezalako metodo mistoen azterketetan, emaitza kualitatiboen eta 

kuantitatiboen konbinazio gogoetatsu eta kritikoak datuak sakonago ulertzea eta 

aztertzen ari den fenomenoa hobeto ulertzea dakar. 

Tresna horiek diseinatzeko eta aplikatzeko prozesuak xehetasun handiagoz 

aurkeztuko dira jarraian. Ikerketa honetan erabilitako tresna guztiak gaztelaniaz eta 

euskaraz garatu direla aipatu behar da, proiektuan zehar espazio eleanitzak sustatzea 

errazteko. 
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3.1. Estrategia kuantitatiboa: ad hoc egindako on-line galdetegia 

Galdetegiak erabiltzearen teknika dokumentu batean jasotako galdera-multzo 

bat da, eta helburutzat du xede duen biztanleriari buruzko informazio-mota jakin bat 

antzematea (F. Moreno, komunikazio pertsonala, otsaila 16, 2019). Ikerketa 

sozialaren esparruan datuak biltzeko gehien erabiltzen den modalitateetako bat da, 

aurrez aurreko elkarrizketekin eta telefono bidezkoekin batera (Corbetta, 2007). 

Horrela, galdetegiak erabiltzeak lortu nahi dituen helburuen artean, ikerketaren 

helburuak galdera zehatzetara itzultzea nabarmentzen da. Galdera horien bidez, 

azterketaren hasierako hipotesiak egiaztatzea lortuko duten datuak lortuko dira. 

Galdetegia aplikatzearen abantailen artean, honako hauek nabarmentzen dira: 

- Galdetegiak anonimoak direnez, parte-hartzaileek erantzuna 

errefusatzeko aukera txikiagoa dute, elkarrizketatzaileen eraginik ez 

dagoelako. Argudio horrek garrantzi berezia hartzen du, izan ere, 

aztergai dugun gaiak antsietate soziala sortzeko joera du, arauz 

kanpoko sexualitateak direlako eta parte-hartzaileek gizartearen 

diskriminazioa jaso dezaketelako. 

- Teknika eraginkorra da. Izan ere, parte-hartzaile kopuru handi batera 

iristea ahalbidetzen du, elkarrizketak baino kostu txikiagoarekin, on-line 

aplikatzeak dakartzan erraztasunak direla eta. 

3.1.1. Galdetegiaren diseinua eta sorrera 

Lehenik eta behin, galdetegiaren zirriborroa sortu zen dokumentu batean, eta 

Google Forms izeneko softwarearen bidez erantzuteko hainbat formatutako itemak 

bildu ziren. Softwarea erraz erabil daitekeelako, parte-hartzaileen erantzun-prozesua 

errazteko, eta interfazeak erantzun-aukera ugari eskaintzen dituelako aukeratu zen. 

Datuen pribatutasunerako neurri guztiak bermatu ziren. 

Hasierako zirriborroan sortutako item horiei ebaluazio kritikoa egin zitzaien 

ondoren, bai modu intentsiboan (item bakoitzaren azterketa), bai hedakorrean 

(galdetegiaren egitura globalaren azterketa eta itemen banaketa, faktoreekin eta 

azterlanaren helburuekin duten erlazioaren arabera). Ebaluazio horrek zirriborroaren 
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azken bertsioa sortzeko beharrezkoak ziren itemak aldatzea eta ezabatzea ekarri 

zuen. 

Ondoren, inkesta pilotu bat egin zen, galdetegiaren zirriborroa baliozkotzeko 

eta tresnaren kalitate egokia bermatzeko. Beraz, diseinatutako zirriborroa 

azterlanaren xede den biztanleriako hainbat subjektu-talderi (Irungo 14-21 urte 

bitarteko gazteei) pasatu zitzaien, bai eta populazio horrekin harreman estua zuten 

eta/edo ikerketa kuantitatiboko teknikak ezagutzen zituzten subjektuei ere, hala nola 

Hezkuntza Saileko teknikariari eta Irungo Udaleko Gazte Sustapeneko teknikariari. 

Horri esker, ulertzen zailak ziren galderak eta zirriborroaren alderdi nahasgarri 

ezberdinak identifikatu ahal izan ziren. 

Inkesta pilotuaren fasean, subjektuen gomendioak entzun ondoren, egin 

beharreko aldaketak egin eta behin betiko galdetegia diseinatu zen. Horrela, 

galdetegiaren azken bertsioak 44 item ditu, erantzun itxiko formatuekin Likert eskalan 

(1etik 5era), erantzun anitzeko aukerarekin eta erantzun irekiko espazioekin. 

Aipatutako Likert eskala honela interpretatzen da: 

1 – Ez nago batere ados/Ez, inoiz ez 

2- Ez nago ados/Ez, ia inoiz 

3- Ez nago ez ados ezta desados ere/Noizbait, puntualki 

4- Ados nago/Bai, maiz 

5- Guztiz ados nago/Bai, beti 

Aurkeztutako Likert eskalaren barruan 1.go eta 2. erantzunek  inkestatutako 

pertsonak aurkako iritzia duela adierazten dute itemean islatzen den errealitateari 

dagokionez. 4. eta 5. aukeretan jasotako erantzunek, berriz, iritzia aldekoa dela 

adierazten dute. Puntuazio zentralak, 3ko balioa duena, subjektuak itemak islatzen 

duen errealitatearen aurrean posizionatzen ez dakiela adierazten du. Horrela, datuen 

analisiari begira, galdetegian lortutako erantzunak interpretatzeko, ikertzaileek honako 

prozedura hau gauzatu dute: 
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● Item jakin batean laginaren posizio orokorra kontrakoa den zehazteko, 

1.go erantzunaren aukera markatu duten subjektuak (erabat desados 

nago/Ez, inoiz ez) eta 2. aukera markatu dutenak (Desados nago/Arraro) 

batuta sortzen den balioari erreparatu zaio. 

● Item jakin batean laginaren posizio orokorra aldekoa den zehazteko, 4. 

erantzun-aukera markatu duten subjektuak (Ados nago/Bai, normalean) 

eta 5. aukera markatu dutenak (Erabat ados nago/Bai, beti) batuta 

sortzen den balioari erreparatu zaio. 

● Lagin osoak item jakin batean duen ziurgabetasun-maila ikusteko, 3. 

balioaren barruan dauden erantzunen ehunekoa hartu da kontuan. 

● Testuinguruari buruzko informazioa jasotzen duten 12 item sartzeaz 

gain, galdetegiak hartzen duen edukia lau arlo tematiko nagusitan bana 

daiteke: Irungo espazio publikoak, kultura- eta aisialdi-eremua, 

hezkuntzaren eremua eta osasun zerbitzuen eremua. Zehazki, honela 

dago osatuta galdetegia: 

○ 12 item, parte-hartzaileen datu soziodemografikoei buruzkoak, 

hala nola adina, jatorria, etnia, genero-identitateak eta sexu-

orientazioa, jasotako kolektiboarekiko eta sexu-hezkuntza 

motarekiko kidetasuna eta/edo hurbiltasuna, Irungo egoitzari 

lotutako alderdiak eta Irungo gizarte-, kultura-, hezkuntza- eta 

hezkuntza-bizitzan duen inplikazio-maila, eta LGTBI+ kolektiboari 

arreta emateko Irunen dauden baliabideen ezagutza. 

○ 15 item, Irungo gazteek espazio publikoaren gainean dituzten 

iritziak neurtzeko. Espazio publikoari eta LGTBI+ pertsonei 

buruzko galdera zehatzak sartu dira hemen ere. 

○ 10 item, Irungo gazteen kultura- eta aisialdi-esparrurako 

sarbideari buruzkoak, bai eta kulturari eta aisialdiari buruzko 

galdera zehatzak eta LGTBI+ pertsonei buruzkoak ere, gaiaren 

eta bizipen pertsonalen gaineko iritzi- eta pertzepzio-ikuspuntuen 

artean banatuta. 

○ 10 item Irungo gazteek duten (edo ez) hezkuntzarako sarbideari 

buruz, bai eta LGTBI+ pertsonek Irungo hezkuntzaren esparruan 

bizi duten egoerari buruzko galdera zehatzak ere, gaiari buruzko 
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iritzi- eta pertzepzio-ikuspuntuen eta bizipen pertsonalen artean 

banatuta. 

○ 9 item, Irungo gazteek osasun-arloan duten (edo ez) sarbideari 

buruzkoak, bai eta LGTBI+ pertsonen egoerari buruzko galdera 

zehatzak ere, Irungo osasun-eremuari dagokionez, gaiari 

buruzko iritzi- eta pertzepzio-ikuspegien eta bizipen pertsonalen 

artean banatuta. 

Azkenik, galdetegiak proiektuaren hasierako aurkezpen-atal bat eta bildutako 

datuen babesari eta tratamenduari buruzko informazio-laburpen txiki bat ditu. 

Galdetegia ordenagailu edo telefono mugikor bidez betetzeko diseinatuta dago, 

euskaraz zein gaztelaniaz.  

3.2. Estrategia kualitatiboa: eztabaida-taldea 

Talde-eztabaida bat egin zen, aldez aurretik administratutako galdetegian islatu 

ezin izan ziren parte-hartzaileen ideiak, sentimenduak eta proposamenak barne 

hartzen dituen hausnarketa-gune bat ezartzeko. Kruegerrek (1991) honela definitzen 

ditu talde fokalak edo eztabaida-taldeak: izaera kualitatiboko datuak biltzeko teknikak 

dira, eta elkarren artean ezezagunak diren eta ikertutako gaiari dagokionez ezaugarri 

homogeneoak dituzten pertsonen kopuru mugatua biltzen dute, klima erosoan eta 

eztabaida-aske gidatua errazteko. Teknika berezia eta taldeko beste prozesu 

batzuetatik bereizia da; izan ere, kontua ez da taldeari elkarrizketa bat egitea, ezta 

banakako elkarrizketa konbinatu multzo bat egitea ere, baizik eta taldea osatzen duten 

subjektuen artean eztabaida bat ezartzea eta erraztea (Watts eta Ebbut, 1987). 

Horrela, eztabaida-taldea eginda, galdera-sortaren metodologiak ondorengo 

faktoreek dituzten oztopo batzuk gainditu nahi dira: 

● Malgutasun handiagoa eskaintzen du, galderak eta erantzunak zabaldu 

edo argitu ahal direlako, edo landutako gaien ordena aldatu 

daitekeelako, taldean sortzen den eztabaida hartzen duen 

zuzendaritzaren arabera. 

● Proiektu honetarako planteatutako helburuak lortzeko garrantzitsuenak 

eta interesgarrienak diren alderdietan sakontzeko aukera ematen du. 
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● Subjektuek transmititzen dituzten ideiak hobeto azaltzeko egokiera du, 

aurretik administratutako galdetegian behar bezala irudikatu ez diren 

bizipenak islatzea lortzen baitu. 

Bestalde, proiektuaren egileek lehentasuna eman diote foku-taldearen teknika hori 

aukeratzeari, eta ez beste metodo batzuei, hala nola, banakako elkarrizketei, honako 

arrazoi hauengatik: 

● Talde fokaletik lortutako emaitzak edukien aberastasunagatik 

nabarmentzen dira, elkar ezagutu ez arren eguneroko errealitate bera 

bizi duten hainbat pertsona biltzen baitira. 

● Eztabaida-taldeko saioetan, subjektuek elkar indartzen dute beren 

adierazpen eta sentimenduetan, eta elkarrizketa indibidualetan 

gertatzen den desiragarritasun-oztopoa gainditzea lortzen dute, 

elkarrizketatutako pertsonek elkarrizketatzaileez harago beste 

ikuspunturik ez baitute. 

Horrela, mahai-inguru edo talde-eztabaida hau egitea Irungo gazteriaren 

sektore askotariko errealitateak elkarrekin hausnartzeko eta aztertzeko espazioak 

sortzeari eta sustatzeari buruzko helburuari zuzenean erantzuten dio. 

3.2.1. Eztabaida-taldearen diseinua eta sorrera 

Ikerketa honetan talde fokala egitea galdetegiaren bidez jasotako datuen 

tresna osagarri gisa planteatzen da. Hori dela eta, galdetegia inplementatu ondoren 

diseinatu eta aplikatu zen teknika hau. Horrela, 2022ko maiatzean eztabaida-saiorako 

erabiliko zen gidoia egin zen. Saioa planteatu zenean, galdera zehatzen bidez, 6 bloke 

landu ziren, 1.go taulan ikus daitekeen bezala: 
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1. taula. 
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3.3. Datu kuantitatiboak eta kualitatiboak integratzeko estrategia 

2. taulan, datu kuantitatiboak eta kualitatiboak integratzeko erabilitako 

metodologia zehazten da: 

2. taula. 

 

3.4. Parte-hartzaileak: lagina eta datu bilketa 

3.4.1. Lagin kuantitatiboa 

Honako hauek izan ziren parte hartzaileak hautatzeko erabilitako inklusio-

irizpideak: 

● A irizpidea (adina): 14 eta 21 urte bitarteko parte-hartzaileak. 

● B irizpidea (Irungo bizitza): Irunen bizi diren parte-hartzaileak eta/edo, 

gaur egun Irunen bizi ez arren, Irungo bizitza soziokulturalarekin lotura 

dutenak. 
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Bestalde, parte-hartzaileak ikerketatik kanpo geratzeko irizpide hauek ezarri ziren: 

● C irizpidea (adina): ez ziren sartu jarduera honetarako ezarritako adin-

tartea (14-21) gainditzen zuten parte-hartzaileak. 

● D irizpidea: Irungo bizitza sozial, kultural, hezitzaile eta/edo sanitarioan 

parte-hartze aktiboa izan zuten parte-hartzaileak aukeratu ziren. 

Atal kuantitatiborako, ausazko lagina aukeratu zen, iritzi-laginketa edo 

laginketa estrategiko bat eginez, zeinaren bidez, hasiera batean, harremanetan jarri 

behar ziren ikastetxe batzuk identifikatu ziren, proiektuan parte har zezaten eskatzeko 

eta ezarritako adin-irizpidea betetzen zuten ikasle gazteei galdetegia pasatu ahal 

izateko (14-21). Erakunde horiekin harremanetan jartzea erabaki zen, ikastetxe 

horietako ikasleek adin-irizpideak eta Irungo gizarte-, kultura- eta hezkuntza-bizitzan 

bizitzeko edo, gutxienez, integratuta egoteko irizpidea betetzen zituztela ikusita. 

Gainera, galdetegia gazteei aplikatu aurretik, parte-hartzaileen lagina adierazgarria 

izango zela bermatzeko lagin-kopurua kalkulatu zen. 

2022ko otsailean eta maiatzean Irungo ikastetxe publiko eta itunduekin eta 

hizkuntza irakaskuntzako akademiekin harremanetan jarri ginen, baldin eta ikasten ari 

ziren adina zuten ikasleak bazituzten. Zentro horietatik, 4k erantzun positiboa eman 

zuten eta galdeketaren aplikazioan parte hartu zuten; aldiz, 4 zentrok erantzun zuten, 

baina ez zuten parte hartu; eta 7k ez zuten erantzun eta ez zuten parte hartu. 

Galdetegiaren administrazioan parte hartu duten hezkuntza-erakunde guztien eta 

parte-hartzaileen zerrenda 3. taulan aurkitu daiteke. 

Zenbait ikastetxeren baiezko erantzuna jaso ondoren, 2022ko martxotik 

maiatzera bitartean elkarlan estuan aritu ginen ikastetxe eta hezkuntza-

erakundeetako irakasleekin, galdetegia aplikatzeko eta beren ardurapean zeuden 

ikasleek galdetegiari online erantzun ziezaioten errazteko. Era berean, proiektu honen 

berri emateko berariaz sortutako sare sozialen bidez ere zabaldu zen galdetegia, baita 

Irunero aldizkariaren eta Martindozenea Gaztelekuaren eta GazteARTEan 

zerbitzuaren sare sozialen bidez ere. 
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Hala, Irungo 14 eta 21 urte bitarteko n = 264 gaztek osatzen dute lagin parte-

hartzailea, LGTBI+ kolektibokoak izan hala ez. Galdetegiko erantzunak automatikoki 

jaso ziren erabilitako softwarean, eta, maiatzaren amaieran, jasotako erantzun guztiak 

SPSS 25.0 estatistika-programa informatikora ekarri ziren, ondoren azterketa 

burutzeko. 

3. taula. 

 

3.4.2. Lagin kualitatiboa 

Atal kualitatiboari dagokionez, parte-hartzaileak hautatzeko erabilitako inklusio-

irizpideen artean, honako hauek daude: 

● A irizpidea (adina): 14 eta 25 urte bitarteko parte-hartzaileak. Xede-

biztanleriaren adin-irizpidea apur bat aldatu zen zati kualitatibo 

honetarako, parte-hartzaileak biltzeko aukerak gehitzeko eta, horrela, 

Irungo gazte sektore osoa ordezkatzeko. Era berean, irizpide 

horretarako tartea irekitzeak bizi-esperientziei dagokienez talde 

heterogeneoagoa sortzea ekarri zuen, eztabaida-saioan irudikatutako 

adin desberdinen nahasketa aberasgarria zela eta. 
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● B irizpidea (Irungo bizitza): Irunen bizi diren parte-hartzaileak eta/edo, 

gaur egun Irunen bizi ez arren, Irungo bizitza soziokulturalarekin ohituta 

daudenak eta aztertutako gaiari buruzko iritzi landua eman ahal izateko 

esperientzia nahikoak dituztenak. 

Bestalde, parte-hartzaileak baztertzeko irizpide hauek ezarri ziren: 

● C irizpidea (adina): eztabaidan ez ziren sartu ezarritako adin-tartea (14-

25) gainditzen zuten parte-hartzaileak. 

● D irizpidea (Irungo bizitza): ez ziren sartu Irungo gizarte-, kultura-, 

hezkuntza- eta/edo osasun-bizitzarekin gutxieneko loturarik ez zuten 

parte-hartzaileak. 

Azterketaren zati kualitatiboaren lagin hautaketa egiteko, bi bide paralelo 

jarraitu ziren. Hasiera batean, laginketa estrategikoaren teknika erabili zen. 

Honetarako, galdetegiko azken atalean nahi izan zuten parte-hartzaileek euren 

korreoak eman eta, guztira, n = 17 parte-hartzailek erakutsi zuten euren interesa. 

Galdetegiaren azken atal honetan, egingo zen talde-eztabaidaren azalpen labur bat 

aurkeztu zen. 17 pertsona interesatuetatik 7k erantzun zioten eskaerari, eta, azkenik, 

bik baieztatu zuten parte hartuko zutela. Era berean, elur-bolaren teknika erabili zen 

saiorako parte-hartzaile kopurua handitzeko; horrela, eztabaida-taldean parte hartu 

nahi izan zuten beste hiru parte-hartzaile gehiago identifikatu ziren. 

Parte-hartzaileak 45 minutuko talde-eztabaida saio batera deitu ziren 2022ko 

maiatzaren 31rako. Azkenean, n = 4 izan ziren deitutako bilkurara joan zirenak. 4. 

taulan parte-hartzaileen ezaugarri nagusien laburpen labur bat ikus daiteke. 
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4. taula. 

 

Saioa on-line egin zen Zoom aplikazioaren bidez, bertaratzeko prest ez zeuden 

interesdunen parte-hartzea errazteko. Halaber, saioa audio-grabagailu batean 

grabatu zen, subjektuen baimena lortu ondoren, eztabaidaren transkripzioa errazteko 

eta analisirako softwarra (Atlas.ti 8) erabili ahal izateko. Gainera, talde fokaleko 

partaide guztiei 15 euroko deskontu-txekeak eman zitzaizkien, Irungo liburu-denda 

batean trukatzeko, saioan parte hartzeagatik eskerrak emate aldera. 

3.5. Jarraipen- eta ebaluazio-metodologia 

Proiektu honetarako proposatutako jardueren jarraipen egokia bermatzeko, 

astean behin koordinazio-bilerak egin dira programaren ardura duten ikertzaileekin, 

eta, aldi berean, modu erregularrean  proiektua gauzatzen aktiboki laguntzen ari diren 

figura eta erakundeekin bilerak ere egin dira. Bilera horietan, proiektuko fase 

bakoitzean lortutako helburuak eztabaidatu dira, baita sor zitezkeen oztopoak edota 

ezustekoak ere. Bilera horietan ateratako ondorioak positiboak izan dira, eta 

gomendio eta iradokizun aipagarrienak erraz sartu dira proiektuaren fase 

ezberdinetan, jarduerak diseinatzean eta ezartzean. 

Galdetegia aplikatzean eta talde-eztabaida egitean, parte-hartzaileek bete 

beharreko biztanleriak aurrez adostutako partaidetza-irizpideak bete dituztela zehaztu 
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da, datu soziodemografikoen erregistroaren bidez. Era berean, datuak biltzeko fasean 

nahiz proiektuarekin batera egin diren prestakuntza- eta dibulgazio-jarduera 

gehigarrietan erregistratutako parte-hartzaileen kopurua ona izan da, eta erantzun 

orokorra positiboa izan da. 

3.6. Datuen analisia 

3.6.1. Datu kuantitatiboak 

Datu kuantitatiboak aztertzeko, SPSS 25.0 programa informatikoa erabili zen, 

estatistiko deskribatzaileak eginez, alde batetik, eta Kruskal-Wallis eta U-Mann 

Whitney batezbestekoen konparazio-probak gauzatuz, bestetik. 

Lehenik eta behin, datuen analisi deskriptiboak egin ziren, eta, ondoren, 

sakonago aztertu ziren hauek, aipatutako proba inferentzialak erabiliz. Ikerketako 

laginak banaketa normalik ez duela ikusi zen, eta, beraz, Kruskal-Wallisen eta U-Mann 

Whitneyren proba ez-parametrikoak hautatu ziren analisiak egiteko. Proba horien 

helburua da aldagai independente bateko (adib., genero-aldagaia) bi talde baino 

gehiagoren arteko emaitzetan estatistikoki esanguratsuak diren aldeak dauden 

zehaztea. Bost subjektu baino gehiago dituzten taldeak alderatzea onartzen duten 

frogak dira. Horregatik, ezin izan da konparaziorik egin bost parte-hartzaile edo 

gutxiago zituzten taldeen artean, hala nola, pertsona asexualen eta “beste orientazio 

bat” adierazi dutenen artean. 

Galdetegian jasotako 264 erantzunetatik, datuen garbiketaren lehen fasean n 

= 6 kasu ezabatu ziren, datu ezohikoak zirelako edota honako arrazoiengatik: a) 

itemen heren bati baino gehiagori ez zieten erantzun; b) baliozkoak ez ziren erantzun-

formatuak erabili ziren, adibidez, esanahi anbiguoa duten emojiak; c) datu 

soziodemografikoak ez betetzea. Beraz, kuantitatiboki aztertutako erantzunen 

guztizkoa n = 259 izan zen. 

3.6.2. Datu kualitatiboak 

Atlas.ti 8 programa informatikoa erabili zen eztabaida-taldean jasotako datu 

kualitatiboen azterketa gidatzeko eta antolatzeko, eta, horretarako, gai garrantzitsuen 

kategoriak eta multzoak sortu ziren. 
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3.6.3. Sare sozialak 

Twitter eta Instagram sare sozialak aztertzeko, hedapen-edukiaren inpaktuaren 

analisi deskriptibo bat egin zen. Eduki hori sare sozial horietarako sortu da Twitter 

Analytics tresna birtualaren bidez eta Instagrameko argitalpenak, interakzioak eta 

jarraitzaileak zenbatuz. 

3.6.4. Datu kuantitatibo eta kualitatiboen integrazioa: datuen triangelaketa 

Era berean, proiektu honetan erabilitako metodologiaren izaera mistoa kontuan 

hartuta, eta bi datu moten integrazioaren garrantzia kontuan hartuz, azterketan 

lortutako bi datu-multzoak triangelatu dira: datu kuantitatiboak eta datu kualitatiboak. 

Triangulazioa, edo datuen konbergentzia, ikerketa sozialean multimetodo 

diseinuetan erabilitako datuak integratzeko estrategia nagusietako bat da (Bericat, 

1998). Teknika honen bidez, datu kualitatiboak eta kuantitatiboak gainjarri nahi dira, 

bi datu mota horiek errealitateko esparru bera deskribatzera bideratuta baitaude. 

Triangulazio terminoa itsasargiek egiten duten lanarekin pareka daiteke, hainbat 

kokapenetatik haren norabidea aurkitu baitaiteke: banakako argiek informazioa 

mugatzen dute, baina, kolektiboki, seinalearen iturria identifikatzea daiteke (Taber, 

2008). 

Beraz, datu kuantitatiboak eta kualitatiboak integratuz, errealitate sozial bera 

aztertu nahi da, bi tresna desberdinen bidez; horrek esan nahi du, hipotesiak 

kontrastatzeari begira, hipotesi bera metodo desberdin eta independenteekin (metodo 

kualitatiboa eta metodo kuantitatiboa) egiaztatu ahal izateak haren egiazkotasunaren 

konfiantza handituko lukeela (Bericat, 1998). Horrela, datuak triangelatuta, ikerketa 

honetan sor daitezkeen emaitzen eta ondorioen baliozkotasun- eta fidagarritasun-

maila handitzen saiatu gara; izan ere, Tabet (2008) bezalako egileen hitzetan, 

banakako perspektibak eta interpretazioak kolektibo bihurtzen dira, eta, ondorioz, 

gizartera orokortu daitezke datu-zati desberdinetan oinarritzen direnean soilik. 

Datu kuantitatiboak eta kualitatiboak integratzeko, bi datu-multzoen 

konparazioak egin dira, aurrenik eurak isolatuta aztertu ondoren. Horrela, datu 

kuantitatiboak eta kualitatiboak bi multzoetako gai komunak identifikatuz alderatu 
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ziren, antzekotasunak (osoak zein partzialak) eta emaitza kualitatiboetan eta 

kuantitatiboetan egon zitezkeen aldeak aztertuz. Emaitzen hurrengo atalean, bi 

analisien emaitzak bereizita aurkeztuko dira; datuen integraziotik eta konparaziotik 

lortutako emaitzak, berriz, zehatz-mehatz azalduko dira Ondorioen atalean. 

 

4. EMAITZAK 

Jarraian, ikerketaren emaitzak aurkezten dira. Emaitza kuantitatiboak eta 

kualitatiboak bereizita aurkeztuko dira, eta horien azterketa bateratua Eztabaidaren 

atalean aurkeztuko da. Lehenik eta behin, emaitza kuantitatiboak aurkezten dira, 

Metodologia atalean deskribatutako gai-arlo bakoitzaren arabera ordenatuta: espazio 

publikoak, aisialdia eta kultura, hezkuntza-eremua eta osasun zerbitzuen eremua. 

Datu kuantitatiboak aztertzeko, estatistikoki esanguratsua izan den emaitza eman 

duten probak bakarrik aurkezten dira. 

4.1. Datu kuantitatiboak 

4.1.1. Datu demografiko orokorrak: testuinguruari buruzko 

galdetegia 

Datu soziodemografikoak proiektuaren atal kuantitatiboan (hau da, 

galdetegian) parte hartu duten pertsonei dagozkio. Hala, parte-hartzaileek galdera  

soziodemografiko sorta bati erantzuna eman zioten galdetegia erantzuteko orduan. 

Atal honetan jasotako datuak honakoak dira: parte-hartzailearen adina, ikasketa-

maila, bizitokia, etnia, Irungo bizi-ohiturak, LGTBI+ kolektiborekin lotura, sexu-

orientazioa eta genero-identitatea. Gainera, parte-hartzaileei Irungo zerbitzuen 

erabilerari buruz galdetu zitzaien (esaterako, osasun-zerbitzuak, Udaleko Berdintasun 

eta LGTBI+ zerbitzuak, Asexora-T, GazteARTEan eta Gaztelekuko ekintzak). Datu 

horiek grafikoen bidez laburbiltzen dira atal honetan. 
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Sexu-orientazioa 

Sexu-orientazioari dagokionez, parte-hartzaileen % 77 (n = 199) heterosexual 

gisa identifikatzen da; laginaren % 16 (n = 42) bisexuala da; % 3 lesbiana bezala 

identifikatzen da (n = 7), eta gazteen %1 (n = 3) gaya da; laginaren % 3a (n = 7), 

berriz, beste sexu-orientazio batekin identifikatzen da. Era berean, parte-hartzaileen 

% 0,4a (n = 1) asexual gisa identifikatzen da. 

1. grafikoa 

 

Generoa 

Bi grafiko sortu ditugu ikerketan parte hartu duten pertsonen genero identitatea 

aztertzeko. Horrela, 2. grafikoan ikus daitekeenez, laginaren % 51 (n = 131) 

emakumeek osatzen dute eta parte-hartzaileen % 47a (n = 119), berriz, gizonek. 

Gainera, lagineko % 2a (n = 4) pertsona ez bitar bezala identifikatzen da, eta % 0,4ak 

(n = 1) bere genero-identitatearen inguruko zalantzak ditu.  
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2. grafikoa 

 

 

3. grafikoan ikus daitekeenez, laginaren % 98a (n = 255) pertsona zisgeneroek 

osatzen dute, eta % 2a (n = 6), aldiz, ez dira gazte zisgeneroak. Azken horietatik, 

pertsona trans bat (n = 1) identifikatu dugu; 6 pertsona (n = 1) ez-bitarrak dira, eta 

parte-hartzaile bat (n = 1) intersexuala da. 

3. grafikoa 
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LGTBI+ komunitatearekiko harremana 

Parte-hartzaileek LGTBI+ kolektibora duten hurbiltasuna aztertzeko, euren 

lagunen, senideen, pertsona ezagunen eta abarren inguruan galdetu zen. Laginaren 

% 73k (n = 190) LGTBI+ kolektiboaren parte den pertsonaren bat gertu zuela adierazi 

zuen; parte-hartzaileen % 27k (n = 69), berriz, galderari ezezkoa eman zion, LGTBI+ 

bezala esplizituki identifikatzen den pertsonarik ezagutzen ez zutelako. 

4. grafikoa 

 

Adina 

5. grafikoan ikus daitekeenez, parte-hartzaileen % 70ak (n = 187) 15 eta 16 

urte bitartean du; bestalde, % 14ak (n = 35), 14 urte ditu. Parte-hartzaileen % 12ak, 

berriz, 17 urte ditu; % 3ak (n = 32) 18 eta 21 urte bitarte ditu. Azkenik, gure laginaren 

% 1ak (n = 2) 13 urte ditu. 
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5. grafikoa 

 

Jaioterria 

Parte-hartzaileen jaioterriari dagokionez, 6. grafikoan ikus dezakegu parte-

hartzaileen % 84 (n = 217) Irungo udalerrikoak direla. Ikerketa honetan parte hartu 

duten gazteen % 5a (n = 14) Euskadiko beste udalerri batzuetakoak dira, eta % 2 (n 

= 6) Espainiako Estatuko beste herri batzuetakoak. Bestalde, parte-hartzaileen % 3,5 

(n = 9) Hego Amerikatik datoz; % 3 (n = 7) Espainia ez den Europako estatu batetik; 

% 0,4 (n = 1) Afrika iparraldetik, eta % 0,8 (n = 2) erdialdeko Afrikako estaturen batetik.  

6. grafikoa 
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Ikasketa-maila 

Parte-hartzaileen ikasketa-mailari dagokienez (7. grafikoa), laginaren 

gehiengoa (% 73, n = 189) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ikasten ari zen 

galdetegia erantzuteko momentuan. Parte-hartzaileen % 23, aldiz, (n = 60) 

Batxilergoa ikasten ari da. Bestalde, parte-hartzaile guztien % 2 soilik (n = 5) ditu 

unibertsitate-ikasketak, eta beste % 2 (n = 4) Lanbide-Heziketako Erdi-Mailako Zikloan 

dago matrikulatuta. Pertsona bakarra (n = 1) ari da Lanbide Heziketako Goi-Mailako 

Zikloan ikasketak egiten. 

7. grafikoa 
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Etnia 

Ikerketan parte hartu duten pertsonen etniari dagokionez, 8. grafikoan ikus 

daitekeen bezala, laginaren % 92 (n = 235) pertsona zuriak dira. Gainera, parte-

hartzaileen % 6 (n = 16) latinak dira; gazteen % 1 (n = 3) afrodeszendienteak dira; 

beste % 1 (n = 2) asiarrak dira, eta laginaren % 0,4 (n = 1) arabiarrak dira. 

 

Irunen bizitza 

“Irundik ibiltzen zara, denbora librea pasatzen dezu edota erosketak egiten 

dituzu Irunen?” galderari dagokionez (9. grafikoa), galdetutako pertsonen % 58k (n = 

149) galderari baietz erantzun dio; aldiz, % 40k (n = 105) “batzuetan bakarrik” erantzun 

zuen, eta % 2k (n = 5) ezezkoa adierazi zuen. 

9. grafikoa 

 

 

8. grafikoa 
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LGTBI+ kolektiboari buruzko informazio-iturriak 

LGTBI+ identitateei buruzko informazioa nondik lortu duten galdetzean (10. 

grafikoa), parte-hartzaile gehienek (% 86) onartzen dute Internet eta komunikabideen 

bidez egin dutela honakoa, eta, parte-hartzaileen % 73k informazioa klasean jaso 

dutela. % 55ak, berriz, informazioa gertuko senide eta lagunekin hitz eginez lortu 

dutela adierazi dute. Liburu eta telesailen bidez (% 35) eta erakundeen bidez (% 14) 

ere informatu dira gazteak. 

10. grafikoa 

 

 

Zerbitzuen eta baliabideen erabilera eta ezagutza Irunen 

Lehen aipatu dugun bezala, parte-hartzaileei Irungo zerbitzuez egiten duten 

erabilera motari buruz galdetu zitzaien. Horrela, Udaletxeko, Asexora-Tko, 

GazteARTEan eta Gaztelekuko eta osasun, berdintasun eta LGTBI+ kolektiboarentzat 

dauden zerbitzuak zenbateraino erabili eta ezagutzen zituzten jakin nahi da. 
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A) Osasun Zerbitzuak 

11. grafikoan ikus daitekeen bezala, gure laginaren % 90ak (n = 226) Irungo 

osasun-zerbitzuak erabiltzen ditu, eta % 10ak (n = 24), aldiz, ez ditu erabiltzen. 

11. grafikoa. Irungo osasun-zerbitzuen erabilera. 

 

B) Gaztelekua 

Gaztelekuaren erabilerari eta ezagutzari dagokionez (12. grafikoa), parte-

hartzaileen %51k (n = 133) ezagutzen du zerbitzu hori, eta % 21k (n = 55) noizbait 

erabili du. Aitzitik, gazteen % 27k (n = 71) Gaztelekua ezagutzen ez duela eta inoiz 

erabili ez duela adierazi du. 
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12. grafikoa. Gaztelekuko zerbitzuen ezagutza eta erabilera. 

 

C) GazteARTEan 

GazteARTEan zerbitzuari dagokionez (13. grafikoa), inkestatutako pertsonen 

% 69ak (n = 178) ez du GazteARTEan ezagutzen eta ez du honako zerbitzua inoiz 

erabili. Hala ere, pertsonen % 26ak (n = 68) ezagutzen du zerbitzu hori, eta % 5ak (n 

= 13) noizbait erabili duela adierazi du. 

13. grafikoa. GazteARTEan zerbitzuen ezagutza eta erabilera. 
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D) Asexora-T 

Asexora-T zerbitzuaren erabilerari dagokionez (14. grafikoa), parte-hartzaileen 

%80ak (n = 208) ez du inoiz zerbitzua erabili eta ez du ezagutzen ere; laginaren % 

18ak (n = 45), berriz, zerbitzua ezagutzen du, eta, gainera, % 2ak (n = 6) honakoa 

erabili du. 

 

14. grafikoa. Asexora-T zerbitzuaren ezagutza eta erabilera. 

 

E) Irungo Udalaren LGTBI+ zerbitzuak 

Era berean, 15. grafikoan ikus daitekeen bezala, parte-hartzaileen % 84ak (n = 

216) ez du Irungo Udalaren LGTBI+ zerbitzurik ezagutzen eta ez du inoiz erabili. 

Bestalde, % 15ek (n = 39) adierazi du Irungo Udalaren LGTBI+ zerbitzuak ezagutzen 

dituela, eta laginaren % 1ek (n = 2) zerbitzu horiek noizbait erabili dituela onartu du. 
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15. grafikoa. Irungo Udalaren LGTBI+ zerbitzuen ezagutza eta erabilera. 

 

F) Udaleko berdintasuna 

Irungo Udaleko berdintasun-zerbitzuei dagokienez (16. grafikoa), ikerketan 

parte hartu duten pertsonen % 81ak (n = 209) zerbitzu hau ezagutzen ez duela eta 

inoiz erabili ez duela adierazi du. Hala ere, pertsonen % 17k (n = 45) ezagutzen du 

zerbitzu hau, eta % 2k (n = 5) noizbait erabili du. 

16. grafikoa. Irungo Udaleko Berdintasun-zerbitzuen ezagutza eta erabilera. 
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4.1.2. Irungo LGTBI+ kolektiboaren inguruko iritziei eta pertzepzioei 

buruzko datuak: LGTBI+ pertsonen integrazioa eta udalerriko espazioetara 

sarbidea 

A) Irungo LGTBI+ kolektiboaren integrazioaren pertzepzio orokorra 

Galdetegiko item guztiei emandako erantzunaren bidez, Irungo gazteek 

LGTBI+ kolektiboarekiko hautematen duten integrazio-mailari buruzko iritzia neurtu 

nahi izan dugu. Horrela, Irungo gazteek, oro har, Irun herri inklusiboa dela uste ote 

duten zehaztu nahi da ikerketa honetan; hau da, ea LGTBI+ pertsonak Irunen 

integratuta daudela eta Irungo zerbitzu eta baliabideez gozatzeko aukera dutela uste 

ote duten. Horretarako, hainbat analisi mota egin dira. 

Alde batetik, ikerketan parte-hartu duten gazteen LGTBI+ kolektiboaren 

integrazioarekiko pertzepzioa neurtu da, Irungo hirian kolektiboaren integrazio maila 

neurtzen dituzten galdetegiko itemen batez bestekoa kalkulatuz. Horrela, Irungo 

topaguneen, espazio publikoen, diskriminazio-gertakarien eta, orokorrean, LGTBI+ 

kolektiboak duen egoeraren gaineko iritziak eta pertzepzioak jaso dira ikerketa 

honetan.  

1. irudian ikus daitezkeen bezala, Irungo gazteek 3,39 puntuko batez bestekoa 

lortu dutela 1etik 5era bitarteko eskalan. Puntuazio hau batez bestekoaren gainetik 

(2,5) dagoen balioa da, eta horrek adierazten du Irungo gazteek nolabaiteko LGTBI+ 

pertsonen integrazio-maila ikusten dutela Irunen orokorrean. 

Aldi berean, aurreko kalkulu bera burutu zen LGTBI+ kolektiboaren integrazio 

pertzepzio-maila nolakoa den aztertzeko Irungo hiriko lau eremu nagusietan bereiztuz 

gero, hala nola: Irungo espazio publikoak; kultura eta aisia; hezkuntza eta osasuna. 

1. irudian ikus daitekeenez, aipatutako lau eremuen barruan, Irungo gazteek LGTBI+ 

kolektiboa Irungo espazio publikoen esparruan integratuen dagoela ikusten dute, 

3,78ko batez bestekoarekin (1etik 5era bitarteko eskalan). Aldi berean, hezkuntza-

eremuko integrazioari buruzko itemek lortu zuten batez besteko txikiena, 2,77koa. 

Horrek adierazten du Irungo gazteek LGTBI+ kolektiboa hiriko Hezkuntza esparruetan 

integrazio gutxien dutela uste dutela. 



41 

1. irudia 

 

❖ Taldeen arteko alderaketak: LGTBI+ kolektiboaren integrazioaren pertzepzioa, 

sexu-orientazioaren eta genero-identitatearen arabera 

Irungo LGTBI+ kolektiboko integrazio-maila neurtzeaz gain, aurreko atalean 

aurkeztutako pertzepzioak LGTBI+ pertsonen eta LGTBI+ ez diren pertsonen iritziak 

berdinak edo desberdinak diren aztertu nahi izan da. Honetarako, bi proba estatistiko 

egin dira: batetik, U-Mann Whitney proba, LGTBI+ kolektiboko kide izatearen eta 

komunitate hori hirian integratuago dagoela hautematearen artean loturarik dagoen 

aztertzeko; eta, bestetik, Kruskal-Wallis proba, inkestatutako pertsonen sexu-

orientazioen araberako pertzepzioan desberdintasunik dagoenik ikusteko. Atal 

honetan, talde horien arteko alderaketak aurkezten dira, baina soilik LGTBI+ 

kolektiboak Irunen duen integrazio-mailari dagokionez, oro har, eremuen arabera 

bereizi gabe; izan ere, azken hori dagokion ataletan aurkeztuko da aurrerago txosten 

honetan. 
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Horrela, Irungo LGTBI+ pertsonen integrazio orokorraren pertzepzioak 

aztertzeko, U-Mann Whitneyren probak estatistikoki esanguratsuak diren 

desberdintasunak hauteman ditu (U (2) = 4.769, p =, 007) LGB gazteen eta gazte 

zissheterosexualak diren partaideak osatzen duten taldeen artean. Hau da, 2. irudian 

irudikatzen denez, gazte heterosexualak dira LGTBI+ kolektiboa Irunen integratuago 

dagoela gehien hautematen dutenak, gazte lesbiana, gay edo bisexualekin alderatuta. 

 

Bestalde, ikerketako gazteen sexu-orientazioaren kontuan hartuta 

desberdintasunik dagoen ala ez aztertzeko Kruskal-Wallis proba gauzatu da eta 

honek estatistikoki esanguratsuak diren desberdintasunak hauteman ditu (H (4) = 

15,44, p =, 004). Zehazki, Bonferroniren post-hoc probaren bidez ikusi da estatistikoki 

alde nabarmenak daudela heterosexualek eta lesbianek hautematen dutenaren (p =, 

015) eta heterosexualek eta bisexualek (p =, 019) uste dutenaren artean. Bi kasu 

horietan, pertsona heterosexualak dira Irungo LGTBI+ kolektiboaren integrazio 

handiena hautematen dutenak. Hau da, heterosexualek neurri handiagoan sinesten 

dute udalerrian LGTBI+ errealitateen ikusgarritasuna dagoela eta kolektibo horren 

inguruko kalitatezko informazio nahikoa dagoela bai Irungo osasun eremuan zein 

espazio publikoetan, aisialdi- eta kultura-inguruneetan eta ikastetxeetan. Gainera, 

euren lesbiana eta bisexual kideekin alderatuta, zifra horiek oso desberdinak eta 

esanguratsuak dira, 3. irudian ikus daitekeen bezala. 

2. irudia 

 



43 

3. irudia 

 

Gainera, U-Mann Whitney probak adierazten du ez dagoela estatistikoki 

adierazgarritzat har daitekeen desberdintasunik gazte zisgeneroen (M = 3,39) eta 

trans pertsonen (M = 3,04) artean, eta, beraz, badirudi gazte zisgeneroen eta 

transgeneroen pertzepzioak antzekoak direla Irungo LGTBI+ kolektiboaren egoerari 

dagokionez. 

 

B) LGTBI+ kolektiboaren egoera Irungo espazio publikoetan 

Aurreko atalean aurkeztu den bezala, Irungo gazteek LGTBI+ diren pertsonak 

Irungo hirian duten babesa, ikusgarritasuna, errepresentazioa eta segurtasunarekiko 

pertzepzioa neurtu nahi izan dugu Irungo espazio publikoei dagokionez. Oro har, 3,78 

puntuko batez bestekoa lortu da 1etik 5erako eskalan. Puntuazio honek Irungo 

udalerriko espazio publikoetan nolabaiteko babesa, ikuspena, errepresentazioa eta 

segurtasuna hautematen dela adieraziz. Hala ere, errealitate hori zehatzago aztertu 

behar dugu. Horretarako, jarraian, Irungo espazio publikoetako egoerari lotutako item 

garrantzitsuenak erakusten dira (5. Taula). Txosten honetan ikerketaren helburuekin 

lotura handiena duten itemak aurkeztea erabaki dugu. Izan ere, honela emaitza 

zehatzagoak izateko aukera bermatzen da eta hauetatik eratorritako ondorioen 

baliagarritasuna justifikatzen da. Gainerako itemen erantzun guztiak amaierako 

eranskinean aurkitu daitezke. 
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5. taula 

 

 

“Irungo erakunderen batek (adibidez, Udalak, talde politikoak…) LGTBI+ 

kolektiboaren aldarrikapen eta eskubideak babesten dituela badakit” itemari 

dagokionez, laginaren erdiak (% 48,6) ezin du argi esan kolektiboa babesten duten 

erakundeak dauden ala ez Irunen, nahiz eta laginaren % 33k, aldiz, horren berri 

baduen. Gure lagineko LGTBI+ pertsona guztien artean % 28,6k uste du Irungo 

erakundeek babesa ematen diotela kolektiboari. LGTBI+ ez diren pertsonen taldearen 

barruan % 34k uste du hori ere hala dela (4. irudia). 

“Orokorrean, espazio publikoak eta kultura eta aisialdiko tokiak seguruak dira 

jende LGTBI+ gazteentzat itemari dagokionez”, oro har, espazio publikoak eta 

aisialdiko eta kulturako giroak seguruak dira LGTBI+ gazteentzat, ikerketaren 

laginaren % 49,4a bat datorrelako itemarekin. LGTBI+ kolektiboko parte-hartzaile 

Oharra: Izartxoz (*) adierazitako itemen erantzuteko eskala honakoa da: 

* 

* 

2%  

3%  

6%  
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guztien % 25,4k uste du Irungo espazio publikoak eta kulturalak ez-seguruak direla 

LGTBI+ pertsonentzat. LGTBI+ gisa identifikatzen ez diren pertsona guztien % 12,3k, 

aldiz, horiek ere gune ez-seguruak direla diote (5. irudia). 

“LGTBI+ pertsonak euren artean ezagutzeko eta euren esperientziak 

partekatzeko topaguneak bultzatzea beharrezkoa dela uste dut” itemari dagokionez, 

laginaren % 57,1ek adierazi du ados dagoela itemarekin eta topagune espezifikoak 

bultzatu behar direla LGTBI+ gazteentzat Irunen. Batez ere, lagineko LGTBI+ 

pertsonen artean ikusten da hori; izan ere, lagineko LGTBI+ pertsona gehienek (% 

63,5)  erantzun dute ados daudela ideia horrekin. LGTBI+ ez diren pertsonen erdiak, 

aldiz, (% 54,6) uste du honakoa beharrezkoa dela. (6. irudia). 
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4. irudia 

5. irudia 

6. irudia 



47 

"Kalean, libreki eta argiki adierazteari utzi diot keinu edo begirada arraroak 

jasotzeko beldur nintzelako. Aidibidez, ez diot nire bikoteari eskua heldu, arropa edo 

makilaje zehatz bat ez dut ipini,..." itemari dagokionez, partze-hartzaileen % 55,6ak 

adierazi du ez duela inoiz honelakorik egin behar izan. Lagineko gazte zisgeneroen 

eta heterosexualen % 74k adierazi du Irungo espazio publikoetan ez dela inoiz 

ezkutatu diskriminazioa jasateko beldurrez. Gainera, gure ikerketako gazte LGTBI+ 

guztien %59, ez da itemak adierazten duen bizipenarekin identifikatzen. Hala ere, 

LGTBI+ gazte guztien % 25,4ak adierazi du maiz edota beti jendaurrean hitz egiteari 

utzi diola Irunen, begirada arraroak edo keinuak jasotzeko beldurrez. Gainera, gure 

lagineko gazte zisgeneroen eta heterosexualen % 7,7 modu irekian adierazi ezin dela 

onartu du (7. irudia). 

“Ni bezalako jendea ezagutzeko edo libreki naizen bezalakoa izateko asmotan, 

beste hiri batera bizitzera joatea pentsatu dut” itemari dagokionez, parte-hartzaile 

gehienek (% 76,1) jende anitzagoa ezagutzekotan Irundik alde egitea pentsatu ez 

dutela esan dute.  Askatasun handiagoz bizi ahal izateko Irundik beste hiri batera 

aldatzea pentsatu dutela diotenen artean, LGTBI+ eta ez LGTBI+ gazte kopuru 

antzekoa dago. Lagineko LGTBI+ pertsona guztien artean, % 67k ez du pentsatzen 

hiri anitzago batera joatea, eta LGTBI+ kolektibokoak ez diren pertsonen % 79k 

adierazi du honakoa (8. irudia) 

Era berean, LGTBI+ parte-hartzaileen artean, % 17,4k hiriz aldatzea pentsatu 

du; aldiz, heterosexualak eta zisgeneroak diren gazteen %6,1ek bakarrik planteatu du 

honakoa.  Aldi berean, gure lagineko parte-hartzaile bisexualen % 42,8k arrazoi 

horiengatik etxez aldatzea pentsatu duela esan du. Ehuneko hori % 33.3 da gayentzat 

eta % 28.6 lesbianentzat; heterosexualen % 21,1ek gauza bera adierazi dute. 
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7. irudia 

 

 

8. irudia 
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Azkenik, LGTBI+ kolektiboko kide izateagatik edo genero-adierazpen eta 

genero-identitateagatik Irungo espazio publikoetan jasandako indarkeria-mota 

ezberdinak identifikatu ditugu ikerketa honetan, 6. taulan ikusten den bezala: 

6. taula 
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❖ Taldeen arteko alderaketak: LGTBI+ kolektiboaren integrazioaren pertzepzioa 

hiriko espazio publikoetan, pertsona arduradunen sexu-orientazioaren eta 

genero-identitatearen arabera 

U-Mann Whitney-ren probak alde estatistikoki esanguratsuak aurkitu ditu gazte 

lesbiana, gay eta bisexualen iritzien eta gazte heterosexualen iritzien artean (U (2) = 

4.469; p =, 001). Desberdintasunak heterosexualen aldekoak dira, 9. irudian ikus 

daitekeen bezala. Horrek esan nahi du gure lagineko gazte heterosexualak direla 

Irungo LGTBI+ pertsonak hiriko espazio publikoetan integratuta daudela gehien 

hautematen dutenak, 5etik 3,85eko batez besteko puntuazioarekin. Gazte ez-

heterosexualen erantzunen puntuazioa 5etik 3,55 da (9. irudia). 

9. irudia 

 

Era berean, U-Mann Whitney estatistika-probak, gazte zisgeneroen  (M = 3, 79) 

eta zisgenero ez direnen (M = 3,4) iritzietan desberdintasunik dagoen alderatzeko 

egina, estatistikoki adierazgarritzat jo daitekeen alderik ez dagoela adierazten du. 

Horregatik, badirudi gazte zisgeneroen eta zisgeneroak ez diren gazteen pertzepzioak 
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antzekoak direla LGTBI+ kolektiboaren egoerari dagokionez, nahiz eta lagineko 

pertsona zisgeneroen batez besteko puntuazioa handiagoa izan. 

Bestalde, orientazio sexualaren aldagaia kontuan hartuta ezberdintasun 

esanguratsurik dagoen ikusteko eta Irungo gazteen pertzepzioak nola banatzen diren 

zehatzago ulertu ahal izateko Kruskal-Wallis proba burutu da. Hala, estatistikoki 

esanguratsuak diren aldeak aurkitu dira aztertutako talde baten edo batzuen artean 

Irungo espazio publikoetarako sarbideari dagokionez (H (5) = 19,18, p =, 002). 

Bonferroniren post-hoc probaren bidez, gazte heterosexualen eta gayen (p =, 047), 

heterosexualen eta lesbianen (p =, 003) eta heterosexualen eta bisexualen (p =, 023) 

arteko alde estatistikoki esanguratsuak antzeman dira (10. irudia). 

Interpretazioa: batez bestekoei erreparatzen badiegu, aipatutako kasu 

guztietan heterosexualek gainerako taldeek baino puntuazio handiagoa lortzen dutela 

ikusiko dugu. Horrek esan nahi du pertsona heterosexualek LGTBI+ errepresentazio 

handiagoa ikusten dutela Irungo espazio publikoetan eta baita erakundeen aldetik 

babes handiagoa antzematen dutela. Hala, orokorrean, gazte heterosexualek 

segurtasun handiagoa nabaritzen dutela LGTBI+ kolektiboarekiko Irungo espazio 

publikoetan. Alde horiek estatistikoki esanguratsuak dira, eta horrek adierazten du 

pertzepzio horiek funtsean desberdinak direla gazte heterosexualen eta ez 

heterosexualen artean. 

 

C) LGTBI+ kolektiboaren egoera Irungo aisialdian eta kulturan 

Atal honetan Irungo LGTBI+ pertsonen egoera aztertzen da Irungo aisialdi- eta 

kultura-eremuan. Oro har, 3,23 puntuko batez bestekoa lortu da 1etik 5erako eskalan; 

beraz, LGTBI+ pertsonen integrazioaren aldeko joera txiki bat ikus dezakegu eremu 

honetako pertzepzioan. Jarraian, galdetegiko item garrantzitsuenen datuak aurkezten 

dira (7. taula). Aurreko atalean bezala, ikerketa honetako helburuekin lotura handiena 

duten itemak aurkeztea erabaki dugu atal honetan ere. Gainerako itemen erantzun 

guztiak 1. eranskinean aurkitu daitezke. 
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7. taula 

 

 

 

 

 

Oharra: Izartxoz adierazitako itemen erantzuteko eskala honakoa da: 

   3%  

1%  

1%  

6% 

4% 

6% 

5% 

5% 7% 

* 



53 

“Komun publikoetara edota aldageletara sartzeko arazoak izan ditut. Adibidez, 

ez dago nire generoarentzako komunik, indarkeria jasateko beldurragatik ez naiz 

sartu…” itemean, 29 pertsonek aipatu dute komunetara edo aldageletara sartzeko 

arazoak izan dituztela beren identitate, orientazio eta/edo genero-adierazpenagatik. 

Erantzunak parte-hartzaileen genero-identitatearen arabera banatuz gero, ikusten da 

noizbait edo normalean arazoak izan dituztela markatu duten 22 pertsonetatik 7 

emakume gisa identifikatu zirela (lagineko emakume guztien % 6,8a). Aldi berean, 15 

gizon (gizon guztien % 13,6) eta pertsona ez-bitar bat identifikatu ditzakegu ere. 

Bestalde, 11 gaztek adierazi dute oso gutxitan aurkitzen dituztela arazoak leku 

horietara sartzerakoan (% 4,3). Gazte ez-bitar batek adierazi du normalean arazoak 

izaten dituela honelako egoeretan. Komunetara eta aldageletara sartzeko arazoak 

beti dituztela dioten hiru pertsonetatik, hirurak perstona zisgenero dira. 

“Gazteei zuzenduriko ekintza kulturalak eta aisialdiko ekintzak (adibidez, 

Gaztelekua edo udalekuak bezala), LGTBI+ gazteentzako toki seguruak dira” itemari 

dagokionez, parte-hartzaile gehienak (lagin osoaren % 59,5a) itemean deskribatutako 

errealitatearen alde daude, baina laginaren zati handi batek (% 29,75) ez du argi 

kultura-jarduerak LGTBI+ kolektiboarentzako gune seguruak diren hala ez. Kultura- 

eta aisialdi-guneetako segurtasunaren ideiaren alde dauden pertsona horien artean, 

% 71 ez dira LGTBI+ kolektibokoak; hauen % 29, berriz, LGTBI+ gisa identifikatzen 

dira. Era berean, ikerketaren parte-hartzaileen % 11,6k (n = 30 parte-hartzaile) uste 

du Irungo kultura- eta aisialdi-ekimenak ez direla LGTBI+ gazteentzako gune seguru 

eta inklusiboak. Gazte heterosexualak dira jarduera horiek LGTBI+ kolektiboarentzat 

seguruak direla gehien hautematen dutenak. Segurtasun eza hautematen duten 

pertsonen % 23a LGTBI+ kolektibokoa da. Lagineko gazte LGTBI+ guztien artean, % 

11,1k uste du ez dagoela segurtasunik espazio horietan. LGTBI+ ez direnen %11,7k 

ere berdina uste du. 

“Kirol espazioak gune bortitzak/biolentoak dira pertsona trans eta ez-

bitarrentzat” itemari dagokionez, lagin osoaren % 18,2a bat dator itemarekin. LGTBI+ 

pertsonen artean, % 39,7k uste du trans eta ez-bitarrak diren pertsonentzat espazio 

bortitzak direla hauek; aldiz, LGTBI+ ez direnen pertsonen % 11,2ak honakoa uste du 

(12. irudia). 
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11. irudia 

 

12. irudia 
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“Kirolaren esparrua espazio seguru bat da nire burua LGTBI+ bezala libreki 

adierazteko” itemean, laginaren ehuneko handi batek (% 38) ez du argi honako 

baieztapena; hala ere, lagin osoaren %33,2 uste horren alde dago. Lagineko LGTBI+ 

pertsona guztien artean, % 35ek erantzun du kirola LGTBI+ identitateak adierazteko 

espazio segurua dela, eta gazte zisgenero eta heterosexual guztien % 32,6k ere iritzi 

bera du (13. irudia). 

“Irunen LGTBI+ pertsonei zuzendutako espazio zehatzak daude” itemari 

dagokionez, parte-hartzaileen % 53k adierazi du ez daudela honekin ados. Ikerketako 

LGTBI+ pertsona guztien artean, % 64k esan du ez dagoela espazio esklusiborik. 

LGTBI+ ez diren gazteen laginaren erdiak (% 49) ere iritzi hau du (14. irudia).  

“Irungo kultura eta aisialdian LGTBI+ gaiak eta edukiak egotea garrantzitsua 

dela uste dut” itemari dagokionez, lagin osoaren % 47,5ak horren alde dago. Lagineko 

LGTBI+ gisa identifikatutako pertsona guztien % 69,8k uste du LGTBI+ edukia izatea 

Irungo kulturan eta aisialdian garrantzitsua dela. LGTBI+ bezala identifikatzen ez diren 

pertsonen % 40,3k ere uste du hori garrantzitsua dela. Gainera, gazte heterosexualen 

eta zisgeneroen % 89k ez dute jarrera espliziturik eskaintzen item honek adierazten 

duen sinesmenarekiko. Bestalde, gure lagineko LGTBI+ gazteen % 12k ez dago ez 

ados ezta desados iritzi horrekin (15. irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

13. irudia 

 

14. irudia 
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15. irudia 

 

Jarraian, Irungo aisialdia eta kulturaren esparruan proiektu honetako parte-

hartzaileek jasan dituzten indarkeriazko eta diskriminaziozko esperientziak aurkezten 

dira (8. taula): 

8. taula 
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❖ Taldeen arteko alderaketak: LGTBI+ kolektiboaren integrazioarekiko 

pertzepzioa hiriko kulturan eta aisialdian, parte-hartzaileen sexu-orientazioaren 

eta genero-identitatearen arabera 

U-Mann Whitney-ren probak adierazten du estatistikoki esanguratsuak diren 

desberdintasunak daudela (U (2) = 4.424, p =, 001) parte-hartzaile lesbiana, gay eta 

bisexualen eta orientazio horiekin identifikatzen ez diren gazteen artean LGTBI+ 

kolektiboaren egoerari dagokionez Irungo kultura- eta aisialdi-eremuan. LGTBI+ ez 

den parte-hartzaileen taldea da arlo horretan arazo gutxien hautematen dituena (16. 

irudia). 

16. irudia 

 

Gazteen sexu-orientazio espezifikoei erreparatuz gero, emaitza interesgarriak 

aurki ditzakegu. Horrela, parte-hartzaileen orientazio sexualaren arabera sortutako 

taldeen arteko aldeak aztertu ondoren, talde baten edo batzuen arteko alde 

estatistikoki esanguratsuak aurkitu dira (H (5) = 16,93, p = .005). Bonferroniren post-

hoc probak erakutsi duen bezala, desberdintasunak aurkitu dira hurrengo taldeen 

artean: gay eta lesbianak (p =, 021); gay eta bisexualak (p =, 008); eta gay eta 

heterosexualen (p =, 005) artean. 
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17. irudia 

 

17. irudian agertzen diren batez bestekoei erreparatzen badiegu, ikusiko dugu 

gayek lortzen dutela puntuazio txikiena (M = 2,20). Horrek esan nahi du lesbianak, 

bisexualak eta heterosexualekin alderatuta, gay diren pertsonek neurri txikiagoan uste 

dutela LGTBI+ kolektiboaren ikusgarritasun egokia dagoela Irunen eta elkartzeko 

espazio bereziak daudela Irungo aisiaren eta kulturaren arloan.  

Gainera, U-Mann Whitney probak zisgeneroen (M = 3,23) eta pertsona transen 

(M = 3,25) iritzien artean ezberdintasunik ba ote dagoen ala ez ikertu du. Probak 

estatistikoki adierazgarritzat jo daitekeen alderik ez dagoela adierazten du. Horregatik, 

badirudi gazte zisgeneroen eta transgeneroen pertzepzioak antzekoak direla LGTBI+ 

kolektiboaren egoerari dagokionez Irungo kultura- eta aisialdi-jardueretan, nahiz eta 

lagineko transexualen edo ez-zisgeneroen bataz-bestekoa zertxobait handiagoa izan 

zisgeneroena baino. 

 

D) LGTBI+ kolektiboaren egoera Irungo Hezkuntza eremuetan 

LGTBI+ kolektiboaren  integrazioa, ikusgaitasuna, irudikapena eta 

diskriminazio maila neurtu da Irungo Hezkuntza arloan. Ikusi daitekenez, gure laginak 

2,77ko batez besteko puntuazioa lortu du 1etik 5erako eskalan. Horrek Irungo gazteen 

jarrera positiboa adierazten du. Hala ere, ikerketa honetan aztertutako gainontzeko 

ereduekin alderatuta, Hezkuntza puntuaziorik txikiena lortu duen arloa da. Jarraian 

aldagai honetako item garrantzitsuenetako batzuk agertzen dira (9. taula), errealitate 
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horren perspektiba hobeagoa lortu ahal izateko. Gogoan izan Hezkuntzako atal 

honetako gainerako itemen erantzunen emaitzak txosteneko eranskinean daudela. 

9. taula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oharra: Izartxoz adierazitako itemen erantzuteko eskala honakoa da: 
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“Ikastetxearen partetik sexu aniztasunaren eta LGTBI+ pertsonen eskubideen 

gaineko informazio nahikoa eta aproposa jaso dudala uste dut” itemari dagokionez 

(18. irudia), lagin osoaren % 25ek aldeko jarrera du, eta lagin osoaren % 43 ez dago 

ados. Inkestatutako LGTBI+ gazteen erdiak baino gehiagok (% 57) adierazi du ez 

duela LGTBI+ pertsonei buruzko informazio egokirik jaso klasean. Gure laginaren 

barne,  LGTBI+ ez diren pertsona guztien artean, berriz, % 37k uste du ez duela 

informazio egokirik jaso gai horiei buruz. 

“Gela barruan marika, bollera eta travelo bezalako komentarioak entzun ditut 

edo norbaitekin izenordain okerrak nahita erabil izan dituzte” itemean (19. irudia), 

laginaren % 74k dio ados dagoela errealitate horrekin. Lagineko LGTBI+ diren 

gazteen erdiek baino gehiagok (% 60) baieztatzen dute ikasgelan iruzkin homofoboak 

eta transfoboak entzun dituztela. Gazte heterosexual eta zisgeneroen % 43k baita ere 

entzun ditu mota horietako irain eta komentario diskriminatzaileak gela barruan. 

“Gela barruan marika, bollera eta travelo bezalako komentarioak egin dizkidate 

edo  izenordain okerrak erabili dituzte nirekin” itemari dagokionez (20. irudia), parte-

hartzaile guztien % 36k adierazi dute horrelakoa pairatu dutela. Konkretuki, itemari 

erantzun dioten LGTBI+ gazte guztien % 41ek horrelako irainak eta mespretxuzko 

iruzkinak jaso ditu. Gainera, lagin osoaren gazte heterosexualen eta zisgeneroen % 

27k ere erantzun du noizbehinka jaso izan dutela horrelako iruzkinak gela barruan. 
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18. irudia 

 

19. irudia 
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20. irudia 
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“Orokorrean, nire irakaslegoak eta zentruak sustengua ematen didala sentitzen 

dut” itemari dagokionez (21. irudia), gazteen % 65ek adierazi du horrelako laguntza 

jaso duela noizbehin edota beti. Inkestatutako LGTBI+ pertsona guztien artean, % 

68,2k adierazi du babesa izan duela. Parte hartzaile heterosexualen eta zisgeneroen 

artean, berriz, % 69k esan du irakasleen eta zentroaren laguntza izan dutela. 

21. irudia 
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Azkenik, 10. taulan LGTBI+ kolektiboko kide izateagatik edo genero-

adierazpen eta identitateagatik Irungo hezkuntza-espazioetan jasandako indarkeria-

mota kausak agertzen dira: 

10. taula 
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❖ Taldeen arteko konparazioak: LGTBI+ kolektiboak Irungo hezkuntzaren 

esparruan duen integrazioarekiko pertzepzioa, parte-hartzaileen sexu-

orientazioaren eta genero-identitatearen arabera 

U-Mann Whitney-ren probak alde estatistikoki esanguratsuak aurkitu ditu (U (2) 

= 4.424, p = 0,001) heterosexualak ez diren pertsonen eta gazte heterosexualen 

iritzien artean. 22. irudian ikusten den bezala, desberdintasun horiek heterosexualek 

osatutako taldearen aldekoak dira. Izan ere, badirudi gazte heterosexualak direla 

LGTBI+ kolektiboa Irungo hezkuntza-espazioetan integratuta dagoela gehien uste 

dutenak, LGTBI+ gazteek uste dutenarekin alderatzen badugu. 

22. irudia 

 

Gainera, datu horiek Kruskal-Wallis probaren bidez aztertu ondoren, 

estatistikoki esanguratsuak diren aldeak aurkitu dira aztertutako talde baten edo 

batzuen artean, parte-hartzaileen sexu-orientazioaren arabera (H (5) = 16,78, p =, 

005). Bonferroniren post-hoc probaren bidez ikusi dugu desberdintasun horiek 

heterosexualen eta bisexualen artean gertatzen direla (p =, 002), 23. irudian ikus 

daitekeen bezala. 
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23. irudia 

 

Bestalde, gazte zisgeneroen (M = 2,77) eta pertsona transen (M = 2,56) iritzien 

artean desberdintasunik dagoen ala ez bermatzeko probak adierazi du ez dagoela 

estatistikoki adierazgarritzat har daitekeen alderik. Horregatik, badirudi gazte 

zisgeneroen eta transgeneroen pertzepzioak antzekoak direla LGTBI+ kolektiboaren 

egoerari dagokionez Irungo hezkuntza-espazioetan, nahiz eta lagineko gazte 

zisgeneroen batez bestekoa handiagoa izan zisgeneroak ez diren pertsonena baino. 

Datu horien arabera, heterosexual gisa identifikatutako gazteek diote sexu eta 

genero-aniztasunari buruzko hezkuntza egokiagoa eta kalitate hobekoa jaso dutela 

eskolan gainerako parte-hartzaile ez-heterosexualen emaitzak konparatuz gero 

(batez ere bisexualekin). Horrela, badirudi parte-hartzaile heterosexualek segurtasun 

handiagoa dutela ikasgelan eta irakasleen laguntza handiagoa dutela, eta badirudi 

ikasgelan, LGTBI+ ikaslearekin alderatuta, gutxiago entzuten dituztela iruzkin 

homofoboak, transfoboak eta bifoboak. 

 

E) Osasun-zerbitzuetarako sarbidea 

Irungo osasun-eremuan diskriminaziorik ezaren eta LGTBI+ integrazioaren 

maila neurtu da. 1etik 5erako eskalan, parte-hartzaileek 3,6ko batez bestekoa lortu 

dute. Horrek erakusten du, oro har, Irungo osasun-eremua LGTBI+ pertsonentzat 

eremu segurutzat hartzeko joera dagoela gazteen artean.  
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Jarraian, 11. taulan hautatutako itemak ageri dira, Irungo gazteen osasun-

sarbideari buruzko alderdi garrantzitsuenen berri ematen dutenak. Item hauek 

xehetasunez aztertu behar ditugu errealitate horretara zehaztasun handiagoz 

hurbiltzeko. Gogoan izan atal honetako gainerako itemen erantzunak txosten honen 

amaierako eranskinean kontsultatu daitezkeela. 

11. taula 

 

 

 

 

 

 

Oharra: Izartxoz adierazitako itemen erantzuteko eskala honakoa da: 

* 

* 

   4%  

6% 

   4%  
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“Orokorrean, Irungo osasun zerbitzuak LGTBI+ pertsonentzako espazio 

seguruak direla uste dut” itemari dagokionez (24. irudia), lagin osoaren % 46 bat dator 

sinesmen horrekin. Gure lagineko LGTBI+ pertsona guztien artean, % 19k uste du 

osasunaren eremua ez dela segurua LGTBI+ kolektiboarentzat. Bestalde, lagineko 

LGTBI+ ez diren pertsona guztien % 14,8 ez dago ados ezta ere. 

“Orokorrean, osasun zerbitzuetan identitate trans-ak gaixotasun edo patologia 

mental bezala tratatzen direla uste dut” izeneko itemari dagokionez (25. irudia), lagin 

osoaren % 10 soilik dago ados, eta % 49, berriz, sinesmen horren aurka dago. 

Gainera, lagin osoaren % 40 ez dago ez ados ezta desados ere baieztapen horrekin. 

Trans identitateen patologizazioan sinesten ez duten pertsonen artean, % 79 ez dira 

LGTBI+ kolektibokoak. Gainera, ikerketa honen LGTBI+ parte-hartzaile guztien % 19k 

uste du trans identitateak patologizatzen direla, eta hori ez dator bat LGTBI+ ez diren 

gazteen pertzepzioarekin; izan ere, LGTBI+ ez den talde horren % 7k soilik uste du 

trans identitateak patologizatuta daudela osasunaren alorrean. 
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24. irudia 

 

25. irudia 
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“Pertsona LGTBI+en osasun mentala pertsona heterosexualen edota 

zisgeneroena baino okerragoa dela uste dut” itemari dagokionez (26. irudia), lagin 

osoaren % 41 ez dago ez ados ez desados, eta laginaren % 30ek , aldiz, bai uste du 

LGTBI+ pertsonen osasun mentala okerragoa dela.  

Gainera, lagin osoaren % 28k ez du uste LGTBI+ pertsonen osasun mentala 

LGTBI+ ez direnenak baino okerragoa denik. Ikerketa honetan parte hartu duten 

LGTBI+ pertsonen ia erdiak (% 44) uste du LGTBI+ kolektiboaren osasun mentala 

pertsona zisgenero eta heterosexualena baino okerragoa dela, baina kolektibokoak 

ez diren pertsona guztien % 25ek soilik uste du gizarte-talde horrek osasun mentaleko 

egoera okerrago dagoela LGTBI+ ez diren pertsonen aldean. 

26. irudia 

 

 

 

 

 



72 

“Segurtasun fisiko eta mentala dut Irungo osasun-testuinguruetan” itemari 

dagokionez (27. irudia), laginaren % 45 bat dator item horrek adierazten duen 

errealitatearekin, eta lagin osoaren % 19k ez du horrela adierazten. Gainontzeko 

parte-hartzaileek (lagin osoaren % 26) noizbait seguru sentitu direla adierazi dute. 

Zehazki, azterlan honen LGTBI+ parte-hartzaile gazte guztien artean, % 19k esan du 

Irungo osasun-inguruneetan erabateko segurtasun fisikoa eta mentala sentitzen ez 

duela, eta LGTBI+ ez direnei dagokienez, ikusten da % 18k ez duela segurtasunik 

adierazten ezta ere testuinguru horietan. 

27. irudia 

 

Azkenik, 12. taulan LGTBI+ kolektiboko kide izateagatik edota genero 

adierazpen ez normatiboa izateagatik Irungo osasun-guneetan gazteek jasandako 

indarkeria kasuak agertzen dira: 
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12. taula 

 

❖ Taldeen arteko alderaketak: LGTBI+ kolektiboaren integrazioaren pertzepzioa 

Irungo osasun-eremuan, erantzunen pertsonen sexu-orientazioaren eta 

genero-identitatearen arabera 

U-Mann Whitney probak (U (2) = 5.219, p =, 063) adierazten du ez dagoela 

desberdintasun estatistikoki adierazgarririk lesbiana, gay eta bisexualen iritzien eta 

pertsona heterosexualen iritzien artean. Alde horiek 28. irudian ikus daitezke. 
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28. irudia 

 

Gainera, ez dira desberdintasun estatistikoki esanguratsurik aurkitu sexu-

orientazioen araberako erantzunen artean, eta ikusi da aldagai horietako banaketak 

oso antzekoak direla gure ikerketako parte-hartzaile guztien artean, 29. irudian ikus 

daitekeenez. Honek esan nahi du Irungo osasun-zerbitzuetan LGTBI+ gazteen 

egoerari buruzko itemei erantzun dieten gazte heterosexualek eta ez-heterosexualek 

antzeko moduan hautematen dute errealitatea, ez baita alde esanguratsurik ikusten 

erantzunen artean. 

29. irudia 
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Aldi berean, gazte zisgeneroen eta transen iritzien artean desberdintasunik 

dagoen ikusteko, U-Mann Whitney probak estatistikoki adierazgarritzat har daitezkeen 

desberdintasunak badaudela adierazten du (U (2) = 170, p =, 022). Desberdintasunak 

gazte zisgeneroen aldekoak dira, dirudienez hauek diskriminazio gutxien jasaten 

dutenak baitira, eta LGTBI+ kolektiboa Irungo osasun-eremuetan hobeto integratuta 

dagoela hautematen dutenenak baitira, lagineko gazte transek hautematen 

dutenarekin alderatuta. Bi talde horietako bakoitzerako batez bestekoen konparazioa 

30. irudian ikus daiteke. 

30. irudia 

 

4.2. Datu kualitatiboak 

Atal kualitatiboan lortutako datuen analisiari esker, bi eztabaida-gai handi 

identifikatu ditugu, eta hauek, aldi berean, hainbat azpigaitan sailkatu ahal izan ditugu. 

Aipatutako antolaketa 31. irudian aurkezten da: 
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31. irudia 

 



77 

A) LGTBI+ gazteen inklusibitatea Irunen eta hiriko segurtasunaren 

pertzepzioa 

Atal honetan, LGTBI+ gazteen errealitateari buruzko hainbat nondik-norako 

jasotzen dira, espreski hirian kolektibo honen integratzeari dagozkienak. Zehazki, 

Irungo hiria LGTBI+ gazteentzat zenbateraino den segurua aztertuko dugu, eztabaida-

taldean parte hartu zuten gazteen bizipen eta pertzepzioetan oinarrituta. 

A.1.) Inklusibitatearen definizioa 

Lehenik eta behin, LGTBI+ gazteen inklusibitatearen kontzeptua definitzeko 

eskatu zitzaien parte-hartzaileei eztabaida saioan. Horri dagokionez, Ibonek (25 urte) 

uste du inklusibitateaz hitz egiteko beharrezkoa dela taldeko edota komunitateko kide 

izatearen sentimenduari buruz hausnartzea: 

Bada, nire ustez, batez ere [inklusibitatea] pertenentzia-sentimendua 

izatea; zure bizimodu edo bizi-egoerarekin bat egiten duen jendearekin topo 

egiteko sentimendua; niretzat hori da zerbaiten parte sentitzea. 

Ildo beretik jarraituz, Ekiak (25) talde baten parte izatearen sentimenduaren 

ideia onartzen du, baina bi elementu berri ere gehitzen ditu. Batetik, inklusibitate eta 

integrazioarekiko pertzepzio eta jarreretan LGTBI+ kolektiboaren parte direnen eta ez 

direnen artean dauden desberdintasunak nabarmentzen ditu. Bestetik, inklusibitate 

eta segurtasun faktoreen arteko loturaz hitz egiten du: 

Galderak pixka bat nahastu egin nau, eta begira nahiko sinplea eta 

oinarrizkoa dela! Baina uste dut horrek gaiaren garrantzia azaleratzen duela. 

[LGTBI+] Kolektiboko kide ez bazara, agian ez duzu hainbeste pentsatzen zuk 

ziurtzat jotzen dituzun horrelako gauzen garrantziaz; pertsona gehienen 

errealitatea izan beharko lukeena oso pertsona gutxirentzat da hala, egiatan. 

Eta, orduan, kidetasun-sentimenduaz gain, segurtasun-alderdia ere etortzen 

zait burura: zu ondo sentitzeaz eta talde bateko kide izateaz gain, talde 

horretan bertan seguru sentitzea da baita ere [inklusibitatea]. 
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A.2) Segurtasun-sentimendua Irunen eta LGTBI+ gazteentzako gune seguruak 

Irun LGTBI+ gazteentzat hiri seguru eta inklusibotzat har daitekeen ala ez 

galdetzean, Nereak (17 urte) argi dauka inklusibitatea eta segurtasun-sentimendua 

desberdinak direla Irungo eremu, auzo eta ikastetxe ezberdinen artean. Bere iritziz, 

LGTBI+ kolektiboaren segurtasunaz hitz egiten dugunean hainbat aldagai hartu behar 

ditugu kontuan. Zehazki, hiriko biztanleek jaso duten hezkuntzaren inguruan 

hausnartzen du: 

Irungo eremuen eta ikastetxeen artean desberdintasunak daude, nik uste. Izan 

ere, azkenean jende askok ez du onartzen, eta ez du argitara ateratzen, nolabait 

esateko. Niri, adibidez, aurten egokitu zaidan klasean inork [ikaskideek] ez du [LGTBI+ 

izatea] onartzen: etengabe ari dira txantxak egiten. Nire ustez, gauza askoren mende 

dago [inklusibitatea]. Pertsona batzuei ematen zaien hezkuntzaren araberakoa ere 

bada, nire ustez: hezkuntza on batekin ikasten duzu beste pertsonak onartzera eta 

errespetatzera.  

A.3) Arazo eta fenomeno diskriminatzaileak 

Eztabaida-taldeko parte-hartzaileek Irunen LGTBI+ gazteek hainbat eremutan 

dituzten problematika motak identifikatu dituzte, jarraian hauek deskribatzen dira: 

Hezkuntzaren eremua 

Hezkuntzaren arloan, Nereak (17) Irungo ikastetxeetan sexu- eta genero-

aniztasunaren inguruko gaiak oraindik ikusezinak direla esan du: 

Nik uste dut eskolan ere ez zaiola garrantzi handirik ematen; hau da, 

agian urtean bizpahiru klase daude [sexu- eta genero-aniztasunari buruz], 

baina, adibidez, niri DBHko hirugarren mailan bi pertsona etorri zitzaizkidan 

hitzaldi bat ematera, eta hain serio zeuden… Inork ez zuen arretarik jarri. 

Orduan, nik uste dut garrantzi gehiago eman beharko litzaiokeela gaiari, 

nolabait esateko, eta lehenagotik hasi, ez DBHn. 

Ildo horretan, sexu-aniztasunaren arloari dagokionean, eskola-curriculumaren 

kalitateaz eta egokitzapenaz hausnartu dute gazteek. Ikastetxeetan sexu-orientazioari 
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eta genero-identitateari buruz jaso duten prestakuntza eta informazioa nahikoa eta 

zuzena izan den galdetu dugunean, Nereak (17) eta Zuriñek (17) azaldu dute ez dela 

hala izan haien kasuan. Sexu-orientazio eta genero-identitate ez-normatiboak dituzten 

pertsonen errealitateei buruzko irudikapena, dirudienez, gutxitan ematen da edota ez 

da existitzen ikastetxe batzuetan. Zuriñek adibide zehatzak aipatu ditu: 

Nik ez dut gogoan LGTBI+ komunitatearen inguruko formakuntza inoiz 

eman didatenik. Adibidez, gogoan dut behin ikaskide batek esan zuela: "Ez dut 

horri buruzko hitzaldirik nahi, ez baitzait interesatzen". Eta nahiko harrigarria 

izan zen  hori, berari ez zitzaion interesatzen bere errealitatea ez delako, baina 

klaseko jende askorena bai. Eta bai, sexualitateari buruzko hitzaldiak ematera 

etortzen zitzaizkigun, baina nik emakumeen arteko sexu-harremanei buruz 

galdetu nuen eta ez zekiten nola erantzun; ez zuten erantzunik eman. 

Sexu-aniztasunaren inguruko hezkuntzarekin lotutako arazoez gain, parte-

hartzaileek adierazi dute ikasgeletan ere indarkeria mota desberdinak badaudela, eta 

gelako ikaskideen artean irain homofoboak ematen direla. Nereak (17) honako hau 

esan du: 

Nire gelan denbora guztian "maritxu" deitzen diote elkarri irain gisa. 

Korridoreetan zehar ez da hainbeste entzuten; baina niri, hain zuzen ere, 

aurten tokatu zaidan klasean, denak [klasekideak] berdinak dira, eta haien 

artean denbora guztian "marikoi" deitzen diote elkarri, baina gauza txarrak 

esateko moduan erabiltzen dute hitz hori, "Ez zara nahikoa" esateko bezala. 

Niri ez zait horrelakorik gertatu, baina horrelako iruzkinak badaude. 

Ikastetxeetan LGTBI+ pertsonen aurkako diskriminazio-kasuetan irakasleen 

laguntza eta inplikazio mailari buruz galdetzean, Nereak (17) babes falta orokorra 

sumatzen du, eta irakasleen erantzuna anbibalentea dela dio: 

Askotan irakasleek ez dute ezer esaten; baina, adibidez, aurtengo bi 

irakaslek pertsona batzuei, ikasle batzuei, arreta deitu diete: bati "matxista" 

deitzen zioten... Tira, jende [irakasle] gutxik esango diete zerbait, baina bai, 

adibidez, ni irakasle batengana joan nintzen azterketa batean jarri behar nuen 

gauza bati buruz galdetzera, eta super ondo hartu zuen eta lagundu zidan, eta 
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lehen hezkuntzan ere horrelako zerbait egon zen. Baina iruzkin horiek entzuten 

dituztenean [homofoboak, bifoboak eta transfoboak], gehienek ez diete esango 

"ez esan hau"; ez dituzte isiltzen. 

Gaueko kultura eta aisialdia 

Herriko kulturaren eta gaueko aisialdiaren esparruan, hainbat gai sortu dira 

Irungo LGTBI+ gazteen errealitateari buruzko eztabaidan. Ibonek (25) adierazi du 

Irungo gaueko aisialdiko giroetan zeharkako indarkeria hautematen duela, eta hori 

kidetasun-sentimenduaren hausnarketarekin lotzen du: 

Nire esperientzian, agian ez da indarkeria zuzena jaso dezakedana 

(nahiz eta hori ere jaso dudan, baina Irunen, zehazki, agian ez), baina parte 

hartzen ari ez zarenaren antzeko sentimendu bat da: ez zaituztela integratzen 

edo kontuan hartzen. Ez dakit, pixka bat maskulinitatearen konplizitatearekin 

bezala da, ezta? Noski, nik gizon gay izatearen esperientziatik hitz egiten dut, 

eta nire esperientzia apur bat desberdina izan daiteke, baina, hori da.  

Agian sentitzen dut harreman modu zehatz batzuk onartuak daudela eta 

ni ez naizela horren  parte. Orduan, askotan, ez da indarkeria zuzena pairatzen 

duguna, hala nola, "marikoi" deitzea aurpegira (hori ere gerta daiteke, ez 

bailitzateke lehen aldia izango)... Baina, agian, horrelako sentimendu bat da, 

kide izatearen gaira itzultzen naiz, eta berriro lotzen dut segurtasun-gaiarekin: 

ez zarenez sentitzen talde baten kide, ez zara espazio seguru batean sentitzen. 

Ni, une honetan, LGTBI+ giroko tabernetan seguruen sentitzen naiz, gauean 

irtetzen naizenean, giroko diskoteketan; eta, noski, nik, Irunen, ez dut inoiz 

horrelako espaziorik ezagutu. 

Esperientzia hauei jarraiki, Irungo kultura esparruan eta gaueko aisialdi-

giroetan ematen den indarkeria sotila dela dirudi. Indarkeria sotil horrek LGTBI+ 

gazteak toki ez-seguruetan daudela sentitzea eragiten duten jarrera jakin batzuk 

biltzen ditu. Ez dira jokabide esplizituki bortitzak, irainen edo kolpeen moduan, 

estimulu inplizituagoak dira, eta hauek LGTBI+ kolektiboa gizartean integratuta 

sentitzea galarazten du. 
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Osasun-arloa 

Irungo osasun-guneak eta zerbitzuak LGTBI+ pertsonei arreta egokia 

eskaintzeko prest dauden ala ez erantzuteko, Ekiak (21) osasun mentalaren arloko 

egoerari buruz duen iritzia erabiliko dugu lehenik. Bere esperientziaren arabera, 

osasun mentaleko profesional ezberdinek sexu- eta genero-aniztasunaren inguruan 

duten formakuntzan alde handia dago, entitate publiko zein pribatuetan. Badirudi 

LGTBI+ kolektiboko pertsonei zuzendutako tratamendu psikologikoen kalitatea, hein 

handi batean, profesionalek beren kabuz ikasi dutenaren araberakoa dela: 

Niri dagokidan esparruaz baino ezin dut hitz egin, arlo psikologikoaz, 

alegia. Eta hor kontua da arretaren kalitatea profesional bakoitzaren esku 

dagoela. Profesionala zenbateraino formatu nahi izan den, bere kabuz zenbat 

ikertu nahi izan duen, horren araberakoa da, nire ustez, unibertsitatean ez 

delako horren gainean informaziorik ematen. Zoritxarrez, ez... Orain, 

beharbada, prisma hori zabaltzen hasi da, baina modu erregularrean irekitzen 

hasi da, egia esan. Eta orduan, noski, zorte txarra izan dezakezu... Eta ez dakit 

ea arlo mediko-sanitario klasikoenean zer gertatzen den, baina badakit arlo 

psikologikoan, behintzat, denetarik aurki dezakezula, bai arlo publikoan, bai 

pribatuan. Eta honako arretaren kalitatea loteria bat izateak gai honi eman 

zaion arreta eskasa islatzen du, benetan. 

Bestalde, Ibonek (24) gizonen papilomarako txertaketaren kasuan osasun-

arloan estrukturalki gertatzen den diskriminazioari buruzko hausnarketa bat egin du, 

baina honakoa Irunen soilik ez da gertatzen: 

Nik, ordea, nire esperientziaz hitz egin diezazuket; izan ere, ni Irunen 

erroldatuta nengoenez, Irungo Osakidetzaren osasun-zentrora joaten nintzen. 

Eta egia da ez dudala inoiz izan nire sexu-orientazioarekin lotutako arazo 

zehatzik, baina, egia da, eta agian hori sistematikoagoa da, baina, atzera 

begira, papilomaren txertaketaren gaia dago gizonen artean. Beno, orain, 

belaunaldi gazteenetan badakit gizonezkoei ere txertoak jartzen ari direla, 

baina tradizionalki sexu-praktika heterosexualen bidez transmititzen den 

gaixotasuna delako inpresioa zegoen, eta praktika zehatz batzuk gizon 

homosexualak ere arriskuan jartzen dituztela ez zen kontuan hartzen txertaketa 
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eskaintzerako garaian. Eta, azkenean, homofobia sistematizatuaren adibide 

garbia da hori. Zehazki, ez litzateke Irungo gai esklusiboa izango, ezta? Baina 

leihotxo hau ireki duzuenez, medikuarengana joan izan naizela pentsatu dut, 

eta ez didate papilomaren txertoa eskaini, ezta deitu ere, baina hori egiteko 

aukera badute! Beraz, tira, orain mutil gazteak txertatzen ari dira, baina 

pertsona helduagoei ez digute deitu oraindik ere, nahiz eta arrisku bera izan. 

A.4) Irungo LGTBI+ gazteak integratzeko eta babesteko erakundeen jarrera eta 

inplikazioa 

Bestalde, Irungo jaietako programan sexu-aniztasunarekin lotutako jarduerarik 

inoiz islatuta ikusi duten ala ez galdetzean, Ibonek (24) Irungo jaietan azken urteotan 

LGTBI+ irudikapenik ikusi ez duela esan du. Aldi berean, Irungo zenbait erakundek 

indarkeria LGTBIfobikoaren gaitzespenaren inguruan duten jarrerarekin ados ez 

dagoela argudiatu du:  

Ez dut jaietako karteletan LGTBI+ edukirik aurkitu, azken urteotan 

aurkitu ahal izan dudana aipamen esplizitu bat izan da: "Ez dugu jokabide 

matxistarik edo homofoborik onartzen"; baina, askotan hotz samar geratzen 

naiz hitz horiekin. Izan ere, kalean pertsona homosexual gisa bizi izan ditudan 

esperientziak kontuan hartuta, hitz horiekin erakundeek irudi-garbiketa egiten 

dutela dirudi batzuetan. Egia esan, inoiz ez dut sentitu hori, nahiz eta hori esan, 

[indarkeria LGTBIfobikoaren aurkako jarrera esplizitua] benetan euskarri edo 

espazio bat dagoenik Irunen, bertara jotzeko, edo agian ez dut jakin non bilatu. 

Irungo erakundeek LGTBI+ kolektiboa babesteko eta gizarteratzeko laguntza 

esplizitua emateko jarraibideak edo protokoloak eskaintzeko aukerari dagokionez, 

Ekiak (17) adierazi du ez dituela ekintza horiek ikusi. Hala ere, horren arrazoiaren 

atzean berak jaramon egin ez izana egon daitekeela azaleratu du. Aldi berean, Irunen 

LGTBI+ pertsonen aurkako indarkeria gaitzesten duten ekintza jakin batzuk daudela 

badaki, baina ekintza horiekiko nolabaiteko tristura erakusten du, bere ustez ikusitako 

ekintzak horiek nahikoa ez direlako. Bere hitzetan: 
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Nik, egia esan, ez dut LGTBI+ kolektiboa gizarteratzeko ekintzarik ikusi, 

baina tira, aho txikiarekin esaten dut, ez bainaiz oso adi egon, eta, gainera, 

pertsona nahiko despistatua naiz, orduan gauza handiagoez ere ez naiz 

ohartzen; baina ulertzen dut ahots nahikoa eman izan balitzaio gai horri, 

niregana ere iritsiko litzatekeela. Ibonek dioenarekin bat nator: Nik ere uste dut 

Irunen ez dagoela esplizituki LGTBI+ friendly den espaziorik. Nik ere ikusi dut 

pegatinaren bat edo karteltxoren bat "horrelako portaerak ez ditugu onartzen" 

dioena, baina, era berean, iruditzen zait hori nahiko oharkabean pasatzen dela 

azkenean. Gainera, jende askok nola jakingo du indarkeria pairatzen ari dela 

indarkeria hori sotila bada? Hau da, ez badira kolpeak, baizik eta bakarrik 

zurekin sartzen badira edo zu alde batera uzten bazaituzte, horrelako kasuetan. 

Halaber, parte-hartzaileetako batek ere ez du esan Irunen jarduten duen eta 

sexu- eta genero-aniztasuna lantzen duen baliabide, zerbitzu edo elkarterik ezagutzen 

duenik. Hala ere, parte-hartzaile batek, Zuriñek (17), LGTBI+ komunitatearen 

eskubideen gainean jarduten duen erakunde bat ezagutzen duela esan du, baina ez 

daki ziur Irunen jarduten duen hala ez. 

A.5) Beste hiri handi batzuekin alderatzea: ikuspen eta normalizazio handiagoa 

Eztabaida saioan Irungo LGTBI+ errealitate gazteen eta beste hiri handi 

batzuetako gazteen arteko antzekotasunak eta desberdintasunak aztertu ziren. Hala, 

Irun beste hiri handi batzuekin konparatu zen LGTBI+ ikusgarritasuna hiri handi 

horietan nolakoa den jakiteko. Ibonek (25) bere esperientzia pertsonaletik abiatuta hitz 

egin zuen, gaur egun Bartzelonan bizi baita. Bartzelonan oso sustraituta dauden 

kultura-balio batzuk daudela nabarmentzen du, LGTBI+ gazteen iruditeria kolektiboan 

hiri hori segurua eta inklusiboa dela pentsatzea ahalbidetzen dutenak:  

Beno, nik, nire esperientziaz hitz egiten dut, Bartzelona esplizituki 

LGTBI+ kolektiboaren aldekoa dela uste dut; hau da, badago ikonografia bat 

eta sinbologia zehatz bat; izan ere, jada Bartzelona gay edo lesbianentzako 

hiria dela alde batera uzten ari da, hori denek dakitelako gaur egun. Baina, bai, 

hori da, dagoeneko oso errotuta dagoela gay kultura hiri honetan eta ez zara 

fijatzen kolektiboko pertsonak dauden hala ez, badaudela dakizulako. 

Sentitzen duzu Bartzelonan badaudela ekintzak eta hauetan zure antzeko 
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jendeak [LGTBI+ jendea] parte hartu duela antolaketan. Eta hori da, komunitate 

bat dagoela sentitzen duzu. 

Ekiak (25) gertuagoko herri batera hurbiltzen du fenomeno hau, Donostiako 

hirira. Bere ustez, Donostia bezalako hirietan ere, hau da, Bartzelona bezain handiak 

ez diren hirietan, LGTBI+ gazteek aisialdirako aukera gehiago eta tabernetara irteteko 

orduan segurtasun handiagoa izan dezaketela dio, Irungo gaueko bizitzaren 

errealitatearekin alderatuta: 

Nik esan dezakedana da Irunen irtetetik, adibidez, Donostian atera eta 

giroko tabernetara joan diren kolektiboko lagunek esan didatela "hemen hobeto 

sentitzen gara, lasaiago; beste lasaitasun batekin irteten gara..., beste 

segurtasun batekin; hainbesteko alertarik gabe irteten gara". Eta, gainera, 

bitxia dela esaten zidaten, haiek ez zutelako Irunen alertarekin ateratzen zirela 

sentitzen, "Beldurrez ateratzen naiz" esaten duzun hori, ez, Donostian 

tabernetan ateratzen hasi zirenean konturatu zirela esan zidaten, ez zutela pisu 

bera sentitzen. Ez zara konturatzen, bat-batean lasaiago sentitzen zara, eta 

esaten duzu: Bai arraroa. Ez nekien nire zati bat beldurrez edo, tira, alerta-

mailarekin zegoenik ere ". 

Ideia horiek gogoan hartuta, aurretik aipatutako faktoreek Irundik alde egiteko 

eta LGTBI+ gazteentzat inklusiboagoa den beste hiri batera bizitzera joateko 

posibilitatearen gainean hausnartu zen. Irunen LGTBI+ irudikapen gutxi izateak edo 

kidetasun-sentimendurik ez izateak hiritik alde egiteko erabakia hartzerakoan eraginik 

izan ote duen galdetzean, Ibonek (25) esan du hala izan zela, Irungo bizitza 

soziokulturaletik kanpo sentitzen zela argudiatuz: 

Niretzat aldagai erabakigarria izan zen hori [inkusgarritasun falta eta 

kidetasun-sentimendurik ez edukitzea Irunen], behintzat. Ez dakit zuek [Zuriñe, 

Ekia eta Nerea]  hori planteatu duzuen ala ez, zuek bertan bizitzen zaretelako 

orain, baina, niretzat, behintzat, zaila izaten zen han bizitzea baztertuta 

sentitzen nintzelako eta ez nuelako sentitzen Irunen niretzat lekurik zegoenik. 

Hau dena ni baino zaharragoa den lagun batekin ere komentatu dut; berak 30 

urte ditu oraintxe bertan, Hondarribikoa da, eta biok sentitu dugu bota egin 

gaituztela gure herrietatik, ez gaituztela onartu, eta, azkenean, alde egitea 
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besterik ez dugu izan. Ez dakit esperientzia horrekin neurri batean 

identifikatzen zareten. 

Hausnarketa horri erantzuteko, Nerea (17) eta Zuriñe (17) bat datoz Ibonen 

(25) sentimenduekin: biek pentsatu dute aipatutako arrazoiengatik beste herri 

batzuetara bizitzera joatea, baina Nereak nabarmendu du Irunen ere oso gustura 

dagoela: 

NEREA: egia da hemen oso ondo nagoela, baina batzuetan pentsatu izan dut 

beste hiri batera joatea, non onartuago sentitzen naizen edo zer naizen eta zer 

sentitzen dudan adierazteko aske izan naitekeen. 

ZURIÑE: egia esan, hiri handiago batera aldatzeko asmoa dut, horrexegatik 

hain zuzen ere, hemen ez bainaiz erabat seguru sentitzen. 

B) Irunen LGTBI+ gazteen integrazioa sustatzeko ekintzak 

Talde-eztabaidan, Irunen faltan botatzen duten zerbait bazegoen edota 

LGTBI+ ekintza zehatzen bat gauzatzea nahiko luketen galdetu zen. Proposamen 

hauek jarraian bildu ditugu: 

B.1) Hezkuntza 

Alde batetik, parte-hartzaileek Irunen LGTBI+ gazteak integratzeko ekintzak 

hezkuntzaren eremuan gauzatu beharko liratekeela zioten gazteek. Nereak (17) 

azpimarratzen du oso garrantzitsua dela hezkuntza inklusiboa eta kalitatezkoa 

sustatzea adin txikitatik: 

Nik kurtso gehiago jarriko nituzke eskolan, baina ez DBHn bakarrik, 

lehen hezkuntzatik hasita. Izan ere, lehen hezkuntzan, azkenean, haurrak, nik 

esaten dudan bezala, belakiak bezalakoak dira, dena xurgatzen dute, eta hor 

benetan erabaki dezakete gurasoek ematen dieten hezkuntza ondo dagoen, 

edota benetan beste ikuspuntu batzuk ere nahi dituzten. Orduan, nik uste dut 

hor errazagoa dela norbere burua identifikatzea, gero hainbeste arazo ez 

izateko benetan zer zaren jakiten duzunean. 
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B.2) Faktore estrukturalak 

Nereak (17) egindako hausnarketaren inguruan, Ekiak (17) hainbat faktoreren 

gainean hitz egin du. Esate baterako, Madril edo Bartzelona bezalako hiri handietan 

orientazio eta identitate disidenteen normalizazio gradua handiagoa izaten dela dio, 

eta entitateen ikusgarritasun handiago batekin lotzen du hori berak. Bere ustez, Irun 

ez da ikusgarritasun eta sostengu horretara iritsi oraindik. Faktore estruktural horiek 

direla eta, Ekiak (17) zailtasunak ditu Irunen ezar litezkeen ekintzak identifikatzeko: 

Pentsatzen ari nintzen oso galdera zaila dela egiten duzuena, niretzat 

erantzuna sakoneko lana egitea delako, noski, zeren, jatorrira itzultzen gara, 

hezkuntzara itzultzen gara, Nereak (17) zioen bezala. Eskoletatik DBHn 

ekimenak bultzatzea lagungarria izango dela iruditzen zait, baina Ibonek (25) 

hiri handiei buruz esan duenari buruz pentsatzen geratu naiz orain. Honen 

harira, nik banuen sentsazioa hiri handi batean, batez ere Bartzelonan edo 

Madrilen, iruditzen zaidala hiri horietan jada ezer ez dela egiatzat hartzen; 

baina, Irun bezalako hiri txikiago batean, etengabe azalpenak ematen egon 

behar dute [LGTBI+ pertsonak]. Eta hiri handiagoetan, aldiz, ikusgarritasun 

handiagoa dagoela iruditzen zaidanez, normalizazioa askoz handiagoa da. 

Balioak funtsezkoak dira, lan estruktural hori,  gizarte lan hori... dagoeneko 

lagungarria da, baita belaunaldi zaharrenetan edo balio zaharrenak 

dituztenetan ere,... Orduan, noski, esaten zenutenean: "Zer egin dezakegu 

Irunen?" Esaten dut: "Jolin!" Hain lan handia dela iruditzen zait, ez du erantzun 

errazik. 

B.3) Ekintza zehatzak: kolektiboarentzako topaguneak sortzea Irunen 

Ibonek (25) Irunen LGTBI+ gazteentzat topagune komunitarioak sortzea 

eskatzen du, haien artean elkartzeak pertsona horiei on handia egingo liekeela 

argudiatuz. Antzeko bizi-esperientziak dituzten pertsonen artean elkartzeko aukera 

handiagoak izanez gero, gizarte-babesa handiagoa ekarriko lukeela dio. Gainera, 

honakoa Ibonek (25) Irunen nerabezaroko eta gaztaroko lehen urteetan faltan bota 

zuen zerbait da. Gune horiek topagune formalak zein informalak izan daitezke, Irungo 

LGTBI+ errealitateei buruzko diskurtsoa zabaltzea helburu dutenak: 
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Bada, oso garrantzitsua iruditzen zait Ekiak (25) estrukturari buruz esan 

duena. Nire ustez, garrantzitsuena gure artean elkartzea da, gure 

kolektiboarentzako espazioak sortzea. Azkenean, bai, konplikatua da, eta 

gauza idealista bat ere bada, baina, tira, azkenean, elkartzea ondo legokeela 

uste dut. Izan ere, hezkuntzatik honen inguruan hitz egitea lehen pausoa izan 

daiteke, eta horrela, gerta daiteke pentsatzea: "Uy! Nire sexualitatea modu 

ezberdin batean bizitzen dut nire lagunekin alderatuta, eta, orain, hori eskolan 

irakatsi didatenez [sexu aniztasuna], errealitate bat dela sentitzen dut". Agian 

hori zure antzekoak diren pertsonekin elkartu ahal izateko prozesuan urrats bat 

gehiago izan daiteke. Eta agian, hain bakarrik sentitzen ez zarenez horrela, 

gureak diren espazioak eratzeko gaitasun handiagoa izango genuke, agian 

modu organikoagoan emango dena. 

 

Beraz, nik uste dut, oraintxe bertan, ekintza zehatz gisa, alde batetik, 

hezkuntza, jakina, nahiz eta pertsona bakarra izan Lehen Hezkuntzako 

jendearengana errealitate horiei buruz hitz egitera joaten dena. Hori ez da oso 

gauza konplikatua izan behar, ezta? Eta, gainera, horrek agian elkargune 

propioak sustatzen lagunduko digu. Edo, ez dakit, kulturgune batean elkartzeko 

aukera izatea, edo Gaztetxe batean zerbait antolatzea, edo Udalak 

antolatutako zerbait izatea. Baita ere bilerak eta eztabaida saioak izatea, gaur 

bertakoa bezala, adibidez, gure errealitateak eztabaidatzeko, nahi dutenentzat. 

Hori agian nukleazio-puntu bat izan daiteke zu bezalako jendea aurkitzeko. 

Gogoan dut nire arazorik handiena Irunen horiek ez edukitzea izan zela leku. 

Nire kasuan, zortea izan nuen lagun onak nituelako, niri entzuten jakin zutenak 

eta nire problematika zehatza ulertzen jakin zutenak, baina badakit nire 

belaunaldiko batzuek agian ez dutela zorte bera izan. Orduan, nik uste dut 

ekintza zehatz gisa, hori. Ez dut uste kostu handia suposatzen duenik, 

ekonomikoki behintzat. Agian erresistentzia sozialak badaude, beste ezer 

baino gehiago. Hori da nire aletxoa. 
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LGTBI+ gazteentzako berariazko topaguneak sortzearen garrantziari eta 

beharrari buruz, Ekiak (17) honako gogoeta gehitu du: 

Pentsatzen ari nintzen hezkuntza arloan irakasten ez dizuten guztia zure 

kabuz ikasiko duzula; baina beste gauza bat da zuk ondo ikastea, gaizki 

ikastea, esperientzia negatiboen bidez ikastea, edo zortea izatea eta ondo 

ikastea. Berdin gertatzen da espazio propioekin, eta horretarako espazio 

zehatz bat egotea [garrantzitsua da]. Orain jendea ezagutzeko aplikazio pila 

daude. Beharbada, oso gaztea zarenean, ez zara gai iragazteko... normala da, 

azkenean denborarekin filtroa garatzea espero da, baina zuk jendea 

ezagutzeko moduak bilatuko dituzu edonon; eta benetako espazio seguru 

batetik hastea, oso printzipio ona izan daiteke sareak sortzen hasteko 

gaztarotik. 

4.3. Sare sozialetan hedapena: analisi eta emaitzak 

Twitter bidez hedatu den edukia aztertzeko, Twitter Analytics erabili da. Tresna 

honen bidez, txioen (Tweet) argitalpenaren inpaktua deskribatzen duten estatistikak 

lortzen dira. Horrela, 2022ko urtarriletik uztailera bitartean, 68 tweet original sortu dira, 

beste kontu batzuen edukia zabaltzeko hainbat Bertxioez (Retweet) gain, eta 45 

jarraitzaile lortu dira. Analisien arabera, argitaratutako 68 txioak 5.577 aldiz ikusi 

dituzte sare sozial honetako erabiltzaileek, eta Twitterreko profila 2.291 aldiz bisitatuta 

izan da. 

Gainera, kontua sortzean planteatutako helburu nagusietako bat betetzea lortu 

da, proiektu honetan aztertutako fenomeno sozialen antzekoetan jarduten duten beste 

gizarte-eragileekin harremanak sortzeari buruzkoa.  

Instagrameko edukiari buruzko datuei dagokienez, @lamiarenoihua izeneko 

Instagram kontuan, 2022ko urtarriletik aurrera, Instagrameko 92 istorio eta 11 

argitalpen egin dira, hala nola emaitzetan egindako aurrerapenak, bai eta LGTBI+ 

Harrotasunaren hilabetea bezalako ospakizunaren inguruan egindako edukia ere. 

Sare sozial hori erabili da, halaber, ikerketa-taldeak hainbat erakundetan parte 

hartu duen prestakuntza-jarduerak ezagutarazteko, hala nola Irungo Gaztelekuan, eta 
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beste gizarte-eragile batzuekin sareak sortzeko. Horrela, kontuak 125 jarraitzaile ditu, 

242 elkarreragin ditu Instagrameko beste profil batzuekin, eta 167 Gustoko dut batzen 

ditu. 

 

5. ONDORIOAK 

Atal honetan datu kuantitatibo eta kualitatiboen interpretazioetan ateratako 

ondorio nagusiak azaltzen dira. Garrantzitsua da bi datu-multzoen triangulazio-

prozesuari esker alderdi kuantitatiboan zein kualitatiboan lortutako emaitza gehienak 

antzekoak izan direla ikusi ahal izan dugula azpimarratzea. Honegatik, ikerketa 

honetan bi metodologien bateragarritasuna dela eta, ondorioak nahikoa orokortzeko 

aukera dugu. Izan ere, emaitzen konbergentzia horrek ikerketa honen sendotasuna 

islatzen du   

5.1. Berdintasunari eta sexu-aniztasunari lotutako gaietan diharduten 

Irungo zerbitzu eta baliabideen erabilera eta ezagutza 

Irungo gazteek eskura dituzten baliabideei buruz duten ezagutzari dagokionez, 

gure laginaren erdiak adierazi du Gaztelekuak antolatutako jarduerak ezagutzen 

dituela eta horietan noizbait parte hartu duela. Gainerako zerbitzuekin gertatzen ez 

den bezala (ezin dugu ondorio garbirik atera), inkestari erantzun diotenek Gaztelekura 

maiz joaten direla edota bertako ekintzei buruzko informazio nahikoa eskuragarri 

dutela azaleratu dute. 

Honakoa interesgarria izan daiteke zerbitzu eta baliabideen existentziaren eta 

Irungo gazteek baliabide horiei buruz duten ezagutza eta erabileraren artean dagoen 

lotura nolakoa den  aztertzeko. Kasu honetan, gazteek berdintasunaren arloan 

dituzten zerbitzu eta baliabide zehatzak ezagutu arren, honakoek LGTBI+ gaiak  

lantzen dituztela ez jakitea ohikoa dela ikusi dugu. 

Halaber, parte-hartzaileek zerbitzu jakin batzuk ezagutu, baina hauek 

erabiltzen ez dituztela ikusi da, Asexora-T edo GazteARTEan zerbitzuen kasuan 

gertatzen den bezala. Azalpen modura, gazteek zerbitzu horiek erabiltzeko prozedura 

zein den ez jakitea honen atzean dagoen koxka izan daiteke. 



90 

Ildo honetatik jarraituz, gure datuek eskura dauden zerbitzu eta baliabideen 

ikusgarritasuna sustatzearen garrantzia agerian uzten dute. Honako zerbitzuak 

gehiago hedatuz, zabalduz eta sustatuz gero, Irungo gazteek zerbitzu horiek 

erabiltzeko aukerak nabarmen handitu litezkeela ikusi dugu ikerketa honetan. Modu 

horretan, gainera, herritartasun inklusiboago bat sustatu genezake Irunen, gazteria 

informatuago bat eraikitzeko aukerak handituz eta LGTBI+ pertsonekiko 

diskriminazioa identifikatu eta prebenitzeko tresna egokiak dituen gizarte-talde bat 

sortuz. 

5.2. LGTBI+ kolektiboaren integrazioa Irunen: pertzepzioak eta bizipenak 

Ikerketa honen datuak aztertu ondoren, ondoriozta dezakegu Irungo gazteek, 

oro har, LGTBI+ kolektiboaren nolabaiteko integrazio-maila ikusten dutela udalerrian. 

Oro har, Irun LGTBI+ pertsonak seguru senti daitezkeen herria dela ikusi dugu, nahiz 

eta LGTBI+ kolektiboaren inklusibitatea eragozten duten oztopo batzuk ere identifikatu 

ditugun. 

Laginaren pertzepzioak eta iritziak parte-hartzaileen orientazio sexualaren 

arabera aztertuz gero, gazte heterosexualak dira Irunen LGTBI+ kolektiboaren 

integrazio-maila handiena ikusten dutenak. 

Era berean, Irungo bizitza lau eremu nagusitan banatzen badugu (espazio 

publikoak, aisialdia eta kultura, hezkuntza eta osasuna), proiektu honetako datuek 

erakusten dute Irungo gazteek LGTBI+ kolektiboa udalerriko espazio publikoetan 

integratuago daudela hautematen dutela. Badirudi hezkuntza arloa dela, aldiz, 

LGTBI+ gazteak gutxien integratuta dauden eremua. Eremu hauen araberako 

desberdintasunak daudela ikusita, jarraian arlo bakoitzeko ondorio nagusiak 

aurkeztuko dira. 

5.2.1. Espazio publikoak 

LGTBI+ kolektiboaren integrazioa dago Irungo espazio publikoetan? 

Gure datuetan islatzen denaren arabera, Irungo gazteek LGTBI+ pertsonen 

aldeko nolabaiteko babesa, ikusgarritasuna eta segurtasuna somatzen dute 

udalerriko espazio publikoetan. Hala ere, laginaren zati batek Irungo espazio eta bide 
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publikoetan LGTBI+ kolektiboko kide izateagatik edota genero adierazpen ez-

normatiboa izateagatik diskriminazioa jaso duela azaleratu du. Oraindik ere Irunen 

sexu-orientazioagatik edota genero-identitateagatik diskriminaziorik ez dagoenik ezin 

dugula baieztatu erakusten digu honek. Gainera, eztabaida-taldeko kide batek 

adierazi du Irunen seguru sentitzearen sentsazioa desberdina dela hiriko zonaldearen 

edo auzoaren arabera. 

Ideia honekin jarraituz, ia laginaren erdiak ez daki Irunen LGTBI+ gaiak 

jorratzen dituen erakunderik dagoen. Badirudi parte hartu duten gazteen joera 

udalerriko erakundeek LGTBI+ kolektiboari ematen dioten babesa argi ez edukitzea 

dela. Hala ere, laginaren % 33ak adierazi du Irungo erakundeen babes eta jarrera 

esplizituari buruzko ezagutza baduela. 

Gazte batzuek erakusten duten ezjakintasun hau hirian espazio eta babes-

baliabiderik ez dagoelako ematen den edota espazio hauen gaineko informazioa 

helarazteko zailtasunak dauden aztertu beharko litzateke etorkizunean. Beste hitz 

batzuetan esanda, informazioa gazteengana behar bezala iristen ari ez den ikusi 

beharko litzateke. Ideia horren alde daude eztabaida-taldeko parte hartzaile batzuk; 

izan ere, hauen irudiz, Irungo hainbat lokal eta erakundeetan jokabide matxista eta 

homofoboekiko gaitzespen-kartelak ikusi arren, gertakari diskriminatzaileak gertatuz 

gero nora jo ez dakitela adierazi zuten eztabaida-taldean. 

Aldi berean, gure laginaren ia erdiak (% 49,4) Irungo espazio publikoak 

segurutzat jotzen dituen arren, LGTBI+ kolektiboko pertsonek azaleratzen dutenaren 

eta LGTBI+ ez direnek sentitzen dutenaren artean alde nabarmena ikusi da. Zehazki, 

LGTBI+ gazteek, gazte zisgenero eta heterosexualekin alderatuta, Irungo espazio 

publikoetan eta aisialdiko ekintzetan segurtasun maila txikiagoa dutela uste dute. 

Deigarria da, gainera, LGTBI+ gazteak direla diskriminazioa jasateko beldurrez 

Irungo espazioetan euren burua adierazteari gehien uzten diotenak, LGTBI+ 

kolektibokoak ez diren gazteekin alderatuta. Lesbianen % 57,1ek eta gayen % 66,7k 

adierazi du kalean ez direla modu irekian eta benetan nahiko luketen bezala 

adierazten. Bisexualen % 23,8k adierazi du honakoa eta heterosexualen % 2k 

bakarrik bizi du esperientzia hau. Aipatzekoa da 15 gazte heterosexual eta zisgenerok 

Irungo espazio publikoetan beren adierazpena mugatu dutela adierazi dutela. 
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Fenomeno hau genero-adierazpen disidentea erakusten duten pertsonek pairatu 

dezaketen diskriminazioarekin lotzen dugu, edo generoarekin lotutako beste aldagai 

batzuekin ere (esaterako, emakume izateagatik kalean pairatzen denarengatik). 

Azkenik, gure ikerketak inkestatutako LGTBI+ biztanleriaren laurdenak ez 

dituela Irungo espazioak segurutzat hartzen erakusten du. Honakoaren arrazoiak 

etorkizuneko proiektuetan aztergai izan daitezke. Irungo gazteek udalerriko 

erakundeen babes esplizitua nabaritzen ez dutelako gerta daiteke hau. Eztabaida-

taldeko parte-hartzaileetako baten ideia nabarmendu nahi dugu honen harira. Parte-

hartzaile honen aburuz, Irungo LGTBI+ inklusibitate eta integrazioa indarkeria 

espliziturik ez ematearekin loturik egon arren, honakoa ere Irungo erakundeen aldetik 

babes eta jarrera positibo esplizituak erakustearekin ere lotzen da. 

 LGTBI+ inklusioa eta integrazioa: indarkeria eza baina askoz gehiago. 

Aurreko ideiak aztertuz, Irunen LGTBI+ kolektiboa integratuta dagoen 

aztertzeko, bi egoera eman behar dira: diskriminaziorik ez egotea, batetik, eta 

erakundeen babes esplizitua egotea, bestetik. Kolektiboaren inklusibitatea kidetasun-

sentimendu gisa definitzen dute gazteek, eta kidetasun-sentimendu hori hirian seguru 

egotearen  pertzepzioarekin bat etorri behar da euren ustez. 

Honi lotuta, parte-hartzaileen erdiak baino gehiagok Irunen LGTBI+ gazteak 

euren artean ezagutzeko eta beren antzeko esperientzia eta bizipenak dituzten 

pertsonak ezagutzeko topagune zehatzak bultzatzea beharrezkoa dela uste du. 

Jarrera hau orokorra da, LGTBI+ kolektiboaren barruan batez ere, galdeketan parte 

hartu duten LGTBI+ gazte gehienek hala helarazi baitute. Gainera, iritzi hori bat dator  

eztabaida-taldean azaldutako esperientziekin. 

Zer ondorio izan dezake guzti honek?  

Segurtasun-pertzepzioa hiriko pertsonek euren hiriaren inguruko pertzepzio 

positiboa izaterekin oso lotuta dago . Gazteek beren jatorrizko herri eta hirietatik ihes 

egiteari buruzko teoriek adierazten dutenaren arabera, askotan, gazteak beste hiri 

batzuetara joaten dira bizitzera bertan giro anitzagoak daudela sentitzen dutelako 

(Guzmán, 1997). 



93 

Galdetegiko erantzunek parte-hartzaile gehienek (lagin osoaren % 76) Irundik 

alde egitea pentsatu ez dutela erakusten dute. Horrek Irungo gazteak, oro har, hiriko 

bizitzarekin pozik daudela adierazten du, eta, aldi berean, ez dutela udalerritik alde 

egin nahi giro hobeagoen bila. 

Hala ere, gure datuek LGTBI+ gazteak Irunen erabat babestuta sentitzen ez 

direla adierazten dute, eta zenbaitetan deseroso eta segurtasun eza sentitzeari buruz 

ere hitz egiten dute. Horregatik, nahiz eta gazte askok ez duten etxez aldatzeko 

asmorik, LGTBI+ gaiekin inklusiboagoak diren hirietara alde egin nahi izan duten 

pertsonen kasuei erreparatu behar diegu. Hiriz aldatzeko asmoa pertsona 

desberdinekin elkartzeko aukerak areagotzeko eta aisialdi-aukera handiagoak 

lortzeko nahiarekin lotuta dagoela dirudi. Hori kontuan hartu beharreko aldagai 

garrantzitsua da Irungo LGTBI+ gazteek duten asebetetze-maila neurtzerakoan.  

Hau dena desberdina al da pertsonen orientazioaren eta genero identitatearen 

arabera? 

Ikus dezakegunez, LGTBI+ kolektibokoak ez diren gazteek segurtasun, babes 

eta ikusgarritasun handiagoa ikusten dute Irungo espazio publikoetan. Zehazki, 

desberdintasun esanguratsuak aurkitu dira heterosexualen eta gainerako sexu-

orientazioak dituzten pertsonen artean. Beraz, ondoriozta dezakegu: (1) Irun hiri 

segurua dela, baina (2) LGTBI+ pertsonak ez direla erabat integratuta sentitzen. 

Horregatik, beharrezkotzat jotzen da LGTBI+ elkargune espezifikoak sortzea, 

dagoeneko existitzen diren baliabideak eta zerbitzuak gehiago zabaltzea, eta LGTBI+ 

gazteek eskatzen duten babesa bermatzea Irungo entitate eta gizarte eragileen 

aldetik. 

5.2.2. Aisia eta Kultura 

Parte-hartzaile gehienek (lagin osoaren % 59,5) uste dute Irungo kulturaren eta 

aisialdiaren esparruko jardueretan LGTBI+ gazteak seguru sentitu daitezkeela. 

Gazteek duten pertzepzio orokorra LGTBI+ pertsonak Irungo kultura- eta aisialdi-

jardueretan integratuak egotearen aldekoa dela ondoriozta daiteke. Hala ere, ikusten 

da laginaren zati handi batek (% 29) ez duela argi kultura-jarduera horiek LGTBI+ 

kolektiboarentzako gune seguruak direnik, espazio publikoen atalean gertatu bezala. 
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Datu hauetatik ondoriozta daitekeenez, ekimen kulturalak, hala nola 

Gaztelekuan edo udalekuetan egindako jarduerak, gune inklusibo gisa ikusten dira 

gehienbat, Irungo gazteen aniztasun sexuala eta generikoari dagokionez, behintzat. 

Hala ere, Irunen aisialdi eta kultura espazioetan sexu-orientazioa edota genero-

identitatea dela-eta diskriminazioa jasan duten gazteen kasuak ere aurkitu ditugu 

ikerketa honetan. Irungo kultura- eta aisialdi-guneak Irungo LGTBI+ biztanleentzat 

guztiz seguruak ez direla uste duten zenbait gazteren bizipen hauek  kontuan hartu 

beharko lirateke eta fenomeno honen atzean egon daitezkeen arrazoi ezberdinak 

aztertu. Honela bakarrik lortu ahalko da gazte guztien benetako inklusibitatea.  

Kirol esparrua segurua eta inklusiboa al da Irungo LGTBI+ kolektiboarentzat? 

LGTBI+ pertsonak Irungo kirolaren esparruan integratzeari dagokionez, 

gazteen artean joera txiki bat ikusten da: ez dute argi kirola esparru segurua denik 

edota Irungo LGTBI+ gazteak askatasunez adierazi daitezkeen kirol eremuetan. Hala 

ere, lagin osoaren % 33,2k (86 parte-hartzaile) espazio hauek LGTBI+ pertsonentzako 

seguruak direla uste du. Gure laginaren gazteen orientazioari eta identitateari arreta 

jarriz gero, hemen jasotako pertzepzioak LGTBI+ gazteen eta LGTBI+ ez diren 

gazteen artean antzekoak direla ikusten da. 

Gainera, parte-hartzaileen erdiak (lagin osoaren % 50,6) uste du kirol-

espazioak seguruak direla trans pertsonentzat eta pertsona ez-bitarrentzat, eta 47 

pertsonek soilik (gazte guztien % 18k) uste dute kirol-espazioak biolentoak direla 

pertsona hauentzat. 

Zehazki, LGTBI+ kolektiboko kide izateagatik edo kide bezala hauteman 

izateagatik komunetara edo aldageletara sartzeko arazoak izan dituzten 29 pertsonen 

errealitatea aztertzea premiazkoa dela uste dugu. Jasotako erantzunen kopuru 

osoarekin alderatuta (n = 259) kopuru nahiko txikia bada ere, emaitzek adierazten 

dute Irunen ematen den arazo bat dela. Bereziki, emakume gazteek eta trans eta 

pertsona ez-bitarrek adierazi dute arazo honek eragiten dietela.  

 

 



95 

Irungo gaua eta kultur jarduerak LGTBI+ errealitatearekiko inklusiboak al dira? 

Laginaren erdiak  (% 47,5) uste du garrantzitsua dela Irungo kulturan eta 

aisialdian disidenteak diren errealitate sexualen eta generikoen eduki adierazgarria 

izatea, eta laginaren % 19k soilik ez du uste hori garrantzitsua denik. Hala ere, jarrera 

hori LGTBI+ kolektiboko kide izatearen arabera aldatzen den gaia dela ikusten dugu. 

Pertzepzio hori, orokorra bada ere, ez da berdin banatzen LGTBI+ gazteen eta 

LGTBI+ kolektibokoak ez diren gazteen artean. Dirudienez, LGTBI+ gazteen 

komunitatea da Irungo kulturan eta aisialdian identitate horien irudikapenari garrantzi 

handiena ematen diona, LGTBI+ ez diren gazteekin alderatuta, azken horiek ez 

baitiote garrantzi handiegirik ematen. 

Datuek adierazten duten errealitate hori fenomeno komuna da orientazio eta 

identitate sexual-generiko ez-normatiboak dituzten pertsonen kolektiboan, bereziki 

gazteen gizarte-azpitaldean. Hain zuzen, inguruko errealitatean mota guztietako 

bizitzak eta gorputzak irudikatuta daudela ikusteko beharraz ari gara. Izan ere, oso 

txikitatik bilatzen ditugu erreferenteak (errealak eta imajinarioak) gure inguruan eta 

honakoa bereziki garrantzitsua da LGTBI+ pertsonen artean. Erreferente horiek 

edukitzea erabakigarria da arau sexu-generikoekin bat ez datozen gazteen 

esperientziak, beharrak eta dilema pertsonalak baliozkotzeko, beste talde batzuen 

estatus maila bera ez duen kolektibo baten parte baitira. 

LGTBI+ pertsonek, gutxitua den gizarte-talde bateko kide direnez, oztopo ugari 

aurki ditzakete, hala nola, isolamendua edota bakardadea, beren inguruneak haien 

bizipenak eta errealitate zehatzak islatzen eta, beraz, baliozkotzen ez dituztenean. 

Hala ere, hori ez da neurri berean gertatzen heterosexualen eta zisgeneroen taldean, 

honakoek erreferenteak errazago eta maizago aurkitzen baitituzte herri-kulturan eta 

komunitatean. Ildo horretan, gazteen ehuneko handi batek Irunen LGTBI+ edukia 

ikusteko beharra adierazten du. Horrela, erreferenteak izatea garrantzitsua dela 

ikusten dugu, erreferente horien bidez haien identitatea garatu ahal izateko eta 

LGTBI+ gazteentzat oraindik arrotza izan daitekeen mundu batean existitzen ikasteko. 

Gainera, Irungo gazteek, orokorrean, Irunen LGTBI+ gazteentzako aisialdi 

gune zehatzik ez dagoela uste dutela ikusi dugu. Ideia hori bat dator gure eztabaida-

taldean parte hartu duten gazteek iritzi dutenarekin. Kontraste handia dago espazio 



96 

horiek existitzen direla uste dutenen (laginaren % 7,3) eta espazio horiek eskaintzen 

ez direla uste dutenen artean (% 52). Horrelako espazio esklusiboak existitzen diren 

edo ez argi ez duten erantzunen ehunekoa ere handia da (lagin osoaren % 40). Honen 

ondorioz, badirudi LGTBI+ kolektiboari buruzko gai eta eduki kulturalak egotea 

garrantzitsua dela eta pertsona hauentzako espazio esklusiboak egotea berebizikoa 

dela pentsatzen den arren, hau bermatzen ez dela, datu hauek kontuan hartzen 

baditugu. 

Topaguneak izateko beharrari dagokionez, talde elkarrizketan aipatu zen 

espazio esklusiboak beharrezkoak direla kolektiboak hirian benetako inklusioa 

izateko. Izan ere, zuzeneko indarkeria (irain edo kolpeak) ez jasotzeak ez du esan 

nahi, automatikoki, komunitate edo hiri baten kide sentitzen zarenik. Ildo horretan, 

espazio esklusibo horiek askotan errealitate arrotz baten ihesbide gisa balio dutela 

aipatu zen.  

Badirudi LGTBI+ gazteak hiriko jaietan nahikoa mugatuta daudela antzematen 

dutela eta nahi luketen moduan adierazteko zailtasunak dituztela adierazi dute. 

Dirudienez, jokabide jakin batzuengatik, hala nola, modu ez-normatiboan afektua 

erakustea edo genero adierazpen disidenteak izatea, LGTBI+ gazteak gaueko giroko 

dinamiketatik baztertuak sentitzeko arriskua dago, heteronormatiboak eta zissexistak 

izan ohi baitira gune horiek, oro har. Eztabaida-taldean azaleratutako ideiei berriro 

helduz, eta galdetegian lortutako datuekin kontrastatuz, espazio hauetan ematen den 

indarkeria mota sotila  izaten da normalean, baina indarkeria ez zuzen hori oso 

kaltegarria izan daiteke LGTBI+ gazteen osasun mentalean izan ditzakeen ondorio 

negatiboengatik. 

LGTBI+ kolektibokoak diren eta ez direnen pertsonek pertzepzio ezberdinak al 

dituzte? 

Orokorrean, Irungo gazteek Irungo Gaztelekua, aisialdiko jarduerak eta 

espazio kulturalak seguruak direla uste dute. Hala ere, LGTBI+ gazteak aisialdirako 

eta kulturarako sarbidean oztopo handienak dituztenak direla ikus dezakegu, nahiz 

eta desberdintasun horiek estatistikoki esanguratsuak ez izan.  
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Bestalde, LGTBI+ edukia izatearen garrantziari erreparatuz gero, LGTBI+ 

kolektiboaren parte identifikatzen diren pertsonen taldeak gehiago azaleratzen du 

Irunen LGTBI+ edukia beharrezkoa dela. Horri dagokionez, eta eztabaida-taldean 

ateratako hausnarketa nagusi bat berreskuratuz, gazte zisgeneroek eta 

heterosexualek zuzenean ez dagozkien problematika eta fenomeno mota horietan 

pentsatzeko ohitura ez dutela dirudi, eta, honegatik, LGTBI+ edukia hain beharrezkoa 

ez dela pentsatzeko joera erakuts dezakete. 

Eztabaida-taldeko parte-hartzaile baten arabera, LGTBI+ gaiak kulturan 

islatzeak izan dezakeen garrantzia LGTBI+ komunitateko kide izatearen edo ez 

izatearen arabera aldatzen da. Izan ere, ziurrenik gazte zisgeneroen eta 

heterosexualen artean gai hauek ez dira asko eztabaidatzen ziurtzat jotzen direlako, 

normatiboak ez diren orientazio eta identitate horiek gizartean jada integraturik 

daudela pentsatzen dutelako, azterketa honetan kritikoki asko sakondu gabe. Hipotesi 

hori arretaz aztertu beharko litzateke etorkizunean. 

5.2.3. Hezkuntza arloa 

Ikerketa honetan parte hartu duten gazteek, oro har, Irungo LGTBI+ pertsonak 

hezkuntzaren eremuan, Irungo gainerako esparruekin alderatuta, gutxien integratuta 

daudela pentsatzeko joera erakutsi dute. LGTBI+ kolektiboko gazteak dira Irungo 

hezkuntza-arloan babes eta berrespen gutxien hautematen dutenak, eta diskriminazio 

handiena ikusten dutenak. Gainera, jarrera hori nabarmenagoa da lagin 

heterosexualak eta bisexualak alderatzen direnean. 

Jorratzen al ditu Irungo ikastetxeen kurrikulumak jorratzen LGTBI+ errealitateak? 

Gazte askok diote ez dutela LGTBI+ kolektiboari buruzko informazio egokia eta 

kalitatezkoa jaso ikasgelan. Badirudi Irungo ikastetxeetan oraindik lana egiteko 

dagoela. Zehazki, parte-hartzaileen % 25ek esan du sexu-aniztasunari buruzko 

informazio nahikoa eta egokia jaso duela, eta lagin osoaren % 43k ez du uste eskolan 

LGTBI+ gaiari buruzko kalitatezko hezkuntza jaso duenik. 

Hala ere, joera hori aldatu egiten da gazteen orientazioari eta identitateari 

erreparatzen badiegu. Datu kuantitatiboek adierazten dute LGTBI+ kolektiboko kide 
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diren subjektuek argiago dutela ikasgelan ez dutela errealitate horiei buruzko 

informazio nahikorik jaso, gazte heterosexualek eta zisgeneroak pentsatzen 

dutenarekin alderatuta. Oro har, gazte zisheterosexualek ikasgelan sexu-aniztasunari 

buruzko gaien inguruan kalitatezko prestakuntza jaso dutela uste dute. 

Sexu-aniztasunari buruzko hezkuntzan izan dituzten oztopoen adibide zehatz 

gisa, gure parte-hartzaileen arabera, LGTBI+ tailerrak eta formakuntza saioak modu 

isolatuan gertatzen dira. Gainera, parte-hartzaileetako batek adierazi du bere 

ikastetxeko irakasleak ez direla gai izan errealitate lesbikoei buruzko zalantzak 

argitzeko. Fenomeno hori azaltzeko hipotesi posibleen artean, hainbat aurki 

ditzakegu. Alde batetik, baliteke Irungo irakasleek sexu eta genero aniztasunari 

buruzko prestakuntza egokia jaso ez izana. Bestetik, prestakuntza egokia duten 

profesionalak izan arren, ikastetxeek euren ikasleei informazioa helarazteko 

zailtasunak izan ditzakete. 

Honen harira, parte-hartzaileei LGTBI+ errealitateei buruzko hezkuntza non 

jaso duten galdetu zaie eta gehienek (% 86) informazioa Internet eta komunikabideen 

bidez jaso izana onartzen dute. Hala ere, parte-hartzaileen ehuneko handi batek 

onartzen du informazioa ikasgela barruan jaso izana (% 73). Beraz, ikastetxeetan 

LGTBI+ gaietan hezkuntzarik ez egotea arazoa ez dela ondoriozta dezakegu; aldiz, 

dagoeneko transmititzen den informazioaren kalitateari lotutako arazoei buruz hitz 

egin beharko genuke. 

Gure lagineko datuetan ikusten dugu Irungo gazteen artean sexu-hezkuntza 

inklusiboagoa eta LGTBI+ gai guztiak hartzen dituena jasotzeko beharra pentsatzeko 

joera orokor bat dagoela. Honakoa txikitatik eta DBHko maila ezberdinetan zehar 

eman beharko litzatekeela azaleratu dute gure parte-hartzaileek. Honela, gazteek 

informazio egokia jasotzea bermatuko litzatekeela uste da. Hori bereziki garrantzitsua 

da beste nonbaitetik informazioa eskuratu ezin duten gazteentzat. Beharrezkoa da 

gazteek eskolatik segurtasuna eta informazio lagungarria jasotzea beren esperientzia 

zehatzei buruzko gida egokia lortzeko. 
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Ba al dago indarkeria LGTBIfobikorik Irungo eskoletan? 

LGTBI+ gazteek hezkuntza-inguruneetan duten integrazio txikiagoa azalduko 

lukeen beste alderdi bat LGTBI+ gazteek hezkuntza-espazioetan jasotzen duten 

zuzeneko diskriminazioa da. Datu deigarria da azterlan honetan parte hartu duten 

pertsona gehienek (laginaren % 76k) LGTBI+ kolektiboaren aurkako irainak eta 

komentario diskriminatzaileak entzun dituztela klase barruan (adib., «Maritxu», 

«Bollera», «Travelo» edo izenordainen erabilera desegoki nahitakoa). Diskriminazioa 

LGTBI+ gisa identifikatzen diren ikasleek jasaten dute, batez ere; izan ere, LGTBI+ ez 

diren berdinekin alderatuta, ikasgelan irain LGTBIfobiko gehiago entzuteko joera dute 

LGTBI+ gazte hauek. Aipatu behar dugu egoera hori Irungo ikastetxearen arabera 

aldatu daitekeela; izan ere, parte-hartzaile batek adierazi du segurtasun-pertzepzioa 

desberdina dela Irungo udalerriko eremu desberdinen eta ikastetxeen arabera. Hala 

ere, orokorrean, badirudi ikasgeletan irainak eta komentario diskriminatzaileak 

ematen direla gaur egun ere.  

Ideia hori berretsi egin da eztabaida-taldean, parte-hartzaileetako batek 

klasean kolektiboarekiko diskriminatzaileak diren komentarioak eta irainak etengabe 

entzuten dituela adierazi du eta. Gazteek indarkeria-kasu horiek jendearen 

ezjakintasunarekin lotzen dute. Hau da, haien ustez, badirudi horrelako ekintza 

diskriminatzaileak, hala nola norbaiti «maritxu» deitzea, ez direla irain mingarritzat 

hartzen gazte askoren aldetik. 

Gainera, laginaren % 35,5ek esan du horrelako irainak edo iruzkinak jaso 

dituela noizbait. Nabarmentzekoa da gure ikerketan LGTBI+ ez diren gazte askok ere 

ikasgelan irain eta diskriminazio LGTBIfobikoa jasan dutela adierazi dutela. Honek 

LGTBIfobia kolektibotik kanpo ere gerta daitekeela dioten teoriak bermatuko lituzke. 

Beste era batera esanda, LGTBIfobia emateko, nahikoa da estereotipotan oinarritzea 

(adb. hitz egiteko era) eta pertsona bat LGTBI+ izan daitekeela susmatzea, nahiz eta 

pertsona hau kolektibokoa izan ez. Honakoa Judith Butlerrek teorizatzen duen 

generoaren performatibitatearen garrantziarekin lotzen dugu, zeinak generoa izaera 

performatiboko ekintza gisa kontzeptualizatzen duen (Butler, 1988). 

Butlerren (2003) arabera, generoa genero-rolek eta hierarkia soziopolitikoek 

sostengatzen dute errepikapen performatiboen bidez. Aldi berean, ekintza 
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performatibo batzuk subjektu mota zehatzekin lotzen dira estereotipoen bidez eta 

hauek urratzen dituen pertsona orok diskriminazioa jasan dezake. Butlerrek (2003) 

dioenez, ideia, arau eta estereotipo horiek balio patriarkalekin eta 

heteronormatiboekin lotuta daude. Gure kasuan, badirudi hezkuntzaren eremuan 

arauz kanpoko edozein ekintza  kondenatua eta diskriminatua dagoela, ikerketa 

honen datuek erakusten dutenez. 

Zein da Irungo ikastetxeen erantzuna LGTBIfobia kasuen aurrean? 

Irakasleen aldetik jasotako laguntzari dagokionez, gazteen artean joera txiki bat 

nabarmentzen da irakaslegoa laguntza eskatzeko eragile gisa hautemateko. Izan ere, 

inkestatutako pertsona gehienek (% 69) adierazi dute irakasleen eta ikastetxearen 

partetik laguntza jaso izan dutela. Hala ere, LGTBI+ parte-hartzaileen % 32k adierazi 

du ez duela irakasleen babesik jaso. Ideia hori eztabaida-taldean ere aipatu da. Parte-

hartzaile batzuek adierazi zuten bezala, komentario diskriminatzaileak gertatzen 

direnean, irakaslegoak ez du eraginkortasunez esku hartzen jokabide eta jarrera 

diskriminatzaile horiek geldiarazteko. Gazte batzuek uste dute, beraz, ikastetxeek ez 

dietela garrantzirik ematen sexu-orientazio eta genero-identitate ez normatiboen 

kontrako diskriminazio gertakariei. 

Ildo horretan, hezkuntza-esparruko ikerketek diote irakasleak aldagai 

garrantzitsu eta erabakigarri direla ikasleen hezkuntza-prozesutan. Antsietatea, 

autoestimua, parte-hartzea eta motibazioa bezalako faktoreek zerikusia izan dute 

irakasleek hartzen duten rolarekin (Aziz et al., 2018). Zehazki, irakasleen jarrerek 

eragin nabarmena dute ikaslearen garapen positiboan, eta zenbait jarrera gaitzesteak 

edo onartzeak erreferente gisa balio dute. Horrela, irakasleek jarrera 

diskriminatzaileak bermatu ditzakete kondena ezagatik, edo, aitzitik, giro inklusiboa 

eta zero tolerantziakoa sor dezakete, beren botere-posizioa erabiliz. Beraz, irakasleen 

aginduzko zeregina azpimarratzen da, eta, gure datuak kontuan hartuta, aniztasun 

sexualari eta generikoari buruzko prestakuntza egokia izatea gomendatzen da. 

Irakasleen prestakuntza sustatzea parte-hartzaileek eskatzen duten zerbait dela 

dirudi. 
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5.2.4. Osasun-zerbitzuak  

Irungo osasun arloak sexu-orientazio eta genero-identitate ez-normatiboentzat 

eremu inklusibo bezala hartzeko joera dago Irungo gazteen artean, baina, hala ere, 

diskriminazio gertakariak ere sumatzen dira gune hauetan. Parte-hartzaileen ia erdiak 

(lagin osoaren % 46) uste du Irungo osasun-espazioetan LGTBI+ gazteak seguru senti 

daitezkeela, nahiz eta ehuneko handi batek (laginaren % 38) iritzi argirik ez izan. 

Bestalde, laginaren % 16k soilik uste du Irungo osasun-eremua LGTBI+ gazteentzat 

segurua ez dela. 

LGTBI+ gazteek pertsona heterosexual eta zisgeneroak hein handiago batean 

ikusten dute Irungo osasun-guneak ez direla seguruak LGTBI+ pertsonentzat. Hau 

da, gazte zisgenero eta heterosexualek LGTBI+ kolektiboaren integrazio handiagoa 

hautematen dute osasun arloan, LGTBI+ kolektiboko gazteek hautematen 

dutenarekin alderatuta. Eztabaida-taldeko hainbat pertsonek adierazi dute gaur egun 

osasun-arloan giro segurua edo ez segurua hautematea kasu bakoitzean arreta 

ematen duen langileak duen prestakuntza mailaren araberakoa dela, ez baitirudi gaur 

egun parametro argirik dagoenik formakuntza horren inguruan osasun zerbitzuetan. 

Zein da LGTBI+ pertsonen egoera osasun mentalari dagokionez? 

Interesgarria da lagineko oso pertsona gutxik uste dutela trans identitateak 

gaixotasun edo patologia mental gisa tratatzen direla osasunaren arloan. Datu hori ez 

dator bat trans identitateak patologizatuta badaudela uste ez duten pertsonen 

ehunekoarekin, laginaren ia erdiak (% 49) hala uste baitu. Hala ere, LGTBI+ 

komunitatearen barruan zabalduago dago trans identitateak gaixotasun edo patologia 

mental gisa tratatzen diren ustea. 

Datuek erakusten dute Irungo gazteen artean pertzepzio eta iritzi mistoak 

sortzen dituen gaia dela honakoa. Honakoa trans pertsonen osasunari  buruzko 

ezagutza-falta orokor baten ondorio den aztertu beharko litzateke. 

LGTBI+ kolektiboaren osasun mentalaren gaiarekin jarraituz, ikerketa honetan 

lortutako datuek erakusten dute laginaren zati handi batek ez duela jarrera espliziturik 

LGTBI+ pertsonen osasun mentala pertsona heterosexualen edota zisgeneroen 
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osasun mentala baino okerrago dagoen galderaren aurrean. Gainera, datuek 

adierazten dute LGTBI+ gisa identifikatzen diren gazteek LGTBI+ pertsonen osasun 

mentala kaltetuago dagoela hautemateko jarrera badutela, LGTBI+ ez diren gazteekin 

alderatuta. 

Hau guztia jasota, Irungo osasun-zerbitzuak LGTBI+ kolektiboaren beharrei 

ondo egokituta dauden inguruan ezjakintasun orokorra dagoela dirudi. Hala ere, gazte 

batzuek osasun-zerbitzuak LGTBI+ pertsonentzat esparru seguruak ez direla adierazi 

dute. Are gehiago, segurtasun-sentimendua ingurune horietan arreta ematen duen 

pertsonaren arabera aldatu egiten dela biziki azpimarratu da. Horregatik beharrezkoa 

da gogoeta egitea profesionalen prestakuntzari buruz eta Irungo osasun-eremuaren 

egoera zehatzari buruz. Era berean, beharrezkoa ikusten dugu pertsona transen eta 

ez-bitarren egoera espezifikoak eta haien premiak aztertzea, gazteek argi baitaukate 

beren egoera gainerako erabiltzaileena baino okerragoa dela. 

 

6. Amaierako gogoeta 

Proiektuaren helburu nagusia Irungo LGTBI+ gazteen egoerari buruzko argazki 

bat egitea izan zen. Argazki bat ikusten dugunean gertatzen den bezala, errealitatera 

hurbiltzeko mila modu daude: argazkia era orokorrean ikus dezakegu, baina zooma 

ere egin dezakegu gehien interesatzen zaizkigun alderdietan zentratzeko. LGTBI+ 

gazteen errealitatea konplexua da, eta hainbat aldagairen mende dago; beraz, 

errealitate guztiak bereizten saiatzea asmo handiko lana da, eta ia ezinezkoa da hori 

lortzea. Proiektu honen bidez, arazo horren lehen irudia eskaini nahi izan dugu, eta 

espero dugu tranpolin gisa balio izatea Irungo herritarrek LGTBI+ kolektiboko 

bizilagunen, senideen eta lagunen premia eta eskaera garrantzitsuenak zeintzuk diren 

hobeto uler dezaten. 

Informazio guztia hemen xehatuta jaso dugunez, Irungo LGTBI+ kolektiboko 

pertsonen benetako integrazio-maila sustatzeko jarraitu beharreko ekintzei buruzko 

azken hausnarketa egin behar dugula uste dugu. Atal honetarako, eztabaida-taldean 

sortutako hausnarketetan oinarritu gara batez ere, galdetegian jasotako ideiekin bat 

egiten baitute. 
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Oro har, Irungo gazteek arreta eskaintzen diete LGTBI+ errealitateei, eta 

kolektibo hori hiriko bizitzan erabat integratzearen alde egiten dute. Irun, orokorrean, 

udalerri inklusibotzat hartzen da, aniztasun sexuala eta generikoa kontuan hartuta; 

hala ere, oraindik ere gertatzen dira gizarte-talde disidenteak hain desiratua den 

gizarteratzea lortzeko oztopo gisa jarduten duten diskriminazio-egoerak. Proiektu 

honek Irungo gazteek herrian LGTBI+ kolektiboaren erabateko inklusibitaterako 

bidean aurrera egiteko proposatzen dituzten hainbat ekintza jaso ditu: 

● LGTBI+ kolektiboaren irudikapenaren kalitatea hobetzea 

ikastetxeetako prestakuntza-edukietan. Eskoletan eta oinarrizko 

prestakuntza-etapetan kalitatezko hezkuntza inklusiboa sustatzeko 

beharra jasotzen da. Horretarako, kanpoko eragileen laguntza behar 

dela uste da, egoerak ebaluatu eta irtenbide egokiak proposatzeko. 

● LGTBIfobiaren kontrako jarrera esplizitua hezkuntzaren eremuan. 

Diskriminazioaren aurka argi esku hartzea beharrezkoa da. Une 

honetan, irakasleen eta hezkuntza-eragileen gaitzespen argia behar 

dela ikusten dugu. Irainak, txantxak, iruzkinak eta begiradak arazoaren 

parte direla ulertzea eta horiek moztea gure parte-hartzaileek etengabe 

aipatzen duten zerbait da. Gainera, hezkuntza arloetan (testuliburuetan, 

posterretan, eskola-ereduetan) askotariko identitateak  ikustea 

beharrezkoa da. 

● Erakundeen babesa sustatzea. Beharrezkoa da erreferente 

instituzionalak izatea Irunen, gazteek sexu-aniztasunari buruzko gaietan 

laguntza bila joan daitezen. Posizionamendu esplizituaz gainera ekintza 

zehatzak ikusi nahi dira LGTBI+ gazteak hirian seguruago senti 

daitezen. Hori egiteko modu bat erakundeak hobeto prestatzeko 

aholkulariak enplegatzea izan litekeela ikusi dugu.  

● Zerbitzu eta baliabideen hedapena sustatzea. Proiektu honek 

erakusten du Irunek baliabide komunitarioak eta publikoak badituela 

gazteei sexu aniztasunari buruzko gaietan laguntzeko; hala ere, 

onuragarria izan liteke zerbitzu horien existentzia gehiago zabaltzea. 

● Irunen kolektiboko pertsonen arteko topaketa errazteko gune 

zehatzak sustatzea. Proiektu honek Irungo gazteen eskaera 

nagusietako bat jaso du: Irunen elkartzeko berariazko lekuak behar dira 
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LGTBI+ pertsonek elkar ezagutzeko eta antzeko iritziak eta bizi-

esperientziak trukatzeko. Horrek hirian segurtasun- eta inklusio-

sentsazioa areagotu lezake, baita komunitateko kide izatearen 

sentimendua ere, horrela, Irunen bizitzeagatik sentitzen duten poza ere 

hobetuz. 

● LGTBI+ gaiak Irungo ekintza kulturaletan sartzea. 

● LGTBI+ errealitateak gazte guztiei hurbiltzea. Ikerketak LGTBI+ 

errealitateak biztanleria osoari erakusteko beharra islatzen du, LGTBI+ eta 

ez-LGTBI+ biztanleriaren iritziak oso desberdinak baitira. Kolektibotik 

kanpoko pertsonek eskura izan beharko lituzkete bizipen horiek, hauekin 

enpatizatzeko eta arazo zehatzak ezagutzeko; horrela bakarrik lortuko da 

erabateko eta benetako inklusibitatea. Eztabaida-taldean jaso zen bezala, 

kolektibokoak ez diren pertsonek ez dute uste Irungo eremu jakin 

batzuetara sartzeko zailtasunak dituzten pertsonak daudenik. Badirudi, 

batzuetan, diskriminazio egoerak informazio eta ezagutza faltagatik 

gertatzen direla eta honakoa ekiditeko tresnak sustatu behar direla. 

 

7. EMAITZEN INPAKTUA 

Azkenik, proiektu honetan lortutako emaitzen inpaktua aipatu beharra dago. 

Aztertutako datu kualitatibo eta kuantitatiboak uztartzeak, proiektuko helburuei 

erantzuteaz gain, ikerketa objektua ikuspuntu ezberdinetatik ezagutzen lagundu 

digute, ondorio zehatz eta sakonak izateko aukera emanez. 

Alde batetik, bai galdesortan, bai eztabaida-taldeko saioan, parte-hartzaileen 

iruzkinak jaso dira proiektu honen aztergaiari zer nolako balorazioa ematen dioten 

jakiteko. Balorazio horietatik ondorioztatzen da LGTBI+ errealitate gazteen inguruko 

ikerketa eta ekintza-proiektuak beharrezkotzat jotzen dituztela Irungo gazteek. Ideia 

hori babesteko, eztabaida-taldeko parte-hartzaile baten hitzak azpimarratzen ditugu: 

Niretzat interesgarria da [gai hau]. Gure irakasleak galdetegia klasera 

ekarri zigunean, niri bai interesatu zitzaidan, eta besteek zer erantzuten duten 
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ikusteko gogoz egin nuen, azkenean nire bizitzan hain garrantzitsua den zerbait 

egin dugulako. 

Ildo horretan, gazteak ez dira izan aztergaiarekiko interesa azaldu duten 

pertsona bakarrak; aitzitik, proiektu honetan parte hartu duten hezkuntza-erakundeek 

eta hainbat eragilek interesa azaldu dute proiektu, eta emaitzen jarraipena eskatu 

dute. 

Sortutako interesaren ondorioz, Irungo Udalak sustatutako hainbat jardueratan 

parte hartu ahal izan dugu; hala nola, 2022ko martxoaren 5ean Irungo Gaztelekuan 

egin zen hezkuntza tailerra edo 2022ko maiatzaren 27an eta 28an Garapen 

Jasangarriko Helburuei buruzko tailerra. Tailer horretan LGTBI+ gazteriaren egoera 

aisia-inguruneetan aztertu zen erronka moduan 

Hori guztiagatik, esan daiteke proiektu honek espero zen eragin positiboa lortu 

duela Irunen. Era berean, hemen lortutako emaitzak eta ondorioak inplikatutako 

eragileentzat erabilgarriak izatea espero da. 

7.1. Ikerketaren muga nagusiak 

Proiektu honen muga nagusienetakoen artean ikerketan parte hartu duten 

pertsonen kopurua nabarmentzen da. Jakin badakigu erabilitako laginak txikiak izan 

direla eta ez direla Irungo gazte guztien adierazgarri, eta horrek emaitzak eta 

ateratako ondorioak orokortzea mugatzen du. Hala ere, erabilitako estatistika-proben 

sendotasunari esker, aztertutako errealitatearen lehen argazki bat lortu dugu, 

proiektuaren helburu nagusia izan baita. 

Era berean, pertsona asexualen errealitateak ez dira islatuta geratu, hala 

identifikatzen ziren parte-hartzailerik ez zegoelako. Horrek aukera ematen du 

azterlanaren jarraipena egiteko, pertsona horiek hartuko dituen lagin zabalago bat 

barne hartuta. 

Azkenik, ikerketak gazteen LGTBI+ kolektiboari buruzko pertzepzioak 

sakonago aztertzeko aukera ematen duela uste dugu. Gutxi ikertutako errealitate 

batera hurbiltzea izan da gure helburua, nitxo hau estaltzen hasteko aukera eman 

diguten metodologiak erabiliz. Beharrezkoa ikusten dugu horrelako azterlanekin 
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jarraitzea, non egungo benetako beharrak jasoko diren eta aldaketa esanguratsuak 

sustatzen dituzten hainbat gizarte-eragilerekin lankidetzan beteko diren. 
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