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Transexualitatea: 
 Hausnarketa bat doktore-tesiaren inguruan 

 

Daniel Betancor Pérez 

 
 
Zer da transexual bat, intersexu bat eta 
homosexual bat? 
 
Pertsona transexualaren kasuan ez datoz bat 
dituen genero-nortasuna eta sexu anatomikoa. 
Intersexuek, bestalde, bi sexuen ezaugarri 
genetikoak eta fenotipikoak dauzkate, eta 
ondorioz, zaila da generoa esleitzea. Azkenik, 
homosexualitateak orientazio sexualari egiten 
dio erreferentzia, zeren eta genero bereko 
pertsonek erakartzen dituzte. 
 
Transexuala izateak esan nahi du buruko 
nahasmen bat duzula? 
 
Lan honen helburua ez da hori ezartzea, baizik 
eta transexualitatearen gaian sakontzea, 
pazienteen sufrimendua hobeto artatu ahal 
izateko. Gai honi buruzko eztabaida dago, baita 
komunitate zientifikoan ere. Gaur egun 
transexualitatea Gaixotasunen Naziarteko 
Sailkapenaren barnean dago (erdaraz, CIE-10a), 
baina ezin dugu ahaztu 1973ra arte 
homosexualitatea ere gaixotasuntzat hartzen 
zela.  
 
Transexualitatea ematen da gehiago gizonetik 
emakumera, kontrara baino? 
 
Bai, horrela da. Baina azken hamarkadetan 
transexualitatearen prebalentzia igo da 
emakumetik gizonera (E-G); eta azken 
ikerketetan G-E/E-G proportzioa 2/1 inguruan 
dago.  
 
 
 

Transexualek ez omen dute ulertzen beren 
barne mundua, eta ingurukoen mespretxua 
sentitzen dute. 
 
Norberaren barne mundua ulertzea prozesu bat 
da, eta prozesu hori desberdina da kasuaren 
arabera. Esan genezake bakoitzaren generoa eta 
sexualitatea eraikitzea, eta ulertzea ibilbide 
konplexua eta luzea dela. Elkarrizketatu diren 
transexual batzuek adierazi dute ez dutela 
inolako zailtasunik eduki haien errealitatea 
ulertzeko. Beste batzuentzat, berriz, ibilbide 
zaila eta mingarria izan da. 
Kasu askotan istorio pertsonalak gizartearen 
aldetiko arbuioz beteta daude, eta horrek eragin 
handia dauka lagunen auto-irudian eta osasun 
mentalean. Baina, ikusi dugunez, belaunaldi 
berriek erraztasun handiagoa izaten dute haien 
identitatea onartzeko eta partekatzeko. 
 
Ikerketako paziente transexualen batez 
besteko adina 32 urte da. Horrek esan nahi du 
adin horretan, oraindik, ez dutela lortu euren 
identitatearen inguruko xehetasun guztiak 
argitzea? 
 
Identitatea eraikitzea bizitza osoko lana da, 
identifikazioaren prozesuen bidez. Hala ere, 
prozesu hauen zatirik handiena haurtzaroan eta 
nerabezaroan osatzen da. Horrek esan nahi du 
transexualitatearen kontzientzia nahiko goiz 
hartzen dela kasu gehienetan; izan ere, 
ikertutako paziente gehienek adierazi zuten 
haien genero nortasuna “betidanik” argi izan 
dutela. Beste kontu bat da noiz erabakitzen 
duten hori plazaratzea, eta faktore horretan 
ingurukoen onarpenak eragin handia daukala.  
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Dena dela, belaunaldi berriek gero eta goizago 
eskatzen dute aholkua. 
 
Transexualek gehiagotan jotzen dute osasun 
mentaleko zerbitzuetara? Irakurri dut beren 
buruaz beste gehiago egiten dutela gainerako 
pertsonekin alderatuta (%42-%1,2). 
 
Antsietate eta nahasmendu afektiboak ohikoak 
dira transexualen kasuan, gainerako pertsonekin 
alderatuta. Horrek zerikusi handia dauka 
bizitzan pairatzen duten bizi-baldintzekin. Beraz, 
bizi-baldintza horiek hobetuz gero, egoera 
egonkorragoaz eta lasaiagoaz gozatuko dute. 
Psikosia eta beste nahasmendu mental larriak, 
bestalde, ez dira maizago agertzen talde 
honetan, ikerketa gehienen arabera.  
Suizidioari dagokionez, aipatu duzun bezala, 
tasa askoz ere handiagoa da, alderatzen bada 
tasa orokorarekin. Gure ustez, hau izango 
litzateke justifikaziorik garrantzitsuenetarikoa 
gizarteko talde honetan inbertitzen diren 
baliabide ekonomiko, sozial eta sanitarioak 
gehitzeko.  
 
Egindako ikerketa baten arabera, 105 
intersexutik, 100ek aukeratu zuten gurasoek 
eman zioten generoa; eta bostek, ez. Horrek 
adierazten du ondo sentitzeko sekretua 
“onartua” izatea dela, eta generoak ez duela 
horren garrantzi handirik? 
 
Ez. Gure ustez, Moneyk 1957an egindako 
ikerketan berebiziko garrantzia dauka generoa 
esleitzearen ideia: aldi kritiko bat dago 
generoaren eraikuntzan, bizitzaren lehenengo 
30 hilabeteak. Aldi horretan, faktore biologikoez 
aparte (gonadak, hormonak, kariotipoa eta 
abar), generoa esleitzea funtsezkoa da: haurrari 
zer izen jartzen zaion, zer izenordainekin deitzen 
zaion, zer koloretako arropak jartzen zaizkion… 
Horretaz aparte, esleipenean beste bektore 
inkontziente bat dago, hau da, gurasoek zer 
mezu igortzen dituzten haurraren generoari 
dagokionez. 

 

 
 
Irudia helbide honetan lortu da: 
https://transexualidad.wordpress.com/la-
transexualidad-en-la-historia/ 

 
 
 
Ikerketan aztertu dituzu 25 kasu: transexualen 
%76 ari ziren hormona-tratamendua jasotzen, 
eta erdiek sexua aldatzeko kirurgia daukate 
eginda. Baina transexual guztiek ez dute 
gorputzaren itxura aldatzeko beharrik, ezta?  
 
Horrela da. G-Era taldearen transexualen 
artean, jarrera desberdinak daude berresleipen 
kirurgikoari dagokionez: askorentzat, kirurgia 
osoa da helburua. Beste batzuek, aldiz, nahiago 
dute genital maskulinoa mantendu eta bularrak 
ipini. Hirugarren talde batek erabakitzen du 
inolako aldaketa kirurgikorik ez egitea. Erabaki 
horri lotuta hainbat faktore daude: transexual 
bakoitzaren beharrak generoa definitzeko 
orduan, edota kirurgia genitala egiten badiote, 
plazer sexuala murriztea.  
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Nolako zailtasunak dituzte transexualek 
ikasteko orduan? 
 
Transexualek bukatutako ikasmailak lotura 
zuzena dauka bizi dituzten zailtasunekin; 
askotan, pairatzen dituzten bizi-baldintzek 
ikasketak uztera behartzen dituzte, bizimodua 
etxetik kanpo edo familiatik urrun bilatzeko. 
Izan ere, guk ikertutako transexual gazteek 
lortutako ikasmaila handiagoa da, zaharragoek 
daukatenarekin alderatuta.  
 

 
 
Irudia helbide honetan lortu da; 
https://gradoceroprensa.wordpress.com/2015/03/26/diferencia
-entre-transexualidad-y-transgeneridad/ 

 
Zerbait egin behar du osasun sistemak 
transexualen egoera hobetzeko? 
 
Bai, noski. Dauden protokoloak zabaldu eta 
eguneratu behar dira. Lankidetza mediko eta 
zientifikoa maila nazionalean eta nazioartekoan 
bultzatu beharko lirateke, esperientziak 
partekatzeko. Gero eta kasu gehiago heltzen ari 
dira haur eta nerabeen osasun mentaleko 
zentroetara, eta profesionalok prestakuntza 
behar dugu arreta egokia eskaintzeko. 
 

 
 
Pertsona batek izango duen generoa nork 
aukeratzen du, naturak, norberak, ala 
gurasoek?  
 
Ez nuke esango generoa “aukeratzen” denik. 
Lehen aipatu dugun bezala, biologiak 5 ezaugarri 
sexual ezarri ditu: gonadak, genitaliak, 
kariotipoa, hormonak eta barruko ugaltze 
egiturak. Moneyk intersexuekin egin zituen 
ikerketetan zera agertu zen: bazegoela seigarren 
faktore bat, generoa esleitzea, faktore 
biologikoei eragiten ziena. Hau da, gizarteak eta 
gurasoek diotena eragin handia dauka 
haurtxoaren generoan, pertsonaren generoaren 
eraikuntza prozesuan; batez ere imprinting 
aldian, 0 eta 30 hilabete artean. Mezu horiek bi 
kanal bidez helarazten dira: modu kontzientean 
eta inkontzientean. 
Ondorioz, orain arte dakigunarekin esan 
genezake genero identitatea faktore biologikoen 
eta generoaren esleipenaren arteko eraginaren 
emaitza dela. 
 
Transexual batek gurasoekin duen harremana 
ezberdina da gainerako pertsonek dutenarekin 
alderatuta? 
 
Gure ikerketaren helburua izan da ezartzea ea 
G-Era transexualen gurasoen irudikapenak 
desberdinak ote diren transexualak ez diren 
gizonekin alderatuta. Hori jakiteko, hainbat 
aldagai neurtu ditugu; haien bidez, aita eta 
amari lehenengo haurtzaroan zer leku ematen 
zieten deskribatzen saiatu gara, eta halaber 
haiekiko lotura zelan baloratzen zuten. 
Hauek izan dira ondorio garrantzitsuenak 
ikertutako bi taldeen artean, haurtzaroaren 
gurasoen irudiei dagokienez: 
-Test proiektiboen arabera, G-Era transexualek 
hurbilago kokatzen dute haien buruak 
amarengandik, ez-transexualekin alderatuta. 
-Eskala analogikoen arabera, G-Era transexualek 
amarengandik askoz hurbilago sentitzen ziren  
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aitarengandik baino. Ez transexualen kasuan, 
proportzio hau orekatuta zegoen. 
-Gurasoekiko loturaren pertzepzioaren testaren 
arabera, G-Era transexualek hautematen zuten 
aitek gutxiago babesten zituztela eta 
arduragabeagoak zirela. Talde berak 
hautematen zuen aitak eta amak neurriz gain 
babesten zituztela, eta intrusiboak zirela. 
Pentsatzen badugu genero identitatea 
identifikazioen bidez eraikitzen dela, errealitate 
horrek ondorio nabarmenak izango lituzke: 
amarekiko lotura horren estua izanda, aitaren 
kontrapisurik gabe, gurasoen identifikazioen 
oreka lerratuko litzateke aldi femeninorantz. 
Aitaren irudiaren balorazio eskasa funtsezkoa da 
prozesu honetan. 
 
Transexualek harreman berezia dute 
amarekin? 
 
Halako zerbait. Harreman berezi hori 
beharrezkoa da lehenengo momentuetan 
umearekin lotura sortzeko. Bigarren etapa 
batean, amak sarrera eman behar dio 
bikotekideari, hiru lagunen arteko hirukia 
egiteko. Gure ikerketako transexual askok 
deskribatu dute aitaren falta edo balio txikia 
familia sisteman, beraz posiblea da baieztatzea 
konfigurazio horrek eragina daukala umearen 
indibiduazio prozesuetan. 
 
Intersexuen kasuan, organo sexualak zehaztuta 
ez edukitzeak baldintzatzen du gurasoen 
portaera?  
 
Bai. Zailagoa izaten da hasieran haurtxoaren 
generoa ezartzea. Normalean, medikuarekin 
kontsultatzen da eta erabaki bat hartzen da. 
Batzuetan, haurtxo horiek nerabezarora heltzen 
direnean, gatazka agertzen da sentitutako eta 
ezarritako generoen artean. 
 
 
 
 

 
Organo sexual zehazturik ez edukitzea 
genetikoki transmititzen da? 
 
Egoera intersexualak alterazio desberdinen 
emaitza izan daitezke: genetikoa, 
ingurumenekoa edo mistoa. 
 
Irakurri dut identitate maskulinoa eraikitzea 
zaila dela. Zergatik? 
 
Bai, horrela da. Generoaren identifikazioen 
prozesuetan pentsatzen badugu, zailagoa da 
mutilentzat ibilbide hori burutzea:  lehen 
momentu batean, lotura oso estua daukate 
amarekin eta identifikazio  masiboa dago irudi 
femeninoarekin. Gero, aitaren irudia agertzen 
denean sinbiosia gainditzeko eta hirukia 
osatzeko, umeak desidentifikazio -
kontraidentifikazio prozesua bete behar du, 
identitate maskulino orekatua eta malgua eraiki 
arte. Alterazio sakonak gertatzen badira 
momentu nagusietan, desorekak eragozten du 
identifikazioen jolasa. 
 
 

 
 
Irudia helbide honetan lortu da: 
http://travesiametodologica.blogspot.com/2016/08/la-
transexualidad.html 
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Orain aldatzen ari da familia eredua. Gero eta 
familia gehiagotan guraso bakar bat dago, eta 
homosexual batzuek ere seme-alabak dituzte. 
Espero duzu hori eraginik izatea generoa 
esleitzerakoan? 
 
Lanean zehar ikusi dugunez, umeak genero 
identitate malgua eta osasungarria lortu ahal 
izateko ez da horren garrantzitsua zeintzuk diren 
gurasoen genero edo egoera zibila, baizik eta 
posiblea den harentzat hirugarren pertsona edo 
jarduera bat onartzea hasierako sinbiositik 
irteteko. Familia eredu berriak ez dira horren 
berriak, eta historian zehar hainbat adibide egon 
dira. Giltzarria da gurasoek onartzen ote duten 
lagun bakar batek ez daukala dena umea 
hezteko, eta beste baten edo batzuen laguntza 
eta presentzia behar dituela horretarako. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aurreko guztiaz zer nabarmenduko zenuke, 
laburpen gisara? 
 
Generoaren identitatearen eraikuntzan bi 
aktore nagusik hartzen dute parte: faktore 
biologikoek eta generoa esleitzea. Generoa 
esleitzerakoan gurasoek daukate rolik 
garrantzitsuena: haiek baitiote haien umeari zer 
den, mezu kontziente eta inkontzienteen bidez. 
G-Era transexualek deskribatzen dute euren 
haurtzaroko gurasoek ezaugarri bereziak 
zituztela, ez-transexualek ez bezala: aitak 
arduragabeagoak dira, urrunago antzematen 
dira eta balio txikiagoa zeukaten familian. Amak, 
ordea, babesleagoak dira, hurbilago antzematen 
dira eta balio handiagoa daukate.  
Gure ikerketak nabarmentzen ditu bi taldeen 
arteko ezaugarri desberdinak generoaren 
eraikuntzan, eta hausnarketa bat planteatzen du 
horri lotuta: posiblea litzateke identifikazio 
prozesuen ezberdintasunak gakoa izatea 
transexualitatearen eraketan?  
Amaitzeko, pertsona transexualen sufrimendu 
hirukoitza azpimarratu nahi dut: auto-onartze 
prozesua, gizarteratze prozesua, eta ibilbide 
mediko-kirurgikoa. Profesionalen ardura da 
aurreiritzirik gabeko hurbiltze eta artatze 
prozesua egitea, presio ideologiko eta 
mediatikorik gabe pentsatu eta lan egin ahal 
izateko. 
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