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OSASUNAREN dETERmINATZAIlE SOZIAlAK,  SExU-  
ETA GENERO-ANIZTASUNA ETA INTERSEKZIONAlITATEA

Jardunaldien esparru-dokumentua

Medicusmundi Bizkaiak antolatzen dituen Jardunaldi hauetan osasunaren determinatzaile so-
zialetan ikuspegi intersekzional batetik sexu- eta genero-aniztasuna txertatu beharraren gai-
nean sakondu nahi da.

Esparru-dokumentuan Jardunaldien ikuspegia azaltzen dugu hiru terminoetako bakoitzaren 
azalpen bat emanez, jakinik zabalago heldu behar litzaiokeela horietako bakoitzari. Azalpenak 
azalpen, kontzeptu bakoitzaren eta horien artean den harremanen irudi labur baterako, lehen 
hurbilpen baterako, bide ematen duten ideia nagusi batzuk aurkezten saiatu gara. 

Erronka horretan nahitaezkoa da askotariko ikuspegi, bizipen eta jakintzetatik heltzea. Euren es-
ku-hartze eremuetatik pertsonen osasun globalaren, komunitarioaren eta sozialaren alde egiten 
duten pertsonak. Gurutzatzen diren eta proposamen berriak ehuntzen dituzten elkarrizketak, 
elkar osatzen direnak eta aukera berriak zabaltzen dizkigutenak.

SExU- ETA GENERO-ANIZTASUNA (SGA),  
NORBERARENA dENETIK KOlEKTIBOA dENERA
LGTBIQ+ pertsonek testuinguru bakoitzean egunero bizi dituzten GGEE urraketak ez dira gertae-
ra isolatuak. Egiturazkoak dira Dolores Morondo eta Maite Daniela Blancoren (2018) esanetan, 
nagusi den egungo eredu heteronormatiboaren emaitza. Baina azpimarratu behar da nagusi 
den eredua, heteronormatiboa izateaz gain, neoliberala eta etnozentrikoa dela, Fernando Alta-
mirak eta Sandra Bonik (2020) adierazten duten bezala. Elkarrengandik bereizi ezin diren hiru 
buruko triada bat da, bizitzeko, izateko, sentitzeko eta desiratzeko moduak ezartzen dituena.

Eredu horrek, eta hori kontrolatzeko sistemek, indarkeria, bazterketa eta planetako pertsona 
zati handi baten kanporaketa dakarte. Hori dela eta, beste alternatiba batzuk irudikatu nahi 
ditugu, beste eredu batzuk, bizitzea merezi duten bizitzak benetan ahalbidetuko dituztenak, 
Judith Butler-ek (2002) dioen moduan.
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Nahia Taldeak (2013) adierazten duenari jarraituz, heteronormatibitateak kategoria aldaezinak 
eta estankoak sustatzen ditu eredu ideologiko gisara. Historiaren joan-etorrian egia unibertsala 
eta aldagaitza balitz bezala, etengabeko errepikatzearen errepikatzeaz. Eredu horren arabera, 
kategoria eztabaidaezin horiek osagarriak diren bi sexu (gizona eta emakumea) dira, eta bi 
generori (maskulinoa eta femeninoa) erantzuten die era itxuraz koherente batean, dagozkien 
genero-adierazpideekin, munduaren aurrean azaltzeko modu gisa. Desiratzeko era bakarra be-
gitantzen zaie, heterosexuala.

Arau horren barruan tokirik ez duten bizitza guztiak maltzurkeriazkoak balira bezala ikusten 
dira, bizitzea merezi ez duten bizitza batzuk bezala. Zuzendu beharrak edo ezabatu ahal diren 
bizitzak. Hurrengo koadroan erakusten denez, bazterrean, hesitik kanpo, geratzen diren bizipen 
bitalen unibertso bat dira.

ARAUA BAZTERKETAK
SExUA GIZONA EmAKUmEA INTERSExUAlITATEAK

GENEROA
• IDENTITATEAK
• ADIERAZPENAK

mASKUlINOA FEmENINOA TRANSA, TRAVESTIA, GIZON FEmENINOA, 
EmAKUmE mASKUlINOA, GENERO 
JARIAKORRA, PERTSONA EZ-BITARRAK, 
dRAG-A, QUEER-A……

dESIRA HETEROSExUAlA BOllERA, mARIKA, ASExUAlA, 
PANSEXUALA, BISEXUALA, DIRUAGATIK 
DENA, SM, GORPUTZ EZ-NORMATIBOEKIN 
DIREN PRAKTIKA SEXUALAK

 
Iturria: Nahia Taldeak burutua Miquel Missé-n (2014) oinarrituta.

Araua, zenbait testuingurutan, onartzera iristen da hirukoaren ereduari erantzuten dieten per-
tsonak, “normalak” izatera zuzentzen direnak, heterosexualitatea desira gisa erreproduzitzen 
dutenak. Pertsona horiek dira gay eta lesbiana zuriak, ahalmen ekonomikoa dutenak, ezkon-
tzen direnak, lumarik gabeak, gorputz normatiboak izaki jendartean ez dutenik erakusten euren 
arteko maitasun edo desirarik. Finean, nagusi den ereduak jende zintzotzat, jende normaltzat 
hartuko lukeena, ez zaielarik nabari zer diren.

LGTBIQ+ mugimenduaren borrokei esker, munduko herrialde askotan aurrerapenak eman izan 
dira lege kontuan, pertsona horien eskubideak bermatze aldera. Hala eta guzti, etengabeak dira 
SGArengatik bizi behar izaten diren eraso eta indarkeriak. Espainiar estatuan, esaterako, eta 
Gorrotoaren kontrako Sareak Behatokiaren Gorroto-delituen 2019ko txostenak dioenari jarrai-
tuz, kalkulatzen da kolektibo horien aurka egindako delituen %17 baino ez dela salatzen. Hon-
durasen, Cattrachas sare lesbiko feministak adierazitakoaren arabera, 366 pertsona indarkeriaz 
hil zituzten sexu-orientazio eta genero-identitateagatik 2009. urtetik 2020. urtera bitartean.
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Testuinguru bakoitzean LGTBIQ+ pertsonen kontrako indarkeria modu eta intentsitate ezberdi-
nez gauzatzen bada ere, bada errealitate batzuk zein besteak lotzen dituen hari ikusezin bat, 
triadaren eredu menderatzailea berbera delako.

Eskubide urraketa sistematiko horien aurrean, medicusmundik bere printzipio gidarietakoen 
artean du 

osasunean genero-ekitate ezak murrizten laguntzea, sexu-
eskubideen, ugalketa-eskubideen eta indarkeria matxisten urraketa 
desagerrarazteko borrokan sexu- eta genero-aniztasuna txertatuko 
duten prozesuak eta politikak bultzatuz.

Egiten duen apustu horretan, medicusmundik garbi dauka LGTBIQ+ pertsonak jada antolaturik 
daudela planetaren bazter bakoitzean eraso horiei aurre egiteko eta triadaren eredu mendera-
tzailearen alternatiba kolektibo batzuk irudikatzeko. Eraldakuntza sozialaren subjektu politikoak 
dira, urteak daramatzatenak aliantzak ehuntzen eta bizitzeko duinak diren bizitza horiek gal-
degiten. Ekuadorren Guayaqueer, Palestinan alQaws, Brasilen LGBTQ Indigenak eta MST, edo 
Euskadin Harro plataforma gisako kolektiboak.

OSASUNAREN dETERmINATZAIlE SOZIAlAK SExU- ETA GENERO-ANIZTASUNAREKIN
Apurka-apurka, SGA zabalduz doa eremu eta ingurune ezberdinetan, hala nola osasunean, 
hezkuntzan, justizian, gizarte-zerbitzuetan, akademian edo enpresan. Ikuspegi hori txertatzeak 
ez du esan nahi genero-ikuspegia ordeztua edo ezkutatua izan behar denik, baizik eta osatua 
dela eta esku-hartze aukera berriak zabaltzen dituela.

Alabaina, aurrerapen horien arren eta osasunaren kasu konkretuan, LGTBIQ+ pertsonek 
testuinguru batzuetan urratuak dituzte euren eskubideak zerbitzu publikoetan. Badira hori 
erakusten duten txostenak, bai Hegoaldeko herrialdeetan bai Iparreko Globalean. Zenbait 
herrialdetan, gainera, ez dago pertsona horien bazterketa zigortuko duen legerik ere. Esan 
daiteke LGTBIQ+ pertsona askoren osasun-egoera prekarioa baldintzaturik dagoela bizi diren 
testuinguruengatik, eta baita triadaren eredu menderatzaileak bultzaturiko arrazoi egiturazko 
eta sistemikoengatik ere (arrazarekin eta klasearekin lotura dute), berariazko zapalkuntzak 
sortuz kolektibo horiekiko.

OEP-OMEk (2018) esandakoaren arabera, amerikar estatuetako osasun-zerbitzuek LGTBIQ+ 
pertsonentzako politiken gainean kontuak eskatzeko mekanismo batzuk dituzte, baina edo ahu-
lak dira edo ez dira existitzen. 

Osasun sarbiderako ekitate ezak pertsonak sortu izan diren, bizi diren eta lan egiten duten tes-
tuinguruek baldintzaturik daude. Beste era batean esanda, Osasunaren Determinatzaile Sozia-
lek baldintzaturik.
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OMEk (2011) adierazten duen moduan, Determinatzaile horiek osasun-determinatzaile sozialak, 
ekonomikoak, politikoak, kulturalak eta ingurumenekoak dira, izan. Pertsonek eta komunitateek 
bizi dituzten egoerak dirua, boterea eta baliabideak banatzeko moduak baldintzaturik daude, 
bai toki mailan bai maila globalean. Osasunaren Determinatzaile Sozialak bi kategoriatan ba-
natzen dira: 

•	 	egiturazkoak	(diru-sarreren	banaketa,	bereizkeria	–adibidez,	genero,	klase,	etnia,	desgaita-
sun	edo	sexu-orientazioagatik–,	eta	desberdintasunak	indartzen	dituzten	egitura	politikoak	
zein gobernantzakoak)  

•	 	erdiko	 baldintzatzaileak	 (adibidez,	 bizi-baldintzak,	 inguruabar	 psikosozialak,	 jokabidezko	
faktoreak edo faktore biologikoak, eta osasun-sistema bera (...) 

Horrrez gain, eta horren ildotik, OMEk esaten du osasunean ekitate handiagoa izan nahi bada 
beste lehentasun sozial batzuetan ere aritu beharra dagoela.

Esate batera, Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarrak (2018) dio egoera ekonomikoak bal-
dintzatu egiten dutela trans pertsonek jasotzen dituzten mediku-zerbitzuen kalitatea. Era be-
rean, esaten du GIB infekzioak ez direla sortzen LGTBIQ+ izateagatik, pertsona horiek bizi dituz-
ten diskriminazio eta urrakortasun egoerengatik baizik.

Espainiako estatuaren kasuan, Carlo Gil-Borrelli, César Velasco, Carlos Iniesta, Paula de Beltrán, 
Javier Curto eta Pello Latasak (2017) azaldu zuten LGTBIQ+ pertsonek ekitate-ezari egin behar 
izaten dietela aurre osasun alorrean ere, heterosexualak direnekin alderatuz gero, zapalkuntza-
ko eta diskriminazioko testuinguru familiar eta sozialen eraginez.

Gauzak horrela, osasunaren ikuspegi sozialak erronka bat du aurrean: sexu- eta genero-anizta-
sunean urratsak ematea, osasunaren determinatzaile egiturazko zein bitartekoen desberdinta-
sun-ardatz bat gehiago den aldetik.

INTERSEKZIONALITATEA IKUSPEGI MODURA
Intersekzionalitatearen ikuspegia feminismoaren barruan sortu zen, Estatu Batuetako emakume 
arrazializatuen esperientziek akuilatuta. Emakume horiek sentitzen zuten feminismoak osotasun 
homogeneo baten modura hartzen zituela emakumeak, benetan alborapen handi bat gertatzen 
zenean arraza (zuria) eta klaseagatik (ertaina edo altua). Azaldu zuten feminismoaren proposa-
menak konplexuagoak izan behar zutela, askotariko zapalkuntzek zeharkatutako euren bizipe-
netatik abiatuta. Kimberlé Crenshaw, Nira Yuval-Davis, Julia S. Jordan-Zachery, María Lugones, 
Audre Lorde, Angela Davis edo Patricia Hill Collins-en gisako egileek, besteak beste, zentzua 
emanez joan dira ikuspegi horri.

Pertsonok bizi ditugun zapalkuntzak testuinguru jakin batzuetan ematen dira, eta zeharkatzen 
gaituzten ardatz ezberdinek (arraza, klasea, kapazitismoa, generoa, sexualitate, etab.) zehaz-
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turik daude. Esate baterako, emakume bat ez da une batean beltza, beste batean transa, beste 
halakoan lan prekarioa duena eta bestean paperik gabekoa. Intersekzionalitatearen ikuspegiari 
esker, bizitzak bere konplexutasunean uler daitezke, ez ardatz batzuen gehikuntza gisara, bai-
zik eta bizitza oso batzuk bezala, non nagusi den ereduak zapalkuntza jakin batzuk eragiten 
dituen. Adibideko emakume horrek ardatz horiek guztiak biltzen ditu, eta aurkitzen den unearen 
eta tokiaren arabera baldintzatutako egoera batzuei aurre egin beharra dio.

María Rodó-Zárateren ustez (2021), kontua ez datza egoera bat lehenespenez azaltzen duen 
ardatza zehaztean, baizik eta desberdintasun egoera zehatzak ulertzen laguntzen duten eta 
horiek sortzen dituzten egiturazko arrazoiak identifikatzean. Christian Carlo Gil-Borrelli et al.-ek 
(2017), intersekzionalitatea LGTBIQ+ kolektiboaren barruan txertatzea aztertzerakoan, esaten 
dute beste ardatz batzuk gehitu behar zaizkiela analisiari, hala nola pertsonen migrazio egoera, 
adina, askatasun gabezia, talde etniko jakin batekoak izatea, prostituzio egoera, etab.

Intersekzionalitateak, Angela Davis-ek erakusten duenez, lagundu egiten du zeharkatzen gaituz-
ten ardatz ezberdinen artean den lotura onartzen. Baina, horrez gain, justizia sozialaren aldeko 
borroken artikulazioa kontuan hartzen duen ikuspegi bat da. Hortaz, bada, era kolektiboan eta 
gizarte-eragile guztien artean Osasunaren Determinatzaile Sozialei era koherente batean hel-
tzen lagun dezaken ikuspegia izateagatik nabarmentzen da intersekzionalitatea.

EhUNTZEN DOAZEN BIZIPENAK
Osasunaren Determinatzaile Sozialei heltzerakoan, begirada zabalagoak eskatzen ditu, komu-
nitateko pertsona eta kolektiboak engaiatzeko modukoak. Modu intersekzional batean alterna-
tibak irudikatzea ahalbidetuko dizkiguten konplizitateen ehuntzea da erronka.

Arrazoi horregatik, erronka berriak identifikatzen lagunduko diguten esperientzia ezberdinen 
arteko elkarrizketa proposatzen da, tokiko testuinguru bakoitzetik abiatuta aldatzeko aukera 
berriak zabal ditzaten maila globalean ere.

Osasunaren, intersekzionalitatearen eta sexu- eta genero-aniztasunaren artean den loturan sa-
kontzea proposatzen dizuegu. Baita ikuspegi psikosozial baten garrantzian, bizi garen espa-
zioetan nola eragiten duten eta komunitatearen egitekoan sakontzea ere. 

Eztabaida horretan Honduraseko, Estatu Batuetako eta Euskadiko pertsona batzuk izango ditu-
gu bidaide, eta euren errealitate konkretu nola bizipen anitzetan oinarrituta Osasunaren Deter-
minatzaile Sozialei zentzua ematen lagunduko digute. Elkarrekin, izan emakumezko, gizonezko 
zein edotarikoak.
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