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SARRERA

Z

ahartzea pertsonek sortze beretik bizi dugun bilakaeraren parte da. 50 urte
betetzean, bizitzako esperientziak eta norberaren jakinduria metatu dira.
Horrela, zahartzaroa giza esperientziaren etapa bat gehiago izango da, eta
horrenbestez, baikorra izan daiteke eta hala behar du, baita garapen indibidual eta
sozialerako beste arrazoi bat ere.
Euskadin, 50 urtetik gorakoak populazioaren %25 dira. Pertsonak zahartu egiten
garelako ebidentzia ukatu egiten duen gizarte batean, kopuru horrek adierazten
duen errealitatea, hain zuzen ere, ez dator bat populazio sektore horri legokiokeen
hobespen zabalagoarekin. Horrela, zahartzaroa ez zaio lotzen ahalmen, autoritate
nahiz prestigioari baizik eta pixkanakako ahalmen eta gaitasun galtzeari. Geroz eta
zaharragoa den gizarte honetan, paradoxikoki, zahartuz joateak eragin politiko,
sozial eta kulturala galtzea dakar, eta horrekin batera, estutasun ekonomikoa.
Zahartzaroa, oro har, gizarteak alferrik galtzen duen bizitzaren etapa luze bat da.
Adinekoen marjinazioaren eta diskriminazioaren arazoa etengabea da gaurko
gizartean, eta errealitate hori, jakina, ez dute lesbiana, gay eta transexualek soilik
bizi. Halaz ere, transexualitatearen, homosexualitatearen eta lesbianismoaren
gizarte-diskriminazio egoera dela eta, LGTen1 marjinazioa muturrekoa bihur daiteke
adinak aurrera egin ahala eta zahartzaroa heltzen den neurrian.

Gainera, sarritan, adineko LGTek ez dituzte bere egiten azken urteetan LGTBen
eskubideekiko gertatu diren lege eta gizarte aldaketak. Tamalez, amore eman
dute; akaso, eskubideak berandu iritsi zaizkiela uste dutelako, edo beren burua ez
dutelako nahikoa gaztetzat jotzen horiez gozatzeko.
Agiri honen helburua LGTen egoerari heltzea da2, berria ez den errealitate bat
izanik ere, lehen baino ageriagoan baitago, eta orain hasi baita bistaratzen gaztetan
bizitako zirkunstantzia politikoak zirela eta, ikusgai izateko aukerarik izan ez eta
heldutasunean lesbiana, gay edo transexual agertu direnen lehenengo belaunaldia,
hain zuzen ere.
Dena delakoa dugun adina, nahi dugun sexualitatea zein generoa bizitzeko garaiz
gabiltzala, bai eta zahartzaroan nerabezaroa bizitzerik badela ere uste dugunez,
bitez lerrook lan tresna eraginkor, adinekoekin lanean diharduen pertsona eta
sektore profesional ororentzat.
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Lesbiana, gay eta transexualak.
Horretarako, ALDARTEk adinekoekin jardunez jasotako esperientzia baliatu dugu.

ADINEKO LGTen
IKUSEZINTASUNA

E

z da gizarte honetan adineko lesbiana, transexual nahiz gay bat
baino ikusezinagorik. Adineko LGTek gainditu beharreko oztopo
handienetako bat ikusezintasuna da. Kolektibo horren kasuan,
ikusezintasunak ezaugarri bereziak ditu: frankismoak markatutako
belaunaldia da, eta horrek esan nahi du, gizarte hartan heterosexualitatea
sakonki baitaratua egoteaz gain, inoiz ez bezala zigortzen zirela bestelako sexu
joerak; eta horrez gain zahartzarora iritsitako pertsonen sexualitate libre eta
autonomoa ere nekez onartzen zuen gizarte bateko pertsonak direla. Hona,
garaturik, zein diren aipatu ditugun ezaugarri horiek:
Bizitako ingurumari politikoa:
frankismoak markatutako belaunaldia

“Gizaki bat, bere benetako izaera, sentitzeko era, harremanak ezartzeko
modua… jendaurrean adierazi ahal izan gabe hazi, gaztarora heldu eta
heldutasun biologiko eta afektibora iritsi bada, gizaki horri, gaztetasunaz
gainera, bere askatasun osoa lapurtu diotela esan nahi du”3. Hitz horiek
Boti Garcia, lesbianismoa jendaurrean aitortzen duen 64 urteko andere
bakanetakoarenak dira. Bere hitzek argiro adierazten dute zer sentitzen
duen hainbat adineko LGTk.
Francoren Espainian bizitu ziren zirkunstantzia politiko eta sozialek askori
eragotzi zien zioten bere homosexualitatea edo transexualitatea jendaurrean
agertzea. Frankismoan ezarritako ikara giroak isilarazi eta ezkutarazi zituen
gehienak. Zirena agertu zutenek, uzkur agertuta ere, errepresalia latzak jasan
behar izan zituzten4. Gay eta transexual gehienak legeen eta kartzelaratzeen
bitartez zigortu zituzten bitartean, lesbianak bide pribatuetatik zigortu
zituzten, ezkontza, familia, eliza eta psikiatrikoaren bitartez.

3 “Salir del armario a los 60” dokumentalean. Zuzendaritza eta gidoia: MUÑOZ ANA ISABEL, Nois
Producciones, S L., TV SA. 2006.
4 Ikus, OLMEDA FERNANDO, El látigo y la pluma. Homosexuales en la España de Franco, Madrid, Ed.
Oyeron, 2004. Oraindik ere oso urria da garai horretako lesbianei buruzko informazioa.
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Frankismoak desberdintasuna legalizatu egin zuen, eta bide batez,
emakumeak bigarren maila batean, maila pribatuan, kokatu, etxearen eta
senitartekoen zaintzaren esparrura inoiz ez bezala lotuz. Empar Pinedak
dio5 “garai hartan familia batean sor zitekeen txarrena alaba lesbiana zen;
ez zuten, noski, hitz hori erabiltzen, hitza bera aipatu ere ez baitzen egiten;
emakume arraroak ziren, medikura edo psikiatrikora eraman behar izaten
ziren emakumeak”. Halakoetan, beste herri batzuetara eramaten zituzten,
izeba edo bestelako senitartekoren batengana, ea alabak hobera egiten ote
zuen”. Errepresio pribatuko bide horrek lesbianismoa ikusezin egin zuen,
edozein legek egin zezakeen baino eraginkortasunik zorrotzagoaz.
Bizitza jazarpen eta errepresioaren itzalpean igaro ondoren, adineko
LGT askok bizirik dirau, gehienak ezkutuan, eta nork bere tragedia isilpean
gorderik duela. Gaur egun ikusezin izaten jarraitzen dute, eta ez dira hitz
egitera ausartzen, ez diotelako ihes egin lotsari, errudun edo gutxitu moral
sentitzeari. Merezi dituzte, zalantzarik gabe, beren nahiak eta aukerak
onartuak izan daitezen bidea emango duten proposamenak, bai eta,
nolazpait, bizitzea suertatu zitzaien urte lakatz haietan guztietan lapurtu
zitzaienaren kalte-ordaina jasotzekoak ere.
Gizarte arras heterosexuala
Nahiz eta legezko erreformak6 azken urteotan handiak izan diren, gure
gizartean, sexualitatearen eredu heterosexual, unitario eta normatiboari
men egiten jarraikitzen zaio. Zail da, gainera, eredu horri itzuri egitea,
zeinaren arabera harreman sexual batean beti elkartu behar baitira gizona
eta emakumea, eta ondorioz “heterosexualitatearen presuntzio unibertsala”
gertatzen da; alegia, aurrean dugun pertsona beti heterosexualtzat jotzen
dugu, eta soilik homosexualitatea nahiz lesbianismoa aitortzen duenean
hasten gara datua kontuan izaten. Erraz ondoriozta dezakegu jarrera
sozial horrek heterosexualitatearen eredura makurtzen ez den jokabide
sexuala duten pertsonak ikusezin bihurtzera eramatea. Nahiz eta formalki
berdintasuna onartua dagoen, gizon eta emakumeen homosexualitateak
eta transexualitateak ez dute tabu sozialaren atzaparretatik askatzea
lortu.

5 “Salir del armario a los 60” dokumentalean.
6 Bi gizonen nahiz emakumeen ezkontza onartzen duen lege zibilaren erreforma, genero identitateari
buruzko legea, homosexualen adopzioak, sexu orientazioagatik ez diskriminatzea, eta abar.
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Heterosexualitatearen presuntzio unibertsalak lesbiana, gay eta
transexualen bizitza baldintzatzen du, eta areago adineko LGTena, belaunaldi
gazteagokoek baino mendekotasun eta ahuldade sozial handiagoa
izateaz gainera, beren bizitzaren zati handi batean, heterosexualitate
normatiboaren eragin biziagoa nozitu baitute, eta ez baitute, aitzitik,
azken urteotan beren bizi kalitateari hobekuntza ekarri dioten aurrerapen
legal eta sozialez berandu arte gozatzerik izan.
Heterosexualitateak erabateko presentzia du beren bizitzetan, presentzia
etengabea, gainera. Haietako asko, beren orientazio homolesbikoa
ezkutatzeko modurik eraginkorrena zelakoan, gaztaroan nahitaez aukeratu
behar izan zuten ezkontzak kateaturik bizi dira.
Horrezaz gain, zahartzarora heltzen garen neurrian, geroz eta
mendekotasun handiagoa dugu zerbitzu publikoekiko, bai osasuna
zaintzeko bai arta medikoa nahiz soziala jasotzeko. Horrek esan nahi du
instituzioen mende egongo garela, non oso sustraitua dagoen inertzia
heterosexuala, eta horren ondorioz, langileek ez dute maiz aurrez ikusten,
ezta, gehienetan, imajinatu ere egiten, zaindu beharreko gaixoak LGT izan
daitezkeenik. Zirkunstantzia horietan, diskriminatuak, estigmatizatuak,
isekatuak edo txarto zainduak izateko beldurrak ekar dezake isiltasuna
indartzea, ezkutatu beharra eta ikusezin bihurtzea.
Sexualitateak zahartzaroan duen onarpen eskasa.
Zaharren sexualitatea ez onartzeak, neurri handi batean, ikusezin
bihurtzen ditu lesbiana, gay eta transexualak.
Sexua gazte, sendo eta ugaltzeko gaitasuna dutenen ondare delako
ideian, zahartzaroak sexualitatearen galtzea esan nahi du. Gure gizartean,
oraindik ere zail gertatzen da sexua zahartzaroari lotzea, estuki uztarturik
baitago gaztetasunarekin.
Edadetuak sexualitaterik ez duelako ustea okerra bezain irrigarria da,
hura bizitza osoan zehar garatuz doan bizi-konstantea baitugu, pertsonak
hil arteraino laguntzen dituen bizi-konstantea. Oso zabaldua dago, ordea,
adin jakin batera iritsitakoan desagertu egiten den bizitzako alor bat delako
ustea.
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Desioa urteen poderioz desagertuz doala uste izaten dugu, nahiz eta
errealitateak kontrakoa agertzen digun. Hainbat ikerketek, Sociedad
Española de Medicina de Familia Comunitaria-k egin XXVI. Kongresuan
(Valentzia, 2006) aurkeztutakoa kasu, agerian jartzen dute 65 urtetik gorako
pertsonen %60ak bizitza sexual atsegingarria duela. Ikerketa horiek, hein
handi batean, adineko heterosexualen sexualitatearen bizipena islatzen
badute ere, ez horregatik dira zahartzaroari eta sexuari buruz kontuan hartu
beharreko informazio iturri eskasagoak, argi eta garbi agertzen baitigute,
sexualitatea, dugun adina gorabehera, gure bizitza osoan garatu nahi dugun
jardunetako bat dela.
Adinekoek sexualitaterik ez dutelako ustea zeharo hedatua
egotearen ondorioetako bat gizarteak adineko LGTrik ez irudikatzea da.
Homosexualitatea, lesbianismoa eta transexualitatea jende gaztearen, eta
asko jota, tarteko adineko jendearen afera da. Izan ere, beren buruak gay,
lesbiana edo transexualtzat aitortzen dituztenetako asko gazteak dira.
Paradoxikoki, LGTaren ilea urdindu ahala, lesbiana, gay edo transexual
izateari utzi eta sexurik gabeko “norbait” bihurtuz joango da, eta horrela,
zahartzaroan, sexu-orientazioa edo transexualitatea garrantzirik gabeko
tasunak izango dira.
Adinekoen lesbianismoa, homosexualitatea eta transexualitatea garrantzi
gabeko kontutzat jotzeko arriskuaren aurrean, zera nabarmendu nahi dugu,
hain zuzen ere, bizitza osoan irrikatu –sarritan isilpean irrikatu ere- dugun
hori egiteko azkeneko aukera bizitzaren etapa horretan suertatzen dela.
Zahartzaroa ez da beranduegi lesbiana, gay edo transexual izateko. Nahi
dugunaren, garenaren eta sentitzen dugunaren arabera onartuak izatea oso
faktore garrantzitsua da gure ongizate psikologikorako eta gure bizitzako
azken etapa horri aurre egiteko behar den lasaitasunerako.
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ZAHARTZAROAN
IKUSGAI BIHURTZEA

Z

ahartzaroan ez da erraza gay, lesbiana nahiz transexual modura
jendaurrean agertzea, baina ez da ere ezinezkoa, eta hala erakusten
dute hainbatek bizitako esperientziek.

ALDARTEn, egunero bizitzen ditugun bizipenei esker, norberak bere barnebarnean bizi nahi duena aukeratu eta burutzeko aukera izateak eta hautaketa
hori ingurukoek onartzeak pertsonen bizitza kalitatea hobetzen duten
faktoreak direla egiaztatu ahal izan dugu. Gainera, aukeraketa eta onarpena
zer adinetan gertatzen diren ere ez dio axola, zeren adina gorabehera, ikusgai
bihurtzeak beti ekarriko baitu onura eta, ikusezin izaten jarraitzeak, ordea,
kaltea.
Horrela bada, ALDARTEn jaso izan dugu adineko gay, lesbiana eta
transexualen bizi-eskarmentua. Horietako bat dugu Nekanerena, 67 urte
zituela egin zuen jendaurrean “aitortza” eta bere bizitzako erabakirik
onenetakoa izan zela dio orain; emakumeenganako joera “barruan neraman
poltsa bat zen, eta hala izan zen luzaroan; orain, aldiz, kanpora ateratzeko
gogoa sentitu dut”.
Ondoren, adineko LGTek beren generoa eta sexualitatea aske bizitzeko izan
ditzaketen trabei helduko diegu eta, batez ere, ikusgaitasunak norberaren
ongizateari dakarzkion onurak aipatuko ditugu.

Adina eta sozializazioa LGTen artean
Adineko pertsona batek homosexualitatea, lesbianismoa edo
transexuali-tatea jendaurrean bizitzea erabakitzen duenean, LGT elkarte
batera jotzen du gehienentan, eta han aurkituko ditu harrera egingo
dioten profesionalak bai eta, animoak emanez, bizitza osoan eraman
duen pisua, sekretua eta bakardadea aldentzen lagunduko diotenak
ere7.
7 LGT kolektiboak dira gaur egun adineko LGTei harrera espezifikoa egiteko baliabide bakarrak. Hala
ere, elkarteek harrera egiteko eta laguntza emateko geroz eta tresna gehiago taxutzen dituzte.
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Beste kontu bat da, LGT giroan sozializatzea, alegia, beste lesbiana
batzuk, beste gay batzuk, beste gizon eta emakume transexual batzuk
ezagutzea eta haiekin harremanetan jartzea. Sozializazioa ezinbestekoa
da, ez bakarrik bakardadeari itzuri egiteko, baizik eta gay, lesbiana edo
transexual izateak prozesu horretan murgilduta dauden pertsonen
kontzientzietan aldaketak eskatzen dituelako ere.
Norberaren onarpen prozesua ez da amaitzen prozesua bera baikorki
bizitzearekin, zure buruari izendapen bat eman eta jendaurrean
agertzearekin; onarpen prozesu horretan oso garrantzitsua izan ohi da
sozializazioa bera. Horrekin esan nahi da, norberaren nahiak konpartitzen
dituzten pertsonak aurkitu behar direla, sinboloak, baloreak edo
hizkuntza komun bat konpartitzen dituzten pertsonak, seduzitzen eta
seduzitua izaten ikasi behar dela, norbera erakartzen duten pertsonak
aurkitzen, eta abar. Horiek guztiak giza sexualitatea garatzeko ezinbesteko
elementuak dira, adina eta sexu-orientazioa zein diren.
Hezkuntzaren eta esku-hartze sozialaren alorrean, sarritan, huts
egiten da uste izaten baita sexualitate homosexualak, lesbikoak eta
transexualak ez dutela ikasketa bereziturik behar modu egokian garatzeko.
Eta uste horri kasu egiteak dakar, hain zuzen ere, aipatu alor horiek ez
esku-hartzea eta, horrenbestez, lesbiana, gay eta transexualentzat
erabat oinarrizko litzatekeen ikasbideak hasi beharko lukeenean -alegia,
haurtzaro, nerabezaro eta lehenengo gaztaroan- ez egiten hastea 8;
horrela bada, normalean, ikasbidea atzeratu egiten da eta LGTen egokitze
psiko-emozionala nabarmen eragozten da beren bizitzaren parte handi
batean.
ALDARTEn egiten ari garen lanean usu aurkitzen ditugu heldutasunari
baino nerabezaroari dagozkion faseak igarotzen dituzten pertsona nagusiak.
Hona zein diren fase horietako batzuk:
• Norberaren sexualitatearen eta gorputzaren deskubritzea normalean
nerabezaroan bizituko litzatekeen moduan bizitzea.
• Une horretara arte sekula izan ez diren emozioak lehenengo aldiz
sentitzea, eta horregatik, preseski, zer egin ez jakitea.
8 Etapa horietan, homosexualitatea, lesbianismoa eta transexualitatea deskubritzea eta errealitate
horien onarpena, gaur egun ere, ez datoz bat.
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• Emozioek harridura eragitea, eta normalak ez direlakoan, kezkatzea,
edo/eta kontraesanak sortzea.
• Lehenengo aldiz kontrol galtze afektiboa bizitzea.
• Aurre-juzgu sozialen aurre egiteko baliabide pertsonalik ez izatea.
• Norberaren genero identitatearekiko sekulako nahasmena sentitzea.
Nahiz eta fase afektibo eta emozional horiek pertsona denengan ez
diren gertatzen, oso interesgarria litzateke adinekoekin esku-hartzen
duten profesionalek hori guztia kontuan izatea laguntza, orientazioa eta
arreta emateko jardunean.
Adineko LGTek sarritan igaro behar izaten duten nerabezaro hori
beharrezko bizipena da, eta oso baikorra da beren ongizate psikologikoa
lortzeko, nahiz eta hasieran kontraesanez jositako bizipena izan.

Adineko LGTek sozializatzean izan ditzaketen arazoak.
Adineko LGTek bizitu izan dituzten gorabehera historiko, sozial eta
ekonomikoen ondorioz, berandu sozializatu dira alor horretan. Kontuan
izan behar da, halaber, sozializazio prozesu horrek eragozpen ugari izan
ditzakeela; horietako batzuk dira:
LGTB kolektiboa: gaztea zaharra baino erakargarriagoa da:
Gizartean, oro har, zahartzaroko sexualitatearen aurkako aurre-juzkua
dago, bai eta LGTengan ere, egunetik egunera geroz eta gehiago baitaude
gaztetasun betierekoaren ideiara makurtuta. Izan ere, gay, lesbiana eta
transexualek beraiek pertsona gazte direlako estereotipo sozialean
sinesten dutela dirudi. Horrek ederki azal dezake zergatik dituzten
LGTek zahartzaroa onartzeko arazoak; adinekoek ez dutenez oraindik,
berentzako propio egokitutako behar adina gune, zahartzaroarekiko
aurre-juzkuen biktima izan daitezke.
Aurre-juzku horiek eragiten dute, hain zuzen ere, LGTen topaguneetan ez adineko pertsonarik izatea, eta horregatik da hain zaila
esparru horietan beren adinekoak aurkitzea.
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Aipatutako zirkunstantzia horiengatik, adineko LGT asko ez dira
gauza egun dauden sozializazio esparru garrantzitsuetara egokitzeko,
esaterako, giroko tabernetan egin ohi diren topaketatan edo elkarteek
antolatu ohi dituzten jaietan. Dirudienez, haietako askok lekuz kanpo
sentitzen dituzte beren buruak horrelakoetan.
Bereziki zaila da gizon eta emakume transexualen sozializazioa, apenas
baitago gure herrialdean transexualentzako jolasgune eta topalekurik,
eta nekez onartzen baitituzte giro gay eta lesbikoetan.
Bistan da, adineko LGTen zirkunstantzia pertsonal eta kolektiboetara
hobeki egokitzen diren sozializazio esparruen beharra dagoela. Alderdi
horrek, gaur egun ere, erronka izaten jarraitzen du LGTB elkartegintzarako,
zeren, zahartzaroaren gisako gaiak berritzat dituztenez, oso herabeki
garatu baitituzte adineko pertsonekin zerikusia duen politika motaren
bat. Era horretako elkarteek abiarazi dituzten jarduera gehienak gazteei
begira garatuak izan dira eta, horregatik, hein handi batean, gazteek
hartzen dute parte, eta oso jende edadetu gutxik.
Adineko LGTei zuzendutako gizarte baliabideak urriak dira.
Arestian esandako guztiari erantsi beharko zaio, LGTB elkarteek
sortutako zerbitzuez aparte, gure ongizatearen estatuak ez duela
adinekoen orientazio gay eta lesbikoa eta transexualitatea kontuan
hartzen duen beste baliabide bereziturik.
Adineko LGTak inertzia heterosexuala oso sustraitua duten instituzioetara jo behar izaten dute, gay, lesbiana edo transexual joera irudikatu
ere egiten ez duten langileak dituzten instituzioetara.
Horrezaz gainera, kontuan hartu beharra dago diskriminatua,
estigmatizatua nahiz txarto tratatua izateko beldurrak isolamendu
sentimendua indar dezakeela, eta horrek zenbait pertsona eraman,
behar-beharrezko lituzkeen zerbitzuak ez eskatzera, eta horrenbestez,
bere bizitza kalitatea larriki kaltetua gertatzera.
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Harreman sexual eta pertsonalak izatea.
Halaz ere, aurrez ikusitako eragozpenak eragozpen, LGT emakume eta
gizonak erraz igaro ditzakete belaunaldi langak eta gauza dira pertsona
gazteagoekin bikotea osatzeko; horrela, gay, lesbiana eta transexualak
biltzen dituzten egintza sozialetan beste pertsona batzuekin barneloturak sortzeko aukerak aurkitzen dituzte. Adina, ordea, norberarentzat
oraindik ere traba izan daiteke, gaur egunekoak ez diren baloreetan
oinarritutako hezkuntza jaso baitzuten.
Adineko asko izan dira inhibizio sexualean heziak, bai eta hurrengo
belaunaldietako gizon eta emakumeek ezagutu dituztenetatik oso
desberdinak diren sedukzio, maitemintze eta sexu-jolaserako ohituretan ere.
Oraingoak aktiboagoak dira eta ekimena dute sexualitatearen alorrean.
Jasotako heziketa horrek, sarritan, LGTen sozializazio eremuetatik at
sentiarazten ditu adinekoak, eremu horiek, gehienetan, gazteek betetzen
baitituzte, eta ez dira haiekin bat etortzen, edo ez dira intimitatean
harremanak bideratzeko ildo bertsuetatik abiatzen.
Azken hamarkadetako aldaketa legal eta sozialek aukera gehiago eman
dizkiete LGT gazteei beren bizitzak sexu eta genero nahierara egokitzeko.
Alde horretatik, gay, lesbiana eta transexualek gaur egun antzina baino
aukera gehiago dituzte, eta gainera, gazteagotik, ez ezkontzeko hala
nahi ez badute, beren bizitzan zehar beste LGT batzuekin lotura sendoak
ezartzeko, independentzia ekonomikoa izateko (batez ere, emakumeek),
LGTB elkarteetan militante izateko…. Alderdi horiek guztiek markatuko
dituzte, zalantzarik gabe, ondorengo belaunaldietako adineko LGTak.
10 edo 20 urte barru homosexualitateaz, lesbianismoaz, transexualitateaz eta zahartzaroaz mintzo bagara, ea dokumentu honetan jasotakoez
bestelako oinarrietatik abiatuta egiten dugun. Hala izango ahal da!
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LUCIAREN KONTAKIZUNA:
LESBIANA IZATEKO BORROKA

O

ndoren irakurriko duzuen kontakizunak Luciaren bizi-ibilbidea
islatzen du, gaztetandik beste emakumeek erakartzen dutela
jakin duen 68 urteko anderea.

Haurtzaroa eta nerabezaroa
Emakumeekiko maitasuna bizitzeko nire oroitzapenik zaharrenak
hiruzpalau urte nituenekoak dira, amarekin ezkontza deitu izan dudanaren
garaikoak. Elizan geunden biak, eta norbait ari zen ezkontzen. Amari zertan
ari ziren galdetu nion eta berak: “oso maite dute elkar eta ezkontzen ari
dira” erantzun; orduan, nik: “eta zergatik ez gara zu eta biok ezkontzen?”,
eta berak: “tira! Haiek bukatutakoan egingo dugu geurea”, eta hala izan
zen. Nik uste dut ordutik naizela lesbiana.

Nire aita metalurgiako langilea zen, eta amak jaioberrientzako puntuzko
ehunak egiten zituen. Ama izugarri maitatu nuen, eta ardatzetako bat
izan zen nire bizitzan. Gure testuingurua oso erlijiosoa zen. Kolegioan
eta kontserbatorioan ibili nintzen, eta geroxeago, batxilergoa egin nuen.
Neskatoak maitasun kontuetan hasi ziren garaian matematikako irakasle
bati begiratzen nion. Matematikako eskolak noiz iritsiko irrikaz egoten
nintzen.

Gaztaroa
Nerabezaroan argi nuen emakumeek erakartzen nindutela, eta hori
sentitze hutsak beldurtu egiten ninduen, ongi bai bainekien ez zela
normala. Nire lagunekin irteten nuenean denak aritzen ziren “bai guapoa
hau edo beste hura” esaka; nik, egia esan, neska ederrei begiratzen
nien, ez mutil ederrei. Koadrilan ateratzeak aspertu egiten ninduen, dena
baitzen mutiletan aritzea, eta nik neure burua lekuz kanpo ikusten nuen.
Pixkanaka jendearengandik urrunduz joan nintzen. Ez nengoen inorekin
gustura. Eta oso bakarrik nengoen.
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Batxilergoa bukatu nuenean Arturo izeneko mutil batekin hasi nintzen
irteten; gerora nire senarra izango zen. Hura Sevillara joan zen, eta ni hemen
geratu nintzen, eskola txiki batean gizarte-lanak egiten.
Gizarte-lana amaitu eta Sevillara abiatu nintzen ikastera. Nolabaiteko
harremana izan nuen Arturorekin. Ikasten jarduten nuen bitartean,
matematikako eskolak ematen nituen, eta gogoan dut hainbat ikaslerekin
maitemindu nintzela; erraz uler daitekeenez, isilpeko maitemintzeak izan
ziren, areago, ikasle bainituen. Behin baino gehiagotan maitemindu naiz
neskekin, baina beti isilpean.
Ezkontza
Zinez maite nuen Arturo. Gizonez maitemindu ahal izan banintz hartaz
maiteminduko nintzen; areago, sarritan uste izan nuen maitemindurik
nengoela, baina ez zen benetako maitemintzea, emakumeekiko sentitzen
nuenaren lakoa. Hurbilketa fisikoa suertatzen zen bakoitzean oilo ipurdia
jartzen zitzaidan eta “aizu, utz dezagun” esan ohi nion, beste inolako
azalpenik eman gabe. Zer esan behar nion, bada? Nik ere ez nuen oso argi,
eta gertatutakoa puztu gabe esan dezaket, gutxienez 10-12 aldiz egin genuela
harremana eteteko saiakera. Azkenean ezkondu egin ginen, eta bi hilabete
igarotakoan, ederki asko konturatu nintzen hanka hondoraino sartu nuela.
Elkarri errespetu handia izan arren, eta oso maite banuen ere, ni ez nengoen
maiteminduta.
Txintik ere ez nuen esaten, baina egun batean, lanean, pertsona bat
ezagutu nuen, sekulako neska ederra! Hura zen gorputza, hura! Xarma berezia
zerion. Maitemindu egin nintzen. Ezin nintzen, ordea, egoera hartaz mintzo;
erredun sentitzen nuen neure burua, baina lanera abiatzen nintzenean hura
zen bizi-poza! Eta horrela pasatu ziren sei urte.
Historia latza izan zen. Ez nion senarrari zer gertatzen zitzaidan esan, horrek
atsekabetu egingo baitzuen. Baina bizitzak (nire seme-alabek, senarrak,
lanak…) horrela zentzurik ez zuela konturatzen hasi nintzen, eta gainbehera
etorri zitzaidan. Zulora erori nintzen, depresioak jota. 38 urte nituen eta lur
jota nengoen.
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Emakumeak gustatzen zaizkiola esateko erabakia
Pixkanaka hasi nintzen hobera egiten, eta gero eta argiago nekusan bikoteharremana apurtu egin behar nuela.
Arturorekin berba egitea erabaki nuen. Banaketa bizkortu egin zen. Gauza
asko izan dugu komunean, eta izaten jarraitzen ditugu, baina banaketaren
ostean sekulako liberazioa sentitu nuen, eta ezkontza-ohea ohe liluragarri
bihurtu zen.
Arazorik gogorrena seme-alabekikoa da. Banandu ginenean 10, 14 eta 15
urte zituzten. Egun batean eseri eta “mintza gaitezen” esan nien. Eta hala
kontatu nien neure historia. Negarrez ari nintzen. Seme zaharrena altxatu
eta esan zidan: “txarto pasatu duzu, ezta?” eta neuk erantzun: “ez oso
txarto, egia esan, baina nire bizitza errespeta dezazuen nahi dut, nik zuena
errespetatu eta errespetatuko dudan moduan, eta sentitzen duzuenari
jarraikitzea nahiko nuke, hori gomendatzen dizuet, ez dezazuen nik bizitako
sufrimendua jasan”.
Nire neba-arrebei ere esan nien; batzuek ulertu zuten, beste batzuek,
aldiz, ez. Ondoren, lagunarteari.
Lehenengo harremana emakume batekin
Neska batekin harremana izan nuen. Senarrak horren berri izan zuen,
baita neskaren senarrak ere. Senarra uztekotan izan zen neska; zalantza ugari
izan zituen. Bitxia bada ere, nik urte batzuk lehenago pasatakoa ikusten nuen
beragan, baina ondo baino hobeto ohartzen nintzen nork bere unea duela
erabakiak hartzeko, eta erabakia hartzerakoan oso argi izan behar dituzula
hari-muturrak, oso korapilatsua izaten baita kontua. Berak egun osoa ematen
zuen nire etxera sartu-irtenak egiten, eta auhendari baten gisara negarrez,
ez baitzen erabaki bat hartzeko gauza.
Handik hiru urtera, horrela ezin genuela jarraitu eta argi izan bitartean
harremana bertan behera utzi behar genuela esan nion.
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Etorkizuna
Gaur egun, 68 urte ditudala, emakumeenganako erakarmen hori
naturaltasun osoz bizitzen saiatzen nahiz.
Nire ibilbideari begiratuta,
sentsazioa dut buruhauste ederrak sortzen ditugula guztiz xumeak diren
gauzekin, baina jakina! xumeak dira inguruak nahi ez duzun joera hartzera
behartzen ez bazaitu, eta sexualitateak zer izan behar duen aldez aurretik
inposatu nahi ez dizutenean.
Ez dakit etorkizunak zer ekarriko didan, baina zirikatze aldera – eta ez
da horregatik egia txikiagoa - sarritan esan ohi dut, lehenengo neurea ez
zen harreman bat izan nuela, eta orain, neurea izateko prest nagoenean, ez
dudala inolako harremanik. Alegia, den-dena argi dudalarik, ez dudala nahi
dudan harremana aurkitzen. Oraingoz, noski!

Izenak eta leku geografikoak fikziozkoak dira. Eskerrik asko Luciari, bihotzbihotzez, bere kontakizun baliotsua hemen agertzen uzterakoan erakutsitako
eskuzabaltasunagatik.
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ALDARTEren HARRERA ETA LAGUNTZA BALIABIDEAK
Adineko LGTak elkar topatzeko taldea
Talde honen helburuetako bat adineko LGTei esperientzia bera bizitzen ari
diren pertsonak ezagutzeko gunea eskaintzea da.
Beste helburuetako bat, bertaratzen direnei entzunak direla eta beren
homosexualitatea, lesbianismoa eta transexualitatea onartzen zaiela
sentiaraztea, eta isiltasunetik ateratzen laguntzea.
Gainera laguntza eta harrera emateko beste
baliabide batzuk ere eskaintzen zaizkie:
Laguntza psikologikoa eta sexologikoa.
Aholkularitza juridikoa.
Banan-banako aholkularitza zerbitzua.
Dokumentazio zentroa.

ADINEKO LGTen ERREALITATEA BAITARATUA DUTEN
ZERBITZU PUBLIKOEN BEHARRA
Zerbitzu publikoen alorrean hurrengoak kontuan hartuko dituzten
programak edo/eta kanpainak behar dira:
• Instituzioek dituzten baliabideetan, adineko LGTak eroso egoteko
moduko bitartekoak jarri behar dituzte beren joera edo genero identitatea
ezkutatzen ez ibili behar izateko.
• Adineko LGTak doazen egoitza eta zentroetako osasun eta laguntza
langile guztien heziketa sustatzea, LGTenganako tratua erraztu eta haien
behar espezifikoak hautematen lagunduko dien heziketa.
• Gure herrialdeko lesbiana, gay eta transexualen historia berreskuratzen
laguntzea.
• LGTen elkarteek egiten dituzten adinekoei zuzendutako kanpainak eta
atentzio lana lagundu eta indartzea.
• Gizartean horren beharrezkoa den adineko LGTen ikusgaitasuna
sustatzea.
• Adineko LGTen artean adiskide sareak sustatzea, haientzat poz iturri
handiak izango baitira.
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