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medicusmundi Bizkaiak Sexu- eta genero-aniztasunari buruz hausnartzen. Nondik gatoz 
eta norantz goaz? Honduraseko eta Euskal Herriko esperientziak Jardunaldia antolatu 
zuen Bilbon 2020ko otsailaren 20an. Topaketan, Hondurasen eta Euskal Herrian sexu- eta 
genero-aniztasunaren alorrean lanean ari diren erakundeek hartu zuten parte. 
Topaketaren helburua, Bizkaiko GGKEa erdialdeko amerikar herrialdean egiten ari den 
lanetik eta Bizkaian Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzan gauzatzen ari diren ekimenetatik 
abiatuta, zen sexu- eta genero-aniztasunaren defentsari buruzko esperientziak eta 
ikaskuntzak partekatzea, zehazki osasunaren, giza eskubideen eta eragin politikoaren 
ikuspegitik.  
 
Jardunaldiaren hasieran medicusmundi Bizkaiako presidente den Miren Itziar Irazabal 
Aguirrek azaldu zuen moduan, “denbora luzea daramagu sexu- eta genero-aniztasunaren 
gaia lantzen, eta kontziente gara eraldakuntza sozialerako hezkuntza bai hegoaldean bai 
hemen landu behar dela”. Hondurasen eta Euskal Herrian bizi diren errealitateak 
ezberdinak izan arren, Itziar Irazabalek nabarmendu zuenez, bi lurraldeetan asko dago 
oraindik egiteko LGTBI pertsonen eskubideen alde. “Jardunaldi honek balioko du guztion 
artean ibilbide hori burutzeko eta gai honi buruz bai hemen bai Hondurasen ikasten eta 
lanean jarraitzeko". 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



SARRERA-HITZALDIA:  

Sexu- eta genero-aniztasuna medicusmundi Bizkaian. 

Hondurasetik Bizkaira 
 
 

Borroka komunak sustatzearen garrantzia 
 
Ricardo Fernández, Erdialdeko Amerikako proiektuen teknikaria, medicusmundi 
Bizkaia 
 
 
Jardunaldiaren lehen hitzaldian, medicusmundi Bizkaiako kide den Ricardo Fernándezek 
GGKEa Hondurasen laguntzen hasi zenetik, 1998. urtean, bertan burutzen ari den lana 
partekatu zuen. Kontatu zuenez, Hondurasera “mediku eta erizain erakunde gisa” iritsi 
ziren, baina apurka-apurka eredu biomedikotik osasunaren determinatzaile sozialetan 
ardaztutako ikuspegi integralago batera igarotzen joan ziren. Ibilbide horretan, taldea 
genero-ikuspegia txertatzen joan zen, egun “osasun determinatzaile oinarrizkotzat 
hartzeraino, non botere-harreman oso asimetrikoak ematen diren”, Erdialdeko Amerikako 
proiektuen teknikariaren hitzetan. 
 
Indarkeriatik bizirik irtendako emakumeentzat La Ceiba izeneko Honduras iparraldeko 
portu-hiri batean dagoen Ixchel Aterpetxearekin lankidetzan hasi zen medicusmundi 
Bizkaia. Han UDIMUF ezagutu zuten, Emakumearen eta Familiaren Garapen 
Integralerako Unitatea, generoan oinarritutako indarkeria prebenitzeko prozesuetan lanean 
aritzen den erakunde feminista, alegia. Erakunde hori arduratzen da Aterpetxea 
kudeatzeaz. Ricardo Fernándezek nabarmendu zuenez, “bizirik irtendako emakumeak dira, 
eta esaera hori erabiltzen dugu egoera horretatik irten nahian borrokan ari direlako”. 
 
Hortik aurrera, medicusmundi Bizkaiak UDIMUFekin kolaboratzen segitu du, Aterpetxeko 
emakumeentzako eta eskualdeko emakume buruzagientzako prestakuntza- eta 
ahalduntze-prozesuak laguntzea barne. Ibilbide horretan ikasten joan izan direna azaldu 
zuen Ricardok jardunaldian. “Konturatu ginen batzuetan banaturik egiten genuela lan, 
batetik aniztasuna, eta, bestetik, landa eremukoa dena, alabaina lotura komun asko dira 
bien artean eta sinergiak aurkitu behar ditugu, politika mailan eragiteko gaitasun 
handiagoa izate aldera". 
 
Halaber, eta proiektuaren barruan, medicusmundi Bizkaiako taldeak ikusi ahal izan du 
nola osasun-zerbitzuetarako oztopoak handiago diren LGTBI pertsonentzat, estatuak 
berak ikusezin bihurtu, ukatu eta, oso sarritan, umiliatu ere egiten baititu. 
“medicusmundiren egitekoa da sistema bitar horrekin apurtzen saiatzea, beste errealitate 
batzuetara zabaltzea eta borroka komun horiek sustatzea, horretan ekarpena egin 
dezakegula uste dugu-eta”. 
 
 
 
 
 

 



Ahazturiko eta eskubiderik gabeko kolektibo baten 
ahalduntzea 
 
Vanessa Siliezar abokatu feminista da, zuzenbide penaleko orientazioarekin, eta 10 
urtetik gorako  esperientzia du genero-indarkeriaren eta giza eskubideen alorrean. 
UDIMUF Emakumearen eta Familiaren Garapen Integralerako Unitateko bazkide da 
eta irakasle Honduraseko Unibertsitate Nazional Autonomoan. 
 
 
“Pariak, putak, neska moreak gara, eta horrek, gurea bezalako komunitate txiki batean, 
pentsa dezakezue zer esan nahi duen”, kontatzen zuen hitzaldi hasieran Vanessa 
Siliezarek. Hitzaldian, abokatu eta unibertsitate-irakasleak La Ceiba udalerrian 
indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzen eta, batik bat, eskualdeko emakumezko 
trans kolektiboekin burutzen ari diren lana azaldu zuen. 
 
UDIMUF 2006an sortu zen eta, arreta integrala eskaintzeko bere eginkizunen artean, lan 
sexuala egiten duten emakumeengana hurbiltzen hasi zen, emakume horiek bereziki 
baitaude generoan oinarritutako indarkeriaren eraginpean. “Hor konturatu ginen ez 
zeudela soilik emakume zisak, emakume transak ere bazeudela, eta guztiek aukera falta, 
indarkeria eta kalean lan egiteari alternatiba bat bilatzeko ezintasuna zuten komunean”. 
Urte horietan, gainera, narkotrafikoa udalerrian sartzen hasi zen, eta gerrarik gabeko 
mundu osoko lurralderik arriskutsuenetakoan bat bihurtu zen. 
 
UDIMUFek generoan oinarritutako indarkeriaren biktimentzako lehen mailako mediku 
arreta, arreta psikologikoa eta juridikoa eskaintzen ditu. Bere lanean, konturatu ziren 
kolektibo bereziki zaurgarria direla LGTBI pertsonak, estatuak aintzatetsi ere ez baititu 
egiten. Horien artean, emakumezko transak dira indarkeria maila handiena jasaten 
dutenak. Generoari lotutakoaz gain bereizkeria, estigma eta ikusezintasuna gehitzen zaie 
horiei. 
 
“Erabat ahazturik zegoen kolektibo bati ahotsa emateko bidean jarri ginen”, kontatu zuen 
Vanessa Siliezar-ek, eta “geure barnean daramatzagun karga eta estereotipoak biluziz 
eurekin lan egiteko erronkari heldu genion; patroi heteronormatibo hori, izan ere, badago 
erakunde feministetan ere”. Elkartearen lana emakumezko trans horiek ahalduntzera 
zuzendu zen, euren eskubideak aldarrikatu eta defendatzeko gai izan zitezen. Lan hori, 
Siliezar-ek azaldu moduan, lankidetzan burutu izan da beti, paternalismotik ihesi, eta 
pauso bakoitza elkarren artean adostuz.  
 
Aliantzak izugarrizko lorpenak ekarri ditu; esate batera, 30 emakumezko transen 
ziurtagiria Genero eta Giza Eskubideetan Honduraseko Unibertsitate Nazional 
Autonomoan. “Emukumezko adiskide horiek esaten zuten lana behar zutela, baina ez 
zuten curriculumik, beraz genero, giza eskubide eta justizia sozialeko gaietan ziurtagiri bat 
lortzea proposatu genien hainbat udalerritako eta LGTBI antolakundeetako hainbat 
emakumezko buruzagiri”. Irakasleen gehiengoaren kexen arren, unibertsitateak aurrera 
jarraitu zuen asmoarekin eta unibertsitate-modulua egitea lortu zuten. Vanessa Siliezar-ek 
bere jardunean azaldu zuenez, “egundokoa izan zen emakume adiskide haiek bizi izan 
zuten sentsazioa historikoki itxirik izan zitzaien halako espazio batean sartzean. 
Askorentzat, euren ikasketak amaitzeko akuilu izan zen eta haietako zenbait unibertsitate-
ikasketei heltzen ari dira”. Hondurasen, emakumezko trans baten bizi-itxaropena 35 
urtekoa da, eta horietako gehienek ez dute izan ikasketetarako aukerarik. Aurrekoak, 
beraz, ondo adierazten du kolektibo horrek lortutako aldaketaren nolakotasuna. 
 



Orain, hurrengo pausoa da emakumezko trans eurak izatea euren agintea hartu eta euren 
kolektiboaren borrokaren buruan jartzea, UDIMUFen laguntzarekin. “Ahalduntzeak eta 
sentsibilizatzeak denbora eskatzen du, eta lankidetzak ez dizu hori beti ziurtatzen; 
denbora hori baduzunean, ordea, emaitzak agerikoak dira", azaldu zuen Vanessa Siliezar-
ek, medicusmundi Bizkaiari eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziari eskerrak 
ematen zizkion bitartean proiektuan emandako laguntzagatik. "Ondo itzarririk eta euren 
eskubideen alde borrokatzeko prest diren emakumezko kolektibo bat dugu". 
 
 

HITZALDIA: 

Bageunden eta ez gintuzten ikusten. Sexu- eta genero-

aniztasuna GGKEetan  
 
Fernando Altamira Basterretxea ikertzailea da INCYDEn – Lankidetzarako eta 
Garapenerako Ekimenak izeneko gizarte-aholkularitzan, eta antolakundeen indartze 
eta bizitza onerako prozesuak bideratzen ditu. Garapenerako lankidetzan 
intersekzionalitate begirada batez sexu- eta genero-aniztasuna ikertzea da bere 
fokuetako bat. 
 
 

 
 
 
 
Sexu- eta genero-aniztasunaren kontua garapenerako lankidetzaren eremuan agertzen 
hasi da eta, Fernando Altamirak hitzaldiaren hasieran esaten zuen moduan, “zergatik 
begiratzen diogu beti errealitateari zis ikuspegitik?, zergatik daude beti eremu pribatuan 
geratzen diren gaiak? eta, LGTBI kolektiboa beti hor egon bada, zergatik ari da orain 
azaleratzen lema hori GGKEetan?". 



 
Fernando Altamira, egun, doktore-tesi bat ari da burutzen garapenerako lankidetzaren 
eremuko sexu- eta genero-aniztasunari buruz eta GGKEetan esku-hartzeko den aukerari 
buruz. Ildo horretan, LGTBI kolektiboak laguntze bidean errealitatea islatzen duten datu 
batzuk partekatu zituen. Global Philanthropy Project eta Funders for LGBTQ Issues 
erakundeek egindako Baliabide Globalak 2015-2016 izeneko txostenean jasotzen denez, 
nazioarteko laguntzara zuzentzen diren 100 dolarretatik 4 zentimo ere ez dira zuzenean 
bideratzen LGTBI kontuetara. Gainera, proiektuak medikuntza alorrera zuzentzen dira 
nagusiki, gero eta laguntza gutxiago doalarik indarkeria ezabatzeko eta komunitateak 
sendotzeko ekimen politikoetara. 
 
Aholkulariak ikuspegi berri bat proposatu zuen, “lankidetza eraldatzaile ez-normatiboan” 
oinarrituta, sexu- eta genero-ikuspegian intersekzionalitate-ikuspegi hori barne hartuko 
duena. Horretarako, begirada kritiko bat eransteko beharra aipatu zuen lehen-lehenik, 
Bazterkeriaren triada kontuan hartuko duena, hau da, eredu neoliberal, etnozentriko eta 
hereronormatiboa. “Funtsezkoa da esparru hori ulertzea gero esku-hartzeak gauzatu ahal 
izateko”, zioen Fernando Altamirak. “Triada bat bada, horri ezin diogu heldu banandurik, 
elkarturik baino ezin dira-eta ulertu”.  
 
Ikuspegi-aldaketa hori ilustratzeko, Altamirak Susie Jolly Sussex-eko Unibertsitateko 
Garapenerako Ikerketen Institutuko ikertzailearen aipamen bat partekatu zigun, zeinak 
honela baitio: “Duintasunez bizitzeko garrantzitsua bada ere diru-sarrera batzuk izatea, 
kaletik nahi duzun pertsonari eskutik helduta ibili ahal izatea ere garrantzitsua da”. Eta, 
hitzaldian azaldu zuenez, "lankidetzan aritzen garenoi izugarri kostatzen zaigu ikuspegi 
hori geure egitea”. Lankidetza eraldatzaile ez-normatiborantz pausoak emateko gakoak 
txertatzen dituzten hainbat ekimen ere partekatu zituen: Honduraseko COPINH 
erakundearen Homolesbobitransfobia indarkeria da! kanpaina; Kolonbiako Memoria 
Historikoaren Zentro Nazionalean prestatutako Aniquilar la diferencia – Lesbianas, gays, 
transexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano 
[Desberdintasuna deuseztatzea – Lesbianak, gayak, transexualak eta transgeneristak 
Kolonbiako gatazka armatuan] lana; Brasileko Lurrik Gabekoen LGTB Mugimendua; eta 
toki mailan, berriz, Harro! plataforma.  
 
Hitzaldiaren azken zatian, INCYDEko aholkulari eta ikertzaileak orain arte Brasil, 
Honduras eta Euskadiko ekimenei laguntza emateko lanean bereganatutako ikaskuntza 
batzuk partekatu zituen. “Bazterkeriaren triada horren alternatiba izan daitezkeenak 
planteatzeko, erronka ez datza soilik LGTBI antolakundeei babesa ematean, baizik eta 
sexu- eta genero-ikuspegia kolektibo horiei esplizituki zuzendurik ez dauden beste elkarte 
batzuetan ere txertatzean”.  
 
Azkenik, esku-hartze ildo batzuk proposatu zituen, honako hauek jasoko dituena: 
historiaren berreskurapena, eskubide horien alde jada borrokan ari direnen 
ikusgarritasuna, ikuspegi psiko-soziala, sareak eraikitzea eta begirada estrategiko baten 
eraikuntza. Bere ustez, "premiazkotik harago doazen bizipenetan eragin behar dugu”.  

https://globalphilanthropyproject.org/2019/01/31/grr-espanol-2015-16/
https://repository.oim.org.co/handle/20.500.11788/379
https://repository.oim.org.co/handle/20.500.11788/379


EZTABAIDA-MAHAIA:  

Nondik gatoz. Esperientzia bidezko ikaskuntzak  
 
Jardunaldiak kolektibo eta erakunde ezberdinekin ikaskuntzak eta erronkak partekatzeko 
espazio batekin jarraitu zuen, kolektibo eta erakunde hoerien berezitazuna sexu- eta 
genero-aniztasunaren alorrean ikuspegi ezberdinetatik lan egiten dutela izanik. Mahaian 
hauek eseri ziren: Vanessa Siliezar, UDIMUF elkartekoa; Ibai Fresnedo, Hiruki Larroxa 
Kolektibokoa; Harro! plataforma; eta, horiez gain, Andrea Momoitio, Pikara aldizkari 
feministaren fundatzailekidea. 
 
 
 

UDIMUF, aliantzen garrantzia 
 
Vanessa Siliezar, UDIMUF Elkartea eta UNAH 
 
 
“Testuinguruan kokatzeko, esan daiteke banana-errepublika adierazpidea nire hirian sortu 
zela”, zioen bere hitzaldiaren hasieran Vanessa Siliezar-ek, Dole Food Company 
iparramerikar multinazionalak duela 120 urte baino gehiagotik bere udalerrian banana- eta 
anana-landaketak izanari erreferentzia eginez. Azpimarratu zuenez, ideologikoki oso 
bortitz eragin du horrek La Ceibako biztanleriarengan, eta baita kontzientzia politiko baten 
falta ere eragin du herritarren artean, sexu- eta genero-aniztasunaren aldeko borroketan 
barne. 
 
Horren haritik, UDIMUF Con ellas y por ellas [Eurekin eta eurengatik] lemarekin sortu zen 
2006an. Baina Vanessa Siliezar-ek azaldu zuen nola, hasieran indarkeria matxisten aurka 
engaiaturik baziren ere, bidea eginez joan zirela ohartzen LGTBIen errealitateez. 
“Bagenekien indarkeria patriarkala hor zegoela, baina ez genuen ulertzen nola bizi ziren 
emakume lesbianak, gizonezko gayak eta transak, harik eta laguntza eske hurbiltzen hasi 
zitzaizkigun arte”. Hortik aurrera bere egin zituzten borroka horiek ere, eta halako 
kolektiboek jasaten duten indarkeriez jabetzen hasi ziren. “Aurrenik landagunetan eta 
periferietan egiten genuen lan, txirotasun handiko udalerrietan, zis emakumezkoekin baina 
baita trans emakumezkoekin ere, eta euren lurraldea aldeztu nahi zuten komunitateko 
gazteekin”. 
 
UDIMUFek emakumezko trans kolektiboari laguntzeko lanari ekin zion, eta haietako 30ek 
Honduraseko Unibertsitate Nazional Autonomoan lortutako ziurtagiria da haren lorpenik 
handienetakoa. Proiektu horretan medicusmundi Bizkaiak kolaboratu zuen. Nesken 
hezkuntza esparruan ere lan egiten dute, jokabide matxistak eta genero-indarkeriak 
desegiteko helburuak bultzatuta. “Despatriarkalizatu beharra dugu, eta hori soilik 
haurtzarotik egin dezakegu; izan ere, familien ikuspegi kontserbadorean erlijioak eragin 
handia du”, azaldu zuen.  
 
Zuzenbide penalean aditu den abokatu feministak hainbat datu eman zituen ondoren, 
egun Hondurasen genero-indarkeriak bizi duen errealitatearen erakusgarri: 2005. eta 2013. 
urteen bitartean, feminizidioek %263 egin zuten gora, eta krimen horietako %90 zigorrik 
gabe geratzen da. Zifra horiek, gainera, zis emakumezkoen hilketak dituzte bakarrik 
kontuan, hondurastar estatuan, izan ere, ez delako existitzen genero-indarkeriarik LGTBI 
kolektiboan. Erakundeen aldetik jasotzen den diskriminazioa gehitu behar zaio horri, 
pertsona anitzek ez dituztelako eskubideetako asko, “ezin dira elkar ezkondu, ezin dute 



seme-alabarik adoptatu, euren legezko izena aldatu ez eta euren genero-
adierazpidearekin kargu publikoetara aurkeztu”.  
 
Hori dela eta, Siliezar-ek azaldu zuen oso garrantzitsua dela UDIMUF eta LGTBI 
kolektiboen arteko aliantza, “euren indarguneak sendotzeko aukera emango dien 
elementuak jartzeko, baliabideak eta giza eskubideetako prestakuntza eskainiz eta euren 
borrokan eragiteko, geure borroka ere badelako”. Azkenik, ibilbide horretan eskuratutako 
ikasgai nagusietako bat azpimarratu zuen, hau da, “egiturazko indarkeria 
heteropatriarkalak modu berean eragiten digula eta errealitate hori gizarte zibiletik aldatu 
beharra dugula”. 
 
 
  

Harro!, LGTBI politikak ikuspegi erradikal eta feminista batetik 
 
LGTBI mugimenduko aktibista, Ibai Fresnedo Hiruki Larroxa Kolektiboko eta 
Transmaribibollo Harro! plataformako kidea da. Plataforma horrek zis gizonezkoen 
hezkidetza, sexu- eta genero-aniztasuna eta desahalduntzea lantzen ditu esku-
hartze sozialaren bidez. 
 
 
Bere hitzaldian, Ibai Fresnedok urteetan zehar bereganatzen joan izan diren ikaskuntzak 
partekatu zituen, onak zein txarrak, eta erakunde eta alderdi politikoen ekintzekin kritiko 
izan beharra azpimarratu zuen, eta baita hasiera batean LGTBI eskubideen hurbilekoak 
izanik zenbaitetan “alderdi bereko sua” sortzen duten mugimenduekin ere. 
 
LGTI kolektiboak ikuspegi ezberdinetatik bizi dituen manipulatze eta asimilazio prozesuez 
hitz egin zuen. “LGTBI politiketan eskubideak pribilegioekin nahasten ari dira, 
berdintasunezko ezkontzatik hasita, familia nuklearraren eredu heterosexual eta kapitalista 
erreproduzitzen baita”, esan zuen. Zenbait kolektibok defendatzen duten amatasun eta 
aitatasun subrogatuen gaia ere nabarmendu zuen. Fresnedoren hitzetan, “tranpa liberal 
bat da, eta eredu bera erreproduzitzen dugu, emakumeak esplotatuz”. Harro! 
plataformakoak LGTBI politikak ikuspegi erradikal eta feminista batetik egitearen alde dira, 
non estatuak ez dituen kontrolatuko harreman sexu-afektibozkoak. 
 
Ibaik sexu- eta genero-aniztasunaren aldeko kanpainez ere hitz egin zuen. “Kanpaina 
horiek tolerantzia besterik ez dute azpimarratzen, eta aintzatetsiak izateko erakunde-
zerbitzuen mende jarraitu beharra dugunaren mezua zabaltzen dute, nonbait, LGTBI 
pertsonen ahalmen politikoa indargabetuz”, azaldu zuen. Horren aurrean, plataformak 
proposatzen du baliabide horiek kolektiboak ahalduntzera zuzentzea, lehen pertsonan hitz 
egin dezaten eta sareak sor ditzaten.  
 
Ibai Fresnedok Bilbao Pride aipatu zuen manipulazio adibide garbi gisa, eta "eta horren 
atzean dagoen gure identitate, gorputz eta nahien merkantilizazio-estrategia". Azaldu zuen 
ekitaldi hori soilik erosahalmen handiko gizon zuri gayren eredura zuzentzen dela, eta 
estuki loturik dagoela turistifikazio prozesuei, auzoak eta komunitate-bizitza hustea 
dakarrelarik.  
 
Hiruki Larroxa Kolektiboko aktibistak, bestalde, gogoeta bat luzatu zuen parte-hartze 
espazioen inguruan, zeinetan ideologikoki elkar oso aldendurik diren LGTBI kolektiboak 
elkartzen baitira. Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko etorkizuneko euskal lege 
integralaren taxutze-prozesuaz ere hitz egin zuen. Erakunde-espektro zabalak hartzen du 



parte prozesu horretan, Gaylespol elkartea barne. “Oso ondo dago polizian lan egiten 
duten pertsonek euren LGTBI eskubideak aldeztu nahi izatea, baina biolentoa da parte-
hartze espazio hori gurekin partekatzea, horiexek baitira San Frantzisko auzora joaten 
dabiltzanak langile sexualak atxilotzera eta etorkinak kanporatzera”. 
 
Fresnedok, azkenik, plataforman bertan eskuratzen joan izan diren ikaskuntzez aritu zen, 
besteak beste toki mailako borrokan oroimen historikoak duen garrantzia eta mugimendu 
feministaren ekarpenak. “Gay askapen mugimendutik aitormena egiten hasi gara adiskide 
bollerei  eta transei; horiek apenas izan duten ikusgarritasunik, nahiko transmisoginia dago 
oraindik, baina horretan gaude", azaldu zuen, elkarren artean ikasteko eta aliantzak 
egiteko espazio bat sortzearen beharra azpimarratuz. 
 
 

 
 
 
 

Kazetaritza feministaren erronka berriak 
 
Andrea Momoitio kazetaria da eta Ikasketa Feministak eta Generokoak eta 
Kazetaritza Digitaleko masterrak ditu. Pikara Magazineren koordinatzailea da. 
 
 
“Aldizkarian 10 urte egin eta gero, konturatu gara betaurreko moreek ez digutela balio 
guztia azaltzeko”, esan zuen Andrea Momoitiok hitzaldiaren hasieran. Kazetariak 
argitalpen feministaren ibilbidea eta bidean aurkitzen joan izan diren erronkak azaldu 
zituen, sexu- eta genero-aniztasunaren gaiak komunikabideetan tokia hartzen joan izan 
diren neurrian. “Ikusgarritasunik ez zuten istorioak kontatzeko asmoarekin sortu ginen, 
baina istorio horiek mainstreamera egin dute jauzi orain”.  
 



Azaldu zuenez, beste erronka bat du, egun, Pikarak: errealitate horietaz beste ertz 
batzuetatik hitz egitea, oraindik ikusgarritasunik ez duten ahotsak barne direlarik. 
“Batzuetan korapilatsua da ikuspegi heterosexistak hautematea, baina garrantzitsua da 
begiratzea nor geratzen den diskurtso horretatik kanpo”. Ildo horretan, aldizkariaren 
testuetan errealitate askotarikoak islatzeko ahalegina egiten dute, eta ez da beti erraza 
izaten. Momoitiok aldizkarian sexu- eta genero-aniztasunari lotutako ikuspegiarekin 
argitaratu dituzten hainbat erreportaje bereziren adibideak azaldu zituen: Chica de género 
chico [Mutil generoko neska], Chuecako genealogia lesbikoei eta auzoaren memoria 
historikoari buruzko erreportajea; edo, Armarios de paja [Lastozko armairuak], 
landaguneko LGTBI identitateei buruz. 
 
Pikararen fundatzailekidea mugimendu feministak egun pertsona transexualei buruz bizi 
dituen tirabirez ere aritu zen. “Guk garbi dugu gure jarrera, emakumezko transak 
mugimenduko parte dira, nahiz eta hamaika kritika jaso izan dugun horregatik”. Egun 
dituzten erronken artean, argitalpenean emakumezko trans kolaboratzaile gehiago izatea 
dago, eta uste zuten baino zailagoa ari zaie egiten. 
 
Ikastearen alorrean, Andreak komunikabide feministen memoria berreskuratzearen 
garrantzia azpimarratu zuen, euren aurretik emakumezko kazetari asko egon izan direlako 
gai horietan bidea urratzen, Emakumeak, Andra edo Sorginak bezalako aldizkarien bidez. 
Komunikabideetan ikuspegi intersekzionala lantzeko beharra ere aipatu zuen. “Ikuspegi 
feminista informazioetan aplikatzeari buruzko kazetaritza-teoria bat garatu izan dugu, 
baina sexu- eta genero-ikuspegiarena egiteke dago”, esan zuen. 
 
 
 
 
 

EZTABAIDA-MAHAIA:  

Norantz goaz. Sexu- eta genero-aniztasunaren erronka 

eta desafioak. Osasuna, hezkuntza eta politika auzitan 
 
 
Atsedenaren ondoren, bigarren eztabaida-mahaia Honduraseko eta Euskal Herriko LGTBI 
eskubideen aldeko kolektiboen erronken inguruan ardaztu zen. Hauek hartu zuten parte 
mahaian: Indyra Mendoza, Cattrachas Sare Lesbikoko kidea; Irantzu Varela, Lila 
Faktoriakoa; eta, Lala Mujika, ALDARTE – Gay, Lesbiana, eta Trans Pertsonen Arreta 
Zentroa elkartekoa. 
 
 
 

Eragin politikoa geure gorputzetatik 

 
Indyra Mendoza Cattrachas erakunde lesbiar feministaren koordinatzaile nagusia da, 
Hondurasen LGTBI pertsonen giza eskubideak defendatzeko eta horiek politikan 
eragiteko ikertzea eta komunikatzea helburua duen erakundea, alegia. 
 
 
Cattrachaseko fundatzaileak bere herrialdean LGTBI pertsonek jasaten dituzten 
bidegabekerietan oinarritu zuen hitzaldia, eta estatuko indarkeria, botereko erakunde 

https://lab.pikaramagazine.com/chica-de-genero-chico/
https://lab.pikaramagazine.com/chica-de-genero-chico/
https://lab.pikaramagazine.com/mundo-rural-lgtbi/


guztietatik datorrena, gizartean nola zabaltzen den, gorrotozko krimenak eta 
ikusezintasuna sustatuta. “Erakunde indarkeriak modu ezberdinean eragiten digu LGTBI 
kolektiboari. Fundamentalismo erlijiosoak kontrola ezartzen du gure gorputzengan eta 
gure gizartean, eta berdintasun-printzipioa ez da aplikatzen pertsona anitzei", azaldu zuen 
Indyra Mendozak. 
 
Honduraseko 2009ko estatu-kolpearen ondoren LGTBI komunitatearen kontra gorroto-
bolada bat nola gertatu zen azaldu zuen, indarkeriazko heriotzak nabarmen gora egin 
zutelarik. Ordutik, eta 2017. urtera arte, 300 erailketa baino gehiago izan ziren sexu-
aniztasuneko pertsonen aurka, Honduraseko LGTBI Komunitatearen Indarkeriazko 
Heriotzen Behatokiaren datuen arabera. Krimen horietatik %90 zigorrik gabe geratu da.  
 
“Estatu-kolpea izan eta 6 hilabetera, 22 hilketa gertatu ziren, eta haietako lehena Vicky 
Hernándezen judizioz kanpoko exekuzioa izan zen". Vicky emakumezko trans bat zen, 
LGTBI eskubideen defendatzailea, eta estatu-kolpearen gau berean hil zuten. Behategitik 
–Cattrachas sarekoa da– informazioa jasotzen eta politikan eragiten hasi ziren, gorrotozko 
krimen horien zigorgabetasuna salatzeko, eta Vicky Hernándezen kasua hartu zuten ikur. 
“Guretzat, estatuaren indarkeriak eta kolektiboaren zaurgarritasuna adierazten ditu”. 
Borroka horretan, Vicky Hernándezen heriotza Giza Eskubideen Batzorde 
Interamerikarrera eramatea lortu dute, eta erakunde horrek bakarrik onartu dituen bi trans 
erailketako horietan bat da. 
 
“Prest al gaude irabazteko? Ez, ez dutelako galdu nahi espazio hori”, azaldu zuen Indyra 
Mendozak Hondurasen fundamentalismo erlijiosoak zuen eragin itzela aipatuz. 
“Herrialdearen euskarri morala dira, estatua laikoa den arren, eta gizarte zibilak ez du 
ikusten demokrazia ahitzen duen zerbait bezala, marikoien kontu gisa baizik". Hala eta 
guzti, Cattrachas elkartean borrokan jarraitzen dute gertatutako krimen horiek eta LGTBI 
pertsonen eskubide falta salatzeko. Estatu-kolpearen ondoren militarrak babestu zituen 
amnistia-dekretua indargabetzeko ahaleginean ari dira orain elkartean; 3.000 pertsona 
erail zituzten orduan. “Estatuarentzat ez gara berdinak, gizartearentzat ez gara ezer, baina 
gure gorputz zokoratu eta zokoragarrietatik borroka egingo dugu dekretu hori 
indargabetzeko”. 
 
 
 

Normala denaren diskurtsoa deseraikitzen 
 
Irantzu Varela Kazetaritzan lizentziatua da eta aditua da feminismoaren eta genero-
indarkeriaren ikuspegia lantzen duen komunikazioan. Faktoria Lila sorkuntza, 
prestakuntza eta ekintza feministarako espazioaren koordinatzailea da, eta Publico 
TVren El Tornillo programaren sortzailea. 
 
 
Irantzu Varelak LGTBI kolektiboaren eskubide kontuan "euskal oasiaren autopertzepzio 
idilikoari” erreferentzia eginez hasi zuen hitzaldia. Izan ere, Honduraseko egoeraren 
aldean asko aurreratu bada ere, hemen eskubideak lortu izan dira "aurretik beste 
emakume batzuek gorputza literalki jarri izan dutelako guk eskubideak izan ditzagun”. 
Varelak gogoratu zuen hemendik ere irakurketa arduratsu bat egin behar dugula Honduras 
bezalako herrialde askotan bizi den egoeraren gainean, kolonizazioaren ondorio denez. 
 
Faktoria Lilako koordinatzaileak sexu- eta genero-aniztasunaren eremuan erabiltzen 
den ”normala denaren" kontzeptuan oinarritu zuen bere jarduna. Ideia horrek, azaldu 



zuenez, pribilegioak justifikatzen ditu eta gutxiengoen kontrako indarkeria sustatzen du. 
Varelak zioenez, normaltasunaren diskurtso hori eredu heterosexualari eta gizartean 
ezarritako arau batzuk jarraitzeari loturik dago. “Jendeari ez zaio deseroso emakumezko 
trans bat, hori denik ez badu aditzera ematen”, azaldu zuen. 
 
Horregatik, kazetariaren ustez, diskurtso hori eraisten hasi beharrean gara, bai bizitza 
pertsonalean nola lanbidezkoan, eta normala heterosexuala izatea balitz bezala aritzeari 
utzi behar diogu, ildo horri jarraitzen ez dioten bizitzeko beste hainbat moduri ere leku 
eginez. “Gizarteak nahi du zerbait onargarriaren antza izan dezazula, nahi du maitemindu 
zaitezela, monogamoa izan zaitezela... deseroso jartzen da bestela, mehatxu gisa ikusten 
gaituzte eta”. 
 
Azaldu zuenez, “pertsona normala da arauak betetzen dituena”, hots, boterean daudenek 
ezartzen dituzten jokabideak eta legeak, horiek diskriminazio egoerak legitimatzen 
dituztelarik. “Legeak homofoboak dira, homofoboak direlako horiek egiten eta betearazten 
dituztenak”. Hori dela eta, feminismoa defendatu zuen zapalkuntza modu guztien aurkako 
borroka gisa. 
 
Irantzu Varelak, amaitzeko, esan zuen fokua aldatu beharra dugula, konturatu gaitezen 
normaltasunak betetzen duen erdigune hori oso txikia dela eta gehiengoa bazterretan 
gaudela. “Horretaz konturatzen garenean, ikusiko dugu erdigunea eskatu ordez diskurtso 
periferikoak hezurmamitzen hasi behar dugula". 
 
 
 

Osasuna ikuspegi ez-heteronormatiboetatik 
 
Lala Mujika ALDARTE – Gay, Lesbiana eta Trans Pertsonen Arreta Zentroa 
elkartearen fundatzailekidea da. Soziologoa eta psikologoa, sexu- eta genero-
aniztasunaren aldeko militantea da. 
 
 
Lala Mujikak azaldu zuen bere lanean aukera izan dutela LGTBI pertsonek osasunaren 
eta buruko arretaren alorrean dituzten problematikak ezagutzeko. Hitzaldian, soziologoa 
eta psikologoa izanik hainbat ideia bota zituen horretarantz pausoak emateko.  
 
Lehen-lehenik, politika neoliberalen aurrean osasun publikoa defendatu beharraz aritu zen. 
Haren hitzetan, "politika horiek osasuna inbertsio pribaturako merkatu batean ari dira 
bihurtzen, etengabeko murrizketak eragiten dituztelarik”. Joera horren aurrean, Mujikak 
pertsona guztiek sarbidea izango duten osasun eremu bat aldarrikatu zuen. 
 
Hortik abiatuz, osasun alorreko eta esparru terapeutikoko profesionalen artean 
kontzientzia kritiko bat sustatzearen premia nabarmendu zuen. “Bitar ikuspegi bat dago, 
heterosexuala eta matxista dena, LGTBI pertsonen aurka estigma eta indarkeria soziala 
sortzen duena”. Horren haritik, azaldu zuen askotan osasun azalpenak jarrera neutro eta 
zientifikotzat hartzen direla, neutraltasunik ez denean, eta pertsona asko kanpoan uzten 
dituen ereduetatik abiatzen direla. “Auzitan jarri behar dugu osasunean aplikatzen den 
ikuspegi horren atzean dagoena, indarkeria eragiten baitu horretara egokitzen ez diren 
pertsonen kontra. Aniztasuneko begirada baten ezean, ezinezkoa da eremu terapeutiko 
ez-patologitzaile bat”, esan zuen. 
 



Aniztasunaren ikuspegi hori lortze aldera, Lalak zioen apurtu egin behar dugula gorputzen 
gaineko diskurtso hegemonikoarekin, ez datorrelako bat genero-identitatearekin eta 
pertsonak determinatuta jaiotzen garen ideiarekin. Azaldu zuenez, premisa horrek 
kanpoan uzten ditu erabaki pertsonalak eta interakzio sozialak, genero- eta sexu-
aniztasuna norbanakoaren kontu batera mugatuz. “Diskurtso biomediko determinista bat 
da, pertsonak patologizatuko ez dituen osasun espazio terapeutiko batekin bateraezina". 
 
Azkenik, osasun ez-heteronormatiboranzko bidean, ALDARTEko fundatzailekideak 
askotariko LGTBI bizitzak aldarrikatu zituen, sexualitateari eta generoari buruzko eredu 
teorikoak sarritan gehiago zuzentzen direlako normaltasunera ongi bizitzearen bilaketara 
baino. “Espazio terapeutiko askotan homogeneizaziotik egiten da lan, eta galdu egiten 
dugu horrela zoriontasunaren helburua. Pertsonei eskemak aplikatzeari utzi beharrean 
gara, eta aurrean dugun pertsonari etengabe moldatu behar gara”. 
 
 

 
 
 
 
 

PRESTAKUNTZA-TAILERRAK:  

Osasun ez-heteronormatibo baten alde / 

Komunikabideak eta LGTBI kolektiboa  

 
Aldi berean burutu ziren bi mintegik eman zioten amaiera jardunaldiari. Biak ala biak  
sexu- eta genero-aniztasunari buruz hainbat alorretan gogoeta egitera zuzendurik zeuden, 
Hondurasen eta Euskal Herriaren talaietatik.  
 
Lala Mujikak, ALDARTE elkartekoak, eta Vanessa Siliezar-ek, UDIMUF/UNAH elkartekoak, 
Osasun ez-heteronormatibo baten alde izenekoa eman zuten; Pikara Magazineko Andrea 



Momoitiok eta Cattrachas Lesbiar Sareko Indyra Mendozak, berriz, Komunikabideak eta 
LGTBI kolektiboa prestakuntza-tailerra eman zuten. Bukatzean, bi taldeek elkar partekatu 
zituzten euren gogoetak. 
 
 

Osasun ez-heteronormatibo baten alde prestakuntza-
tailerraren konklusioak 
 
Osasun-sistemetan zientzian oinarritutako diskurtso biomediko bat dago, non 
profesionalek botere posizioak bereganatzen dituzten, desberdintasunezko harremanak 
eraikiz pazienteekin. 
 
Heteronorma ez da soilik sexu- eta ugalketa-osasunaren eremuan ematen, osasun-arreta 
osoan ematen da. Nabarmena da ikuspegi feminista baten falta eta misoginia, eta 
emakumezko transak diskriminatzen ditu bereziki. 
 
Hondurasen kasuan, zeharo zaila da osasun-eskubideen eta genero-ikuspegiaren gaia 
txertatzea. Medikuntzako fakultateetatik bertatik ikuspegi katolikoa nagusitzen da, abortua, 
genero indarkeria edo sexu- eta genero-aniztasuna bezalako gaietan ikasleei eraginez.  
 
Gauzak horrela, beharrezkoa da genero-ikuspegia osasun-arreta osoan, eta ez bakarrik 
sexualitatearekin lotutako kontuetan. 
 
Borrokak kolektibizatu beharra dugu, eraldatzaileak izan daitezen. 
 
 

 
 
 
 
 



Komunikabideak eta LGTBI kolektiboa prestakuntza-tailerra 
konklusioak 

 
Honduraseko komunikabideetan patroi batzuk errepikatzen dira hizkuntzaren erabileran, 
gizagabetu eta gorrotoaren diskurtsoa sustatzen dutelarik LGTBI pertsonen aurka, batik 
bat trans emakumezkoen kasuan. 
 
Gorrotozko diskurtsoen aurrean, zer egin behar dute komunikabideek? Gatazka bat dago 
askatasun adierazpenaren mugen eta LGTBI pertsonen kontrako diskriminazioa 
betikotzen duten diskurtsoen ikusgarritasunaren artean. 
 
Euskal Herrian, komunikabideek huts egiten dute aniztasuna tratatzerakoan, eta askotan 
nahastu egiten dira sexu-identitatea eta genero-identitatea. 
 
Euskal komunikabideetan, LGTBI pertsonak indarkeria hartzaile gisa agertzen dira aldiz ez 
dira agertzen beste arlo batzuetan. Apenas dagoen erreferente publikorik, gayen kasuan 
izan ezik, horiek lortu dute-eta espazio publiko bat. 
 
LGTBI pertsona publikoek, erantzukizuna dute euren sexu-orientabidea ezagutzera 
emateko? Kontu pribatua edo politikoa da?   
 
Ez bada ezer esaten, gizarteak jakintzat ematen du heterosexualitatea, sexu-orientabidea 
etxeko eremura eta eremu pribatura zokoratuz. Hala ere, gure bizitza osoa zeharkatzen 
duen zerbait da.  
 
Aukera politikoa da norberaren sexu-identitatea aldarrikatzea. 
 
 

 


