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A u r k e z p e n a
Bereziki zaila da emakume lesbianen amatasunaren historiaz jardutea. Lesbianis-
moaren historia ez da oso zabala –gure herrialdean, ia ez dago historiarik–, eta zer edo 
zer ezagu tzen baldin badugu, emakume saiatu zenbaitek, kosta ahala kosta ikerketari 
ekinez, daturen ba tzuk aurkitu dituztelako izan da.

Lesbianismoaz ezagu tzen dugun historia eskasak ez du amatasun lesbikoa aipa tzen. 
Liburuek edo agiriek ez dute lesbianismoa amatasunaren ikuspegitik azter tzen; hein 
handi batean, emakumeen harreman erromantiko eta sexualak uki tzen dituzte. 

Horrela bada, sinbolikoki ezkon tzen diren emakumeez, gizonezkoen rola har tzen dute-
nez eta adiskidetasun estuko benetako zirkuluak ezar tzen dituztenez min tzo dira, bai 
eta lokal pribatuez, emakumeen arteko praktika sexualez, beren artean zerabil tzaten 
objektuez, beren buruak izenda tzeko zerabil tzaten deiturez, identitate lesbikoaren 
sorreraz eta ikusezintasun historikoaz ere. Halaber, per tsonaia zeha tzak deskriba tzen 
dira, eta, oro har, emakume atipikoak edo beren garaiko emakume-rola hausten dute-
nak aipa tzen dira; alegia, indar handiagoaz ala  txikiagoaz, beren buruak errebindika-
tzen dituzten emakumeak. 

Lesbianismoaren historia geroz eta sendoagoa da, eta emakumeen arteko harremanak 
gertatu izan diren mundu zabala azal tzen digu, lesbiana edo ia lesbiana izan zireneko 
mundu ugaria. Hala ere, ez Da orainDik aMaTaSunari loTuriko HiSToria. 

O h a r  h i s t o r i k o  z e n b a i t
eMakuMe leSbianen aMaTaSunaren HiSToria iDaTzirik ez izateak ez du esan 
nahi amatasun mota horrek ibilbide historikorik ez duenik, ez baita errealitate berria. 
Beraz, historia hori ezkutuan dagoela esan behar dugu, isildurik, eta berreskuratu egin 
behar dugu.

Amatasun lesbikoaren historia gazte bat badela esan dezakegu, duela oso gu txi hasi 
baitira nabarmenago min tza tzen orain hamar bat urte arte ezagu tzen eta sozialki 
onar tzen ez zen errealitate batez, emakume lesbianak jendaurrean ama izaten joan 
diren neurrian.
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Historia horri ekarpen ba tzuk eginez gero, lesbianismoaren eta amatasunaren arte-
ko lotura oso gatazka tsua izan dela esan beharra dago. Gaur egun, oraindik, zenbait 
gizarte sektoretan indar handia du lesbiana izateak ama ez izatea dakarrelako ideiak. 
Mendeetan zehar, lesbianak emakume an tzu eta ama izateko ez gai tzat joak izan 
dira. Izan ere, urte luzetan, gurasoen kezkarik handienetakoa, alaba lesbiana zela jaki-
tean, seme-alabarik izango ez zuela jakitea izan da, eta kezka bera izan ohi dute les-
biana zirela deskubri tzen zuten andrazko askok. Haietako askoren tzat, “seme-alabarik 
ezin izatea” zen, hain zuzen ere, beren sexu joera onartu ahal izateko eragozpenetako 
bat, eta, sarritan, irudi tzen zi tzaien aukera egin behar zutela beren amatasun nahia 
bete tzeko: edo beren harreman lesbikoei eu tsi (horiexek sakrifika tzen zituzten gehie-
netan), edo i txura heterosexualari a txiki. Kontraesan benetakoa senti tzen zuten, bada, 
beren sexu nahiaren eta amatasun nahiaren artean.

Eta ez zebil tzan oso desbideratuak, zeren, amatasun lesbikoa, Silvia Donosoren1 esnetan, 
hauxe baita: “kontraesan bat, hala egoera fisikoari nola gizarte egoerari dagokionez”. 
Ama lesbianek beren gain hartu behar dute diskur tso heterosexual eta lesbofobikoa, 
eta, diskur tso horrek, batetik, emakumeen sexualitatea derrigorrez ugaldu beharrari 
lo tzen dio, eta, bestetik, arau heterosexuala bete tzen ez duten emakumeei ahalmen 
hori uka tzen die. Beraz, “ama lesbiana izatea” kontraesana da, Donosoren hi tzetan: 
“emakume lesbianek, emakume diren aldetik, seme-alabak izan beharko lituzkete, 
baina lesbiana diren aldetik, uko egin beharko liokete seme-alabak izateari”.

Kontraesan hori izan da, urte luzetan, amatasunari eta lesbianismoari buruzko gizar-
te eztabaidaren muina. Eta 70 eta 80ko hamarkadetan antolaturik zeuden lesbianek 
ere ez zuten lagundu kontraesana gaindi tzen, gai horrek ez bai tzuen interes gehiegi-
rik pizten garaiko lesbianismoaren baitan. Erakarpen indarrik ere ez zuen, eta ez zen 
sarritan eztabaidagai izaten. Urte horietan, antolaturiko lesbianek ez zuten egiteko 
nagusi tzat amatasunaren eta lesbianismoaren2 arteko gizarte kontraesanari aurka 
egiteko argudioak sor tzea. 

1 DONOSO SILVIA, “La familia lésbica”, Gestión familiar de la homosexualidad, (A.A.V.V.), Bar tzelona, Ed. 
Bellaterra, 2002.

2 Ikus VILLAR SAENZ AMPARO, “¿Lesbiana? ¡Encantada es un placer!” Euskal Herriko Uniber tsitateko 
Emakumezkoak eta Gizonezkoak Masterrean egindako ikerketa lana, 2005. ALDARTEren web orriko 
(aldarte.org) dokumentuen sailean esekia.
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Amatasunaz hausnar tzeko deskribatu berri dugun modua gaur egunekoaren oso 
desberdina dela esan dezakegu, eta horren arrazoietako bat da, besteak beste, garai 
hartan ez zirela sumatu ere egiten gaurko in tseminazio teknikak, eta horrek emakume 
askori eragozten zion bere burua ama gisa ikustea emakumezko bikotekidearekin, eta 
seme-alabak izateko, halabeharrez, ezkon tza heterosexualera jo beharra ikusten zu-
ten. Gainera, artean, ama izatea aukeratutako zerbait bainoago gizarte mandatu bat 
zelako ideia oso presente zegoen gure diskur tsoan. Horrek ez du esan nahi orduan ere 
ama ziren lesbianak egon ez zeudenik –lehenago ezkonduta egondakoak– eta beren 
amatasuna harrotasunez erakusten ez zutenik. 

Gizartearen aurrean ama lesbiana gisa ager tzea horren zaila zen urte haietan, les-
bianen eta feministen erakundeek ama lesbianen seme-alabak izateko, hezteko eta 
eurekin gorde tzeko eskubidea defenda tzen zuten, baina oso kasu bakanetan, edo/eta 
emakume baten aurkako diskriminazio oso argiren bat gerta tzen zenean: esate bate-
rako, ama lesbianari seme-alabak kendu nahi zizkiotenean, beste emakume batekin 
harremanak izateagatik. Urte horietan, bada, ez zen amatasun lesbikoaren defen tsa 
erabatekorik egiten, ezta gaiari buruzko diskur tsorik jorra tzen ere.

Horren inguruko argudioak 90eko hamarkadan hasi ziren ernamuin tzen. 1993. ur-
tean, emakume lesbianen amatasun eskubideak jaso zituen estatu espainiarreko les-
biana feministen kolektiboak sortutako hamar puntuko plataforman; eta, harrezkero, 
lesbiana eta gayen mugimenduak burututako mobilizazioen arda tzetako bat izan da 
ugal ketara bideratutako harreman heterosexualak soilik kontuan har tzen dituen fa-
mili instituzioari kritika egitea. 

Ikuspegi horretatik, eta laurogeita hamarreko hamarkadan zehar eta mende berriaren 
hastapenetan, etengabe errebindikatu izan da familia lesbikoak gainon tzeko familien 
baldin tza beretan hartuak izan daitezen. Homosexualak guraso izatearen gaiak eta, 
zeha tzago, gay eta lesbiana bikoteek batera adoptatu ahal izateko aukerak sekulako 
gizarte eztabaida ekarri zuten, muturreko jarrerak eta homosexualen gurasotasunaren 
aurkako sektoreen aurreiri tzi zorro tzak agerian jarri zituena.

XX. mendeko azken urteak bereziki gogorrak izan ziren ama izan nahi zuten emakume 
lesbianen tzat, etengabe en tzun behar izaten bai tzituzten honelakoak: giro lesbikoan 
hezia izateak zer kalte eragingo zion umearen sexu orientazioari; rol maskulinoaren 
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beharra; gay eta lesbianak guraso izateko gauza ez zirela; edo ume horiek eskolan 
jasan beharko zituztenak, familia estigmatizatu bateko kide izateagatik. Baieztapen 
horiek guztiak babesten dituen teoria zientifikorik ez dagoen arren, ama lesbianengan 
eragina izan zuten, bai eta gehiegizko kezka eta segurtasun eza ernarazi ere, ama 
izateko gai izango ote ziren galde tzeraino. Halatan, garai hartan ALDARTEko amen 
taldean parte hartu zuen emakumeetako batek honela azaldu zuen aurre egin behar 
izan zioten gizarte eztabaida zertan zen :

“Umea ekar tzeko erabakiak nahasmen handia 
eragin zidan, en tzuten nuen guztiagatik. Batez ere, 
umeentzat kaltegarria izango ote zen aitarik gabe 
haztea. Gai horiek guztiek arras kezka tzen ninduten, 
eta berebiziko segurtasun eza sorrarazten zidaten”.

Laurogeita hamarreko hamarkadan ama lesbiana askok eraku tsitako segurtasun eza 
eta kezkak ez dira egungo ama lesbianek dituzten ardurak; oro har, aitaren rolaren 
ordez rol maskulinoaren beharra defenda tzen dute; beren lesbianismoak beren seme-
alabak ez dituela homosexual izatera bidera tzen uste dute, eta euren burua gai ikus-
ten dute aniztasunarekiko irekiagoak izango diren seme-alabak hazi eta hezteko.

Berdintasun eske horien ondorioz, 2005ean gay eta lesbianen ezkon tza onartu zen, 
bai eta lesbigay bikotekideek –betiere ezkontide izatekotan– batera adopta tzeko 
aukera ere.

ezkondu eta batera adoptatu ahal izateak bezala, lagundutako in tseminazioa 
baliatu ahal izateak berebiziko eragina izan du lesbianen amatasunean. Batetik, 
ezkon tzaren eta adopzio homosexualaren alorrean Kode zibila aldarazteak ekarri 
duen gizarte eztabaiden ondorioz, populazioaren sektore garran tzi tsu baten tzat, les-
biana eta aldi berean ama izatea ez da jada. ildo beran, lesbianak ere ohartu dira 
beren joera sexuala ez zaiola amatasunari kontrajar tzen. bestetik, lesbiana uga-
rik –bikotean nahiz bakarrik– errazago lor dezaketenez ama izatea lagundutako 
in tseminazioaren bitartez, geroz eta gehiago dira seme-alabak izaten dituzten 
lesbianak.
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Amatasun lesbikoa betidanik existitu bada ere, gaur egun guztiz agerikoa da, eta es-
pazio zabalak har tzen ditu egungo LGTB elkartegin tzaren baitan lesbiana eta gayek 
eratutako gizarte sareetan. Euskadiko gay eta lesbianen elkarte askok badute familia 
lesbikoz osatutako talde bat. Horrezaz gainera, ama eta aita lesbigayez propio osatu-
tako kolektibo bat dago, Magala izenekoa. 

A m a t a s u n  l e sb i k o a :  o r a i n d i k 
e r e  z e n b a t z e n  z a i l a  d e n  g i z a r t e 
e r r e a l i t a t e a 
Normalean, zail da argitara atera tzea ama lesbianenaren gisako errealitate ezkutuak. 
Korapila tsua izaten da errealitate hori datu bihur tzea, zehaztea, gizarteak benetako 
egoera zein den hobeto ezagut dezan. Gaur egun, errolda eta erregistro zibilek ezkon-
dutako lesbiana bikoteen baitan gertatutako amatasuna baino ez dute isla tzen (mota 
bakarra ez den arren). Oraindik ere, estatistika ofizialek ez dituzte jaso tzen adopzio 
bidezko amatasun lesbikoa, ez eta bikotekiderik gabe ama bihurtu diren emakumeena. 

2002ko urtean hasi ziren, oviedon, errealitate horren atal bat zenba tzen, ugalketa 
eta sexuari buruzko sinposio bat egin bai tzen, eta han azpimarratu zen handi tzen 
ari zela emaile baten in tseminazioaren bitartez ama bilakatu nahi zuen bikotekide 
heterosexualik gabeko emakume kopurua. Sinposio hartan zabaldutako datuak oso 
balio tsuak suertatu ziren, agerian jarri bai tzen, estatuaren eremuan, lagundutako 
ugalketa programetan zeuden 500 emakumeetatik 207 lesbianak zirela. 2006ko 
urriaren 3an pren tsan azaldutakoaren arabera, lagundutako ugalketa programetara 
jo tzen zuten ama ezkonge nahiz lesbiana bikoteen kopurua %30 hazia zen. 2007ko 
mar txoan iragarri zenez, urtero, gizonezko bikotekiderik gabeko 1.500 inguru andraz-
ko joaten zen lagundutako ugalketa zentroetara. 

ALDARTEk burututako ikerketa3 baterako 2007ko maia tz eta irail artean 468 emakume 
lesbianei egindako galde-sortaren bidez bildutako datuek ikuspegi kuantitatibo hau 
ager tzen digute:

3 VOCES DE MUJERES EN LA DIVERSIDAD SEXUAL Azterketa EAEn eta Nafarroan egina da (2006-09). 
ALDARTEren web orriko dokumentuen sailean kon tsulta tzen ahal da, (Ikerketak atalean). 
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“Hamar emakumetatik batek (468tik 44k) seme-
alabak dauzkala dio; horietatik erdiak baino gehiagok 
seme-alaba bakarra du, eta %38,60k, bi. 

Aipatu azterketan, informazio gehiago eman diezaguketen beste galdera ba tzuk ere 
egin genituen. Horrela bada, Legez zure seme-alaba ez diren adingabeekin bizi zara 
ala bizi izan zara? galderatik ateratako datuek diote ama statusa legez onartu gabeko 
emakume lesbiana gehiago egon daitekeela amatasunak berezkoak dituen eginkizu-
nak bete tzen, alegia, adingabe baten heziketaz eta hazkun tzaren ardura har tzen eta 
haren gaineko eran tzukizuna modu askotara beregain har tzen. Horrenbestez, esan 
daiteke, egon, gizarte nahiz lege aitorpenik gabe amaren betekizunak (heziketa eta 
haziera) bete tzen dituen lesbiana gehiago dagoela. Horietatik %5,10 bikotekideen 
seme-alabez ardura tzen dira, eta ia %6, senitartekoenez (ilobak, neba-arrebak). 

468 Oinarria  

%2,80 Ed/Ee 

%87,80 Ez

%9,40 Bai

Portzentajea

Ba al duzu seme-alabarik?

44 Oinarria  

%2,30 Hiru baino gehigao 

%9,10 Hiru seme-alaba 

%38,60 Bi seme-alaba 

%50,00 Seme-alaba bakarra 

Portzentajea
   

%6,40 Ed/Ee 

%0,20 Senitartekoekin 

%0,20 Neure seme-alabekin

%0,20 Nire beharra dutenekin

%0,40 Andrazko pisukidearen alabarekin

%0,40 Andrazko lagunen seme-alabekin

%0,60Bai, harrera egoerako adingabeekin
 

%2,40 Nirre neba-arrebekin

%3,40 Iloba adingabearekin

%5,10 Bai, nire bikotekidearen seme-alabekin

%80,60Ez, sekula ez

Portzentajea 
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Nola, zer metodo baliatuta izan dituzu seme-alabak? galderari emandako eran-
tzunetatik ateratako informazioak dio lesbianek bide heterosexuala baliatu izan dute-
la beren amatasuna gauza tzeko. Galdera horren emai tzak emakumeen adinarenarekin 
guru tzatu ditugunean, belaunaldien arteko aldea handia dela ikusi dugu: adinez na-
gusiago direnek umeak harreman heterosexualen bidez izan dituztela eran tzun dute; 
gazteenek, ordea, in tseminazio nahiz adopzio bidez.

A u r re k o  h a r re m a n 
h e t e ro s e x u a l e n  o n d o r i o z  a m a 
b i l a k a t u t a k o  l e sb i a n a k 
Lehen aipatutako ALDARTEren ikerketaren barruan harreman heterosexualen ondo-
rioz ama bilakatutako lesbianei egindako elkarrizketek agerian jarri dute, argi asko 
jarri ere, lesbiana gisa ager tzera eraman baino, beren intimitatea eta plazer-bideak 
ezkuta tzera bul tzatu izan dituela amatasunak. Esate baterako, Jonek, senarrarekin bizi 
zen bitartean etengabe izan ohi zituen krisietako batean, aitortu zuen seme-alaben-
gatik isilarazten zuela senarra uzteko gogoa eta zorigaiztoko harreman heterosexualei 
eusten, seme-alabak kenduko zizkiotelako meha txua aski bai tzen beste zenbait urtez 
egoera hartan segi tzeko. Seme-alabak laga tzea pen tsa tze hu tsa jasanezina zi tzaion:

“Ezkonduta nengoen eta hiru seme-alaba nituen. Bada halakorik egiten 
duenik, alegia, senarra, seme-alabak eta guztia u tzita bere bizi tza egitera 
joaten denik… ni ez nin tzen horretarako gauza. Seme-alabarik izan ez banu, 
berehala joango nin tzatekeen, senarrarekin bizi tzea zenbaterainoko suplizioa 
zen konturatu bezain laster. Nik, gainera, lau urtetan izan nituen hiru seme-
alabak, hirurak elkarren segidan. Eran tzukizun handia nuen. Senarrarekin 
i tzuli eta seme-alabak hazi arte eurekin gera tzea erabaki nuen.”

%56,82

%31,82

%11,36

%2,27

%0,0 %20,0 %40,0 %60,0

Harreman
heterosexual

Intseminazioa

Adopzioa

Bestelakoak
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Seme-alabak kenduko dizkioten beldurrak eraginda, edozein emakumek joka lezake 
modu horretara: ezkon bizi tzari eu tsiz, seme-alaben interesei eta beharrei eran-
tzuteko. Kasu honetan, Jone lesbiana izaki, uko egiten dio bere zorionari, bere desio 
lesbikoak bete tzeari, seme-alabak nagusitu arte. Ama eta lesbiana izatea bateraezin-
tzat jo tzen dituen diskur tso lesbofobiko eta heterosexistak bul tzatuta bazter tzen ditu 
Jonek bere desira lesbikoak, uko egiten die. 

Joneren an tzeko zenbat emakume ez ote ditugun ezagutu; zenbatek ez ote du, bere 
bizi tzaren berri ematerakoan, argi u tzi zer nolako tranpa izan zen haien tzako bate-
re gogarakoak ez ziren ezkon-harreman heterosexualei ekitea. Generoaren konben-
tzionaltasunei jarraikiz ezkondu ziren, joera lesbikoak eragiten zien angustia izugarria 
baretuko zien ustezko normaltasunaren bila. Seme-alabak izan zituzten, eta haiez 
harro badaude ere, amatasunak ikusezin bihurtu zituen, bai eta beren nahiei uko egi-
tera behartu ere, beren lesbianismoa urte luzetan errefusaraziz.

Sarritan esan ohi da amatasunak, halabeharrez ia, emakume lesbianak ikusarazten 
dituela eta beren buruen jabe izateko boterea ematen diela; aztertu egin beharko li-
tzateke, ordea, nola iri tsi diren emakume lesbianak ama izatera, zeren, Joneren kasua 
eta beste emakume askorena ikusita, bistan da amatasunak ez zituela lesbiana gisa 
ikusarazi ezta jabearazi ere. 

Z e r k  d e f i n i  d e z a k e  g a u r  e g u n 
a m a t a s u n  l e sb i k o a ?
Harreman heterosexual baten baitan ama izan diren lesbianen aldean oso bestelako 
egoera bizi dute bakarrik ala beren emazteekin ama izatea aukeratu dutenek. Lesbiana 
horiek ez dituzte kontrajarri beren sexu-grina eta amatasuna, eta gehienek umeak 
adoptatu egiten dituzte, edo, bestela, lagundutako ugalketa zentroetara jo tzen dute. 
Amatasunak, oro har, ikusgai egiten ditu lesbiana gisa, eta horien kasuan bai, gizar-
tearen aurrean lesbiana gisa jabearazten ditu amatasunak. Horrelakoetan, amatasun 
lesbiko berriez min tza gintezke. 

a d o p z i o a

Ama izan ahal izateko adopzioa balia tzeari dagokionez, gogoan izan behar da ado-
pzio nazionala ez dela batere erraza gure herrialdean, eta, horrenbestez, adoptatu 



DIBULGAzIO KOADERNOA 7

11

nahi duten emakumeek, sarritan, nazioarteko adopzioetara jo behar izaten dutela, eta 
horrelakoetan lesbianismoa ezkutatu beharra dago administrazioen aurrean. Umeak 
adopzioan ematen dituzten herrialdeen artean, asko dira gay eta lesbianei betoa jarri 
dietenak. Gauzak horrela, nazioarteko adopzio prozesuan, emakumea lesbiana modu-
ra ager tzeak adopta tzeko egokitasuna uka tzea ekar dezake.
 
Nazioarteko adopzioa –Espainian gehienek egiten dutena (%80 inguru)– herrialde 
bakoi tzaren arauen mendean da, eta Espainiarekin hi tzarmena sinatua dutenetatik 
batek ere ez du onar tzen umea sexu bereko bikoteek adopta dezaten. Nazioarteko 
adopzioetan, eska tzaileek adingabearen jatorrizko herrialdeko legeriari egin behar 
diote men. Gay eta lesbiana ezkonduek ezin dute modu horretara adopziorik egin 
a tzerrian. Beraz, gera tzen zaien aukera bakarra ezkonge modura adopta tzea da, 1987 
urtetik hona egin izan den modura. Aukera horretarako ateak, ordea, i txi egiten dira 
bikotea ezkon tzen den unean, zeren, arestian aipatu den gisara, herrialdeek beren 
beregi uka tzen baitute gay ezkonduek ume bat adopta tzeko aukera. 

Bereziki deigarria da Txinaren kasua: herrialde horretan adoptatu nahi duen guraso 
bakarrari agiri bat sina tzea eska tzen zaio, eta han beren beregi adierazi behar du ez 
dela ez gay ez lesbiana. Bikote homosexual ezkonduen aukera bideragarri bakarra, be-
raz, adopzio nazionala da, Kode zibilaren arabera adopzioa zilegi baita ezkonduen tzat 
bezala ezkongeen tzat ere.

Horretaz jabeturik, beste herrialde ba tzuetako umeak adoptatu nahi dituzten lesbia-
nek ezkutatu egiten dute beren joera lesbikoa, eta hala, ikusezin bihur tzen amatasun 
modu hori. Ildo honi jarraikiz, ezkondutako lesbiana bikoteek edota beren lesbianis-
moa jendaurrean agertu duten emakumeek betoa izango lukete nazioartean adoptatu 
nahi izanez gero.

l a g u n d u t a k o  i n  t s e m i n a z i o a

Lagundutako in tseminazioa da gehienen aukera. Lehenago aipatutako artikuluan, Sil-
via Donosok dio, ikerketetan eskuratutako datuen arabera, elkarrizketatutako emaku-
meen %80k lagundutako in tseminazioa dutela ama izateko lehenengo aukera.

Legeak erraztu egin du bide horretatik ama izatera heldu ahal izatea, eta les-
biana askoren tzat (gazteenen tzat) ama izateko biderik usuena lagundutako in-
tseminazioarena da.
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Joan den 2007ko mar txoan, indarrean jarri zen Genero Identitateari buruzko Legea-
ren zuzenketa bat, eta, horren ondorioz, ezkondutako lesbiana bikotearen baitan jaio 
eta lagundutako in tseminazioz sortutako umearen seme-alabatasuna berez eta zu-
zenean ama biek aitor dezaketela onar tzen da. Beraz, jada ez da beharrezkoa ama 
ez biologikoak bikotearekin izan duen seme-alabaren legezko adopzioa tramita tzea. 
zuzenketa horri esker, ama lesbianen amatasunerako bideak soildu egin dira. Ama 
ez biologikoak ez du zertan bere seme-alaben legezko adopziorako tramiterik egin, 
betiere ama biologikoarekin ezkonduta baldin badago. 

l a g u n d u t a k o  i n  t s e m i n a z i o a r e n  i n g u r u k o 
e s p e r i e n  t z i a k 

ALDARTEko ama lesbianen taldean parte har tzen duten emakumeek sarritan aipa tzen 
duten gaietako bat in tseminazioaren esperien tziarena da: medikuek emandako tra-
tua, obarioen estimulazioa, osasun zerbi tzu pribatuetan ala publikoetan egitea, lagun 
baten hazia ala ezezagun batena balia tzea, eta abar. Esperien tziak askotarikoak dira; 
gehienetan, nolanahi ere, baikorrak. Hona hemen, gu txi ba tzuk4, laburtuta.

• obarioen estimulazioa5: zalan tzan jar tzen da ugalkortasun arazo berezirik ez 
duten emakumeek –emakume lesbianak edo seme-alabak bakarrik izan nahi 
dituzten emakumeak, kasu– estimulazioa egin behar duten ala ez, lagundutako 
in tseminazioa egitera doazenean. Dirudienez, kliniketan, ernalarazi aurretiko 
hormonaziorik egin nahi ez dela planteatuz gero, onartu egiten dute eta ez 
dira horretan tema tzen. Estimulazio horrek emakumeari eragin diezazkiokeen 
osasun arazoak aipa tzen dira, eta obarioen estimulazioari muzin egiteak ekar 
di tzakeen kostu ekonomiko, per tsonal eta psikologikoak ere komenta tzen dira: 
behin eta berriz haurdun ez gera tzeak dakarren frustrazioa etengabe gainditu 
beharra eta in tseminazioa balia tzen duzun bakoi tzean u tzi beharreko euro pi-
loak dakarren kostu ekonomikoa.

• emaile ezagunaren ala ezezagunaren haziaz?: eztabaidetan, gai honek bil-
du ohi du adostasunik gehien. Oro ohar, lagun nahiz ezagun baten haziaz in-
tseminazioa egitea oker bidetik abia tzea dela uste dute. Argudio nagusia da 

4 ALDARTEko ama lesbianen taldeko zenbait ba tzarretan egindako grabazioen transkripzioetatik ateratako 
informazioa. 

5 Ama biologikoaren obulua in tseminatu aurretiko hormonazioa. 
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asko direla hortik erator daitezkeen arazoak, zeren aitatasun/amatasun gaietan 
biologia denez lehenesten dena, aita ezagunak ez baitio sekula uko egingo 
aita izateari. Gerta daiteke, urtetan seme-alaba hazi eta hezi ondoren, aita 
biologikoa agertu eta aitatasun eskubideak balia tzera etor tzea (eta hori guz-
tia, umea jaio zenean aitatasunari uko egiten dion agiria sinatuta izanik ere, 
agiriak ez baitu legezko baliorik). Beste alderdietako bat da, emailea ezaguna 
denean, ama ez biologikoari amatasuna legez balia tzeko aukera guztiak ukatu 
egiten zaizkiola.

•  bi aita eta bi ama: aipa tzen den beste gaietako bat da bi gayk osatutako 
bikoteak eta lesbiana bikote batek, batera, umea hazi eta heztea; horretarako, 
lesbianetako bat gay bikotekide baten haziaz in tseminatuko lukete (badira ho-
rrelako esperien tziak, beste herrialde ba tzuetan). Gai honi buruz esan zen gure 
seme-alabatasun legeek ez dutela, oraingoz, bi aita eta bi ama batera izatea 
onar tzen. Aukera zilegiak hauek dira: ama bat eta aita bat, bi aita edo bi ama 
eta aita edo ama bakarra. Ume batek ezin ditu lau heldu izan, legez (ez, ordea, 
de facto) guraso tzat. Gai honek mereziko luke gizartean eztabaida tzea. 

• Amen taldea osa tzen dutenen artean bada kezkatuta dagoenik ezezagunaren 
hazitik sortutako umeak ez duelako aita ezagutuko, eta umeek beren jatorriak 
ezagu tzea komeni ote den galdera mahairatu zen. Horren inguruan hainbat 
hausnarketa egin zen; hona hemen hausnarketa horietako zenbait: “Gaur egun 
garran tzi handiegia ematen zaio aita biologikoari”, “niri, inork ezin dit zalan-
tzan jarri, ama ez biologikoa izanik, umeak ni ama ez nauenik”, “alderdi bio-
logikoari ematen zaion garran tziak homosexualek osatutako familienganako 
errespeturik eza adierazten du”, “ez da kontuan izaten zein gogorra zaigun 
seme-alabak eduki ahal izatea”, eta abar. 

a m a  l e s b i a n e n  t a l d e a n  k e z k a  e r a g i t e n  d u t e n 
b e s t e  a l d e r d i  b a  t z u k

• Gehien eztabaidatu ohi den kontua umeen ama bien –biologikoa eta ez bio-
logikoa– bizipenen desberdintasuna da. Eredurik ez dagoenez, ama baten eta 
bestearen rolak etengabe negoziatu eta aztertu behar izaten dira: ama ez bio-
logikoaren bazter tze sentimenduak, elkarrekiko zeloak, ama biologikoak umea-
rekiko izan dezakeen monopolioa, eta abar. 
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Gai horiek guztiek nabarmen uzten dute odoleko loturak gizartean nola gailen-
tzen diren, kasu honetan, ama ez biologikoaren amatasuna bigarren mailako-
tzat jo tzeraino. Amatasun lesbikoaren prozesua ez da erraza izaten bikotearen 
baitan, ahulagoa baita, eta, maiz, zalan tzan jar tzen da ama ez biologikoaren 
ama-statusa. 

ALDARTEn ezagutu ditugun gatazka zenbaitek agerian jar tzen du semea edo 
alaba ez direla benetan emakume bien fruitu tzat har tzen. Lesbiana bikoteen 
banan tzeek (ezkonduak zein ezkongeak) adierazten digutenez, ama statusa oso 
hauskorra da “ama ez biologikoaren tzat”, eta, sarritan, emakume horrek uste 
izaten du ama izaera hori ohikoa ez den indarrez eta agiri bidez defendatu eta 
errebindikatu behar duela . 

•  Gai garran tzi tsua izaten da ama lesbianen tzat beren seme-alaben hezkun-
tza Normalean, ikastola laikoak edo eskola publikoak izaten dira ama lesbianek 
aukeratu ohi dituzten ikastegiak, bertako irakasleek harrera hobea egin diezaie-
ketelako beren eskeei eta familia aniztasunari. 

Askotan, amek beraiek eramaten dituzte hezkun tza materialak beren seme-
alabak dauden eskoletara, ikasgeletan homogurasotasunaz min tza daitezen eta 
gaia azter dezaten. Oro har, ekimen horiek ondo har tzen dituzte irakasleek

•  Jatorrizko familiak: jatorrizko familiek eta ingurukoek ez dute  txarto bizi biko-
te homosexualez osatutako familiak era tzea: hori an tzematen da, behin tzat, 
orokorrean. Hastapenak, ordea, la tzagoak ala leunagoak izan daitezke, kasua 
zein den: homosexualen gurasoek ez ohi dute uler tzen beren semeak edo ala-
bak sexu bereko bikotekidearekin umeak izateko gogoa; eta uler tzen badute ere, 
arazo ugari plantea di tzakete: ez dute aitona-amona sentipen bera... umea jaio-
tzen denean, ordea, dena alda tzen da gehienetan, eta esaten zituzten gauzak 
indarrik gabe gera tzen dira umea aurrez aurre dutenean. Hau da, amatasun 
lesbikoa bete-betean gai tzesten ez badute ere, jatorrizko familiek, oraindik 
ere, bestela begira tzen diote umearen jaio tzari lesbianen familiaren baitan 
gerta tzen denean. 

Gaur egungo eragozpenak lehen zirenak baino  txikiagoak izan arren, oraindik ere, 
familia lesbikoen egoera ez da familia heterosexualen parekoa.
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Z e r  f a l t a  d u g u  b e rd i n t a s u n a 
b e n e t a k o a  e t a  e r a g i n k o r r a  
i z a n  d a d i n ?
Berdintasuna –bereziki berdintasun soziala– ez da oraindik lortu, ezta gu txiago ere. 
Gaur egun, lesbianen amatasunari eta familiei dagozkien lege eskubideak eskuratu, 
eskuratu dira, baina hainbat alorretan ez dira gauzatu: hezkun tzan, administrazioan, 
erakundeetan, gizartean..., eta horrek diskriminazio egoera argiak sor tzen ditu. 

Ondoren, egoera horietako ba tzuk azalduko ditugu; alegia, ama lesbianek egunero 
gainditu behar izaten dituzten trabak isla tzen dituzten egoerak: 

H e z k u n  t z a r e n  a l o r r e a n

•  Hezkun tza sistemak ez du oraindik baitaratu familiak osa tzeko aukeren anizta-
suna. 

•  Erabil tzen diren formularioak –bekak eska tzekoak, eskolara sar tzekoak etab.–, 
oraindik ere, familia eredu bakarra (heterosexuala) aurreikusten dute, eta ez 
dituzte kontuan har tzen familia lesbikoak. 

a d m i n i s t r a z i o  e t a  e r a k u n d e  p u b l i k o e t a n 

A) Nahiz eta lege aldaketak izan diren, Justiziak ez du, dagokion alorrean, fa-
milia lesbikoen errealitatea  txertatu. 

•  Euskal Herriko zenbait erregistro zibiletan, arazoak izan dituzte lesbiana ezkon-
duek beren seme-alabak inskriba tzeko (Vitoria-Gasteizen, Azpeitian, Basau-
rin). ez dago irizpide bateraturik, eta, kasu askotan, Justiziako langileek ez 
dituzte arauak ezagu tzen. ez dute, gainera, horretarako prestakun tza planik. 
Esate baterako, ez dago onar tzerik, 3/2007ko Legea onartu eta bi urte berandua-
go, lesbiana ezkonduek seme-alaba inskriba tzera hiru aldiz ere erregistrora joan 
behar izana, administrazio horretako langileek ez dakitelako zer egin halako ka-
suetan (beste erregistro zibil ba tzuk kon tsultatu behar izaten dituzte, esaterako 
Bilbokoa, horkoek esperien tzia eta jarduteko irizpideak badituztelako), edo ama 
biak bertara ager tzeko exijitu izana, hori ez denean derrigorrezkoa. 
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•  Euskal Herriko erregistro zibil askotan ez dakite zer legeria aplikatu behar den 
ezkondutako bi emakume lesbiana seme-alaba inskriba tzera doazenean; ze-
hazki, ez dute ezagu tzen lagundutako ugalketari buruzko legearen 2007ko 
mar txoaren 15eko aldarazpena. Ezjakintasun horren ondorioz, administra-
zioak zerbi tzu okerra eta eskasa eskain tzen du, eta emakume lesbianak dis-
kriminatu egiten ditu. Horrela bada, jakin izan dugu zenbait lesbiana bikote 
ezkonduri adierazi egin dietela ezin zutela umea erregistratu ama bien seme-
alaba gisa eta adopziorako prozesu judizial bati ekin beharko ziotela, eta hori, ez 
zutelako aipatutako Lege horren inolako berririk. Behin, ezkondutako lesbiana 
bikote bati adingabearekiko dituzten eskubideen gainean aholkulari tza eman 
ostean, beraiek eraman behar izan zuten Lagundutako Ugalketari buruzko Le-
gearen 7. Artikulua –aldatutakoa–, inprimaturik, beren eskubidea betearazteko. 

•  Eusko Jaurlari tzaren Justizia Administrazioari dagokion orrian (www.justizia.
net), besteak beste, jaio tzak inskriba tzeko egin beharreko tramiteen berri ema-
ten da, baina gurasoak heterosexual tzat dituzte, uneoro “aita” eta “ama” bai-
no ez baitituzte aipa tzen; ez da inondik ere bi emakumek osatutako familiari 
buruzko aipamenik, ezta elkarrekin ezkondutako bi emakumek bikote horren 
baitan izandako adingabeak inskriba tzeko zehaztasunik ere.  

•  bikote heterosexualetako bi kideek batera adoptatu dezakete seme-alaba, 
eta ez dute horretarako ezkondu beharrik ezta izatezko bikote gisa erregis-
tratu beharrik ere, 1987ko adopzioari buruzko legeari jarraiki. bikote les-
bikoek ezkondu egin behar dute batera adoptatu nahi badute, edo izatezko 
bikote gisa inskribatu, legeak horretarako aukera ematen duen erkidegoe-
tan (Kataluniako Familia Kode berriak familia homo eta heteroen adopzioa 
onar tzen du, ezkonduta dauden ala ez kontuan hartu gabe).

•  Lagundutako In tseminazioari buruzko Legearen aldarazpenaren ondorioz, ama 
ez biologikoa, berez, jaioberriaren ama izatea onar tzen den arren, egia da, ha-
laber, aipatu lege horren 7. artikuluko paragrafo honen bitartez egiten dela: 
“Emakumea beste emakume batekin ezkonduta dagonenean, eta legez nahiz 
izatez banandua ez dagoenean, azken horrek ezkon tza-helbideari dagokion 
Erregistro zibilaren arduradunaren aurrean adierazi ahal izango du bere ezkon-
tidearen seme-alaba jaio tzen denean, jaioberriaren seme-alabatasuna bere alde 
erabaki dadila ”, ama ez biologikoak umea jaio aurretik ama izateko eman behar 
duen onespena, ez dute bikote heterosexualek eman behar. 
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•  Aipatu In tseminazioari buruzko Legean egindako aldaketari esker, elkarrekin 
ezkondutako emakumeen bikoteen baitan jaio eta lagundutako ugalketa tek-
niken bitartez sortutako adingabeen seme-alabatasunaren arazoari konponbi-
dea eman zaion arren, ez da, ordea, ezkonduta dauden bikoteen baitan beste 
bide ba tzuetatik sortutako adingabeen seme-alabatasuna konpon tzen, ezta 
ezkonduta edo izatezko bikote gisa erregistratuta ez dauden emakumezko 
bikoteen umeen seme-alabatasuna ere. Hori ez da gerta tzen heterosexualen 
bikoteetan.

•  Planteamendu heterosexista batetik abiatuz, Lagundutako In tseminazioari 
buruzko 2006ko Legeak gameto-emateak anonimoa behar duela izan ezar tzen 
du, eta ezin dela eskatu ala egin per tsona zeha tz baten tzat, emazteari ezarriko 
zaion obulua ernal tzeko hazia eman duen senarraren kasuan izan ezik. Ez da 
onar tzen emakume batek obulua ematea ezagu tzen duen beste emakume bati. 
Legea senarrak emazteari emateaz min tzo da, eta ez ezkontide batek besteari 
emateaz. Alderdi horri dagokionez, legea aldatu egin beharko li tzateke, lesbiana 
bikote bakar batek ere ez baitu exijitutako beharkizun hori bete tzen6.

B) Beste erakunde ba tzuk. Osakide tza eta INE, INEM edo INSS-ren gisako erakun-
deak: tramiteak bidera tzeko bete behar diren dokumentuek ez dute jaso tzen familia 
lesbikoen errealitatea: amatasun bajari eta ama ez biologikoaren baimenari dagozkien 
agiriak, ospitalean bete beharreko formularioak… denetan ageri da familia hetero-
sexualaren eredua.

6  2010eko abuztuaren 21ean, Parlamentuko Talde Sozialistak ez legezko proposamena aurkeztu zuen 
Diputatuen Kongresuan, Gobernuari eska tzeko Lagundutako Ugalketari buruzko Legea alda zezan. 
PSOEren asmoa Lagundutako Ugalketari buruzko Legea aldaraztea da, eta «senar eta emazte» terminoen 
ordez, «ezkontide» eta «emazte» terminoak ager tzea. 
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O n d o r i o  g i s a
Asko direnez berdintasuna erabatekoa izan dadin aldatu behar diren gauzak, honako 
hau proposatu dugu:

•  Familia aniztasuna curriculumeko langaia izan dadila ikasleen tzat. 

•  Profesionalen prestakun tza, aurreiri tziak hau tsiz joateko eta gizartea familia 
askotarikoez jabe dadin lagun tzeko. 

•  Agiri publiko eta ofizialak egungo gizarte errealitatera egoki daitezela. 

•  Estatu osorako Izatezko Bikoteei buruzko legea, erkidego guztietako egoera 
guztiak pareka tzeko. 

•  Prestakun tza, administrazio publikoko –eta bereziki Justizia administrazioko 
(erregistro zibilak)– eta bestelako erakunde publikoetako langileen tzat. 

•  Alogerako amei buruzko gizarte eztabaida. Gure herrialdean ez dago gai horri 
buruzko legeriarik, baina hausnarketa egin eta legeak eman beharko dira. 

•  Ama bikoi tzak eta aita bikoi tzak seme-alaba bakar baten tzat: esate baterako, 
gay bikote batek eta lesbiana bikote batek ume bat batera izatea erabaki tzen 
dutenean, denak guraso bihurtuz. Beste herrialde ba tzuetan gertatu den aukera 
bat da, hemen ere gertatuko dena. Galdera, beraz, hau da: ume batek izan ahal 
izango ditu legez bi aita eta bi ama? 

•  Harrera gurasoek seme-alabatasun eskubidea berengana tzea. 


