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1. Materialaren aurkezpena

Beharbada ez delako erraza sexuaren, generoaren eta sexualitatearen eraike-
ta ulertzea, txosten informatibo labur hau idaztera bultzatu gaitu. 

Izan ere, uste genuen hau naturak ematen zigula  eta modu aldaezinean gizon 
edo emakume sentitu behar genuela gure burua ezaugarri sexualen eta biolo-
gikoen arabera, baita izan ahal genuen pertsona mota zeharo zehaztuz. Hala 
ere, benetan, ustekabez konturatu gara gure sexualitatea automatikoki eta 
naturalki ez dela zehazten sortze unean; baizik eta pertsona bakoitzak berezi-
ki eta modu bakarrean sentitu, bizi eta adierazi ahal izan duen eraikuntza 
soziala eta kulturala.

Aniztasuna pertsona guztiei datxekion ezaugarria da eta, beste modu batean 
izan ez ahal den bezala, gure sexualitatea bizitzen dugun modua islatzen du 
ere bai. 

Gehiago sakondu nahi al duzu? Hurrengo orrialdeetan modu errazean parte-
katu eta argitzen saiatuko gara funtsezko ezaugarri batzuk ulertu ahal izateko 
hobeto aniztasun afektibo eta sexual hori eta bere garrantzia azpimarratuz; 
ideia, klixe eta estereotipo zaharrekin apurtuz. 

Animatu zaitez gurekin etortzen… harritu egingo zara! 
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 Ba al zenekien…?

Kromosoma Y beso laburrean dagoen geneak, 
SRY izenarekin, (beste ezaugarriekin batera) 
zehazten du enbrioi batek barrabilak izatea edo 
ez. Adibidez, gene hori irakurtzen ez bada 
mutazio baten eraginez, barrabilak ez dira 
garatzen kromosoma XY izan arren. Bestalde, 
kromosoma XX duten pertsonek barrabilak 
garatu ahal dituzte kromosoma X horri genea 
gehitzen bada eta horrela irakurtzen bada. 
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2. Has dezagun sexuari buruz hitz egiten… 

Jaiotakoan, baita aurretik ere, pertsona bakoitzari generoa ezartzen digute 
gure sexu-organoen arabera. Hau da, bulbarekin jaiotzen bagara, neskak 
izango gara eta zakilarekin, mutilak.
 
Une horretatik aurrera, “gizarteratze diferentziala” bezala ezagutzen dugun 
prozesua hasten da. Kontzeptu hori erabilgarria da deskribatzeko gizarteak 
sexu-genero sistemaren arabera sailkatzen gaituen modua. Modu horretan, 
gizarte bizitzan hasteko prozesuan neska-mutilei nola izan eta jokatu behar 
dugunari buruzko bereizitako identitateak transmititzen zaie, baita ze mota-
tako arropak gustatu behar zaizkigun, zein izan behar diren gure gustukoen 
jokoak eta zaletasunak eta zer espero den gure buruengandik etorkizuneko 
“gizon” edo “emakumeak” izanda ere. Genero binarismoak 
gizonezko/emakume eta maskulino/femeninotzat sailkatzen gaitu arau 
bezala. 

Baina, patroi binario hori pertsona guztientzat baliogarria al da? 

Hain erraza dela ez dirudi eta sexu-organoak zehazten gaituen ezaugarri 
bakarra ez dela. Badakigu sarriena dela kromosoma XX duten pertsonek 
bagina, uteroa eta obarioak garatzen dituzte bere amaren sabelean. Bestal-
de, kromosoma XY duten pertsonek zakila eta barrabilak garatzea; baina, 
gainera, badaude pertsonak kromosoma XX dutenak gorputz maskulinoare-
kin edo aldrebes. Kromosomen aurkezpen mota ezberdinak aurkitu ahal 
ditugu ere bai (XXXX, XYY, XYY, X0…)

1  KATJA, S. (2021): ¿Solo dos sexos? La ciencia dice otra cosa. Deutsche Welle (DW). Hemendik aterata: https://p.dw.com/p/3rS0z
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2  PARRA, N. (2018): “Sexualidad. Cuerpos, identidades y orientaciones”. Colección de guías sobre derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres jóvenes. Vol.4. Servicio de Planificación y Programas, Instituto Canario de Igualdad. 37. orr.

Kromosomez gain, gonadek eta hormonek funtsezko rola dute pertsona 
bakoitzaren gorputza garatuko den moduan. Izan ere, sexuaren garapena 
hainbat mailatan garatzen da, adibidez:
   

   Kariotipoa (kromosomen antolakuntza,  ea XX, XY, XXY, X0, etab. diren)

   Gonadak (obarioak, barrabilak, obotesia, etab.) 

   Hormonak (androgenoak, estrogenoak eta progestagenoak) 

   Barne erreprodukzio organoak 

   Bigarren mailako ezaugarri sexualak (ugatzak, aurpegiko ilea, etab.)

Batzuetan, ezaugarri horietan gauzatu ahal diren ezberdintasunek organo 
sexualen formakuntzan eragina izan ahal dezakete eta pertsona baten sexua-
ren zehazpenean, hala nola, gehigarrizko kromosoma edota hormona feme-
nino edo maskulinoen ekoizpen ugaria. Ildo horretan, sexuaren ezaugarri 
binarioengandik besteratzen diren sexu-organoak edo bestelako sexu ezau-
garriak dituzten pertsonek pertsona intersexualak edo intersex izango dira.  

Garrantzitsua da nabarmentzea intersexualitatea aldakortasun sexualaren 
aukera oso ezberdinen islada izan daitekeela eta hori ezin da beti atzeman 
jaiotzeko unean, sexua ezartzen zaigunean. Hori dela eta, batzuetan ez gara 
jakitun pubertaroa arte, ezarritako sexuarekin bat ez datozen bigarren 
mailako ezaugarri sexualak agertzen direnean. Batzuetan, azterketa mediku 
zehatzik gabe ezin dira ezagutu.
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4
3  D`ELIO, F; SOTELO, J; SANTAMARÍA, C y RECCHI, J. (2016): Guía básica sobre diversidad sexual. Presidencia de la Nación. 
Ministerio de Salud de Argentina. 10. orr.

SEXUDUN GORPUTZ BAKOITZA BAKARRA ETA ERREPIKAEZINA DA BAITA 
HORREN BIZIPENA HALA IZANGO DA ERE. 

Horrela, behin pertsonaren sexua ezarrita, bere sexuarengandik espero 
dugun beste ezaugarri edo parametro kulturalak aztertuko ditugu. Emaku-
meak eta gizonak izan behar diren modua, egin behar dutena eta iruditu 
behar dutena zehazten duten ezaugarri horien multzoa generoa da, “maskuli-
no” eta “femeninoa”.

Beraz, generoa eraikuntza kulturala da eta gizarte gehienek garatu eta barne-
ratzen dute bereizitako gizarteratze prozesuaren bidez. Hortik aurrera, 
helduarorako bilakaeran bereiztutako identitate eta ezaugarri ezberdinak 
transmititzen zaizkie emakumeei eta gizonei. 

Pertsonen sexuarekin lotutako ezaugarrien multzoa non itxura, hizkera eta 
keinuak hartzen diren kontuan (hau da, emakumea edo gizon izan behar diren 
espero den modua), genero adierazpena da eta beste motatako ezaugarriak, 
hala nola, portaera, jarduerak, emakumeentzako eta gizonentzako lana (zer 
egin beharko luketen) genero rolak dira.

Baina… honekin pixka bat nahastuta nago… eta zer da genero identitatea? Eta 
sexu orientazioa? Horren artean loturarik al dago? 
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Joan gaitez zatika. Genero rolak adierazi eta onartzeaz gain, pertsonek senti-
menduak ditugu, gure burua antzeman dugu eta genero zehatz batekin iden-
tifikatzen dugu gure burua. Genero batekin edo bestearekin identifikatzeari 
genero identitatea deritzogu eta ezarri diguten sexu biologikoarekin bat 
etorri ahal da edo ez.

Pertsona baten genero identitatea bere sexu biologikoare-
kin bat badator, (emakumea genero femeninoarekin eta 
gizonezkoa genero maskulinoarekin), pertsona hori cis 
generoa edo CIS izango da. 

Pertsona baten genero identitatea bere sexu biologikoare-
kin bat ez badator, pertsona transgeneroa edo trans 
izango da.

Sexu orientazioak, berriz, gure zaletasun eta nahiekin harremana du eta 
erakarpena egotearekin edo faltarekin lotuta adierazi daiteke. Pertsonek 
erakarpen, erotikoa, sexuala, emozionala edo maitasunezkoa dugu beste 
pertsonekiko, nor beste sexukoak izan ahal diren (heterosexualitatea), sexu 
berekoa (homosexualitatea) edo bi sexuetakoak (bisexualitatea). Neska 
homosexualak lesbianak dira eta mutilak, gay. 
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Gainera, pertsona bakoitzaren identifikazio sexualarekin lotuta, erakarpen 
patroi ezberdinak aurkitu ditzakegu, “normatik” at egonda, hau da, 
sexu/genero binarismo tradizionaletik at; sexu orientazio konplexuagoa eta 
ñabardurez beteta aurkezten dute. Horrela, beste pertsonenganako erakar-
pen erotikoa ez duten pertsonak daude, nahiz eta maitasuna sentitu ahal 
duten (asexualak); edota identitate guztienganako erakarpena dutenak, hau 
da, binarismo tradizionala gaindituz eta bere burua ez binariotzat jotzen 
duten pertsonengan (pansexualak). 

 

Jarraian, jengibre galletaren irudia aurkezten dizuegu. Bere identitatea 
burmuinarekin, bihotzarekin, sexu-organoekin eta gorputz osoarekin lotura 
duten lau dimentsioen bidez garatzen da. Pertsonek gure identitatean lau 
dimentsio horiek modu bateratuan bizitzen dituzte; sexu biologikoa 
(fisionomia), genero adierazpena (gizarte portaerak), genero identitatea 
(norberaganako kontzeptua) eta sexu orientazioa (erakarpen afektibo sexua-
la). Horrez gain, genero dimentsioa gehitzen dugu bereiztutako gizarteratze 
prozesuaren eragina nabarmendu eta azpimarratzeko.



4  : https://www.itspronouncedmetrosexual.com/2018/10/the-genderbread-person-v4/#menu

Zure galleta aztertu al duzu inoiz? Nolakoa da? 
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Kontzeptu eta definizioetatik haratago, gizakien sexualitatea aniztasunaren 
jarraipena bezala ulertu behar dugu, jariakor eta aldakorra izanik. 

Lehenengo atala bukatzeko, laburbildu dezagun: 

Sexua: gizakia gizon edo emakume bezala zehazten duten ezaugarri biologikoak 
dira. 

Generoa: gizarteak sexu bakoitzari modu bereiztuan ezartzen dizkien gizarteratzean 
eraikitako rolak, harremanak pertsonalitatearen ezaugarriak, jarrera, portaerak, 
balioak, botere erlatiboa eta eragina dira. 

Genero identitatea: pertsonek bere buruari ezartzen dioten generoari buruzko 
eskarmentu pertsonala  (norberaren pertzepzioa).

Sexu orientazioa: pertsona batek beste pertsonenganako duen erakarpen fisikoa, 
erromantikoa edo emozionala. 

Genero adierazpena: gure portaera eta itxuraren bidez gure generoa adierazteko 
dugun modua. 
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5  ELOY-GARCÍA, P. (2020): Creciendo sin armarios. Una guía sobre las realidades LGTBIQA, Transdiversa. 9. orr.

Gaur egun oso ezaguna den LGTBIQ+ mugimenduak bide luzea egin du mundu osoan bere 
eskubideen alde eta gaur egun oraindik jarraitzen dute. Ezberdina izatea eta eredu “normati-
boaren” barne ez egotea, maila guztietan diskriminazio handia pairatzea esan nahi du, 
giza-eskubideak urratuz egoera pentsaezinetan ere. 
Horrela, homosexualitatea despenalizatzea lortzea (hainbat herrialdetan heriotza zigorra 
duelarik), pertsona horiek ezkondu ahal izatea edo, soilik, bere sexu ezaugarriak direla eta lan, 
familia eta gizarte diskriminaziorik gabeko bizimodu askeak izan ahal izatea, oraindik lortzea-
rren helburuak dira. 

BIDEOA: “¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD SEXUAL?” 

3. Aniztasuna onartzeko eta aintzatetsi egiteko ordua da

Garrantzitsua da jakitun izatea pertsona hainbeste sexualitate eredu daudela 
eta guztiek gure begirune guztia merezi dute. “Arrunta” dena zehazten duen 
gizarteratze prozesu diferentzialaren bidez ezarrita dagoena, eta izan eta 
jardun behar garen modua zehazturik (cis eta heterosexuala), aukera bat 
baino ez da. Kontuan hartu behar dugu “pertsona guztiengan identitate eta 
errealitate ezberdinek bat egiten dutela orientazioa, generoa edo sexuaz gain, 
besteak beste arraza, etnia, osasun mentala eta fisikoa, aniztasun funtzionala, 
etab. horiek guztiek eragina dute pertsona bakoitzaren bizitzeko istorioan eta 
dituzten bizipenengan”.

Normatibotik aldentzen diren sexu orientazioa, genero identitatea, ezaugarri 
sexualak edota adierazpena duten pertsonak LGTBIQ+ siglen barnean biltzen 
dira. Hau da, LGTBIQ+ komunitateak honako sigla hauek biltzen ditu: lesbiana, 
gay, trans, bisexuala, intersexuala. “+” ikurrak (ikur positiboa) sigla bakoitza-
ren barnean dauden pertsona mota eta beste kategoria batzuk aipatzen ditu, 
beste sigletan modu zehatzean barneratuta ez daudenak. 
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BIDEOA: “LA HISTORIA LGBT EXPLICADA POR EL COLECTIVO”

Ba al zenekien homosexualitatea...

- … 1973 urtera arte Amerikako Psikiatria 
Elkarteak “desbideratze sexualtzat” jotzen 
duen?
- …1990 urtera arte Nazioarteko Osasun 
Erakundearen Nazioarteko Gaixotasunen 
Sailkapenean egon zen?

4. “Ez normatiboa” denari buruzko aurreiritziak eta estereotipoak

Zer gertatzen da pertsona batzuek munduaren ikuspuntu binarioa hausten 
dutenean? 

Gizartean bi genero onartzen dira eta itxaropen asko daude emakume eta 
gizon izateko moduari buruz. Harreman “heterosexual” batean nolako harre-
mana izan behar dutenari buruz ere bai. Dituzten genero rolak onartu eta 
antzematen dira gizartean eta, beraz, ezarritako parametroetatik at dagoen 
pertsona guztiak ikusmiran egongo dira, eraso diskriminatzaileak pairatu ahal 
izanik “ezberdina” izateagatik soilik. 

Diskriminazio egoerak askotan espero denaren portaera ezberdina duten eta 
ezarritako arauetatik at dauden pertsonei buruz aurretik dauden aurreiritziek 
sorrarazten dituzte. Hurrengo esaldietatik edozein ezaguna egiten al zaizu? 



Garrantzitsua da jakitun izatea “aurreiritziak ezjakintasunetik edo “ezberdi-
na” denaren eraginpean egon ez izatetik datoz eta eragile askok aurreiritzi 
homofobiko, transfobiko eta bifobikoak sorrarazten dituzte. Horien artean, 
ohikoenak sinesmen erlijiosoak dira”. 6

11
6  JURČIĆ, M., LANGARITA ADIEGO, J.A., VALLVÉ, X., SADURNÍ, N. (2018): Trabajar con víctimas de delitos de odio anti-LGTB. 
Manual práctico. Universitat de Girona. 20. orr.

BIDEOA: “UN PASO MÁS EN LA DEFENSA DE LA DIVERSIDAD, MIKELE GRANDE. TEDxYouth@Amposta”

AURREIRITZIA ERREALITATEA

 “Ez dut nahi lagun homosexualik izan ziur 
nirekin maitemintzen direlako”

Gay eta lesbiana diren pertsonak ez dira bere sexu bereko pertsona guztiekin 
maitemintzen. Pertsona heterosexualak beste sexuko pertsona guztiekin maitemintzen 
ez diren moduan. 

“LGTBIQ+ kolektiboko neska-mutilek ezin 
dezakete jakin zer diren edo zer nahi 
duten oraindik helduak ez direlako” 

Neska-mutilak zer diren eta zer nahi duten oso jakitun da. Identitatea uste baino lehen 
eraikitzen dira, 2 edo 3 urteen aldera. Horrez gain, gure desioaren orientazioa gure 
bizitzan zehar aldatu daiteke.

“Pertsona homosexualek eta 
transexualek gaixotasun mentala dute”

1990ko maiatzaren 17an Nazioarteko Osasun Elkarteak homosexualitatea gaixotasun 
psikiatrikoetatik kendu zuen. Halaber, 2022 urtean aurreikusita dago elkarteak 
transexualitatea zerrenda kentzea gure identitatea eta desioaren orientazioa eraikitzen 
dugun modua bakarrak eta anitzak bait dira.   

“Gay guztiak maneratsuak dira”

Genero adierazpena eta desioaren orientazioa gauza ezberdinak dira. Batzuetan, 
mutiko gay batek adierazteko modu femeninoagoa izan dezake baina horrek ez du esan 
nahi gay guztiek bere identitatea modu berean adierazten dutenik. Pertsona bakoitzak 
adierazpen modu ezberdina du. 

“Pertsona bisexualak biziosoak dira 
eta ez dakite zer nahi duten”

Bisexualitatea beste orientazioen bezain onargarria da eta nahi dutena badakite. Ez 
dago bisexuala izatearen eta desio erotikoaren igoeraren arteko harremanik. 

“Pertsona transexualak bereak ez diren 
gorputzetan harrapatuta daude” 

Transexualitate egoera bizitzen duten pertsona askok ez dute bere gorputza baztertzen, 
gizartearen begirada aldatzea behar dute soilik. Izan ere, zenbat pertsona cisgenerok 
bere gorputzarekin txarto sentitzen dira? Halaber, pertsona trans bakoitzaren bizipena 
bakarra da. 

“Asexualak diren pertsonek arazo hormonala 
edo ume aroko trauma dute”

Pertsona asexual batzuk arazo hormonalak izan ahal duten arren (beste desio 
orientazioa duten pertsonen moduan), askok froga asko izan dituzte maila hormonalak 
ohiko tartean egonda. Orobat, pertsona asexual askok ez dute inolako ume aroko 
traumarik izan. 

“Pertsona intersexualak ez dira ezta 
neskak ezta mutilak ere”

Gorputz intersexualarekin jaio izanak ez du esan nahi genero identitaterik ez izatea, 
hirugarren generoa izatea edo pertsona ez binarioa ez izatea. Genitalen arabera 
batezbesteko femenino edo maskulinoko gorputzarekiko aldatzen den gorputz batekin 
jaio izana esan nahi du, gorputz guztiak bakarrak dira! 
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5. Diskriminazioa eta eskubideen urraketa… benetan onartu ahal dugu?

Patroi “normatiboari” doitzen ez diren pertsonei buruz sortzen dugun estereo-
tipo eta aurreiritzi mota horrek jarrera eta jarduera diskriminatzaileak sortzen 
ditu eta hein handiagoan eta txikiagoan bere eskubideak, askatasunak, integri-
tate fisiko edota mentala eta duintasuna urratuz. 

Jarrera batzuk pertsona hauen diskriminaziotik eta estigmatizaziotik jarrera 
bortitzetara igaro daitezke, batzuetan delitu larriak izanik. Kolektibo horiekiko 
fobia nagusiak homofobia, transfobia eta bifobia dira. Horiek jarrera, senti-
mendu eta jarduera negatiboak dira, bere burua lesbiana edo homosexualtzat 
jotzen duten pertsonenganako diskriminazioa eta bortizkeria barne, baita 
trans eta bisexualtzat ere. 
 
Jakitun izan behar gara homofobia, bifobia eta transfobia arrazoi sozialek, 
kulturalek, historikoak eta abarrek sortutako estereotipoek, ezjakintasunak, 
gaizki-ulertuak, informazio faltsuak edo beldurrek sortzen dituztela. Hori dela 
eta, ezberdintasunengana ikuspuntu berri batetik hurbildu behar gara.  

Zer egin dezakegu gure inguruan diskriminazio edo jazarpen egoerak ekidite-
ko?

7  PICHARDO, J.I., DE STÉFANO, M., FAURE, Julia, SÁENZ, M, WILLIAMS, J. (2015): Abrazar la diversidad: propuestas para una 
educación libre de acoso homofóbico y transfóbico. Subdirección General para la Igualdad de Trato y la no Discriminación. 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 48. orr.

Ez aurresuposatu zure inguruko pertsonen heterosexuali-
tatea edo generoa.

LGTBIQ+ pertsonenganako aurreiritziak, mitoak eta sines-
men faltsuak ezagutzea interesgarria da, bai norberare-
nak bai ingurukoenak. 

Aniztasuna errespetatzen ez duten iruzkinen eta jarreren 
aurrean ez zaitez isilik geratu, begiruneko jarrera izatea 
eskatu ahal duzu. 



Zure sexualitatea zure atal bat da, pertsona guztiek dugun beharra da eta gure 
bizitzan zehar eraikitzen da beste pertsonekin dugun harremanen bidez. Zure 
bizimodua aske adierazteko erabakia hartzea ez da beti erraza, bere sexualita-
tea aske bizi ezin duten pertsonak bait daude diskriminazio, jazarpen eta 
bortizkeria egoera anitzak pairatzen dituztelarik. Hori dela eta, saia zaitez bere 
buruan jartzen, ezberdintasunak onartzen eta, batez ere, giza-aniztasuna 
balioan jartzen.  

Jazarpen egoeretan ez ezazu parte hartu edo gaizkide 
izan. Aniztasun sexuala eta genero identitatea ez erabili 
beste pertsona bat erasotzeko, iraintzeko edo barregarri 
uzteko. 

Parte hartu ahal duzu diskriminazio egoera errepikatzea 
ekiditeko. Egoeraren lekuko izan diren beste lagunekin 
hitz egin jazarleak gelditzeko. Guztien artean geldiarazi 
behar ditugu.

Eraso duten pertsona gonbidatu ahal dugu gure jarduere-
tan parte hartu dezan eta gure taldearekin egoteko. 
Lagundu ahal diogu alderatuta ez sentitzeko eta beste 
pertsonekin harremana izatearen alde egin ahal dugu. 

Pairatzen duen pertsonari laguntza eskaini ahal diogu. 
Askotan erasoa pairatzen duten pertsonek ez dute bere 
burua behar diren baliabideak edo adorearekin pairatzen 
duten jazarpena salatzeko edo hitzez adierazteko. Eraso 
baten lekuko izan bazara, laguntza eskaini ahal diozu. 
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6. Baina, zergatik da hain zaila honi buruz hitz egitea???

Imajinatu ahal duzu zure burua zure senideei eta lagunei nolakoa zaren 
moduari eta nola sentitzen zaren moduari buruz azalpenak ematean, baita 
beti zure gustu, desio eta lehentasun sexualak justifikatzen ere? Hori da 
heteronormatik at dauden pertsonei gertatzen zaiena. Pertsona horiek beti 
daude bere bizitzan zehar “behin eta berriro armairutik ateratzen” arlo 
ezberdineko harreman familiarretan, sozialetan, profesionaletan, etab. 

Batzuetan, gaitzespenarekiko beldurraren ondorio lez, baita gaizki-
ulertuta, beheratuta edo gutxietsita sentitzearen beldurraren ondorio lez 
ere, pertsona askok plantak egitea eta isilik geratzea erabakitzen dute 
horrelako egoerei aurre ez egiteko. Baina ziurrenik bat gatoz hori bidezkoa 
ez dela, inor ez luke bere askatasuna mugatu behar beste pertsonen 
iritziengatik beldurtuta, pertsona guztiek aske bizi nahi bait dugu eta hori 
egiteko eskubidea bait dugu. 
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Besteekin partekatzeko erabakia hartzea ziurrenik erabaki gogorra eta zaila 
izango da eta, beharbada, asko hausnartuta. Egoera horren aurrean bazau-
de, pentsa ezazu:

Unerik onena zuk nahi duzunean eta zure burua hala egiteko segurtasuna-
rekin sentitzen duzunean izango da.
 
Zure inguruan askatasunez adieraztea banaka hartu behar duzun erabaki 
pertsonala da zuk unea heldu dela uste duzunean. Ez zaitez arinegi ibili. Argi 
ez baduzu, itxaron. 

Zure senideen eta lagunen artean pertsona aliatuak eta fidagarriak bilatu. 
Ziur baten batek errazagoa egingo dizula eta bere laguntza izango duzula. 

Oso argi ez baduzu ikusten, beste pertsonekin hitz egin ezazu, besteak beste 
irakasleekin edo zure inguruko konfiantzazko pertsonekin edota zure udale-
rrian ziur dagoen LGTBIQ+ taldeekin eta lagundu ahal zaituzte. Zalantzarik 
gabe, konfiantza eta segurtasuna emango dizute eta lagungarri izan ahal 
zaizkizu zure ingurua (senideak edota lagunak) espero zenuen moduan 
erantzuten ez badu. 

Pausua emateko unerik aproposena aurkitu. Hobeto une lasaia bada, non 
pertsonak harbera daudela uste duzunean. 

Ohikoa da beldurra izatea. Hausnartu ezazu lehen nola eta noiz egin nahi 
duzun, ondo hartuta izango dela uste baduzu edo ez, maitasuna eta ulerme-
na jasoko duzun edo, kontrakoa. Prepara ezazu zure burua mota guztietako 
erantzunak jasotzeko, badaezpada ere. 

Zure itxaropenak doitu, zure inguruko pertsonek espero duzun erreakzioa 
hasieran ez izatea baliteke, denbora eman iezaiozu. Batzuetan, denbora 
behar da berri batzuk onartzeko eta harremanak berriro kokatzeko. 

15
8  ELOY-GARCÍA, P. (2020). Op. Cit. 43. orr.
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7. Eta zer harreman sexualari eta plazerrezkoei buruz?

Praktika erotikoak gure desioak burutzea dira eta komunikazio modu 
berezia da, gure genero identitatearekin eta adierazpenarekin lotuta, baita 
gure estimuak adierazteko modu propioa ere (erakarpena, desioa, plazerra 
eta maitasuna). Esan dezakegu gure sexualitatea adierazteko praktika 
ezberdinen bidez eta bere helburua plazerra da. Beste pertsonekiko 
konexioan, komunikazioan eta adostasunean bizi beharko dugun plazerra. 

Pornografia aditzera ematen duen ez bezala, erotismoa koitoaren ekintza 
sexuala baino askoz gehiago da (zakila- bagina). Ez dago ordenik ezta plaze-
rra egiteko, gozatzeko eta sentitzeko modu bakarra. Ez dago zertan penetra-
zioa egon beharrik. Izan ere, edonoiz pentsatu al dugu beti ez dagoela egon 
behar zakila eta bulba bi pertsonen arteko harreman batean? Ez badaude 
edo funtzionalak ez badira, zer egin dezakegu? Ezin dugu jadanik elkartze 
erotikorik? Ezta pentsatu ere! 

9  PARRA, N (2018): “Prácticas eróticas seguras frente a las ITS”. Colección de guías sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de las 
Mujeres Jóvenes. Vol. 3. Servicio de Planificación y Programas, Instituto Canario de Igualdad. 9. orr.

BIDEOA: “CON AMOR, SIMÓN.SOY HETERO”

Ba al zenekien urriaren 11n armairutik irtetzeko 
nazioarteko eguna ospatzen dela LGTBIQ+ pertsonen 
eskubideak gogoan izateko?  

9
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10  RODRIGUEZ, M. (2020): Construcción del imaginario sexual en las personas jóvenes: la pornografía como escuela, Consejo de 
la Juventud del Principado de Asturias. 47. orr.

Azala. Gure gorputz osoa 2 m -ko azalak estaltzen du, bukaera nerbioso amaiga-
beez osatuta sentsazio anitzak gozatzeko bizitzea ahalbidetuz.

 

Kontuan izan behar dugu gozatzea ez da soilik elementu fisikoaren araberakoa, 
gure bizitzan zehar gozatzen ditugun bizipenen eta une horretan bizitzen ditugu-
nen araberakoa. Garrantzitsua da kontuan izatea etenbako jarraipena eta harre-
man erotikoaren lehen, bitarteko eta geroko unea zaintzea.    Halaber, parteka-
tutako harreman erotikoak parte hartzen duten pertsonen desioen, aukeren eta 
adostasunaren araberakoak izango dira. Gozatu ahal izateko, honako hau 
funtsezkoa da: 

* Une hori partekatu nahi izatea benetan. 

* Proposatzen digutenean parte hartu nahi izatea (batzuetan praktika oso 
gustukoa dutela esaten da eta talde presioa dela eta egiten dugu ziur egon 
gabe).

* Gustura sentitzea eta inguru erosoan.

* Konfiantzako gunea sortzea gure desioak eta mugak komunikatu ahal izateko. 

* Saia zaitez gaixotzearen, gainean txiza egitearen, familiak harrapatzearen 
beldur ez izatea. 

* Erruak alde batera uztea.  

Ba al dakizu nerbio-bukaera gehien dituen sexu-organoa zein den? 

Sentipen erotikoek 230km/orduko abiaduran bidaiatzen dute azaletik burmuinera. 

10

2
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Sexu organoen tamaina, itxura 
eta funtzionaltasun anitzak 

dituzte. Zakil eta bulba guztiak 
ezberdinak dira eta bere 
berezitasunak dituzte. 

Elkartze bakoitza bakarra eta errepikaezina da, iraun duzuna kontuan hartu 
gabe, ezta heltzen zaren mailara ere. Saia gaitezen eginbeharrak, helburuak eta 
iraupenak alde batera uzten. Garrantzitsuena ondo sentitzea da, begiruneko 
leku pozgarrian. Helburu nagusia ez da zertan izan behar orgasmoa lortzea, 
plazer ezberdinez gozatzea baino eta, batez ere, partekatutako inguru atseginaz 
gozatzea.

 
Harreman erotikoak plazerekoak, atseginak eta positiboak dira 

ere bai seguruak badira…

Konfiantza eta segurtasuna sentitzea gure arreta osoa egiten eta sentitzen 
dugunean jartzea ahalbidetzen du. Horretarako, praktika akonzeptiboetan 
arreta jarri dezakegu, hau da, haurdun geratu ezin gaitezen praktikak  eta 
transmisio genitaleko infekzioak harrapatzeko aukerak mugatu ere bai. 
Horrek esan nahi du guztiak bagina barruko eiakulazioa izan ezik. Praktika 
ezberdinak egin ahal ditugu: usaindu, musukatu, laztandu, masajea eman, 
zurrupatu, entzun… gure gorputzeko atal ezberdinekin jolastuz: belarriak, 
lepoa, eskuak, sexu-organoak, ipurdia, etab.

Partehartzaileek koito praktika egin nahi badute, jakitun izan behar gara 
haurdun geratzeko edo sexu bidezko infekzioak harrapatzeko arriskua dago, 
batez ere, sexu-organoen kontaktuaren bidez transmititzen direnak beraien 
artean edo ahoarekin edo uzkiarekin. Egoera horiek ekiditeko neurri antisor-
gailurik eraginkorrena kondoi femeninoa edo maskulinoa da. Aho-
praktikentzako latexeko koadranteak badaude ere bai. 
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12  PARRA, N. (2018): “Deseo, placer y satisfacción”. Colección de guías sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres 
Jóvenes. Vol. 2. Servicio de Planificación y Programas, Instituto Canario de Igualdad. 47. orr.

11  SANCHO, N. (2008): Taupadak! Sexu-Hezkuntza 12-14. Erein. 51. orr.

Fidagarriak ez diren praktika batzuk honako hauek dira:

         Koito praktika (penetrazioa) kondoirik gabe eta zakila eiakulatu baino
lehen kentzea.  

         Kondoiak ez erabiltzea eta sexu-organoak ur nahikoarekin garbitzea 
eiakulatu eta gero. 

          Kondoia ez erabiltzea eta hurrengo eguneko pilula hartzea. 

          Kondoiaren iraungipen data kontuan ez hartzea.

Kondoiaren erabilerarekin lotutako mito asko daude, adibidez, plazerra 
kentzen dutela, giroa apurtzen dutela… baina ez zaitez engainatu! Gaur 
egun gero eta kondoi mota gehiago daude aparteko sentsazioa 
eskaintzen dutenak barne. Horrez gain, kondoi bat jartzea jolasaren 
zatia bada, bururatzen al zaizu nola? 

Gogoratu elkartze batetan bakoitza bere plazerraren arduraduna da 
eta, aldi berean, beste pertsonaren ongizatearen eta segurtasunaren 
erantzunkidea ere bai. Oreka egon behar da harreman erotikoa gogo-
betegarria izateko bi pertsonentzat eta horretarako funtsezkoa da 
enpatia eta asertibitatea garatzea eta pertsona bakoitzaren mugak 
errespetatzea harremanean adostasuna sustatuz.

 Partekatu ditzagun tratu onaren plazerrak! 
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8. Informazio gehiago izateko… 

Terminoen glosarioa:
http://www.rainbowproject.eu/material/es/glossary.htm

Erreferentzia web orrialdeak:

* BERDINDU: Esuko Jaurlaritzaren informazio eta arreta zerbitzua genero 
eta sexu aniztasunarekin lotura duten gaiei buruz. 
https://www.euskadi.eus/que-es-berdindu/web01-a2berdin/es

* ALDARTE: Gay, lesbiana eta trans pertsonen arreta gunea. 
https://www.aldarte.org/es/

* NAIZEN: Adingabeko transexualen senideen elkartea.     
https://naizen.eus/

* GEHITU: Euskal Herriko Gay, Lesbina, Trans, Bisexualen eta Intersexualen 
elkartea. https://www.gehitu.org/

* BIZIGAY: Aniztasun eta askatasun sexualareko elkartea.  
https://bizigay.eus/

* Asociación Matiz - Balioetan hezkuntza.    
https://www.asociacionmatiz.org
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