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Txosten honek Neurtu 2021, EAEko aniztasunari buruzko barometroa 
(aurrerantzean, Neurtu 2021) analisiaren emaitza nagusiak biltzen ditu. Analisi 
horrek Euskadiko biztanleek diskriminazioaren inguruan dituzten pertzepzioei 
eta jarrerei buruzko 2020ko inkestak (aurrerantzean, EPADE 2020) irekitako 
bideari jarraitzen dio. Inkesta hori aitzindaria da gure lurraldean, EAEko 
biztanleriak askotariko gizarte-errealitateei dagokienez dituen iritzien eta 
irekitasunaren azterketari eta berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren 
inguruko konpromisoari dagokienez. 

EPADE 2020ren helburua zera da, «EAEko biztanleek aniztasunari buruz zer 
pertzepzio eta jarrera dituzten jakitea (hainbat esparrutan), bai eta EAEn 
diskriminazioa zenbatekoa den jakitea ere, kontuan hartuta pertsonen arteko 
diskriminaziozko jardunbideak». Bigarren inkesta horren jomuga bide beretik 
jotzea da, hainbat talderi eragiten dieten errealitateak berariaz jorratuz, euskal 
gizarteak talde horiei dagokienez duen pertzepzioari buruzko galderen bloke 
espezifikoak barne hartuta. Edizio honetan, inkestak LGTBI kolektiboan eta 
sexu- eta genero-aniztasunean ipintzen du arreta.

Horrela, bi helburu planteatzen dira: batetik, EAEko biztanleek EAEan existitzen 
den aniztasunaren eta diskriminazioaren inguruan dituzten pertzepzio eta 
jarreren azterketan aurrera egitea, eta, bestetik, espezifikoki LGTBI kolektiboari 
eta sexu- eta genero-aniztasunari dagokienez dauden pertzepzio eta jarreren 
ezagutzan berariaz sakontzea. 

Inkestaren xedea, horrenbestez, euskal gizarteak oro har aniztasunari –eta, 
zehazki, LGTBI kolektiboko pertsonei– dagokienez nola «arnasten» duen jakitea 
da. Hau da, euskal gizarteak LGTBI pertsonekin pentsatzen, hitz egiten eta 
elkarreragiten duenean zer-nolako jarrerak dituen eta zer-nolako pertzepzioak 
sortzen zaizkion iruditerian, eta, azken batean, zer-nolako iritziak dituen.
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LGTBI kolektiboarekiko eta sexu- eta genero-aniztasunarekiko pertzepzio eta 
jarrerei buruzko datuak biltzeari lehentasuna ematea ez da erabaki arbitrarioa 
izan; aitzitik, eremu horretan diharduten erakunde, kolektibo eta erakundeek 
egindako eskari bati erantzuteko lagungarria izateko jomuga du: LGTBI 
pertsonen errealitateak agerian utziko dituen informazioa sortzea, hain justu. 

Horretarako, inkesta bat diseinatu da, aniztasun eta diskriminazio osoari 
buruzko pertzepzioaren gaineko hainbat alderdi biltzen dituena, eta zehazki 
LGTBI pertsonekiko jarrerak arakatuz, aurreiritziak adierazteko hainbat modu 
kontuan izanik (hots, adierazpide batzuk oso agerikoak direla baina beste 
batzuk, ordea, ez hainbeste). Jarreren argazki finko bat izatea ahalbidetzeaz 
gain, jarrerak ikuskatzeko baliabidea ere bada zundaketa hau.  

Garrantzitsua da aipatzea inkesta baliabide metodologikoa dela, eta, 
beste edozein baliabide metodologikok bezala, badituela bere mugak. 
Ikerketa sozialaren ikuspegitik, frogatuta dago inkestetan oinarritutako 
diseinu metodologiko bat ez dela modurik onena jarrerak, motibazioak, 
prozesuak, sinesmenak eta pertzepzioak sakonki ezagutzeko. Horren ildotik, 
nabarmentzekoa da inkestatuek desiragarritasun sozialaren alborapenez 
erantzuteko arriskua; alborapen horri jarraikiz, kolektibo jakin batzuetako 
pertsonek benetako pertzepzio eta jarrerak ezkutatu eta euren buruari buruz 
eman nahi duten irudia faboratzeko erantzutera jotzen dute, zehazki, sozialki 
onargarritzat edo positibotzat hartutako diskurtso formalaren oinarri jakin 
bat barneratu duten kolektiboek, beste kolektibo batzuek erakusten dutenari 
kontrajarrita. Diseinu kualitatibo batek (sakoneko elkarrizketak, talde-
dinamikak, behaketa) gizarte-egitate horren ezagutza konplexura hobeki 
hurbiltzeko aukera emango liguke.

Haatik, diseinu kuantitatiboaren mugak jakinda eta emaitzak interpretatzeko 
orduan horrek berekin dakarren zuhurtasuna kontuan hartuta, inkestaren 
ikerketa-teknikan oinarritutako azterketa hau garatzea interesgarria eta 
erabilgarria da, zenbakizko neurketa zehatzagoa egiteko aukera ematen baitigu, 
aldagaien arteko lotura esanguratsuak detektatzen laguntzen baitigu, profilak 
eta tipologiak ezartzeko eta horien osaera kuantifikatzeko aukera ematen 
baitigu, eta, jada adierazi dugun bezala, aztertu beharreko fenomenoaren 
bilakaera ikuskatzeko ataza errazten baitigu.

Halaber, haren zorroztasunaren alde, ikerlan hau diseinatzeko eta emaitzak 
aztertzeko atazan sexu- eta genero-aniztasunean adituak diren bi pertsonak 
hartu dute parte: Jokin Azpiazu Carballok eta Jose Antonio Langarita Adiegok.

Egiturari dagokionez, txosten hau bi bloke handitan antolatuta dago. Lehenengo 
blokeak euskal biztanleriak aniztasunarekin –eta, oro har, diskriminazioarekin– 
lotuta dituen jarrerak eta pertzepzioak jorratzen ditu. Halaber, herritarrek 
diskriminazioaren aurrean dituzten eskubideei buruz eta eskubide horiek 
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defendatzeaz arduratzen diren erakunde eta mekanismo instituzionalei 
buruz gizarteak zer dakien aztertzeko atal bat ere jasotzen du, bai eta tratu-
berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren arloko erakunde-lanaren inguruan 
herritarrek egiten dituzten balorazioak ere. Bigarren blokeak LGTBI kolektiboa 
eta sexu- eta genero-aniztasuna berariaz jorratzen dituzten errealitateekiko 
jarreretan eta pertzepzioetan jartzen du arreta, eta LGTBI errealitatearekiko 
irekitasun-indize bat ere txertatzen du, euskal gizartea osatzen duten gizatalde 
guztiak kokatzen dituena.

Gainera, sarrera honen ondoren, egindako ikerketa-prozesuari buruzko ohar 
metodologiko bat sartu dugu, eta, amaiera gisa, ondorio orokorren azken atal 
bat. Bertan, laburbilduta, garrantzi eta interes sozial handienekotzat jotzen 
diren aurkikuntzak nabarmentzen dira.

Txosten honek ez du inola ere egoera hermetiko edo ukaezin bat deskribatzeko 
helburua; aitzitik, ebidentziak sortzen laguntzeko jomuga du, orokorki 
aniztasunaren fenomenoari buruz eta zehazki LGTBI kolektiboarekiko eta sexu- 
eta genero-aniztasunarekiko pertzepzio eta jarrerei buruz eztabaidatzeko eta 
horretan sakontzeko lagungarriak izan daitezen.  

Laburbilduz, biztanleria osoaren pertzepzioei eta jarrerei buruzko datuen 
panorama bat eskaintzen dugu, partekatzen dugun gizarte-iruditeriari 
dagokionez kokatzeko balio diguna. Era berean, oso egoki eta aberasgarritzat 
jotzen dugu, etorkizunari begira, panorama orokor hori Euskadiko LGTBI 
pertsonen bizipenak eta ikuspuntuak aztertuko dituzten azterlanekin 
kontrastatzea eta horri buruzko elkarrizketa abiaraztea.

EAEko aniztasunaren eta diskriminazioaren inguruko 
pertzepzioak eta jarrerak  

EAEko biztanleek EAEko dibertsitateari eta diskriminazioari buruz dituzten 
pertzepzioekin eta jarrerekin lotutako emaitzekin hasita, gure ustez garrantzitsua 
da nabarmentzea gehiengo sozial bat dugula, jatorriari, kulturari, ideologiari eta 
sexu-orientazioari eta sexu- edo genero-identitateari dagokienez aniztasunaren 
alde daudela adierazten dutenak. 

Irekitasun positiborako eta tolerantziarako joera duen testuinguru horren 
barruan, alabaina, ohartarazi behar dugu aniztasun guztiak ez daudela maila 
berean normalizazioari, inklusioari eta onarpenari dagokienez; hala, ijito herrikoa 
izatea jotzen da deserosotasun sozial handiena eragiten duen ezaugarritzat eta, 
neurri txikiagoan, erlijio musulmanekoa izatea.
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EPADE 2020k agerian uzten duen bezala, diskriminazioa jasatearekin gehien 
lotu ohi den ezaugarri pertsonala ijito-herrikoa izatea da, eta horren ondoren, 
berriz, jatorri etnikoari dagokion aniztasuna, larruazal-kolorea eta trans pertsona 
izatea.

Diskriminazioak arazo sozial gisa duen garrantziari dagokionez, ikusten dugu 
EAEko jendearen iritziak banatuta daudela; hala, diskriminazioa arazo sozial 
oso edo nahiko garrantzitsutzat hartzera jotzen du biztanleriak, baina arazo hori 
apur bat garrantzitsua edo ez oso garrantzitsua dela pentsatzera jotzea baino 
handixeagoa da joera hura.

Bestalde, gehienek pentsatzen dute diskriminazioa hainbat esparrutan 
existitzen eta azaleratzen dela: lan-esparruan, etxebizitzan, legeen 
aplikazioan eta zerbitzu publikoetarako sarbidean. Ildo horretan, lan-esparrua 
nabarmentzen da diskriminazioa gehien nabarmentzen den eremu gisa. Era 
berean, nabarmentzekoa da 2020tik 2021era nabarmen igo dela zerbitzu 
publikoetarako sarbidea izateari dagokionez diskriminazioa existitzen dela 
hautematen dutenen ehunekoa: % 30,5etik (2020) % 52,4ra (2021).

EAEko biztanle gehienek adierazi dute ez dakitela zertarako eskubidea duten 
diskriminazioa pairatuz gero, baita 2020an erregistratutakoa baino ehuneko 
handixeagoan ere. Berdintasuna eta diskriminaziorik eza zaintzeaz arduratzen 
diren erakunde eta mekanismo instituzionalei dagokienez, hamarretik zazpik 
baino gehiagok adierazi dute Emakunde Emakumearen Euskal Erakundea 
ezagutzen dutela; heren bat baino gutxiago dira, berriz, Immigraziorako Euskal 
Itun Sozialaren eta Berdindu zerbitzu publikoaren berri dutela esan dutenak, eta 
% 5era ere ez dira iristen Eraberean sarearen berri badutela adierazi dutenak. 
Datu horiek apenas dira 2020ko datuen desberdinak.

EAEko erakundeek hainbat errealitateri dagokienez berdintasunaren alde eta 
diskriminazioaren aurka egiten duten lana EAEko biztanleek nola baloratzen 
duten aztertuz gero, nabarmendu behar da, batetik, balorazio orokorki 
positiboaren maila jaitsi egin dela 2020tik 2021era, eta bestetik, bi urte 
horietan erakundeek babes gutxiago ematen dietela pertsona intersexual eta 
transen errealitateei, desio ez-heterosexualarekin (lesbiana, gay eta bisexualen 
errealitateei) lotutako adierazpenari eta garapenari baino; halaber, indarkeria 
matxista bukarazteko ahaleginak modu independente samarrean eta genero-
berdintasunaren aldeko lan politiko-teknikoa baino okerxeago baloratzen dira. 

Erantzunetan generoen arabera egon diren aldeei gagozkiela, jorratutako guztiari 
dagokionez, nabarmentzekoa da emakumeek diskriminazioa hautemateko joera 
handiagoa dutela oro har, eta erakundeen lanarekin kritikoagoak direla, bereziki 
indarkeria matxistari dagokionez. Arreta beste aldagai soziodemografiko 
batzuetan ipinita, honako ezaugarri pertsonal hauetan ikusten da joera handiena 
diskriminazioa hautematera eta aniztasunerantz irekita egotera: gazteria, goi-
mailako ikasketak izatea, erlijiorik ez izatea, pertsona autoktonoa izatea, euren 



Laburpen exekutiboa 7

burua ideologikoki ezkertiartzat jotzea eta estatus sozioekonomiko ertain altua 
edo altua izatea.

LGTBI kolektiboaren eta sexu- eta genero-aniztasunaren 
inguruko pertzepzioak eta jarrerak

Datuek adierazten dute EAEko gizartea gehienbat irekita dagoela sexu- eta 
genero-aniztasunera, bai eta LGTBI kolektiboaren aurkako diskriminaziorik 
ezaren alde ere. Aipatzekoa da, adibidez, ikastetxeetan sexu- eta genero-
aniztasunari buruzko informazioa irakasgai gisa sartzearekin ados dauden 
biztanleen ehunekoa % 85etik gorakoa dela, eta herritarren % 95,2 ados edo oso 
ados daudela, bestalde, irakasleei sexu-aniztasunari, identitateari eta genero-
adierazpenari buruzko etengabeko prestakuntza ematea bermatzearekin. 
Halaber, biztanleriaren %86,8 osasun-sistema publikoak sexua berresleitzeko 
eskubidea estaltzearen alde dago.

Horrez gainera, LGBTI kolektiboaren aldeko jarrerak argi eta garbi nagusi 
badira ere, onarpen-maila eta erosotasun-adierazpenaren maila txikiagoak dira 
pertsona intersexual eta transen errealitateei gagozkiela, lesbianekin, gayekin 
edo bisexualekin lotuta baino. Era berean, onarpen- eta adostasun-mailak 
handiagoak izan ohi dira LGTBI kolektiboari soilik eragiten dioten eskubideak 
bermatzeari dagokionez, aldaketa orokorragoak –sistema edo zerbitzu baten 
funtzionamendu orokorrean eragina izateko arriskua dakartenak (adibidez, 
dokumentuek hirugarren genero-aukera bat izatea, gizonaz eta emakumeaz 
aparte)– planteatzen direnean baino. Era berean, agerian geratzen da sexu 
bereko pertsonen arteko ezkontzek onarpen handiagoa dutela LGTBI pertsonek 
familiak sortu eta adingabeak ardurapean hartzeko aukerak baino.  

LGTBI kolektiboak gaur egun Euskadin bizi duen gizarte-egoerari buruzko 
pertzepzioari dagokionez, tratu-berdintasunari eta diskriminaziorik ezari 
gagozkiela, lortutako datuek agerian uzten dute iritziak banatuta daudela 
kasu askotan, eta nabarmen erakusten dute, gainera, biztanleriaren ehuneko 
handi batek zalantzak dituela horren inguruan edo, behintzat, ez duela iritzirik 
eman nahi; eta zenbait kasutan % 15 gainditzen duten ehunekoekin (ez ados 
ez ados ez ados). Baliteke LGTBI pertsonek bizi dituzten errealitateei buruzko 
ezjakintasuna izatea horren kausetako bat, eta horien kontrako jarrerak 
planteatzen dituzten eztabaida sozial eta politikoek gora egin izana, halaber, 
beste bat. Komenigarria da aipatzea, orobat, ultraeskuineko pertsonen eta/edo 
katoliko kontserbadoreen diskurtsoak komunikabideetan pizten ari direla; izan 
ere, jarrera diskriminatzaileak eta intoleranteak argi eta garbi defenda ditzakete 
halako pertsonek. 
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Hala eta guztiz ere, EAEko gehiengoaren iritziz, LGTBI pertsonek ikusezintasuna 
eta sozialki hitz egiteko mugak dituzte, eta biztanleriaren ia erdiak uste du 
kolektibo horrek ere zailtasunak dituela lana bilatzeko. 

Orokorrean LGTBI kolektiboaren aurkako diskriminazio handia edo nahiko 
handia existitzen dela hautematen bada ere, EAEko herritarren %  50ek 
baino gehiagok adierazi du sexu-orientazioagatik eta/edo sexu- edo genero-
identitateagatik norbaiti buruzko iruzkin negatiboak edo zurrumurruak entzun 
izan dituela, baita isekak, txantxak, txisteak, imitazioak, keinuak eta antzekoak 
ere. Herritarren %  42,5ek adierazi du irainak entzun izan dituela (marikoia, 
bollera, trabeloa, etab.). %  22k aitortu du kolektibo horretako pertsona edo 
talderen bati inolako kasurik egiten ez zaiola, parte hartzen uzten ez zaiola 
edo isolatzen delako egoeren lekuko izan direla; % 17,9k mehatxuen berri izan 
dutela adierazi du, eta % 13,5ek, azkenik, eraso fisikoen berri.

Zuzenean bizi izandako diskriminazioari dagokionez, hau da, sexu- eta genero-
aniztasunagatik lehen pertsonan pairatutako diskriminazioari dagokionez, 
hamar pertsonatik bik baino gehixeagok adierazi dute iruzkin negatiboak edo 
zurrumurruak jasan dituztela, eta % 1ek baino gehiagok adierazi dute txantxa, 
iseka eta irainen biktimak izan direla edota kasu egin ez zaielako, parte hartzen 
utzi ez zaielako edo isolatu egin dituztelako egoerak jasan izan dituztela. % 0,3k 
eraso fisikoak jasan izan dituela adierazi du; % 0,5ek, berriz, irainak; % 0,6ren 
hitzetan, azkenik, lan-jazarpena pairatu dute.

Azkenik, LGTBI irekitasun-indizea (2021) egin ondoren lortutako informazioa 
sakonki aztertzetik honako ondorio hauek atera daitezkeela uste dugu: 

Lehenik eta behin, EAEko biztanleek LGTBI pertsonekin lotuta dituzten jarrera 
eta iritziek, positiboak izanik ere, argi-ilunak dituzte eta nabarmen hobetu 
daitezke. Horrela, LGTBI irekitasun-indizeak 75,77 puntu izan ditu 2021ean; 
indize horretan, 0 jarrera itxi eta intoleranteena da, eta 100, berriz, jarrera 
ireki eta toleranteena. Indize horri esker, une jakin batean –zundaketaren 
unean– koka ditzakegu EAEko biztanleek LGTBI pertsonekin lotuta dituzten 
jarrera eta iritziak, eta horren bilakaera ikusteko eta etorkizuneko aldaketak 
monitorizatzeko aukera ematen digu (hainbat neurketatan zehar).  

Gainera, Neurtu 2021eko datuek eta LGTBI irekitasun-indizeak (2021) 
erakusten digute alde estatistikoki esanguratsuak existitzen direla euskal 
gizarteko azpitaldeen jarreretan eta iritzietan. Nolanahi ere, ez dugu hauteman 
indize horretan puntuazio larriki baxuak dituen azpitalderik. Lortutako segmentu 
guztiek 58-88 puntuko balioak izan dituzte. 

Biztanleriaren profilei dagokienez, euskal gizartea diskriminatzen duten 
eta jarrera toleranteak eta intoleranteak bereizten dituzten aldagai 
soziodemografikoak hauteman ditugu, nahiz eta aldeak, berriz nabarmendu nahi 
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dugu, intentsitateari dagozkion eta ez, ordea, jarrera erradikalei. Jarrera horiek 
hobekien iragartzen dituzten aldagaien artean, lehenik eta behin, pertsona 
bakoitzak erlijioari dagokionez duen jarrera nabarmentzen da, eta, bigarrenik, 
pertsonen adina; izan ere, erlijio-sinesmenik ez dutenak eta gazteenak dira 
sexu- eta genero-aniztasunarekin eta LGTBI pertsonekin lotuta jarrera ireki eta 
positiboenak dituztenak. Bi aldagai horiekin (erlijio-sinesmenak eta adina), eta 
diskriminatzeko nolabaiteko gaitasuna duten beste aldagai batzuekin (sexua/
generoa, habitata eta estatusa edo diru-sarrerak), biztanleriaren segmentazioa 
hamabi azpitaldetan lortu dugu, zortzi azpitaldetan batezbestekoaren gainetik 
eta beste laurak, berriz, horren azpitik.

Azken horri dagokionez, alabaina, hasieran esan dugun bezala, garrantzitsua 
iruditzen zaigu ez ahaztea desiragarritasun sozialaren alborapenaren balizko 
eragina; hain zuzen ere, sozializazio-prozesu normalizatu edo arrakastatsu 
batean politikoki zuzena den diskurtsoaren oinarri bat barneratu izanarekin 
lotuta dago alborapen hori, eta horrexegatik gertatu ohi da, hain zuzen ere, 
egoera soziokultural onenak dituzten pertsonak –dirutsuak– berdintasunaren 
aurka eta diskriminazioaren alde argi eta garbi ez agertzea, eta bestelakoa 
izatea, beraz, bazterkeria edo marjinaltasun handieneko egoeran dauden 
kolektiboek ematen duten irudia. Bereziki, sexu- eta genero-aniztasunari 
dagokionez, garrantzitsua da Jasbir Puar egileak «homonazionalismo» hitzez 
kontzeptualizatutako fenomenoarekin beharbada bat datozen ikuspegiak ez 
bultzatzea. Izan ere, Puarrek ipar globalaren nagusitasun kultural eta politikoa 
legitimatzeko modu bat da; hala, LGTBI pertsonen eskubideak formalki 
errespetatzean oinarrituta dago homonazionalismoa, baina eskubide horiek 
mendebaldeko esparru horretan sortu diren bezalaxe.

Horrela, egoeraren deskribapena zirriborratzeko aukera ematen digun datu-
panorama orokorra lortuta, ezinbestekoa da ikerketa sozialean sakontzen 
jarraitzea, nola ikuspegi kuantitatiboetatik hala ikuspuntu kualitatiboetan 
funtsatuta, gure iruditeriaren konplexutasuna –eta aberastasuna– zehazkiago 
ezagutzeko.




