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I. AURKEZPENA

Nafarroako Foru Komunitatean, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialaren aldeko lanak funtsezko 3 ar-
datz ditu:

Programa Akordioa, LGTBI+ pertsonen arretarako zerbitzu publiko, baliabide eta protokolo berrien 
sorrera eta LGTBI+ PERTSONEN BERDINTASUN SOZIALARI BURUZKO EKAINAREN 19KO 8/2017 FORU 
LEGEAREN onespena. 

Nafarroako Gobernuaren 2015-2019 aldirako Programa Akordioan, zerbitzu publikoei eta herritarren erres-
kateari buruzko 2. gai multzoan, berdintasunari buruzko 2.5 apartatuan, erabakitzen da «22. LGTBIQ ko-
lektiboaren eskubideen benetako berdintasunaren alde egitea. Pertsona transexualen arreta integralari 
buruzko 12/2009 Foru Legea betetzea eta hobetzea. LGTBQfobiaren aurkako lege integral bat onartzea. 
Halaber, kolektibo horri arreta emateko berariazko zerbitzua sortuko da. Hezkuntza, gizarte eta kultura 
arloko programak garatzea LGTBQfobiaren aurka borrokatzeko, zeharka eta erakunde guztietan».

Hala, NABIren estatutuak onetsi zituen 240/2015 Foru Dekretuan (2015eko urriaren 9ko NAOa), berezko 
eskumen alortzat hartzen da LGTBI politikak sustatzea, eta 20. artikuluan (Sustapenaren eta Kudeaketa-
ren Zuzendariordetza) eta 22. artikuluan (Informazioaren, Sentsibilizazioaren eta Partaidetza Sozialaren 
Atala) eginkizun hauek ezartzen ditu, hurrenez hurren:

«c) LGTB kolektiboaren eskubideen benetako berdintasuna bultzatu eta sustatzea, eta berariazko arre-
tarako neurriak garatzea kolektibo horrek jasaten duen genero bereizkeria gainditzeko, genero desber-
dintasunaren aurrean ahula baita.

d) Emakumeen eta LGTB kolektiboaren bereizkeriaren eta sexismoaren kontra egiten duten sentsibiliza-
zio ekintzak bultzatzea eta horietarako laguntza ematea hezkuntza, gizarte eta kultura arloetan, zeharka 
eta instituzio guztietan».

Testuinguru horretan, 2016an Kattalingune sortu zen. LGTBI+ pertsonei informazioa eta arreta ematen 
espezializatutako lehenbiziko zerbitzua da NAFARROAKO GOBERNUAN, Nafarroa osorako, eta Kattalin-
gorri elkarteak ematen du. 

2016ko ekainean, Transexualen arretarako batzordea sortu zen, NABIk sustaturik, eta osakide zituena 
Hezkuntzako, Eskubide Sozialetako (Gizarteratzea, Enplegua eta Familia), Gazteriako eta Osasuneko 
departamentuetako ordezkariak, transexualen taldeetakoak (Chrysalis, Transkolore, Kattalingorri eta 
Ilota Led) eta zenbait zerbitzu publikoetakoak (Harrotu eta Kattalingune). Batzorde horretan, bi helburu 
nagusiri heldu zaie, alegia, departamentuen agendan LGTBI pertsonei eman beharreko arreta jartzea 
(garrantzitsua da nabarmentzea ez dela transexualitatea departamentu horien agendetan jartzea soilik; 
aldiz, hori egiteak sentsibilizazioa eta sexu- eta genero-aniztasunari erresistentziarik egin gabe lan egitera 
irekitzea dakar), eta, programa akordioa betetze aldera, 12/2009 Legea garatzea pertsona transexualen 
arreta integralari dagokionean, dagoeneko indargabetuta egon arren, ez baitzen guztiz garatu. 
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Hezkuntza Departamentuak Transexualitate kasuetarako Hezkuntza Protokoloa sustatzen du, modu 
horretan erantzuna emanez Pertsona transexualak genero-nortasunagatik ez baztertzeari eta haien 
eskubideak aitortzeari buruzko azaroaren 19ko 12/2009 Foru Legearen 12. artikuluari (I. Kapitulua, Tran-
sexualitatearen trataera hezkuntza sisteman). Protokolo horretan, zenbait neurri ezartzen dira ikasleen 
integrazioa errazteko eta hezkuntza komunitateko pertsona guztiei arreta egokia emanen zaiela berma-
tzeko, adingabe bat horrelako egoera batean dagoenean.

Prozesu horretan, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua (hemendik goiti, Osasunbidea) zenbait zer-
bitzu berrikusten hasi zen; batetik, UNATI1 arreta unitatea, transexualitatea despatologizatzearen aldeko 
prozesu baten bidez, eta, bestetik, SUOAZ zentroak2, Sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko prestazio sa-
nitarioen antolamendua ezartzen duen azaroaren 16ko 103/2016 Foru Dekretuaren bidez. Prozesu horren 
ondorioz, Transbide sortu da, transexualitatean, transgeneroan eta intersexualitatean erreferentea den 
arreta unitate modura. 

Azkenik, 2017ko maiatzean, hots, 8/2017 Foru Legea onetsi aitzin, LGTBI atala sortu zen lehen aldiz gober-
nu egituran, eta, hala, LGTBI politiken arloko lana ikusgarri egin zen. 

LGTBI+ politikak garatzearen aldeko joera marrazten hasia zegoen esparruan, LGTBI+ PERTSONEN BER-
DINTASUN SOZIALARI BURUZKO EKAINAREN 19KO 8/2017 FORU LEGEA onesteak sexu- eta genero-aniz-
tasunaren onarpen sozial eta politikoan sakontzea ekarri zuen, ekitateko eta errespetuzko baldintza 
osoetan; izan ere, horren xedea da LGTBI+ pertsonen benetako berdintasuna eta eskubideak bermatze-
ko printzipioak eta neurriak ezarri eta arautzea, sexu-joera, genero-adierazpena edota sexu- edo gene-
ro-identitatea direla-eta izaten ahal den diskriminazio ororen aurka, Nafarroako Gobernuak eta tokiko 
erakundeek eskumena duten alor guztietan.

Foru lege horrek ekimen instituzional bat dakarkigu pertsona guztien eskubideak, LGTBI+ pertsonenak 
barne, lortze aldera gure herrialdean trantsizioaz geroztik egin den aurrerapenean, funtsezko eskubide-
ak onartzen dizkielako historikoki ukatu, jazarri, diskriminatu eta estigmatizatu diren sexu eta genero-
ak dituzten pertsonei. Lege hori prestatzeko prozesuaren garrantzia ere azpimarratu behar da, bertan 
LGTBI+ kolektiboak ere parte hartu baitu.

8/2017 Foru Legea onesteak erronka garrantzitsua dakar garatu beharreko agendan, berariaz markatzen 
baitu legea onetsi eta urtebeteko epean Ekintza Plan bat prestatzeko premia. 

 8/2017 Foru Legearen planteamendu osoa garatzeko beharrezkoa izaten segituko du konpromiso politi-
koak hartzeak, Gobernuko departamentuen artean koordinatzeak eta zenbait giza baliabide eta baliabi-
de ekonomiko ezartzeak. 

Ildo horretatik, ezinbestekoa izanen da denbora izatea eta, aldi berean, LGTBI+ politiketan aurrera doan 
eta askotariko begiradak barneak hartuko dituen eztabaida publiko eta sozialarekin jarraitzea, bai eta 
LGTBI+ kolektiboko emakumeek erabat parte hartzea ere.

1. Transexualen Arretarako Diziplina Anitzeko Unitatea.
2. Sexu eta Ugalketa Osasunaren Arretarako Zentroak.
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Nolanahi ere, erronkarik handiena alor instituzionalaren eta sozialaren arteko distantzia laburtzea da. 
Erronka horrek, deus mugatu beharrean, ilusio eta motibazio handiagoa ekarri behar du, Nafarroak be-
har duen eraldaketa soziala lortzeko, sexu- eta genero-aniztasunarekiko gero eta errespetu handiagoa 
duen gizartea lortze aldera.
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II. SARRERA

Jarraian garatzen den dokumentua LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzko ekainaren 19ko 
8/2017 Foru Legearen (hemendik goiti, 8/2017 Foru Legea) ekintza plana da, IV. Tituluko VI. kapituluko 
(prozedurakoa) seigarren xedapen gehigarria betetzen duena, lesbianen, gayen, bisexualen, transexua-
len, transgeneroen eta intersexualen berdintasun erreala eta zinezkoa bermatzeko neurriei buruzkoa.

«1. Foru lege hau onetsi eta urtebeteko epean Nafarroako Gobernuak foru legearen garapen orokorre-
rako ekintza plan bat egin eta onetsiko du. Plan hori partaidetza-prozesu baten bidez diseinatu behar-
ko da. 

2. Ekintza planak eduki hauek izanen ditu gutxienez: aplikatzeko epea, lortu nahi diren helburuak, 
ekintza publikoaren eremu ezberdinetan hartu beharreko neurriak, gauzatzeko aurreikusi diren balia-
bide ekonomikoak, neurrien mailaz mailako ezarpena, erantzukizunen esleipena eta adierazle sistema 
batean oinarritutako ebaluazio ekintzak».

Ekintza publiko instituzionala da 8/2017 Foru Legearen 1. artikuluan definitzen den ekintza eremua, 
eta adierazten duenez, «xedea da oinarriak, bitartekoak eta neurriak ezartzea eta arautzea LGTBI+ 
pertsonen eskubideen egiazko berdintasun eragingarria bermatzeko, eta horretarako, sexu-joera, 
genero-adierazpena edota sexu- edo genero-identitatea direla-eta izaten ahal den diskriminazio oro 
prebenitzea, zuzentzea eta deuseztatzea, Nafarroako Gobernuak eta toki entitateek eskumena duten 
esparru publikoetan eta pribatuetan».

Beraz, kontua da LGTBI+ pertsonen eskubideei estaldura ematea, horiek onartu eta bermatuz, Nafa-
rroako Foru Komunitatean, eta xedetzat hartzea berdintasun osoa eta benetakoaa lortzea, pertsona 
horienganako edozein diskriminazio mota deuseztatzeko. Era berean, aldaketa instituzionala eta soziala 
sustatzeko ikuspegia jasotzen du, egiazko berdintasuna eta diskriminaziorik eza mantentze eta finkatze 
aldera. Beraz, Plana ez da soilik Nafarroako Foru Komunitateko LGTBI+ pertsonentzat, herritar guzti-
entzat baizik, bai eta berdintasun oso eta eragingarri eta aldaketa instituzional eta sozial hori lortzeko 
behar den ekintza instituzionalerako ere.

Aurkezten den dokumentuaren egiturari dagokionez, hiru kontzeptu multzo handitan banatzen da:

Lehenengo zatia (I-VI kapituluak), zeinetan Ekintza Planaren abiapuntua azaltzen eta oinarrian duen arau 
esparrua zehazten den. Oinarri hau, halaber, Ekintza Plana prestatzeko prozesuan hartu da, eta lehen-
biziko multzo horretan horren oinarrizko koordenatuak deskribatu dira, xede eta helburuei, printzipio 
gidariei eta ardatz estrategikoei dagokienez.

Bigarren zatian (VII. kapitulua) Ekintza Plana bera zehazten da, hura osatzen duten neurri guztiak xehatu-
ta, baita ekintza bakoitza identifikatu ere izenburua, arduradunak eta deskribapena paratuz. 

Azkenik, hirugarren zatian (VIII-X. kapituluak) zehatz-mehatz deskribatzen dira Ekintza Planari jarraipena 
eta ebaluazioa egiteko sistema, hura ezartzeko kronograma eta gauzatzeko aurrekontuaren aurreikus-
pena.
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Zehazki, hamar kapituluk osatzen dute LGTBI+ Pertsonen Berdintasun Sozialari buruzko ekainaren 19ko 
8/2017 Foru Legea garatzeko Ekintza Plana.

•  I. Aurkezpena.

•  II. Abiapuntua.

•  III. Arau esparrua.

•  IV. Xedea eta helburuak.

•  V. Printzipio gidariak.

•  VI. Ardatz estrategikoak.

•  VII. Ekintzen ezaugarri nagusiak.

•  VIII. Jarraipen- eta ebaluazio-sistema.

•  IX. Ezarpenaren kronograma.

•  X. Aurrekontuaren aurreikuspena.
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III. ARAU ESPARRUA 

Berdintasunari eta LGTBI+ arloari buruzko politikak sartzen dira jarraian zehaztuko dugun nazioarteko, 
Estatuko eta Foru Komunitateko arau-esparruan.

III.1. NAZIOARTEKO ARAU ESPARRUA

Nazio Batuen Batzar Nagusiak 1948ko abenduaren 10ean aldarrikatutako Giza Eskubideen Adierazpen 
Unibertsalak 1. artikuluan hau ezartzen du: «gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta 
eskubide berberak dituztela». Halaber, 2. artikuluan jasotzen du bertan aurreikusitako eskubide eta as-
katasun guztiak aplikatzean ez dela «inor bereiziko arraza, larru-kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, po-
litikako edo bestelako iritzia, sorterria edo gizarteko jatorria, ekonomi maila, jaiotza edo beste inolako 
gorabeheragatik». Adierazpen Unibertsalaren aitorpen inplizitu hori ageriko bihurtzen da LGTBI pertso-
nei dagokienez, nazioarteko testu eta hitzarmen askotan. Nabarmentzekoak dira 2007ko Yogyakartako 
printzipioak. Horiek azpimarratzen dute Giza Eskubideen nazioarteko zuzenbidea aplikatu behar dela 
sexu orientazioari, genero-identitateari eta -adierazpenari eta sexu ezaugarriei buruzko gaiei, eta LGTBI+ 
pertsonen giza eskubideen babesa bermatzeko eskatzen die estatuei.

Nazio Batuek ere berariazko jarrera hartu dute LGTBI+ arloari buruz. 2008ko abenduan, giza eskubideei, 
sexu-orientazioari eta genero-identitateari buruzko Adierazpena eman zuen, zeinean Giza Eskubideen 
unibertsaltasuna berretsi eta LGTBI+ pertsonen eskubideen urraketa gaitzetsi zen, bai eta estatuei hala-
koak ikertzeko eskatu ere. 

NBEren Giza Eskubideen Kontseiluak ,2011n onetsitako 17/19 Ebazpenean, lehen aldiz onartu zituen 
LGTBI+ kolektiboaren eskubideak, eta adierazpen formal bat egin zuen sexu orientazio eta genero 
identitate arrazoiengatik munduko edozein tokitan egindako indarkeria eta diskriminazio ekintzak 
gaitzesteko. Ebazpen horretan, Kontseiluak berariazko eskaera egin zion NBEren Giza Eskubideen Goi 
Komisarioaren Bulegoari, dokumenta zitzan mundu osoan sexu orientazioaren eta genero identitatea-
ren harira diskriminatzaileak diren legeak eta indarkeriazko ekintzak eta proposa zitzan horren aurrean 
hartu beharreko neurriak.

2012an beste ebazpen bat onetsi zuen, estatu kideei eskatu beharrez LGTBI+ pertsonei politikan eta bi-
zitzaren beste arlo batzuetan parte hartzea zailtzen dieten oztopoak ezabatzeko, eta trabak saihesteko 
haien bizi pribatuan. Urte horretan berean, «Nacidos libres e iguales» (Aske eta berdin jaioak) eskuliburua 
argitaratu zuen; hartan, Estatuek LGTBI+ pertsonen giza eskubideak babesteko dituzten bost betebehar 
juridikoak laburbiltzen dira. Azkenik, 2015ean, Giza Eskubideen Goi Komisarioak txosten bat egin zuen 
LGTBI+ gaiari buruz. Hartan emandako gomendioak inspirazio iturri izan dira estatu kide askok gai horri 
buruz egindako politika eta legeetan.

Bestalde, Sexu Eskubideen Gutuna aldarrikatu zen Sexologiari buruzko Munduko 13. Biltzarrean, baita 
Sexologiari buruzko Munduko 14. Biltzarrean hura berretsi ere. Gutun horren arabera, «sexu eskubideak 
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giza eskubide unibertsalak dira, eta gizaki guztiek berezko dituzten askatasunean, duintasunean eta berdin-
tasunean oinarritzen dira».

Yogyakartako printzipioak, Giza Eskubideen nazioarteko zuzenbidea sexu orientazioari, genero-identi-
tateari eta -adierazpenari eta sexu ezaugarriei buruzko gaiei aplikatzeari buruzkoak, eta estatuei LGTBI+ 
pertsonen giza eskubideen babesa bermatzeko eskatzen dietenak.

III.2. EUROPAKO ARAU ESPARRUA

Europan, Europako Kontseiluak 1950eko azaroaren 4an onetsitako Giza Eskubideei buruzko Europako 
Konbentzioaren 8. artikuluan bizitza pribaturako eta familia bizitzarako eskubidea jasotzen da, eta 14. 
artikuluan, berriz, diskriminazioa debekatzen da. 

Europako Parlamentua aitzindaria izan zen, 1989ko irailaren 12an Ebazpena eman baitzuen transexua-
lenganako diskriminazioari buruz; horretan, gizarteko arazoa dela onartzen da eta estatu kideei eskatzen 
zaie pertsona horien eskubideak, prestazioak, tratamenduak, laneko berdintasuna, identitate ziurtapena 
eta abar bermatzeko. 

Gerora, funtsezko beste ebazpen batzuk eman zituen, konparaziorako, 1994ko otsailaren 8koa, 2006ko 
urtarrilaren 18koa eta 2012ko maiatzaren 24koa, lesbianen eta gayen eskubide berdintasunari buruzko-
ak eta diskriminazioaren eta homofobiaren aurkako borrokaren gainekoak; horietan, estatu kide guztiei 
eskatzen zaie tratu berdintasunaren printzipioaren aplikazioa zaindu dezatela xedapen juridiko eta admi-
nistratibo guztietan, pertsonen sexu orientazioa edozein delarik ere. 2011ko irailean, Europako Parlamen-
tuak bizipen transidentitarioak ez psikiatrizatzeko eskatu zuen.

Halaber, diskriminaziorik ezaren arloan zenbait berariazko Zuzentarau eman dira, besteak beste: Kon-
tseiluaren 2000/78 (EE) Zuzentaraua, enpleguan eta lanean tratu-berdintasunerako esparru orokor bat 
ezartzeari buruzkoa; Kontseiluaren 2004/113 (EE) Zuzentaraua, abenduaren 13koa, ondasun eta zerbi-
tzuak eskuratzeko orduan gizonezkoen eta emakumezkoen arteko tratu-berdintasunaren printzipioa 
aplikatzen duena; eta Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006/54 (EE) Zuzentaraua, uztailaren 5ekoa, 
enpleguko eta laneko gaietan gizonei eta emakumeei aukera- eta tratu-berdintasuneko printzipioa apli-
katzeari buruzkoa.

2014ko otsailaren 4an, Europako Parlamentuak Lunacek txostena onetsi zuen, gehiengoaren erabakiz; 
txosten hori ibilbide orria da, sexu orientazioagatiko edo genero- edo sexu-identitateagatiko diskrimi-
nazioarekin amaitzeko. Horren onespena mugarri garrantzitsua da Europan LGTBI eskubideen aldeko 
borrokan, eta estatuetako legeriek errespetatu behar dituzten gidalerroak zehazten ditu. 

Era berean, nabarmentzekoa da Europako Kontseiluaren Biltzarrak onetsitako ebazpena (2015/04/22), 
Europan transexualen aurkako diskriminazioari buruzkoa.

Azkenik, eta oraindik ere Europaz ari garela, Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 
(2016/C 202/02) 21. artikuluan, diskriminaziorik ezari buruzkoan, hau ezartzen da: «Debeku da bereizkeria 
oro, eta bereziki honako hauek direla-eta egindakoak: sexua, arraza, kolorea, herriko zein gizarteko jatorria, 
ezaugarri genetikoak, hizkuntza, erlijioa zein sinesteak, iritzi politikoak zein beste edozein iritzi, gutxiengo 
nazional batekoa izatea, ondarea, jaiotza, ezgaitasuna, adina nahiz sexu-joera». 
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2016ko ekainean, Europar Batasuneko Kontseiluko LGBTI pertsonei buruzko Berdintasunaren Kontsei-
luak beste bultzada bat eman zien Europako zenbait erakunderi, LGBTI pertsonen eskubideen alde la-
nean jarrai zezaten, haien egoera aztertuz, diskriminazio egoerei buruzko datu alderagarriak bilduz eta 
orain arte erabakitako neurriak abiaraziz.

III.3. ESTATUKO ETA ERKIDEGOETAKO ARAU ESPARRUA

Arau sare horretan, LGTBI pertsonen eskubideak Estatu mailan arautzen eta biltzen dituen araudiaz gain, 
ezinbestekoa da autonomia erkidegoen zeregina eta beren lurraldean bizi diren pertsonen eskubideak 
garatzeko eta bermatzeko duten ahalmena, arauen eta legeen eta horiek garatzeko politiken bidez. Au-
tonomia erkidego horiek hurbiltasunik handiena eskaintzen dute, eta badute gaitasuna legeak egiteko 
lurraldeko biztanleen eta, horien barnean, LGTBI+ pertsonen bizi kalitatean zuzeneko eta hurbileko era-
gina duten gaiei buruz. 

Deus gutxitarako balio du eskubideak izateak, ez badira betetzen horiek erabiltzeko behar diren baldin-
tzak. Eta bermatzeko zeregin horretan, autonomia erkidegoek funtzio garrantzitsua dute. 

1978ko Espainiako Konstituzioak ezarri zuen pertsona guztien eskubideak, baita LGTBI pertsonenak ere, 
modu orokorrean biltzen dituen esparru juridikoa: askatasuna, justizia, berdintasuna eta aniztasuna prin-
tzipio gidari, eta beste eskubide eta askatasun batzuk, hala nola duintasuna, eta nortasuna askatasunez 
garatzeko eskubidea (10. art.); berdintasuna, eta diskriminazioaren debekua (14. art.); osotasun fisikoa 
eta morala (15. art.); askatasuna eta segurtasuna (17. art.); ohorerako, norberaren eta familiaren intimita-
terako, eta norberaren irudirako eskubidea (18. art.); gai politikoetan parte hartzeko eskubidea (23. art.); 
hezkuntza (27. art.) eta osasuna (43. art.).

Legeei buruzko ibilbide horretan, nabarmentzekoa da Zigor Kodea (maiatzaren 11ko 4/1995 Lege Organi-
koa), sexu- eta genero-orientazioagatik eta gorroto delituengatik astungarria gehitzen duelako, beste-
ak beste sexu- eta genero-orientazioagatiko gorroto delituak, bereziki larriak direlako. 

Bestalde, 2003an onetsi zen Zerga, Administrazio eta Gizarte Arloetako Neurriei buruzko abenduaren 
30eko 62/2003 Legeak Espainiako ordenamendu juridikoan txertatu zituen lehenago ikusi ditugun Euro-
pako bi zuzentarau (2000/43 [EE] eta 2000/78 [EE]), eta berariaz aipatzen du sexu orientazioagatik lan 
arloan egindako diskriminazioa. 

LGTBI+ pertsonen eskubideak lortzeari dagokionez, unerik garrantzitsuenetako bat 2005ean etorri zen, 
Kode Zibilaren 2005eko aldaketarekin berdintasunezko ezkontza onetsi zenean (uztailaren 1eko 13/2005 
Legea). Lege hori, berekin polemika eta gizarte eztabaida ekarririk ere, benetako mugarria izan zen LGTBI 
pertsonen eskubideak lortzeko bidean, besteak beste, ezkontzeko eskubidea legez onartzeaz gain, beste 
zenbait eskubide onartzen zituelako zenbait arlotan: herentziak, prestazioak (alarguntasuna) eta familia 
(adingabeak adoptatzea, etab.); geroago, Ugalketa lagunduari buruzko Legea (maiatzaren 26ko 14/2006 
Legea, 2007an aldatua) gehitu zitzaion horri. 

Trans pertsonen eskubideei dagokienez, nabarmentzekoa da martxoaren 15eko 3/2007 Legea, Pertso-
nen sexuaren aipamena erregistroan zuzentzea arautzen duena, aurrerapen handia izan baitzen izenez 
aldatzeko aukeraz den bezainbatean. 
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Amaitzeko, Estatuko arau esparru orokorraren barnean, eta emakumeen eta gizonen arteko egiazko 
berdintasunaren ikuspegitik, lege hauek aipatu behar dira: 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, 
Hezkuntzari buruzkoa, gizonen eta emakumeen arteko egiazko berdintasuna sustatzen baitu; 3/2007 
Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirakoauzkoa; eta 
1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko 
neurriei buruzkoa.

Epigrafe honen hasieran nola aipatu dugun autonomia erkidegoek funtsezko zeregina dutela bermea 
emateko, hartara, erkidego batzuek bere gain hartu dute zeregin hori LGTBI pertsonen eskubideen arlo-
an eta, lehenago, Izatezko Bikoteei buruzko zenbait lege onetsi zirenean.

Lehenbizikoei dagokienez, hauek nabarmendu behar dira: Kataluniako 11/2014 Legea, urriaren 10ekoa; 
3/2016 Legea, uztailaren 22koa, Madrilgo Erkidegoan LGTBIfobiaren eta sexu orientazioa eta identitatea 
dela eta egindako diskriminazioaren aurka babes integrala ematekoa; 2/2014 Legea, apirilaren 14koa, Gali-
zian lesbianak, gay-ak, transexualak, bisexualak eta intersexualak tratu berdina izateari eta diskriminazio-
rik ez izateari buruzkoa; eta 12/2015 Legea, apirilaren 8koa, Extremadurako lesbianen, gayen, bisexualen, 
transexualen, transgeneroen eta intersexualen berdintasun sozialarena. Beste autonomia erkidego ba-
tzuetan ere sortu da LGTBI pertsonen eskubideak babesteko legeria, konparaziorako, Murtzian (8/2016 
Legea, maiatzaren 27koa) eta Balearretan (8/2016 Legea, maiatzaren 30ekoa), eta beste erkidego batzuk 
ere batzen ari dira, Valentzia, adibidez. 

III.4. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO ARAU ESPARRUA

Sexu- eta genero-aniztasunera bideratutako politikei dagokienez, arau nagusia da  8/2017 Legea, ekai-
naren 19koa, Nafarroako LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzkoa, erreferentzia eta bulkada 
argia baita Nafarroan LGTBI+ pertsonen egiazko berdintasuna lortzeko. Gainera, legeak «LGTBI+ kolek-
tiboen aldarrikapen historikoa biltzen du. Izan ere, azken urteotan kolektibo horrek lehen ukatzen zitzaion 
aitorpen sozial eta politiko bat lortu du, baina normalizazio eta berdintasun osora iristeko asko falta da 
oraindik».

Esaten ahal da legea aitzindaria dela gai horri buruz erkidegoetan dauden arauei dagokienez, sexu- eta 
genero-identitateagatiko diskriminaziorik eza sustatzerakoan eta transexualen eskubideak aitortzerako-
an. Halaber, LGTBI pertsonen eskubideak erabiltzeko aukera bermatu nahi du, bizitzaren arlo eta alor 
guztietan, politika publikoen bidez: gizarte arloa, osasuna, hezkuntza, familia, lan arloa, gazteria, gara-
penerako lankidetza, komunikazioa, segurtasun publikoa, administrazioa eta talde kalteberak. Hartara, 
Nafarroaren kasuan, bereziki nabarmentzen da adingabeen babesa eta, horien artean, adingabe transe-
xualena. 

Bestalde, eta Nafarroako legean araututako neurriak gauzatzeari dagokionez, agerian jarri behar da ekin-
tza plan baten arauketa eta ezarpena (seigarren xedapen gehigarria), legean bildutako politikak ezartze-
ko eta abiarazteko. 

Hala, testuinguru horretan, garrantzitsua da aipatzea legeak berak zehazten duela, bi titulu nagusietan, 
hala LGTBI+ pertsonen egiazko berdintasuna sustatzeko politika publikoetarako ekintza eremuak (gizarte 
arloa; osasuna; familia; hezkuntza; lan arloa; gazteria; aisia, kultura eta kirola; garapenerako nazioarteko 

 121. NAO, 2019ko ekainaren 24koa

Orria: 12 / 54Instituto Navarro para la Igualdad 
Nafarroako Berdintasunerako Institutua

LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzko 
ekainaren 19ko 8/2017 Foru Legearen 2019-2022ko ekintza plana



lankidetza; komunikazioa; segurtasun publikoa) nola Pertsona gay, lesbiana, bisexual, transexual, transge-
nero eta intersexualen benetako berdintasun gauzatua bermatzeko neurriak. 

Foru Legetik datorren zehaztapen hori Ekintza Planera iragan da, nolabait, eta, aldi berean, eta ekintza 
instituzionalari ikuspegi orokorra emanen dion kontzeptu eremu bat proposatzeko logikatik abiatuta, 
plana antolatzeko esparru orokorra proposatzen du, printzipio inspiratzaile batzuen eta, bereziki, ardatz 
estrategiko batzuen inguruan, zeinetan oinarrituta antolatu, diseinatu eta ezarri beharko den Nafarroako 
Gobernuaren ekintza instituzionala.

Dokumentu honetan, 8/2017 Foru Legeaz gain, beharrezkoa da erreferentziazko esparru juridikoa osa-
tzen duten beste oinarrizko arau batzuk labur aipatzea.

Hasteko, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzkoabuztuaren 10eko 13/1982 Lege 
Organikoak berdintasun arloko eskumen esklusiboak ezartzen ditu 44.18 artikuluan. Eskumen hori era-
biliz eman zen azaroaren 28ko 33/2002 Foru Legea. Esaten ahal da, bere garaian, Nafarroako Foru Komu-
nitatea aitzindaria izan zela lege hori prestatu zuelako, botere publikoen nahitasuna eta konpromisoa 
agertzen baitzuen. Gaur egun, Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko apirilaren 4ko 
17/2019 Foru Legeak ordezkatzen du arau hori, are aurrerapen handiagoa ekarriz emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasuna lortzeko bidean.

Era berean, nabarmendu behar da 8/2017 Foru Legea ere Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Ho-
betzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren esparruan kokatzen dela, ezinbestean. 
Eskumen esparru horretan garatu zen Pertsona transexualak genero-nortasunagatik ez baztertzeari eta 
haien eskubideak aitortzeari buruzkoazaroaren 19ko 12/2009 Foru Legea, dagoeneko indargabetua.

Bestalde, araudia LGTBI+ eta sexu- eta genero-aniztasuneko politikak diseinatu eta garatzearen aldeko 
ekintza instituzionala gorpuzten joan da (eta 8/2017 Legea betetzen), halaxe egin zuen, LGTBI+ berdinta-
suneko atala sorturik, otsailaren 27ko 14/2019 Foru Dekretuak, zeinaren bidez aldatzen baitira Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua erakunde autonomoaren estatutuak, onetsi zirenak irailaren 30eko 240/2015 
Foru Dekretuaren bidez.

Halaber, testuinguru horretan, nabarmendu behar da Emakumeen kontrako Indarkeriari aurre egiteko 
apirilaren 10eko 14/2015 Legea, haren 6. artikuluan deskribatzen baitira emakumeen indarkeriaren aurka 
jarduteko printzipio gidariak: «Diskriminazioaren debekua: erakunde publikoek bermatu eginen dute foru 
lege honetan aurreikusitako neurriak aplikatuko direla inolako diskriminaziorik gabe, hau da, jatorri etnikoa, 
hizkuntza, erlijioa, iritzi politikoak edo beste edozein, jatorri nazionala edo soziala, gutxiengo nazional ba-
teko kide izatea, gaitasun ekonomikoa, sexu joera, genero identitatea, adina, osasun egoera, desgaitasuna, 
egoera zibila, migratzaile estatusa edo egoitzaren egoera administratiboa edozein izanik ere». 

Halaber, Sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko prestazio sanitarioen antolamendua ezartzen duena aza-
roaren 16ko 103/2016 Foru Dekretuak «sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko eskubideak eta prestazioak 
berdintasunez nola gauzatu zehazten du, eta prestazio horiek ematen dituzten laguntza zentroen antola-
mendu berria ezartzen du. Hemendik aurrera, zentro horiek sexu- eta ugalketa-osasunaren arretarako zen-
troak izanen dira»; era berean, adierazten du transexualen, transgeneroen eta intersexualen arreta ez 
dela gehiago Nafarroako ospitaleen endokrinologia zerbitzuaren mende egonen. 
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Eta, azkenik, logika beraren barnean, 16E/2018 Foru Agindua, urtarrilaren 15ekoa, Osasuneko kontseila-
riak emana, zeinaren bidez antolatzen baita pertsona transexualen, transgeneroen eta intersexualen 
osasun arreta.

 121. NAO, 2019ko ekainaren 24koa

Orria: 14 / 54Instituto Navarro para la Igualdad 
Nafarroako Berdintasunerako Institutua

LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzko 
ekainaren 19ko 8/2017 Foru Legearen 2019-2022ko ekintza plana



IV. XEDEA ETA HELBURUAK 

Orain arte jaso bezala, eta Nafarroako Foru Komunitatean ardura publikoak hartu direnetik, LGTBI+ per-
tsonen egiazko berdintasuna –berdintasun soziala– sustatzeko politika publikoen garapenak eta horien 
egiazko berdintasuna bermatzeko neurrien antolaketak Legearen eta, beraz, Ekintza Plan honen mamia 
osatzen dute.

Hortaz, hau da Ekintza Planaren xedea:

Ekintza instituzional koordinatua eta planifikatua zehaztea eta garatzea, sexu- eta genero-aniztasunaren 
ikuspegia ekintza instituzionalean txertatzeko eta Nafarroako Foru Komunitateko LGTBI+ pertsonen premi-
ei erantzuteko, eskubide eragingarrien eta eskubideen ikuspegitik.

Era berean, xede horrek hiru helburu estrategiko handi biltzen ditu:

•  Modu sistematiko eta osoan TXERTATZEA LGTBI+ pertsonen premiak eta sexu- eta genero-aniztasu-
naren ikuspegia Nafarroako Foru Komunitatearen ekintza instituzional guztietan, esku-hartze publi-
ko koordinatu baten bitartez, lurralde osoan ezarrita eta LGTBI+ pertsonei zuzeneko arreta emateko 
dagoeneko dauden zerbitzu publikoak finkatuta.

•  Administrazioan lan egiten duten profesionalak TREBATZEA, gaikuntza horrek aukera eman dezan 
ekintza instituzional eta erantzun egokiak emateko.

•  Gizarte aldaketa SUSTATZEA, jendearen sentsibilizazioa bitartekoa dela, oinarrian egonik sexu-, ge-
nero- eta afektu-aniztasunen berdintasuna, errespetua eta aitorpen positiboa, bai eta LGTBI+ pertso-
nen partaidetzaren artikulazio positiboa ere.
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V. PRINTZIPIO GIDARIAK

Giza Eskubideen babesa eta bermea

LGTBI+ pertsonen egiazko eta benetako berdintasuna sustatzeko ekintza instituzionalak pertsona horien 
eskubideen defentsa du oinarri. 

Errespetua sexu- eta genero-aniztasunari

Ekintza plana herritar guztiei zuzendurik dago, ulertzen baita sexu- eta genero-aniztasuna errespetatzea 
balio eta aberastasun sozialeko elementua dela eta erakunde eta herritar guztiak egon behar direla en-
gaiatuta horren sustapenean eta bizipenean. 

Genero ikuspegia eta ikuspegi feminista

Sexismoak eta LGTBI+fobiak sustrai bera dute: patriarkatua, binarismoa eta heteronormatibitatea; hori 
oinarri hartuta, guztien artean eta egoten ahal diren berezitasun eta askotariko egoerak kontuan hartuta 
borrokatzen ahal dira. 

Intersekzionalitatearen bilaketa

Ikuspegi intersekzionala bilatu behar da, ikusteko nola ulertu behar den sexu- eta genero-aniztasuna, 
desberdinkeria eta diskriminazioaren oinarrian dauden beste ardatz batzuen arabera , konparaziorako, 
jatorria, gizarte maila, desgaitasuna, etab. 

Kalteberatasunaren arreta

Arreta berezia jartzea LGTBI+ kolektiboaren barnean kalteberenak diren taldeetan, ikuspegi intersekzi-
onaletik, eta kontuan hartuta ezin dela kalteberetasunen argazki finkoa egin, baina ahalik eta arretarik 
zehatzena ematen ahal zaiela talde eta/edo pertsona horiei.

Partaidetzako prozesua 

Ekintza Plana diseinatzean, diagnostikoko prozesuan adierazitako gizarte premiak kontuan hartzen eta 
txertatzen dira, betiere ekintza instituzionalaren alorra denboran proiektatuta dagoen eta ekintzak lehe-
nesten dituen proposamen baten barnean ulertuta.

Lurralde oreka

Ekintza Planaren eskumenen alorra Nafarroako Gobernuari dagokiona da; hala, ulertzen da planean gara-
tutako esku-hartze ildoek kontuan hartu beharko dutela Nafarroa osoko lurralde oreka.
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Aurrekontuen bermea

Erakunde publikoek konpromiso frogagarria eta zehazgarria hartuko dute finantzaketari dagokionez, 
8/2017 Legea eta hura garatzeko Ekintza Planean jasotako edukiak betetze aldera.

Ardura publikoa

8/2017 Legearen pean, ardura publikoa zehazten da, Nafarroako Foru Komunitatean LGTBI+ pertsonen 
benetako eta egiazko berdintasuna bermatzeko hartu behar diren neurriak sustatzeari dagokionez.
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VI. ARDATZ ESTRATEGIKOAK

Ekintza Plana hurrengo urteetako ekintza instituzionalerako ibilbide orria da. Horregatik, horren egiturak 
aukera eman behar du Nafarroako Gobernuaren alor instituzional guztien konpromisoak eta ekintzak 
logika erkide batean kokatzeko; logika horrek, gainera, urratu beharreko bidea erakutsi beharko du. 

Ardatz estrategikoak esku-hartzearen logikatik planteatu dira; horren oinarrian, pertsonen bizitzan esku 
hartzen duten alderdi guztiak daude erakundeek eman beharreko arretaren alorrean. Hala, ardatz batzu-
etan, ekintza gehienak departamentu batekin edo bestearekin lotuta egoten ahal dira, eta, era berean, 
beste ardatz batzuetan zenbait departamentuk esku hartzen ahal dute, aldi berean. 

Ulertzen da Ekintza Planerako proposatutako artikulazioak 8/2017 Foru Legearen norabidea errespeta-
tzen duela; hain zuzen ere, lege horretan proposatzen diren politika publikoek LGTBI+ pertsonen egiazko 
berdintasuna sustatzeko neurriak dituzte.

Legearen norabidea errespetatzen da; izan ere, Ekintza Planak proposatzen du politika publiko eta neurri 
horiek administrazioaren antolaketaren eta funtzionamenduaren arloan (barnera begira) eta Nafarroako 
Foru Komunitateko herritarren eguneroko bizitza osatzen duten arlo guztietan garatuko direla. 

Ildo horretan, oroitararazi behar da Ekintza Plana ez dela soilik LGTBI+ pertsonei zuzendua; aitzitik, pla-
naren planteamenduan Nafarroako herritar guztiendako ardatzak eta ekintza arloak biltzen dira.

Zehazki, proposatutako egiturak 4 ardatz estrategiko handi aurkezten ditu eta horiek esku-hartze alorre-
tan zabaltzen dira; hain zuzen ere, aipatu den gisan, horien xedea LGTBI+ pertsonen eta herritar guztien 
biziaren alderdi guztietan eragin nahi da.
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1. ARDATZ ESTRATEGIKOA EKINTZA INSTITUZIONALA

1. alorra. Egiazko berdintasunaren zeharkakotasuna, alor guztietan (hezkuntza; bizi-zi-
kloak; eskubide sozialak eta kalteberatasunak; osasuna, sexu- eta ugalketa-eskubideak; lanaren 
alorra; aisia; kultura eta kirol jarduera fisikoak; memoria; segurtasun publikoa; garapenerako 
nazioarteko lankidetza).

2. alorra. Erakundeen arteko koordinazioa.

2. ARDATZ ESTRATEGIKOA PRESTAKUNTZA ETA TREBAKUNTZA

1. alorra. Profesionalen prestakuntza eta trebakuntza.

3. ARDATZ ESTRATEGIKOA SENTSIBILIZAZIOA ETA PARTE HARTZEA

1. alorra. Sexu- eta genero-aniztasuneko balioak, ikusgaitasuna eta erreferenteak.

2. alorra. Partaidetzaren artikulazioa.

4. ARDATZ ESTRATEGIKOA LGTBI+ PERTSONEN ARRETA

1. alorra. Zuzeneko ekintza pertsonalizatua.
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1. ARDATZ ESTRATEGIKOA EKINTZA INSTITUZIONALA

Sexu- eta genero-aniztasuna politika publikoetan txertatzeko, beharrezkoa da erakundeak egokitzeko 
eta aldatzeko prozesu bat gauzatzea eta, ondorioz, lan arlo handi horretan premia sozialei erantzuteko 
gai den administrazioa lortzea, aldi berean sustatuz bizikidetzaren kulturaren garrantzia azpimarratuko 
duen aldaketa. Ekintza horrek biltzen dituen bi alorrak laburbilduko dira, jarraian:

•  1. alorra. Egiazko berdintasunaren zeharkakotasuna, alor guztietan. LGTBI+ politiken egiturak LGTBI+ 
pertsonentzat eta Nafarroako Foru Komunitateko herritar guztientzat egindako ekintza instituzional 
guztia, LGTBI+ pertsonen egiazko berdintasuna, premia berezien arreta eta LGTBIfobiaren gaineko 
lana sustatzeko. Eremu horretan, ekintza publikoak ematen duen arretarako bederatzi alor biltzen 
dira, alor guztietan egiazko berdintasun hori lortzeko xedetik abiatuta: hezkuntza; bizi-zikloak; esku-
bide sozialak eta kalteberatasunak; osasuna, sexu- eta ugalketa-eskubideak; lanaren alorra; aisia; kultu-
ra eta kirola; memoria; indarkeria; garapenerako nazioarteko lankidetza.

•  2. alorra. Erakundeen arteko koordinazioa. Ekintza instituzionalak, eragingarria izateko, koordinazio-
ko oinarrizko alderdi bat jaso eta garatu behar du, hala departamentu artekoa nola erakundeartekoa, 
LGTBI+ arloko politika publikoen diseinu, garapen, jarraipen eta ebaluazio egokia bermatze aldera. 
Eremu honetan daude Nafarroako Gobernuko eta horrekin lotutako beste maila instituzionaletako 
harreman eta koordinazioko egitura guztiak. 

1. alorreko esku-hartze alorrei dagokienez, horietako bakoitzaren oinarrizko ikuspegia azaldu behar da: 

•  Hezkuntza: hezkidetza, ikuspegi orokor eta oinarrizko tresna den aldetik, hala emakume eta gizonen 
arteko berdintasuna nola errespetua eta sexu orientazioagatiko eta genero-adierazpen edo -identi-
tateagatiko diskriminaziorik eza sustatzeko. Hezkuntzaren alorrak barnean hartzen ditu hala hezkun-
tza formala nola ez-formala, eta hala hezkidetzatik lan egitearen zeharkako ikuspegia nola premia 
berezien arreta: ikasle transak, diskriminazioa, eskubideen urraketa, jazarpena, etab. Eremu horren 
barnean eta Ekintza Planaren zati gisa ulertzen da zenbait arlotan abiarazitako lehenbiziko ekimenen 
ebaluazioa, konparaziorako, transexualitate kasuetako hezkuntza protokoloaren edota Skolae pro-
gramaren orokortze fasearen inguruan gauzatu direnei dagokienez. Azkenik, esku hartzeko aukera 
gehiago dauden arren, irakasleen prestakuntza ere eremu honetan sartzen da (prestakuntza eta 
trebakuntza ardatzarekin lotuta).

•  Bizi zikloa: pertsonen bizitza fasetan garatzen den prozesu jarraitu moduan ulertuta (haurtzaroa, 
nerabezaroa eta gaztaroa, helduaroa, zahartzaroa...), beharrezkoa da arreta jartzea pertsonei eta 
haiek sexualitatea eta generoa bizitzeko dituzten moduei eragiten dieten aldagaietan, bizitzako 
etapa bakoitzarekin lotutako arazoak konpontzeko eta premiei erantzuteko ekintzak egituratzea 
proposatuz; hain zuzen ere, diskriminazioen jatorriak lotura du gizarte arauekin, heteronormatibita-
tearekin, sexu- eta genero-aniztasuna ukatzearekin, genero estereotipoen eraginarekin, askotariko 
familia ereduak ez onartzearekin, LGTBI+ adinekoen arretarekin, etab. 

•  Eskubide sozialak eta kalteberatasunak: eskubide sozialak giza eskubide modura hartzearen ikuspe-
gitik, eta intersekzionalitatearekin lotutako logika kontzeptualetik, aintzat hartu behar da elkarre-
kintza egoten ahal dela desberdinkeria sortzen ahal duten ardatzen –gizarte antolatzaileak– artean; 
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ardatzok dira: desgaitasuna, maila sozioekonomikoa, migratzailea izatea, kapital kulturala, jatorri 
kulturala, etab. Esku hartzeko eremu hau garatzean, zenbait funtsezko alderdi daude, konparazi-
orako, ardatz honetan ezagutza sortzea eta sozialki egoera kalteberean dauden LGTBI+ pertsonei 
arreta emateko zerbitzuak egokitzea.

•  Osasuna, sexu- eta ugalketa-eskubideak: LGTBI+ pertsonek osasun fisikoaz, mentalaz, sexualaz 
eta ugalketaren arlokoaz gozatzeko duten eskubidea babesteko, beharrezkoa da lanean segitzea 
hainbat arlotako neurrien inguruan: sexu arloko osasunaren sustapena; GIB eta beste STI batzuen 
prebentzioa; lesbianen eta bisexualen osasunaren, sexu- eta ugalketa-eskubideen eta ongizatearen 
arreta; transen arreta; transexualitatea despatologizatzen jarraitzea; eta, orokorrean, sexu- eta 
genero-aniztasunaren ikuspegia osasun zerbitzuetan txertatzea (prestakuntza eta trebakuntza 
ardatzarekin lotzen da) eta diskriminaziorik ezaren aldeko sentsibilizazioa. Alor horietako batzuk 
dagoeneko garatzen eta lantzen hasita daude, modu jarraitu eta estrategikoan, eta Ekintza Planaren 
barnean sartzen da dagoeneko dauden zerbitzuak finkatzeko eta hobetzeko zeregina.

•  Lanaren alorra: alor honetan landu behar diren erronken artean daude lanaren alorreko LGTBIfobia-
gatiko diskriminazioa eta enpresa pribatu eta publikoetan kultura inklusiboa sor dadin sustatzea. 

•  Aisia, kultura eta kirol jarduera fisikoak: aisiak eta, batez ere, kulturak –erreferenteak eta bazterkeria 
sortzen dituen sistema eta gizarte iruditeria eragiten duen motor gisa–, bai eta kirol jarduera fisikoek 
eta araututako kirolek ere, zuzeneko eragina dute LGTBI+ pertsonengan eta balioen eta estereoti-
poen sorreran eta transmisioan. Eremu honetako lanak barnean hartzen ditu arlo horietan LGTBI+ 
fobiaren aurka borrokatzea eta premia bereziei arreta ematea.

•  Memoria: proposatzen da LGTBI+ pertsonen memoria kolektibo eta historikoaren inguruan lan egi-
tea, aintzat hartuta memoria historikoa funtsezko tresna dela ezagutzarako, aitorpenerako, aldake-
tarako eta balio inklusibo eta berdintasunezkoak finkatzeko. 

•  Segurtasun publikoa: alor honetako ekintzak dira, konparaziorako, diskriminazioaren eta indarkeria-
ren biktima diren LGTBI+ pertsonen eskubideak babestea eta haiei laguntza ematea, gorroto delitu 
horiek kudeatzea, ekintzak gauzatzea indarkeria pairatu duten LGTBI+ pertsonak artatzen dituzten 
zerbitzuak ezagutzera emateko eta sexu bereko bikoteen barruko indarkeria lantzea, bai eta presta-
kuntza berezia ematea ere, prestakuntza eta trebakuntza ardatz estrategikoarekin lotuta.

•  Garapenerako nazioarteko lankidetza: munduko zenbait herrialdetan LGTBI+ pertsonek pairatzen 
duten jazarpena, indarkeria eta babesgabetasuna direla-eta, Nafarroako Gobernuaren ekintza publi-
koan kontuan hartu behar da LGTBI+ pertsonen eskubideak defendatzeko berariaz lan egiten duten 
proiektuak babestu behar direla, eta laguntza sistematikoa eman behar zaiela Nafarroan bizi eta 
beren jatorrizko herrialdeetan jazarpena eta indarkeria pairatu duten LGTBI+ pertsonei.

2. ARDATZ ESTRATEGIKOA PRESTAKUNTZA ETA TREBAKUNTZA

•  1. alorra. Profesionalen prestakuntza eta trebakuntza. Administrazioko langileen prestakuntza eta 
trebakuntza, dauden errealitateak eta sexu- eta genero-aniztasuneko politiken inguruko esku har-
tzeko aukerak ezagutze eta ulertze aldera. Premia horiek lotura izanen dute hala alderdi orokorrekin 
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(oinarrizko kontzeptuak, etab.) nola alderdi espezifikoekin (adibidez, osasun arloko langileei sexu- 
eta genero-aniztasuneko prestakuntza ematea, irakasleak prestatzea, herritarren segurtasunaren 
arloa, etab.).

3. ARDATZ ESTRATEGIKOA SENTSIBILIZAZIOA ETA PARTE HARTZEA

Ardatz hau bi ekintza alorretan egituratzen da eta biek administraziotik kanpoko alorretan jartzen dute 
arreta, hots, herritarretan, elkarte sarean, eta abarretan. Lehenengoak sexu- eta genero-aniztasunaren 
balioak sustatzea du helburu eta, horretarako, gizarte osoaren sentsibilizazioa proposatzen du. Bigarre-
nak gizartearen partaidetzaren egituraketan finkatzen da.

•  1. alorra. Sexu- eta genero-aniztasunaren balioak, ikusgaitasuna eta erreferenteak. Komunikazio in-
klusiboa sortzea, zentzurik zabalenean, gizarte errealitate guztiak islatuz eta sexu- eta genero-aniz-
tasuna barnean hartuz. 

•  2. alorra. Partaidetzaren artikulazioa. Partaidetzarako eta kontsultarako espazio, baliabide eta proze-
suak egituratzea, informazio eta lan fluxuak eta feedbacka izateko LGTBI+ mugimenduarekin, sexu- 
eta genero-aniztasunaren arretan engaiatutako elkarte sarearekin, gizarte zibilarekin eta adituekin.

4. ARDATZ ESTRATEGIKOA LGTBI+ PERTSONEN ARRETA

•  1. alorra. Zuzeneko arreta pertsonalizatua. Ardatz honek proposatzen du 8/2017 Foru Legea garatze-
ko Ekintza Planean txertatu behar direla, zuzeneko arreta pertsonalizatuaren ikuspegitik, LGTBI+ 
pertsonei eta haien hurbilekoei, LGTBI+ elkarteei eta herritar guztiei zuzeneko arreta ematen dieten 
zerbitzuak. 
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VII. EKINTZEN EZAUGARRI NAGUSIAK

1. ARDATZ ESTRATEGIKOA Ekintza instituzionala

ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK
LEHENTASUN  

MAILA

1. HELBURUA

Egiazko 
berdintasunaren 

zeharkakotasuna, 
alor guztietan. 

1.N. Berariazko 
araudia eta ibilbide 

orriak garatzea 
sexu orientazioaren 

edo sexu- eta 
genero-identitatearen 

arloan

• 1. ekintza. Sexu orientazioaren, genero adierazpenaren eta 
sexu- edo genero-identitatearen arloko eraginaren ebalua-
zioari buruzko araudia sustatzea eta ebaluazio hori egiteko 
gida bat diseinatzea. Horrela, agerian jartzen da sexu ori-
entazioaren, genero adierazpenaren eta sexu- edo genero-
identitatearen arloko ikuspegia duten politika publikoak ar-
tikulatzeko arauen edo administrazio egintzen ikusgaitasuna. 
Ebaluatzen da zer neurritan hartzen diren kontuan LGTBI+ 
pertsonen errealitateak, arau edo administrazio egintza bat 
prestatzeko garaian.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI

Ertaina

M2. Sexu- eta 
genero-aniztasuna 
txertatzea barneko 

eta kanpoko lan 
prozedura eta 
prozesuetan

• 2. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasuna lantzen duten ekin-
tzak eta tokiko ibilbide orria diseina daitezen sustatzea. 
LGTBI+ arloko ekintza espezifikoak dituzten Nafarroako 
erakunde publikoen kopurua handituz eta LGTBI+ arloko 
berdintasun sozialaren printzipioa zeharkako bihurtuz tokiko 
erakundeetan.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: DEPARTAMENTU GUZTIAK

Ertaina

• 3. ekintza. Aholkularitza teknikoa ematea LGTBI+ arloan Na-
farroako Gobernuko gainerako departamentu eta erakun-
deei, sexu- eta genero-aniztasunaren alde egiteko, LGTBI+ 
arloko eta sexu- eta genero-aniztasunari buruzko politikak 
jorratzea erraztuz Nafarroako Gobernua osatzen duten de-
partamentu eta erakundeei.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI

Gehiene-
koa

• 1. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasuneko helburuak txer-
tatzea administrazioko departamentuek gauzatutako plan, 
programa eta ekintzetan, bermatuz LGTBI+ arloko politikak 
zeharkakoak izanen direla administrazioaren departamentu 
guztietan eta jarduketak gauzatuko direla LGTBI+ pertsonen 
diskriminazioaren aurka.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: DEPARTAMENTU GUZTIAK

Gehiene-
koa

• 2. ekintza. Enplegu publikora sartzeko eta horretan mailaz 
igotzeko hautaketa-prozesuetan LGTBI+ errealitatearekin 
eta sexu- eta genero-aniztasunarekin lotutako edukiak 
txertatzea, administrazio publikoko departamentu eta kargu 
guztietan, eta administrazio publikoko langileei LGTBI errea-
litateari buruz sentsibilizatzea.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI, FUNTZIO PUBLIKOKO DE-
PARTAMENTU ARDURADUNAK

Ertaina
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ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK
LEHENTASUN  

MAILA

1. HELBURUA 2.N. • 3. ekintza. LGTBI+errealitateari buruzko datuak txertatzea 
estatistikan eta datu tratamenduan.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NASTAT/DEPARTAMENTU GUZ-
TIAK

Gehiene-
koa

4. Ekintza Datu bilketan sistematikoki txertatzea sexuaren 
aldagaia, sexu- eta genero-aniztasuna sailkatzeko kategoria 
guztietan.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: DEPARTAMENTU GUZTIAK

Gehiene-
koa

• 5. ekintza. LGTBI+ pertsonen errealitateei buruzko ikerketak 
eta ikerlanak egitea. Ikerketa eta ikerlan horiek gauzatzeari 
edo gauzatzen laguntzeari buruz lan egitea proposatzen da, 
errealitate hori (hala LGTBI+ errealitateak nola LGTBI+fobia) 
jorratzeko modua sakontzen eta hobetzen lagunduko duen 
edozein alorretan.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: DEPARTAMENTU GUZTIAK

Ertaina

• 6. ekintza. Jendaurrean jartzeko dokumentazio administrati-
boan pertsonek aukeratutako izena jartzea, garatzeko auke-
ra dagoenean eta gaiari buruzko indarreko legeria errespe-
tatuta, bermatuz berdintasunezko tratua ematen zaiela tran-
sei Nafarroako sistema publikoan, haien genero identitatea 
onartuta.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: DEPARTAMENTU GUZTIAK

Gehiene-
koa

• 7. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegia txerta-
tzea administrazioko barne eta kanpo komunikazioan, gene-
ro arloko estereotiporik gabeko eremua eskainiz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: DEPARTAMENTU GUZTIAK, 
BEREZIKI KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALAZ ARDURATZEN 
DEN DEPARTAMENTUA

Gehiene-
koa

• 8. ekintza. Gobernuko erabilera erkideko tokietan, konpara-
ziorako, komunetan, berdintasuneko irudiak erabiltzea sei-
nale eta karteletan. Irudiotan ez da egon behar diskrimina-
ziorik sexu orientazioagatik, genero adierazpenagatik edo 
sexu- eta genero-identitateagatik.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: DEPARTAMENTU GUZTIAK 

Ertaina

• 9. ekintza. Genero ikuspegia eta sexu- eta genero-aniztasuna 
txertatzea hitzarmen eta zerbitzu publikoetan.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: DEPARTAMENTU GUZTIAK

Ertaina

3.N. Sexu- eta 
genero-aniztasuna 

txertatzea 
Administrazioko 

departamentuetako 
alor guztietan

HEZKUNTZA-ARLOA

• 1. ekintza. Transexualitate kasuetako Hezkuntza Protokolo-
aren ebaluazioa gauzatzea, protokoloa martxan jarri zenetik 
lortutako emaitzak baloratuz, hobetu beharreko arloak iden-
tifikatuz eta horretan txertatuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: HEZKUNTZA

Gehiene-
koa
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ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK
LEHENTASUN  

MAILA

1. HELBURUA 3.N. • 2. ekintza. Nafarroako ikastetxe sarean hezkidetzako pla-
nak ezartzea. Eskola hezkidea lortzeko lanean, Skolae Ber-
din Bidean programa (berdintasun eta aniztasun balioetan 
ikasleen garapen pertsonala lortzekoa) edo Departamentu-
ak baliozkotutako beste hezkidetza plan batzuk sustatuko 
dira.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: HEZKUNTZA

Gehiene-
koa

• 3. ekintza. Ikasleentzat LGTBI+ errealitatearen inguruko 
informazio materialak prestatzea eta hedatzea, erabat 
ezabatzeko edozein sexu orientazio, adierazpen edo genero 
identitate hobea edo txarragoa izatean oinarritutako diskri-
minaziozko jarrera eta jardunbideak.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: HEZKUNTZA

Gehiene-
koa

• 4. ekintza. LGTBI+fobiagatik sortutako portaera eta jarre-
ra diskriminatzaileei buruzko ikerketak egitea hezkuntza 
ingurunean. Hezkuntza komunitateak LGTBI+ errealitateari 
buruz duen kontzientziazioa neurtuz, hezkuntza sisteman 
LGTBI+fobia ezabatzeko prebentzio estrategiak diseinatzen 
laguntze aldera.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: HEZKUNTZA

Gehiene-
koa

• 5. ekintza. Hezkuntza curriculumean sexu- eta genero-aniz-
tasuna eta familien aniztasuna txertatzea, garrantzia ema-
nez sexu- eta genero-aniztasunari familia barnean, eta familia 
barneko jarrera diskriminatzaileei aurre eginez.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: HEZKUNTZA

Gehiene-
koa

• 6. ekintza. Hezkuntzako metodologia eta baliabideak be-
rrikustea, sexu eta generoarekiko eta genero-identitate 
eta -adierazpenarekiko ulermena eta errespetua handitze 
aldera. Sexu orientazioan, genero adierazpenean eta sexu- 
edo genero-identitatean oinarritutako diskriminazio edo 
indarkeria fisiko eta psikologikoa jasotzen duten hezkuntza 
edukiak ezabatuz eta LGTBI+ kolektiboa errealitate moduan 
ikusaraziz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: HEZKUNTZA

Gehiene-
koa

• 7. ekintza. Ikastetxeetako antolakuntzaren eta funtziona-
menduaren araudia berrikustea eta egokitzea, LGTBI+ per-
tsonen berdintasun soziala txertatzeko.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: HEZKUNTZA

Ertaina

• 8. ekintza. Unibertsitate publikoetan, prestakuntzako eta 
sentsibilizatzeko ekintzak, ikerlanak eta ikerketa proiektuak 
eta diskriminazio eza bultzatzen duten protokoloak susta-
tzea.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: HEZKUNTZA

Ertaina
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ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK
LEHENTASUN  

MAILA

1. HELBURUA 3.N. BIZI ZIKLOEN ALORRA

• 1. ekintza. LGTBI+fobia arrisku adierazle moduan txertatzea 
adingabeak babesteko sistemetan, adinagatik bereziki kalte-
berak diren LGTBI+ pertsonen diskriminazio egoerak gerta ez 
daitezen zainduz eta LGTBI+ adingabeen bizi baldintza egoki-
ak eta osoak sustatuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: FAMILIA/ADINGABEAK

Ertaina

• 2. ekintza. «Adingabeen interesa» printzipioaren aplikazioa-
ren jarraipena egitea, martxoaren 15eko 3/2007 Legean (per-
tsonen sexuaren aipamena erregistroan zuzentzea arautzen 
duena). LGTBI+ adingabeek bizi-baldintza osoak izan ditzaten 
sustatuz, indarrean dagoen legeria betetze aldera.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: JUSTIZIA. NABI

Gehiene-
koa

• 3. ekintza. LGTBI+ adingabearen eta erakundearen artean 
komunikatzeko tresna bat diseinatzea, adingabeen beneta-
ko babesa sustatuz, sexu orientazioaren, genero adierazpe-
naren eta sexu- edo genero-identitatearen errespetua ber-
matuta eta adinagatik bereziki kalteberak diren LGTBI+ per-
tsonen diskriminazio egoerak gerta daitezen saihestuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: FAMILIA/ADINGABEAK

Gehiene-
koa

• 4. ekintza. Ikerketa soziologikoak egitea adineko LGTBI+ 
pertsonei buruz, adineko LGTBI+ pertsonen ikusgarritasuna 
sustatzeko eta LGTBI+ orientazioaren eta identitateen aitor-
pen pertsonaleko prozesuak sustatuz adinekoetan.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: ESKUBIDE SOZIALAK, OSASU-
NA

Gehiene-
koa

• 5. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea adineko-
endako tutoretzako etxebizitzen eta egoitzen arretan eta 
kudeaketan. Adinekoendako eremuen erabiltzaileen artean 
sexu- eta genero-aniztasuneko bizikidetza sustatuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: ESKUBIDE SOZIALAK 

Gehiene-
koa

ESKUBIDE SOZIALEN ETA KALTEBERATASUNEN ALORRA

• 1. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasuneko gida bat presta-
tzea, migratzaileekin lan egiten duten eragile eta erakunde-
entzat. Sexu- eta genero-aniztasuneko ikuspegia sustatuz mi-
gratzaileen artean eta LGTBI+ migratzaileen ikusgarritasuna 
sustatuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: ESKUBIDE SOZIALAK

Gehiene-
koa

• 2. ekintza. Sentsibilizatzeko ekintzak gauzatzea sexu- eta ge-
nero-aniztasunaren ikuspegia sustatzeko ijitoekin lan egiten 
duten elkarteen barnean.

Ijitoen komunitatea sexu- eta genero-aniztasunaren arloan 
sentsibilizatuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: ESKUBIDE SOZIALAK

Gehiene-
koa
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ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK
LEHENTASUN  

MAILA

1. HELBURUA 3.N. OSASUNAREN ETA SEXU-ETA UGALKETA-ESKUBIDEEN ALORRA

Transexualei, transgeneroei eta intersexualei arreta emateko 
zerbitzu publikoa finkatzearekin lotutako ekintzak.

• 1. ekintza. Genero ikuspegia bermatzea eta LGTBI+ pertso-
nen premiei erantzutea, pertsona guztiek osasun fisikoaz, 
mentalaz, sexualaz eta ugalketaren arlokoaz gozatzeko 
duten eskubidea eta berdintasun baldintza objektiboetan 
arreta integrala jasotzeko eskubidea bermatuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: OSASUNA

Gehiene-
koa

LGTBI+ pertsonen sexu- eta ugalketa-eskubideak osasun siste-
man estaltzeari buruzko ekintzak.

• 1. ekintza. Diskriminaziorik gabeko tratua bermatuko duen 
protokoloa diseinatzea transexualen arreta integralerako 
ERAKUNDE ARDURADUNA: OSASUNA.

Gehiene-
koa

• 2. ekintza. Diskriminaziorik gabeko tratua bermatuko duen 
protokoloa diseinatzea intersexualen arreta integralerako.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: OSASUNA

Gehiene-
koa

• 3. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasuneko ikuspegia duten 
osasun ikerketak egitea, erabiltzaileen arreta hobetzeko eta 
LGTBI+ errealitateari buruzko ezagutza zabaltzeko.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: OSASUNA

Ertaina

• 4. ekintza. Osasunari eta sexu- eta ugalketa-eskubideei bu-
ruzko gida egitea, emakume lesbiana, bisexual eta transexu-
alentzat.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: OSASUNA

Ertaina

• 5. ekintza. Emakume lesbiana, bisexual eta transexualen 
arretarako irizpideak berrikustea Osasunbideko ginekologia 
zerbitzuetan, arreta egokia bermatze aldera.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: OSASUNA

Gehiene-
koa

LANAREN ALORRA

• 1. ekintza. Enpleguko Politika Publikoak diseinatzea, sexu- 
eta genero-aniztasuna barnean hartuta. Enpresa sareak jar-
dunbide ez diskriminatzaileak har ditzan sustatuz eta LGTBI+ 
pertsonen berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren prin-
tzipioa errespetatzen duten enpresa erreferenteak sortuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NEZ. GARAPEN EKONOMIKOA

Ertaina

• 2. ekintza. Lan ingurunean sexu orientazioagatiko eta gene-
ro-adierazpen edo -identitateagatiko diskriminazioak haute-
mateko protokoloa gauzatzea. LGTBI+ pertsonek lan inguru-
nean beren eskubideak erabat erabili ahal ditzaten bermatuz, 
lan inguruneetan LGTBI+ pertsonen aurkako diskriminazioari 
eta jazarpenari aurre eginez.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: LAN OSASUNA. NEZ

Gehiene-
koa
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ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK
LEHENTASUN  

MAILA

1. HELBURUA 3.N. AISIA, KULTURA ETA KIROL JARDUERA FISIKOAREN ALORRA

• 1. ekintza. Kirol arloko jazarpen egoeretan jarduteko proto-
koloa diseinatu eta hedatzea, aurre eginez berdintasunean 
eta diskriminaziorik ezean edo sexu-joera, genero-adierazpe-
na edota sexu- edo genero-identitatea direla-eta izaten ahal 
diren aurreiritzietan, kirol jardueren testuinguruan, eta tres-
nak emanez kirol arloko eragileei jazarpenari aurre egiteko.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: KIROLA 

Gehiene-
koa

• 2. ekintza. LGTBI+fobia desagerrarazteko lan prozesu bat 
sortzea kirolaren arloan, kirol inklusiboa eta ez bereizia sus-
tatzeko, bermatuz kirol jarduerak berdintasunean eta LGTBI+ 
errealitatea errespetatuta gauzatzen direla.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: KIROLA

Ertaina

• 3. ekintza. Material pedagogikoa sortzea, kirolaren arloan 
mugitzen diren pertsonek eta erakundeek tresnak izan ditza-
ten, sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegia txertatzeko, 
kirol inklusiboa eta ez bereizia sustatzeko, bermatuz kirol jar-
duerak berdintasunean eta LGTBI+ errealitatea errespetatuta 
gauzatzen direla.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: KIROLA

Gehiene-
koa

• 4. ekintza. Banakako aldagelak egokitzea, aldatzeko toki pri-
batuak eskatzen dituztenentzat. Kirolgune publikoen erabile-
ra berdintasuna sustatuko da, kiroldegi publikoetan LGTBI+ 
pertsonei ikusgarritasuna emanez eta transek kiroldegi publi-
koak erabil ditzaten bultzatuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: KIROLA

Gehiene-
koa

• 5. ekintza. LGTBI+ errealitatea txertatzea kultur arloko plan 
eta ikerketetan. Plan, behatoki kultural eta ikerketetan txer-
tatzea, sexu- eta genero-aniztasuna onartuz eta garrantzia 
emanez LGTBI+ errealitateari eta horren adierazpenei.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: KULTURA

Ertaina

• 6. ekintza. Kultura inklusiboa sustatzea. LGTBI+ errealita-
teari buruzko jarduera artistikoak, kulturalak, ondarezkoak 
eta kirol arlokoak gauzatuz eta LGTBI+ errealitatea kontuan 
hartuz kultura, kirol eta arte programazioetan, Nafarroako 
gizartean LGTBI+ errealitatea agerian jartze aldera.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: KULTURA

Gehiene-
koa

• 7. ekintza. LGTBI+ errealitatea eta eskubide berdintasuna-
ren aldeko borrokaren erreferenteak ikusgai jartzea, barne-
an hartuta LGTBI+ gaietako ikerketak eta LGTBI+ pertsonen 
eskubide berdintasuna lortzeko borrokako erreferenteen 
biografiak, LGTBI+ gaiak argitaratzeko laguntzetan aurkeztu-
tako lanak babestuz eta LGTBI+ funts bibliografikoa kontuan 
hartuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: DEPARTAMENTU GUZTIAK, BA-
TEZ ERE KULTURA ETA ARGITALPENAK

Gehiene-
koa
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ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK
LEHENTASUN  

MAILA

1. HELBURUA 3.N. MEMORIAREN ALORRA

• 1. ekintza. lGTBI+ kolektiboaren memoria berreskuratzeko 
ekintzak sustatzea, kontuan hartuta LGTBI+ kolektiboko per-
tsonen bizitza historiak eta Nafarroan bizi izan duten talde 
errepresioa.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NAFARROAKO MEMORIAREN 
INSTITUTUA 

Gehiene-
koa

SEGURTASUN PUBLIKOAREN ALORRA

• 1. ekintza. Gorroto delituak kudeatzeko protokoloa diseina-
tzea eta prestatzea, herritarren segurtasuneko profesiona-
lentzat, LGTBI+ pertsonek pairatzen dituzten gorroto deli-
tuen kudeaketan eta LGTBI+ pertsonek izaten ahal dituzten 
erasoetan duten babesari dagokionez.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: BARNEKO DEPARTAMENTUA

Gehiene-
koa

• 2. ekintza. Delituen biktimei laguntzeko zerbitzuaren berri 
ematea LGTBI+ esparruan. Ezagutzera emanez biktimen la-
guntza zerbitzua, LGTBI+ alorran.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: JUSTIZIA

Gehiene-
koa

• 3. ekintza. Poliziaren eta epaitegien egoitzetarako protokolo 
bat diseinatzea, LGTBI+ pertsonei tratu eta egonaldi egokia 
bermatzeko, LGTBI+fobiari aitzintzeko bide gisa.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: BARNEKO DEPARTAMENTUA 

Ertaina

• 4. ekintza. LGTBI+ pertsonen aurkako indarkeriaren errea-
litateari buruzko informazio bilketa egokitzea, LGTBI+fobia 
desagerrarazteko.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI. JUSTIZIA. BARNEKO DE-
PARTAMENTUA

Gehiene-
koa

GARAPENERAKO NAZIOARTEKO LANKIDETZAREN ALORRA

• 1. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasunean harrera, babesa 
eta laguntza emateko programa garatzea, beren sexu ori-
entazioagatik eta genero-adierazpen edo -identitateagatik 
jaioterritik ihes egin behar izan duten LGTBI+ pertsonentzat. 
Beren jaioterrian sexu orientazioagatik eta genero-adieraz-
pen edo -identitateagatik jazarpena edo errepresaliak izan 
dituzten pertsonei laguntzeko modu gisa.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: ESKUBIDE SOZIALAK

Gehiene-
koa

2. HELBURUA

Erakundeen 
arteko 

koordinazioko 
mekanismoak 

ezartzea

1.N. LGTBI+ pertsonen 
berdintasunerako 
koordinazioa eta 

elkarlana indartzea

• 1. ekintza. Esku hartze koordinatua egitea Nafarroako Gober-
nuko departamentuen artean, eta Gobernuaren eta LGTBI+ 
arloan esku hartzen duten Nafarroako Foru Komunitateko 
beste erakunde batzuen artean, ekintza publiko ahalik eta 
koordinatu eta eragingarriena gauzatzeko, 8/2017 Foru Legea 
betetzeko beharrezkoak diren koordinazio sistemak egokituz 
eta/edo prestatuz. Kontuan hartuko da lankidetzako proto-
kolo zehatzen prestaketa eta jarraipena,  bai eta lankidetzako 
eta koordinazioko sistemen jarraipena eta ebaluazioa ere.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI

Gehiene-
koa
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ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK
LEHENTASUN  

MAILA

2. HELBURUA 1.N. • 2. ekintza. Erakunde arteko koordinazioa egotea toki alorra-
rekin eta toki erakundeei aholku ematea, LGTBI+ errealita-
tea jorratuko duen ibilbide orria diseinatzeko.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI

Gehiene-
koa

• 3. ekintza. Esperientziak eta jardunbide egokiak trukatzeko 
ekitaldietan beste administrazio, entitate eta erakunde ba-
tzuen partaidetza eta elkarlana sustatzea.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: DEPARTAMENTU GUZTIAK

Ertaina

2. ARDATZ ESTRATEGIKOA Prestakuntza eta trebakuntza
ERREFERENTZIAKO 

ALORRA
NEURRIAK EKINTZAK

LEHENTASUN  
MAILA

1. HELBURUA

Profesionalak  
prestatzea eta 

trebatzea

1.N. Lanbide 
trebakuntza 

bermatzea, sexu- eta 
genero-aniztasunari 
buruzko oinarrizko 

prestakuntzaren bidez

• 1. ekintza. Oinarrizko prestakuntza eskaintza diseinatzea 
sektore publikoko profesionalak prestatzeko eta trebatzeko 
ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI, HANI. Gehie-

nekoa

2.N. Sexu- eta 
genero-aniztasunari 
buruzko berariazko 

prestakuntza 
ematea lotutako 

departamentu eta 
organismo guztiei

• 1. ekintza. Berariazko edukiak prestatzeko aholku ematea, 
8/2017 Legean jasotako prestazioak eta zerbitzuak ematen 
dituzten departamentu eta erakundeetako profesionalen 
eskumenak bermatzeko.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI, HANI

Ertaina
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA Sentsibilizatzea eta parte-hartzea
ERREFERENTZIAKO 

ALORRA
NEURRIAK EKINTZAK

LEHENTASUN  
MAILA

1. HELBURUA

Sexu- eta 
genero-aniztasuneko 

balioak, 
ikusgaitasuna eta 

erreferenteak 
ematea herritarrei

1.N. Modu 
estentsiboan 

sentsibilizazioa

• 1. ekintza. Kanpainak gauzatzea egun seinalatuetan (maia-
tzak 17, LGTBIfobiaren aurkako Nazioarteko Eguna; ekainak 
28, LGTBI+ Harrotasunaren Nazioarteko Eguna). Herritarrak 
sentsibilizazioa LGTBI+ errealitateari buruz eta LGTBI+ erre-
alitatea bizi aukera onargarria dela agerian jartzeko modu 
gisa, sexu- eta genero-aniztasunean eta elkarrekiko errespe-
tuan oinarritutako bizikidetza sustatuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI, KOMUNIKAZIOA

Gehie-
nekoa

• 2. ekintza. Sentsibilizatze ekintzak gauzatzea apirilaren 
26ko Lesbianen Ikusgarritasunaren Egunaren harira. Gizar-
tea sentsibilizazioa emakume lesbianen errealitateari eta 
bizitzari buruz. Herritar guztien eta, bereziki, emakumeen 
sexualitate aske eta autonomoa indartzen laguntzea eta 
homosexualitatearen irudi maskulinizatuekin haustea.

•  ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI, KOMUNIKAZIOA

Gehie-
nekoa

• 3. ekintza. Martxoaren 31ko Transen Ikusgarritasunaren 
Egunaren eta LGTBI+ alorreko beste data garrantzitsu ba-
tzuen inguruan sentsibilizatzeko ekintzak gauzatzea, he-
rritarrei beste LGTBI+ errealitateei buruz sentsibilizatuz eta 
horien errealitatea ikusgai jartzeko modu gisa.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: DEPARTAMENTU GUZTIAK

Ertaina

2.N. Herritarrak 
sentsibilizatzea 

LGTBI+ 
berdintasunari 
eta sexu- eta 

genero-aniztasunari 
buruz, alor 

espezifikoetatik 
abiatuta

• 1. ekintza. Landa ingurunean LGTBI+ pertsonen ikusgarri-
tasuna sustatzeko ekintzak gauzatzea: Nafarroako landa 
inguruneko herritarrak sexu- eta genero-aniztasuneko balio-
en inguruan sentsibilizatzea, Nafarroako landa ingurunean 
LGTBI+ pertsonen ikusgarritasuna sustatzeko.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI, LANDA GARAPENA

Gehie-
nekoa

• 2. ekintza. Hezkuntza komunitatearendako sentsibilizatze 
kanpainak gauzatzea LGTBI+ errealitateari buruz, LGTBI+ 
kolektiboaren aurkako indarkeriazko eta diskriminaziozko 
jokabideei aitzintzeko.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: HEZKUNTZA

Ertaina

• 3. ekintza. Adinekoen egoitzen erabiltzaileak sexu- eta 
genero-aniztasunean sentsibilizatzeko ekintzak, egoitzen 
erabiltzaile diren LGTBI+ adinekoek bizi kalitate hobea izan 
dezaten.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: ESKUBIDE SOZIALAK

Ertaina

• 4. ekintza. Sexu transmisioko infekzioak prebenitzeko eta 
sexu heziketa emateko kanpainak sustatzea eta gauzatzea. 
Sexu transmisioko infekzioak prebenitzeko neurrien erabile-
rari buruz kontzientziatuz eta LGTBI+ pertsonen errealitate 
afektiboa eta sexuala kontuan hartuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: OSASUNA

Ertaina
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ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK
LEHENTASUN  

MAILA

1. HELBURUA 2.N. • 5. ekintza. Lan arlo guztietako langileak sexu- eta genero-
aniztasunean sentsibilizatzeko ekintzak diseinatzea, sexu- 
eta genero-aniztasuneko bizikidetza sustatuz lan ingurune-
etan.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NEZ/GARAPEN EKONOMIKOA, 
NABI, ESKUBIDE SOZIALAK

Ertaina

• 6. ekintza. Gizarte politiken diseinuan eta garapenean inter-
sekzionalitatea txertatzea, aurreiritziak hausten laguntzeko 
sexu- eta genero-aniztasunaren arloan eta pertsona horiek 
definitzen dituzten beste errealitate sozial batzuetan (jato-
rri kulturala, gizarte maila eta abar), eta sustatzea.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: ESKUBIDE SOZIALAK

Ertaina

• 7. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasuna jorratzen duten 
sentsibilizatze ekintzak gauzatzea, desgaitasunen bat du-
ten pertsonekin lan egiten duten teknikari, zuzendari eta 
monitoreentzat, sexu eta genero orientazioarekin eta des-
gaitasunarekin lotutako aurreiritziak hausten laguntzeko, 
arretako alor horretako langileen artean sexu- eta genero-
aniztasuna sustatuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: ESKUBIDE SOZIALAK

Gehie-
nekoa

2. HELBURUA

LGTBI+ pertsonen 
partaidetza 
artikulatzea

1.N. LGTBI+ 
pertsonen 

eta elkarteen 
partaidetza 
sustatzea

• 1. ekintza. Nafarroako LGTBI+ Kontseilua osatzea. Partaide-
tzako kontsulta organo bat bermatuz, eztabaidarako bide 
egonkorrak zabalduz, eta eskubide berdintasuna, askatasu-
nak eta LGTBI+ kolektiboaren onarpen soziala sustatuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: HERRITARREKIKO ETA ERA-
KUNDEEKIKO HARREMANAK

Gehie-
nekoa

• 2. ekintza. Nafarroako LGTBI+ elkarteen erregistroa sor-
tzea.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI

Ertaina

• 3. ekintza. Irabazi asmorik gabeko elkarte eta erakunde-
endako dirulaguntzak emateko deialdia egitea, sexu- eta 
genero-aniztasuneko proiektuak gara daitezen sustatzeko, 
barnean hartuta memoria historikoa, nazioarteko koopera-
zioa, osasuna...

• ERAKUNDE ARDURADUNA: DEPARTAMENTU GUZTIAK

Ertaina

• 4. ekintza. Adineko LGTBI+ pertsonek LGTBI+ kolektibo eta 
elkarteetan parte har dezaten sustatzea Bide bat ezartzen 
da LGTBI adinekoen ikusgarritasuna sustatzeko, LGTBI+ adi-
nekoendako sozializazio eremuak eta topaguneak erraztuz, 
eta LGTBI+ adinekoen bakardadea murriztuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI. PARTAIDETZA, ESKUBIDE 
SOZIALAK

Ertaina
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ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK
LEHENTASUN  

MAILA

2. HELBURUA 2.N. Emakumeek 
LGTBI+ kolektibo 
eta elkarteetan 

parte har dezaten 
sustatzea

• 1. ekintza. LBT emakumeek LGTBI+ elkarte eta erakundee-
tan parte har dezaten sustatzea, batetik, LGTBI elkarteen 
alorran emakumeen ikusgarritasuna sustatzeko eta bestetik, 
hartan parte har dezaten bultzatzeko, ahalduntzeko eremu 
kolektiboak emanez.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI

Ertaina

• 2. ekintza. Emakumeek LGTBI+ talde eta erakundeetan par-
te hartzeko dituzten oztopoak lantzeko ekintzak sustatzea, 
LGTBI elkarteetako partaidetza eragozten duten oztopoak 
murrizteko eta agerian jartzeko.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI, PARTAIDETZA

Ertaina
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4. ARDATZ ESTRATEGIKOA LGBTI+ PERTSONEN ARRETA
ERREFERENTZIAKO 

ALORRA
NEURRIAK EKINTZAK

LEHENTASUN  
MAILA

1. HELBURUA

LGTBI+ pertsonen 
arreta integrala 

bermatzea

1.N. LGTBI+ 
pertsonen 

arretarako zerbitzu 
publikoa bermatzea

• 1. ekintza. LGTBI+ pertsonei arreta emateko Nafarroako 
Gobernuaren zerbitzu publikoa finkatzea. LGTBI+ pertsonei 
arreta emateko Nafarroako Gobernuaren zerbitzu publiko-
an aurrera egitea, oinarrian hartuta zerbitzuaren gaur egun-
go egoeraren diagnostikoa, eta egiturari eta barne antola-
menduari, profil profesionalei, kontratazio ildoei eta landa 
inguruneetan zerbitzua aktibatzeari buruz planteatutako 
premiak.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI

Gehie-
nekoa

• 2. ekintza. LGTBI+ pertsonei arreta emateko baliabide eta 
zerbitzuen mapa bat prestatzea, zeinak aukera emanen 
duen LGTBI+ pertsonei arreta emateko dauden baliabide 
eta zerbitzuak identifikatzeko, hala publikoak nola gizarte 
ekimenekoak eta Nafarroako Foru Komunitatearen lurralde 
osoan.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI

Ertaina

• 3. ekintza. Gazteei sozializazio prozesuetan laguntzea, talde 
identitateak sortzeko desberdintasunak errespetatuz.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: GAZTEAK

Gehie-
nekoa

• 4. ekintza. Nafarroako transexualei laguntzeko eta arreta 
emateko gida ebaluatu eta eguneratzea.

• ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI

Ertaina

2.N. Arreta 
bermatzea, 

profesionalen eta 
arreta zerbitzuko 

sareen arteko 
koordinazio 
protokoloak 

prestatuz

1. ekintza. Profesionalen eta zerbitzuen arteko koordinazio 
protokoloak diseinatzea, barneko jarduketen koordinazioa 
errazteko.

ERAKUNDE ARDURADUNA: DEPARTAMENTU GUZTIAK

Gehie-
nekoa

2. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegia txerta-
tzen duten lan sareak sortzea, sexu- eta genero-aniztasuneko 
arreta koherentea, bateratua eta eraginkorra emateko Nafa-
rroan mota guztietako arreta zerbitzuak erabiltzen dituzten 
LGTBI+ pertsonei.

ERAKUNDE ARDURADUNA: DEPARTAMENTU GUZTIAK

Gehie-
nekoa

3. ekintza. Protokolo bat garatzea, Nafarroako arreta zerbi-
tzuetan gertatzen ahal diren LGTBIfobiako gertakariei eki-
teko. Halako moldez non dagozkion neurriak ezarriko baitira 
LGTBI+ pertsonei babes, defentsa eta tratu egokia bermatze-
ko eta LGTBIfobiako egoerak identifikatzeko.

ERAKUNDE ARDURADUNA: NABI. BARNEKO DEPARTAMEN-
TUA. JUSTIZIA

Gehie-
nekoa
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VIII. JARRAIPEN- ETA EBALUAZIO-SISTEMA 

Ekintza Planaren jarraipeneko eta ebaluazioko sistema orokorra

Kapitulu honetan, ekainaren 18ko 8/2017 Foru Legea (LGTBI+ Pertsonen Berdintasun Sozialari buruzkoa) 
garatzeko Ekintza Planaren jarraipenerako eta ebaluaziorako oinarrizko sistema aurkezten da.

Hasteko, aipatu behar da Ekintza Planerako proposatutako ekintzak bi mailatako lehentasun mailaren 
arabera ebaluatu direla: gehieneko lehentasun maila eta maila ertaina. Ekintzen garapenerako lehenta-
sun maila plan honen indarraldian (2019-2022) oinarrituta zehaztu da.

Bestalde, Ekintza Planak ikuspegi orokorra planteatzen du Nafarroako Gobernuak egin behar dituen 
ekintza guztiei buruz, 8/2017 Foru Legea garatzeko eta sexu- eta genero-aniztasuna erakundeen ekintzan 
eta esku-hartzean txertatzeko. 

Proposatutako ekintza guztiak gauzatzeko, askotariko lanak egin beharko dira, zeinak urteko lan progra-
metan zehaztu beharko diren eta departamentuak izanen dituzten arduradun.

Ekintza Planaren jarraipenaz eta ebaluazioaz arduratuko diren eragileak

Honela egituratzen dira Ekintza Planaren ardurak eta jarraipena:

Nafarroako Berdintasunerako Institutua: NABIren zeregina izanen da Ekintza Planaren jarraipeneko eta 
ebaluazioko txosten guztiak egitea, kontuan hartuta aurretik zehaztutako irizpideak, proposatutako adi-
erazleen jarraipena, ekintzen betetze mailaren balorazioa eta Planaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko 
beharrezkoak diren tresnen bulkada eta martxan jartzea, 8/2017 Foru Legeak xedatzen duen moduan 
(«urtero, LGTBI+ berdintasunerako koordinazio organoak foru lege honen betetze maila eta gizarte era-
gina ebaluatu behar ditu. Prestatutako urteko memoria Nafarroako Parlamentura igorriko da»).

Departamentu arteko Lantaldea, 8/2017 Legea garatzeko: departamentu arteko talde honek jarraipena-
ren eta ebaluazioaren arloan duen funtzioa Plana gauzatzeko aldia amaitzean egindako urteroko jarrai-
pen- eta ebaluazio-txostenak baliozkotzea da. 

Berdintasunerako departamentu arteko Batzordea: urteko jarraipen txostena Batzorde3 honi aurkez-
tuko zaio; hain zuzen ere, Batzordeak bermatzen du Nafarroako Gobernuaren konpromiso politikoa eta 
teknikoa.

Nafarroako LGTBI+ Kontseilua: ekintza Planaren jarraipen- eta ebaluazio-sistemaren esparruan, Nafa-
rroako LGTBI+ Kontseiluak, LGTBI+ pertsonen eskubide eta betebeharren arloko herritarren parte-har-

3. 17/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa, 11. artikulua, Berdintasu-
nerako departamentu arteko Batzordea: 1. Berdintasunerako departamentu arteko Batzordeko kideak izanen dira Nafarroako 
Foru Komunitateko Administrazioa osatzen duten departamentuen ordezkariak, haietako bakoitzean departamentuko titula-
rrak izendatuta, zuzendari nagusien artean. Nafarroako Gobernuko lehendakaria izanen da batzorde horren burua.
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tzerako organo den heinean, eta arlo horretan eragina duten Nafarroako administrazioen kontsulta or-
gano modura, foru lege horretan ezarritakoa aplikatzeari buruzko informazioa jasoko du eta hobetzeko 
proposamenak eginen ditu Ekintza Planean eta foru lege honen xede diren Nafarroako Administrazio 
Publikoko zerbitzuen jarduketan.
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EBALUAZIO-ADIERAZLEAK

1. EKINTZA INSTITUZIONALA

ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK ADIERAZLEAK4

1. HELBURUA

Egiazko 
berdintasunaren 

zeharkakotasuna, 
alor guztietan

1.N. Berariazko 
araudia eta ibilbide 

orriak garatzea 
sexu orientazioaren 

edo sexu- eta 
genero-identitatearen 

arloan

• 1. ekintza. Sexu orientazioaren, 
genero adierazpenaren eta sexu- 
edo genero-identitatearen arloko 
eraginaren ebaluazioari buruzko 
araudia sustatzea eta ebaluazio 
hori egiteko gida bat diseinatzea

	Onetsitako araudia

	Inpaktuaren ebaluazioa gauzatzeko 
jarraibideak

• 2. ekintza. Sexu- eta genero-aniz-
tasuna lantzen duten ekintzak 
eta tokiko ibilbide orria diseina 
daitezen sustatzea

	LGTBI Ekintza Plana duten udalen 
kopurua

	LGTBI Ekintza Plana duten udalerri-
etako biztanle kopurua

• 3. ekintza. Aholkularitza teknikoa 
ematea LGTBI+ arloan Nafarroa-
ko Gobernuko gainerako depar-
tamentu eta erakundeei, sexu- 
eta genero-aniztasunaren alde 
egiteko

	Nafarroako Gobernuko departa-
mentuek eta erakundeek propo-
satu, gauzatu eta ebaluatutako 
LGTBI+ politikak eta sexu- eta 
genero-aniztasunarekin lotutako 
politikak garatzeari buruzko ahol-
kularitza eskatzen duten departa-
mentuen kopurua

2.N. Sexu- eta 
genero-aniztasuna 
txertatzea barneko 

eta kanpoko lan 
prozedura eta 
prozesuetan

• 1. ekintza. Sexu- eta genero-aniz-
tasuneko helburuak txertatzea 
administrazioko departamentuek 
gauzatutako plan, programa eta 
ekintzetan

	Urtero sexu- eta genero-aniztasu-
na kontuan hartzen duten planen, 
programen eta ekintzen kopurua, 
%100era heldu arte

• 2. ekintza. Enplegu publikora sar-
tzeko eta horretan mailaz igotze-
ko hautaketa-prozesuetan LGTBI+ 
errealitatearekin eta sexu- eta 
genero-aniztasunarekin lotutako 
edukiak txertatzea

	LGTBI+ errealitateari buruzko gaiak 
dituzten hautaketa prozesuen ehu-
nekoa

• 3. ekintza. LGTBI+errealitateari 
buruzko datuak txertatzea esta-
tistikan eta datu tratamenduan

	Egindako txostenen kopurua

• 4. ekintza. Datu bilketan sistema-
tikoki txertatzea sexuaren alda-
gaia, sexu- eta genero-aniztasuna 
sailkatzeko kategoria guztietan

	Aldagaia kategoria guztietan txer-
tatzea

• 5. ekintza. LGTBI+ pertsonen erre-
alitateei buruzko ikerketak eta 
ikerlanak egitea

	Gauzatutako ikerketa eta ikerlan 
kopurua. Ikerketen eta ikerlanen 
bidez landutako errealitate azter-
keten alorrak

4. Araudia betetze aldera, jasotako datu guztiak sexuaren arabera bereiziko dira.
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ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK ADIERAZLEAK4

1. HELBURUA 2.N. • 6. ekintza. Jendaurrean jartzeko 
dokumentazio administratiboan 
pertsonek aukeratutako izena 
jartzea, garatzeko aukera dagoe-
nean eta gaiari buruzko indarreko 
legeria errespetatuta

	Trans erabiltzaileak hautatutako 
izena egokitu duten administrazio 
dokumentuen kopurua

	Trans erabiltzailearen izena eta 
sexu- edo genero-identitatea egoki-
tzen duten Osasunbideko zerbitzu-
en eta departamentuen kopurua

• 7. ekintza. Sexu- eta genero-aniz-
tasunaren ikuspegia txertatzea 
administrazioko barne eta kanpo 
komunikazioan

	Diskriminatzailetzat jotako irudi, 
ikono eta/edo testu kopurua

	Aldatutako irudi, ikono eta/edo tes-
tu kopurua

	Aldaketa gauzatu den kasu kopu-
rua

• 8. ekintza. Gobernuko erabilera 
erkideko tokietan, konparaziora-
ko, komunetan, berdintasuneko 
irudiak erabiltzea seinale eta kar-
teletan. Irudiotan ez da egon be-
har diskriminaziorik sexu orienta-
zioagatik, genero adierazpenaga-
tik edo sexu- eta genero-identita-
teagatik

	Identifikatu diren hobetzeko ekin-
tzen kopurua

	Gehitu diren ekintzen kopurua

• 9. ekintza. Genero ikuspegia eta 
sexu- eta genero-aniztasuna txer-
tatzea hitzarmen eta zerbitzu 
publikoetan

	Identifikatu diren hobetzeko ekin-
tzen kopurua

3.N. Sexu- eta 
genero-aniztasuna 

txertatzea 
Administrazioko 

departamentuetako 
alor guztietan

HEZKUNTZA-ARLOA

• 1. ekintza. Transexualitate kasue-
tako Hezkuntza Protokoloaren 
ebaluazioa gauzatzea

	Identifikatu diren hobetzeko ekin-
tzen kopurua

	Gehitu diren ekintzen kopurua

• 2. ekintza. Nafarroako ikastetxe 
sarean hezkidetzako planak ezar-
tzea

	Urtero sartutako ikastetxeen kopu-
rua

• 3. ekintza. Informazio-materialak 
prestatzea eta hedatzea

	Ikastetxean zabaldutako materia-
len kopurua

	Materialen edukia

• 4. ekintza. LGTBI+fobiagatik sor-
tutako portaera eta jarrera diskri-
minatzaileei buruzko ikerketak 
egitea

	Egin diren ikerketen kopurua

• 5. ekintza. Hezkuntza curriculu-
mean sexu- eta genero-aniztasu-
na eta familien aniztasuna txer-
tatzea

	Aldatutako eskolako eta unibertsi-
tateko materialen kopurua

• 6. ekintza. Hezkuntzako meto-
dologia eta baliabideak berrikus-
tea, sexu eta generoarekiko eta 
genero-identitate eta -adierazpe-
narekiko ulermena eta errespe-
tua handitze aldera

	Aldatutako/kendutako materialen 
kopurua
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ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK ADIERAZLEAK4

1. HELBURUA 3.N. • 7. ekintza. Ikastetxeetako anto-
lakuntzaren eta funtzionamen-
duaren araudia berrikustea eta 
egokitzea, LGTBI+ pertsonen 
berdintasun soziala txertatzeko

	Berrikusitako eta egokitutako arau-
dien kopurua

• 8. ekintza. Unibertsitate publi-
koetan, prestakuntzako eta sen-
tsibilizatzeko ekintzak, ikerlanak 
eta ikerketa proiektuak eta dis-
kriminazio eza bultzatzen duten 
protokoloak sustatzea

	Eremu bakoitzean gauzatutako ekin-
tzen kopurua

BIZI ZIKLOEN ALORRA

• 1. ekintza. LGTBI+fobia arrisku 
adierazle moduan txertatzea 
adingabeak babesteko sisteme-
tan

	LGTBI+fobia arrisku adierazle mo-
dura txertatu duten adingabeen 
babeseko sistemetako tresna/pro-
tokolo/dokumentu kopurua

• 2. ekintza. «Adingabeen intere-
sa» printzipioaren aplikazioaren 
jarraipena egitea, martxoaren 
15eko 3/2007 Legean (pertsonen 
sexuaren aipamena erregistroan 
zuzentzea arautzen duena)

	Erregistroen eta Notariotzaren Zu-
zendaritza Nagusiaren 2018ko urri-
aren 23ko Jarraibidea (Erregistro Zi-
bilean transexual adingabeen izena 
aldatzeari buruzkoa) aplikatu duten 
erregistro zibilen kopurua

• 3. ekintza. LGTBI+ adingabearen 
eta erakundearen artean komu-
nikatzeko tresna bat diseinatzea

	Sortu denetik, komunikazio bide 
horren bitartez artatutako pertso-
nen kopurua

• 4. ekintza. Ikerketa soziologikoak 
egitea adineko LGTBI+ pertsonei 
buruz

	Adinekoei buruzko ikerketetan 
LGTBI+ adinekoen erreferentzia 
kopurua
	Sexu- eta genero-aniztasuna espli-

zituki aipatuta, adinekoentzat egin-
dako liburuxka, gida, jarduerei bu-
ruzko iragarki, irudi eta dokumentu 
orokorren kopurua

• 5. ekintza. Sexu- eta genero-aniz-
tasuna txertatzea adinekoenda-
ko tutoretzako etxebizitzen eta 
egoitzen arretan eta kudeaketan

	Arretan eta kudeaketan sexu- eta 
genero-aniztasunarekin lotutako adi-
erazleak txertatu dituzten prozedu-
ren kopurua
	Arretan eta kudeaketan sexu- eta 

genero-aniztasuna txertatzeko pres-
takuntza jasotzen duten langileen 
kopurua

ESKUBIDE SOZIALEN ETA KALTEBERATASUNEN ALORRA

• 1. ekintza. Sexu- eta genero-aniz-
tasuneko gida bat prestatzea, 
migratzaileekin lan egiten duten 
eragile eta erakundeentzat

	Sexu- eta genero-aniztasunarekin 
lotutako jardueren kopurua

	Jarduera horietan parte hartzen 
duten pertsonen kopurua, sexua-
ren eta adinaren arabera
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ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK ADIERAZLEAK4

1. HELBURUA 3.N. • 2. ekintza. Sentsibilizatzeko ekin-
tzak gauzatzea sexu- eta genero-
aniztasunaren ikuspegia susta-
tzeko ijitoekin lan egiten duten 
elkarteen barnean

	Gauzatutako ekintzen kopurua

	Parte hartzen duen elkarte kopu-
rua

	Parte hartzen duten pertsonen ko-
purua, sexuaren eta adinaren ara-
bera

OSASUNAREN ETA SEXU- ETA UGALKETA-ESKUBIDEEN ALORRA

Transexualei, transgeneroei eta intersexualei arreta emateko zerbitzu publi-
koa finkatzearekin lotutako ekintzak

• 1. ekintza. Genero ikuspegia ber-
matzea eta LGTBI+ pertsonen 
premiei erantzutea

	Aldaketak txertatu dituzten proze-
su eta prozeduren kopurua

LGTBI+ pertsonen sexu- eta ugalketa-eskubideak osasun sisteman estaltzeari 
buruzko ekintzak

• 1. ekintza. Transexualen arreta 
integralerako protokoloa disei-
natzea

	Protokoloa abiarazteko sortutako 
egiturak

	Artatutako kasuen kopurua

• 2. ekintza. Intersexualen arreta 
integralerako protokoloa disei-
natzea

	Artatutako pertsonen kopurua, se-
xuaren eta adinaren arabera

	Hedapen ekintzen kopurua

• 3. ekintza. Sexu- eta genero-aniz-
tasuneko ikuspegia duten osasun 
ikerketak egitea

	Egin diren ikerketen kopurua

	Ateratako ondorioak

• 4. ekintza. Osasunari eta sexu- 
eta ugalketa-eskubideei buruzko 
gida egitea, emakume lesbiana, 
bisexual eta transexualentzat

	Gidaren bisitaldi eta deskarga ko-
purua

• 5. ekintza. Emakume lesbiana, bi-
sexual eta transexualen arretara-
ko irizpideak berrikustea Osasun-
bideko ginekologia zerbitzuetan

	Emakume lesbianen eta bisexualen 
arretaren irizpideak berrikusi eta 
irizpide ez-sexista eta ez-hetero-
normatiboetara egokitu dituzten 
ginekologiako zerbitzuen kopurua

	Emakume lesbiana eta bisexualei 
egindako proba ginekologikoen ko-
purua

	Emakume lesbiana eta bisexualek 
jasotako arreta ginekologikoagati-
ko kexa kopurua

LANAREN ALORRA

• 1. ekintza. Enpleguko Politika Pu-
blikoak diseinatzea, sexu- eta ge-
nero-aniztasuna barnean hartuta

	Erreferentziazko enpresen bereiz-
garria sortzea

	Emandako bereizgarri kopurua

	Bereizgarria lortzen ahal duten en-
presen kopurua

• 2. ekintza. Lan ingurunean sexu 
orientazioagatiko eta genero-
adierazpen edo -identitateagati-
ko diskriminazioak hautemateko 
protokoloa gauzatzea

	Protokoloaren aurkezpenen kopu-
rua

	Hautemandako diskriminazioen eta 
jazarpenen kopurua
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ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK ADIERAZLEAK4

1. HELBURUA 3.N. AISIA, KULTURA ETA KIROL JARDUERA FISIKOAREN ALORRA

• 1. ekintza. Kirol arloko jazarpen 
egoeretan jarduteko protokoloa 
diseinatu eta hedatzea

	Datu basea sortzea

	Erregistratutako eta artatutako ka-
suen kopurua, sexuaren eta adina-
ren arabera

• 2. ekintza. LGTBI+fobia desage-
rrarazteko lan prozesu bat sor-
tzea kirolaren arloan

	Prozesu pilotua zuzendari eta tek-
nikari taldeekin

	Gauzatutako prozesu pilotuko ikas-
kuntzak, emaitzak eta tresnak, do-
kumentu batean biltzea

	Ikaskuntzen eta tresnen dokumen-
tua beste kirol alor batzuetara trans-
mititu eta hedatzea

• 3. ekintza. Material pedagogikoa 
sortzea, kirolaren arloan mugi-
tzen diren pertsonek eta erakun-
deek tresnak izan ditzaten, sexu- 
eta genero-aniztasunaren ikus-
pegia txertatzeko

	Materialen irakurketa eta deskarga 
kopurua

• 4. ekintza. Banakako aldagelak 
egokitzea, aldatzeko toki priba-
tuak eskatzen dituztenentzat

	Banakako aldagelak dituzten kirol-
degi publikoak

	Kiroldegi publikoetara joaten diren 
transen kopurua

• 5. ekintza. LGTBI+ errealitatea 
txertatzea kultur arloko plan eta 
ikerketetan

	LGBTI+ ikuspegia barnean hartzen 
duten planen eta ikerketen kopu-
rua

• 6. ekintza. Kultura inklusiboa 
sustatzea

	LGTBI+ errealitatea kontuan har-
tzen duten Nafarroako Gobernua-
ren programen kopurua

	LGTBI+ errealitatea kontuan har-
tzen duten Nafarroako Gobernua-
ren jardueren kopurua

• 7. ekintza. LGTBI+ errealitatea 
eta eskubide berdintasunaren al-
deko borrokaren erreferenteak 
ikusgai jartzea

	Argitaratutako edo diruz lagundu-
tako liburuen guztizkoaren %

	Liburutegi publikoetako LGTBI+ 
funts publikoei emandako liburu 
kopurua

MEMORIAREN ALORRA

• 1. ekintza. LGTBI+ kolektiboaren 
memoria berreskuratzeko ekin-
tzak sustatzea

	Programatutako ekintzen kopurua

	Ekintzak gauzatzen dituzten orga-
nismo eta erakunde kopurua

	Ekintzetan parte hartzen duten 
pertsonen kopurua

SEGURTASUN PUBLIKOAREN ALORRA

• 1. ekintza. Gorroto delituak ku-
deatzeko protokoloa diseinatzea 
eta prestatzea, herritarren se-
gurtasuneko profesionalentzat

	Hartutako neurrien kopurua

	Protokoloaren jarraipenerako eta 
funtzionamendurako sortutako egi-
turen kopurua
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ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK ADIERAZLEAK4

1. HELBURUA 3.N. • 2. ekintza.. Delituen biktimei la-
guntzeko zerbitzuaren berri ema-
tea LGTBI+ esparruan

	Egindako dibulgazio kanpainen ko-
purua

• 3. ekintza. Poliziaren eta epaite-
gien egoitzetarako protokolo bat 
diseinatzea, LGTBI+ pertsonei 
tratu eta egonaldi egokia berma-
tzeko

	Tratu ona eta bizikidetza bermatze-
ko hartutako neurrien kopurua

• 4. ekintza. LGTBI+ pertsonen 
aurkako indarkeriaren errealita-
teari buruzko informazio bilketa 
egokitzea

	Informazioa biltzeko irizpide homo-
geneizatu eta adostuen kopurua 
eta deskribapena

	Ikuspegi intersekzionalarekin lotu-
ra izanik, informazio bilketan txer-
tatzen diren aldagaien kopurua

	LGTBI+ pertsonentzat indarkeriari 
buruzko baliabide eta zerbitzu 
mapa bat egitea

GARAPENERAKO NAZIOARTEKO LANKIDETZAREN ALORRA

• 1. ekintza. Sexu- eta genero-aniz-
tasunean harrera, babesa eta la-
guntza emateko programa gara-
tzea, beren sexu orientazioagatik 
eta genero-adierazpen edo -iden-
titateagatik jaioterritik ihes egin 
behar izan duten LGTBI+ pertso-
nentzat

	Programan artatu diren pertsonen 
kopurua, sexuaren eta adinaren 
arabera

2. HELBURUA

Erakundeen 
arteko 

koordinazioko 
mekanismoak 

ezartzea

1.N. LGTBI+ pertsonen 
berdintasunerako 
koordinazioa eta 

elkarlana indartzea

• 1. ekintza. Esku hartze koordina-
tua egitea Nafarroako Gobernu-
ko departamentuen artean, eta 
Gobernuaren eta LGTBI+ arloan 
esku hartzen duten Nafarroako 
Foru Komunitateko beste era-
kunde batzuen artean

	8/2017 Foru Legea betetzeko beha-
rrezkoak diren koordinazio siste-
mak egokitzea eta/edo prestatzea

	Koordinazio egiturak berrikustea 
eta/edo finkatzea

	Erakundearteko koordinazioko 
protokolo zehatzak prestatzea eta 
horien jarraipena egitea

	Lankidetzako eta koordinazioko 
sistemak ebaluatzea eta horien ja-
rraipena egitea

• 2. ekintza. Erakunde arteko koor-
dinazioa toki alorrarekin

	Bileretan parte hartzen duten insti-
tuzioen eta toki erakundeen kopu-
rua

	Sustatutako neurrien kopurua

	Nafarroako tokiko berdintasun alo-
rretan banatutako ibilbide orrien 
kopurua
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ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK ADIERAZLEAK4

2. HELBURUA 1.N. • 3. ekintza. Esperientziak eta jar-
dunbide egokiak trukatzeko eki-
taldietako partaidetza eta elkar-
lana sustatzea

	Esperientziak eta jardunbide egoki-
ak trukatzeko kontaktatutako era-
kunde eta instituzioen kopurua

	Tresna bat sortzea ezagutza modu 
jarraitu eta egituratuan partekatze-
ko, eta gauzatutako ekintza zeha-
tzagoak

	Prozedurak/baliabideak eta gauza-
tutako ekintza zehatzagoak ebalu-
atzea eta horien jarraipena egitea

	Hasieran identifikatutako esperien-
tzien eta jardunbide egokien kopu-
rua, eta prozesuan zehar identifika-
tu diren esperientzien eta jardunbi-
de egokien kopurua

2. PRESTAKUNTZA ETA TREBAKUNTZA

ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK ADIERAZLEAK

1. HELBURUA

Profesionalak 
prestatzea eta 

trebatzea

1.N. Lanbide trebakun-
tza bermatzea, sexu- 

eta genero-aniztasuna-
ri buruzko oinarrizko 

prestakuntzaren bidez

• 1. ekintza. Oinarrizko prestakun-
tza eskaintza diseinatzea sekto-
re publikoko profesionalak pres-
tatzeko eta trebatzeko

	Prestakuntza ekintzen kopurua

	Prestatutako pertsonen kopurua

	Gogobetetasun eta erabilgarritasun 
maila

2.N. Sexu- eta genero-
aniztasunari buruzko 
berariazko prestakun-
tza ematea lotutako 
departamentu eta 
organismo guztiei

• 1. ekintza. Berariazko edukiak 
prestatzeko aholku ematea, lo-
tutako departamentu eta orga-
nismoetako profesionalen esku-
menak bermatzeko

	Prestatutako eduki espezifikoen ko-
purua
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3.  SentSibilizatzea eta parte-hartzea

ERREFERENTZIAKO ALORRA NEURRIAK EKINTZAK ADIERAZLEAK

1. HELBURUA

Sexu- eta 
genero-aniztasuneko 
balioak, ikusgaitasuna 

eta erreferenteak 
ematea herritarrei

1.N. Modu 
estentsiboan 

sentsibilizazioa

• 1. ekintza. Kanpainak gauzatzea 
egun seinalatuetan (maiatzak 
17, LGTBIfobiaren aurkako Na-
zioarteko Eguna; ekainak 28, 
LGTBI+ Harrotasunaren Nazio-
arteko Eguna)

	Egindako kanpainen kopurua

	Kanpainaren berri izanen duten era-
kunde publiko eta pribatuen eta 
departamentu eta organismoen ko-
purua

	Egindako kanpainaren inpaktuari 
buruzko datuak

• 2. ekintza. Sentsibilizatze ekin-
tzak gauzatzea apirilaren 26ko 
Lesbianen Ikusgarritasunaren 
Egunaren harira

	Egindako ekintzen kopurua

	Kanpainaren berri izanen duten era-
kunde publiko eta pribatuen eta 
departamentu eta organismoen ko-
purua

• 3. ekintza. Martxoaren 31ko 
Transen Ikusgarritasunaren Egu-
naren eta LGTBI+ alorreko beste 
data garrantzitsu batzuen ingu-
ruan sentsibilizatzeko ekintzak 
gauzatzea

	Egindako ekintzen kopurua

	Horien berri izanen duten erakunde 
publiko eta pribatuen eta departa-
mentu eta organismoen kopurua

2.N. Herritarrak 
sentsibilizatzea 

LGTBI+ 
berdintasunari eta 

sexu- eta 
genero-aniztasunari 

buruz, alor 
espezifikoetatik 

abiatuta

• 1. ekintza. Landa ingurunean 
LGTBI+ pertsonen ikusgarritasu-
na sustatzeko ekintzak gauza-
tzea

	Egindako ekintzen kopurua

	Ekintzak gauzatu diren herrien ko-
purua

	Ekintza abian jartzea eta hedatzea

	Ekintzen berri eman duten mota 
guztietako erakundeen kopurua

• 2. ekintza. Hezkuntza komunita-
tearendako sentsibilizatze kan-
painak

	Egindako kanpainen kopurua

	Kanpainaren xede diren pertsonen 
kopurua

	Kanpainak gauzatu diren zentroen 
kopurua, bakoitzaren datuak eta 
berezitasunak bereizita

• 3. ekintza. Adinekoen egoitzen 
erabiltzaileak sexu- eta genero-
aniztasunean sentsibilizatzeko 
ekintzak

	Gauzatutako sentsibilizatze ekin-
tzen kopurua

	Sentsibilizatze ekintzak gauzatzen 
dituzten egoitzen kopurua

	Sentsibilizatzeko ekintzetan parte 
hartzen duten adinekoen kopurua, 
sexuaren eta adinaren arabera

• 4. ekintza. Sexu transmisioko 
infekzioak prebenitzeko eta 
sexu heziketa emateko kanpai-
nak sustatzea eta gauzatzea

	Egindako kanpainen kopurua

	LGTBI+ pertsonen errealitatea kon-
tuan hartzen duten kanpainen ko-
purua

	Ikuspegia eguneratzeko gauzatuta-
ko ekintzen kopurua
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ERREFERENTZIAKO ALORRA NEURRIAK EKINTZAK ADIERAZLEAK

1. HELBURUA 2.N. • 5. ekintza. Lan arlo guztietako 
langileak sexu- eta genero-aniz-
tasunean sentsibilizatzeko ekin-
tzak diseinatzea

	Egindako ekintzen kopurua

	Ekintzaren xede diren enpresen ko-
purua

	Ekintzaren xede diren enpresen ko-
purua

	Parte hartzen duten pertsonen ko-
purua

• 6. ekintza. Gizarte politiken di-
seinuan eta garapenean inter-
sekzionalitatea txertatzea

	Egindako ekintzen kopurua

• 7. ekintza. Sexu- eta genero-
aniztasuna jorratzen duten sen-
tsibilizatze ekintzak gauzatzea, 
desgaitasunen bat duten per-
tsonekin lan egiten duten tekni-
kari, zuzendari eta monitoreen-
tzat

	Egindako ekintzen kopurua

	Sexu- eta genero-berdintasuna jo-
rratzen duten departamentuen ko-
purua

2. HELBURUA

LGTBI+ pertsonen 
partaidetza 
artikulatzea

1.N. LGTBI+ 
pertsonen eta 

elkarteen 
partaidetza 
sustatzea

• 1. ekintza. Nafarroako LGTBI+ 
Kontseilua osatzea

	Parte hartu duten pertsonen kopu-
rua, sexuaren eta adinaren arabera

	Egindako bileren kopurua

• 2. ekintza. Nafarroako LGTBI+ 
elkarteen erregistroa sortzea

	LGTBI+ elkarteen erregistroa sor-
tzea

	Erregistroan inskribatutako elkarte-
en kopurua

• 3. ekintza. Irabazi asmorik gabe-
ko elkarte eta erakundeendako 
dirulaguntzak emateko deialdia 
egitea, sexu- eta genero-anizta-
suneko proiektuak gara daite-
zen sustatzeko, barnean hartuta 
memoria historikoa, nazioarte-
ko kooperazioa, osasuna...

	Dirulaguntzen deialdia zabaltzeko 
gauzatutako ekintzen kopurua

	Esleipenak, emandako baliabideak, 
planifikatutako eta garatutako pro-
iektuak eta abar aurkezten dituzten 
elkarteen eta irabazi asmorik gabe-
ko erakundeen kopuruari buruzko 
datuak

• 4. ekintza. Adineko LGTBI+ per-
tsonek LGTBI+ kolektibo eta el-
karteetan parte har dezaten 
sustatzea

	LGTBI+ inguruneko sozializazio eta 
topaketa guneetan parte hartze ak-
tiboa duten LGTBI+ adinekoen ko-
purua

	Beren parte hartzaile aktiboen arte-
an LGTBI+ adinekoak dituzten elkar-
te eta erakunde kopurua

2.N. Emakumeek 
LGTBI+ kolektibo 
eta elkarteetan 

parte har dezaten 
sustatzea

• 1. ekintza. LBT emakumeek 
LGTBI+ elkarte eta erakundee-
tan parte har dezaten sustatzea

	Parte hartzen duten emakumeen 
kopurua

• 2. ekintza. Emakumeek LGTBI+ 
talde eta erakundeetan parte 
hartzeko dituzten oztopoak lan-
tzeko ekintzak sustatzea

	Emakumeen parte hartzea susta-
tzeko gauzatutako ekintzen kopu-
rua
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4. LGTBI+ PERTSONEN ARRETA

ERREFERENTZIAKO 
ALORRA

NEURRIAK EKINTZAK ADIERAZLEAK

1. HELBURUA

LGTBI+ pertsonen 
arreta integrala 

bermatzea

1.N. LGTBI+ 
pertsonen 

arretarako zerbitzu 
publikoa 

bermatzea

• 1. ekintza. LGTBI+ pertsonei arreta 
emateko Nafarroako Gobernuaren 
zerbitzu publikoa finkatzea

 Urteko memoria egitea

 Urteko programa egitea

• 2. ekintza. LGTBI+ pertsonei arreta 
emateko baliabide eta zerbitzuen 
mapa bat prestatzea

 LGTBI+ pertsonei arreta emateko 
identifikatutako baliabide eta zerbi-
tzuak, hala publikoak nola gizarte 
ekimenekoak

 Baliabide mapa prestatzea

 Komunikazioko eta hedapeneko es-
trategia diseinatzea

 Baliabide mapa komunikatzea eta 
hedatzea

• 3. ekintza. Gazteei sozializazio pro-
zesuetan laguntzea, talde identi-
tateak sortzeko desberdintasunak 
errespetatuz

 14 eta 30 urte arteko herritarrek 
egindako eskabideen kopurua, se-
xuaren arabera

 14 eta 30 urte arteko herritarrei 
emandako arreten kopurua, sexua-
ren arabera

• 4. ekintza. Nafarroako transexualei 
laguntzeko eta arreta emateko gida 
ebaluatu eta eguneratzea

 Gida ebaluatzea

2.N. Arreta 
bermatzea, 

profesionalen eta 
arreta zerbitzuko 

sareen arteko 
koordinazio 
protokoloak 

prestatuz

1. ekintza. Profesionalen eta zerbitzu-
en arteko koordinazio protokoloak 
diseinatzea

 Diseinatutako protokoloen kopu-
rua

 Egindako bileren kopurua

 Jasotako aktak

2. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasu-
naren ikuspegia txertatzen duten lan 
sareak sortzea

 Sexu- eta genero-aniztasunaren ikus-
pegiko irizpideak txertatzen dituzten 
lan sareen kopurua

 Kalteberatasun egoeretan jardute-
ko eta egoera horiek ebaluatzeko 
protokoloetan txertatutako irizpi-
deak

3. ekintza. Protokolo bat garatzea, 
Nafarroako arreta zerbitzuetan gerta-
tzen ahal diren LGTBIfobiako gertaka-
riei ekiteko

 Protokoloa diseinatzea

 Artatutako kasuen kopurua

 Tresna daukaten zerbitzuen kopu-
rua
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IX. EZARPENAREN KRONOGRAMA 

1. ARDATZ ESTRATEGIKOA EKINTZA INSTITUZIONALA

1. HELBURUA Egiazko berdintasunaren zeharkakotasuna, alor guztietan.

EKINTZAK 2019 2020 2021 2022

1.N. Berariazko araudia garatzea eta onartzea sexu orientazioaren edo sexu- 
eta genero-identitatearen arloan

1. ekintza. Sexu orientazioaren, genero adierazpenaren eta sexu- edo genero-
identitatearen arloko eraginaren ebaluazioari buruzko araudia sustatzea eta 
ebaluazio hori egiteko gida bat diseinatzea

2. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasuna lantzen duten ekintzak eta tokiko 
ibilbide orria diseina daitezen sustatzea

3. ekintza.. Aholkularitza teknikoa ematea LGTBI+ arloan Nafarroako Gober-
nuko gainerako departamentu eta erakundeei, sexu- eta genero-aniztasuna-
ren alde egiteko

2.N. Sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea barneko eta kanpoko lan proze-
dura eta prozesuetan

1. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasuneko helburuak txertatzea administrazio-
ko departamentuek gauzatutako plan, programa eta ekintzetan

2. ekintza. Enplegu publikora sartzeko eta horretan mailaz igotzeko hautake-
ta-prozesuetan LGTBI+ errealitatearekin eta sexu- eta genero-aniztasunarekin 
lotutako edukiak txertatzea

3. ekintza.. LGTBI+errealitateari buruzko datuak txertatzea estatistikan eta 
datu tratamenduan

4. ekintza.. Datu bilketan sistematikoki txertatzea sexuaren aldagaia, sexu- 
eta genero-aniztasuna sailkatzeko kategoria guztietan

5. ekintza.. LGTBI+ pertsonen errealitateei buruzko ikerketak eta ikerlanak 
egitea

6. ekintza.. Jendaurrean jartzeko dokumentazio administratiboan pertsonek 
aukeratutako izena jartzea, garatzeko aukera dagoenean eta gaiari buruzko 
indarreko legeria errespetatuta

7. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegia txertatzea administrazi-
oko barne eta kanpo komunikazioan

8. ekintza. Gobernuko erabilera erkideko tokietan, konparaziorako, komune-
tan, berdintasuneko irudiak erabiltzea seinale eta karteletan. Irudiotan ez da 
egon behar diskriminaziorik sexu orientazioagatik, genero adierazpenagatik 
edo sexu- eta genero-identitateagatik

9. ekintza. Genero ikuspegia eta sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea hi-
tzarmen eta zerbitzu publikoetan
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1. ARDATZ ESTRATEGIKOA EKINTZA INSTITUZIONALA

Hezkuntzaren esparrua

EKINTZAK 2019 2020 2021 2022

3.N. Sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea Administrazioko departamentueta-
ko alor guztietan.

1. ekintza. Transexualitate kasuetako Hezkuntza Protokoloaren ebaluazioa gau-
zatzea

2. ekintza. Nafarroako ikastetxe sarean hezkidetzako planak ezartzea

3. ekintza. Informazio-materialak prestatzea eta hedatzea

4. ekintza. LGTBI+fobiagatik sortutako portaera eta jarrera diskriminatzaileei bu-
ruzko ikerketak egitea

5. ekintza. Hezkuntza curriculumean sexu- eta genero-aniztasuna eta familien 
aniztasuna txertatzea

6. ekintza. Hezkuntzako metodologia eta baliabideak berrikustea, sexu eta gene-
roarekiko eta genero-identitate eta -adierazpenarekiko ulermena eta errespetua 
handitze aldera

7. ekintza. Ikastetxeetako antolakuntzaren eta funtzionamenduaren araudia be-
rrikustea eta egokitzea, LGTBI+ pertsonen berdintasun soziala txertatzeko

8. ekintza. Unibertsitate publikoetan, prestakuntzako eta sentsibilizatzeko ekin-
tzak, ikerlanak eta ikerketa proiektuak eta diskriminazio eza bultzatzen duten 
protokoloak sustatzea

1. ARDATZ ESTRATEGIKOA EKINTZA INSTITUZIONALA

Bizi zikloen alorra

EKINTZAK 2019 2020 2021 2022

3.N. Sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea Administrazioko departamentueta-
ko alor guztietan.

1. ekintza. LGTBI+fobia arrisku adierazle moduan txertatzea adingabeak babeste-
ko sistemetan

2. ekintza. «Adingabeen interesa» printzipioaren aplikazioaren jarraipena egitea, 
martxoaren 15eko 3/2007 Legean (pertsonen sexuaren aipamena erregistroan 
zuzentzea arautzen duena)

3. ekintza. LGTBI+ adingabearen eta erakundearen artean komunikatzeko tresna 
bat diseinatzea

4. ekintza. Ikerketa soziologikoak egitea adineko LGTBI+ pertsonei buruz

5. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea adinekoendako tutoretzako 
etxebizitzen eta egoitzen arretan eta kudeaketan

 121. NAO, 2019ko ekainaren 24koa

Orria: 48 / 54Instituto Navarro para la Igualdad 
Nafarroako Berdintasunerako Institutua

LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzko 
ekainaren 19ko 8/2017 Foru Legearen 2019-2022ko ekintza plana



1. ARDATZ ESTRATEGIKOA EKINTZA INSTITUZIONALA

Eskubide sozialen eta kalteberatasunen alorra

EKINTZAK 2019 2020 2021 2022

3.N. Sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea Administrazioko departamentue-
tako alor guztietan

1. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasuneko gida bat prestatzea, migratzaileekin 
lan egiten duten eragile eta erakundeentzat

2. ekintza. Sentsibilizatzeko ekintzak gauzatzea sexu- eta genero-aniztasunaren 
ikuspegia sustatzeko ijitoekin lan egiten duten elkarteen barnean

1. ARDATZ ESTRATEGIKOA EKINTZA INSTITUZIONALA

Osasunaren eta sexu- eta ugalketa-eskubideen alorra

EKINTZAK 2019 2020 2021 2022

3.N. Sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea Administrazioko departamentue-
tako alor guztietan

Transexualei, transgeneroei eta intersexualei arreta emateko zerbitzu publikoa finkatzearekin lotutako ekintzak

1. ekintza. Genero ikuspegia bermatzea eta LGTBI+ pertsonen premiei erantzu-
tea

LGTBI+ pertsonen sexu- eta ugalketa-eskubideak osasun sisteman estaltzeari buruzko ekintzak

1. ekintza. Transexualen arreta integralerako protokoloa diseinatzea

2. ekintza. Intersexualen arreta integralerako protokoloa diseinatzea

3. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasuneko ikuspegia duten osasun ikerketak 
egitea

4. ekintza. Osasunari eta sexu- eta ugalketa-eskubideei buruzko gida egitea, 
emakume lesbiana, bisexual eta transexualentzat

5. ekintza. Emakume lesbiana, bisexual eta transexualen arretarako irizpideak 
berrikustea Osasunbideko ginekologia zerbitzuetan

1. ARDATZ ESTRATEGIKOA EKINTZA INSTITUZIONALA

Lan esparrua

EKINTZAK 2019 2020 2021 2022

3.N. Sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea Administrazioko departamentue-
tako alor guztietan

1. ekintza. Enpleguko Politika Publikoak diseinatzea, sexu- eta genero-aniztasu-
na barnean hartuta

2. ekintza. Lan ingurunean sexu orientazioagatiko eta genero-adierazpen edo 
-identitateagatiko diskriminazioak hautemateko protokoloa gauzatzea
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1. ARDATZ ESTRATEGIKOA EKINTZA INSTITUZIONALA

Aisia, kultura eta kirol jarduera fisikoaren alorra

EKINTZAK 2019 2020 2021 2022

3.N. Sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea Administrazioko departamentue-
tako alor guztietan

1. ekintza. Kirol arloko jazarpen egoeretan jarduteko protokoloa diseinatu eta 
hedatzea

2. ekintza. LGTBI+fobia desagerrarazteko lan prozesu bat sortzea kirolaren ar-
loan

3. ekintza. Material pedagogikoa sortzea, kirolaren arloan mugitzen diren per-
tsonek eta erakundeek tresnak izan ditzaten, sexu- eta genero-aniztasunaren 
ikuspegia txertatzeko

4. ekintza. Banakako aldagelak egokitzea, aldatzeko toki pribatuak eskatzen 
dituztenentzat

5. ekintza. LGTBI+ errealitatea txertatzea kultur arloko plan eta ikerketetan

6. ekintza. Kultura inklusiboa sustatzea

7. ekintza. LGTBI+ errealitatea eta eskubide berdintasunaren aldeko borrokaren 
erreferenteak ikusgai jartzea

1. ARDATZ ESTRATEGIKOA EKINTZA INSTITUZIONALA

Memoriaren alorra

EKINTZAK 2019 2020 2021 2022

3.N. Sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea Administrazioko departamentue-
tako alor guztietan

1. ekintza. LGTBI+ kolektiboaren memoria berreskuratzeko ekintzak sustatzea

1. ARDATZ ESTRATEGIKOA EKINTZA INSTITUZIONALA

Segurtasun publikoaren alorra 

EKINTZAK 2019 2020 2021 2022

3.N. Sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea Administrazioko departamentue-
tako alor guztietan

1. ekintza.. Gorroto delituak kudeatzeko protokoloa diseinatzea eta prestatzea, 
herritarren segurtasuneko profesionalentzat

2. ekintza. Delituen biktimei laguntzeko zerbitzuaren berri ematea LGTBI+ es-
parruan

3. ekintza. Poliziaren eta epaitegien egoitzetarako protokolo bat diseinatzea, 
LGTBI+ pertsonei tratu eta egonaldi egokia bermatzeko

4. ekintza. LGTBI+ pertsonen aurkako indarkeriaren errealitateari buruzko infor-
mazio bilketa egokitzea
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1. ARDATZ ESTRATEGIKOA EKINTZA INSTITUZIONALA

Garapenerako nazioarteko lankidetzaren alorra 

EKINTZAK 2019 2020 2021 2022

3.N. Sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea Administrazioko departamentue-
tako alor guztietan

1. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasunean harrera, babesa eta laguntza emateko 
programa garatzea, beren sexu orientazioagatik eta genero-adierazpen edo 
-identitateagatik jaioterritik ihes egin behar izan duten LGTBI+ pertsonentzat

1. ARDATZ ESTRATEGIKOA EKINTZA INSTITUZIONALA

 2. Helburua. Erakundeen arteko koordinazioko mekanismoak ezartzea

EKINTZAK 2019 2020 2021 2022

1.N. LGTBI+ pertsonen berdintasunerako koordinazioa eta elkarlana indartzea

1. ekintza. Esku hartze koordinatua egitea Nafarroako Gobernuko departamen-
tuen artean, eta Gobernuaren eta LGTBI+ arloan esku hartzen duten Nafarroako 
Foru Komunitateko beste erakunde batzuen artean

2. ekintza. Erakunde arteko koordinazioa toki alorrarekin

3. ekintza. Esperientziak eta jardunbide egokiak trukatzeko ekitaldietako partai-
detza eta elkarlana sustatzea

2. ARDATZ ESTRATEGIKOA PRESTAKUNTZA ETA TREBAKUNTZA

1. Helburua. Profesionalak prestatzea eta trebatzea

EKINTZAK 2019 2020 2021 2022

1.N. Lanbide trebakuntza bermatzea, sexu- eta genero-aniztasunari buruzko 
oinarrizko prestakuntzaren bidez

1. ekintza. Oinarrizko prestakuntza eskaintza diseinatzea sektore publikoko pro-
fesionalak prestatzeko eta trebatzeko

2.N. Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko berariazko prestakuntza ematea 
lotutako departamentu eta organismo guztiei

1. ekintza. Berariazko edukiak prestatzeko aholku ematea, lotutako departamen-
tu eta organismoetako profesionalen eskumenak bermatzeko
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA Sentsibilizatzea eta parte-hartzea 

1. Helburua. Sexu- eta genero-aniztasuneko balioak, ikusgaitasuna eta erreferenteak ematea herritarrei

EKINTZAK 2019 2020 2021 2022

1.N. Modu estentsiboan sentsibilizazioa

1. ekintza. Kanpainak gauzatzea egun seinalatuetan (maiatzak 17, Homofobiaren, 
Transfobiaren eta Bifobiaren aurkako Nazioarteko Eguna; ekainak 28, LGTBI+ Ha-
rrotasunaren Nazioarteko Eguna)

2. ekintza. Sentsibilizatze ekintzak gauzatzea apirilaren 26ko Lesbianen Ikusgarri-
tasunaren Egunaren harira

3. ekintza. Martxoaren 31ko Transen Ikusgarritasunaren Egunaren eta LGTBI+ 
alorreko beste data garrantzitsu batzuen inguruan sentsibilizatzeko ekintzak 
gauzatzea

2.N. Herritarrak sentsibilizatzea LGTBI+ berdintasunari eta sexu- eta genero-
aniztasunari buruz, alor espezifikoetatik abiatuta

1. ekintza. Landa ingurunean LGTBI+ pertsonen ikusgarritasuna sustatzeko ekin-
tzak gauzatzea

2. ekintza. Hezkuntza komunitatearendako sentsibilizatze kanpainak

3. ekintza. Adinekoen egoitzen erabiltzaileak sexu- eta genero-aniztasunean sen-
tsibilizatzeko ekintzak

4. ekintza. Sexu transmisioko infekzioak prebenitzeko eta sexu heziketa emateko 
kanpainak sustatzea eta gauzatzea

5. ekintza. Lan arlo guztietako langileak sexu- eta genero-aniztasunean sentsibili-
zatzeko ekintzak diseinatzea

6. ekintza. Gizarte politiken diseinuan eta garapenean intersekzionalitatea txer-
tatzea

7. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasuna jorratzen duten sentsibilizatze ekintzak 
gauzatzea, desgaitasunen bat duten pertsonekin lan egiten duten teknikari, zu-
zendari eta monitoreentzat
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3. ARDATZ ESTRATEGIKOA Sentsibilizatzea eta parte-hartzea 

2. Helburua. LGTBI+ pertsonen partaidetza artikulatzea

EKINTZAK 2019 2020 2021 2022

1.N. LGTBI+ pertsonen eta elkarteen partaidetza sustatzea

1. ekintza. Nafarroako LGTBI+ Kontseilua osatzea

2. ekintza. Nafarroako LGTBI+ elkarteen erregistroa sortzea

3. ekintza. Irabazi asmorik gabeko elkarte eta erakundeendako dirulaguntzak 
emateko deialdia egitea, sexu- eta genero-aniztasuneko proiektuak gara daite-
zen sustatzeko, barnean hartuta memoria historikoa, nazioarteko kooperazioa, 
osasuna...

4. ekintza. Adineko LGTBI+ pertsonek LGTBI+ kolektibo eta elkarteetan parte har 
dezaten sustatzea

2.N. Emakumeek LGTBI+ kolektibo eta elkarteetan parte har dezaten sustatzea.

1. ekintza. LBT emakumeek LGTBI+ elkarte eta erakundeetan parte har dezaten 
sustatzea 

2. ekintza. Emakumeek LGTBI+ talde eta erakundeetan parte hartzeko dituzten 
oztopoak lantzeko ekintzak sustatzea

4. ARDATZ ESTRATEGIKOA LGTBI+ PERTSONEN ARRETA

1. Helburua. LGTBI+ pertsonen arreta integrala bermatzea

EKINTZAK 2019 2020 2021 2022

1.N. LGTBI+ pertsonen arretarako zerbitzu publikoa bermatzea

1. ekintza. LGTBI+ pertsonei arreta emateko Nafarroako Gobernuaren zerbitzu 
publikoa finkatzea

2. ekintza. LGTBI+ pertsonei arreta emateko baliabide eta zerbitzuen mapa bat 
prestatzea

3. ekintza. Gazteei sozializazio prozesuetan laguntzea, talde identitateak sortze-
ko desberdintasunak errespetatuz

4. ekintza. Nafarroako transexualei laguntzeko eta arreta emateko gida ebaluatu 
eta eguneratzea

2.N. Arreta bermatzea, profesionalen eta arreta zerbitzuko sareen arteko koor-
dinazio protokoloak prestatuz

1. ekintza. Profesionalen eta zerbitzuen arteko koordinazio protokoloak diseina-
tzea

2. ekintza. Sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegia txertatzen duten lan sareak 
sortzea

3. ekintza. Protokolo bat garatzea, Nafarroako arreta zerbitzuetan gertatzen 
ahal diren LGTBIfobiako gertakariei ekiteko
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X. AURREKONTU AURREIKUSPENA 

Ekainaren 19 8/2017 Foru Legea (LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzkoa) garatzeko Ekintza Plan hau 
ezartzeko, ez da handitu behar 2018rako aurrekontuetan ezarritako aurrekontu gastua. 

Ekintza Planean aurreikusitako ekintzak Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren aurrekontu arruntaren bidez 
eta, hala badagokio, Administrazioko departamentu bakoitzaren aurrekontuaren bidez gauzatzea aurreikusten 
da, eta datozen aurrekontu ekitaldietan egonen diren aurrekontu baliabideen mende daude.

Beste edozein planekin gertatzen den gisan, hau gauzatzearen arrakasta, hein handi batean, aurrekontu zuzkidura 
egokia izatearen baitan egonen da, aukera eman behar baitu hemen proposatutako neurrietako asko arrakasta 
eta jarraitutasuna izateko bermez ezartzeko.
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