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“Sexuan arreta jartzea 
gorputzera itzultzea da”

Iruñeak badu LGTBQI politikak garatu ahal izateko bulegoa. 
Kattalingorriko kideak gogor ibili dira lanean azken 
hilabete hauetan, ikasturte berriarekin batera bulegoko 
baliabide guztiak martxan jarri ahal izateko. Ekimena ez 
dator komunitate zehatz bati zerbitzu asistentziala ematera 
bakarrik, gizarte osoari egin nahi dio ekarpena: erreferentzia 
sexologiko berri bat izan nahi du pertsona guztientzat.

Xabi Sanchez Goronaeta. Sexua erdigunean jarrita

Identitatea eta 
orientazioa

“Askotan gertatzen da identitatea eta 
orientazioa nahasten direla. Nire bai-
tan elementu maskulinoak eta femeni-
noak aurkitzen ditut, ordena guztieta-
ko maskulino eta femeninoak, kontua 
da horiek nola bizi ditudan. Emakume 
femeninoa izateak –nolabait esatea-
rren– ez zaitu heterosexual bihurtzen 
ezinbestean, eta alderantziz, gizon oso 
maskulinoak ezagutu ditut orientazio 
homosexuala dutenak”.
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Sexua ala generoa, non jarri arreta? 
Argi dago eraldaketa sozialean urra-
tsak emateko bietan lan egin behar dela. 
Halere, uste dut azken urteetan denbo-
ra gehiago eskaini diogula generoaren 
auziari sexuari baino. Hamaika teoria 
garatu dugu horren inguruan eta asko 
aldendu gara sexutik. Generoa sexu so-
ziala da, gertatzen dena da genero izena 
eman diogula, baina funtsean sexutik 
eratortzen da. Nire ustez, sexutik alden-
tzean “gorputzak” eskaintzen duen oso-
tasunetik urruntzen gara, baita norba-
nakoen artean ematen den elkartzetik 
(enkontrutik) ere. 

Sexutik aldentzean, zer ahazten dugu?
Norbanakoak elkartzean ematen diren 
aukerak, berezitasunak eta aldagaiak. 
Sortzen ditugun harremanetan, arre-
ta jartzen dugunean, konturatzen gara 
generoaren eta botere harremanen 
inguruko teorizazio guztiak ez direla 
nahikoa enkontrua bera ulertzeko. Se-
xua bizitzea pertsonen arteko erlazio 
moduak zentrora ekartzea da: azken 
batean, hainbeste teoriaren artean, nola 
demontre egiten dugu zuk eta biok el-

karren arteko harremana gauzatzeko? 
Badakigu subordinazio egoerak bizi gai-
tuela, baina ez dakigu nola harremana 
egin elkarrekin.

Gure inguruan, zein da esparru honetan 
ikusten duzun beharrik handiena?
Euskal Herria oso herri bizia eta bitxia 
izan da beti. Dena dela, edozein herrial-
detan dagoen bezainbesteko aniztasuna 
dago hemen, ez gara bereziki ezberdinak 
zentzu horretan. Alabaina, egia da Euskal 
Herrian korronte politiko handien eragi-
na nabarmena izan dela; esate baterako, 
feminismoak potentzial izugarria dauka. 
Baina berriz ere diot, buruan eta teoriza-
zioan gehiegi aritu gara eta gorputzaren 
ingurukoak ahaztu ditugu gehiegitan. Si-
nistuta nago gorputzaren inguruko eza-
gutzak eta jabetzeak potentzial politiko 
handia izan dezakeela, eta gurean ho-
rretaz jabetzea askapen prozesuetarako 
erabakigarria izan daitekeela. 

LGTBQI kolektiboak eta feminismoak bat 
egiten duten une hori; zein da? 
Nire ustetan gehiago elkartu beharko 
lirateke; iturburu errepresibo berbera 
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konpartitzen dute, heteropatriarkatua, 
hain zuzen. Halere, oso bilakaera ez-
berdina izan dute. Emakumeen borroka 
batetik, homosexualitatearena bestetik 
eta transexualitatearena azkenik. Orde-
na honetan garatu dira aldarrikapenak, 
neurri batean itxarote-zerrendak eta 
hierarkiak izan badirelako. 

Eskua emanda aritu beharko lirateke, be-
raz?
Jakina. Eta ez dut kritika modura esaten, 
azken batean, jendea gauzen alde mobili-
zatzen denean mugitzen dira gauzak, eta 
emakumeen aldeko borrokak jende asko 
mugiarazi du. Halere emakume/gizon 
kategoriak aldarrikatzea politikoki balia-
garria izan badaiteke ere, nire ustez in-
tersekzionalitateaz hitz egiten hasi behar 
gara. Aliantza horrek, beraz, horretan 
egin dezake indarra: nola egin dezakegun 
denborarekin binarismoa gainditzeko eta 
bestelako identitateak aldarrikatzeko. 

LGTBQI, gero eta gehiago luzatzen den 
terminoa...
Ulergarria da guztiz. Pentsa, pertsonen 
baitan ordena guztietako maskulinoek 

eta femeninoek bat egiten dute: sozialek, 
kulturalek, endokrinoek, biologikoek… 
Horiek guztiek norbanako intersexualak 
garela adierazten digute, eta horrek ez 
du zerikusirik genitalitatearekin. Zentzu 
horretan, LGTBQI mugimendua kluster 
bat da. Akronimo horrek identitateaz eta 
orientazioaz hitz egiten digu: denbora-
rekin adieraziz joan gara zer ari garen 
aldarrikatzen, eta aniztasun horri guz-
tiari buruz hitz egiten dugu norbera nahi 
duen lekuan koka dadin. 

Zein izan da Iruñean ireki berri duzuen 
bulegoaren ibilbidea?
Oso luzea izan da. Duela hamasei urte 
hasi ginen honen aldeko lanean Iruñean. 
Dena hasi zen EHGAMen geundenean 
LGTB zerbitzu baten beharraren ingu-
ruko eztabaida egin ondoren, Gomik eta 
biok Amsterdamera egin genuen bidaia 
batekin. Bagenekien han mugimendu 

asko ematen ari zirela. Egin kontu, udal 
igerilekuak igandeetan homosexualen-
tzat irekitzen zituzten, elkargune bat 
izan zezaten, eta horrekin guztiz lilura-
tu ginen. Handik etorri eta Kattalingo-
rri bulegoa ireki genuen Iruñeko alde 
zaharrean. Hamasei urte pasatu dira eta 
oraingo honetan bulegoa martxan jar-
tzeko lagundu diguten arte ez dugu izan 
inolako babes instituzionalik.

Honetan guztian, instituzioek zertan la-
gundu dezakete?
Bada, hasteko, publikoa dena esanahi 
berriz betetzen. Alor publikoa jendea-
ren alorra da, ez gehiago eta ez gutxiago 
ere. Zentzu horretan udal baliabideak, 
hau da, jendearen baliabideak, LGTBQI 
komunitatearen esku uztea publikota-
sunari beste dimentsio bat gehitzea da. 
Pertsona horiek guztiak instituzioen 
zerbitzurik eta arretarik gabe egon dira, 
eta hori ez da zuzena. Edozein kasutan, 
ez da zerbitzu asistentzial bat bakarrik 
izango, gizarte osoari begirako kanpai-
nak egin nahi ditugu. Erreferentzia se-
xologiko berria izan nahi dugu Iruñeko 
herritarrentzat. n
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“Emakumeen borroka batetik, 
homosexualitatearena bestetik eta 

transexualitatearena azkenik. Ordena horretan 
garatu dira aldarrikapenak, neurri batean 

itxarote-zerrendak eta hierarkiak izan badirelako”.


