
SUEDIAKO HomO ERAKUNDEAREN ETA ARARTEKOAREN ARTEKO LAN 

BILERA  

Donostia-San Sebastián, 2007ko ekainaren 20a 

 

2007ko ekainaren 20an lan mintegia egin zen Ararteko erakundearen Donostiako 

bulegoan. Bertan, gay eta lesbianak defendatzeko eta joera sexualagatiko diskriminazioa 

saihesteko Suediako HomO erakundeko kideek –Arartekoak gonbidatuta–, arartekoak 

berak, bere kabineteko zuzendariak, Arartekoko gay, lesbiana, bisexual eta transexualen 

arloko koordinatzaileak eta Euskal Herriko lesbiana, gay, bisexual eta transexualen 

eskubideak babesteko gizarte mugimenduko bi kidek hartu zuten parte. Lan mintegi 

horretan aztertutako gaiak honako hauek izan ziren: 

 

1. Bi erakundeen zereginen laburpena egin zen; bereziki, HomO erakundeak eta 

Arartekoak joera homosexual edo bisexualeko1 herritarren eskubideak babesteari eta 

beren diskriminazioa eta bazterkeria desagerrarazteari dagokienez duten edo izan 

dezaketen eginkizuna azpimarratu zen. Ildo horretatik, oso interesgarria izan zen 

Suediako esperientzia, eremu honetan lan ikuspegi berri bat aurkeztu baitzuen 

Arartekoarentzat. 

 

2. Bai Suedian bai Euskal Autonomia Erkidegoan joera homosexual edo bisexualeko 

pertsonek bizi duten egoera eztabaidatu zen eta, horrekin amaitzeko, beren 

eskubideez erabat jabetzeko dauden oztopo eta hutsuneei eta horien diskriminazioa 

eta bazterkeria dakartzan inguruabar nagusien diagnostiko laburra egin zen. 

 

3. Batetik, homofobiaz hitz egin zen eta oraindik ere botere publikoko hainbat 

eremutan ezkutuan geratzen zela esan zen, besteak beste, parlamentuetan, 

administrazio publikoetan, epaileen artean eta epaitegietan; bestetik, berriz, joera 

sexualagatiko diskriminazioaren arloan instantzia horiek kontzientziatzen 

laguntzeko Suediako HomO erakundeak erabiltzen dituen gogatu, hezi eta 

prestatzeko komunikazio bideak aztertu ziren. 

                                                 
1 Suediako HomO erakundeak joera homosexual edo bisexualeko pertsonen diskriminazioarekin 
erlazionatutako kontuak bakarrik jorratzen ditu; ez ditu pertsona transgeneriko edo transexualen 
diskriminazioarekin erlazionatutakoak aztertzen, horiez emakume eta gizonen berdintasuna babesteko eta 
generoagatiko diskriminazioa desagerrarazteko Suediako Herriaren Defentsa Erakundea arduratzen baita. 



 

4. Halaber, eskola-umeen eta unibertsitateko ikasleen egoera aztertu zen, baita eremu 

horietan gay eta lesbianen benetako berdintasuna lortzeko Suediako erakundeak 

bideratzen dituen ekintzak ere.  

 

5. Joera homosexual eta bisexualeko herritarren eskubideak babestu eta defendatzeko 

gizarte sentsibilizazioaren arloan nahiz mekanismoen hobekuntzarako arloan 

zereginak egin behar zirela adierazi zen oro har eta, horrez gain, garrantzitsua zela 

joera sexualagatiko diskriminazioari eta bazterkeriari aurre egiteko politika publiko 

proaktiboak garatzea. 

 

6. Azkenean, Europako herriaren defentsa-erakundeen, giza eskubideen defentsarako 

erakundeen eta joera homosexual edo bisexualeko pertsonen eskubideen arloko 

GKEen arteko lankidetza mekanismoak artikulatzea komenigarria izango 

litzatekeela ondorioztatu zen. Puntu zehatz honetan, bi erakundeek (Suediako 

HomO erakundeak eta Arartekoak) elkarlanean jardun zezaketela proposatu zen, 

materialak, harreman pertsonalak, ekimenak, etab. trukatu ahal izateko. 

 

 

 

 

 


