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Jardunaldietako esparru dokumentua 
 

Eredu gainartzaileari erresistentziak  
sexu eta genero dibertsitatetik abiatuta 

 

 
* 

 
 

Erronka eta beharrizana 
 
Garapeneko lankidetzako eta gizartea eraldatzeko hezkuntzako arloan lan egiten 
duten pertsona eta erakunde askoren nahia da mundu hau bizitzeko leku hobea 
izan dadin lortzea, baztertzailea den munduari eta gure eskubideak etengabe 
larriki urratzen dituzten eredu gainartzaileei aurre eginez. Gainera, une honetan, 
gero eta instituzio eta GKE gehiago ari dira sexu eta genero dibertsitatea euren 
esparruetan sartzen. 
 
Asko dira sexu eta genero dibertsitatea gero eta garrantzi handiagoko gaia dela 
adierazten duten egitateak: erakunde publiko batzuen deialdiak, lankidetza 
proiektu batzuk, LGTBI  (lesbiana, gay, trans, bisexual eta intersex) kolektibo eta 
pertsonen aurkako etengabeko indarkeria ikusgarriagoa izatea, e.a.  
 
Gai hauetara zabaltzeak erronka berriak sortzen ditu lankidetza kritiko bat 
gauzatu eta garapen eredu hegemoniko neoliberal, heteroarauzko eta 
etnozentrikoari aurre egiteko. 
 
Halere, GKEek nahiz erakundeek euren politiken bitartez sustatutako proiektu 
eta prozesuetan sexu eta genero dibertsitatea sartzea bazterkeria eta 
neokolonialismorako beste elementu bat izatera irits daiteke baldin-eta 
dibertsitate hori lantzeko eredu bakar eta unibertsal bat kontuan hartzen bada. 
Hori dela eta, dibertsitatea eranste horrek erronka bat, era berean beharrizana 
ere badena, dakar berarekin: hainbeste urtean hain erabilgarria izan dena eta 
erakundeetako hainbeste proiektu, programa eta politiketan erabili den sexu-
genero sistemaren pertzepzio klasikoa gainditzea. Izan ere, pertzepzio horrek 
baztertu eta kanpoan uzten ditu pertsona asko, bere biko logikan, eta logika 
heterosexistan sartzen ez direlako eta haiek horien ikuspegi zurrunekin 
identifikatzen ez direlako. 
 

                                            
* Nahia lan-taldea osatzen dugunak: ALDARTE, Gay, Lesbiana eta Transexualen arreta zentroa. 
Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea Euskadin (CEAR-Euskadi) eta INCYDE, Lankidetza eta 
Garapen Ekimenak.  
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Dokumentu honen xedea da generoen ikuspegi klasiko horren analisia lantzeko 
balio dezaketen gorputz eta desioei buruzko zenbait hausnarketa eskaintzea. 
Horretarako, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak eta Bilboko 
Udaleko Berdintasuna, Lankidetza, Bizikidetza eta Jaiak Sailak antolatutako 
“Eredu gainartzaileari erresistentziak, sexu eta genero dibertsitatetik abiatuta” 
Jardunaldien ardatza izanik, etengabeko erakuntzan dagoen eztabaida bat 
proposatzen da.   
 

1. Gorputzen eta desioen mapak egiten  
 
Gure gorputzak eta gure nahiak erregulatzen dituen sistema da 
sexualitatea. Eredu gainartzaile bat jarraitzen duen testuinguru sozial batean 
egiten da erregulazio hori: eredu neoliberala, etnozentrikoa eta 
heteroarautzailean, eta horren eragiteko gaitasuna kontu global eta planetario 
handietan gauzatzen da, baina gure eguneroko bizitzan ere bai.  
 
Sexualitateak gure gorputzak eta gure desioak erregulatzen ditu molde 
arautzaile, global eta baztertzaile batzuen pean, non dibertsitatea ez den kontuan 
hartzen. Izan ere, hor ezin zaio ihes egin funtzionamendurako oinarrizko 
ardaztzat heteroarauak eta genero bikotasuna hartzen dituen eredu 
gainartzaile honen eraginei.  Nahiak eta gorputzak aurretiaz markatutako 
jarraibide batzuek zehaztutako errealitate baten pean, ez bestela, dira ikusiak. 
 
Ezkontza, ugalketa eta maitasun erromantikoa izan dira sexualitatearen 
justifikazio historikoak eta, gaur egun ere, gure pertzepzioak baldintzatzen 
dituzte; horren arabera, guk ditugun sexu jarduerei dagokienez, zilegi edo ez 
hain zilegi, hobea edo okerragoa, izango da. Sexualitate ”ona” eta “txarra”ren 
arteko bideak aurrera egiten du ezkontzaren edo maitasunagatiko sexuaren 
bidean, aldizka sexu bereko pertsonekiko sexu harremanetatik igarotzen da, 
bikotearen esparrutik kanpo, eta “txarreneko” muturrean fetitxismora iristen da, 
diruaren trukeko sexura, trabestismora, e.a.  
 
Sexu hierarkiek botere harremanak sortzen dituzten gizartean. Hierarkiaren 
goiko aldean dauden pertsonek badute euren saria: legezkotasuna, 
mugikortasun fisikoa eta soziala, erakundeen laguntza, onura materialak eta 
osasun mental “egoki” baten aitorpena. Beherago dauden pertsonak 
(homosexualak, lesbianak, transak, sexu langileak, trabestiak…) baztertu egiten 
dira eta anormal, arriskutsu, bortitz, gaixo edo bekataritzat jotzen dira eta, 
ondorioz, sarritan, bazterkeria sozial eta ekonomikoari aurre egin behar diote eta 
eskumikatuak, atxilotuak, bortxatuak edo erailak izaten dira. 
 
Pertsonok dibertsoak gara desberdin bainoago. Dibertsitatea gure 
aberastasuna da, eta euskarritzat har dezakegun ziurtasunetako bat. 
Dibertsitate hori kontuan hartuko dugu, ez bakarrik gure sexualitateari lotuta, 
gure generoarekin lotuta ere bai. Pertsonok gure generoari dagokionez izan 
ditzakegun identitate, adierazpen edo bizipen sorta zabala kontuan hartuko duen 
dibertsitatea, bai estereotipo tradizionalak betetzen dituztenenak bai hortik 
urruntzen direnenak edo hor sartzen ez direnenak. Sexualitatea bezala, generoa 
ere etengabeko mugimenduan dabilen zerbait bezala hautemanarazten digun 
dibertsitatea, non pertsonok aukera anitzeko continuum batean koka baikaitezke: 
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Gizon femeninoak, transgeneroak, gizon maskulinoak, emakume maskulinoak, 
transexualak, trabestiak, dragak, queerrak, emakume femeninoak, gizon gayak, 
transexual lesbianak, hijrak, genero dibertsoetako adingabeak, malguak eta 
sortzaileak, e.a. 
 
Genero aniztasun hori, oro har, ez da gure gizartean ikusten; gurean, 
pluraltasuna bi sexu eta bi genero dikotomikoetan antolatzen da, eta horiek 
osagarriak, baztertzaileak eta hierarkizatuak dira: ar-eme, maskulino-
femenino, gizonezko-emakumezko. Gizarte antolamendu hori botere egitura 
batean oinarritzen da, non emakumeen gizonekiko desberdintasuna oso 
indartsua den. Horrek sarritan emakumeenganako ikusezintasun egoerak, 
indarkeriazkoak eta bazterkeriazkoak sorrarazten ditu, eta arlo askotan bigarren 
mailako hiritartzat hartzen dira. Oso genero arautzailea bizi dugu. 
 
Arauzko generoa honela definitzen da: gure gizarteak femenino edo 
maskulinotzat jotzen dituen atributu, jokaera eta subjektibotasunak 
geureganatzeko prozesua; gizon ala emakumezko izan, jokabidea eta 
subjektibitatea halakoak izango dira beraz. Sexu-genero sistemari esker, gure 
gizarte ereduan sexualitate biologikoak gizon eta emakumeen arteko 
desberdintasunera eraman gaituela ikus daiteke, emakumeak direlarik prozesu 
horretan kaltetuenak. Gizon eta emakumezkoen artean dauden menpekotasun 
eta dominazio harremanak ulertzen laguntzen du, eta azaltzen digu  sexua ez 
dela, berez, desberdintasun horien kausa, gizartean eraikitako generoekiko 
kokapenak baizik.    
 
Horrela, barneratu egiten da sexu biologikoaren gainean generoa eraikitzen dela, 
eta hau gizarte kategoria bat litzatekeela. Natura eta kultura arteko dikotomia 
berregiten da, hau da, aurresuposatzen da sexua dela naturala, biologikoa, 
eztabaidaezinekoa eta aldaezina, eta sexu horren gainean eraikitakoa dela 
generoa, eta, beraz, aldatu egin daitekeela. Hainbeste proiektutan aplikatzen 
den genero ikuspegia, esaterako, Garapeneko politiken arloan, planteamendu 
teoriko horretan oinarritzen da. Baina planteamendu horrek baditu bere 
mugak: 
 

▪ Bikoa delako: bi sexu (emea-femeninoa eta arra-maskulinoa) eta bi 
genero (gizonezkoa eta emakumezkoa) baino ez ditu kontuan hartzen eta, 
gainera, jaiotzean bikotasun horri jarraiki oso genero esleipen zorrotza 
egiten da. Emea bazara, emakume generoa esleitzen digute, eta arra 
bazara gizonezkoa. Eta ez dago besterik; esleipen horrekin bizitza osoan 
egon behar dugula suposatzen da. 

▪ Izan ere, heterosexismorako joera du: biko sistema horretan, nahi edo 
desio bat, heterosexuala, hartzen du kontuan; beraz, emakumea 
gizonezko batek erakarriko du eta gizona emakumezkoak. Egitura 
baztertzailea eta diskriminatzailea da. 

▪ Biologizista da eta sexua nahiz generoa naturalizatzen du: sexua 
alderdi biologikoa dela ulertzen du, jaiotzean dugun hori, eta generoa 
alderdi kulturala dela, femeninoaren eta maskulinoaren gainean egiten 
dugun eraikuntza. Femeninotzat hartzen diren gorputzei emakumezko 
generoa esleituko zaie, eta halaxe gizarteratuko dira. Gauza bera 



4 

 

gertatzen da maskulinoekin: gizonezko generoa esleituko zaie eta halaxe 
sozializatuko dira.  

 
Planteamendu teoriko hori soiltzeko joera dago, hau da, abiapuntuan 
genero bat dugulako ideia (gizon ala emakume jaio gara) oso zabaldua 
dago gure gizartean. Ondorioz, generoaren nahiz sexuaren eraikuntzan 
kulturak duen zereginari ez diogu agian erreparatzen, norbaiti eme edo ar 
etiketa jartzea gizartearen erabakia delako uste osoan, eta sexua ez dela 
kategoria fisiko purua, gizarteak maskulino edo femeninotzat definitzen 
dituen gorputzak generoa ulertzeko daukagun moduaren araberakoak 
baitira.   

 
Sexu-genero sistema hori egituratzeko modu horrek duen ondorio 
hurbilena burutzen ditugun bazterkeria ekintzak dira, ez baitugu kontuan 
hartzen pertsonek ditugun sexu eta genero dibertsitatea. Biko logika 
heterosexista eta biologizista honi jarraituz, kanpoan gera daitezke: 1) 
heterosexualak ez diren pertsonak; 2) sexu femeninokotzat ala maskulinokotzat 
hartuak izateko “behar bezain argia” ez den genitaltasun batekin jaiotzen direnak 
eta, ondorioz, bi generoetako bat esleitzeko arazoak dituztenak, eta 3) jaiotzaz 
esleitutako generoaren kontrako generoa bizi dutenak, edo bat baino gehiago 
edo bat ere ez izan nahi dutenak. 
 
Generoa gizarte eraikuntza dela ulertuta, ikasitako maskulinotasunak eta 
femeninotasunak ezbaian jarri ditugu, berreraikitzeko. Naturala omen den 
eskema jakin batean sartzen diren sexuen eta generoen arteko binomioa 
apurtzen ikasi dugu. Gizon-emakume kategorien arteko hierarkia eta 
zapalkuntza mekanismoak azaleratu ditugu, emakumeek bizi duten egoera 
salatuz eta berdintasuna eta emakumea objektu politiko gisa ikusgarri izan dadin 
lortzeko eta berauen zapalkuntza salatzeko aldarrikapen demokratikoak eginez. 
 
Eta horrela, jakinduria horretatik abiatuz, ikaskuntza ibilbide honetan 
jarraitzean datza erronka. Orain, sexu-genero sistema birpentsatzeko 
garaia litzateke, sexu eta genero dibertsitatearen eransketak ekartzen dizkigun 
erronkak mehatxu gisa bizi behar izan gabe. Horrela azalera daiteke 
emakumeenganako diskriminazioa bai eta esleitu ez zaien generoaren itxurak, 
sentimenduak, nahiak edo jokabideak hartzen dituztenenganako 
diskriminazioa ere. 
 
Generoaren adierazpen eta identitate ez arautzaileek –'transexualitatea’, 
‘transgeneroa’ eta ezarritako arauak apurtzen dituzten beste batzuk- generoa bi 
kategoria bakar eta kontrakoetan, gizonezko ala emakumezko, sailkatzen 
delakoa zalantzan jartzen du eta generoak, pluralean, anizkoitza den 
zerbaiten gisa aldarrikatzera eramaten gaituzte. Hainbat ondorio dakar 
horrek: 1) gure bizitzako eta gure gizarteko oinarrizko alderdi, konponketa eta 
instituzioei buruzko gizarte adostasun ageriko nahiz ezkutukoen jarduna eta 
morala berrikusi behar dira, hasi sexu-genero bakoitzari dagozkion arropa eta 
koloreetatik, edo eskolan zein ilara eratu, eta zein komun erabili behar den e.a. 
zalantzan jarri arte. Eta 2) Kanonen arabera izendatutako gorputzaren eraketa 
oinarri hartuta, jaiotzean eginiko genero esleipenak bere egiten ez dituzten 
pertsonen definizio kloniko eta patologitzaileen kontra jarri. 



5 

 

 
Genero dibertsitateen ikuspegia hartzea beharrezkoa den bezala, sexu 
dibertsitatearen ideiari ematen dizkiogun esanahiak birplanteatzea ere 
beharrezkoa da; eta hori pertsona guztion zeregina da, sexuali arauzkoak izan 
nahiz ez izan. Sexu dibertsitatea gaur egun LGTBI deritzonetik haratago 
doa, eta guztiok inplikatzen gaitu. Dibertsitatea ez da “homosexualitateak edo 
transexualitateak” eragindako pertsonen kontua, ez da bakarrik “kasu baten 
aurrean” gaudenean edo “ikusten” dugunean existitzen. Dibertsitatea bati 
existitzen da (ikusgarri egon ala ez). 
 
Beraz, LGTBIfobiak denoi eragiten digu, ez bakarrik lesbiana, gay, 
transexual, bisexual edo sexu artekoei, eta bizi ditzakegun sexualitate 
anitzei eta bizi nahi ditugun genero aniztasunari mugak jartzeko lana 
betetzen du. LGTBIfobia, bestalde, esleitu zitzaien generoa ez dena edo kultur 
eta erlijio tradizioek debekatutako sexualitatea bizitzeko gizarte araua edo legeak 
urratzea erabakitzen duten pertsonak zigortzen dituen indarkeria jakin bat da. 
Pertsona lesbiana, homosexual eta trans askok egunero egin behar izaten 
diete aurre euren eskubideak bortizki urratzen dituzten indarkeria 
jokabideei. 
 
Gu konturatu gabe, askotan baztertu dira patriarkatuak eta arauzko sexu-genero 
sistemak zapaldutako sektoreak. Beharrezkoa da bazterkeria horiek antzematea 
eta jakinaren gainean jartzea, eta sektore hauek gure lanean sartzea. Horrek 
ahalbidetu egingo du lan barne-hartzaile eta erradikalagoa burutzea; eta 
erradikala esaten dugunean, arazoaren mamira joaten dena esan nahi da, 
zanpaketa horiei eusten dien sistemaren sustraietara, alegia. 

 
Geure lana, Miquel Missé oinarri hartuta (2014) 
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2. Edo denok gozatzen dugu edo hemen ez du inork 
gozatuko… Garapen ez-arauzko baten alde  
 
Krisi ekonomikoa deitutako hau ongizate egoera hankaz gora jartzen ari da: 
pertsonak eta euren beharrizanak ez bide dira hain garrantzitsuak, eta, ondorioz, 
gizarte baliabideak eta zerbitzuak murriztu egin dira, diru-zalekerian eta 
elkartasun-ezean oinarritutako irizpide ekonomiko hutsak hartuta; horrela, 
gizartearen gehiengoa txirotu egiten da, eta Europa blindatu batek pertsona 
errefuxiatuen harrera eta asilo eskubidea murrizten du.     
 
Eredu gainartzaileak, sistema-krisi horren sortzailea den horrek, arestian aipatu 
dugun moduan hiru atributu ditu: neoliberala da, etnozentikoa da eta, gainera, 
heteroarauzkoa da. Eta horiek pertsonen eta planetako komunitateen bizitzan, 
gorputzetan eta desioetan zeharka sartzen dira. Gure inguruko erakunde eta 
GKEek gizarte, ekonomia, kultura eta genero desberdintasunarekin lotutako 
gaiak landu izan dituzte sarritan. Hala ere, gehienetan ez dituzte landu sexu eta 
genero dibertsitatearekin lotutakoak. Esan daiteke ez dutela 
heteroarauzkotasuna kontuan hartu eta horiek euren lan analisian eta 
estrategietan dituzten ondorioak ere ez, ekonomia, kultura eta gizarte kontuekin 
lotuta.  
 
Heteroarauzkotasuna ikuspegi ideologiko bat da, eta botere harreman multzo 
bati egiten dio erreferentzia, zeinen bitartez sexualitatea eta generoa gure 
kulturan arautu egiten diren. Ez da soilik homosexualitatearen aurkako aurreiritzi 
bat, arraza, klase edo sexu jardun kontuak ere sartzen dira bertan. Horrela, 
idealizatutako harreman heterosexualak (bikotean, maitasunagatik, seme-
alabekin…) instituzionalizatu egiten dira, eta gizarte, lege, kultura eta 
ekonomiazko egituretara iragazten dira; ondorioz, arauzkoak ez diren sexualitate 
edo generoak baztertu, diskriminatu eta zigortu egiten dira. 
 
Beharrezkoa da sakonki aztertzea zergatik gai hau, orokorrean, Lankidetzako 
agendetatik urrunduta egon den espainiar Estatuan. Teoria feministak azken 
hamarkada hauetan ahalegin handiak egin dituzte sexualitatea esparru pribatutik 
atera eta esparru publikora eta politikora eramateko eta, hala ere, ez da oraindik 
lotzen esparru publikoarekin, politikoarekin eta hiritartasuna eta demokraziaren 
eraikuntzarekin. Lankidetza arloan, isilarazitako gaia da, ez da galderarik egiten 
horren gainean. Horrela, ez zaie hasiera ematen sexu eta genero dibertsitatea 
ulertzeko modua aldatzeko prozesuei, eta sexu dibertsitatearen kolektiboen 
eragiteko gaitasuna eta hauek subjektu politiko direlako aitorpenera ez da 
iristen. 
 
Tradizionalki, Lankidetzak mugetan edo gabezietan oinarrituz lantzen du 
sexualitatea, eta arazo gisa. Esaterako, emakumeen ugalketa osasunarekin 
lotutako proiektuen kasuan –sexualitatea ugalketara mugatuz- eta sexu 
transmisiozko infekzioekin lotutakoetan, HIESA tartean –horrela, sexualitatea 
sexu bidez har daitezkeen arriskuekin lotuz-. 
 
Gure gizarteak aurrera egin du LGTBI eskubideei buruzko gizarte eta lege 
politiketan. Hala ere, beharrezkoa da aipatzea sistema gainartzailearen arau eta 
integrazio ikuspegia erabiliz egin dela lan hori, arauzkoak ez diren gorputz eta 
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desioak alde batera utzita. Demokrazia liberalena den LGTBI eredu bat 
planteatzen da, heteroarauzkotasunarekin eta horrek berezko duen gizon-
emakume edo heterosexual-homosexual bikotasunarekin apurtu gabe. Hala 
bada, erakusten diren irudietan Iparraldean sexu eta genero dibertsitatearen giza 
eskubideak errespetatzen direla ikus daiteke (eta errealitatea hortik urrun dago) 
eta Hegoaldean eskubide horiek sistematikoki urratzen direla (eta hori ere ez da 
egia osoa). 
 
Komunikabideetan eta sare sozialetan orokorrean Hegoaldeko herrialdeak, eta 
Afrika eta Ekialde Hurbileko zenbait herrialde, “primitibotzat” hartzen dira, eta, 
aitzitik, Iparraldeko demokrazia neoliberaletan eskubide horiek bermatuta 
daudela irudikatzen da. Hegoaldeko herrialdeetan arriskutsua bide da 
dibertsitate hori modu askean bizitzea. Hala bada, ikuspegi neokolonial bat 
hartuta, sexu eta genero dibertsitateko proiektu etnozentriko eta arautzaileen 
bidezko Lankidetza proposamenak burutzen dira. Azken batean, sexu eta 
genero dibertsitatea bizi eta gozatzeko eredu gainartzaile bati erantzuten 
dion Lankidetza da. 
 
Eredu horren aurrean, Hegoaldean ekimen alternatiboak eta propioak 
sortzen dira eta, kolonia-ondoko azterketek planteatzen duten bezala, tokiko 
errealitateak eta lekuan lekuko gizarte eta kultur dibertsitateak kontuan hartu 
beharra planteatzen dute. 
 
Baldin-eta Lankidetza politiketan kolonialismo forma berriak erreproduzitu nahi 
ez badira, eta, horren ordez, pertsona eta herrien eskubideetan sakondu nahi 
bada sexualitatea pertsonen desioetan oinarrituta landu dadin plantea daiteke, 
euren testuinguru eta antolamendu moduei erreparatuta, eurekin batera lan 
eginda, gorputz eta harreman aukera propioak eraikitzeko. Erronka horren 
aurrean gaude, bai Iparraldeko pertsonak bai Hegoaldekoak: nahi dugun sexua 
lehenesteko edo bizi nahi dugun generoan bizitzearekin lotutako eskubideak, 
bigarren mailako eskubide gisa edo itxuraz lehenetsitakoak diren eskubide gisa 
ikusiak izan gabe. 
 
Horrela. Lankidetzan lan egin daiteke, sexu eta genero dibertsitate ez arautzaile 
hori oinarri hartuta, eredu gainartzaileari erresistentzi eta antolakuntza modu 
gisa, eta gizarte aldaketarako faktore gisa; horretarako, Ipar eta Hegoaldeko 
pertsona eta erakundeen arteko estrategiak, borrokak eta erronkak bateratuko 
genituzke, errealitate guztiei eta errealitate jakin bakoitzeko antolatzeko moduei 
erreparatu beharko genioke. 
 
Ikuspegi horrek hainbat erronka planteatzen ditu maila desberdinetan: 

- Gizarte erakundeen barrenera: zein dira antolakuntza, erabakiak 
hartzeko garaiko partaidetza, elkarrizketa eta proposamen barne-hartzaile 
ereduak… 

- Ehundu beharreko bategiteei dagokienez: proposamenak imajinatu eta 
sexu eta genero dibertsitatearekin zuzenean lan egiten duten 
erakundeekin batera ekintzak burutu. Subjektu politiko gisa sexu eta 
genero dibertsitatearen arloan lan egiten duten pertsona eta erakundeak 
indartuko dituzten konplizitateak eraikiz. 
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- Burutzen diren proiektuetan: bai sexu eta genero dibertsitateari buruzko 
prozesu berezituen bidez, bai eta dibertsitatea zeharkako kontzeptu gisa 
hartzen deneko prozesuen bitartez ere. 

- Politika publikoetan eraginez, bai Iparraldekoetan bai Hegoaldekoetan. 
 
Azken batean, mundu guztia modu duinean bizi eta gozatu ahal izatea da kontua, 
eta horretarako garapen alternatiba ez-arautzaileak imajina daitezke: ez 
neoliberalak, ez etnozentrikoak eta heteroarautzaileak ere. Dirudienez, 
Lankidetza arloan, erakundeek eta GKEek, agian asmo txarrik gabe, pertsona 
batzuk edo dimentsio jakin batzuk kanpoan utzi dituzte.  
 

3. Nahi edo desioen konplizitatea: partekatutako 
erronkak 
 
Dantza honetan aritu nahi badugu beharrezkoa da Ipar eta Hegoaldeko 
pertsonen, erakundeen eta instituzioen artean konplizitateak ehuntzen joatea. 
Sexu eta genero dibertsitatea erronka partekatua da eta ez dago arriskuetatik 
libro. 
 
Iparraldean nahiz Hegoaldean, badira erakundeak aspaldidanik euren 
prozesuetan dibertsitate hau sartzen ari direnak, bai ekintza berezituen bitartez 
nahiz zeharka. Latinoamerikatik lesbofeminismoa ulertzeko modu berriak 
ulertzera garamatzaten hausnarketa eta proposamen kolonial-ondokoak iristen 
zaizkigu –tartean, La Corriente feminista edo Venir al Sur- bai eta sexu eta 
genero dibertsitatea antolakuntza prozesuetan sartzea ere –esaterako, 
Brasilgo Movimiento Sin Tierran-. Europan Lankidetza arloko elkartasun 
proposamenetan zabaltzen ari diren espazioak aurkitzen ditugu –esaterako, 
Hegoaldeko erakundeekin baterako proiektuak burutzen dituzten erakundeen 
kasuan –tartean, Fundación Triángulo edo Mugarik Gaberen kasuak-, edo 
pentsamendu kritikoaren bitartez giza errealitateetatik hurbil dauden 
unibertsitateen kasuan – esaterako, Koinbrako Unibertsitatea. Queerraren eta 
inguru musulmanaren arteko elkarrizketa –Nasij erakundearen kasua- edo 
testuinguru palestinarra eta LGTBI –esaterako, Alqaws erakundea-, esparruak 
dira beste batzuk. 
 
Ez dira esperientzia bakarrak, baina badira sexu eta genero dibertsitatea 
subjektu kolektiboak politiko gisa ikusgarri egin eta Garapeneko prozesu 
alternatiboak imajinatu eta abian jartzeko garaian ematen ari diren urratsen 
adierazgarri. 
 
Sexu eta genero dibertsitatea gaurkotasun handiko kontua da Garapeneko 
nazioarteko agendetan. Aipatu dugun bezala, eredu gainartzailea oinarri hartuta, 
argudio neokolonial berri bat bezala erabiltzen da, Lankidetza proiektu 
arautzaileen bitartez Iparraldearen esku-hartzea behar duen Hegoalde primitibo 
baten ideia indartuz. Eta dinamika horretan hartzen dute parte, era berean, 
Hegoaldeko gobernu batzuk ere hainbat politika estetiko abian jarrita: 
pinkwashing eta homonazionalismoa, besteak beste; baina horiek, gizarte, 
kultura edo sinesmen errealitatetik urrun, ez dira gauzatzen giza eskubideen 
proposamen alternatibetan. Eta, Israelen gertatzen den moduan, sexu eta 



9 

 

genero dibertsitatea Palestinari aurre egitearen legitimaziorako nazioarteko 
kanpaina baten zati izatera ere irits daiteke; izan ere, euren esanetan, Israelek 
errespetatu eta babestu egiten ditu dibertsitate horretan bizi direnak, eta 
palestinarrek garbitu egiten dituzte pertsona horiek.  
 
Bide alternatiboetatik ibiltzen jarraitu nahi duen Lankidetzak sexu eta genero 
dibertsitate ez-arauzkoan erronka bat aurkitzen du: beste subjektu batzuekin 
batera, beste eredu humanoago batzuk eraikitzeko lanean proposamenak 
konplexuagotu eta artikulatzeko erronka. 
 
Bide konplexua, inondik ere. Baina inork ez zuen esan dantza berriak ikastea 
xamurra zenik ezta desioa erraza zenik ere. Hitz egin dezagun, entzun dezagun, 
jaregin, identifikatu aurreiritziak, zabal gaitezen topaketara. Has dadila musika.  
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