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Sexu- eta genero-aniztasunari buruz gogoeta egitea ez da oso ohikoa GKE 

munduan. Azken urteetan, genero-ikuspegia lankidetza arloko proposamenetan 

txertatu da, baina badira beste planteamendu batzuk nahiko zailak izan direnak 

zenbait antolakundetan onartzeko. Medicus Mundi Bizkaiatik ahalegintzen ari dira 

ikuspegi hori bere proiektuetan txertatzen, eta, horren harira, elkarren artean 

hausnartzera gonbidatu gintuzten bide bat ezartzeari begira Bilbon otsailean burutu 

ziren SEXU- ETA GENERO-ANIZTASUNARI BURUZ GOGOETATZEN 

jardunaldietan: Nondik gatoz eta norantz goaz? Honduraseko eta Euskal Herriko 

esperientziak. 

 

Hondurasen LGTBQI+ jendeak bizi duen errealitateak ez du zerikusirik hemen bizi 

dugunarekin. Antzekotasunik ezarri ahal dela sinestea ausarkeria ere izan daiteke. 

Hala ere –internazionalismotik ikasi dugu hori–, badira hemendik hara eta handik 

hona partekatzen diren errealitateak. Leize bat ageri da Euskal Herriaren eta 

Hondurasen artean, eta erresistentzia-istorio asko, berriz, gure artean, zeintzuei 

elkarrekin batera bidea egiten jarraitzeko begira diezaiekegun. LGTBQI+ jendearen 

aurkako indarkeria horren bistakoa eta horren krudela bada mundu osoan, zergatik 

ez du lankidetzak bere egiten ikuspegi hau? Premiazkoa dena aintzatetsiko duten 

proposamenak behar ditugu, baina baita memoria egingo dutenak ere, ikuspegi 

psikosozial batetik indarkeria ikusgai jarriko dutenak, sareak ehunduko dituztenak 

eta premiazkoaz harago ere joaten badakitenak. Zeren eta... bai, eskubidea dugu 

nahi dugunari eskutik helduta ibiltzeko, horrek geure bizia arriskuan jarri beharrik 

gabe. 

 

LGTBQI+ populazioaren kontrako indarkeriak, seguruenik beste indarkeria mota 

askok bezala, triada bati erantzuten dio, alegia neoliberala, etnozentrikoa eta 

heteronormatiboa den eredu bati. Ezinbestekoa da hori kontuan izatea zeren, 

bestela, LGTBQI+ pertsonekin lankidetzan aritu gintezke neoliberalismoa, adibidez, 

sustatzen dugun bitartean. Hortik pinkwashing kontzeptua. Hitz horrekin salatu egin 

nahi da zenbait gobernu eta enpresek euren irudia garbitzeko LGTBQI+ populazioaz 

egin nahi duten erabilpena. Israel, adibidez, herrialde ireki bezala agertzen zaio 

mundu osoari euren kaleetan Harrotasunaren jaiak egiten direlako.  

 

Bai Vanessa Siliezarek, UDIMUF elkarteko kide eta Honduraseko Unibertsitate 

Nazional Autonomoko irakaslea denak, bai Indyra Mendozak, Cattrachas sare 

lesbikoko kideak, Hondurasesko LGTBQI+ populazioaren errealitatea azaldu ziguten 



gainezka zen areto batean. Mel Zelayaren kontra 2009an izandako estatu kolpeak 

munduko herrialderik arriskutsuenetakoan bihurtu zuen giza eskubideen benetako 

gauzapenerako. Giza Eskubideen Mandatari Nazionalak (Conadeh, gaztelaniaz) 

salatu egin du gutxienez 325 gay, lesbiana, trans eta intersexual hil izana 

Hondurasen 2009 eta 2019 urteen bitartean. Gutxiengo sexualen kontrako gorroto-

krimenen %90a baino gehiago zigorrik gabe geratzen da. Komunikabideen bitartez 

nahiko sarritan zabaltzen diren gorrotozko diskurtsoek indarkeria sustatzen dute 

kalean. 2000. urtean sortutako Cattrachas Lesbiar Erantzunerako Saretik 

komunikazio-estrategia bat lortu nahi da LGTBQI+ pertsonen giza eskubideei 

eragindako indarkeria salatzeko. Ikusi dute nola prentsan, telebistan edo irratian 

LGTBQI+ populazioaren kontrako adierazpenak argitara eman ondoren erailketak 

gertatzen direla, eta kasu guztiak monitorizatzeko analisi-sistema konplexu bat 

garatu dute. Transen erailketak monitorizatzen errazagoak izan ohi dira, baina gayen 

edo lesbianen kasuan metodo berezi bat garatu behar izan dute indarkeriazko 

heriotzen ezaugarrietatik abiatuta. Hildakoen ezagunak zirenengana jotzen da 

ondoren, egiazki LGTBQI+ pertsonak al ziren egiaztatzeko.  

 

Nahitaezko kontua da LGTBQI+ ikuspegia lankidetzaren munduan txertatzea 

indarkeria nola eraikitzen den kontuan hartuta, indarkeria hori sustatzen eta 

legitimatzen duten sistema zapaltzailetako inoren aurpegia garbitzen laguntzen ibili 

gabe. Garrantzitsua da ere ez betikotzea normala den zerbait badenik, eta, horrez 

landa, maritxuak, transak eta lesbianak gaudela, alegia bestelakoa, marjinala, 

eszentrikoa, mendekoa dena. Beharrezkoa da normaltasunaren diskurtsoa 

deseraikitzea arautik ateratzen direnentzat zuzendutako protokoloak sortzen lan 

egingo ez duten ildoak planteatzeko, ezpada aniztasuna euren garatzeko modu 

naturalena dela ulertuko duten gizartean sortuko dituztenak. Hori, oraingoz, nahiko 

urrun dago bai Euskal Herritik bai Hondurasetik. 

 

Normala denak muga batzuk dituela dirudi, eta gainerako guztia faxismoak 

erasotzen dion eta ezkerrak defendatzen duela dioen aniztasun hori da, izan. Aukera 

guztiak berdin-berdintsu dira izangai, baina batzuk zailtasun handiago dute 

garatzeko gizakiaren ekintza dela eta. Horrek esan nahi du deseraiki daitekeela, 

nahiz eta oraingoz nahiko korapilatsua izan. 

 

 


