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1. Hitzaurrea 

 

1.1.–Diagnostikoaren helburuak 

Nafarroako Toki Entitateek, 8/2017 Foru Legea, ekainaren 19koa, pertsona lesbiana, gay, 

bisexual, transexual, transgenero eta intersexualen (LGTBI+) berdintasun sozialari 

buruzkoa ezartzerako orduan, batetik, topatzen dituzten traba, sinesmen mugatzaile, 

eragozpenen, eta, bestetik, eskura dauzkaten tresna eta baliabideen azterketa da lan 

honen ardatza.  

Diagnostiko hau Foru Legea garatzen duen 2019/2022 aldirako Ekintza Planean dauden 

lau ardatzetako lehenengoari dagokio. Erakunde Ekintzari buruzko ardatz estrategiko 

horrek barnean hartzen ditu erakundeen arteko koordinazioa eta egiazko berdintasuna 

arlo desberdinetan zeharka aplikatzea, hala nola, hauetan: Hezkuntza; Bizitza zikloak; 

Gizarte eskubide eta ahulguneak; Osasuna, sexu- eta ugalketa-eskubideak, besteak 

beste. 

Dokumentuak jasotzen ditu: Nafarroako Foru Komunitateko Toki Entitateetan Legea 

ezartzeko oraingo egoerari buruzko informazioa; legearen ezarpen maila horren 

arrazoiei buruzko gogoetak; toki erakundeen eta gainerako antolakundeen arteko 

koordinazioaren azterketa bat; Nafarroako Gobernuaren zerbitzuen balorazioa, Toki 

Entitateena; eta, azkenik, Ibilbide Orria osatzeko proposamen batzuk.  

Azterlana egiteko, ikuspegi feminista eta zeharkakotik parte hartzeko prozesuan 

oinarritutako metodologia erabili da. Prozesuan Toki Entitateen ahotsak hartu dira 

aintzat, bai udaletako langile teknikoenak, bai langile politikoenak, baita honako hauen 

ahotsak ere: legea ezartzean funtsezkoenak diren erakundeak, hala nola Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua (NABI), NABIko LGTBI+ Arloko Berdintasunerako 

Zuzendariordetza eta Kattalingune (LGTBI+ pertsonei arreta emateko zerbitzua, 

Nafarroako Gobernukoa); Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa (NUKF) eta 

LGTBI+ elkarte eta kolektiboak, bai landa eremuetakoak, bai hiriburukoak, hori guztia, 

azterketan ikuspegi desberdinak jasotzeko eta, horrela, egoerari buruzko azterketa 

sakonagoa eta etorkizunerako proposamenak egiteko asmoz.  

Ikerketa prozesuak Nafarroako Berdintasunerako Institutua (NABI) izan du 

koordinatzaile. Erabilitako metodologia, landa lanaren plana eta kategoria matrizea 

NABIren zuzendaritzak eta LGTBI+ arloko Berdintasunerako Zuzendariordetzak 

(arduradun gisa) adostu eta onetsi zituzten. Bigarren mailako iturrien berrikuspen 

dokumentalaren faseak, metodologia eraikitzea, landa lana egiteko tresnak prestatzea, 

landa lan kuantitatibo eta kualitatiboa ezartzea eta ondorengo emaitzen azterketa 2021eko 

apiriletik irailera bitartean burutu dira. 
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1.2 Azterlanaren testuingurua eta aurrekariak 

LGTBI+ pertsonen giza eskubideak aintzatesteko bidea hamarkadak daramatza 
Espainiako Estatuan. Arestiko historia markatu duen une gogoangarrietako bat 
homosexualitatearen despenalizazioa izan zen, 1978an; handik aurrera, LGTBI+ 
pertsonen oinarrizko eskubideak onartzeko prozesua hasi zen.  

 

Eskubideen arloko aurrerapausoarekin batera, LGTBI+ pertsonen eskubideak babesten 
duen eta sentsibilizazioa eta indarkeria ekintzen prebentzioa sustatzen duen estatu 
mailako lege esparrua onartu da. Erreferentziako araudien artean nabarmentzekoak dira: 
gorroto krimenak kondenatzea (4/1995 Lege organikoa), berdintasunezko ezkontza 
onartzea (13/2005 Legea) eta trans pertsonen nortasuna onartzea (pertsonen sexuari 
buruzko erregistro aipamena zuzentzeko 3/2007 Legea).  

Azken hamarraldietan aurrerapauso garrantzitsuak egin arren, pertsonen diskriminazioa 
eta bazterkeria –sexu-orientazioagatik, genero adierazpenagatik edo genero 
identitateagatik– gizartean ezkutuan daude oraindik ere. Estatuko Lesbiana, Gay, 
Transexual eta Bisexualen Federazioak (FELGTB) adierazi duenez, 2019an argitaratutako 
azterlanean, Espainiako Estatuan, 16 eta 24 urte bitarteko trans pertsonen gutxienez 
% 58k jasan dute transfobia ikastetxe ingurunean, eta biktima horien % 58k esan du 
ikastetxeak ez zuela hartu erantzuleak zigortzeko neurririk. Gainera, LGTBI+ 
kolektiboek, elkarteek eta akademikoek ikerketa egin dute LGTBI+ pertsonek lan, 
hezkuntza, gizarte, kultura eta familia arloetan, bizitza etapa guztietan (zahartzaroa eta 
horri loturiko mendekotasun egoera barne) oraindik ere topatzen dituzten oztopoei buruz. 
Oraindik ere beharrezkoa da pertsona guztien gizarte berdintasuna bultzatzeko tresna eta 
zerbitzuak sortzea. 

Nafarroako Foru Komunitateak, bere konpromisoen artean, LGTBI+ pertsonen 
gizarte berdintasuna sustatzea ezarri du; printzipio hori betez, 8/2017 Foru Legea 
onartu eta hura ezartzeko planifikazio estrategikoa prestatu du, 2019-2022 aldirako 
Ekintza Planean jasotakoa.  

Nafarroako Foru Komunitatean egituratutako eskubide esparru horren aurrekarien artean, 
nabarmentzekoak dira: 

 Transexualei Arreta emateko Batzordea sortzea, 2016. urtean, Nafarroako 
Berdintasunerako Institutuaren ekimenez. 

 LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzko ekainaren 19ko 8/2017 Foru 
Legea onartzea. 

 Nafarroako Foru Komunitateko LGTBI+ pertsonen gizarte egoerari buruzko 
diagnostikoa, 2018. urtean zehar egindakoa.  

 8/2017 Foru Legea garatzeko 2019-2022 aldirako Ekintza Plana egitea. 

 Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko oinarrizko gida sortzea, Nafarroako 
Berdintasunerako Institutuaren eskutik, 2020. urtean. 

 Sexu aniztasunaren balioetan sentsibilizatzeko eta LGTBI+ pertsonen eta 
kolektiboen ikusgarritasuna sustatzeko lehenengo programa ibiltaria abian jartzea; 
programa Erdialdeko 20 herritan garatu zen 2020. urtean zehar eta Lizarrerriko 15 
herritan, 2021. urtean. 
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1. artikulua: "Foru lege honen xedea da printzipioak, baliabideak eta neurriak ezartzea eta arautzea, 
LGTBI+ pertsonen eskubideak eta benetako berdintasun gauzatua erabat bermatzeko, bidea izanik 
sexu-joera, genero-adierazpen eta sexu- edo genero-identitateagatiko diskriminazio ororen prebentzioa, 
zuzenketa eta deuseztapena, Nafarroako Gobernuaren eta toki entitateen eskumenekoak diren esparru 
publiko zein pribatuetan". 

 

 Burlatako Udalarekin lankidetza hitzarmena sinatzea, herrian LGTBI+ politika 
publikoak bultzatzeko, Udalean LGTBI+ atala sortzea eta berariazko jarduera 
programa bat garatzea barne. Toki mailan, gai horretan diharduen lehenengo 
unitate espezifikoa da. 

 Lehenengo aldiz, "LGTBI+: Sexu- eta genero-aniztasuna (Oinarriak)” izenburuko 
ikastaroa abian jartzea; administrazio publikoko langile teknikoei zuzendurikoa, 
Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuaren eskutik (INAP). 

 

Ekintza horiek lagungarriak dira Nafarroako Foru Komunitatearen helburua –LGTBI+ 
pertsonen eskubideak eta gizarte berdintasuna bermatzea– lortzeko. Ildo horretan, sexu- 
eta genero-aniztasuna (LGTBI+) Nafarroako Foru Komunitatearen toki entitateetan 
txertatzeko azterlan estrategikoa beste urrats bat da udalerriek aurre egiten dieten 
erronkak eta toki entitateen ahalmenak indartzeko beharrezkoak diren ekintza 
estrategikoak aztertzeko bidean. 
 

1.3 8/2017 Foru Legearen eta 2019-2022 aldirako Ekintza Planaren ondorioak 
toki entitateetan 

8/2017 Foru Legea, ekainaren 19koa, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzkoa, 
Nafarroako Foru Komunitatean pertsona lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgenero 
eta intersexualen eskubideak bermatzeko onartu zen. Azterlan honetan parte hartu zuten 
erakundeek komentatu zutenez, legea idazteko kontsulta prozesu bat burutu zen eta 
legedi nahiko osatua dela esan zuten; izan ere, genero- eta sexu-aniztasuna onartzen 
du eta LGTBI+ pertsonen eskubideak betetzeko neurri positiboak jasotzen ditu. 

Foru Legeak ezartzen du Nafarroako Foru Komunitateko erakunde eta entitate publiko 
guztiek ardura dutela LGTBI+ pertsonen gizarte berdintasuna sustatzeko, eta mota 
guztietako diskriminazioari eta LGTBIfobiari aurrea hartzeko. Horrek barnean hartzen ditu 
gizarte bizitzaren esparru guztiak, pertsonen bizi etapa guztietan.  

 

Legeak 3. artikuluaren 2. puntuan aipatzen duenez, toki entitateek “sexu-joerari, genero-
adierazpenari eta sexu- edo genero-identitateari buruzko ekintza positiboak lagunduko 
dituzte, eta, halaber, Erkidegoko LGTBI+ asoziazionismoari eta dituen proiektuei 
sostengua emanen diete”, bakoitzak bere eskumenen esparruan.  

Halaber, 4. artikuluan, legeak ezartzen du erakunde eta entitate publiko guztiek 
beharrezkoak diren neurri administratiboak hartuko dituztela, zerbitzu eta prestazio 
publiko eta pribatuak jasotzen dituzten pertsonen gaineko aipuetan sexu- edo 
genero-identitate adierazia azal dadin, kasuko pertsonaren duintasuna eta 
pribatutasuna errespetatuz. Artikulu berean, gainera, jarduketak eta neurriak udalerri 
txikien eta landa eremuaren beharrizan berezietara egokitzeko beharra aipatzen da.  
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Aipamen horietaz gain, legeak berariaz xedatzen du, familia bestelakotasunaren babesari 
buruzko 23. artikuluan, “toki entitateek familiei zuzendutako informazio programak izanen 
dituztela, afektu- eta sexu-errealitate ezberdinak dibulgatzeko eta sexu-joera, genero-
adierazpen eta sexu- edo genero-identitateagatiko diskriminazioaren aurka borrokatzeko”. 
Programa horiek egiteko, LGTBI+ Berdintasunerako Organo Koordinatzailearen laguntza 
eskatuko da; gaur egun, NABIko LGTBI+ arloko Berdintasunerako Zuzendariordetzak 
betetzen du zeregin hori.  
 
8/2017 Foru Legea onartu ondoren, 8/2017 Foru Legeari loturiko 2019-2022 aldirako 
Ekintza Plana sortu zen, legearen VI. kapituluko seigarren xedapen gehigarria, 
“LGTBI+ pertsonen benetako berdintasun gauzatua bermatzeko neurriei” buruzkoa, 
betetze aldera. Plan horrek ezarpena eragingarri bihurtzen du, eta 4 urteko gauzatze epea 
du. Planak 8/2017 Foru Legea ezartzeko estrategia eta helburu argiak finkatzen ditu; 
berariaz legea toki entitateetan ezartzeko sortu ez bazen ere, entitate horiek tartean 
sartzen dira helburu eta ekintza batzuetan.  

Izan ere, 1. helburuak (“Orientazio sexualari eta genero edo sexu identitateari buruzko 
gaietako araudia eta ibilbide orri espezifikoak osatzea”) 2. ekintza jasotzen du: ekintzen 
ibilbide orrien bidezko diseinua tokiko esparruan bultzatzea, toki entitateetan LGTBI+ 
pertsonen gizarte berdintasunaren printzipioa zeharkako bihurtuz. Ekintza horren 
adierazleek ekintza planak dauzkaten udalen kopurua aipatzen dute, eta erakunde guztiak 
sartzen ditu tartean, udalak barne.  

Gainera, ekintza planak honako hauek ezartzea hartu du helburutzat: erakundeen eta 
tokiko esparruaren arteko koordinaziorako mekanismoak; eta aholkularitzak, udal 
bakoitzari LGTBI+ errealitateari buruzko ibilbide orri propioa diseinatzen laguntzeko. 
Ekintza horrek zuzenean sartzen du tartean NABI, erreferente eta arduradun gisa.  

Azterlan hau diagnostikoa egiteko eta Toki Entitateentzako Ibilbide Orria taxutzeko 
prozesuaren zati da; horren bidez, hain zuzen, lurralde mailatik sustatu beharreko 
berariazko ekintzak –legea udalerrietan ezartzeari begira, erakundearteko koordinazioa 
hobetzea ahalbidetzen dutenak– ezartzea espero da.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Azterketa estrategikoa, sexu- eta genero-aniztasuna (LGTBI+) Nafarroako 
Foru Komunitateko Toki Entitateetan sartzeko - NAFARROAKO 

BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA (NABI)  
 

 

9 
 

Ondoko taulak Ekintza Planaren jomugak eta helburuak erakusten ditu, baita 8/2017 

Foru Legearen artikuluak ere, non toki entitateak aipatzen diren: 

 
8/2017 Foru Legea 

 

 
Toki Entitateen eskumenak jasotzen dituzten Legearen artikuluak 

 
1. artikulua. 
8/2017 Foru 
Legearen 
xedea 

1. Printzipioak, baliabideak eta neurriak ezartzea eta arautzea, LGTBI+ 
pertsonen eskubideak eta benetako berdintasun gauzatua erabat 
bermatzeko, bidea izanik sexu-joera, genero-adierazpen eta sexu- edo 
genero-identitateagatiko diskriminazio ororen prebentzioa, zuzenketa eta 
deuseztapena, Nafarroako Gobernuaren eta toki entitateen eskumenekoak 
diren esparru publiko zein pribatuetan". 

3. artikulua. 
Aplikazio 
esparrua eta 
betetze 
bermea. 

3.2 “Nafarroako Gobernuak, 
Nafarroako Parlamentuak, 
Nafarroako toki entitateek eta haien 
mendeko edo haiekin lotuta dagoen 
edozein entitatek, zuzenbide 
publiko zein pribatukoak izan, eta 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen 
Federazioak, foru legea betetzen 
dela bermatuko dute, eta 
eraginkorra izan dadin behar diren 
baldintzak sustatuko dituzte, zeinek 
bere eskumenen esparruan. Ildo 
horretatik, sexu-joerari, genero-
adierazpenari eta sexu- edo 
genero-identitateari buruzko ekintza 
positiboak lagunduko dituzte, eta, 
halaber, Erkidegoko LGTBI+ 
asoziazionismoari eta dituen 
proiektuei sostengua emanen diete. 

3.3 Foru lege hau aplikatuko da 
LGTBI+ pertsonen bizitzako edozein 
aldi eta arlotan. 

23. artikulua. 
Familia 
bestelakotasuna
ren babesa 

23.2 Familiaren arloko erakunde 
eskudunak eta toki entitateek, 
familiei zuzendutako informazio 
programak izanen dituzte, afektu- 
eta sexu-errealitate ezberdinak 
dibulgatzeko eta sexu-joera, 
genero-adierazpen eta sexu- edo 
genero-identitateagatiko 
diskriminazioaren aurka 
borrokatzeko. Programa horiek 
egiteko, LGTBI+ Berdintasunerako 
Organo Koordinatzailearen parte-
hartzea eskatuko da. 

23.5 Arreta integrala emateko 
zerbitzuak, 13. artikuluaren 9. 
apartatuak aipatzen duenak, artatu 
egin behar ditu, toki entitateekin 
koordinatuta, familiaren esparruko 
diskriminazioaren biktimak, eta haiei 
laguntza eman, bereziki indarkeria 
matxistaren kasuetan edo LGTBI+ 
pertsonak inplikatuta dauden kasuetan. 
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8/2017 Foru Legearen Ekintza Plana 2019-2022 aldirako 

 

Ardatz 
estrategikoa 

Helburua Jomuga Ekintza Adierazlea 

 
1. EKINTZA 
INSTITUZIONALA 

1. helburua: 
Benetako 
berdintasuna 
zeharkako 
bihurtzea, 
esparruka 

1. NEURRIA: 
Orientazio 
sexualari eta 
genero edo sexu 
identitateari 
buruzko 
gaietako araudia 
eta ibilbide orri 
espezifikoak 
osatzea 

2. ekintza. Sexu- 
eta genero-
aniztasunari 
heltzen dioten 
ekintzak garatzeko 
eta toki esparruko 
ibilbide orria 
osatzeko bultzada. 
Horretarako, 
areagotuko da 
LGTBI+ berariazko 
ekintzak dituzten 
Nafarroako 
erakunde publikoen 
kopurua, eta 
LGTBI+ pertsonen 
gizarte 
berdintasunaren 
printzipioa toki 
entitateetan 
zeharkako 
bihurtuko da.  
 
Entitate 
arduraduna: 
Departamentu 
guztiak. 

LGTBI Ekintza 
Plana daukaten 
udalen kop.  
 
LGTBI Ekintza 
Planak 
dauzkaten 
udalerrietan bizi 
diren herritarren 
kop. 

2. helburua: 
Instituzioen 
arteko 
koordinazio 
mekanismoak 
ezartzea 

1. NEURRIA: 
LGTBI+ 
pertsonen 
berdintasunerak
o koordinazioa 
eta elkarlana 
indartzea. 

2. ekintza. Tokian 
tokiko instituzioekin 
koordinazioa sortu 
eta toki entitateei 
aholkularitza 
ematea LGTBI+ 
errealitateari 
helduko dion 
ibilbide orri bat 
diseinatzeko.  
 
Entitate 
arduraduna: NABI 

Bileretan parte 
hartzen duten 
erakundeen eta 
toki entitateen 
kop. 
 
Sustatutako 
neurrien kop.  
 
Nafarroako 
tokiko 
berdintasun 
arloetan 
banatutako 
ibilbide orrien 
kop. 

 

1 . taula. Toki entitateen eskumenak, 8/2017 Foru Legean eta 2019-2022 aldirako Ekintza Planean. 
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2. Aplikatutako ikuspegi metodologikoa 

 

Kalidadea lanean ari da, erakundeei laguntzeko prozesu guztietan ikaskuntza tresnak 

txertatzeko. Ildo horretan, eztabaidak errazteko eta jarduerak prozesuan zehar zehazteko 
metodologia ezarri da. Hori guztia, agerian utzitako beharrizanen azterketa eginda eta 
tresnak tartean sartutako eragileen profilera, testuingurura eta NABIrekin koordinaturik 
adostutako lehenespenera egokituta. 

Prozesu osoa hiru ikuspegi aintzat harturik garatu zen: ikuspegi feminista, intersekzionala 
eta parte hartzailea. Ikuspegi feministak disidente sexualek eta genero identitate 
desberdinak dituztenek bizi izaten duten zapalkuntza aztertzeko analisi markoa ematen 
du, eta indarkeria matxistaren logikak eta indarkeria horrek kultura patriarkalaren aginduak 
baztertzen dituzten pertsonengan duen eragina ulertzea ahalbidetzen du. 

Ikuspegi intersekzionalak Kimberle Crenshaw1 (1991) feministaren ekarpenak, 
aniztasunari buruzko begirada zabaltzen eta pertsonek bizi izaten dituzten zapalkuntza 
egoera anitzak –sexu orientazio eta genero identitateaz gain, arrazismo, pobrezia, 
lodifobia eta kapazitismo bezalakoei loturikoak– aztertzen laguntzen du. Crenshaw-ek 
(1991) esan duenez, indarkeriak gainjartzen dira eta ezin dira bereizita aztertu, ezta 
hierarkizatu ere; guztiak batera ulertu behar dira, eta hori erronka bihurtzen da politika 
publikoak ezartzeko orduan. 

Erabilitako tresna guztiak eta ikerketa prozesua ikuspegi parte hartzailean oinarritu 
ziren, eragile garrantzitsuenen ikuspegi desberdin gehien barnean hartzeko. Egitura 
metodologikoa eta erabaki estrategikoak NABIrekiko adostasunez hartu ziren, eta hainbat 
udal, LGTBI+ elkarte eta 8/2017 Foru Legea ezartzearekin zerikusia duten bestelako 
erakunde eta entitateen parte hartzea bermatu.  

 

2.1 Erabilitako metodoa eta teknikak 

Azterketa ereduak eragileak, ereduak eta tresnak integratzen ditu. Generoa, sexu 
aniztasuna eta kulturartekotasuna errespetatzen dituzten kategoria eta tresnak erabili dira, 
eskubideen ikuspegia hartuta. Azterketa dokumentaleko teknikak eta lehen mailako 
iturriak konbinatu ziren, zuzenean parte hartu zuten eragileei egindako kontsulten bidez.  

 

Kabinete lanean, aurretiko azterlanak aztertu ziren, baita 8/2017 Foru Legearen marko 
legala eta instituzionala ere, onespenaren testuingurua, norainokoa eta gaur egungo 
ezartze maila sakonago ezagutzeko. Era berean, berraztertu egin dira lehenago egindako 
diagnostikoak, aipatu legea garatzeko 2019-2022 aldirako Ekintza Plana, Nafarroako 
LGTBI+ Kontseiluaren eraketa eta legeari eta LGTBI+ pertsonen gizarte berdintasunaren 
sustapenari loturiko gainerako dokumentazioa.  

 

 

                                                
1 Crenshaw, Kimberlé. (1991).  Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of 

Color. Stanford Law Review, (43), 1.241-1.299. Itzulpena: Raquel (Lucas) Platero eta Javier Sáez. 
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Bigarren mailako iturriei dagokienez, honako hauek aztertu dira:  

 

Dokumentuak 

8/2017 Foru Legea, ekainaren 19koa, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzkoa 
(2017). Nafarroako Foru Komunitatea. 

Nafarroako Foru Komunitateko LGTBI+ pertsonen gizarte egoerari buruzko diagnostikoa. 

Iruñeko LGTBI populazioaren errealitateari buruzko diagnostikoa. 

Sexu eta Genero Aniztasunari buruzko Oinarrizko Gida, Nafarroako Berdintasunerako 
Institutuak egina (2020). Nafarroako Berdintasunerako Institutua. 

8/2017 Foru Legea, ekainaren 19koa, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzkoa, 
garatzeko 2019-2022 aldirako Ekintza Plana (2019).  

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren web orria. 

Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren web orria. LGTBI+ berdintasunari buruzko 
dokumentaziorako esteka. 

Nafarroako Foru Komunitateko 272 toki entitateetako harremanetarako pertsonen zerrenda. 

Udal eta Kontzejuen Federazioarekin harremanetan jartzeko pertsona. 

Udal eta Kontzejuen Federazioko entitateen gida. 

LGTBI+ elkarteen zerrenda eta harremanetarako datuak. 

Berdintasun agenteak dituzten toki entitateen zerrenda. 

NABIren 2020ko oroitidazkia. 

2020ko oroitidazkiaren laburpena. LGTBI+ arloko Berdintasunerako Zuzendariordetza. 

Lehendakaritza, Berdintasun, Funtzio Publiko eta Barne kontseilariaren erantzuna, Patricia 
Perales Hurtado andreak, EH Bildu talde parlamentarioari atxikitako foru parlamentariak, 
Nafarroako LGTBI+ Kontseiluaren funtzionamenduari eta LGTBI+ ekintzei buruz aurkeztu zuen 
Informazio Eskaerari (PEI-0558). 

Burlatako Udalarekin sinatutako lankidetza hitzarmena, herrian LGTBI+ politika publikoak 
bultzatzeko. 

34/2019 Foru Dekretua, martxoaren 27koa, Nafarroako LGTBI+ Kontseilua sortu eta haren 
eginkizunak, osaera eta funtzionamendu araubidea arautzen dituena 

Nafarroako LGTBI+ Kontseiluaren eraketari buruzko oharra. 

Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren (NABI) eta Kattalingorri elkartearen arteko 
lankidetza hitzarmena, 2020. 

Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren (NABI) eta Kattalingorri elkartearen arteko 
lankidetza hitzarmena, 2021. 

Nafarroako Foru Komunitatean LGTBI+ pertsonen eskubideen berdintasuna lortzeko proiektuak 
garatzen dituzten irabazi asmorik gabeko LGTBI+ elkarte eta entitateei zuzenduriko 
dirulaguntzen deialdia arautzeko oinarriak. 

78E/2021 Ebazpena, irabazi asmorik gabeko elkarte eta entitateei LGTBI+ pertsonen gizarte 
berdintasuna bultzatu eta hobetzeko proiektuak 2021ean gauzatzeko, NABIk ematen dizkien 
dirulaguntzen deialdiari dagokionez. 

Nafarroako Toki Entitateei zuzenduriko dirulaguntzak (LGTBI+ politika publikoak, tokiko mailan, 
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Dokumentuak 

norgehiagokaren araubidean, bultzatzeko eta garatzen laguntzeko) arautzeko oinarriak. 

73E/2021 Ebazpena, NABIk, LGTBI+ bultzatu eta laguntzeko proiektuak 2021ean gauzatzeko, 
Nafarroako Toki Entitateei ematen dizkien dirulaguntzen deialdiari dagokionez. 

LGTBI+ ekintza planaren jarraipen txostena, departamentuen arabera (2019-2020). 

"LGTBI+: Sexu- eta genero-aniztasuna (Oinarriak)" ikastaroan parte hartzeko gonbidapen 
gutuna. 

Nafarroako LGTBI+ Kontseiluaren bilerako eguneko gai zerrenda. 

Nafarroako LGTBI+ Kontseiluaren bilerari buruzko prentsa oharra. 

2 . taula. Aztertutako bigarren mailako iturriak. 

 

2.2 Azterketa kategoriak eta kontsultatutako eragileak 

Bigarren mailako iturriak aztertu eta eragileei kontsultak egin ondoren, analisi matrizea 
osatu zen; matrizea NABIk berraztertu eta onartu zuen. Diagnostikoa bideratzen duen 
Kategoria Matrizeak bi analisi ardatz dauzka: Dimentsio instituzionala, toki entitateen, 
gobernu erakundeen eta legea ezartzearekin zerikusia duten edo loturik dauden entitateen 
eskumenei dagokiena; eta dimentsio soziala, Foru Komunitateko LGTBI+ elkarteek 
planteatutako beharrizanei dagokiena. 

Jarraian, matrizean jasotako analisi-ardatz eta -kategorien laburpena aurkezten dugu: 
(Kategoria bakoitzeko item zehatzak, begiratu 2. eranskinean). 

ARDATZAK KATEGORIAK 

1. ERAKUNDE MAILA 

1.1 Foru Legearen ezagutze eta ezartze maila toki entitateetan. 

1.2 Toki entitateen beharrak, baliabideak eta tresnak, 8/2017 Foru Legea ezartzeko.  

1.3 Toki entitateetako langile tekniko eta politikoen jarrerak, konpromiso maila eta interesa. 

1.4 Udalen azken 3 urteetako esperientziak, Legea ezartzeari dagokionez.  (Ezarritako 
jarduerei buruz ikasitakoa; beste toki entitate, erakunde, zerbitzu eta LGTBI+ elkarteekiko 
koordinazio maila; eta topatutako zailtasun eta eragozpenak). 

1.5 Ibilbide orrirako proposamenak 

2. GIZARTE MAILA 

2.1 Udalek 8/2017 Foru Legea ezartzeko eskura dituzten baliabide, aukera eta 
beharrizanak, LGTBI+ elkarteen arabera. 

2.2 Elkarteen eta udalen arteko koordinazio maila.  

2.3 LGTBI+ elkarteen iritzia, udalek legea ezartzean izan dituzten esperientziei buruz.   

3 . taula. Kategoria matrizea 

 

Azterlan estrategikoa egiteko, barnean hartu ziren 8/2017 Foru Legea ezartzearekin 
zuzenean lotuta dauden eragile guztiak, bai erakunde mailakoak, bai gizarte mailakoak. 
Haien artean, berariazko programetan parte hartzen duten eta/edo udalerriekin 
koordinaturik aritzen diren lotutako entitate eta erakundeak.  



Azterketa estrategikoa, sexu- eta genero-aniztasuna (LGTBI+) Nafarroako 
Foru Komunitateko Toki Entitateetan sartzeko - NAFARROAKO 

BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA (NABI)  
 

 

14 
 

Gizarte mailan, Foru Komunitateko lurralde desberdinetan ibilbidea daukaten LGTBI+ 
elkarte eta entitate guztiei egin zitzaien kontsulta, LGTBI+ biztanleriaren beharrei buruz 
daukaten iritzia eta –toki entitateen erabiltzaile eta parte hartzaileak direnez– legea 
ezartzeari buruzko ikuspegia ezagutzeko. 

Erakundeen eta bestelako entitateen iritzien artean, honako hauek daude:  

 272 udalerrietako toki entitateak.  
 Kattalingune, LGTBI+ pertsonentzako arreta zerbitzua, Nafarroako Gobernukoa. 
 Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa (NUKF) 
 LGTBI+ arloko Berdintasunerako Zuzendariordetza, NABI. 
 NABIren Zuzendaritza. 

 

Gizartearen ikuspegitik:  

 LGTBI+ elkarte eta entitateak.  
 

2.3 Informazioa biltzeko tresnak 

Azterlan honetan, azterketa dokumentaleko teknika eta lehen mailako informazioa –
kuantitatiboa zein kualitatiboa– biltzeko tresnen aplikazioa konbinatu dira. Erabilitako 
tresnak COVID-19ak eragindako egoerara egokitu dira, indarrean dauden osasun neurri 
guztiak errespetatuz eta azterlana osatzeko behar den informazioa lortzea bermatuz.  

Landa lana ezartzeko kronograma: 
 

Erabilitako teknika Maiat
za 

Ekaina Uztaila Iraila 

 4.a 1
.
a 

2
.
a 

3
.
a 

4
.
a 

1
.
a 

2
.
a 

3
.
a 

4
.
a 

1
.
a 

2
.
a 

3.a 4
.
a 

ENC1 aurretesta, toki entitateei zuzendurikoa; eta 
ENC2, LGTBI+ elkarteentzat. 

              

ENC 1 eta ENC 2 galdetegia bidaltzea eta betetzen 
laguntzea  

              

Elkarrizketa erdiegituratuak (online), toki entitateei, 
legea ezartzeari loturik dauden beste erakunde 
batzuei eta LGTBI+ elkarteei zuzendurikoak. 

              

Ibilbide Orria osatzean parte hartzeko tailerrak.               

4 . taula. Landa lanaren plana. 

Maila kuantitatiboan, automatikoki betetzeko galdetegiak erabili ziren, Word formatuan, 
online bidalitakoak (posta elektronikoz, NABINUKF erakundeen datu basean agertzen 
diren harremanetarako pertsonei) (ikus 5. eranskina):  
 

- ENC 1: Automatikoki betetzeko galdetegia, toki entitateentzat. Galdetegiak 
posta elektronikoz bidali zaizkie toki entitate guztiei, eta sentsibilizatzeko eta 
laguntzeko bideak sortu dira telefono deien eta posta elektroniko bidezko 
oroigarrien bidez, erantzuna jasotze aldera. Galdetegiak gaztelaniaz eta euskaraz 
zeuden. Parte hartzea errazteko lagina alde batera utzita, lurralde guztietako toki 
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entitate guztietara bidali zen galdetegia, eta erantzuteko laguntza eskaini zen, 
eskualdeen arteko proportzionaltasuna lortze aldera.  
 

- ENC 2: Automatikoki betetzeko galdetegia, LGTBI+ elkarteentzat eta bestelako 
laguntza entitateentzat. Automatikoki betetzeko inkesta e-mail bidez bidali zen eta 
sustapen kanpaina egin zen, elkarteek e-mailez, telefono dei bidez eta beren sare 
sozialetako web orrien bidez parte har zezaten.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

ENC 1 inkestaren kasuan, Nafarroako Foru Komunitateko udal guztiei egin zitzaien 
inkestari erantzuteko deia. Lau deialdi burutu ziren, maiatzaren 27tik uztailaren 12ra arte 
(biak barne) iraun zuten epeekin, udalak parte hartzera animatuz. Guztira, 47 eguneko 
epea eman zitzaien udalei, beren erantzunak bidal zitzaten. 

Toki entitateei zuzenduriko inkestak 63 erantzun jaso zituen, Foru Komunitateko 7 lurralde 
eremuetatik2 (% 23). Eremu horiek honela sailkatuta daude: 1. eremua, Ipar-mendebaldea; 
2. eremua, Pirinioak; 3. eremua, Iruñerria; 4. eremua, Lizarrerria; 5. eremua, Erdialdea; 6. 
eremua, Erriberagoiena, eta 7. eremua, Tutererria (ikus eremu araberako lurralde-
banaketa 5. eranskinean).  

 

                                                
2 Eremuen araberako lurralde banaketa "Nafarroa, zonakatzea 2000” dokumentutik atera zen, NABIk emana. 

Dokumenturako esteka: http://olexoa-navarra.blogspot.com/2009/05/rutas-del-reyno-de-navarra-ruta-1a.html 

Eremuak Biztanleak 
eremuka 

Udalerri kopurua 
eremuan 

Jasotako 
inkestak 

Jasotako inkesten 
% 

1 Ipar-
mendebaldea 

56,344 
 

54 10 % 16 

2 . irudia. ENC1. Udalei bidalitakoa. 
1 . irudia. ENC2. LGTBI+ elkarteei bidalitakoa. 
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Kontuan harturik eremuetako biztanle dentsitatea eta eremu bakoitzeko udalerri kopurua, 
lortutako lagina proportzionala da, lurralde bakoitzean erantzun duten udalen kopuruaren 
aldean. Izan ere, inkesta gehienak 3. eremutik jaso dira, bertako biztanle kopurua 
handiagoa baita, 2., 4. eta 5. eremuekin konparatuta. 

Inkestari erantzun dioten pertsonen profila orekatuta zegoen, ia erdiak langile teknikoak 
ziren eta % 53, udal langile politikoak. Ondorengo irudian proportzioa ikus daiteke: 

1 . grafikoa. Inkestari erantzun zioten pertsonen profila. 

 

 

Inkestei erantzun zieten emakumeen kopurua nabarmena da. Premisa erantzulea LGTBI+ 
gizarte berdintasunerako ekintzekin zerikusia zuen pertsona bat izatea zela kontuan 
izanik, esan daiteke gehienetan emakumeak izaten dutela ekintza eta aldarrikapen 
horiekin lotura handiagoa.  

2 Pirinioak 
14,740 

 
45 4 % 6 

3 Iruñerria 
373,434 

 
41 

 
16 % 25 

4 Lizarrerria 37,278 60 10 % 16 

5. Erdialdea 
 

31,536 30 6 % 10 

6 Erriberagoiena 
57,698 

 
23 9 % 14 

7 Tutera 
90,167 

 
19 8 % 13 

5 . taula. Jasotako inkestak, Nafarroako Foru Komunitateko eremuen arabera. 

3%

43%
54%

NS/NC Personal técnico Personal Político
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2 . grafikoa. Galdetegia bete zuen pertsonaren sexua. 

 

 

Horrekin batera, LGTBI+ entitateentzat diseinatutako inkestak (ENC 2) bidali ziren. 
Inkestak posta elektronikoz bidali ziren, NABIk emandako 22 helbideetara; zerrenda 
horretan, elkarteez gain, LGTBI+ pertsonen eskubideak aldarrikatzea helburu nagusia izan 
gabe genero identitate eta sexu orientazio anitzeko herritarrekin lan egiten duten 
entitateak ere bazeuden. Gogorarazteko hainbat mezu bidali, elkarteekin sare sozialen 
bidez harremanetan jarri eta webgunean jarritako telefonoetara deitu ondoren, LGTBI+ 
arloko 5 elkartek erantzun zuten galdetegia.  

 

Maila kualitatiboan, honako tresna hauek erabili dira:  
 

- ENT: Elkarrizketa erdiegituratuak, toki entitateei, legea ezartzeari loturik 
dauden entitateei, NABIri eta LGTBI+ elkarteei zuzendurikoak, analisi 
matrizearen kategorietan eta inkesten atariko emaitzetan oinarritutako gidoiarekin. 
Aurrerago xehetasunez azaltzen den laginketa kualitatibo arrazoitua burutu zen.  
 

- Parte hartzeko tailerra, toki entitateekin: Hainbat lurralde eremutako udalen 
parte hartzea sustatu zen, eta galdetegiari erantzun zioten. Landa lanean bildutako 
ideia nagusietako batzen aurkezpena egin zen, eta parte hartzeko gune bat sortu 
zen, non eztabaidatu baitziren Ibilbide Orria osatzeko atariko proposamenak, baita 
parte hartu zuten udalen beste proposamen batzuk ere.  
 

-  LGTBI+ elkarteekin egin behar zen tailerra bertan behera utzi zen, interes 
txikiagatik3. 

 

Elkarrizketak hautatzeko, laginketa arrazoitua egin zen, kontuan harturik irizpide 
kualitatiboak, lurraldeko ordezkagarritasuna zein udalen ikuspegi anitzak barnean 
hartzeko; hori guztia, errealitatearekin bat datorren azterketa osatze aldera.  

 

                                                
3 Kalidadeak honako aukera metodologiko hau proposatu zion NABIri: toki entitate guztiak gonbidatzea, partaidetza maila 
handiagoa lortzeko, edo, bestela, tailer saioen deialdia landa lanean inkesta erantzun izan zutenei soilik bidaltzea.NABIk 
inkesta eta elkarrizketetan parte hartu izan zutenak soilik gonbidatzea erabaki zuen. 

24%

71%

5%

Hombres Mujeres Otro
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8/2017 Foru Legearen ezarpen maila desberdinetako toki entitateak hautatu ziren, baita 
inkestaren emaitzen aurretiko azterketan oinarritutako irizpideak ere:  

 Inkestari erantzun ez zioten udalak vs erantzun zioten eta informazio garrantzitsua 
eman zuten udalak. 

 Udal handiak vs udal txikiak. 
 Berdintasun agentea daukaten udalak vs berdintasun agenterik ez daukaten 

udalak. 
 Legea ezartzean esperientzia interesgarria duten udalak. 
 Inkestari erantzun zioten udalak, beren erantzunean sakontzea garrantzitsua bada: 

 8/2017 Legea ezartzeko ekintzak egin dituztenak. 
 8/2017 Legea ezartzeko ekintzarik egin ez dituztenak. 
 Gogoeta interesgarriak, legearen ezartze maila baxua izatearen arrazoien 

inguruan. 
 Gogoeta interesgarriak, ibilbide orrirako proposatutako ekintza 

estrategikoen inguruan. 

Hasierako hautaketako zerrendak barnean hartu zituen baliabide eta zerbitzuak kudeatzen 
dituzten eta ekintzak hainbat udal txikitan planifikatzen dituzten mankomunitateak, 
udalerrietan ekintzak gauzatzean betetzen duten rola ezagutzeko eta 8/2017 Foru Legea 
koordinatzen dituzten herrietan ezartzeko prozesuan daukaten zereginean sakontzeko; 
hala ere, mankomunitateen inguruabar partikularren ondorioz, ezin izan zen elkarrizketarik 
egin.  

Irizpide kualitatiboak gehituta, udalen laginketa adierazgarria lortzeko, kontuan izan zen 
lurraldekako biztanle dentsitatea, honako irizpide hauek ezarrita:   

 50 mila biztanletik beherako eremuetan elkarrizketa bat egin zen. 
 50 mila eta 100 mila biztanle bitarteko eremuak: gutxienez 2 elkarrizketa. 
 Eta 100 mila biztanletik gorako eremuetan: 2-3 elkarrizketa. 

 

Kontuan harturik kategoria matrizearen irizpide kualitatiboak, biztanle dentsitatea (H: 
biztanle kopurua), eremuko udalerri kopurua (M: udalerriak) eta jasotako inkesten kopurua 
(E: jasotako inkestak), lurraldeen arabera, aldez aurretiko hautaketa egin ondoren, 
udalerriekin harremanetan jarri zen. Azkenean, elkarrizketa eskaerari erantzun zioten udal 
guztiak elkarrizketatu ziren. Aurretiazko zerrendaren helburua udalen 10-12 ordezkarik 
osatutako taldea lortzea zen. Jarraian, eremuak, irizpideak eta elkarrizketatutako udalen 
kopuruak adieraziko dira. (Elkarrizketatutako toki entitateei buruzko xehetasun gehiago 
lortzeko, ikus 1. eranskina). 

 

                                                
4 H: eremuko biztanle kopurua. M: udalerri kopurua. E: uztailaren 12ra arte erantzun ziren inkesten kopurua (ENC 1). 

 
 

Eremuak 

 
 

Ezaugarria
k eremuka4 

 
Elkarrizketatuta

ko toki 
entitateen 

kodea 

Hautaketa irizpideak 

Udal 
txikia 

Udal 
handia 

Berdintasu
n agentea 

Esperien
tzia 

legea 
ezartzen 

Udala BAI, erantzun zioten ENC1 inkestari 

BAI, egin 
zituzten 
ekintzak 

EZ, ez 
zuten 

ekintzari
k egin 

Zailtasunak eta 
ezartze maila 

baxua 

Ibilbide 
Orriaren 
inguruko 
gogoetak 

1 Ipar-
mendebaldea 

H: 56,344 
M: 54 
E: 10 

EELL1  X  X X    
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6 . taula. Elkarrizketa egiteko udalak hautatzeko irizpideak 

 

Toki entitateei egindako 11 elkarrizketez gain, beste elkarrizketa erdiegituratu batzuk egin 

ziren: 

Funtsezko eragileak Elkarrizketatutako entitatearen 
izena 

 
 
 
 

11 udal 

EELL1, 1. eremua. 

EELL2, 2. eremua.  

EELL3, 3. eremua. 
 

EELL4, 3. eremua. 
EELL5, 4. eremua.  
EELL6, 5. eremua. 
EELL7, 6. eremua. 
EELL8, 6. eremua.  
EELL9, 7. eremua. 
EELL10, 7. eremua. 
EELL11, 7. eremua. 

Erakundeak eta beste entitate 
batzuk 

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa (NUKF) 

Kattalingune, LGTBI+ pertsonentzako arreta 
zerbitzua, Nafarroako Gobernukoa 

Nafarroako Berdintasunerako Institutua (NABI) 

LGTBI+ arloko Berdintasunerako Zuzendariordetza, 
NABI  

LGTBI+ arloko Berdintasunerako 
Zuzendariordetzaren burutza ohia  

LGTBI+ elkarteak eta entitateak 

Laiak Erdialdea 

Zientzian, Teknologian eta Berrikuntzan Aniztasun 
Afektibo Sexualerako eta Genero Aniztasunerako 
Elkartea (PRISMA) 

7 . taula. Elkarrizketatutako entitateen datuak. 

LGTBI+ entitateek ikuspegia txertatzeko helburuz, azterlanean parte hartzeko gonbidapen 
irekia luzatu zitzaien Nafarroako Foru Komunitate osoko 18 LGTBI+ elkarteei eta LGTBI+ 
pertsonekin lan egiten duten 6 entitateei. Harremanetan jartzeko, posta elektronikoa eta 
sare sozialak baliatu ziren, telefonoz deitu zen eta Kattalingorri elkartearen bidez ere 
saiatu zen, baina kolektiboen partez ez zen erantzun handirik jaso eta, azkenean, bi 

elkarrizketa soilik egin ziren, bi elkarterekin: Prisma eta Laiak elkartea.  

2 Pirinioak 
H: 14,740 
M: 45 
E: 4 

EELL2 X     X X  

3 Iruñerria 

H: 
373,434 
M: 41 
E: 16 

EELL3 
 

 X X X     

EELL4 
 X X X X  X X 

4 Lizarrerria 
H: 37,278 
M: 60 
E: 10 

EELL5 
 X X  X  X  

5 Erdialdea 
 

H: 31,536 
M: 30 
E: 6 

EELL6 
 X X  X  X X 

6 Erriberagoiena 

H: 57,698 
M: 23 
E: 9 

EELL7 
X    X    

EELL8 X     X   

7 Tutera 

H: 90,167 
M: 19 
E: 8 

EELL9  X X  X    

EELL10  X X  X  X  

EELL11  X X X X  X  
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Azkenik, udalek elkarrizketetan aipatutako informazioren bat egiaztatzeko, eta LGTBI+ 
gaiei lotutako erreferentziak ezagututa, modu informalean, harremanetan jarri zen 
Gasteizko Udaleko Berdintasun Zerbitzuaren burutzarekin (Laborategia) eta Eusko 
Jaurlaritzako Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritzarekin, beren ikuspegiak 
ezagutzeko. 

Itxiera moduan, irailaren 29an, Ibilbide Orria eztabaidatzeko eta, batetik, toki entitateei eta, 
bestetik, elkarteei egindako inkestetan jasotako erantzunen inguruan hausnartzeko tailer 
saioak antolatu ziren. NABIk ekaineko landa lanean parte hartu zuten entitateak 
gonbidatuta, eztabaidatzeko eta hausnartzeko saio bat egin zen, lehenago parte hartu 
izan zuten (ENC 1 bidez edo elkarrizketa bidez) 63 toki entitateetatik 6rekin. Era berean, 
ibilbide orria osatzeko tailer saioan parte hartzeko gonbidapena ENC 2 inkesta erantzun 
zuten edo elkarrizketa erdiegituratuan parte hartu zuten 5 elkarteri luzatu zitzaien, baina ia 
ez zen erantzunik jaso; ondorioz, elkarteekin egin nahi izan zen tailerra bertan behera utzi 
zen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Azterlanaren mugatzaileak 

Ikerketa prozesu orok, diagnostikoa izan, ebaluazioa izan, hainbat baldintzatzaile 
metodologiko edo abiapuntuko ditu; horiek kontuan izan behar dira datuak 
interpretatzerakoan eta testuinguru bakoitzaren araberako ondorioak hartzerakoan. 
 
a) Landa lan kuantitatiboari dagokionez, 272 udalen % 23tik jaso zen erantzuna, parte 
hartzea bultzatzeko egindako lau txandetan. Inkestei erantzuteko epea maiatzaren 27tik 
uztailaren 12ra arte zegoen zabalik; denboraldi horretan NABIk laguntza eskaini zuen, toki 
entitateak galdetegia erantzutera animatzeko. Inkestari erantzuteko epemuga, hasiera 
batez, ekainaren 8a izan arren, uztailaren 12ra arte luzatu zen, udalak motibatu eta 
erantzutera animatzeko. Udalerrietatik 63 erantzun jaso ziren. 
 
Datu batzuk egokitu eta moldatu behar izan ziren, inkestei erantzuteko laguntza ematen 
zen aldian, hainbat arrazoi zirela medio. 

- Udalerrietako batzuek, batez ere txikienek, ez zuten berdintasun agenterik edo 
eginkizun hori betetzen zuen langilerik, eta ez zekiten nori bideratu inkesta. 

4 . irudia. Toki entitateekin batera, parte hartzeko 

tailerrerako deialdia. 
3 . irudia. Toki entitateekin batera, parte hartzeko 

tailerraren agenda. 



Azterketa estrategikoa, sexu- eta genero-aniztasuna (LGTBI+) Nafarroako 
Foru Komunitateko Toki Entitateetan sartzeko - NAFARROAKO 

BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA (NABI)  
 

 

21 
 

- Udalerriekin harremanetan jartzeko pertsona batzuen datuak okerrak ziren; hori 
dela eta, informazioa udalerriei egindako telefono deien bidez eguneratu zen.  
 

b) Erantzun maila hori aztertzeko orduan, kontuan hartu behar da, batetik, Foru 
Komunitateko 272 udalerrietatik 189k 1.000 biztanle baino gutxiago dutela, eta, bestetik, 
egoera horren ondorioak. Aitzitik, Iruñeak 200.000 biztanletik gora ditu, eta Tuterak 37.000 
biztanle. Hamar herri 10.000 eta 20.000 biztanle bitartekoak dira eta 71 udalerrik 10.000 
biztanle baino gutxiago dute. Oso informazio garrantzitsua da, datuak interpretatzeko 
orduan. Hau da, 272 udalerrietatik 260 (% 96) 10.000 biztanletik beherakoak dira (hots, 
txikiak edo oso txikiak). 
 
Inkestari erantzun zioten 63 udalerrietatik: 9 udalerri 10.000 eta 20.000 biztanle 
bitartekoak edo handiagoak dira; 6 udalerrik 5.000-10.000 biztanle dute; 19ren biztanle 
dentsitatea 1.000-5.000 pertsonakoa da; eta 27 1.000 biztanletik beherakoak dira. Hau da, 
inkestari erantzun zioten udalen ia erdiak (% 43) toki entitate txikiak dira, mila biztanletik 
beherakoak; neurri txikiagoan (% 14), udal handiagoak dira, 10.000 biztanletik gorako 
dentsitatea dutenak.  
 
Nafarroako hainbat eremutan eta biztanle proportzio desberdineko udaletan erantzunen 
ehuneko garrantzitsua lortu arren, ondorio estatistikoak kontuz atera behar dira.  
 
c) Inkestetan jasotako datuek udalen egoera orokorrari buruzko informazioa eskaintzen 
dute, egitura aniztasunari eta udalek eskura dituzten baliabideei buruzko informazio 
garrantzitsuarekin batera; hala ere, informazio hori osatu egin da, elkarrizketen bidez, eta 
parte hartzeko tailerrean, non areagotu baita alde batzuei buruzko ezagutza, testuingurua, 
mugatzaileak, aukerak eta etorkizunerako proposamenak sakonago ezagutzeaz gain. 
Txosten honek, inkesten erantzunak jasotzeaz gain, datu horiek fase kualitatiboarekin 
triangelukatu ditu, ondorioei irmotasun handiagoa emateko. 
 
d) Metodologiaren barruan, kalidadeak eztabaida tailer bat toki entitateekin eta beste 

bat Foru Komunitatean diharduten LGTBI+ elkarteekin egitea proposatu zuen, Ibilbide 
Orria osatzeko iritzi eta proposamen gehiago jasotze aldera. Erantzun maila txikiak ikusita, 
toki entitate eta LGTBI+ elkarte guztiak gonbidatzeko aukera proposatu zen, deia landa 
prozesuan parte hartu zutenei soilik egin beharrean, baina, azkenean, NABIk erabaki zuen 
egokiagoa zela inkestak bete zituztenak edo elkarrizketetan parte hartu zutenak bakarrik 
gonbidatzea (guztira 63 toki entitate eta 5 elkarte). 
  
Udalekin antolatutako tailer saioan 8 pertsonak hartu zuten parte, gehienak profil 
teknikokoak; 6 udal ordezkatu zituzten, eta beren gogoetak eta eskariak partekatu 
zituzten, landa lanean jasotako erantzunen arabera. Hori kontuan izanik, udalek tailer 
saioan egin zituzten ekarpenak lagungarriak izan ziren Ibilbide Orria osatzeko 
proposamen batzuk baietsi eta horietan sakontzeko; proposamen horiek txostenean 
agertzen dira, jarraian. 
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5 . irudia. Sexu- eta genero-aniztasunaren banderak 

dituen eserlekua   

(Kredituak: Tafallako Udala). 
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3. Dimentsio instituzionalaren azterketa 

 

Jarraian, landa lanean bildutako informazioa abiapuntu hartuta, xehetasunez aztertuko 
dira toki entitateen beharrak, baliabideak eta oztopoak, 8/2017 Foru Legea ezartzeari 
dagokionez; teknikarien eta politikarien motibazio maila; erakundearteko koordinazioaren 
balorazioa eta etorkizuneko Ibilbide Orria osatzeko giltzarrien analisia.  

 

3.1 Legearen ezagutze maila vs ezartze maila toki entitateetan 

8/2017 Foru Legeak Nafarroako Gobernuko erakundeen eta toki entitateen konpromisoa –
LGTBI+ pertsonen eskubideak sustatzeko– ezartzen du bere artikuluetan. Udal eta 
entitate batzuen arabera, Legeak ez zuen toki entitateentzat konpromiso zehatzik ezarri, 
eta hori legea tokiko mailan ezartzeko zailtasunetako bat da, asko ez baitira ezarpen 
horren erantzule sentitzen edo, interesaturik egon arren, ez dakite udal mailan zer 
motatako estrategiak gauzatzea dagokien. 
 
Inkestari erantzun zioten 63 udaletatik, Lekunberriko Udalak bakarrik, bere zinegotziaren 
bitartez, 8/2017 Legea onartzeko kontsulta prozesuan parte hartu izan zuela adierazi 
zuen. Gainerako udalek esan zuten ez zutela parte hartu Legea lantzean. 

Toki entitateen % 67k 8/2017 Foru Legearen berri izan zutela adierazi zuten arren, parte 
hartu zuten udalen % 17k bakarrik ezagutzen ditu bere eskumenak, legea ezartzeari 
dagokionez. Eskumenen artean, honako ekintza hauek egitea dagokiela adierazi dute: 
LGBTI+ pertsonen berdintasunaz sentsibilizatzea eta berdintasun hori sustatzea; langileei 
prestakuntza ematea; eta tresnak, araudiak eta agiri ofizialak egokitzea, sexu- eta genero-
aniztasuna kontuan izan ditzaten.  
 
 

3 . grafikoa. Udaletako langileen ezagutza maila, 8/2017 Foru Legeari dagokionez. 

 

 

Erantzun desberdinak jaso dira profil teknikoko eta politikoko langileengandik: Inkestari 
erantzun zioten teknikari guztien % 85ek legearen berri jaso zutela esan zuten, eta % 26k 
toki entitateen eskumenak ezagutzen zituzten. Langile politikoen kasuan, erdiek baino 
apur bat gehiagok (% 53) adierazi dute legea oro har ezagutzen dutela; hala ere, % 12k 
soilik badakite zer ondorio ditu beren udalentzat.  

0%

67%
27%

6%

Sí No NS/NC
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Toki entitateetako teknikari batzuen arabera, udaletan Foru Legeari dagozkion eskumenei 
buruzko ezagutza maila baxua udaletako langile tekniko eta politikoei zuzenduriko 
prestakuntza eta sentsibilizazio prozesurik ezari dago lotuta. Azaltzen dutenez, 
Legeak toki entitateetan izanen dituen ondorioen inguruan hausnartu eta eztabaidatzeko 
gunerik ez da egon. 

Bestalde, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak (NUKF) adierazi du betetzen duela 
udalei beren eginkizunak garatzearen eta askotariko gaiei buruzko prestakuntza 
ematearen inguruan aholku emateko zeregina; hala ere, Federazioak oraindik ez du egin 
horri buruzko ikastaro edo tailerrik, gai horiek, hala adostuz gero, hurrengo plan 
estrategikoan sartzeko aukera badago ere. 

 

LGTBI+ pertsonen berdintasuna sustatzen duten 

erakundeak 

Udal gehienetan ez da sortu LGTBI+ pertsonen gizarte 
berdintasuna sustatzeko atal edo ordezkaritzarik. Udal 
bakoitzak bere egituraz eta barne programaz erabakitzeko 
autonomia duenez, atal jakin baten gaineko sailari buruzko 
erabakiak hartzen ditu. 

Parte hartu zuten udalen erdietan baino gehiagotan (% 51) 
LGTBI+ pertsonen eskubideei lotutako ekintzak zinegotzigo 
baten menpe daude, batez ere, berdintasun 
zinegotzigoaren menpe (% 35) eta gizarte zerbitzu, gizarte 
ekintza edo gazteria zinegotzigoaren menpe (% 16). Udalen 
% 21ek erantzun zuten LGBTI+ arloari lotutako gaiak 
alkatetzatik bideratzen direla, eta % 16ren kasuan, gizarte 
zerbitzuetatik (zerbitzuei lotutako zinegotzigoa zehaztu gabe).  

Neurri txikiagoan (% 8), jarduera horiek mankomunitate mailan programatzen dira, eta 
udal batean (Burlatako Udala) baino ez dago berariazko LGTBI+ atalik, parlamentu 
zuzenketaren bidez. Udalen % 11n LGTBI+ pertsonen berdintasunaren aldeko ekintzak bi 
atalek antolatzen dituzte; horrela da, adibidez, Olaibarko Udalean, non ekintza horiek 
alkatetzaren eta zinegotzigo baten menpe dauden. 

6 . irudia. Harrotuk sustatutako jardueraren 

kartela. (Kredituak: Iruñeko Udala). 
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4 . grafikoa. LGTBI+ gaiei dagokien saila. 

 

 
Azterlanaren landa lanean, bai inkestetan, bai udal, LGTBI+ elkarte eta bestelako 
entitateetan egindako elkarrizketetan, LGTBI+ pertsonen gizarte berdintasuna 
sustatzeaz arduratu beharko lukeen arlo edo sailari buruzko eztabaida aipatu zen. 
Hori bat dator “Nafarroako Foru Komunitateko LGTBI+ pertsonen gizarte egoerari buruzko 
diagnostikoaren” emaitzekin, non ebatzi gabe dagoen eztabaida hori jarduera 
estrategikoak egiteko aurrerapenaren eragozpen gisa planteatu baita. 
 
Hainbat jarrera daude LGTBI+ atalaren menpekotasunaren inguruan: batzuen iritziz, 
berdintasun sail edo zinegotzigoan kokatu behar da, genero desberdintasunei eta 
indarkeria matxistari estu lotutako gaia delako; aitzitik, beste batzuek uste dute berariazko 
sail bat sortu behar dela, presidentetzaren edo beste atal baten menpekoa eta berdintasun 
sailari esleitutako lehentasun maila bera duena.  
 
Udal eta entitate batzuen arabera, ez da garrantzi txikiagoko eztabaida bat; aitzitik, 8/2017 
Foru Legearen ezarpenari eragiten dio, ez baitago argi nork zuzendu behar duen sail 
arduraduna; NABIk ere ez du orientaziobiderik eman, ez baita adostu gaia erakunde 
horrek bultzatu behar duenik. Teknikari batzuek esandakoaren arabera, gai hori behin eta 
berriz agertzen da berdintasun teknikarien sarean; askotan, lanez gainezka sentitzen dira, 
udaletan haiei egokitzen baitzaie ekintza horiek antolatzeko lana, beren ardura gisa 
ezarrita ez badago ere. Garrantzitsua da azpimarratzea elkarrizketatutako berdintasun 
teknikari gehienek agerian utzi zutela lanpostu horietan LGTBI+ pertsonen eskubideei 
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buruzko ekintzak gain hartu beharrak ekartzen duen gehiegizko lana, ez baitago jarraibide 
argirik, berdintasun atalari loturik dauden beste gai eta estrategia batzuen kasuan ez 
bezala.  
 
Elkarrizketatutako pertsona batzuek esan zuten egin gabe dagoen eztabaida erabaki 
bitartean, LGTBI+ arloko Berdintasunerako Zuzendariordetza NABIren barruan 
dagoenez, sail horrek lidergo handiagoa izan behar duela, eta teknikarien sareari eta toki 
entitateei 8/2017 Foru Legea ezartzeko orientabideak eman. 
 
Egoera hori konpontzeko modurik oraindik adostu ez bada ere, 
gaur egun ez dago eztabaidagunerik, ezta konponbide aukerak 
proposatzeko lanean ari den batzorde edo erakunderik ere. 
Bestalde, udal bakoitzak erabakitzen du zer zinegotzigotan edo 
arlotan kokatu behar da, alkatetza, kultura, gazteria ala 
berdintasun sailean, barne antolaketaren arabera. 
 
Diagnostiko honi lotutako landa lanean, kontsulta egin zitzaien 
LGTBI+ politikak ezartzeko prozesuaren erreferente diren eta 
hurbileko lurraldeetan (Euskadin) dauden entitate batzuei. LGTBI+ 
pertsonen eskubideak sustatzeko lidergoa esleitzeari dagokionez 
esperientzia desberdinak egon arren, kokapenari buruzko eztabaida 
alde batera utzita, LGTBI+ politikak gizarte maila guztietan eta 
erakunde guztietan zeharkako bihurtzea dela garrantzitsua ematen du.Gasteizko Udalean, 
adibidez, berdintasun saila da gai horren buru; Eusko Jaurlaritzan, aldiz, politikak ez dira 
EMAKUNDEn (NABIren homologoa) kudeatzen, Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun 
Zuzendaritzan baizik, LGTBI+ pertsonen eskubideen defentsaren aldeko apustu gisa.  
 
Nolanahi ere, organigraman “non kokatu” eztabaidatik haratago, funtsezkoa dirudi Legea 
ezartzeko konpromiso politiko esplizitua, horrek ekartzen baitu, batetik, baliabideak 
esleitzea eta, bestetik, herritar guztien bizitzan eta LGTBI+ pertsonen eskubideak 
gauzatzean aldaketa esanguratsuak bultzatzen dituzten ekintza estrategikoak egitea.  
 
 
Foru Legearen ezarpen maila toki entitateetan 

Kontsultatutako udaletako langileen autopertzepzioa bat dator 8/2017 Foru Legeak 
udal mailan benetan duen ezarpen mailarekin. Izan ere, 1etik 10era bitarteko eskalan, 
non 10 ezarpen maila handiena eta 1 kalifikazio txikiena den, udalen batez besteko 
puntuazioa 2 puntukoa izan da. Udal gehienek (% 43) 1 markatu zuten, ez baitzuten egin 
inolako ekintzarik edo keinu puntualak bakarrik egin zuten, adibidez, LGTBI+ bandera 
udaletxeko balkoian jarri. Ezarpenaren nota handiena Burlatako Udalak markatu zuen. 
 
Udalen % 63k adierazi zuten jardueraren bat egin izan zutela; gehienetan, ekintza 
sinbolikoak eta noizean behingoak ziren, oro har, LGTBI+ harrotasunaren eguna 
(ekainaren 28an) edo LGTBIfobiaren aurkako eguna (maiatzaren 17a) ospatzeko. Gehien 
aipatutako ekintzen artean honako hauek daude:  
 

- Adierazpen instituzionala, ekainaren 28an (% 49),  
- Udaletxean LGTBI+ bandera jartzea (% 48),  

7 . irudia. LGTBI+ eta trans bandera, 

Tuterako Udalaren balkoian (Kredituak: 
Tuterako Udala). 
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- LGTBI+ pertsonen eskubideei buruzko mezuak sare sozial eta komunikabideetan 
argitaratzea (% 48) eta  

- Sentsibilizazio jardunaldiak (% 21).  
 
 

5 . grafikoa. Udaletan antolatutako ekintzak azken 3 urteetan. 

 
 
 
 
 
 
Udal txikien kasuan nabarmentzeko ekintzen artean, Garraldako Udalean ekainaren 28a 
ospatzeko jardunaldia da; 191 biztanleko udalerria da, teknikari kontratudunik eta 
alkatearentzako ordainsaririk gabe. Hala eta guztiz ere, herritarrak moldatzen dira, eta 
LGTBI+ pertsonen eskubideen, arrazismoaren eta beste bidegabekeria sozial batzuen 
inguruan sentsibilizatzeko ekintzak antolatzen dituzte. Jaialdi horretara NABI eta 
Udalerrien Federazioa (NUKF) bezalako erakunde eta entitateak ordezkatzen dituzten 
pertsonak gonbidatzen dira. Udalaren arabera, jarduera horri esker, belaunaldi berriek 
parte hartzea eta aniztasuna beren herriaren balio gisa onartzea lortzen da. 
 
Erakunde mailako beste ekintza bat agindu parlamentario bidez aurrekontu lerro berri 
bat onartzea da; horren bidez, sortu zen Burlatako Udalaren eta NABIren arteko 
hitzarmena. Udalen % 21ek gutxienez hiru ekintza antolatu dituzte, eta % 24k lau jarduera 
edo gehiago abiarazi dituzte. 
 
Udal batek ere ez zuen aipatu berariazko araudia onartzea edo LGTBI+ ekintza plana 
sortzea bezalako ekintza estrategikorik, baina esan beharra dago Iruñeko Udala bere 
plana garatzen ari dela. 
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Udalerrietan egindako jarduketak lagungarriak dira LGTBI+ pertsonak eta beren 
eskubideak agerian jartzeko, eta erakundeek aniztasuna eta pertsona horien eskubideak 
onartzen dituztela erakusten dute; hala ere, batzuen arabera, estrategia sistematikoei 
lotuta ez badaude, gizarte mailan aldaketa sakonik egiten ez duten jarduketa 
sinboliko bihurtuko dira.  
 
 
8/2017 Foru Legeak udalerrietan duen ezarpen mailaren arrazoiak 

Udalek hainbat arrazoi azaldu zituzten 8/2017 Foru Legearen ezarpen maila baxua edo 
altua justifikatzeko, eta mailari lotutako arrazoiak ere deskribatu zituzten. 

Ezarpen maila baxuaren arrazoien artean, honako hauek aipatu ziren: 

- Kontu materialak, hala nola baliabide ekonomikorik eza; 
- Prestakuntza duten langilerik eza;  
- Estrategia argiak ezartzen dituen planik eza; eta 
- Jarduerak abian jartzeko ardura bere gain har 

dezakeen sailik eza. 

Gai horiei lehenbailehen heltzeko beharrari buruzko 
kontzientziaziorik eza aipatu zen, udaletako talde 
politiko batzuen agenda eta interesekin zuzenean 
lotuta dagoela esanez. Azterlanaren ildo horretan, 
galdetu genuen zer nolakoa den langile tekniko eta 
politikoen motibazioa, 8/2017 Foru Legea ezartzeko, 
erabakigarria baitirudi tokiko mailan ekintzak garatzeko 
edo ez garatzeko. Horretan eragina du pertsonen 
informazio eta sentsibilizazio mailak; LGTBI+ 
pertsonekin edo elkarteekin izan dezaketen loturak; eta, 
eragile politikoen kasuan, talde politikoak edo alderdiak 
eskubide horien inguruan duen jarrerak.  

Gobernuko alderdien programa politikoak agenda 
markatzen du eta, kasu batzuetan, eragile politikoak konprometituta daudenetan, 
udalerrietan LGTBI+ pertsonen gizarte berdintasuna sustatzeko ekintzak bultzatzen du 
horrek. Estrategia horiek izaten ahal dituzten inpaktuan eta norainokoan eragiten badu 
ere, udal bakar batek ere ez du aipatu LGTBI+ pertsonen eskubideen aldeko ekintzak 
zuzenean blokeatzeko asmorik. 

Udal batzuetan, gobernuaren aldaketarekin batera, nabaritu da LGTBI+ eskubideen 
inguruko alderdi politika desberdina dela edo eskubide horien lehentasun maila jaitsi dela. 
Besteak beste, sailen izena aldatzea edo diru baliabideak murriztea bezalako erabakietan 
ikusten da batez ere.  

Oro har, udalek interes eta motibazio ertaina dutela esan zuten, gutxi gorabehera 5 
puntu, 10 punturen gainean. Motibazioa, oro har, handia ez bada ere, Lekunberriko Udala 
salbuespena da, motibazio maila handiena markatu zuelako. Motibazio altuko beste udal 
batzuk (8 puntu): Lerin, Eguesibarra, Adios, Sartaguda, Uharte, besteak beste. 

 

8 . irudia. LGTBI+ banderako koloreak dituzten 

euritakoen ekintza (Kredituak: Corellako Udala). 
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Pertsona arduradunen profila kontuan hartuta, langile politikoen motibazioa batez beste 
5,69 puntukoa da, eta langile teknikoena maila horren azpitik dago: batez beste 4,28, 6. 
grafikoak erakusten duenez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azterketan aurrera eginez gero, aldagai hori eta inkestari "nork erantzun dion" (profilaren 
arabera) adierazten duena gurutzatu ditugu. Ondoriozta daiteke bai eragile politikoen, bai 
teknikarien arabera, langile teknikoen interesa 5 puntu baino txikiagoa dela. Inkestari 
erantzun dioten politikariek batez beste 4,42 puntutan baloratu dute eta langile teknikoen 
autokalifikazioa 4,28 puntukoa izan da. 

Oro har, eragile politikoen motibazioa zertxobait hobeki baloratu zen. Erantzun zuten 
teknikarien arabera, politikarien batez besteko motibazioa 4,87 puntukoa da, eta 
politikarien autokalifikazioa handiagoa izan da: batez beste 6,33. 

Estrategiak ezartzeko prozesuari lotuago dauden langile politikoak berdintasun, 
gizarte ekintza eta antzeko arloetako zinegotziak dira. Langile teknikoen profila 
askotarikoa da: berdintasun agenteak dituzten udal gehienetan teknikari horiek dira; 
berdintasun teknikaririk ez duten beste udal batzuetan, aldiz, eginkizun hori idazkariek, 
kultura arduradunek, gazteria arloko teknikariek edota udalaren programazioaz arduratzen 
diren teknikariek betetzen dute.  

Hainbat udalek inkesta eta elkarrizketetan azaldu zuten beste arrazoi bat LGTBI+ gaiak 
lantzeko sailaren inguruko adostasunik eza izan da, horrek nolabaiteko gelditasuna eragin 
baitu udal batzuetan. 

Udal gehienetan ez dago langile espezifikorik, LGTBI+ pertsonen eskubideen inguruan 
sentsibilizatzeko eta ikusgarritasuna areagotzeko ekintzetarako lanaldia duenik. Hala ere, 
teknikari batzuek edo langile politiko batzuek bere gain hartu ohi dute noizean behingo 
ekintzak antolatzeko lana; horrek ez du esan nahi beren lan zereginetan eta lanorduetan 
berariaz sartuta dagoenik. Oro har, ekintza horiek antolatzen dituen pertsonak urteko 
lanaldiko ordu batzuk ematen ditu horretan (udalen % 49ren kasuan).  
 
Udalen % 25ek ez zekiten edo ez zioten erantzun LGTBI+ gaiei lotutako lanaldiari buruzko 
galderari. Markatutako hirugarren aukera “bat ere ez” zen. Gutxien hautatutako erantzunak 
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6 . grafikoa. Langile tekniko eta politikoen motibazio maila. 
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hauek ziren: LGTBI+ pertsonen gizarte berdintasuna sustatzeko "lanaldi erdi bat" eta 
"lanaldi laurden bat" esleitzea.  

 

7 . grafikoa. LGTBI+ pertsonen gizarte berdintasuna sustatzeko ekintzak antolatzeko lanaldia. 

 
 
 
Nafarroako Foru Komunitatean, 20 udalek eta 8 mankomunitatek dauzkate 
berdintasun agenteak. Horien artean, 15 udalek erantzun zuten inkesta, eta, kasu 
gehienetan, agente horiek arduratzen dira LGTBI+ arloari lotutako lanez. Batzuetan, 
berdintasun teknikaria beste sail batzuekin koordinaturik ari da, adibidez, Corellako 
Udalean, non berdintasun teknikaria kultura atalarekin koordinatzen baititu ekintzak. 
Lizarrako Udalean, gazteria atala da buru, berdintasun atalarekin koordinatuta. 
 
Teknikariek LGTBI+ pertsonen berdintasunarekin zerikusia duten ekintzak antolatzeko 
berariazko eta ordaindutako lanaldirik ez izatea zuzenean lotuta dago 8/2017 Foru 
Legearen ezarpen maila baxuari; ondorioz, noizean behingo ekintzak soilik antolatzen 
dira, faktore mugatzaile bakarra ez bada ere.  
 
Udal eta entitate batzuek esandakoaren arabera, 8/2017 Foru Legea ezartzeko 
prozesuan NABIren lidergorik eza nabaritzen da; LGTBI+ arloko Berdintasunerako 
Zuzendariordetzarako baliabide nahikorik ezari eta ekintzak sustatu eta toki 
entitateekin koordinatzeko autonomia faltari lotuta egon daiteke. Une honetan, 
LGTBI+ arloko Berdintasunerako Zuzendariordetzak zuzendariorde bat, bi teknikari eta 
administrari bat dauzka; hala ere, beraien ustez, ez da nahikoa eragin handiko ekintzen 
liderra izateko.  

Ezarpen maila altuaren arrazoien artean, honako hauek aipatu ziren: 

- Kontu horietaz arduratzen den berariazko saila egotea edo udalean kokapen argia 
izatea; 
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- Aurrekontuko diru izendapena edo kontratatutako langileak; 
- Tartean interes politikoa egotea; 
- Ekintzak bultzatzen dituen mugimendu asoziatiboa egotea. 

Udal batzuek jardueren maila ona LGTBI+ arlo espezifikoa edukitzearekin erlazionatzen 
dute (Burlataren kasua) edo gai horietaz arduratzen den saila zein den argi izatearekin 
(Iruñeko Udalaren kasuan, Kultura eta Berdintasuna), baita estrategia horiek garatzeko 
berariazko aurrekontua eta lan horretan lanaldiko orduak ematen dituzten langile 
kontratudunak egotearekin ere. 
 
Funtsezkoa den beste kontu bat udaleko eragile 
politikoen interesa izan da. Iruñean, LGTBI+ pertsonen 
eskubideak 8/2017 Foru Legea onartu baino lehenago 
hasi zen lehenesten; eta Burlatan, LGTBI+ atala 
ezkerreko bi talde politikok (PSN-PSOE eta Podemos) 
negoziatu eta bultzatu zuten. 
 
Azpimarratzekoa da LGTBI+ elkarteak egotea eta 
halakorik eza ere erabakigarria da. Jardueren ezarpen 
maila handia duten udaletan, adibidez, Tafallan edo 
Lekunberrin, LGTBI+ elkarteak egotea lagungarria 
izan da, elkarte horiek ekintzak proposatzen dituztelako 
eta –ekainaren 28a edo maiatzaren 17a ospatzeko– 
udalekin koordinatzen dituzten jardunaldietako askoren 
buru izaten direlako. Elkarterik ez duten herri batzuetan, 
ekintzak burutzeko eskaririk edo beharrik ez dagoela 
planteatzen dute, LGTBI+ pertsonarik ez dagoenez, ez 
baitago estrategia horiek nori zuzendu. Hausnarketa 
horrek ekintzak sektore espezifiko batera mugatzen ditu, 
baina 8/2017 Foru Legeak gizarte osoan ezartzea 
proposatzen du.  

 
 
 

 Ezarritako ekintzenaldaketak eta eragina  

Udal gehienek, elkarrizketetan, esan zuten oraindik goiz zela legearen ezarpenak 
udalerrietan izan duen eragina aztertzeko. Legea 2017. urtean onartu zela kontuan 

izanik, COVID-19aren ondoriozko 
osasun larrialdiaren inpaktuak tarte 
txikia utzi du legea martxan 
jartzeko eta udalerrietan 
beharrezko egitura sortzeko.  

Ezarritako ekintzen jarraipenik 
egiten ez bada ere, udalerri 
batzuetan aldaketak nabaritu 
dira herritarren jarreran.  

 

10 . irudia. Udala LGTBI+ banderako koloreekin argiztatua. 

(Kredituak: Corellako Udala). 

9 . irudia. Burlatako Udalaren LGTB atalaren 

aurkezpenari buruzko kartela. (Kredituak: Burlatako 
Udala). 
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Tafallan uste dute Laiak elkartea sortu zenetik (udalerrian oso aktibo dago), gazte askok 
eta askok hartu dute parte udalak Laiak elkartearekin batera antolatzen dituen jardueretan.  

Harrera oso ona ikusten da, eta orain arte ez da gaitzespen adierazpenik egon. Berdin 
gertatzen da Lekunberrin, non oso aktibo baitago LGTBI+ Hormak kolektiboa, udalarekin 
batera ekintzak antolatzen dituena. Zinegotziaren arabera, azken urteotan nabaritu da 
ekintza horietan parte hartzen gazteek gero eta motibazio handiagoa dutela.  

Udal bakar batean ere ez da egon ekintza horiekiko gaitzespen espliziturik eta, Tafallan 
eta Lekunberrin gertatzen den bezala, Lizarran, Corellan eta beste batzuetan, gazteek 
harrera ona eta parte hartzeko gogoa azaldu dute. 

 

3.2 Toki entitateek 8/2017 Foru Legea ezartzean izan dituzten esperientzia 
batzuen sistematizazioa 

8. grafikoan adierazi denez, inkesta erantzun zuten udal gehienek (ENC 1) ez dute legea 
beste udal batzuetan ezartzeari buruzko esperientzia interesgarririk ezagutzen (% 86). Gai 
horretan sakonduz gero, elkarrizketa erdiegituratuek (ENT) agerian utzi zuten ez zegoela 
gune ofizialik esperientziak edo informazioa trukatzeko; kasu gehienetan, beste udal 
batzuetan ikusitako estrategiak edo ikasitako ikasgaiak norberaren harremanei esker edo 
gune informaletan egindako trukeei esker ezagutu dira.  

 

8 . grafikoa.  

Beste udal batzuek 8/2017 Foru Legea ezartzeko prozesuan izan dituzten esperientziak ezagutzen dituzten udalak. 

 

 

 

Inkesta eta elkarrizketen bidez galdetutako udaletako batzuek Iruñeko Udala aipatu zuten 
8/2017 Foru Legearen ezarpen prozesuaren erreferente gisa. Hiriburua aipatzen da, 
batetik, ekintzak abiarazteko egin zituen inbertsioengatik –aurrekontu mailan eta langile 
mailan–; bestetik, egoeraren azterketa sakonagoaren aldeko estrategiak martxan 
jartzea ere aipatzen da, hala nola “Iruñeko LGTBI populazioaren errealitateari buruzko 
diagnostikoa” eta oraingo LGTBI+ ekintza plana osatzeko prozesua. 

Beste hiru udal ere aipatzekoak dira: Burlata, berariazko LGTBI+ atala sortzeagatik; 
Corella, LGTBI+ pertsonen eskubideak ikusarazteko ekintzak antolatzeagatik; eta Tafalla, 

14%

86%

Sí No
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konpromiso politikoagatik eta LGTBI+ pertsonen eskubideei buruzko ekintza publikoetan 
parte hartzeagatik, LGTBI+ Laiak elkartearekin koordinazioan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarraian, aztertutako aldian ekintza garrantzitsuak abiarazi zituzten udalen 

esperientzietako batzuk azalduko dira xehetasunez: 

 

Udala: Iruña 

EKINTZA EDO 
ESTRATEGIA 

 
 LGTBI+ ikuspegia berdintasun eta kultura atalean sartzea. 
 Iruñeko LGTBQI populazioaren errealitateari buruzko diagnostikoa. 
 LGTBI+ pertsonen kontrako erasoei aurre egiteko protokoloa. 
 Harrotu LGTBI+ zentroa sortzea. 
 LGTBI+ Ekintza Plana osatzea. 

PARTE 
HARTZEN 
DUTEN 
ERAKUNDEAK 

 
Biztanleak: 203.944 

 Iruñeko Udala 
 Nafarroako Foru Komunitateko Gobernua 

ERABILITAKO 
BALIABIDEAK 

 
LGTBI+ estrategiak ezartzera bideratutako udal aurrekontua: 130 mila euro. 
Kultura eta Berdintasun Arloaren materialak eta lokalak. 
Berdintasun ataleko koordinatzailearen lanaldiaren laurden bat.  

ESPERIENTZIEN 
DESKRIBAPENA 

 
 LGTBI+ ikuspegia kultura eta berdintasun arloan sartzea. 

Iruñeko Udalean, LGTBI+ ikuspegia txertatzeko prozesua alderdi politikoek 2015-2019 aldirako 
sinatu zuten akordioarekin hasi zen. LGTBI+ aldeko ekintza estrategikoak 8/2017 Foru Legea 
onartu baino lehen hasi ziren abiarazten, eta ondorioz hiriburuko udala erreferente bihurtu zen 
gainerako toki entitateentzat. Legeak arau esparru garrantzitsua ezarri du, Iruñeko Udalean 
estrategia horiek sustatzeko. 
 
2019ra arte indarrean zegoen udal gobernuaren esparruan, LGTBI+ ikuspegia berdintasun 
atalean integratuta zegoen esplizituki; izan ere, atalaren izena “Berdintasun eta LGTBI Arloa” 
zen hasieran, gero, konfigurazio politikoa aldatu zenetik, 2019tik aurrera, "Kultura eta 
Berdintasun Arlo" bihurtzeko; bere eginkizunen artean, lehen bezala, LGTBI kolektiboei 
zuzenduriko programen garapena dago, baita LGTBI gaiari buruzko informazioa, aholkularitza 
eta laguntza emateko Harrotu zerbitzuaren funtzionamendua ere.   

11 . irudia. LGTBI+ banderaren koloreekin margotutako 

eserlekuak, Tuterako Udalaren ekintza (Kredituak: 
Tuterako Udala). 
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Udala: Iruña 
 
Kultura eta berdintasun arloaren bitartez, Iruñeko Udalak LGTBI+ pertsonen inguruko 
sentsibilizazioa eta beren ikusgarritasuna areagotzeko ekintzak sustatzen ditu, egun 
enblematikoen markoan, adibidez, LGTBI+ harrotasunaren egunean (ekainaren 28a) eta 
LGTBIfobiaren kontrako egunean (maiatzaren 17a); horrez gain, sentsibilizazio jardunaldiak 
antolatzen dira, baita komunikazio eta informazio kanpainak ere, data enblematiko horietatik 
haratago. 
 
Kultura eta Berdintasun Arloko koordinatzaileak bere lanaldiaren laurden bat ematen du LGTBI+ 
pertsonen gizarte berdintasuna sustatzeko estrategiak garatzen. Bere eginkizunen artean, 
sentsibilizazio publikoko ekintzak koordinatzea dago, baita Harrotu zerbitzuaren jarraipena 
egitea, LGTBI+ elkarteekin harremanetan egotea, eta lana beste erakunde batzuekin (hala nola 
Nafarroako Gobernuarekin eta NABIrekin) koordinatzea ere. 
 
Kultura eta Berdintasun Arloak ikusgarritasuna areagotzeko ekintzak burutu dira; adibidez, 
urriaren 11 ospatzeko (armairutik ateratzeko Nazioarteko Eguna), espazio publiko batean 
(Gaztelu plazan) armairu handi bat jarri zen, LGTBIfobiarekin amaitzeko eta sexu- eta genero-
aniztasuna ikusarazteko. Era berean, udalak zuzenean edo LGTBI+ elkarteekin koordinaturik 
sustatutako jardunaldiak egin ziren, hala nola PRISMA erakundeak, 2019an, Iruñeko Udalaren 
laguntzaz antolatu zuen azoka teknologikoa.  
 

 Harrotu LGTBI+ zentroa sortzea. 
2017. urteaz geroztik, talde politikoen programa akordioaren ondorioz, Harrotu sortzea onartu 
zen, LGTBI+ pertsonei zuzendutako sexuari buruzko arreta emateko eta LGTBI+ kolektiboei 
laguntzeko zerbitzua. Baldintza agiriak helburu horrekin idatzi ziren hasiera batez. Geroago, 
Nafarroan, Iruñerrian zerbitzu horiek emateko lokal bat zuen Kattalingune zerbitzua zegoela 
ikusita, 2019. urtean, Harroturentzat baldintza agiri berri bat idaztea erabaki zen.  
 
Ahaleginak bikoiztea saihestearren, Harrotuk Iruñeko LGTBI+ pertsonei zuzendutako 
aholkularitza juridikoa eta sexu aholkularitza barnean ez hartzea erabaki zen, zerbitzu horiek 
dagoeneko Kattalingunek ematen dituelako; horrenbestez, gaur egun, zerbitzuaren helburu 
nagusiak sentsibilizazio ekintzak indartzea, Iruñean LGTBIfobiaren inguruko behatoki bat 
martxan jartzea eta LGTBI+ kolektiboen asoziazionismoa sustatzea dira, eta erreferentzia 
esparru bihurtu da Iruñeko LGTBI+ pertsonentzat. 
 
Ikuspegi intersekzionala txertatzeko asmoz, Harrotuk hilero hizkien araberako topaketak 
antolatzen ditu, hau da, gay pertsonen bilera bereziak, lesbianen bilerak eta trans pertsonen 
bilerak, talde horien berariazko egoerei buruz hitz egiteko. Era berean, LGTBI+ pertsona 
migratuen bilerak antolatu ziren, beren bizipenei eta beharrei buruz hitz egiteko. Aurten, asilo, 
migrazio eta errefuxiatu egoeran dauden LGTBI+ pertsonei buruzko jardunaldiak egitea 
aurreikusten da. 
 
Harrotuk Iruñeko LGTBI+ pertsonentzako gune segurua izan nahi du. Horretarako, eskaera 
buzoia sortu dute eta “Harrotuk entzuten du” asanbladak antolatzen dituzte, iradokizunak egiteko 
aukerarekin. Komunikabide horien bidez, pertsona asexualen eta ez-binarioen topaketak egiteko 
eskaera jaso da, eta laster antolatuko direla espero da.  
 
Harrotuk hiriko beste zerbitzu batzuetara eta Foru Komunitateko beste erakunde batzuetara 
bideratzen ditu kasuak, non funtsezkoak baitira erakundeen arteko koordinazioa eta 
komunikazioa. Gaur arte, Iruñeko Udalak ongi ikusten du beste erakundeekiko harremana, batez 
ere Kattalingunerekikoa. Era berean, esan dute indartu behar dela NABIren LGTBI+ arloko 
Berdintasunerako Zuzendariordetzarekiko lankidetza harremana, batez ere LGTBI+ pertsonei 
arreta emateko zerbitzuei lotuta dauden kontu guztietan; kontu horiek Harroturekin osatzen edo 
lotzen dira, NABI baita Kattalinguneren ardura duen erakundea.   
 

 Iruñeko LGTBQI populazioaren errealitateari buruzko diagnostikoa. 
Ekintza estrategikoei dagokienez, besteak beste, Iruñean bizi diren LGTBI+ pertsonen 
errealitateari buruzko diagnostikoa egin zen. Diagnostikoa 2018. eta 2019. urtean burutu zen, 
LGTBI+ pertsonen gaur egungo egoera, beharrak eta eskariak sakonago aztertzeko asmoz.  
 
Diagnostikoa erreferentziatzat hartu da, ondoren estrategiak ezartzeko, baita ekintza plana 
osatzeko ere. Azterlan honetan parte hartu duten beste udalentzat, LGTBI+ pertsonen egoerari 
buruzko diagnostikoa ezinbestekoa da gero ekintzak abian jartzeko. 
 

 LGTBI+ pertsonen kontrako erasoei aurre egiteko protokoloa. 
2019. urtean, LGTBI+ pertsonen kontrako erasoei aurre egiteko protokoloa osatu zen Iruñeko 
Udalean. Prozesuan Harrotu zerbitzuko teknikariek, Kultura eta Berdintasun Arloko teknikariek, 
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Udala: Iruña 
udaltzaingoko agenteek eta LGTBI+ kolektiboen ordezkariek hartu zuten parte. Protokoloa 
adostasunez onartu zen eta Iruñeko Udalaren instalazio, ekitaldi eta jarduera guztietan –jaiak 
eta ekitaldi ofizialak barne– LGTBIfobiko erasoak prebenitzea du helburu. Protokoloa oraindik ez 
da martxan jarri, COVID-19aren pandemiak eragindako osasun larrialdiaren ondorioz. 
 
Azkenaldian, protokoloaren eranskin moduan, salaketa orria sortu zen eta 2021eko azarotik 
aurrera erabiltzen hasiko dela aurreikusten dute, zerikusia duten erakunde guztiekin 
partaidetzarekin.  
 

 LGTBI+ Ekintza Plana osatzea. 
Duela zenbait hilabetetatik, LGTBI+ Ekintza Plana gauzatzen ari da, erakundeetan, LGTBI+ 
elkarteetan eta, oro har, biztanleen artean egiten den kontsulta prozesuaren bidez. Gaur egun, 
herritarrei zuzendutako inkesta bat eta funtsezko eragileei zuzendutako elkarrizketa eredu bat 
aplikatzen da.  
 
Aipatu planak jasoko ditu hurrengo lau urteetarako (2022-2025) ekintza estrategikoak, Iruñeko 
Udalari dagozkion arlo guztietan 8/2017 Foru Legea ezartzeari loturikoak. Planak lau ildo 
estrategiko ditu ardatz: Gobernantza (udaleko arlo guztiak), LGTBI+ biztanleak ahalduntzea eta 
gizartean parte hartzera animatzea, LGTBIfobiarik gabeko hiria eta LGTBI+ herritarrei arreta 
emateko zerbitzua. Iruñeko Udalak 2021eko azaroan planaren zirriborroa prest egotea espero 
du, eta 2022. urteko lehenengo hilabeteetan onartzea aurreikusten du.  

IKASITAKO 
IKASGAIAK 

 
 Iruñeko Udalaren iritziz, diagnostikoa egiteko prozesuak eta Ekintza Plana osatzeak 

LGTBI+ pertsonen egoera eta beren behar zein eskari nagusiak hobeki ezagutzea 
ahalbidetu dute. Ikusarazteko ekintzak egiteaz gain, pertsona guztien bizitzan eta, 
bereziki, LGTBI+ pertsonen bizitzan eraginen duten eraldaketaren eta estrategia 
jarraituen aldeko apustua egin behar da. 

 Politikarien interesa funtsezkoa da LGTBI+ pertsonen eskubideei inguruko ekintzak 
abian jartzeko eta udaletan horretarako giza baliabideak, baliabide ekonomiko zein 
materialak bideratzeko. 

 Lanaldian LGTBI+ estrategiak garatzeko denbora duten langileak izatea giltzarria da 
estrategia horiek abian jartzeko, bestela, inor ez baita ekintzen jarraipena egiteaz eta 
ekintza berriak proposatzeaz arduratzen, ezta ekintzak udaleko beste arloekin, Foru 
Komunitateko erakundeekin eta LGTBI+ elkarteekin koordinatzen ere. 

 Berdintasun Arloko koordinatzaileak lanaldiaren laurden bat LGTBI+ pertsonen 
berdintasuna sustatzeko esleituta badu ere, zeregin horiek betetzen dituzten 
teknikariek berariazko prestakuntza jaso behar dutela diote, diskurtso edo ikuspegian 
hanka sartzeak saihesteko.  

 Gaur egun, Kultura eta Berdintasun Arloak harreman ona du Iruñeko LGTBI+ elkarte 
batzuekin. Ikaskuntza gisa, politika publikoak abiaraztean LGTBI+ elkarte eta 
kolektiboekin koordinaturik aritu beharra aipatzen dute; izan ere, jarrera hori Harrotu 
zerbitzuan sustatzen dute eta indartzen jarraitu behar dela uste dute.   

 Harrotu zerbitzua LGTBI+ pertsonentzako elkargune eta beste kolektibo eta 
pertsonekin egoteko toki seguru bihurtu da. Zerbitzuak asoziazionismoa eta LGTBI+ 
pertsonak elkartzeko ekintzak bultzatzen dituenez, hiriko funtsezko erreferente ere 
bada.  

 Erakundeen arteko koordinazioa garrantzitsua da antolatzen diren ekintzei bultzada 
emateko. Kultura eta Berdintasun Arloan, funtsezkotzat jotzen dute Kattalingorriren 
bidez Harrotu zerbitzuari jarraipena ematea, Kattalingune zerbitzua nola osatzen duen 
(edo ez) kontuan izanik. Ildo horretan, planteatzen dute hobetu behar dela 
komunikazioa eta koordinazioa NABIren LGTBI+ arloko Berdintasunerako 
Zuzendariordetzarekin (bera baita Kattalingune zerbitzuaren arduraduna), baita gune 
bietan (Kattalingune eta Harrotu) zerbitzu onena bermatzeko hobekuntzak edo 
aldaketak proposatzen ahal ditzaketenekin ere.  
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Udala: Iruña 

IRUDIAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Udala: Burlata 
EKINTZA EDO 
ESTRATEGIA 

 
LGTBI+ arlo bat sortzea, NABIrekin sinatutako hitzarmenaren bidez 

PARTE HARTZEN 
DUTEN 
ERAKUNDEAK 

Biztanleak: 19.541 
 Burlatako Udala 
 Nafarroako Foru Komunitateko Gobernua 

ERABILITAKO 
BALIABIDEAK 

 
 2021erako pleguetan onartutako aurrekontua: 31,300 euro. 
 LGTBI+ teknikaria, lanaldi erdian, kanpoko aholkularitza baten bidez kontratatua. 
 Bulegoa: Espazio fisikoa, Burlatako Udalaren barruan. 
 Ekipamenduak (ordenagailua, telefonoa, idazmahaia besteak beste) eta Burlatako 

Udalak emandako materialak.  

ESPERIENTZIAREN 
DESKRIBAPENA: 

Burlatako Udalean berariazko LGTBI+ eremua sortzeko ekimena bi talde politikok (PSN-PSOE 
eta Podemos) bultzatu dute; izan ere, udaleko osoko bilkuran aurkeztu eta onartu dute 
baterako mozio bat, non puntuetako batek LGTBI+ arloa sortzea aipatzen duen. Podemos 
talde parlamentarioaren proposamenez, 2021eko aurrekontuetan zuzenketa bat egin zen, arlo 
hori udalean sortzeko. 
 
2021eko martxoaren 26an, parlamentu mandatua betez, Nafarroako Berdintasunerako 
Institutuak (NABI) eta Burlatako Udalak lankidetza hitzarmena sinatu zuten. Hitzarmenak 
honako hauek ezartzen ditu udalaren erantzukizunen artean: udal egituran LGTBI+ arloa 
sortzea; herritar guztiei zuzendutako sentsibilizazio ekintzak antolatzea; udal langileei sexu 
orientazioari eta genero adierazpenari buruzko prestakuntza ematea; NABIren, udalaren eta 
dagokion erakundearen arteko koordinazioa errazteko beharrezkoak diren mekanismoak 
ezartzea.  

12 . irudia. Harrotu zerbitzuko topaketei buruzko 

kartela. (Kredituak:  Iruñeko Udala). 
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Udala: Burlata 
 
Bestalde, Nafarroako Gobernuak, NABIren bitartez, konpromisoa hartu zuen Burlatako Udalari 
–arloa sor dezan– 31,300 euro eta aholku zerbitzua emateko, baita mekanismo guztiak eskura 
jartzeko ere, erakunde bien arteko koordinazioa eraginkorra izan dadin. 
 
Arloa orain dela gutxi abian jarri dela kontuan hartuta, oraindik goiz da sorrera horrek 
udalerriko LGTBI+ pertsonengan eta gainerako herritarrengan izan duen eragina aztertzeko; 
hala ere, berariazko egitura bat sortzea Legea ezartzeko apustu politiko garrantzitsua da.  
 
2021eko ekainera arte oraindik abiarazi gabe zeuden udaleko langileei zuzendutako 
prestakuntza prozesuak eta hitzarmenaren epemuga (2021eko azaroa) iritsi baino lehen 
gauzatuko zirela aurreikusita zegoen. Programatutako jarduerei dagokienez, LGTBI+ 
pertsonen eskubideen inguruan sentsibilizazioa eta ikusgarritasuna areagotzeko ekintzak 
burutu dira, egun enblematikoak –maiatzaren 17a eta ekainaren 28a– ospatzeko jardunaldien 
markoan, eta udal egituran berariazko arloa sortu da.  
 
Lankidetza hitzarmenean jasotako jarduerak azpikontratatutako aholkularitza enpresak 
gauzatzen ditu, sexu- eta genero-aniztasunari lotutako gaietan adituak. Aholkularitza enpresa 
berak Zizur Nagusiko Udaleko teknikarientzako prestakuntza prozesuak egin zituen, eta 
Iruñeko Udalaren aholkularia da LGTBI+ Ekintza Plana osatzeko lanetan. Horretan diharduen 
aholkulariak LGTBI+ ikuspegiari buruzko prestakuntza eta esperientzia dauka.  
 
Garrantzitsua da epe ertainera udalak langile gaituak eta egitura finkoa edukitzea, LGTBI+ 
pertsonen eskubideei lotutako estrategiak zuzenean ezartzeko eta LGTBI+ arloarekin 
koordinaturik aritzeko.  
 
Burlatako Udala LGTBI+ arloko erreferente bihurtzen ari da gainerako toki entitateentzat. 
Berdintasun teknikari batzuentzat, tarteko proposamena –landa eremuetako udalentzat eta 
udal txikientzat– LGTBI+ arloak mankomunitatean sortzea izan daiteke, 8/2017 Foru Legearen 
ezarpena bermatzeko eta dauden baliabideak optimizatzeko.  

 
 
 
 
 
 
 
IKASITAKO 
IKASGAIAK 

 

 Legea tokiko mailan ezartzea, kasu batzuetan, talde politikoen parte hartzearen 
menpe dago. Baliabideak, langileak esleitzeko, estrategia horiek lehenesteko, 
beharrezkoak dira programa politikoak eta udaleko zinegotzien eta alkateen 
konpromisoa. 

 NABIren eta Burlatako Udalaren arteko lankidetza hitzarmena 2021eko azaroan 
bukatuko da. Ekintzen jasangarritasuna bermatzeko, ezinbestekoa da urtebetetik 
gorako finantzaketa ziurtatzea, bestela ezin baita estrategiak epe ertainera 
planifikatu. Komeni da hurrengo hitzarmenak gutxienez hiru urteko epea eta 
zenbateko handiagoko finantzaketa ezartzea, oraingo aurrekontuak, teknikariaren 
lanaldi erdia ordaindu eta gero, tarte txikia uzten baitu diagnostikoak ezarri edo 
Ekintza Plana sortzeko. 

 LGTBI+ arloaren funtzionamendurako esleitutako zenbatekoa ez da nahikoa LGTBI+ 
pertsonen egoera hobeki ezagutzeko estrategiak ezartzeko edo ekintza plan bat 
sortzeko. Aholkulariaren nomina ordainduta, finantzaketak tarte txikia uzten du 
ekintza estrategikoak garatzeko.  

 Garrantzitsua da Burlatako Udalaren eta NABIren LGTBI+ arloko Berdintasunerako 
Zuzendariordetzaren arteko koordinazioa. Hitzarmena indarrean zegoen 
hilabeteetan, komunikazioa mugatuta zegoen. Inpaktua izanen duten ekintzak 
abiarazteko, parte hartzen duten erakunde guztiak antolatu behar dira, batez ere 
NABI, bere eginkizuna toki entitateei 8/2017 Foru Legea ezartzen laguntzea delako. 
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Udala: Burlata 

IRUDIAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Udala: Tafalla 
EKINTZA EDO 
ESTRATEGIA 

 
LGTBIfobiarik gabeko udalerriaren adierazpen instituzionala. 

PARTE HARTU 
DUTEN ERAKUNDE 
ETA ENTITATEAK 

Biztanleak: 10.621 
 Tafallako Udala 
 Laiak elkartea 

 

ERABILITAKO 
BALIABIDEAK 

Udalaren aurrekontua: 3.000 euro.  
NABIren dirulaguntza: 1.354,46 euro 
Langile arduradunak: Berdintasun teknikaria. 
Berdintasun zinegotzia, parte hartzen du eta motibatuta dago. 

ESPERIENTZIAREN 
DESKRIBAPENA 

Duela 4 urtetik edo, Tafallako Udaleko berdintasun arloak LGTBI+ pertsonen eskubideen 
inguruan sentsibilizatzeko ekintzak sartu zituen bere programazioan. Aldi berean, Laiak 
elkartea sortu zen, udalerrian sexu- eta genero-aniztasunaren aldeko aldarrikapen asko 
bultzatu dituen kolektibo indartsua. 
 
Funtsezko eragileen artean berdintasun zinegotzia dago: aldi berean, Laiak elkartean parte 
hartzen du eta giltzarria izan da udalak LGTBI+ pertsonen eskubideak defendatzeko 
konpromisoa har dezan. Zinegotziak indartu egin du Laiak elkartearen eta udalaren arteko 
harremana, komunikazio jarraituari eta koordinazioari esker; horrez gain, maiatzaren 17a eta 
ekainaren 28a ospatzeko antolatutako Laiak sarien banaketa edo ikusgarritasuna areagotzeko 
ekintzak bezalako ekimenei lagundu die.  
 
Udalean, LGTBI+ pertsonen gizarte berdintasuna sustatzeko ekintzak programatzea 
Berdintasun Arloari dagokio. Berdintasun teknikariak astean ordu batzuk ematen ditu ekintza 
horiek planifikatu, koordinatu eta gauzatzeko. 
 
Laiak elkartearekin koordinatuta abian jarritako ekintzen artean, “Laiak sariak” daude, elkarteak 
udalaren laguntzarekin antolatzen duen ekitaldia, non sariak ematen baitizkie LGTBI+ 
pertsonen eskubideekin konpromisoa hartu duten eta eskubide horien aldeko ekarpena egin 
duten pertsonei. Sari horiek ikusgarritasun handikoak izaten dira normalean eta herritarren 
arreta erakartzen dute. Era berean, LGTBI+ pertsonen giza eskubideen defentsaren arloko 
erreferenteak sortzen dira. 

13 . irudia. Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko 

tailer saioaren kartela (Kreditua: Burlatako Udala). 
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Udala: Tafalla 
 
Azken urteetan, ikusgarritasuna areagotzeko ekintzetan gazteek parte hartzea lortu da eta 
ekintza horiek harrera ona izan dute herritarren artean.  
 
Azpimarratu behar den beste estrategia bat udalerria LGTBIfobiarik gabeko tokia dela 
adieraztea da. Udaleko osoko bilkurak onartu zuen adierazpenean, LGTBI+ pertsonen 
eskubideak aldarrikatu ziren eta indarkeria eta LGTBIfobia prebenitzeko konpromisoa adierazi 
zen. Adierazpena Erdialdeko beste udal batzuek eredu gisa hartu zuten eta 27 udalek sinatu 
zuten, bakoitzak dagokion udalerrian.  
 
Laiak elkartea LGTBI+ pertsonen eskubideen aldarrikapenak bultzatzen lagundu duen faktorea 
da; hori lortzeko, udalaren laguntza jaso du, ahal den guztietan, horretara bideratutako 
baliabideen arabera. Tafallako Udalaren iritziz, LGTBI+ kolektibo edo elkarteak tokiko mailan 
egotea lagungarria da ekintzak sustatzeko eta udalei konpromiso handiagoa eskatzeko, 8/2017 
Foru Legea ezar dezaten eta sexu- eta genero-aniztasunerako eskubideak defenda ditzaten.  
 

IKASITAKO 
IKASGAIAK 

 Estrategiak ezartzeko, Berdintasun zinegotziaren motibazioa eta apustu politikoa 
giltzarriak izan dira baliabideak bideratzeko, langile teknikoak esleitzeko eta beste 
udal eta LGTBI+ elkarte batzuekin harremanak ezartzeko.  

 Berdintasun zinegotziak Laiak elkartearekin duen lotura politikoak eta aktibista 
izateak erraztu ditu ekintzen koordinazioa eta komunikazioa.  

 LGTBI+ arloko ekintzez arduratzen den berdintasun teknikariak LGTBI+ pertsonen 
eskubideak defendatzeko konpromisoa eta motibazioa ditu. Berdintasun 
zinegotziarekin komunikazio ona du eta berarekin koordinaturik aritzen da, eta lotura 
estua du Laiak elkartearekin, zeinek laguntzen baitio udalari ekintzak programatzen. 

 Teknikari arduradunen motibazioa handia bada ere, berdintasun teknikariaren iritziz, 
oraindik berariazko prestakuntza falta da lantaldean, bai 8/2017 Foru Legeari buruz, 
horren ondorioei buruz, baita sexu- eta genero-aniztasunari buruz ere. 

IRUDIAK 

  
 

 
 
     
 
 

 
14 . irudia. Banku bat, LGTBI+ banderako koloreekin margotuta. (Kredituak: Tafallako Udala) 

 

 

Udala: Corella 
EKINTZA EDO 
ESTRATEGIA 

 
Ikusgarritasuna areagotzeko ekintzak. 

PARTE HARTZEN 
DUTEN 
ERAKUNDEAK 

Biztanleak: 8.100 
 Corellako Udaleko Berdintasun Arloa  
 Corellako Udaleko Kultura Arloa  

ERABILITAKO 
BALIABIDEAK 

NABIren dirulaguntza: 1.354,46 euro. 
Berdintasun teknikariaren lanaldia: ordu batzuk urtean. 
Kultura teknikariaren lanaldia: ordu batzuk urtean.  

ESPERIENTZIAREN 
DESKRIBAPENA 

 
Corellako Udalean, LGTBI+ pertsonen gizarte berdintasuna sustatzeko ekintzak Berdintasun 
Arloan planifikatzen dira. Arlo horren programazioan sartuta daude data enblematikoak 
(maiatzaren 17a eta ekainaren 28a) ospatzeko ekintza batzuk. 
 
Azken bi urteetan, ikusgarritasun ekintzak berdintasun arloak bultzatu ditu, kultura arloko 
teknikariarekin koordinatuta, tokiko herritarren eta beste udal batzuen arreta erakartzen duten 
jarduerak antolatzea lortuz. 
 
2020. urtean LGTBI+ banderako koloreetako euritakoak Corellako galtzada nagusian jarri 
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ziren, hiriari ikusgarritasun handia eta koloreak emanez. Ekintza horrekin batera, udalak 
hainbat argitalpen jarri zituen komunikabideetan, ekainaren 28a ospatzeko.  
 
2021. urterako, “Askatasuna herriari begira” izenburuko ekintza antolatu zen. Aniztasunaren 
kolore eta aurpegiak erakusten dituzten hainbat pintura lan hautatu dira –besteak beste, 
Klimten obrak, Meninak, Askatasuna herria gidatzen–. Herriko plazan jarri ziren udan zehar, 
eta, uda amaitu ondoren, erakusketa institutu eta ikastetxeetara eramatea espero da, gazteen 
artean hausnarketa eragiteko asmoz. 
 
Erakusketa garestia izan da eta kostuen zati bat berdintasun arloaren aurrekontuarekin 
ordaindu da, eta gainerakoa NABIk emandako dirulaguntzaren bidez. Berdintasun teknikariak 
eta kultura arloko teknikariak uste dute horrelako ekintzek herritarren arreta erakartzen dute, 
espazio publikoan antolatzen direlako eta ikusgarritasun handikoak direlako.  

IKASITAKO 
IKASGAIAK 

 

 Parte hartu duten teknikariak (berdintasun arlokoa eta kultura arlokoa) urtean zehar 
lanordu batzuk ekintzak horiek antolatzen ematen badituzte ere, gehiegizko lan 
karga sortzen duela uste dute, bakoitzak bere arloan gauzatu behar dituen beste 
ekintzak gehituz gero. Garrantzitsua da udalak LGTBI+ pertsonen eskubideak 
sustatzeko ekintzen denbora, baliabideak eta lehentasun maila zehaztea. 

 Teknikari biek (Berdintasun eta Kultura arloetakoak) motibazio handia dute jarduerak 
antolatzeko, hala ere, LGTBI+ gaiari buruzko prestakuntza espezializatua falta zaiela 
aitortzen dute. Orain arte, zalantza batzuk Kattalingunerekin kontsultatu dituzte, 
batez ere, diskurtsoaren eta testu zehatz batzuen inguruan. NABIk berdintasun 
teknikarientzako prestakuntza ikastaroak antolatu behar ditu, LGTBI+ gaia azaltzeko 
modua egokia dela bermatzeko. 

 Gaur egunera arte, tokiko mailan ez dago Corellako Udalarekin batera ekintzak 
antola ditzakeen elkarterik. LGTBI+ kolektibo edo elkarte bat egotea lagungarria 
izanen litzateke ekintzak hobeki bideratzeko eta kolektibo horien behar eta 
aldarrikapenei erantzuten dieten ekitaldiak antolatzeko.  
 

IRUDIAK 

 

 

 

3.3 Toki entitateek 8/2017 Foru Legea ezartzeko dauzkaten baliabide eta 

beharren azterketa  

Udal batzuk azken urteetan 8/2017 Foru Legea ezartzean izandako esperientziak eta 
ikasitako ikasgaiak metatuz joan dira. Toki entitateek azken urte horietan egin duten 
ibilbidea aztertze aldera, kontuan hartu behar da udalen aniztasuna, lurralde, biztanle 
dentsitate, programa politiko eta baliabideei dagokienez.  

 

15 . irudia. "LiberArte" proiektua ikusarazteko ekintza (Kredituak: Corellako 

Udala). 
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Eskura dauden baliabide nagusiak 

Iruñeko Udalaren egoera oso bestelakoa da, esperientzia eta baliabideei 
dagokienez. Iruña, hiriburua izateaz gain, gainerako udalerriek baino biztanle dentsitate 
handiagoa du. Iruñean 200.000 pertsona baino gehiago bizi dira; biztanle gehien dituen 
hurrengo udala Tutera da: 37.000 biztanletik gora. Gainerakoak 10.000 eta 20.000 
biztanle bitartekoak dira (10 udalerri); 71 udalerrik 
10.000 biztanle baino gutxiago dituzte eta gehienak 
(189) mila biztanletik beherakoak dira. Oso informazio 
garrantzitsua da, datuak interpretatzeko orduan. 

Iruñean, LGTBI+ eskubideen gaiaz Kultura eta 
Berdintasun Arloa arduratzen da; aurreko 
administrazioan “Berdintasun eta LGTBI+ Arloa” deitzen 
zioten. Berariazko arlorik ez badago ere, egitura eta 
estrategia mailan hainbat ekintza gauzatu dira legea 
ezartzeko, hala nola lehenago aipatutako 
diagnostikoa prestatu da, LGTBI+ pertsonei 
laguntzeko zerbitzua (Harrotu) sortu da eta jendea 
sentsibilizatzeko ekintzak antolatu dira.  

Udal txikiek behar handiak izatea agerian utzi badute 
ere, LGTBI+ pertsonen berdintasuna sustatzeko 
ekintzak antolatzeko eskura dituzten edo eskuratzen 
ahal dituzten baliabide batzuk aipatu dituzte.  

Parte hartu duten udalen % 60k finantza baliabideak ditu, gehienetan, berdintasun 
arlo edo kontseilaritzan; baliabide horien zati bat LGTBI+ ekintzetara bideratzen da.  
Hau da, 38 udalek aurrekontu bat daukate edo berdintasunerako aurrekontu idazpenaren 
bidez eskuratu dituzte, batez ere ekainaren 28aren inguruko ekintzak antolatzeko. Horrez 
gain, udal gehienek ekintzak antolatzeko lokal edo espazio fisko propioak dauzkate.   

Berdintasun teknikariak osagai baliotsua dira langile horiek dituzten udalentzat, haiek 
arduratzen baitira ekainaren 28aren inguruko ekintzak antolatzeaz. Beste baliabide 
garrantzitsu bat, udalen % 22rentzat, gai horiek lantzeko koordinazio guneak dira. 
Mankomunitateak dira nagusiki, LGTBI+ elkarteekiko koordinazioa edo Harrotu eta 
Kattalingune bezalako zerbitzuak.  

16 . irudia. Harrotuk sustatutako ekintza. (Kredituak:  Iruñeko 

Udala). 
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9 . grafikoa. Udalen eskura dauden baliabideak. 

 

 

Langile arduradunak, prestakuntza dutenak eta ekintza planak bezalako baliabide 
giltzarriak gutxiagotan aipatu dira, aurreko apartatuetan esan bezala, gaur egun, udal 
batek ere ez baitu erreferentzia dokumenturik, bere udalerrian ekintza estrategikoak 
ezartzeko. Parte hartu zuten udalen % 17k baliabiderik ez dutela adierazi zuten. 

Elkarrizketa erdiegituratuetan, hainbat udalek aipatu zuten –baliabide baliotsu gisa– 
indarrean dagoen lege esparrua. Beren iritziz, 8/2017 Foru Legea agertzeak erakundeei 
norabidea erakusten dien erreferente ezartzen du, legea ezartzeko eta sexu- eta genero-
aniztasunari lotutako eskubideak esplizituki onartzeko.  

Toki entitateek planteatutako eskaera nagusiak 

Beharrizanak bat datoz “Nafarroako Foru Komunitateko LGTBI+ pertsonen gizarte 
egoerari buruzko diagnostikoa” dokumentuaren ondorioekin. Baietsi da baliabide 
ekonomikoen eta langile arduradunen falta, NABIren aldetik orientabide gehiago lortzeko 
beharra, eta berdintasun teknikariei zuzendutako prestakuntza planifikazioan eta 
prozesuetan LGTBI+ pertsonen eskubideen dimentsioa gehitzea. 

8/2017 Foru Legearen ezarpen maila toki entitateetan baxua izatearen arrazoiak bat datoz 
udalek antzemandako behar nagusiekin. Berriz ere, premia nagusi moduan planteatu da 
gai horietaz arduratzen diren eta prestakuntza egokia duten teknikariak egotea, 
beste premia batzuen artean, 10. grafikoan adierazi den bezala.  
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10 . grafikoa. Udalen premiak, 8/2017 Foru Legea ezartzea lortzeko. 

 

 

Gaur egun, udalerri askotan lan horietan langile teknikoak eta politikoak arduratzen dira, 
eta, kasu gehienetan, ematen duten denbora urtean lanordu batzuk baino ez dira. Udalen 
% 70ek aitortu dutenez, finkatutako lanaldia duten langileak behar dituzte LGTBI+ 
pertsonen eskubideei lotutako estrategiak ezartzeko. 

Gainera, zeregin hori gaur egun betetzen duten langileak normalean ez dira gaian 
espezializatutako teknikariak; hori dela eta,udalen % 84k prestakuntza prozesuak behar 
direla planteatu dute (legeari buruzkoak, Nafarroako Foru Komunitatean bizi diren 
LGTBI+ pertsonen egoerari buruzkoak); halaber, sakonago aztertu beharko litzateke udal 
langileek izan ditzaketen estereotipo edo iritziekiko sentsibilizazioa.  

Berdintasun teknikari batzuek aipatu zuten, gainera, gaiari buruzko prestakuntza maila 
handiagoa behar dutela. LGTBI+ gaiez arduratzen den arloa azkenean non kokatu 
erabakita ere, beren lanbide profilak gai horiek lantzeko prestakuntza jaso beharko luke. 
Ildo horretan, udaletako teknikari batzuen iritziz, epe ertainera formalizatu beharko 
litzateke LGTBI+ teknikari profila eta zeregina betetzeko prestakuntza eta tresnak eman 
beharko lizkioke, orain arte berdintasun teknikari profilarekin egin den bezala. 

“LGTBI+: Sexu- eta genero-aniztasuna (Oinarriak)” ikastaroa, NABIk eta Nafarroako 

Administrazio Publikoaren Institutuak (NAPI) koordinaturik sortu da; Nafarroako 
Administrazio Publikoko langileei zuzenduta dago, Nafarroako Gobernuko zein udaletako 
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funtzionarioei eta langile lan kontratudunei.Prestakuntza ikastaro hori gainerako ikastaroak 
bezala eman zen jakitera; 15 plaza ditu eta 10 ordu irauten du. Berdintasun teknikarientzat 
edo udalerrietan LGTBI+ ekintzak sustatzeaz arduratzen diren langileentzat berariazko 
prestakuntza ez bada ere, eskaintzen den lehenengoa denez, ikastaroaren estaldura 
zabaldu egiten da eta gaia zeharkako bihurtzen da.Parte hartzeko tailer saioaren 
esparruan, teknikari bakar batek esan zuen ezagutzen zuela INAPek eskaintzen duen 
prestakuntza ikastaroa. Pertsona horrek azaldu zuen ikastaroa egiteko interesa zuela, 
baina ez zuela plazarik lortu eskatzaile kopuru handia zelako eta plaza gutxi eskaini 
zirelako. Nabarmena da elkarrizketatutako teknikarien interesa, LGTBI+ pertsonen 
eskubideen ikuspegiaren inguruko prestakuntza maila igotzeko eta sentsibilizazioa 
areagotzeko. 
 
Udal batzuek proposatu zutenez, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak (NUKF) 
ere udaletako langile politiko eta teknikoentzako prestakuntza prozesuak (LGTBI+ 
ikuspegiarekin) bideratzeko lana betetzen ahalko luke. Beste udal eta LGTBI+ elkarte 
batzuek aipatu zuten sentsibilizazio eta prestakuntza prozesu horiek LGTBI+ elkarteetan 
edo haien laguntzaz egin daitezkeela, elkarteek gaiari buruzko ezagutza sakona baitute 
eta jakinaren gainean daude, LGTBI+ pertsonen ezinbesteko premiei dagokienez.  

Udalek gehien aipatu zituzten beste premiak honako hauek ziren: legea ezartzeko 
estrategia eta adierazle argiak ematen dituen ekintza planik eza(% 78) eta herri 
txikietan, landa eremuetan eta hiri handietatik urrun dauden herrietan LGTBI+ 
pertsonei berariazko arreta zerbitzua egoteko beharra (% 75). Garrantzitsua da, ia 
erdiek Kattalingune ezagutzen dutela kontuan hartuta. Udal batzuek zerbitzuak landa 
eremuetan presentzia handiagoa izateko eskatu zuten, herrietako biztanleentzat oso zaila 
baita zerbitzu horietara iristea, hiriburuan edo urrun dauden hirietan badaude. 

% 60k esan zuten LGTBI+ elkarterik eza ekintzak tokiko mailan dinamizatzea eta eragin 
handieneko estrategiak bultzatzea mugatzen duen faktorea dela. Bestalde, udalen % 57 
lehentasun gisa aipatu zuten aurrekontuan berariazko sailik eza, LGTBI+ eskubideei 
loturiko estrategiak abiarazteko. 

Udal asko (% 51) bat datoz garrantzitsua dela koordinazio 
guneak sortzea edo daudenak gaitzea, LGTBI+ pertsonen gizarte 
berdintasuna sustatzeko ekintzak lantze aldera; hori guztia, honako 
helburu hauekin: baliabideak optimizatzea, esperientziak partekatzea; 
baterako ekintzak koordinatzea, eta LGTBI+ gaiak sakonki 
eztabaidatu eta lantzeko guneak egotea. Garrantzi txikiagoko 
beharren artean, konpromiso politikorik eza (% 19) eta langile 
teknikoen motibaziorik eza (% 17) aipatu dira. 

Udal txikiek, bereziki, mila biztanletik beherakoek (% 15), behar asko 
dituzte, bai LGTBI+ ikuspegiko ekintzen sustapenari dagokionez, 
baita, oro har, funtzionamenduari dagokionez. Hori dela eta, batzuek 
ekintza horiek amankomunean egitea gomendatu zuten, eremu 
batzuetan gizarte gaiekin eta antzeko kontuekin egiten den bezala. 
Udal horien arabera, ez dute legea ezartzeko giza baliabiderik, ezta 
baliabide ekonomikorik ere, baina mankomunitatearen edo antzeko 
partzuergo baten bitartez, estrategia jasangarriak planifikatzen 
ahalko lituzkete.  

17 . irudia. Zinemaren nazioarteko 

jaialdiaren kartela. (Kredituak: 
Tuterako Udala). 
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3.4 Erakundeen arteko koordinazioa 

Toki entitateen erreferente hurbilena, 8/2017 Foru Legeari lotutako ekintzei dagokienez, 
NABI da, batez ere, berdintasun teknikari bat daukaten udalentzat. Kasu gehienetan 
harreman mugatua da: aurreko NABIko LGTBI+ zuzendariordeak udalera egindako 
bisitaren bat, ekintza puntual bati loturikoa; baina horrek ez du ekarri udalei modu 
jarraituan ematen zaien laguntza zerbitzu bat sortzerik.  
 
Nafarroako LGTBI+ Kontseilua eta NABI 
8/2017 Foru Legean eta 2019-2022 aldirako Ekintza Planean ezarritako koordinazio gune 
ofizial gisa, Nafarroako LGTBI+ Kontseilua sortu zen, martxoaren 27ko 34/2019 Foru 
Dekretuaren bidez. Dekretuaren arabera, kontseiluak barnean hartzen ditu: LGTBI+ 
elkarteak; Nafarroako LGTBI+ esparruan eragin handiko pertsona bat; sindikatuak; 
Udalerrien Federazioa (NUKF); Nafarroako Adinekoen Kontseilua, Nafarroako Gazteriaren 
Kontseilua, NABI eta Nafarroako Gobernuak izendatutako antolakundeak (hala nola 
hezkuntza, osasun, justizia, gizarte eskubideak, gazteria, barne kontuak eta enplegua 
bezalako departamentuak).  
 
Kontseiluaren presidente “LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialerako politiketan 
eskumena duen departamentua” aritu beharko du, eta, testuan esplizituki agertzen ez 
bada ere, gaur egun NABI da 2019-2022 aldirako Ekintza Planaren jarraipenaz eta 
ebaluazioaz arduratzen den entitatea. Udal gutxik jaso dute Kontseilua sortu izanaren 
berri. Nafarroako LGTBI+ Kontseiluaren eraketari buruzko albistea jaso zuten edo 
horretan parte hartu zuten udal eta entitateak bat datoz gaur egun jarduerarik gabe 
dagoela; batzuek esan dute ez zela lan bilerarik egin, kontseilua sortu zenetik. 
Azpimarratu behar da txosten hau idazteko unera arte Nafarroako LGTBI+ Kontseiluak 
bilera bat egin zuela, 2021eko azaroaren 2an, jarduerarik gabe bi urte inguru eman 
ondoren.  
 
Nafarroako LGTBI+ Kontseilua eratu ondorengo bilerarik ezaren arrazoia, NABIren 
arabera, administrazioko departamentuen berregituratzea zen, 2019ko abuztuan izandako 
gobernu aldaketaren ondorioz. Aldaketa horrek kontseilukide berriak izendatzea ekarri 
zituen, eta prozedura hori 2020. urtearen amaieran hasi zen, pandemiak eragindako 
eragozpenen ondorioz.   
Azkenean, 2021eko martxoan, kontseilukide berriak izendatu ziren eta aldatu gabe 
mantendutakoak berretsi ziren, 62/2021 Foru Aginduaren bidez. Era berean, 
Kontseiluko idazkaritza NABIren LGTBI+ arloko Berdintasunerako Zuzendariordetzak 
hartu zuen, kargua ekainetik aurrera hutsik geratu baitzen; ardura hartzeko pertsonarik ez 
zegoenez, bilera egiteko deia ez zen egin. NABIk adierazitakoaren arabera, LGTBI+ 
arloko zuzendariorde berria izendatu eta gero, bilera egiteko deia egin zen; erakunde 
horren iritziz, atzerapena administrazioaren erritmo propioaren eta COVID-19aren 
ondoriozko osasun larrialdiaren ondorioa da.  
 
Gainera, bilerarako deirik ezak Kontseiluaren funtzionamenduari buruzko foru 
agindua idazteko moduarekin ere du zerikusia, kargua aipatu beharrean pertsonen izen-
abizenak jarri zirelako. Horrela, departamentu edo entitate batean –adibidez, LGTBI+ 
erakunde batean– kontseilukide kargua betetzen duen pertsona aldatzen den bakoitzean, 
foru agindu berri bat argitaratu beharko da, kide berrien izen-abizenak adierazten dituena; 
hori egin bitartean, Kontseiluak ez du jardunen.  
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Bestalde, 2019-2022 aldirako Ekintza Planaren jarraipenaren zati modura, NABIk 
planaren jarraipen eta ebaluazioari buruzko urteko txostena egin behar du, 
proiektuan aipatutako jomuga, helburu eta adierazleak oinarri hartuta. Txostena 
Nafarroako LGTBI+ Kontseiluaren aurrean aurkeztu behar da. Kontseiluaren jarduerarik 
eza dela eta, NABIk 2021eko azaroan aurkeztu zuen 2019-2020 aldirako ekintza planaren 
jarraipen txostena.  
 
Kontseiluaren bileran, non NABIk ekintza planari dagozkion aurrerapenak aurkeztu zituen, 
LGTBI+ entitateek eta Nafarroako Gobernuko erakundeen ordezkariek hartu zuten parte. 
Gobernuko erakundeetan aplikatu ziren zeharkako ekintzen % 87,5 bete direla 
azpimarratu behar da. Betetze maila handieneko ardatza (% 100) LGTBI+ pertsonen 
arretari lotutakoa zen. 
 

 
8 . taula. 2019-2020 aldirako Ekintza Planeko zeharkako ekintzen betetze maila. Iturria: NABI. 

 
Zenbaki horren azpitik, banakako ekintzak (hau da, erakunde bakoitzak bere aldetik 
bultzatutakoak) % 65,8ra iritsi ziren.  

 
9 . taula. Banakako ekintzen betetze maila departamentuetan, 2019-2020 aldirako. Iturria: NABI. 

 
11. grafikoak xehetasun handiagoz erakusten du 2019-2020 aldirako Ekintza Plana 
gauzatzeaz arduratzen den departamentu edo erakunde bakoitzak bultzatutako ekintzen 
betetze maila.  
 



Azterketa estrategikoa, sexu- eta genero-aniztasuna (LGTBI+) Nafarroako 
Foru Komunitateko Toki Entitateetan sartzeko - NAFARROAKO 

BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA (NABI)  
 

 

47 
 

11 . grafikoa. 2019-2020 aldirako aurreikusitako ekintzak vs departamentuek gauzatu zituzten ekintzak. 

 
 

 
 
 
Udalen eta elkarteen arteko koordinazioa 
Udal gehienek (% 70) inkestetan markatu zuten eta elkarrizketetan berretsi zuten ez 
daukatela LGTBI+ pertsonen eskubideak sustatzeko berariazko koordinazio gunerik. 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa (NUKF) udalen eta aholkularitzaren arteko 
koordinazioaren erreferente da, oro har, kudeaketan; hala ere, ez da horrela 8/2017 Foru 
Legea aplikatzeko orduan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dena den, datu hori gorabehera, koordinazio esperientziak aipatu dira 
(% 22), LGTBI+ ekintzen markoan. Izan ere, zenbaitetan, udalak 
koordinaturik aritu dira LGTBI+ elkarteekin, eta harreman horiek 
emankortzat jo dira, adibidez, lehenago aipatu diren Tafalla, 
Lekunberri edo Iruñearen kasuan. Udal batzuk, adibidez, Tafallakoa 

22%

70%

8%

Existen espacios de coordinación No hay espacios de coordinación

NS/NC

12 . grafikoa. LGTBI+ pertsonen eskubideei lotutako koordinazio guneak. 

18 . irudia. 2019ko Laiak sarien kartela 

(Kredituak: Tafallako Udala). 
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eta Erriberrikoa, noizean behin aritu dira koordinatuta; izan ere, 2019. urtean, bien artean 
planifikatu zituzten ekainaren 28a ospatzeko ekintzak.   
 
Berdintasun teknikarien sareak informazioa eta esperientziak modu informalean 
trukatzen ditu, bereziki, udalek adierazpen instituzionalen bat proposatu edo mezuren bat 
zabaldu behar dutenetan; horrela da, teknikari askok gaiari buruz hitz egiteko segurtasunik 
edo prestakuntzarik eza agertzen baitute. Azpimarratu behar da gune hori, urteko une 
batzuetan, informazioa partekatzeko balio duen arren, ofizialki ez dela LGTBI+ ekintzak 
koordinatu edo planifikatzeko esparrutzat jotzen. 
 
Datuen arabera, ematen du falta direla koordinazio gune aktiboak, esperientziak trukatu, 
ikasitako ikasgaiak ezagutu, prestakuntza jaso eta informazio eta materialak eskuratzeko. 
Hainbat udalek uste dute ekintzen koordinazioa mankomunitateek bere gain hartzen 
ahal dutela; Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak arlo horretan rol aktiboagoa 
hartzeko eta NABIren eta LGTBI+ arloko Berdintasunerako Zuzendariordetzaren lidergo 
handiagoa izateko eskatzen dute, 8/2017 Foru Legea ezartzeko orientazioa jasotzeko. 
 

 

3.5 Nafarroako Foru Komunitateko LGTBI+ programa eta zerbitzuen 
balorazioa 
 
LGTBI+ arloko informazioa eta arreta emateko zerbitzu publikoa: Kattalingune NABIk 
kudeatzen du, Kattalingorrirekin sinatutako hitzarmenaren bidez. Aholkularitza juridikoa 
eta sexologikoa ematen du, LGTBI+ kolektiboei laguntzen die eta LGTBI+ arloko 
informazio eta orientazioa ematen du Nafarroako Foru Komunitate osoan. 
 
Zerbitzua 2016. urtean abiarazi zen, eta, azkenaldian, Iruñean ez ezik, Tuterako 
udalerrietan eta Sakanan jarri zituen bulegoak (Irurtzun eta Lakuntza). Gainera, 
Nafarroako Gobernuak nabarmen areagotu du zerbitzuari dagokion aurrekontua: hasieran 
40.000 euro zen eta aurten 172.000 euro da. 
 
Kattalingunek azken urteotan hazkunde handia izan eta 70 udal inguru bisitatu zituen 
arren, inkestari erantzun zioten udalerrien ia % 50ek oraindik ez dute zerbitzua ezagutzen. 
Zerbitzua ezagutzen duten udal guztien erdiek (gutxienez) esan zuten inoiz ez zirela 
Kattalingunerekin koordinatuta aritu. Batez besteko koordinazio maila, inoiz koordinazioan 
aritu diren udalen arabera, 3,62 zen, nahiko txikia, gutxieneko puntuazioa puntu 1ekoa eta 
gehienekoa 10 puntukoa zela kontuan hartuta. 
 
Dena den, Kattalingunerekin inoiz harremanetan jarri edo koordinatuta aritu direnek esan 
dute komunikazioa erraza izan dela “zerbitzua erreferente garrantzitsua izan dela 
udalerrian gauzatutako sentsibilizazio ekintzetarako”. Kattalingune Kattalingorri 
LGTBI+ elkarteak ezarritako zerbitzua denez, askotan, tokiko mailako LGTBI+ kolektiboak  
eta udalak harremanetan jartzeko zubi lana egin du. 
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Tafallako Udala izan ezik, inork ez zuen Kattalingunerekiko koordinaziorik aipatu, 
zerbitzua behar duten pertsonen kasuen berri emateko. Tafallako Udala Kattalingunerekin 
koordinaturik aritu zen, udalerriko trans adingabe bati 
arreta emateko; komunikazio ona eta zerbitzuaren 
erantzun azkarra azpimarratu dute udalekoek. 
Gainerako udaletan, harremana herritarrak 
sentsibilizatzeko ekintzei, hizkerari buruzko 
kontsultei edo jarduera batzuen ikuspegiari, 
ekainaren 28aren eta maiatzaren 17aren esparruan, 
eta zerbitzua udalerrietan aurkezteari dago lotuta.  
 
Udalek iritzi positiboa dute Kattalingune zerbitzuaren 
lanaren inguruan, eta gomendio gehienetan 
honako hauek aipatu dira: zerbitzua 
deszentralizatzea eta gaur egungo estaldura 
zabaltzea; udalen eta Kattalingune zerbitzuaren 
arteko koordinazioa hobetzea; informazioa eta 
materialak helaraztea, 272 udalerrietan banatzeko; eta zerbitzua erabiltzeko aukera 
zerbitzuaren egoitzetatik urrun dauden landa eremuetan bizi diren LGTBI+ pertsonei 
emateko. Bestalde, Kattalingunek onartu du baliabideak falta direla zerbitzua udalerri 
guztietan emateko; hala ere, dituzten baliabideekin, udalerrietan ahalik eta bisita gehien 
egiten saiatzen direla.  
 
 
NABIren LGTBI+ programa ibiltaria: “Aniztasuna erein, askatasuna biltzeko” 
 
NABIk landa eremuetako biztanleria sexu- eta genero-aniztasunaren balioen inguruan 
sentsibilizatzeko asmoz sortu zuen programa ibiltaria, herri eta hiri txikiak LGTBI+ 
pertsonentzat toki seguruak izan daitezen, norberak bere sexu- edo genero-orientazioa 
modu osoan eta positiboan bizi ahal izateko. Programa sexu- eta genero-aniztasunari 
buruzko oinarrizko gida –euskaraz zein gaztelaniaz– jaso zuten landa udalerriak egun 
batez bisitatzean eta informazioa partekatzean datza.  
 
Programa ibiltaria Erriberrin aurkeztu zen, eta bertako alkateak, Nafarroako Gobernuko 
erakundeetako langileek eta Erdialdean diharduen Laiak LGTBI+ elkartearen ordezkariak 
hartu zuten parte. NABIren 2020. urteko oroitidazkiaren arabera, programak 20 herri 
bisitatu zituen Nafarroako erdialdean, 2020ko abuztuan eta irailean, eta 439 
pertsonak hartu zuten parte bultzatutako jardueretan. Programak honako herri hauek 
bisitatu zituen: Erriberri, Kaseda, Berbintzana, Mélida, Oibar, Zarrakaztelu, Murillo el Fruto, 
Artaxoa, Miranda Arga, Tafalla, Santakara, Irunberri, Zangoza, Barasoain, Gares, Larraga, 
Caparroso, Arrada, Mendigorria eta Obanos. 
 
Inkestak bete zituzten udaletako sei bisitatu zituen programak, 2020. urtean: Mélida, 
Berbintzana, Tafalla, Zarrakaztelu, Gares eta Obanos. Programari buruzko balorazio 
nagusien artean, bisita egiteko hautatutako ordutegiak eta egunak ez zirela oso egokiak 
izan aipatu zen; izan ere, kasu batzuetan asteguneko goizak aukeratu ziren, gazte eta 
nerabe gehienak ikastetxean eta herriko helduak soroan lanean edo bestelako lanak 
egiten daudenean. Jende gutxi dagoen ordutegi bat hautatu zutenez, programaren 
bisitaldiak erantzun txikia izan zuen eta herriko pertsona gutxik ezagutu zuten. 
 

19 . irudia. Kattalingune zerbitzuaren aurkezpena Corellako 

udalerrian, 2021eko ekaina. (Kredituak: Corellako Udala). 
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2021. urtean, programa ibiltariak Lizarrerriko 15 herri bisitatu zituen; 494 pertsonak parte 
hartu zuten, 2020. urteko emaitza gaindituz. Parte hartzaile gehienak gazteak ziren. 
Bertaratutakoek LGTBI+ gaiari buruzko oinarrizko gida jaso zuten, baita Nafarroako 
Kattalingune hiru bulegoekin harremanetan jartzeko datuak ere.  
 
Hobetu daitezkeen gauzei buruzko gomendioen artean, udalek aipatu zituzten:  

 Bisitaldien ordutegi eta egunak hobeki koordinatzea udalekin eta udalerriko 
LGTBI+ elkarteekin, herrian programarekin sentsibiliza daitezkeen pertsona 
gehiago egoten diren egunak aukeratzeko. 

 Bisitaldiak astegunetan eta eskola ordutegian antolatzen badira, jarduerak 
ikastetxeetan zuzenean antolatzea, nerabe eta gazteek parte har dezaten. 

 Ekintza batzuk udalarekin batera antolatzea, programaren bisita aprobetxatuz, 
ekintzen eragina areagotzeko eta erakundeen arteko koordinazioa aurreikusteko.  

 
NABIk emandako dirulaguntzak 
Nafarroako Berdintasunerako Institutuak (NABI), LGTBI+ arloko Berdintasunerako 
Zuzendariordetzaren bitartez, 2021ean, toki entitateei zuzendutako dirulaguntzen 
(LGTBI+ proiektuetarako) lehenengo deialdia argitaratu zuen. Deialdiak aukera 
ematen zuen udalen proposamenak aurkezteko, lau modalitatetan:  

 LGTBI+ arloko tokiko diagnostikoak prestatzea. 

 LGTBI+ arloko tokiko planak prestatzea. 

 LGBTI+ arloko sektore azterketak egitea. 

 Urteko programazioa LGTBI+ arloan. 

 
NABIko LGTBI+ arloko aurreko zuzendariordearen arabera, Nafarroako Gobernuaren 
aurrekontuan toki entitateei dirulaguntzak emateko bide bat irekitzea lorpen garrantzitsua 
da, eta hurrengo aurrekontuetan idazpenaren zenbatekoa areagotuko duen negoziazioa 
lortzea espero da (gaur egun, 10.010 euro da). NABIk 9 udalen proposamenak jaso 
zituen, guztiak "Urteko programazioa LGTBI+ arloan" modalitatean. Eskaera egin zuten 
udal guztiei eman zitzaien finantzaketa, nahiz eta, eskatutako zenbatekoa (22.371,30 €) 
aurrekontua baino handiagoa zenez (10.010 €), zenbatekoaren gainean banakako 
murriztapena aplikatu zen: % 54,8koa. 
 
Jarraian agertzen den taulak onartutako dirulaguntzen xehetasunak jasotzen ditu:  
 
 

Zk. Udala 
Onartutako 
zenbatekoa 

Emakida 
Justifikatu 
beharreko 

zenbatekoa 

1 Zizur Nagusiko Udala 2.366,30 € 1.068,34 € 2.366,30 € 

2 Tafallako Udala  3.000 € 1.354,46 € 3.000 € 

3 Vianako Udala  3.000 € 1.354,46 € 3.000 € 

4 Oltzako Udala  2.020 € 912 € 2.020 € 

5 Tuterako Udala  2.100 € 948,11 € 2.100 € 

6 Deierriko Udala  2.200 € 993,26 € 2.200 € 

7 Corellako Udala 3.000 € 1.354,46 € 3.500 € 

8 Cintruénigoko Udala  3.000 € 1.354,46 € 3.164,50 € 

9 Iruñeko Udala  1.485 € 670,45 € 1.485 € 

GUZTIRA 22.171,30 € 10.010,00 € 22.835,80 € 

10 . taula. Toki entitateentzako dirulaguntzei buruzko 2021eko Ebazpena. 
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Udal batzuek aipatu zuten oso garrantzitsua dela LGTBI+ ekintzak bultzatzeko baliabideak 
edukitzea, bat baitator udalen traba nagusietako batekin: udalerrietan ekintza 
esanguratsuak abiarazteko behar besteko aurrekonturik ez izatea. Hainbat udalek 
azaldu zuten deialdiak sortutako itxaropena handiagoa zela laguntzaren benetako 
inpaktua baino, NABIk esleitu zuen aurrekontu osoa mugatua izan zelako eta udal 
bakoitzak gehienez ere 3 mila euro eskatzeko aukera zuelako. Hain zuzen ere, programa 
garatzeko teknikari espezializaturik ezagatik, NABIk zenbateko hura ezarri zuen muga 
gisa.  
 
Ekintzak burututa, udalek hasieran eskatutakoaren % 100 edo zenbateko horri gainditzen 
duena justifikatu beharko dute, Corella eta Cintruénigoren kasuan bezala. Hau da, horrek 
esan nahi du NABIk diruz laguntzen ez duen ehunekoa udalek ordaindu behar dutela, 
ekintza horiek antolatzeko behar adinako baliabiderik ez dutela adierazten duten arren. 
NABIren arabera, beharrezkoa da, zenbatekoaren % 100 justifikatzeak proiektu osoa 
gauzatuko dela bermatzen duelako.  
 
Beste zailtasun bat ere planteatu zen: dirulaguntzak eskatzeko, horretarako lanaldia 
duten teknikariak behar dira, proposamena prestatzeko, finantzaketa betearazteko eta 
amaierako justifikazio txostena osatzeko. Ondorioz, kanpo geratzen dira lan horiek egin 
ditzakeen teknikaririk ez duten udalak.  
 
Gomendioen artean, dirulaguntzen zenbatekoak handiagoak izatea proposatu zen, 
batez ere, LGTBI+ arloko diagnostikoak edo ekintza planak egiteko proposamenak 
aurkeztera animatzen bada, udalen ustez, horrelakoak egitea ezinezkoa baita NABIk 
2021ean banatu zituen zenbateko txiki horiekin. Eta, bestaldetik, ez da bidezkoa 
eskatutako zenbatekoaren justifikazioa eskatzea, azkenean onartutakoa txikiagoa bada. 
 
2019. urteaz geroztik, NABIk dirulaguntzak emateko beste bide bat ezarri du, LGTBI+ 

proiektuak egiten dituzten irabazi asmorik gabeko elkarte eta erakundeentzat, Foru 

Komunitateko herritar guztiak sentsibilizatuz eta ikusgarritasuna areagotuz inpaktu 

handiagoa sortzeko, baita LGTBI+ elkarteak indartzeko ere. 2021ean, 6 entitate 

finantzatu ziren, guztira 39.000 euro banatuta. 2020. urtearen aldean, zenbateko 

handiagoa zen, 2020an dirulaguntza 5 elkartek jaso zutelako (28.897,22 euro). 

 

Zk. 

Elkartea 

Hasierako 
emakida 

Azkenean 
emandako 

zenbatekoa, 
hainbanatuta 

(% 1,81) 

Justifikatu 
beharreko 

zenbatekoa 

1 HIESaren aurkako Nafarroako 
Herritarren Batzordea 

5.000 € 4.909,01 € 6.250 € 

2 DEKUMAS LBT 8.011,99 € 7.866,20 € 8.011,99 € 

3 PRISMA 5.000 € 4.909,01 € 5.000 € 

4 NAIZEN 6.400 € 6.283,55 € 10.150 € 

5 EHGAM NAFARROA 7.479,32 € 7.343,23 € 7.479,32 € 

6 LAIAK 7.831,50 € 7.689,00 € 7.831,50 € 

GUZTIRA 39.722,81 € 39.000€ 44.722,81 € 

11 . taula. 2021eko dirulaguntzak, elkarteei emandakoak. 
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2021eko dirulaguntzetan, elkarteek azkenean emandakoa baino zenbateko handiagoa 

eskatu zuten; hori dela eta, hainbanaketa proportzionala egin zen, % 1,81eko 

murriztapenarekin. Toki entitateei zuzendutako dirulaguntzan bezala, elkarteek 

aurrekontuaren % 100 justifikatu behar dute, proiektua osorik eginen dela bermatzeko.  

 
Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko oinarrizko gida 
2020. urtean, NABIk sexu- eta genero-aniztasunari buruzko oinarrizko gida prestatu zuen, 
batez ere sexu- eta genero-aniztasuna onartzeko zailtasun handienak dituzten herri eta 
hirietan banatzeko asmoz. 
 
Inkestari erantzun zioten udal gehienek (% 84) ez zuten gida ezagutzen. % 16k 
bakarrik aipatu zuten gida ezagutzen zutela eta iritzi positiboa zutela horren inguruan. 
Adierazi zutenaren arabera, herritarrekin partekatzeko moduko tresna baliagarria izan 
daiteke; udal bakar batek esan zuen gida maketatzeko modua ez zela lagungarria 
dokumentu instituzional bihurtzeko.  
 
LGTBI+ elkarteek antzeko iritzia dute gidaren erabilgarritasunari buruz, eta hobetzeko 
gomendio batzuk egin dituzte. LGTBI+ erakunde baten iritziz, dokumentu interesgarria da, 
baina sexu- eta genero-aniztasunaren adibide moduan barazkiak erabiltzea ez dela egokia 
uste dute, horrek ez baititu hausten LGTBI+ pertsonei buruzko estereotipoak; beren ustez, 
marrazkiak "infantilizatuta" daude eta gaiari garrantzia kentzen diote.  
 
Beste elkarte bat ados zegoen gida beharrezko baliabidea zela; NABIk egin zuen 
zabalkundearen berri jaso ez bazuen ere, 
sentsibilizazio prozesu zabalagoetan erabiltzea 
gomendatu zuen. LGTBI+ arloko beste 
erakunde batek ongi baloratu zuen gida; 
irakurtzeko erraza da eta behar bezala azaltzen 
du informazioa, gai horiei buruz irakurtzeko 
aukera gutxi duten irakurle guztiengana 
iristeko moduan.  
 
LGTBI+ elkarteen eta beste entitate batzuen 

gomendioen arabera, horrelako materialak 

egiterakoan LGTBI+ kolektiboei eta 

Kattalingune zerbitzuko sexologoei kontsultatu 

behar zaie, LGTBI+ pertsonentzat hurbilak 

diren materialak sortzeko eta beren zabalkundea 

eta erabilera bermatzeko.   

20 . irudia. Sexu- eta genero-aniztasunari 

buruzko oinarrizko gida. 
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4. LGTBI+ elkarteen ikuspegia  

 

4.1 LGTBI+ elkarteen mapaketa 

Azterlan hau egiteko landa lanean, LGTBI+ pertsonen gizarte berdintasuna sustatzeko 
lanean diharduten LGTBI+ arloko 18 elkarte edo entitate ezagutu ziren.  
 

Zk. Erakundea Eremua/Herria Deskribapena 

1 
ANTSOAINEN 

HARRO 
Antsoain Antsoaingo gazte LGTB elkartea 

2 BULLERAK Iruña Lesbiana transfeministak 

3 DEKUMAS LBT Iruña 
Emakume lesbiana bisexual eta transexualen 

kultura eta kirol elkartea 

4 
EHGAM 

NAFARROA 
Iruña Nafarroako gay kolektiboa 

5 EUFORIA Nafarroa Familia trans aliatuen elkartea  

6 GEHITU Iruña 
Euskal Autonomia Erkidegoko gay, lesbiana, 

pertsona trans, bisexual eta intersexualen 
elkartea 

7 HORMAK Lekunberri 
LGTBI+ pertsonen eskubideak defendatzeko 

sortutako elkartea 

8 HELDU Iruña Etxebizitza kolaboratiboaren elkartea 

9 KATTALINGORRI Iruña LGTBI+ taldeak biltzen dituen entitatea 

10 KUKULUAK Tutera LGTBIQ taldea  

11 LAIAK ERDIALDEA Tafalla Erdialdeko LGTBI+ elkartea 

12 LUGATIBE Iruña Gazteen asanblada transmarikabollera 

13 LUMATZA Iruña Emakume lesbianen elkartea 

14 NAIZEN Iruña Adingabe transexualen familien elkartea 

15 ORTZADAR LGTB Iruña NUPeko LGTB+ ikasleen erakundea 

16 TRANSKOLORE Iruña Nafarroako trans pertsonen elkartea 

17 ZIKUTAK Iruña Bollera transfeministak 

18 PRISMA 
Espainiako 

estatua 

Gay gizonezkoen kolektiboa, LGTBIQA+ 
erreferenteak zientzia, teknologia eta 

berrikuntza esparruan sustatzeko. 

12 . taula. . Nafarroako Foru Komunitateko LGBTI+ elkarte eta entitateen zerrenda. 

 
Gehienak Iruñean edo Tutera bezalako hiri handietan dute jarduketa eremua. Beste 
kolektibo batzuk, hala nola Laiak, Hormak eta Kukuluak, landa udalerrietan jarduten dute. 
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Azterlanak LGTBI+ elkarteen gogoetak jasotzen ditu, erantzundako inkesten eta egindako 
elkarrizketen bidez bildutakoak (guztira, 5): PRISMA, LAIAK, DEKUMAS LBT, EHGAM 
NAFARROA eta KATTALINGORRI. 
 
Parte hartu zuten elkarte guztiek LGTBI+ pertsonen eskubideen inguruan sentsibilizazioa 
areagotzeko eta eskubide horiek aldarrikatzeko ekintzak antolatzen dituzte. PRISMA 
LGTBI+ erreferenteak teknologia munduan sustatzen dituen eta estatu maila lan egiten 
duen erakundea da; Laiak elkartea Erdialdeko udalerrietan lan handia egiten ari da, batez 
ere Tafallan, ikusgarritasun ekintzak antolatzen; Dekumas LBT erakunde lesbiko feminista 
da, beste elkarte batzuekiko koordinaturik aritzen esperientzia eta ibilbidea duena; 
HORMAK elkarteak udalerri txikietan eta landa eremukoetan ari da lanean; LGTBI+ 
elkarteak antolatzeko gune erreferente gisa, Kattalingorri dago, LGTBI+ arloko ia 15 
elkarte eta kolektibo biltzen dituen esparrua, Foru Komunitate osoan diharduena.  
 
Kattalingorrik aldian-aldian asanbladak egiten ditu, non kideek beren lehentasunei, 
beharrei eta testuinguruari buruz eztabaidatzen duten; gero, gogoetetan oinarrituta, 
baterako ekintzak antolatzen dituzte. Honela deskribatzen da "eremu irekia eta anitza da, 
lesbiana, gay, bisexual eta transexualen alde lan egiten duena, gizartean LGTBIfobia eta 
Nafarroan dituen ondorio latzak desagerrarazteko". Horrez gain, Kattalingorri erreferente 
da, Kattalingune eta Harrotu zerbitzuak koordinatzen dituen elkartea delako: LGTBI+ 
pertsonei zuzendutako aholkularitza eta arreta emateko esparruak, Foru Komunitatean eta 
Iruñean, hurrenez hurren. 
 
Lurraldeetako elkarteen artean alde biko koordinazioa ere badago, baterako 
ekintzak bultzatzeko, informazioa emateko edo aholkularitza edo beste zerbitzu bat 
behar duten LGTBI+ pertsona konkretuen kasuetan laguntzeko. Adibidez, Laiak elkarteak 
komunikazio harremana mantendu du Hormak kolektiboarekin, LGTBIfobiarik gabeko 
Erdialdeko udalerrien adierazpen instituzionala bultzatzeko.  
 
Landa eremuetan jarduten duten kolektibo batzuek elkarte, baliabide eta ekintza gehienak 
Iruñean zentralizatuta egotea kritikatu dute; beren iritziz, arreta hiriburutik urrunago 
dauden eremuetan ere jarri behar da, batzuetan eremu horietan gertatzen baita 
diskriminazio handiagoa; gainera, sozializazio gune gutxi daude eta LGTBI+ 
pertsonentzako erreferenteak falta dira. 
 
 
 

4.2 LGTBI+ kolektiboen eskaerak eta beharrak tokiko mailan 
 
Azterlanean parte hartu zuten LGTBI+ elkarte eta entitateek baieztatu zuten 8/2017 Foru 
Legea onartzeak LGTBI+ pertsonak eta beren eskubideak aintzat hartzea ekarri dituela 
eta legea behar bezala aplikatzeko erantzukizunak ezarri dizkiela Foru Komunitate osoko 
erakundeei. Zenbait elkartek azpimarratu zuten legeak despatologizatzen duela genero- 
eta sexu-aniztasuna, norberak bere generoa erabaki dezakeela baieztatzeaz gain, eta hori 
aurrerapauso handia dela eskubideak onartzeko. 
 
LGTBI+ elkarte horiek udalen eskumen zehatz batzuk aipatu zituzten, hala nola trans 
pertsonen izena –eurek hautatutakoa– dokumentu eta bere eskumen esparru 
guztietan onartzea, kontratatutako langileei eta eragile politikoei prestakuntza 
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ematea, formulario inklusiboak sortzea eta ikusgarritasuna eta sentsibilizazioa 
areagotzeko ekintzak antolatzea.  
 
Elkarteen arabera, tokiko mailan, ez dago LGTBI+ pertsonen beharrez ardura 
daitekeen udal egiturarik, udal batzuetan izan ezik. Toki entitate askotan ekainaren 28a 
ospatzeko adierazpen instituzionalak egiten direla eta udaletxean bandera jartzen dela 
baieztatu bazuten ere, gehienetan, pertsonen bizitza eraldatzen ez duten noizean behingo 
keinuak direla uste dute.  
 
Erakundeen arteko koordinazio eraginkorrik eza LGTBI+ elkarteek antzeman duten 
behar nagusienetako bat da. Batzuek LGTBI+ erakunde eta elkarteak biltzen dituen 
Nafarroako LGTBI+ Kontseiluaren jarduerarik eza kritikatu zuten. Uste dute ezinbestekoa 
da erakundearteko gune bat dinamizatzea, LGTBI+ elkarteen partaidetzarekin, non 
sortuko baitira tokiko mailan eta foru mailan erabiltzeko tresna eta estrategiak.  
 
Azterlanean parte hartu zuten elkarteek baieztatu zuten aniztasuna aintzat hartzeaz eta 
gizarte osoa sentsibilizatzeaz gain, kontuan hartu behar direla LGTBI+ pertsonen 
intersekzionalitatea eta behar anitzak. LGTBI+ pertsona errefuxiatuen eta migratzaileen 
egoera aipatu zuten: gehienek jatorrizko herrialdeetan jasan behar zuten LGTBIfobiatik 
ihes egiten dute eta Nafarroara iritsita, ez dute beren prozesuan laguntzeko eta 
orientazioa jasotzeko zerbitzu orohartzailerik.  
 
Kattalingunek planteatu zuenez, zerbitzu horretan ez dute ahalmenik LGTBI+ pertsonen 
behar guztiei erantzuteko; hori dela eta, beste zerbitzu eta erakunde batzuekin 
koordinatuta aritzen dira, errefuxiatuei, migratzaileei eta berariazko beste behar batzuk 
dituzten pertsonei orientabideak emateko. Kattalinguneko koordinatzaileak aipatu zuenez, 
profesionalen eta elkarteen sare indartsua sortu beharra dago, pertsonen kasuei 
ikuspegi intersekzional batetik erantzuteko.  
 
Elkarte batzuen iritziz, erakunde erreferenterik ezaren ondorioz, are zailagoa da 
LGTBI+ pertsonek udaletara eta entitateetara jotzea, beren beharrak planteatzeko. Gaur 
egunera arte, batez ere LGTBI+ elkarteak eta kolektiboak dira erreferente; hori dela eta, 
erakundeen eta LGTBI+ pertsonen sarearen artean koordinazio mekanismo eraginkorrak 
eta jarraituak sortzea are premiazkoago bihurtzen da. 
 
LGTBI+ komunitateari irekitako gunearen adibide ona Harrotu da; izan ere, elkarte batzuek 
aipatu zuten ahalegin handia egiten ari dela LGTBI+ pertsonak elkartzea sustatzeko; 
horretarako, hilean behingo identitate taldeen topaketak eta bilerak antolatzen ditu eta, 
laster, LGTBI+ errefuxiatuen, pertsona asexualen topaketak ere eginen ditu, besteak 
beste.  
 
Dekumas LBT erakunde lesbiko feministak aipatu zuenez, oraindik landu ez den beste 
kontu bat COVID-19aren pandemiak eta horren ondoriozko konfinamenduak LGTBI+ 
pertsonen bizitzan izan duten inpaktua da. Pertsona horietako askok beren genero 
identitatea edo sexu orientazioa onartzen ez duten familiekin edo pertsonekin bizi behar 
izan dute; beste batzuk prekarietate egoeran geratu dira, etxebizitza eta bizibideari 
dagokionez, eta, besteak beste, beren osasun mental eta fisikoa okertu egin da. 
Erakundearen arabera, pertsona horiei lagundu eta beren beharrei erantzuteko orduan, 
sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegi feministatik egin behar da; beren iritziz, oraindik 
ez da horrela gertatzen.  
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LGTBI+ komunitatearen beharren balorazio orokorrean, elkarteek uste dute Nafarroako 
Foru Komunitatean oraindik ikusgarritasuna falta zaiola sexu- eta genero-aniztasunari, 
lurralde batzuetan beste batzuetan baino gehiago. Zenbait elkartek aipatu zuten landa 
inguruneak –hirikoak baino gehiago– aurkako jarrera agertzen duela batzuetan; 
ondorioz, LGTBI+ pertsonak hiri handietara edo beste erkidego batzuetara joaten dira 
bizitzera.  
 
Parte hartu zuten elkarteek baieztatu zutenez, sentsibilizazio prozesu jarraituak falta 
dira tokiko mailan, baina, prozesu horiek abiarazi ahal izateko, udaletako teknikariek 
eta langile politikoek prestakuntza jaso behar dute. Berriz esan zuten konpromiso 
politikoa eta erakundeen koordinazioa funtsezkoak direla 8/2017 Foru Legea bere 
dimentsio guztietan bultzatzeko eta NABIren lidergoa erabakigarria izan daitekeela lan 
horretan.  
 
Elkarte batzuen iritziz, LGTBI+ pertsonen eskaerak, lehen bezala, ez dira 
lehentasunezkoak erakundeentzat eta gaur egunera arte aldizkako ekintza batzuk baino 
ez dira ezarri, eragin handirik gabekoak. Elkarte horiek uste dute plan bat sortu behar 
dela, udaletan berariazko ekintzen sustapenerako egiturak eraikitzeko. 
 
LGTBI+ elkarteak eta udalak bat datoz beste lehentasun batean ere: prestakuntza jaso 
duten teknikarien lanaldiak egokitu behar dira, estrategia horietaz arduratzeko, 
herrietan LGTBI+ komunitatea egon ala ez, beren iritziz, genero- eta sexu-aniztasunari 
lotutako eskubideen sustapena gizarte osoari baitagokio, ez bakarrik LGTBI+ pertsonei. 

 

 
4.3 LGTBI+ elkarteen analisia, legearen ezarpenari dagokionez  
 
Maila orokorrean 
Parte hartu zuten elkarteen arabera, udal askotan oraindik ez da egin ekintza positiborik 
edo sentsibilizazio ekintzarik, eta horrelakoak egin dituzten herrien kasuan, aldizkako 
jarduerak izan dira gehienetan. Pertzepzio horren aurkakoa da Prisma elkartearen iritzia; 
Prisma LGTBI+ erakundea da, arreta teknologia sexu aniztasunaren ikuspegitik 
sustatzean jartzen duena. Elkarte horrek estatu mailan egiten du lan, eta uste du 
Espainiako beste erkidegoekin konparatuta, Nafarroako Foru Komunitatean kalitate 
handiko lana egiten ari dela LGTBI+ pertsonen eskubideak sustatzeko, batez ere, 
Iruñeko Udalean; izan ere, udal horrekin koordinatuta aritu ziren, berariazko ekintzak 
antolatzeko (adibidez, 2020ko Azoka Teknologikoa).  
 
Oro har, LGTBI+ elkarteen arabera, LGTBI+ pertsonak gizarteratzeko ekintza planak 
falta dira udaletan. Hori dela eta, uste dute estrategia eta plan argirik gabe ekintzak 
noizean behin egiten direla bakarrik, jarraipenik eta eraginaren azterketarik egin gabe. 
 
Horrez gain, legearen oraingo ezarpen maila udaletan udaleko taldeen borondate 
politikoari lotuta dago berez, baita gaiaren inguruko sentsibilizazio mailari ere. Oro har, 
esan zutenez, ezjakintasun handia dago, LGTBI+ pertsonen eskubideei dagokienez, eta 
udal askok LGTBI+ siglen esanahia ere ezagutzen ez dute. Bestalde, sexu- eta genero-
aniztasunari lotutako eskubideen aurkako jarrera politikoak ere badaudela uste dute; gai 
horiek udalen programaziotik kanpo uzteko arrazoia izaten da lurralde batzuetan.  
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LGTBI+ elkarteek azpimarratu zuten, gainera, oso garrantzitsua dela koordinazio 
harremanak ezartzea, honako hauek lantzeko: tokian tokiko diagnostikoak, ekintza 
planak, sentsibilizazio ekintzak eta LGTBI+ pertsonei zuzendutako arreta eta aholkularitza 
zerbitzuen funtzionamendua. 
 
Tokian tokiko kasu partikularrak 
Azterlanean parte hartu zuten udal batzuek esan zuten elkarteak giltzarriak direla LGTBI+ 
pertsonen beharrak eta eskaerak ezagutzeko. Tokiko mailan, udal batzuek azpimarratu 
zuten harreman ona dutela LGTBI+ elkarteekin; horrela da Tafalla eta Lekunberriren 
kasuan. Kasu bietan, LGTBI+ elkarteek ekintzak bultzatzen dituzte eta udalak jendeari 
zuzendutako sentsibilizazio jarduera publikoak sustatzera animatzen dituzte, LGTBI+ 
pertsonen eskubideekiko konpromisoa berresteko. 
 
Bestalde, Laiak elkarteak iritzi positiboa eman zuen Tafallako Udalaren prestasuna eta 
laguntza, hirian ekintzak antolatzeko. Orain arte, komunikazio arina mantendu dute, eta 
udalak laguntza eman du Laiak elkarteak LGTBI+ pertsonen eskubideak sustatzeko 
proposatutako ekintzak antolatzeko. Tafallako Udalarekiko harremanaz gain, Erriberriko 
Udalarekin mantentzen duen koordinazio ona nabarmendu zuen Laiak elkarteak; izan ere, 
elkarrekin zenbait jarduera antolatzeaz gain, udalak LGTBIfobiarik gabeko tokia izateari 
buruzko adierazpen instituzionala sinatu zuen.  
 
Tafallan, esperientzia positiboa dago, ekainaren 28ko ospakizuna antolatzen. Egun 
enblematiko hori ospatzeko, 28J plataforma sortu zen, non parte hartzen duten udalak, 
Laiak elkarteak, beste gizarte erakunde batzuek eta LGTBI+ aktibistek, pertsonalki. 
Plataformaren bidez, LGTBI+ harrotasunari lotutako ekitaldiak iragarri ziren; gainera, 
plataformak herritarrei sexu- eta genero-aniztasunari lotutako eskubideen aldeko 
mugimendu antolatuaren irudia ematea ahalbidetzen du.  
 
Lekunberriko Udalak azaldu zuenez, herrian Hormak bezalako LGTBI+ kolektibo bat 
egotea lagungarria da LGTBI+ pertsonen ikusgarritasuna hobetzeko eta ekintzak modu 
jarraituan sustatzeko; horrela, gehiago egiten da, udalak ekainaren 28a eta maiatzaren 
17a ospatzeko antolatzen dituen ekintzez gain.  
 
Elkarte batzuek esperientzia dute udal batzuekin koordinatuta aritzen, batez ere Iruñeko 
Udalarekin. Esperientzia eta balorazioa ez da berdina ekintza eta udal guztietan, beraz, 
ezin da balorazio orokorrik egin.  
 
Kattalingorriren kasuan, Iruñeko Udalarekin duen harremana estua da, Harrotu zerbitzua 
kudeatzeaz arduratzen direlako. Komunikazio arina mantentzen dute, batez ere 
zerbitzuari, bere beharrei eta hobetzeko proposamenei dagokienez. Era berean, 
Kattalingorri NABIrekin komunikatzen da, batez ere Kattalingune zerbitzuaren kudeaketa 
dela eta.  
 
Tuterako Udalak, 2021eko ekainean, mahai ingurua antolatu zuen, non parte hartu zuten 
LGTBI+ elkarte hauek: Hormak, Laiak, Kukuluak, Dekumas LBT, Katalingorri eta EHGAM 
Nafarroa. Udalaren arabera, ekintza arrakastatsua izan zen, elkarteei elkar hobeki 
ezagutzeko eta jendeak LGTBI+ entitateen erreferenteak izateko aukera eman zielako. 
Gaur egun, udalak ez du lankidetza harremanik Kukuluak toki erakundearekin, elkarte 
horrek era independentean lan egiteko joera duelako, udalaren arabera. Hala ere, 
Kukuluak elkarteak erakunde gisa programatu dituen jardueren berri eman dio udalari. 
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Parte hartu zuten elkarteen artean, batek ere ez du harremanik Udalerrien 
Federazioarekin (NUKF), LGTBI+ pertsonen eskubideak tokiko mailan aldarrikatzeko. 
Laiak elkarteak baino ez zuen komentatu Federazioaren presidentearekin hitz egin zutela, 
eta presidenteak etorkizunean ekintzaren bat koordinatzeko interesa agertu zuela.  
 
LGTBI+ elkarte batek aipatu zuen nabarmen hobetu behar dela udal batzuen eta 
LGTBI+ elkarteen arteko komunikazioa eta koordinazioa. Bere iritziz, ekintza eta 
ekimen batzuk ez dira nahikoak edo eskasak dira, elkarteen ikuspegia falta delako, kasu 
gehienetan ez baitie kontsulta egiten.  
 
LGTBI+ elkarteek baieztatu zutenez, erlazio gutxi dute NABIren LGTBI+ arloko 
Berdintasunerako Zuzendariordetzarekin, baina garrantzitsua da erakunde horrekin 
harreman hurbilagoa izateko asmoa, zuzendariordetzari LGTBI+ pertsonen gizarte 
berdintasunaren aldeko ekintzak sustatzeko ardura dagokiolako.  
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5. Ondorioak 

 
8/2017 Foru Legearen onarpenak lege esparru irmoa eman die LGTBI+ elkarteei sexu eta 
generoari dagokionez desberdinak diren pertsonen eskubideak defendatzeko; halaber, 
udalen mailan, herritarrak sentsibilizatzeko ekintza estrategikoak programatzeko tresna 
bihurtu da.  
 
Azterlanaren ondorioei dagokienez, batetik, dimentsio instituzionalari loturikoak 
planteatzen dira, eta, ondoren, LGTBI+ elkarteen ikuspegiari loturikoak. 
 
Dimentsio instituzionala 

 
5.1 8/2017 Foru Legeari dagokionez, ezagutza maila baxua da galdetutako teknikarien eta 

politikarien artean. % 67k legea badagoela jakin badakite ere, % 17k bakarrik esan 
dute toki entitateen eskumenak ezagutzen dituztela. Oro har, inkestei eta 
elkarrizketei erantzun zieten udalek ez dute oso argi zeintzuk diren beren eskumenak, 
legearen esparruari dagokionez. Batzuen arabera, eskumen horien artean honako 
hauek daude: dokumentu ofizialak genero eta sexu identitate desberdinetara 
egokitzea; LGTBIfobia prebenitzea eta herritarrak sentsibilizatzea. Udal gehienetan ez 
da burutu elkarrizketa prozesurik, eta ez da ezagutzera eman ez legea, ezta udalak 
ezartzerakoan dituen eskumenak ere. 
 

5.2 Estrategia jarraituak ezartzean erreferente diren eta eragin esparru handiena 
duten udalen artean, honako hauek daude: Burlatako Udala, LGTBI+ arloa sortu 
duelako; Tafallako Udala, ikusgarritasun ekintzak antolatu, konpromiso instituzionala 
hartu eta Laiak elkartearekin koordinazio harreman ona duelako; Corellako Udala, 
herritarrak sentsibilizatzeko sormenezko ekintzak antolatu dituelako; eta Iruñeko 
Udala, Harrotu zerbitzua sortu, LGTBI+ pertsonen errealitateari buruzko diagnostikoa 
eta LGTBI+ pertsonen aurkako erasoen kontrako protokoloa osatu, herritarrak 
sentsibilizatzeko ekintzak antolatu eta ekintza plana osatzen ari delako. Legea 
ezartzen esperientzia izan duten udal gehienek horretan diharduten teknikariez 
gain, politikari motibatuak; diru baliabideak (batzuetan nahikoak ez badira ere); 
LGTBI+ elkarteekiko edo antzeko guneekiko koordinazioa; pertsona arduradunaren 
(edo arduradunen) lanaldia esleituta dauzkate. 

 

5.3 Azken hiru urteetan, azterlanean parte hartu zuten udalen % 63k egin dute LGTBI+ 
pertsonen eskubideak sustatzeko ekintza bat –gutxienez–. Ekintza gehienak 
sinbolikoak edo aldizkakoak izan dira, batez ere, ekainaren 28a edo maiatzaren 17a 
ospatzeko, adibidez, ekainaren 28an, LGTBI+ bandera balkoian jartzea (% 48); 
udalaren komunikabideetan adierazpen instituzionala (% 49) eta LGTBI+ eskubideen 
aldeko mezuak argitaratzea (% 48); neurri txikiagoan, sentsibilizazio hitzaldiak edo 
jardunaldiak (% 21) eta komunikazio kanpainak (% 16). Arau esparruan aldaketak 
egiteko edo erakunde mailan LGTBI+ eskubideen gaia lantzeko egitura bat sortzeko 
ekintzak eskasak dira.  
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5.4 Inkestari erantzun zioten udal gehienek (% 51) LGTBI+ arloko ekintzak zinegotzigo 
baten mailan prestatu dituzte, nagusiki, berdintasun arloan edo beste batzuetan, 
hala nola gizarte zerbitzu, kultura edo gazteria zinegotzigoan. Soilik udal batek 
(Burlatakoak) sortu du berariazko arlo bat (LGTBI+ Arloa), NABIk lagundutako 
esperientzia pilotu moduan. Kasu gehienetan, ekintzak adierazpen ofizialak edo keinu 
sinbolikoak baino ez dira, hala nola LGTBI+ bandera udaletxean jartzea LGTBI+ 
harrotasunaren egunean.  

 

5.5 Berdintasun arloa edo berdintasun teknikaria daukaten udaletan, gehienetan, 
arlo edo teknikari horrek hartzen du bere gain LGTBI+ ekintzak programatzeko 
eta behar den guztia koordinatzeko lana. Beste udaletan, beste arlo batzuetako 
teknikariak arduratzen dira LGTBI+ gaiez (gazteria edo kultura arloetakoak). 
Teknikaririk ez duten udalen kasuak ere aipatu ziren; horrelakoetan, zinegotziak edo 
alkateak arduratzen dira ekintza horiek programatzeaz.  
 

5.6 Udalen % 84k adierazi zuten teknikari espezializatuak kontratatzea behar 
nagusienetako bat dela. Kasu gehienetan, langile teknikoek eta politikoek ez dute 
sexu- eta genero-aniztasunari buruzko prestakuntzarik, LGTBI+ pertsonen 
eskubideekiko interesa eta errespetua agertzen badute ere. Teknikariek eta politikariek 
inkestetan egin zuten autobalorazioaren arabera, langileen motibazio maila 5 da, hau 
da, nahiko baxua, kalifikazio handiena 10 eta txikiena 1 izanik. Gainera, kasu 
gehienetan (% 59), LGTBI+ ikuspegia duten ekintzak antolatzeaz arduratzen diren 
pertsonek urtean zehar beren lanaldiko ordu batzuk baino ez dituzte ematen 
zeregin horretan. Salbuespen gisa, udal batek lanaldi erdia eta beste batek teknikari 
baten lanaldi laurden bat esleitu dute, ekintza horiek antolatzeko.  

 

5.7 Lehenago planteatutako beharrez gain, udal gehienek (% 78) gutxieneko estrategiak 
jasotzen dituen ekintza plan baten premia aipatu zuten; horrelako planarekin, 
udalek helburuak jasotzen dituen gida argia izanen lukete, egin beharreko ekintzak, 
konpromiso politikoaren eta arduradunen konpromiso pertsonalaren menpe egon 
beharrean, programa instituzionalaren parte izan daitezen. 

 

5.8 Gainera, udal batzuek LGTBI+ pertsonentzako arreta zerbitzuen falta nabaritzen 
dute, beren udalerrietatik hurbil. Kattalingune zerbitzua badago ere eta bertako 
langileek udal batzuk bisitatu badituzte ere (ia % 25), oraindik ez da nahikoa zerbitzu 
horiek dauden hirietatik urrundutako herrientzat.  

 

5.9 Udalen eskura dauden baliabideei dagokienez, gehienek (% 60) baliabide 
ekonomiko batzuk badituztela esan dute; normalean, berdintasun arloari edo beste 
arlo bati esleitutako aurrekontu idazpen txiki bat da. Esan beharra dago antzeko 
ehuneko batean (% 58), udalek LGTBI+ estrategietarako berariazko aurrekontuen 
beharra planteatu zutela. Orain arte ekintza batzuk egin badira ere, baliabideak 
esleituz gero, jarduketa eremua handiagoa izanen litzateke.  
 

5.10 Toki entitateen % 22k aipatu zuten beste baliabide bat koordinazio guneak ziren, 
oro har, beste udal batzuekin, mankomunitateekin edo LGTBI+ elkarteekin batera 
jarduerak egiteari lotutakoak. Neurri txikiagoan, % 6k esan dute badituztela arloan 
diharduten langileak, eta langile horiek prestakuntza espezializatua dutela (% 3). Udal 
batzuen arabera, udalerrian LGTBI+ elkarte aktiboak egoteak inpaktu handiagoko 
ekintzak bultzatzen laguntzen die.  
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Dimentsio soziala 
 
5.11 Parte hartu zuten LGTBI+ elkarte guztiek iritzi ona dute 8/2017 Foru Legearen 

testuari, eskubideen ikuspegiari eta eskubide horiek despatologizatzeko asmoari 
buruz. Beraien ustez, Foru Legea LGTBI+ pertsonen eskubideak onartzeko lege 
esparrua dela, baita eskubideak Nafarroako Gobernuko erakunde guztietan onartzeko 
bidean aurrera egiteko tresna ere. LGTBI+ elkarte batzuen arabera, orain arte, 
legearen ezarpenak ez die erantzunik eman LGTBI+ pertsonen premia guztiei, 
batez ere, dimentsio intersekzionalean, adibidez, pertsona errefuxiatu, migratzaile, 
adineko, desgaitu eta beste egoera batzuetan dauden pertsonen premiei dagokienez. 
Elkarte batzuen esanetan, legearen ezarpen maila ez da nahikora eta, orain arte, udal 
batzuetan izan ezik, kasu gehienetan, LGTBI+ pertsonen eta herritar guztien bizitzan 
aldaketa handirik eragiten ez duten jarduera txiki batzuk baino ez dira gauzatu.  
 

5.12 Azterlana egin bitartean, LGTBI+ arloko 18 elkarte eta entitate identifikatu dira; 
horietatik 4 bakarrik Iruñetik kanpoko udalerrietan daude. Baliabideak, aktibismoa 
eta zerbitzuak Iruñerrian eta beste hiri handi batzuetan zentralizatuta daude. 
LGTBI+ kolektiboen asoziazionismoa gainerako lurraldeetan sustatzea garrantzitsua 
da, horrek erreferente hobeak sor baititzake herritar guztientzat eta LGTBI+ 
pertsonentzat, udalerrietan sentsibilizazioa areagotzeko jarduerak eta prozesuak 
indartzeaz gain. "Sexilioa" sexu- eta genero-aniztasuna bizi duten pertsona askori 
gertatzen zaien egoera da; hori dela eta, zirkunstantzia horietan, ezinbestekoa da 
gune eta kolektibo seguruak sortzea.  

 

5.13 Elkarteek espero dute NABIren LGTBI+ arloko Berdintasunerako 
Zuzendariordetzak lidergo handiagoa hartuko duela legea ezartzeko ekintza 
estrategikoak toki entitateekin eta beste antolakunde eta erakunde sozial batzuekin 
koordinatzean. Era berean, elkarteek indartu nahi dute NABIrekiko komunikazioa eta 
koordinazioa, LGTBI+ pertsonei zuzendutako estrategia eta programei dagokienez. 
NABIk –proiektu eta programa batzuk abiarazi aurretik– elkarteei kontsultak egitea 
nahi dute, proiektu eta programa horiek LGTBI+ pertsonengan eragin handiagoa 
izatea lortzeko. 



 

 
6. Ibilbide orria osatzeko gomendioak 
 
Jarraian, toki entitateek, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak, Kattalingunek 
eta LGTBI+ elkarteek Ibilbide Orria osatzeko egin zituzten gomendioak agertzen dira.  
 
Gomendio nagusiak:  
 

 
 Ezinbestekoa dirudi udaletan eta gainerako erakundeetan legea ezartzeko 

borondate politikoa egotea, bestela, nekez hartuko baitira egiturak, planak eta 
beharrezko estrategiak sortzeko neurriak. Gomendio nagusien artean, 
azpimarratzen da LGTBI+ pertsonen berdintasuna sustatzearen alde 
apustu jarraitua eta ez puntuala egiteko beharra, estrategia argiak 
jasotzen dituzten eta arduradunek gida moduan erabil ditzaketen plan 
konkretuen bidez. Tokiko mailako ekintza planak osatzeko, prozesuan zehar, 
toki entitateei gomendatzen zaie NABIren aholkuak jasotzea eta 
erakundearteko koordinazio harremanak ezartzea, udalei edo mankomunitateei 
informazioa edo aholkuak eman diezazkieketen beste baliabide edo zerbitzu 
batzuk erabili ahal izateko. 
 

 Ezinbestekoa da erakundeen arteko koordinazioa, ekintzak foru mailan eta 
tokiko mailan bultzatzeko, aholkularitza zerbitzuen bidez, beste erakunde eta 
entitate sozial batzuekiko harremanen bidez, eta langile politiko eta teknikoen 
sentsibilizazio eta prestakuntza maila hobetuz. Eginkizun hori Nafarroako 
LGTBI+ Kontseiluak betetzen ahal du; horretarako, jarduerari berriz ekin behar 
dio, eta ekipamendu eta batzorde operatibo egokiak sortu, Legea Foru 
Komunitate osoan aplikatzeko beharrezkoak diren ekintzak gauzatzea 
ahalbidetuz.  
 

 Halaber, nahiko garrantzitsua da LGTBI+ arloko Berdintasunerako 
Zuzendariordetzari lidergo handiagoa, baliabide materialak eta giza 
baliabideak ematea, gaur egun, legaren markoan, toki entitateei legea eta 
Ibilbide Orria ezartzeko orientabideak eta aholkuak ematen dizkien erreferente 
delako. NABIk, Zuzendariordetzaren bitartez, udalak, erakundeak eta LGTBI+ 
elkarteak koordinatzeko guneak antolatzeaz arduratuko dela espero da, toki 
entitateetan ekintza plana abiaraztea bultzatzeko. 
 

 Toki entitateei zuzendutako dirulaguntzak ematen jarraitzea gomendatzen 
da, Nafarroako Gobernuak horretarako jartzen duen aurrekontua igo eta gero, 
udalek aurkeztutako proposamenetan erakundeak indartzeko estrategiak 
gehitzeko, hala nola tokian tokiko diagnostikoak, ekintza planak eta estrategia 
jarraituak; horrek, halaber, aldi luzeagoetarako edo urte anitzeko finantzaketa 
eskatzen du, epe ertaineko estrategiak aurkeztu ahal izateko.  
 

 Irekita dago LGTBI+ gaiez arduratu behar duen arloari buruzko eztabaida; 
batzuen iritziz, udaletako berdintasun arloan kokatu behar da, beste batzuen 
arabera, aldiz, berariazko arloa edo presidentetzaren menpekoa izan behar du, 
baina berdintasun arloak bezalako mailarekin. Ordainik erabaki gabe dagoen 
eztabaida gorabehera, berdintasun arloa duten udal gehienetan, arlo horretan 
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gehitu dira LGTBI+ gaiak, Lizarrako Udalean izan ezik, non gazteria arloa 
arduratzen baita gai horietaz. Udal bakoitzak LGTBI+ ikuspegiko ekintzak 
ezartzeaz arduratzen den arloari buruz har dezakeen erabakia edozein dela 
ere, garrantzitsua da toki entitateek baliabide propioak edo amankomunak 
edukitzea, baita estrategia argiak eskura izatea ere, gizarte 
sentsibilizazioa areagotzen eta LGTBI+ pertsona guztiei eskubideak 
erabiltzeko aukera bermatzen lagunduko duten ekintza jarraituak 
abiarazteko. 

 
 Udal batzuen arabera, Udalerrien Federazioak (NUKF) betetzen ahal du rol 

erabakigarria, toki entitateei Legeak ezarritako eskumen eta 
erantzukizunei buruzko aholkuak eta prestakuntza ematen. Estrategia hori 
NABIk indartuko luke,  
NUKF-rekin koordinazioa eta komunikazioa une oro mantenduz.  
 

 Landa eremuko udal txikietan, baliabide kopurua hain da mugatua, non askotan 
ez baitute berdintasun eta LGTBI+ ekintzen programazioa egiteko ahalmenik. 
Egoera horri aurre egiteko, estrategia horiek mankomunitatean ezartzeko 
aukera proposatzen da, beste arlo batzuetan (adibidez, gizarte zerbitzuak) 
egiten den bezala, mankomunitateek beste zerbitzu batzuetarako dagoeneko 
dauzkaten egiturak aztertuz. 
 

 Udalek planteatutako beharren artean, langile espezializaturik eza aipatu zen 
behin eta berriz; hori dela eta, ekintza estrategikoez arduratzen diren langile 
tekniko eta politikoei prestakuntza emateko eta sentsibilizatzeko 
prozesuak lehenetsi behar dira. Dagoeneko sortu diren prestakuntza 
ikastaroak (adibidez, NAPI edo Nafarroako Administrazio Publikoaren 
Institutuak ematen duen oinarrizko ikastaroa) hobetu eta zabaltzea 
gomendatzen da, baita zerikusia duten beste erakunde batzuekin koordinatuta 
(NABI, NUKF, Kattalingune, elkarteak) toki entitateentzako berariazko 
ikastaroak sortzeko aukera aztertzea ere.  
 

 Kattalinguneren eta toki entitateen arteko komunikazio eta koordinazio 
bideak indartzea, zerbitzuren zabalkundea –sareetan, web orrian eta NABIk 
eta zerbitzuak berak banatzen dituen material inprimatuetan– areagotuz. 
Zerbitzuari buruzko materialak udalerri guztietan banatzea, eta zerbitzua 
erabiltzeko aukera Kattalinguneren oraingo egoitzetatik urrun bizi diren 
pertsonei ematea. Halaber, zerbitzu sarea indartzea, gaur egungo erreferentzia 
hobetze aldera. 
 

 NABIk programa batzuk –“Aniztasuna erein, askatasuna biltzeko” edo sexu- eta 
genero-aniztasunari buruzko oinarrizko gida– ezartzen izan duen esperientzia 
kontuan hartuta, gomendatzen da:  
 

o Jarduerak egiteko egunak eta ordutegiak toki entitateekin adostea, 
ahalik eta biztanle gehienengana iristeko. 

o Baterako jarduerak egiteko aukera aztertzea, inpaktu handiagoa 
sortzeko, eta erakundeen eta toki entitateen artean antolatu beharrari 
buruzko mezua helarazteko.  
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o LGTBI+ ikuspegiarekin zerikusia duten toki entitate, elkarte eta beste 
erakunde batzuekin material eta programei buruzko kontsulta 
txandak egitea, material eta programa horiek herritarren behar 
garrantzitsuei erantzun diezaieten.  

 

Jarraian, azaltzen dira estrategiak eta ekintzak , LGTBI+ elkarteek, toki entitateek, 
NUKF federazioak eta parte hartu zuten beste erakunde batzuek inkesten eta 
elkarrizketen bidezko kontsulta prozesuan zehar iradoki dituztenak; iradokizun horiek 
berretsi zituzten Ibilbide Orriari buruzko tailer saioan parte hartu zuten udalek.  
 
Taulak hiru estrategia zentral jasotzen ditu: 
 

- Erakundeak indartzeko lehenengo estrategia nagusiak toki entitateetan barne 
ahalmenak eta baliabide eta helburu argiko egiturak sortzea aipatzen du, Legea 
ezartzeko bidean etenik gabe aurrerapausoak egin ahal izateko. Estrategia 
horrek barnean hartzen ditu toki entitateek bultzatutako ekintzak, non sartuta 
baitaude, neurri desberdinetan, beste erakunde batzuk, hala nola NABI, NUKF 
eta Nafarroako Gobernua.  

- Koordinazio eta Esperientzia trukeari buruzko Estrategiak barnean hartzen 
ditu udalen artean esperientziak trukatzeko eta ezagutza helarazteko behar 
diren esparruak, baita Legea ezartzeko giltzarriak diren guneen aktibazioa ere 
(adibidez, Nafarroako LGTBI+ Kontseilua). Barnean sartuta daude 
sentsibilizazioa areagotzeko eta LGTBI+ eskubideak era antolatuan sustatzeko 
proposamenak, baita maila guztietako –hau da, udalen artean, NABIrekin, 
beste erakundeekin eta LGTBI+ elkarteekin– komunikazio eta koordinazioa 
hobetzeko proposamenak ere. 

- Hirugarren estrategiak (“LGTBI+ pertsonei arreta ematea”) LGTBI+ pertsonei 
zuzendutako zerbitzuak eta arreta eskura jartzea du helburu nagusi, ikuspegi 
intersekzionala gehitze eta Foru Komunitateko beste zerbitzu batzuekin 
koordinatuta aritzeko sarea hobetze aldera.  

 

 

 

 



 

 
Estrategia 

 
Ekintzak 

Erakunde 
arduraduna 

(ekintzaren burua) 

Parte hartzen 
duten 

erakunde eta 
entitateak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ERAKUNDEAK 
INDARTZEA 

 
Udal edo mankomunitate bakoitzean, LGTBI+ arloaren edo atalaren kokapena, arduraduna eta 
eginkizun horietan emanen duen lanaldia, eskura dituen baliabideak eta zinegotzigo arduraduna 
zehaztea. Erakunde esparru honek argibide gehiago emanen ditu, toki entitateek LGTBI+ pertsonen 
gizarte berdintasuna sustatzean bete behar duten rolari eta eraginari dagokienez. 

Toki entitateak 

Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen 
Federazioa 
Nafarroako 
Gobernua 
NABI 
 

 
Udaletako langile politikoei sexu- eta genero-aniztasunari eta 8/2017 Foru Legearen edukiari buruzko 
prestakuntza ematea eta sentsibilizatzea, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren eskutik. 

Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen Federazioa 
(NUKF) 

Toki entitateak 

LGTBI+ ekintzez arduratzen diren langile teknikoei sexu- eta genero-aniztasunari eta 8/2017 Foru 
Legearen edukiari buruzko prestakuntza ematea eta sentsibilizatzea. 

NABI 
Toki Entitateetako 
teknikariak 
 

 
LGTBI+ pertsonen egoerei buruzko diagnostikoak egitea, toki entitateek edo mankomunitateak 
bultzatutakoak.  

NABI 
Toki entitateak 
Mankomunitateak 

LGTBI+ elkarteak 
eta entitateak 

 
Helburu eta ekintza argiak jasotzen dituzten planak osatzea, toki entitateetan eta mankomunitateetan 
ezartzeko.  

NABI 
Toki entitateak 
Mankomunitateak 

LGTBI+ elkarteak 
eta entitateak 

 
NABIren LGTBI+ arloko Berdintasunerako Zuzendariordetzaren lidergoa indartzea, aholkulari rola, 
teknikarien kopurua eta aurrekontua areagotuz.  

Nafarroako Gobernua 
NABI 

Toki Entitateak 

 
Nafarroako Gobernuak eta Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuak (NAPI) eskaintzen dituzten 
LGTBI+ ikuspegiari buruzko prestakuntza ikastaroen berri ematea, askotariko eskaintza egitea eta 
plaza gehiago eskaintzea. 

Nafarroako Administrazio 
Publikoaren Institutua 
NABI 
Nafarroako Gobernua. 

 

 
LGTBI+ ekintzez arduratzen diren berdintasun teknikariei sexu- eta genero-aniztasunari eta 8/2017 
Foru Legearen edukiari buruzko prestakuntza ematea eta sentsibilizatzea. 

NABI 
Berdintasun 
teknikaria 

 
5 milatik beherako udalerrietan edo beste zerbitzu batzuk mankomunitatean ematen dituzten 
udalerrietan, toki entitateen LGTBI+ ekintza plana amankomunean antolatzea.  
 

Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen Federazioa 
Nafarroako Gobernua 
NABI 
Toki entitateak 
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Estrategia 

 
Ekintzak 

Erakunde 
arduraduna 

(ekintzaren burua) 

Parte hartzen 
duten 

erakunde eta 
entitateak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ERAKUNDEAK 
INDARTZEA 

 
Udal edo mankomunitate bakoitzean, LGTBI+ arloaren edo atalaren kokapena, arduraduna eta 
eginkizun horietan emanen duen lanaldia, eskura dituen baliabideak eta zinegotzigo arduraduna 
zehaztea. Erakunde esparru honek argibide gehiago emanen ditu, toki entitateek LGTBI+ pertsonen 
gizarte berdintasuna sustatzean bete behar duten rolari eta eraginari dagokienez. 

Toki entitateak 

Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen 
Federazioa 
Nafarroako 
Gobernua 
NABI 
 

Mankomunitateak 
 

Toki entitateak oraingoak baino dirulaguntza handiagoen eta jarraituen bidez finantzatzea (hiru urteko 
aldia), LGTBI+ pertsonen errealitateari buruzko diagnostikoa egiteko eta dagokion ekintza plana osatu 
eta ezartzeko.  

Nafarroako Gobernua 
NABI 
 

Toki entitateak 

 
Udaletan erabiltzen diren formularioak eta dokumentazio ofiziala berraztertu eta egokitzea, sexu- eta 
genero-aniztasuna aintzat hartzeko. 

Toki entitateak 
NABI 
LGTBI+ elkarteak 
eta entitateak 

 
Nafarroako Foru Komunitateko erakunde eta toki entitateetan 8/2017 Foru Legea ezartzeko eskatzen 
den LGTBI+ arloko teknikari profila zehaztea. 

Nafarroako Gobernua 

NABIren 
Zuzendariordetza 
Toki entitateak 
LGTBI+ elkarteak 
eta entitateak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. KOORDINAZIOA 
ETA ESPERIENTZIA-
TRUKEA 

 
Nafarroako LGTBI+ Kontseiluarekin aldizkako bilerak ezartzea eta erakundeek, toki entitateek, NABIko 
teknikariek eta LGTBI+ elkarteek osatutako lan batzordeak eratzea, jarraipena egiteko eta Kontseiluan 
adostutako helburuak betetzeko.  

Nafarroako LGTBI+ 
Kontseilua 

Nafarroako 
Gobernuaren 
erakundeak 
NABI 
Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen 
Federazioa 
LGTBI+ elkarteak 

 
NABIren eta Udalerrien Federazioaren (NUKF) arteko koordinazio gunea ezartzea, 8/2017 Foru Legea 
ezarri aurretik toki entitateak indartzea dela eta.  

NABI 
Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen Federazioa 

Toki entitateak 

Praktika onei buruzko jardunaldiak antolatzea edo udalen/mankomunitateen artean 8/2017 Foru 
Legearen ezarpenari buruzko esperientziak trukatzea.  

Toki entitateak 
Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen Federazioa 
NABI 
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Estrategia 

 
Ekintzak 

Erakunde 
arduraduna 

(ekintzaren burua) 

Parte hartzen 
duten 

erakunde eta 
entitateak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ERAKUNDEAK 
INDARTZEA 

 
Udal edo mankomunitate bakoitzean, LGTBI+ arloaren edo atalaren kokapena, arduraduna eta 
eginkizun horietan emanen duen lanaldia, eskura dituen baliabideak eta zinegotzigo arduraduna 
zehaztea. Erakunde esparru honek argibide gehiago emanen ditu, toki entitateek LGTBI+ pertsonen 
gizarte berdintasuna sustatzean bete behar duten rolari eta eraginari dagokienez. 

Toki entitateak 

Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen 
Federazioa 
Nafarroako 
Gobernua 
NABI 
 

 
Tokiko mailan eta mankomunitateetan gauzatzen diren LGTBI+ ekintza estrategikoen jarraipenaz eta 
aplikatzeaz arduratzen den langile teknikoentzat, elkarrizketarako, informazio eta esperientziak 
trukatzeko guneak sortzea.  

Toki entitateak 
Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen Federazioa 
NABI 

 

 
Toki entitateen / Mankomunitateen eta LGTBI+ elkarteen arteko elkarrizketarako, kontsultak egiteko eta 
koordinaziorako guneak sortzea, LGTBI+ pertsonen eskaera eta beharrak tokiko mailan abiarazten 
diren ekintzetan gehitzea sustatzeko.  

Toki entitateak eta 
mankomunitateak 
LGTBI+ arloko entitate eta 
elkarteak. 

 

 
NABIko LGTBI+ arloko Berdintasunerako Zuzendariordetzaren eta LGTBI+ elkarteen arteko 
elkarrizketarako, kontsultak egiteko eta koordinaziorako guneak sortzea, LGTBI+ pertsonen eskaera eta 
beharrak Foru Komunitatean abiarazten diren programa eta ekimenetan gehitzea sustatzeko.  

NABI 
LGTBI+ arloko entitate eta 
elkarteak. 

 

 
Ikusgarritasuna eta sentsibilizazioa areagotzeko ekintzak, ikuspegi intersekzionalarekin, besteak beste, 
adinekoen, errefuxiatuen, migratzaileen, desgaitasuna duten pertsonen egoerak barne.  

Toki entitateak 
LGTBI+ arloko 
Berdintasunerako 
Zuzendariordetza, NABI 

Kattalingune 
Harrotu 
LGTBI+ elkarte eta 
entitateak. 

 
Sentsibilizazioa eta ikusgarritasuna areagotzeko kanpaina instituzionalak, sexu- eta genero-
aniztasunari lotutako pertsona guztientzat. 

Toki entitateak 
NABI 
LGTBI+ elkarte eta 
entitateak. 

 
 
 
3. LGTBI+ 
PERTSONENDAKO 
ARRETA  

 
Bulling eta eraso lgtbifobikoen aurkako protokoloak ezartzea toki entitateek edo Nafarroako Gobernuko 
beste erakunde batzuek bultzatutako jai eta ekitaldietan.  

Toki entitateak 
Nafarroako Gobernuaren 
erakundeak 
NABI 

LGTBI+ elkarte eta 
entitateak. 

 
Udaltzaingoko agenteei bulling eta eraso lgtbifobikoen aurkako protokoloei eta sexu- eta genero-
aniztasunari buruzko prestakuntza ematea eta sentsibilizatzea, LGTBIfobia prebenitzen laguntzeko eta 
LGTBI+ pertsonen kontrako jarrera estigmatizatzaileak saihesteko. 

Nafarroako Gobernua 

LGTBI+ arloko 
Berdintasunerako 
Zuzendariordetza, 
NABI 
LGTBI+ elkarteak 
eta entitateak 
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Estrategia 

 
Ekintzak 

Erakunde 
arduraduna 

(ekintzaren burua) 

Parte hartzen 
duten 

erakunde eta 
entitateak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ERAKUNDEAK 
INDARTZEA 

 
Udal edo mankomunitate bakoitzean, LGTBI+ arloaren edo atalaren kokapena, arduraduna eta 
eginkizun horietan emanen duen lanaldia, eskura dituen baliabideak eta zinegotzigo arduraduna 
zehaztea. Erakunde esparru honek argibide gehiago emanen ditu, toki entitateek LGTBI+ pertsonen 
gizarte berdintasuna sustatzean bete behar duten rolari eta eraginari dagokienez. 

Toki entitateak 

Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen 
Federazioa 
Nafarroako 
Gobernua 
NABI 
 

Baliabide gehiago Kattalingunerentzat, zerbitzua lurralde zati handiagora –udalerri txikiak eta urrun 
daudenak barne– iristea lortzeko. 

Nafarroako Gobernua 
NABI 

Kattalingune 

Eraso LGTBIfobikoen Nafarroako behatokia abian jartzea. Behatokiaren funtzionamendua, erabili 
beharreko metodologia, txostenen aldizkako argitalpenak eta sozializazio guneak ezartzea.  

Nafarroako Gobernua 
LGTBI+ arloko 
Berdintasunerako 
Zuzendariordetza, NABI 

Nafarroako 
Gobernuaren 
erakundeak 
Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen 
Federazioa 
LGTBI+ elkarteak 

Erakunde, zerbitzu eta toki entitateen arteko elkarrizketa eta koordinazio harremanak indartzea, 
laguntza edo berariazko zerbitzua behar duten LGTBI+ pertsonentzat erreferente izan eta haiei arreta 
emateko. Azterketa intersekzionala LGTBI+ pertsonen erreferente bihurtzeko eta laguntzeko prozesuan 
txertatzea. 

Nafarroako Gobernua 
LGTBI+ arloko 
Berdintasunerako 
Zuzendariordetza, NABI 
Toki entitateak 
Nafarroako Gobernuko 
zerbitzuak 
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7.1 Azterlanerako onartutako lan plana (2021eko maiatza) 

7.2 Azterketaren kategoria matrizea 

7.3 Gonbidapen gutuna eta toki entitateentzako inkesta (ENC 1) (gazt eta 

eusk) 

7.4 Gonbidapen gutuna eta LGTBI+ elkarteentzako inkesta  

7.5 Landa lanaren jarraipena eta NABIren datu basea eguneratzea 

 


