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0. NOLA BIZIKO ZIREN ...?

Hasiko gara gaira hurbilduz, horretarako talde txikietan lehen solasaldia egingo dugu, galdera hauek abiapuntu direlarik:

- Zeintzuk ziren frankismoaren ezaugarri ideologiko nagusienak?
- Nolako giroa zegoen portaera desberdinak onartzeko?
- Nola irudikatzen dituzue LGTBI kolektiboko kideak Frankismoan eta transizio garaian?
- Eskubiderik bazuten?
- Gizarteak nola ikusten zituen?
IDATZI HEMEN ONDORIO NAGUSIENAK:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Ikusi dokumentu hauek eta komentatu zer adierazten duten:

TALDEAN KOMENTATZEKO
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1. BIZIPENAK

1.1. ASUN URBIETAREN HISTORIA  (irakurri eta talde txikietan komentatzeko)

“Asun Urbieta naiz ni, Errenterian jaio nintzen 1958 urtean eta une honetan 56 urte ditut. Gurea
nahiko etxe arrunta zen, ohikoa. Ez nuke esango ezta erdi mailako klasekoak ginenik ere. Ia
nire bizitza osoa herrian eman dut eta bertan segitzen dut gaur egun. Frankismoaren azken urte
haietatik gogoan dut, batez ere, beldur handia pasatzen genuela. Manifestazioz manifestazio
ibiltzen ginen, polizien jazarpena gainetik kendu ezinik. Baina beldurra bezainbestekoa zen
ilusioa, den-dena egiteko zegoela uste baikenuen, den-dena irabazteko geneukala. Izan ere,
ezer ere ez daukanak guztia dauka irabazteko. Franco hil zenean, nik 16 urte nituen. 

Neskei umetan hasi nintzaien arreta handia jartzen. Moja-eskola batean ikasi nuen eta urtero,
ikasturtearekin batera interesa piztuko zidan neska berriren bat heltzen zitzaigun gelara.
Ikasgelaz aldatzea abentura ederra izaten zen urtero. Jakina, 4 edo 5 urtekin nik ezin nuen jakin
arreta horrek zer adierazi nahi ote zuen. Neska haiek lagunak ziren niretzat, oso maite nituen lagun minak.

Nerabezaroan kezkatzen hasi nintzen. Lagun guztiek mutilak zituzten hizpide. Nik, baina, ez. Bost axola niri mutilak. Hasieran ez nintzen 
askorik larritu, uste bainuen denborarekin mutilak atsegin izango nituela. Seguru nengoen: hazitakoan ni gainerako neskak bezalakoa 
izango nintzen. Adin horretan ez neukan zergatik pentsatu ni berezia izan nintekeenik, ezberdina. Berehala ohartuko nintzen akatsaz, 
konturatu nintzenean eskolako neskek mutilak baino ez zituztela gogoan, gaur bai eta bihar ere bai, eta nik, berriz, neskak. Berehalakoan 
ohartu nintzen, halaber, neskazaletasun horren inguruko ezer ezin niola inori aipatu. 14 urteko neska ziztrina izanik, zer aipatuko nion 
inori? Ezer ez. Neska haiek lagunak ziren. Lagunak, ez besterik. 

Maitasunaz, bizitzako beste hamaika gauzarekin gertatu bezala, filmetan ikasi genuen. Zineman maitasun istorioak ikusten nituenean, 
iruditzen zitzaidan pantailan ikusten nituen sentimendu haiek bazirela, gutxi gorabehera, lagun min haiekin niri gertatzen zitzaidanaren 
bezalakoak. Onartu behar dut, hala ere, adin horretan ez nuela galdu oraindik esperantza, halako batean gainerako neskak bezalakoa 
izango nintzelako itxaropena. Garai batean oraindik gehiago korapilatu nintzen: ni neu mutila ez ote nintzen, duda sartu zitzaidan buruan. 
Gaitz arraroren batek jota egongo ote nintzen, hasi nintzen pentsatzen. Baina ahizpa nagusiari lehenago gertatu bezala, hilekoa etorri 
zitzaidanean susmo txar guztiak uxatu nituen:
- Hilekoarekin ez dago dudarik. Emakumezkoa naiz, eta kitto.

Baina bai, denboraldi batez buruan sartuta izan nuen ez ote nintzen mutila izango. Kontuan hartu lesbiana bezalako hitzak ez zirela garai 
haietan aipatu ere egiten. Aipatu ere ez. Gizonezko batzuk maritxu ote ziren entzuna genuen, edo ospe handiko aktore hura arraro 
samarra ez ote zen ere bai. Hortik aurrera, ezer ez.”

- Testu hau irakurri ondoren, zein zatik piztu dizu arreta gehien? Zergatik?
- Ba al dago antzekotasunik eta alderik garai hartako eta oraingo errealitatearen artean?
- Zergatik bizi daiteke egoera hau? Bilatu arrazoi batzuk eta argudiatu itzazue

TALDEAN KOMENTATZEKO
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1.2. ASUN URBIETAREN HISTORIAREN JARRAIPENA (Irakurketa)

- Imagina ezazue zein jarraipena izan dezakeen Asun Urbietaren bizitzak (minutu pare batean pentsatzen egon).
- Geroago irakurri testua:

BIGARREN ZATIA: “Esan daiteke ni galduta nengoela eta feminismoari esker aurkitu nintzela. Nagusitzearekin batera onartu behar izan 
nuen nik ez nuela erremediorik. Nire baitako sentimendu haiei izena jartzen saiatu nintzen eta etorkizunari begira planak egiten nituen. Bizitza, 
niretzat, denboraren kontrako lehia azkarra zen: Gazte nintzelarik ez zitzaidan ezer nabaritzen eta lasai nengoen. Arazoak geroago etorriko ziren,
ezkontzeko ordua helduko zitzaidanean. Jakina zenez, emakume guztiok halabeharrez ezkondu egin behar baikinen. Nik 20 edo 22 urte nituen 
ordurako eta oso argi neukan ez nintzela ezkonduko. Bizitzan zer egin nik neuk erabakiko nuen. Pentsatu nuen asmo horiek guztiak nekez bete 
ahal izango nituela Errenterian. Inoiz ni neu izateko aukera lortuko Banu, Bartzelona edo Madril aldera joan beharko nintzen, hiri handian ez 
baininduen inork ezagutuko. Hiri handietan gainera, denetarik asko egonik, nire moduko bakan batzuk ere topatuko nituela pentsatzen nuen. 
Huts eginez gero ezkondu egin beharko nintzen eta, ez nengoen horretarako prest. Ezkondu baino hobe nuen neure buruaz beste egin. Beste 
aterabiderik ez nuen atzematen.

Borroka politikoari esker heldu nintzen feminismora. 18 urte bete nituenean, nagusia nintzelakoan gazte 
erakundea utzi eta alderdiko kide egin nintzen. Eta alderdi hartan, emakume izanez gero, feminista izan behar 
zinen, nahi eta nahi ez. Atarramentu galanta izan zen hura niretzat. Garai hartan egin zen, gainera, gay 
mugimenduaren batzar handi bat. Ez dut ondo gogoratzen orain EHGAMek (Euskal Herriko Gay Askapen 
Mugimendua) egin ote zuen batzarra, edo COFLHEEk (Espainiako Estatuko Homosexual Askapen Fronteen 
Koordinadora). Bilera egin aurretik gay mugimendukoek agerraldia egin zuten kazetarien aurrean eta hara joan 
nintzen ni bakar bakarrik, inori ezer esan gabe. Bilera hartan entzun nituen lehenengoz nik entzun nahi nituen 
gauzak. Alegia: Ez geunden gaixorik eta ezer izatekotan, gu patriarkatuaren emaitza ginen. Oraindik ez ziren 
homofobia edo lesbofobia bezalako hitzak erabiltzen, baina horien guztien esanahiak iradokitzen ziren 
batzarkideen solasetan. Asteburu hartan ahaldundu nintzen ni, gaur egun horren ohikoa den hitza erabilita. Batzar
hartan ikasi nuen nik nor eta zer nintzen. Ez nengoen buruko gaitzaren batek jota eta ez nintzen locati-whisky 
haietako bat. Emakumea nintzen, emakume lesbiana. Barruan izan nituen hamaika korapilo haiek askatuta, nire 
bizitzak ziaboga osoa egin zuen.

Gaur egun mugimendu feministako kide gogotsua izaten segitzen dut. Gauzak iraganari begira aztertuta, aitortu 
beharko dut askoz hobeto bizi garela. Legez anormalak ez izatea, esate baterako, aurrera pauso izugarria izan 
da. Edozein erasoren aurrean gaur babestuta gaude eta ez da gutxi. Esango nuke legez berdintasuna erdietsi 

badugu ere, egunerokotasunean badirela oraindik zuzendu beharreko arazo ugari.”
- Irakurri ondoren, erantzun, zer ekarri zuen feminismoak Asunen bizitzara? 

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................................................................................

1.3. BESTE TESTIGANTZA BATZUK (dokumentala eta testuak):

www.aldarte.org orrialdean 14 minutuko dokumentala dago. 
Bertan bost pertsonak beren bizipenak kontatzen dizkigute. Ikusteko, klikatu:
http://www.aldarte.org/miradas-atrevidas/es/documental.asp 

Esperientzia horiek eta beste pertsona askorenak beheko dokumentuetan aurkitu
ditzakezu. Bakoitzak pertsona batena irakurrita, elkarri kontatu ahal diozue eta begiratu zer
duten komunean, zer duten desberdin ... 
Klikatu eta Aldarte/EHGAM elkarteek bildutako testigantzak izango dituzu irakurgai:

1.  http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/BEGIRADAAUSARTAK.pdf 

2. http://www.aldarte.org/miradas-atrevidas/comun/pdf/LEKUKOTASUN-BERRIAK.pdf

3. http://www.aldarte.org/miradas-atrevidas/comun/pdf/LEKUKOTASUNAK.pdf

 

 BERE 
ESPERIENTZIA 
EKARRI DUTEN 
PERTSONAK:

Joaquín   Gabriel   
Empar   Mercedes   
José Ignacio  Martín 

 Txema   Manuel   
Xabier  Mikel   

Alberto   Imanol  
Karmele  Aloña          
   Helena      Josu     
Isabel      Toño      

Nekane     Miguel     
Asun   Nati Rufo    
Seti eta Yolanda      

Marta    Lala 
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2.1. LEGEAK ETA GIZA-ESKUBIDEEN URRAKETA (Jarduera taldeetan)
- Aurreko testua arretaz landu eta atera zerrenda bat homosexualen aurkako zigorrekin. Zigor horiek  taularen lehen zutabean bildu itzazue.
- Beste zutabean Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren hainbat artikulu daude. Lotu itzazue geziz bi zutabeak adierazteko zein 
eskubide urratzen den zigor bakoitzarekin

ZIGORRAK (ZERRENDA) GIZA ESKUBIDEEN ALDARRIKAPEN UNIBERTSALA

1. atala - Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela;
eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu beharra dute.

2. atala - Gizaki orori dagozkio Aldarrikapen honetan adierazitako eskubide eta askatasunak, 
eta ez da inor bereziko arraza, larru-kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, politikako edo bestelako 
iritzia, sorterria edo gizarteko jatorria, ekonomi maila, jaiotza edo beste inolako gorabeheragatik.
Ez zaio begiratuko gainera, pertsona zein herrialde edo lurraldetakoa den; ezta hango politikari, 
legeei edo nazioarteko egoerari, nahiz eta herri hori burujabea izan, besteren zainpeko 
lurraldea, autonomiarik gabea edo nola-halako burujabetasun-mugak dituena.

3. atala - Norbanako guztiek dute bizitzeko, aske izateko eta segurtasunerako eskubidea.

5. atala - Ezin daiteke inor torturatu, ezta zigor edo tratu txar, anker eta lotsarazlerik eman ere.

7. atala - Gizon-emakume guztiak berdinak dira legearen aurrean eta denek dute, bereizkeriarik 
gabe, legezko babesa izateko eskubidea. Denek dute Aldarrikapen hau hausten duen edozein 
bereizkeriaren aurka eta bereizkeria horren eragileen aurka babes berbera izateko eskubidea.

12. atala - Ez dago arrazoirik gabe beste inoren bizitza pribatuan, familian, etxean edo postan 
eskusartzerik, ezta inoren ohore edo izen onari eraso egiterik ere. Nornahik du eskusartze edo 
eraso horien aurka legezko babesa izateko eskubidea.

16. atala - Gizonek eta emakumeek, ezkontadinetik aurrera, ezkontzeko eta familia eratzeko 
eskubidea dute, arraza, herritartasun edo erlijioagatiko inolako mugarik gabe; eta, ezkontzari 
dagokionez, eskubide berberak dituzte bai ezkonduta jarraituz gero eta bai ezkontza-lotura 
ezabatuz gero ere. Ezkongaien baimen aske eta osoz ez bada, ez dago ezkontzerik. Familia da 
gizartearen oinarri jatorra eta berezkoa, eta Estatuaren eta gizartearen babesa izateko 
eskubidea du.

18. atala - Pertsona orok pentsamendu-kontzientzia eta erlijio-askatasunerako eskubidea du; 
eskubide horren barne da erlijio edo sinesmena aldatzeko askatasuna eta baita norbere erlijioa 
edo sinesmena bakarka nahiz taldean, jendaurrean edo pribatuan, irakaskuntzaz, jardueraz, 
kultuz eta aginduak gordez azaltzeko askatasuna ere.

19. atala - Gizabanako guztiek dute iritzi-eta adierazpen-askatasuna. Eskubide horrek barne 
hartzen du erlijioa eta sinesmena aldatzeko askatasuna eta bakoitzaren iritziengatik inork ez 
gogaitzeko eskubidea, ikerketak egitekoa eta informazioa eta iritziak mugarik gabe eta 
nolanahiko adierazpidez jaso eta zabaltzekoa.

TALDEAN KOMENTATZEKO
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2.2. GIZA-ESKUBIDEAK ETA HOMOSEXUALITATEA (Idazlan laburra, 150 hitz inguru)
 
Egoera: Zure herriko udalak ireki du posta elektroniko bidezko zerbitzua herritarrek beren kezkak eta proposamenak bidal ditzaten; zuk 
badakizu zure herriko pertsona nagusi batzuek, homosexualak direnak, jazarpena sufritu zutela frankismopean, baten bat espetxean ere 
egona zela homosexuala izateagatik. 
Egitekoa: Herriko udalari proposamena egin modu bateran edo bestean (zeuk pentsatu zein den zure proposamena) erreparazioa 
emateko pertsona horiei, giza-eskubideak guztiontzat direlako. Idatzi e-maila. 
Egitekoari erantzuteko, nahi izanez gero, ondoko puntu hauek erabil ditzakezu: 

✗ Eskubide urraketa egon dela azaldu.
✗ Urraketa horren larritasuna azaldu, giza-eskubideen ikuspegitik. 
✗ Zure proposamena zehaztu eta azaldu labur
✗ Agurra eta esker ona. 

Laguntza eta bideratze moduan, landutako informazioa baduzu; gainera, azpian dauzkazu Giza Eskubideen Aldarrikapenaren 
lehen paragrafoak. Nahi baduzu, testu honen edukia ere erabil dezakezu zure idazlanean.

Hitzaurrea
"Kontuan izanik  munduko  askatasuna,  justizia  eta  bakea  giza  familiako  kide guztien
berezko duintasunean eta eskubide berdin eta ukaezinetan oinarritzen direla;"

"Kontuan  izanik  giza  eskubideak  ez  ezagutzearen  eta  gutxiestearen  ondorioz,  giza
kontzientziari irain egiten dioten basakeriak gertatu izan direla; eta gizon-emakumeek,
beldur eta gabezia orotik aske, hitz egiteko askatasuna eta sinesmen-askatasuna izango
dituzten munduaren etorrera aldarrikatu dela gizakiaren helburu nagusi;"

"Kontuan  izanik  ezinbestekoa  dela  giza  eskubideak  zuzenbidezko  erregimen  batek
babestea, gizakia-tirania eta zapalkuntzaren aurkako azken irtenbidea den matxinadara
jo beharrean aurkitu ez dadin; Kontuan izanik ezinbestekoa dela, baita ere, herrialdeen
artean  harreman  lagunkoiak  bultzatzea;  Kontuan  izanik  Nazio  Batuetako  kide  diren
herriek gizakiaren oinarrizko eskubideetan, gizakiaren duintasun eta balioan eta gizonen
eta  emakumeen  eskubideen  arteko  berdintasunean  duten  fedea  tinko  azaldu  dutela
Agirian;  eta,  askatasunaren  ikuspegi  zabalago  baten  barruan,  gizarte  aurrerakuntza
sustatzeko eta bizitza-maila jasotzeko erabakita daudela adierazi dutela; Kontuan izanik
Estatu  Kideek,  Nazio  Batuen  Erakundearekin  elkarlanean,  gizakiaren  oinarrizko
eskubide  eta  askatasunen  begirune  orokorra  eta  eraginkorra  ziurtatzeko  hitza  eman
dutela;"
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3. ESKUBIDEEN ALDEKO BORROKA 

 3.1. “BORROKA BATEN HISTORIA” ERAKUSKETA (proiektua)

• Erronka “BORROKA BATEN HISTORIA” izeneko erakusketa prestatzea da. Erakusketa  prestatu ondoren ikusgai 
egongo da institutuko hormetan. 

• Homosexualitatearen inguruko borrokaren historia jasotzea da helburua, momentu garrantzitsuenak labur azalduz. 
Erakusketa kartelez osatua egongo da, eta kartel bakoitzean irudia(k) eta testua egongo da (gutxienez irudi bat. 

• Azpi-taldeak antolatu daitezke kartelak prestatzeko, baina guztion artean definitu behar da erakusketaren oinarrizko 
egitura eta diseinu nagusia.

• Kontuan hartu: kronologia errespetatu, edukiak zehaztasunez jaso, aurkezpen txukuna, testuak zainduta ...

Informazioa biltzen hasteko zenbait gune:
http://ehgam.blogspot.com/2006/06/presentacion.html
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/lgtbi_hitos/eu_def/index.shtml
http://www.euskadi.eus/informazioa/lgtbi-mugimenduen-memoria/web01-a2elikal/eu/
https://foroderechoshumanos.org/ehgam-movimiento-de-liberacion-gay-les-de-euskal-herri/

IKUSI LOTURA HAU:   
https://www.eitb.eus/es/television/programas/esta-pasando/videos/

detalle/5599506/video-mikel-martin-ehgam-agresiones-colectivo-lgtbi/

TALDEAN LANTZEKO


