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KARMELE CONTRERAS GOIKOETXEA,  Tolosako Udaleko jarduneko idazkaria.

NEUK ZIURTATUA:

Udalbatzak, bi mila eta hogeita bateko ekainaren hogeita hamarrean, Ohiko Osoko
Bilkuran, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen  ─akta oraindik berretsi
gabe dago─:

7. MOZIOA:    EKAINAREN  28A.  GAY,  LESBIANA,  TRANSEXUAL,  BISEXUAL,  
INTERSEXUAL ETA QUEER-EN ESKUBIDEEN NAZIOARTEKO EGUNA.  

Mozioak honela dio: 

“52  urte  igaro  dira  Stonewall  tabernako  gertakarien  datatik;  gau  hura  historikoa  da
lesbiana gay,  transexual,  intersexual  eta queerren askapen mugimenduarentzat.  Gau
hartan, sexu eta genero desberdineko jendea isolaturik egoteari utzi eta elkartu egin zen,
sistemari  aurre  egiteko,  beren  eskaerak  agerian  jartzeko,  ikustarazteko  eta  borroka
egiteko diskriminatzen zituen sistema baten bidegabekeriaren aurka.

Era berean, 10 urte beranduago, beranduago, 1979ko ekainaren 10ean, polizia batek
Antonio Vicente Santa María (Francis) hil zuen Errenteriako diskoteka batean, trabesti
izateagatik.  Ekainaren  28  hartan,  LGTBIQ  pertsonek  eta  kolektiboak  Euskal  Herriko
kaleak hartu zituzten, sexualitatea eta generoa modu librean bizitzeko aldarrikatzeko.

Pandemiak  urtebetetik  gora  daraman  epe  honetan  lesbianak,  gayak,  bisexualak  eta
transexualak  aurre  egiten  ari  dira  elkarren  artean  gurutzatzen  diren  era  askotako
diskriminazioei,  zergatia izanik beren genero-identitatea eta/edo sexu-orientazioa, edo
beste desberdintasun-faktore batzuk: migratzaile izatea, gaztea edo nerabea, adinekoa
edo  dibertsitate  funtzionala  duen  pertsona.  Kolektibo  horretan  gertatzen  diren
desberdintasun-, bazterketa- eta marjinazio-egoerak areagotzen ari dira.

Gainera,  bildutako  informazio  eta  datu  askoren  arabera  (Ikusgune,  ILGA,  LGBTI
Nazioarteko Elkartea),  azpimarratu behar da transfobia nabarmen ari  dela handitzen.
Pertsona horien bizi-baldintzak prekarizatzeaz eta okerrera egiteaz gain, areagotu egin
dira  LGTBIQ  pertsonen  aurkako  indarkeriara  bultzatzen  duten  gorroto-adierazpenak,
zeinek  oso  egoera  kezkagarria  eragin  baitute.  Adierazpen  horiek  azalera  atera  dira
Pertsona Transen Berdintasun Erreal eta Eraginkorrerako Legearen proposamena dela
eta.
  
Pandemiak geroa aldatu behar omen zuen. Normaltasun berri honetan, ordea, ezer gutxi
aldatu  da  LGTBIQ  pertsonentzat,  edo/eta  gizarte-ereduak  ezartzen  duen  arauekiko
disidenteak direnentzat. Haientzat diskriminazioa eta bazterkeria itzuli dira berriro ere. 

Eta  horrek  ezin  du  horrela  izan.  Aurrera  egin  behar  dugu  gizarte errespetuzkoago,
justuago, duinago, bizigarriago eta askeago baterantz. Eta Udal honek berretsi egin nahi
du LGTBIQ pertsonen eskubideekin duen konpromiso politikoa, ez gaur bakarrik, urteko
egun guztietan baizik.
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Arrazoi horiengatik, Tolosako Udalak  LGTBIQ pertsonek jasaten duten diskriminazioa
gaitzetsi   nahi  du  eta  konpromisoa  berretsi  sexu-orientazio  eta  genero-identitatearen
ondoriozko aurreiritzien aurka borrokatzeko.  Izan ere,  pertsona guztientzako eskubide
guztiak  bermatzeko  erantzukizuna  dugu,  eta  zaindu  behar  dugu  LGTBIQ  bezalako
kolektibo zaurgarrienek eskubide horiek izatea. 

Horregatik,  Tolosako  Udaleko  talde  politikoek  adosten  dute  Osoko  Bilkura  honetan
honako hau egiteko konpromisoa hartzea:

- Hausnarketa egitea covid-19ak eragindako krisiaren ondorioz LGTBIQ pertsonek duten
egoerari buruz, beste erakunde, kolektibo eta gizarte-eragile batzuekin koordinatuta.

- II.  Udal Protokoloan indarkeria matxista mota guztien aurrean arreta, jarraipena eta
erantzun  publikoa  sartzea  espazio  fisiko  eta  sinboliko  haietan  zeinetan  indarkeria
matxista  horiek  jasaten  baitituzte  genero-eskema  tradizionalak  hausten  dituztenek,
alegia,  intersex,  transgenero,  transexual,  homosexual,  lesbiko,  eta  sexu/genero
tradizionalaren  eskema  erreproduzitzeari  uko  egiten  dioten  emakume  eta  gizonek.
Gainera,  LGTBIQ pertsonen aurkako gorroto-diskurtsoak identifikatzeko mekanismoak
eta aurre egiteko ekintzak ezarriko dira. 

- LGTBIQ pertsonen eskubideak bermatzera bideratutako neurriak aktibatzea, hala nola:
administrazio-formularioetan aldaketak egitea binarismoa gainditzeko, eta aldagelak eta
komunak egokitzea instalazio publikoetan. 

-  Lesbofobia,  homofobia,  bifobia  eta  transfobiaren  kontrako  informazio-  eta
sentsibilizazio-kanpainak garatzea, erreferente positiboak sortzeko maitasun- eta sexu-
dibertsitatea bizi ahal izateko, eta kontzientzia kritikoa sortzeko sexu-genero dikotomiari,
heteronormatibitateari  eta  sexu-orientazioaren  eta  genero-identitatearen  adierazpen-
aniztasunari buruz. Herritarren kontzientzia solidario berri baterantz aurrera egitea eta
berdintasun eta errespetuzko balioetan gizarte-kohesioa segurtatzea, eta diskriminaziorik
ezaren kultura zabaltzea kolektibo horiek jasaten dituzten eraso eta aurreiritzien aurrean.

-  Jabetze  Eskolan,  prestakuntza-,  hausnarketa-  eta  eztabaida-jarduerak  bultzatzea,
berdintasunezko  harreman-eredu  anitzak  sortzeko  eta  LGTBIQ  pertsonek  jasaten
dituzten indarkeria matxistei aurre egiteko tresnak izan ditzaten.

-  Hezkidetza-proiektuaren  bitartez,  Tolosako  ikastetxeei  beharrezko  tresnak  ematea,
diskriminazio hau txikitatik jasaten ari daitezkeen ikasleei laguntzeko. Eta irakasleei ere
laguntzea, maitasun- eta genero-dibertsitatearekiko errespetuari behar bezala heldu ahal
izateko tresnak eta ikasmaterialak emanda.

Herritarrei eskatzen diegu, beraz, sentsibilizazio- eta aldarrikapen-ekitaldi guztiekin bat
egin dezatela,  eta foro publikoetatik,  komunikabideetatik  eta  sare sozialetatik  erakuts
dezatela gaur aniztasunaren aldeko borroka-eguna dela,  eta balkoietan eta leihoetan
bandera zintzilika dezatela.

Azkenik,  herritar  guztiak  animatzen  ditugu  parte  har  dezaten  E28ko  sentsibilizazio
kanpaina honen barruan antolatu diren jardueretan.”
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Udalbatzako bozketaren emaitza honako hau izan da:

Aldeko botoak: Olatz  Peon  Ormazabal,  Begoña  Tolosa  Mendia,  Nerea  Letamendia
Belloso,  Patxi  Amantegi  Zubiria,  Joseba  Koldo Ormazabal   Lopez,  Egoitz  Sorozabal
Iturain, Xabier Balerdi Tolosa, Izarne Iglesias  Garcia de Iturrospe,  Andu Martinez de
Rituerto Arregui, Kristina Pelaez Errazkin, Ander Figuerido Zubiria,  Aitana Amondarain
Esquisabel,  Aitzol  Garcia  Azurmendi,  Olatz  Artola  Apezteguia,   Garbiñe  Marzol
Ormazabal, Xabier Martinez Quinquilla eta Jose Mª Villanueva Telleria.

Beraz,  Udalbatzak  aho  batez  onartu  du  mozio  hau:  Ekainaren  28a.  Gay,  lesbiana,
transexual, bisexual, intersexual eta queer-en eskubideen nazioarteko eguna.

Hala jasota gera dadin eta bidezko ondorioak izan ditzan, ziurtagiri hau egiten dut,
Antolakuntzako zinegotzi delegatuaren onespenarekin, Tolosan, bi mila eta hogeita
bateko uztailaren zortzian.

                 O.e.
       ANTOLAKUNTZAKO JARDUNEKO IDAZKARIA
    ZINEGOTZI DELEGATUA

Plaza Zaharra, 6A  - 20400  TOLOSA   -  Tel.: 943 65 44 66  -  Faxa: 943 69 75 10  -  e-mail: udate@tolosa.eus                     3
www.tolosa.eus  

Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: ESKU4ce7bae4-464e-4adf-8adf-2ec00b1b6663
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronokoan:

https://uzt.gipuzkoa.eus?De=07110

Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede

electrónica: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=07110

https://uzt.gipuzkoa.eus?De=07110&CSV=ESKU4ce7bae4-464e-4adf-8adf-2ec00b1b6663
https://uzt.gipuzkoa.eus?De=07110&CSV=ESKU4ce7bae4-464e-4adf-8adf-2ec00b1b6663
https://uzt.gipuzkoa.eus?De=07110&CSV=ESKU4ce7bae4-464e-4adf-8adf-2ec00b1b6663


Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

2021IPLE0006-Mozioa_ekainaren  28a/Mozioa_ekainaren  28a ()Titulua / Título:


		2021-07-08T11:47:59+0200


		2021-07-08T11:49:49+0200




