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medicusmundi Bizkaiak antolatzen dituen Jardunaldi hauetan osasunaren determinatzaile
sozialetan ikuspegi intersekzional batetik sexu- eta genero-aniztasuna txertatu beharraren
gainean 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 esku-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.
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Sexu- eta genero-aniztasuna (SGA), norberarena denetik kolektiboa denera
LGTBIQ+ pertsonek testuinguru bakoitzean egunero bizi dituzten GGEE urraketak ez dira gertaera 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 Altamirak 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.
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 begitantzen 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 pertsonak, “normalak”
izatera zuzentzen direnak, heterosexualitatea desira gisa erreproduzitzen dutenak. Pertsona horiek dira gay eta
lesbiana zuriak, ahalmen ekonomikoa dutenak, ezkontzen 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.
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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 jarraituz, kalkulatzen da kolektibo horien aurka egindako delituen %17 baino ez
dela salatzen. Hondurasen, Cattrachas sare lesbiko feministak adierazitakoaren arabera, 366 pertsona indarkeriaz hil zituzten sexu-orientazio eta genero-identitateagatik 2009. urtetik 2020. urtera bitartean.
Testuinguru bakoitzean LGTBIQ+ pertsonen kontrako indarkeria modu eta intentsitate ezberdinez 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 menderatzailearen alternatiba kolektibo
batzuk irudikatzeko. Eraldakuntza sozialaren subjektu politikoak dira, urteak daramatzatenak aliantzak ehuntzen
eta bizitzeko duinak diren bizitza horiek galdegiten. Ekuadorren Guayaqueer, Palestinan alQaws, Brasilen LGBTQ
Indigenak eta MST, edo Euskadin Harro plataforma gisako kolektiboa

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 ahulak dira edo ez dira existitzen.
Osasun sarbiderako ekitate ezak pertsonak sortu izan diren, bizi diren eta lan egiten duten testuinguruek baldintzaturik daude. Beste era batean esanda, Osasunaren Determinatzaile Sozialek 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 banatzen dira:

Y	egiturazkoak (diru-sarreren banaketa, bereizkeria –adibidez, genero, klase, etnia, desgaitasun edo sexuorientazioagatik–, eta desberdintasunak indartzen dituzten egitura politikoak zein gobernantzakoak)

Y	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 baldintzatu egiten dutela trans pertsonek jasotzen dituzten mediku-zerbitzuen kalitatea. Era berean, esaten du GIB infekzioak ez direla
sortzen LGTBIQ+ izateagatik, pertsona horiek bizi dituzten 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, zapalkuntzako eta diskriminazioko testuinguru familiar eta
sozialen eraginez.
Gauzak horrela, osasunaren ikuspegi sozialak erronka bat du aurrean: sexu- eta genero-aniztasunean urratsak
ematea, osasunaren determinatzaile egiturazko zein bitartekoen desberdintasun-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 proposamenak konplexuagoak izan behar zutela, askotariko zapalkuntzek zeharkatutako euren bizipenetatik 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.) zehazturik 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, baizik eta bizitza oso batzuk bezala, non nagusi den ereduak zapalkuntza jakin batzuk
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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 gaituzten 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 heltzen lagun dezaken ikuspegia izateagatik nabarmentzen da
intersekzionalitatea.

Ehuntzen doazen bizipenak
Osasunaren Determinatzaile Sozialei heltzerakoan, begirada zabalagoak eskatzen ditu, komunitateko pertsona
eta kolektiboak engaiatzeko modukoak. Modu intersekzional batean alternatibak 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 sakontzea proposatzen dizuegu. Baita ikuspegi psikosozial baten garrantzian, bizi garen espazioetan nola eragiten duten eta komunitatearen egitekoan sakontzea ere.
Eztabaida horretan Honduraseko, Estatu Batuetako eta Euskadiko pertsona batzuk izango ditugu bidaide, eta
euren errealitate konkretu nola bizipen anitzetan oinarrituta Osasunaren Determinatzaile Sozialei zentzua ematen
lagunduko digute. Elkarrekin, izan emakumezko, gizonezko zein edotarikoak.
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biografia
Doktoratu ondoko ikertzailea Brigham and Women’s Hospital-eko Medikuntza Sailean, Harvardeko Medikuntza Eskolan eta Fenway en Fenway Health Institutuan.
Rodrigo Aguayo-Romerok AEBetako George Washington Unibertsitateko Psikologia Klinikoa/
Komunitarioa programan lortu zuen doktoregoa. Transgenero populazioaren osasunari buruzko
ikerketaren doktoretza-ondoko programa bat osatzen ari da Brigham and Women’s Hospital
erakundean, afiliazioekin Harvard-eko Medikuntza Eskolan eta AEBetako Fenway Institutuan.
Rodrigo Psikologiaren Amerikako Elkartearen lan-taldeko presidentekidea da, eta ‘Transgenero
pertsonekin eta genero sortzaileko pertsonekin psikologia-praktikarako gidak’ eguneratzeaz
arduraduna. Bere ikerketa GIBak eta HIESak erasanak izanik genero, sexu, etnia-arraza eta alderdi
sozioekonomikotik gutxiengoan direnek dituzten arrisku-jokabideak eta osasun desberdinak
aztertzera zuzentzen da. Ikerketa, batez ere, gizonekin sexu-harremanak dituzten transgenero
arrazializatuei eta gizonezko latinoei eragiten dizkieten osasun desberdintasunetara bideraturik
du, intersekzionalitate eta sindemia ikuspegiak erabilita.
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laburpena
Intersekzionalitatea sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegitik hartu izan da hasiera-hasieratik. Intersekzionalitatea feminista Beltz batzuen, argiro lesbiana batzuen, ezin baloratuzko ekarpenetik sortu zen. Analisi-esparru bat da intersekzionalitatea, egiturazko desberdintasunengatik bazter geratu diren pertsonek zapalkuntzako
sistema hauekin elkarreraginean nola aritzen diren eta horrek euren osasunean nolako eragina duen azaltzeko
erabil daitekeena. Dauden analisi intersekzional ezberdinak kategoriatan banatuz gero, intersekzionalitate deskriptiboa eta intersekzionalitate analitikoa daude. Bi analisi kategoria horiek lagun dezakete LGTBIQ+ populazioak osasunean jasaten dituen ekitate ezak murrizten. Intersekzionalitate deskriptiboak baliabideak non banatu
erabakitzeko aukera ematen digu, zein talde intersekzional zehatzek behar dituzten identifikatuz. Intersekzionalitate analitikoak, berriz, esku-hartzeen ikuspegia eratu dezaketen modifikatzaileak identifikatzen laguntzen digu.
Ekitate gabeziak garatzen diren testuinguru historiko eta politikoa ulertzea, gainera, zerizanezkoa da LGTBIQ+
jendearen osasuna hobetzeari begira zer gomendio eman zehaztu ahal izateko. Identitate sozialen inguruan egin
ordez prozesu sozialen inguruan ekimenak diseinatu eta inplementatzen ditugunean, eta inplementatze horren
alderdi bakoitza LGTBIQ+ pertsonengana zuzentzen dela ziurta dezakegunean, intersekzionalitatearen espiritua
bizirik dago.

13

Bazterretik erdigunera: Intersekzionalitatea eta Sexu- eta Genero-Aniztasuna osasun publikoan

Bazterretik Erdigunera: Intersekzionalitatea eta
Sexu- eta Genero-aniztasuna Osasun Publikoan
Bazter egotea osotasunaren parte izatea da baina gorputz nagusitik kanpo egonez.
Kentuckyko herri txiki batean bizi ginenon estatubatuar emakumezko Beltz batzuentzat,
trenbideak gure marjinaltasunaren eguneroko oroigarria ziren. Trenbide horien inguruan
zeuden zolatutako kaleak, sartzerik ez genuen dendak, jatera sartu ezin ginen jatetxeak,
eta aurpegira zuzenean begiratu ezin genien pertsonak.
Mundu bat eraikitzen zen trenbide horien inguruan, eta zerbitzari, atezain, prostituta
gisa lan egin genezakeen bertan, zerbitzu modura izanik, betiere. Mundu horretara sar
gintezkeen, alabaina ezin ginen bertan bizi. Beti bazterrera itzuli behar izaten genuen,
trenbideen bestaldera, hiriaren kanpoaldeko txabola nahiz etxe abandonatuetara. Baziren
gure itzulera bermatzen zuten legeak. Izan ere, itzultzen ez baginen gaztigua jasotzera
arriskatzen ginen. Bizi izan ginen eran, beti mugan, errealitatea ikusteko modu partikular
bat garatu genuen. Gure begirada kanpotik barrurakoa eta barrutik kanporakoa da,
bietarikoa. Arreta erdigunean bezainbeste jartzen dugu bazterrean. Biak ulertu genituen.
Ikuskera horrek gogorazi zigun badela unibertso oso bat, gorputz printzipal bat,
bazterrak eta erdiguneak osaturikoa. Gure biziraupena baztergunearen eta erdigunearen
etengabeko kontzientzia publikoaren mende zegoen, eta osotasun horren guztiaren
beharrezko eta funtsezko zati ginenaren etengabeko aitortza pribatuaren mende.
(hooks, 1984)
bell hooks estatubatuar feminista Beltzak, bere Teoria Feminista: Bazterretatik Erdigunera izenburuko liburuan
(1984), esaten du historikoki marjinaturik egon diren pertsonak jakinean daudela euren zapalketa posizionamenduaz, egituraz legeek edo politika publikoek euskarritzen dituztenak. Eta kontzientzia eta aitortza lagun direla
gonbidatzen du feminismoa justizia sozialeko mugimendu bat izatera, bai hitzez hitz bai irudiz ertzetan bizi direnen beharrak lehenetsiko dituena. bell hooks bezalako feminista Beltzei esker darabilgu gaur egun intersekzionalitatea analisi-esparru gisara. Iparralde globalean feminismo Beltzari ezin baloratuzko ekarpenak eskaini izan
dizkien emakume Beltzen artean, batik bat Estatu Batuetan, erregistro historikoan aurrenetako bat bezala jasorik
dugu Sojourner Truth esklabo ohi eta abolizionista 1951eko bere Ez ote naiz ni emakume bat? diskurtsoarekin.
Hegoalde globalean, berriz, Ochy Curiel, Yuderkis Espinosa eta Mara Viveros Vigoya bezalako feminista dekolonial arrazializatuak ditugu; emakume horiek ere ezin baloratuzko ekarpenak egin dituzte zapalkuntzak latinoamerikar testuinguru soziokulturaletik ulertzeko. Baina intersekzionalitatearen ideia nagusietako asko 60.eneko
urteetan joan ziren hezurmamitzen, Estatu Batuetako emakume Beltzak mugimendu sozial feminista Beltzetan
antolatzen hasi zirenean (Collins, 2015). Combahee River Collective izenekoaren (Combahee Collective, 1983)
adierazpena da horietako funtsezko testu bat. Baina 1989. urtea izango zen feminismoaren ideia nagusi horiek
akademiara iritsi zirenean, eta Patricia Hill Collins eta Kimberlé Crenshaw bezalako akademiko feminista Beltzek landu zituzten. Horiek dira kontzeptu horiek ‘intersekzionalitate’ gisara biltzearen erantzule (Collins, 2000;
Crenshaw, 1989, 1991).
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Teoria
Intersekzionalitatearen definizioaren barruan, aplikatzeko beharrezkoak diren funtsezko hiru printzipio daude
(Bowleg, 2012; Cho et al., 2013; Crenshaw, 1991) (Else-Quest & Hyde, 2016): (1) pertsona guztiek askotariko identitate eta posizio sozialak dituzte, elkar gurutzatzen eta eratzen direnak (adibidez, generoa, arraza/etnia, klasea);
(2) boterea eta ezberdintasuna aztertu beharra dago posizio sozial bakoitzean txertaturik den botere-espektroa
jorratzeko; eta, (3) maila indibidualean diren askotariko posizioak prozesu sozialekin gurutzatzen dira egitura
mailan, osasun-baldintza ezberdinak sortzeko.
Intersekzionalitatea erabiltzeko interesa esponentzialki handitu delarik, horren txertaketa, nagusiki, askotariko
identitate sozialen gurutzagunearen ebaluaziora zuzendu da, teorian eta praktikan intersekzionalitateak duen
zentralitatean erreparatu gabe (Aguayo-Romero, 2021; Crenshaw, 1989). Intersekzionalitatea pribilegiozko eta
zapalkuntzako sistema elkargurutzatuak aztertzeko sortu izan zen, hanpadura arrazismoan, sexismoan, heterosexismoan eta klasismoan jarriz (Aguayo-Romero, 2021; Bowleg, 2012; Combahee River Collective, 1983; Crenshaw,
1989). Funtsezkoa da bereiztea intersekzionalitatea, identitate sozialen bidegurutzean ardaztu ordez, pribilegiozko eta zapalkuntzako sistemen gurutzagunean ardazten dela. Elkar gurutzatzen diren identitate sozialak ditugu
pertsona guztiok, baina pertsona guztiok ez gara historikoki marjinaturik egon diren taldetakoak, edo ez ditugu
bizi gurutzatutako zapalkuntza sistemikoaren esperientziak (Aguayo-Romero, 2021).
LGTBIQ+ populazioa jende kalteberatzat hartzen da, eta osasun arazoak izateko duten joera aurre egin beharrean
den zapalkuntza sistemikoaren ondorio da. Sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegia zerizanezkoa da osasun
publikoko esku-hartzeek identifikatu eta gogobete ditzaten sexu-orientazioarekin edo genero-identitatearekin
zuzenean loturik den jendearen beharrak. Sexu- eta genero-aniztasunean oinarritutako ardatz esklusiboak
beste zapalkuntza sistema batzuk ere badirela kontuan ez hartzeko arriskua du, eta, ondorioz, oro har LGTBIQ+
populazioari aplikagarriak diren baina kolektibo horren barruan beharrik handienean direnen beharrak bete
ahal izateko aski ez diren erantzun batzuk ekarri ohi dituzte. Beharrik handieneko horien artean dira beste
talde zaurgarri batzuetakoak ere badiren pertsonak, esaterako baliabide ekonomiko baxuko LGTBIQ+ pertsona
arrazializatuak. Hori dela eta, sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegia duen intersekzionalitateak LGTBIQ+
populazioaren beharrak betetzeko potentzial handiagoa du.
Gainera, LGTBIQ+ populazioaren zaurgarritasuna ez da beti sortzen bere sexu-orientazioagatik. Nik, adibidez,
azterlan bat egin nuen emakumezko transgenero arrazializatuen eta GIB azterketen patroien artean den
loturaren transmisoginia, arrazismo eta klasismo gurutzaguneari buruz (Aguayo-Romero, 2019). Emaitzek erakutsi
zuten transmisoginia, arrazismo eta klasismoko esperientzia-gurutzaguneak azaltzen zituzten emakumezko
transgenero arrazializatuek aukera handiagoa zutela GIB azterketa azken urtean egiteko, eta horrek adierazten
du badela lotura bat bereizkeria intersekzionala bizitzearekin eta jokabide erresilienteetan parte hartzearekin,
esaterako GIB azterketa egiteari dagokionez. Alabaina, soilik arrazismo-esperientziak adierazi zituzten
emakumezko transgenero arrazializatuek probabilitate neurrigabeki handiagoa zuten GIB azterketak sekula
egin gabe egoteko azterlanean parte hartu zuten besteekin alderatuz gero. Ardatz batean bakarrik zentratu izan
banintz, esaterako transmisoginian, ez nituzkeen identifikatuko arrazismoak okerrerako nola eragin izan zuen
GIB azterketak egiteko jokabide horien zertzeladak, baina beste zapalkuntza batzuekin gurutzatu zenean GIB
azterketak asko igo ziren. Intersekzionalitatea aplikatuz, xehetasun handiagoz identifikatu daiteke gurutzatzen
diren prozesuek kaltetuak zein babestuak diren osasun-baldintza batzuk eragiten dituztela. Horren ondorioz,
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medikuek kalteberenak lehenetsi ditzakete prebentzio- eta tratamendu-zerbitzuak esleitzean, zeinak hizpide
ditugun komunitateen beharren arabera proportzionalak izan behar bailukete. Era horretan, intersekzionalitatea
txertatuz gero aukera dugu LGTBIQ+ populazioaren osasunean inpakturik handien duten zapalkuntza sistemak
identifikatzeko ere.
Esan gabe doa osasun-zerbitzuetarako sarbidea sustatzeko gure ahaleginetan sexu- eta genero-aniztasunaren
ikuspegia izatea eskutik doala intersekzionalitatearen printzipioekin. Esparru teorikoa, berez, sexu- eta generoaniztasunaren kontzientziarekin garatu izan zen hasieratik. Adibidez, Combahee River kolektiboak bere adierazpenean era esplizituan aipatzen du aktiboki konprometiturik dagoela zapalkuntza arrazial, sexual, heterosexual
eta klasekoaren aurkako borrokarekin (Combahee River Collective, 1983). Feminismo Beltzaren ekarpen nagusienetako batzuk ere argiro utzi dute emakume lesbiana Beltzak direla. Hori da, esate batera, bell hooks, Audre Lorde
eta Barbara Smith-en kasua. Eta azken urteotan teoria moldatua izan da, bereziki transgenero eta genero anitzeko populazioari aplikatzeko, zisgenerismoa izanik populazio horri eragiten dion zapalkuntza-sistema nagusia (de
Vries, 2015; Lacombe-Duncan, 2016; Wesp et al., 2019).

PraxiA
LGTBIQ+ populazioari eragiten dioten ezin konta ahala zapalkuntza-sistema daude. Praktikan, gure analisia gero
eta konplexuagoa bilakatzen da, zenbat eta zapalkuntza-sistema gehiago miatu. Analisia, baina, ardatz nagusi
baten inguruan zentratu beharra dago, ondoren hortik beste hainbat sistema aztertzeko. Sexu- eta generoaniztasunaren ikuspegitik abiatuta, gure analisiaren ardatz nagusia hau izan behar du: heterosexismoak eta
zisgenerismoak nola eragiten duen LGTBIQ+ populazioaren osasunean. Heterosexismoaz edota zisgenerismoaz
gain, gure analisiak arrazismoa eta klasismoa ere bildu ditzake, praktikan horiek direlako aztertuenetako bi,
duten eragin kaltegarriarengatik, hainbat eremutan zabalduta erregistratuta delarik (Aguayo-Romero, 2021;
Combahee River Collective, 1983). Badira testuinguruaren arabera aintzat hartuak izan behar liratekeen beste
zapalkuntza-sistema batzuk ere, zirt edo zarteko eragina dutelako osasun baldintzetan, kapazitismoa kasu
(Aguayo-Romero, 2021).

Metodologiak
Intersekzionalitatea inplementatzerakoan metodologia kualitatiboak erabili izan dira gehienik ikerketarako esparru teoriko gisa. Metodologia kuantitatiboak, aldiz, gero eta onarpen handiagoa jasotzen joan dira azken urteotan, esparru teoriko intersekzionalak erabiliz ezartzean. Hein batean, ahal diren analisi kuantitatibo motetan
izandako urratsei zor zaio hori. Metodologia hainbat faktoreren arabera hautatzen da, eta, oro har, onura handiak dakartza metodologia mistoak aplikatzeak. Metodologia kualitatiboak, kuantitatiboak eta mistoak nola ezarri
azaltzen duten hainbat gida garatu izan dira. Komunikazio honetan, bi analisi-kategoria nabarmendu nahi ditut:
intersekzionalitate deskriptiboa eta intersekzionalitate analitikoa (Bauer & Scheim, 2019).
Intersekzionalitate deskriptiboak botere eta pribilegio intersekzionalaren posizioetan oinarrituta zehazturiko
hainbat taldetan banatzen diren emaitzak aztertzen dituzten analisiak biltzen ditu (Bauer & Scheim, 2019).

16

Bazterretik erdigunera: Intersekzionalitatea eta Sexu- eta Genero-Aniztasuna osasun publikoan

Intersekzionalitate analitikoak, berriz, emaitzen berdintasun gabeziara eramaten duten prozesu kausalak
identifikatzea helburu duten analisiak hartzen ditu kontuan (Bauer & Scheim, 2019). Intersekzionalitate
deskriptiboaren kategoria da gehienik erabiliena, aplikatzen errazena delako eta praktikan gehiago erreparatu
zaiolako identitateen intersekzioari (sexu-orientazioa, arraza/etnia) prozesu sozialen intersekzioari baino
(heterosexismoagatiko edo arrazismoagatiko bereizkeria). Aipatu beharrekoa da historikoki egiturazko
desberdintasunengatik marjinaturik egon diren talde askotakoa izateak ez duela bermatzen pertsona batek
zapalkuntza inoiz edo denbora osoan biziko duenik. Pertsona batzuk zapalkuntzaren xede izatera daramatzan
arrazoia bilatzerakoan, beste pertsonek arau sozialen, errealitate politikoen eta legezko inguruneen arabera
zapaldu horiek hautemateko duten modura jo behar da (Aguayo-Romero, 2021). Zapalkuntzaren bizipena ez
dute izango LGTBIQ+ pertsona guztiek; hori dela eta, zapalkuntzaren eta boterearen baldintzatzaile bezala
identitate sozialak erabiltzeak mugatu egiten du intersekzionalitatearen inplementazioa (Aguayo-Romero, 2019,
2021). Dena dela, populazio bat modu sistemikoan bazterturik izan denean, intersekzionalitate deskriptiboarekin
hasteak onura handiak dakartza, aukera emango duelako hainbat talde intersekzionali nola eragiten dien
identifikatzeko, adibidez nortzuk duten GIB tasa altuena emakumezko transgenero Beltzen eta emakumezko
transgenero Zurien artean.
Bestetik, intersekzionalitate analitikoak prozesu sozialetara zuzentzea ahalbidetzen digu, bereizkeria
bizipenetara, kasurako, eta maila indibidualean pribilegiozko eta zapalkuntzako sistemen intersekzioaren
eragina ebaluatzeko aukera ematen du, populazio mailan gure ulermena hobetzeaz gain (egiturazko bereizkeria,
esaterako) (Aguayo-Romero, 2019, 2021; Crenshaw, 1989). Esan beharra dago intersekzionalitatea ez dela
ohiko moduan egiaztagarria den teoria bat, baizik eta analisi-esparru bat dela. Baina berriki burututako ikerketa
intersekzional kuantitatiboek adierazten dute elkar gurutzatzen diren pribilegiozko eta zapalkuntzako askotariko
sistemen identifikazioa ez doala nahitaez lotuta osasun emaitza okerrago batzuei, eta, zenbaitetan, babesemaitzei lotu daitezkeela, arestian aipatutako nire adibidean bezala (Aguayo-Romero, 2019, 2021; Bowleg,
2012; Earnshaw et al., 2018). Bi analisi-kategoriek lagundu dezakete osasunean desberdintasunak murrizteko
helburuan; intersekzionalitate deskriptiboak baliabideak non banatu erabakitzeko aukera ematen digu, zer
talde intersekzional zehatzek behar dituzten identifikatuz. Intersekzionalitate analitikoak, bere aldetik, eskuhartzeen ikuspegia eratu dezaketen modifikatzaileak identifikatzen laguntzen digu. Beste era batera esanda,
heterosexismoa edo zisgenerismoa murrizteko esku-hartzeak sortu ditzakegu, fokua prozesu sozialean bertan
jartzen delako, ez identitate sozialean. Ekitate ezak garatzen diren testuinguru historiko eta politikoa ulertzea,
gainera, zerizanezkoa da LGTBIQ+ jendearen osasuna hobetzeari begira zer gomendio eman zehaztu ahal
izateko (Aguayo-Romero, 2021).
Intersekzionalitate deskriptiboaren erabilera azaldu dezakegu AEBetan eta Ekuadorren covid-19aren pandemiari
eman zaion erantzunaz baliatuta. AEB eta Ekuador aipatzen ditut, herrialde horiek ezagutzen ditudalako nik
gehien, baina baita hurrenez hurren Iparralde eta Hegoalde globalaren adibidetzat erabil ditzakedalako ere.
AEBetan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) eta Ekuadorren INISP Osasun Publikoaren Ikerketarako
Institutu Nazionala dira dagozkien herrialdeetan covid-19aren kasuen datuak eta adierazleak emateko erakunde
erantzule nagusiak. Euren web-orrietan sartuz gero, garbi ikusi daiteke zer identitate lehenesten dituzten datuak
ematerakoan. Alde batetik, CDC erakundeak sexu, arraza/etnia, adina, desgaitasuna eta jurisdikzioa/estatua/
eskualdea kontuan hartuta banatzen ditu koronabirus kasuak. INISPek, berriz, datuak sexuaren eta probintziaren
arabera banatuta besterik ez ditu ematen. Testuinguru soziokulturala kontuan hartzen badugu, esan daiteke
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AEBetan gehiago erreparatzen zaiola arrazismoari zapalkuntza-sistema nagusietako bat bezala. Ekuadorren
klasismoari ematen zaio garrantzi handiago, nahiz eta hori ez den jasotzen INISPek emandako datuetan. Halere,
batean zein bestean ez da egon LGTBIQ+ populazioa lehenetsiko duen ekimenik estatuaren aldetik covid-19aren
pandemiari emandako erantzunean, nahiz eta bi herrialdeetan LGTBIQ+ populazioa populazio-giltzarritzat
hartzen den osasun publikoari dagokionez. AEBetan, ordean, kasuak arraza/etniaren, sexuaren, adinaren eta
beste identitate batzuen arabera elkargurutzatu izan direnez, aukera eman du bereziki azpitalde intersekzionalei
zuzendutako azterketa eta txertaketa kanpainak burutzeko, horietako aukera erraztuz. Hori bereziki onuragarria
izan da pertsona arrazializatu askoko komunitateentzat. AEBetan eta Ekuadorren ez da lehenetsi izan sexueta genero-aniztasunaren ikuspegirik LGTBIQ+ populazioari estatu mailan osasun publikoaren alorreko
erantzuna ematerakoan. Bi herrialdeek onura itzela jasoko lukete asmo gehiago jarriko balute sexu- eta generoaniztasunaren eta intersekzionalitatearen ikuspegiarekin inplementatzeko, ez dago eta datu zehatz eta argirik
LGTBIQ+ populazioari nola eragin dion jakiteko. Gizarte zibila eta gobernuz kanpoko LGTBIQ+ antolakundeak
izan dira LGTBIQ+ populazioaren beharretara zuzendutako erantzunak garatu dituztenak.
Esan daiteke estatu mailan AEBek eta Ekuadorrek bazterrean utzi izan dutela LGTBIQ+ populazioa covid-19ari
emandako erantzunean. Daturik bildu ez dutenez, ez da ikustarazi pandemiak nola eragin dion populazio horri.
Estatuek emandako erantzun horrek agerian uzten du LGTBIQ+ populazioak bazterretik erdigunera eramateko
beharra, ez bakarrik covid-19aren kontuan. Populazio hori bazterretik erdigunera eramateko, marjinatutako
pertsonak erdigunera ekartzeko hainbat era azpimarratzen ditu intersekzionalitateak.
Intersekzionalitateak dioskunez, LGTBIQ+ pertsonak kontuan izan behar dira bazterretik erdigunera eraman ahal
izateko urrats bakoitzean, burutzen ariko garen prozesuaren hasieratik amaieraraino. Ikerketari dagokionez,
esan nahi du LGTBIQ+ pertsonek parte hartu behar dutela ikerketaren garapenean, inplementazioan, analisian
zein zabalpenean (Aguayo-Romero, 2019, 2021). Ikerketaren parte-hartzaile hutsak izateaz harago, LGTBIQ+
pertsonek parte hartu behar dute ikerketaren prozesuan, ikerketa-ekintza parte-hartzailea bezalako metodologien
erabilpenarekin, praxian intersekzionalitatea nabarmentzearekin lerraturik den ikuspegi batez. Literaturaren
berrikuspen bat gainera, ez da aipatzera mugatu behar, era kritikoan ere konprometitu behar da hizpide ditugun
talde marjinatuetakoak diren egileen ekarpenekin, eta baita intersekzionalitatearen teoria eta praxia garatu
zuten eta zabaltzen jarraitzen duten akademiko feminista Beltz eta lesbianen ekarpenekin ere (Agénor, 2020;
Aguayo-Romero, 2021; Bowleg, 2012; Combahee River Collective, 1983; Crenshaw, 1989; Curiel, 2017). Ikerketataldeek LGTBIQ+ pertsonak izan behar lituzkete bere ekipoetan, bizi izan dituzten esperientziak eta gorpuzturik
dituzten ezagutzak eskaini ditzaketelako ikerketa-prozesuaren alderdi guztietan. LGTBIQ+ populaziokoak
izan gabe ikerketa-taldea osatzen dutenek hausnartu eta aztertu egin behar dute euren posizioa, intereseko
komunitateen ulermenerako dituzten indarguneak eta mugak azter ditzaten.
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Konklusioa
Egiturazko heterosexismoaren edo zisgenerismoaren presentzia aitortzetik harago joan beharra dugu osasun
publikoaren alor guztietan, era esplizituan aztertuz elkar loturik diren zapalkuntza-sistemek osasunarekin lotutako
emaitzetan duten eragina.
Ekimenak identitate sozialen inguruan burutu beharrean prozesu sozialen inguruan diseinatzen eta inplementatzen
ditugunean eta inplementatze horren alderdi bakoitzak erdigunean LGTBIQ+ pertsonak dituela ziurtatzen
dugunean, intersekzionalitatearen espirituak bizirik dirau gure lanean (Aguayo-Romero, 2021). Teorian urratsak
emateko eta praxia jakinarazteko erantzukizuna dugu, LGTBIQ+ populazioaren osasunean ekitatea sustatzen
duten justizia sozialeko ahaleginekin bat eginez.
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biografia
Medikuntza ikasketak egin nituen EHUren Gasteizko fakultatean.
Psikiatriako nire 4 urteko prestakuntza Barneko Mediku Egoiliar gisa egin nuen Galdakaoko
Ospitaleko Psikiatria Zerbitzuan.
Egonaldi hori amaiturik, Aita Menni Ospitale Psikiatrikoko egonaldi luze eta ertainean egin
nuen lan, eta hortik Galdakaoko Ospitaleko Elikadura Jokabidearen Nahasmenduetako kanpo
kontsultara eta Psikiatriaren Interkontsulta Zerbitzura egin nuen jauzi. Elikadura Jokabidearen
Nahasmenduko kontsultan lan egin izan nuen denboran kontziente egin nintzen presio sozial
heteronormatiboak zenbateraino zehazten zuen emakumeok izan behar genuen itxura eta
horrek sortzen zuen sufrimendu zein patologia.
Lan horretan 3 urte eman ondoren, Erdialdeko Amerikatik urtebetez itzuli bat ematea erabaki
nuen eta horrek nire lanari ikuspegi psikosozial batetik heltzen irakatsi zidan.
2008an Barakaldoko Adikzioen Osasun Mentaleko Zentroan hasi nintzen lanean. Orduan sortu
zen krisi finantzarioak sexu- eta genero-aniztasuna nire praktika klinikoan txertatzera eraman
ninduen. Substantzien erabilera problematikoari ezinbestean loturik den testuinguru sozialak
erakunde eta gizarte-zerbitzuekin harreman estuan koordinatuz lan egitea eskatzen zuen.
Substantzien erabiltzaileek zuten estigmak jatorri sozialeko kausalitatea bat islatzen zuen,
atzeraelikatzen zena. Estigma horrek emakumeengan bereziki zuen inpaktuak, adikzioetan
laguntzeko zentroetan horrek zuen ordezkapen murritzak, genero-ikuspegian eta horrek
substantzien erabileran eta horren ondoriozko askotariko indarkerietan sakontzera eraman
ninduen.
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Sarrera
2013-2020 aldirako Euskadiko Osasun Planean baieztatzen da populazio baten osasun-maila gizarte-taldeen arteko
osasun-banaketarekin lotuta dagoela eta talde horien arteko desberdintasunak islatzen dituela. Populazioaren
osasuna hobetzeak honako desberdintasun sozial hauek kontuan hartzea dakar, hala nola generoaren, klase
sozialaren, bizilekuaren, jatorrizko herrialdearen, desgaitasunaren, lan-motaren eta lan-baldintzen arabera
definitutako gizarte-taldeen arteko desberdintasun sistematikoak, saihesgarriak eta bidegabeak. 1
Osasun-baldintzatzaileak esparru teorikoan txertatzen dituen osasun-eredua eredu biopsikosoziala da,
biologiaren, psikologiaren eta testuinguru sozialaren arteko interakzioa inplikatzen duen ikuspegi integrala.
Gaixotzeko prozesuaren kausalitatea hiru elementu horien arteko elkarrekintza dinamikoaren ondoriotzat hartzen
du, faktore anitzekoa dena.
Adikzioen arloan jarriko dut arreta, hori baita nire lan-eremua, eta OGB (Osasunaren Gizarte Baldintzatzaileak),
eredu biopsikosoziala eta gizarte-hauskortasunari buruz jardungo dut.

Adikzioen arloa
Patologia adiktiboaren eredu neurobiologikoaren garapena zirraragarria da, azken urteotan garapen ikaragarria
izan du eta ikerketa-eremu erakargarria eta puntakoa bihurtu da. Hala ere, droga/subjektu harreman horretan
ere interesgarria da testuinguru soziokulturalaren eta gizarte-hauskortasunaren eragina. Adikzio baten
kontzeptualizazio etiopatogenikoa jada ez dago substantzian (edo adikzioa eragin dezakeen jokabidean) eta
substantzia-subjektu erlazio binarioan zentratuta, baizik eta subjektu, substantzia eta testuinguru soziokulturalaren
arteko interakzio dinamikoan oinarritutako eredu batean.
Testuinguru soziokulturala babeslea izan daiteke, edo desabantaila eta desberdintasuna sor dezake gizakiaren
garapen fisiko, mental eta sozialerako aukeretan. Gizarte-kalteberatasunak desabantaila-baldintza horiei
erreferentzia egiten die.
Ayres et al.-en arabera, gizarte-hauskortasun edo -kalteberatasunaren kontzeptu horren helburua da talde
sozialak eta gizabanakoak ikusaraztea gizarteko, politikako eta/edo juridikoko hauskortasun-egoeretan, haien
herritartasun-eskubideak sustatzean, babestean edo bermatzean. Kontzeptu hori osasun publikoan sartu zen
hiesaren epidemiaren aurrean aktibismoaren eta Giza Eskubideen aldeko mugimenduaren arteko elkarguneen
emaitza gisa, arrisku indibidualaren kontzeptua gainditzeko ahaleginean, gizarte-kalteberatasunaren ikuspegi
berri batekin. Kontzeptu epidemiologikoa arrisku-talde izatetik arrisku-egoera izatera igaro zen, eta horrek
pertsonen estigmatizazioaren pisua kentzeko joera du, arazoarekiko kezka unibertsalizatzen du eta prebentzioan
inplikazio aktiboa sustatzen du. Horrela, kontzeptu horrek argi uzten du jokabide babesle baterako aldaketa ez
dela informazioarekin eta borondatearekin bakarrik lortzen, baliabide kultural, ekonomiko eta juridikoekin baizik,
gaur egun ez baitaude modu berean banatuta gizarte-taldeen artean. Arrisku-egoeren konplexutasuna ulertzeko,
paradigma biomedikoek (batez ere bizi-estiloena) eragindako sinplifikazioetatik arrisku-ideiara igaro behar da.
Hau da, arriskua jadanik ez da ulertu behar modu isolatuan gertatzen diren portaeratzat; aitzitik, gizartearen
egiturazko elementuak kontuan hartu behar dira (eskola, lana, etxebizitza, osasuna, aisialdia). 2
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Camarotti AC eta Kornblit Al-ek adierazi dute kontuan hartu behar dela kalteberatasuna ez dela bitarra,
dimentsio anitzekoa eta harremanetakoa baizik; ez da unitarioa, beti daude graduazioak; ez da egonkorra,
etengabe mutatzen da denboran; pertsonak ez dira zaurgarriak, zaurgarri daude. Hori dela-eta, kalteberatasuna
murrizteko ekintzak maila indibidualetik sozialera mugitu dira. “Jarrera konstruktibista” horrek erraztu egiten
du pertsonek beraientzat zentzua duen informazioa bilatzea, mobilizatzea eta zaurgarritasun hori gainditzeko
tresnak aurkitzea. 2
Kalteberatasun psikosoziala ez da egoera puntual bat; prozesu bat da eta modu interdependentean artikulatzen
dira ibilbide indibidualak (gertaera eta egintza biografikoak, bira existentzialak markatzen dituzten egoerak,
etab.), loturak, elkarrekintzak eta testuinguru sozioinstituzionalak (arauak eta erakunde sozialak, politikoak
eta kulturalak). Artikulazio horrek baldintzatu eta bitartekotzen ditu ikasleen arteko praktikak eta harremanak,
baliabide eta kapital jakin batzuetarako sarbidea ematen edo ukatzen die, eta, ondorioz, arrisku-egoerekiko
esposizio-mailetan eragiten du. 2

Osasunaren Gizarte Baldintzatzaileak (OGB),
eredu biopsikosoziala eta gizarte-hauskortasuna
Osasunaren kalteberatasun edo gizarte-baldintzatzaile hori, “kausen kausa” ere esaten zaiona, diruaren, boterearen
eta baliabideen banaketaren emaitza da mundu mailan, nazio mailan eta toki mailan, eta, aldi berean, hartutako
finantza- eta gizarte-politiken mende dago, eta osasun-arloko ekitate ezik gehienak azaltzen dituzte. 3. Aukeraberdintasunean eragiten duen oro, hala nola generoa, eskola-uzte/-porrota eta ghetto-eskolak, etnizitatea eta
jatorrizko herrialdea, lan-mota eta -baldintzak, langabezia, kontsumitzen duenaren estigmatizazioa, etxebizitza
duinik ez izatea, pobrezia eta gizarte-bazterketa substantzien erabilera kaltegarrien eta bestelako mendekotasun
portaeren kausazko elementuak dira. Hala, adikzioen edo, oro har, osasunaren arloan lan egiteak berekin dakar
faktore pertsonalak, familiarrak, hezkuntzakoak, lanekoak, gizartekoak, ekonomikoak, kulturalak eta politikoak
kontuan hartzea, bai eta substantzia/mendekotasuna sortzen duen portaera beraren ondorioak ere.
OGBen barruan, generoa da elementu nagusia. Osasunaren eta generoaren arteko harremana ulertzeak aukera
ematen digu funtsezko alderdiak identifikatzeko, osasun-arloko politika eta jarduera eraginkorrak landu eta
ezartzeko, eta osasun-arloko ekitatea bermatzeko.
Diskurtso mediko-psikiatrikoan, proposamen espezifikoak egin aurretik, agian argitu egin beharko liratekeen
kontzeptuak erabiltzen dira. Sexua, generoa, sexu-orientazioa, genero-adierazpena, genero/sexu -identitatea,
transak, transexuala eta transgeneroa bezalako kontzeptuak erabili beharko genituzke, besteak beste, gaur
egungo definizioekin.
Generoa (femeninoa, maskulinoa, ez-bitarra) berrogeita hamarreko hamarkadan diziplina mediko-psikiatrikoetatik
eraikitako kontzeptua da. Subjektuei sozialki eta kulturalki esleitutako portaerak deskribatzeaz ari da, emakumeak
edo gizonak diren kontuan hartuta. Testuinguru historiko bakoitzean eraikitzen da sozialki, eta pertsonek
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ikaskuntzaren bidez bereganatzen dute, hizkuntzaren bidez transmititzen da, eta sozializazio-prozesu bereizi
baten bidez sailkatzeko beharra dago.
Sexua ez bezala (emea, arra, intersexuala), hori izango bailitzateke subjektuaren esleipen biologikoa, generoa ez
da sortzetikoa, baizik eta ingurunea da zentzua eman eta bakoitzari genero-identitatea ematen diona (zis, trans,
ez-bitarra). Zis –hemengo aldekoa– pertsona da bere sexu-identitatea bat datorrena jaiotzean bere anatomiaren
arabera esleitutakoarekin. Trans –hango aldekoa– pertsonen kasuan identitatea ez dator bat esleitutakoarekin.
Orain arte, genero-ikuspegia (GI) zis emakumeek emakume izateagatik jasan zitzaketen botere- eta zapalkuntzaharremanen hausnarketan oinarritzen zen, edo sexu-orientazioagatik (homo, hetero, bi, asexual) edo generoadierazpenagatik (femeninoa, maskulinoa, ez-bitarra) sufritzen zuten pertsonen zapalkuntzan, baldin eta
pertsonaren sexuarekin bat ez bazetorren.
Hala ere, egungo ikuspegiak zabalagoa izan behar du, genero-eredu bitarrari erronka egiten dioten kolektiboak
ikusarazten dira, eta planteatzen da pertsona asko ez direla identifikatzen beren sexu biologikoari esleitutako
genero-alderdietakoren batekin edo batekin ere ez. Horregatik, sexu-aniztasunaren eta genero-aniztasunaren
ikuspegia txertatzeak aukera ematen du logika bitar hori gainditzeko eta eredu heteronormatibo nagusiak
sortutako desberdintasunen konplexutasuna barne hartzeko.
Genero-ikuspegiak funtsezko elementuak ematen ditu gizarte-testuingurua aztertzeko, eta aukera ematen
du identitate desberdinek gizarte-sarean betetzen dituzten rolak ulertzeko, generoaren arabera gertatzen
diren diskriminazioak identifikatzeko, talde bakoitzaren premia espezifikoak bereizteko, bai eta baliabide
soziosanitarioak eta ekonomikoak modu ekitatiboan eskuratzeko oztopoak bereizteko ere. Gainera, ikuspegi hori
txertatzeak aukera ematen digu diagnostikoak zehaztasun handiagoz egiteko; izan ere, osasunak eta osasunik
ezak forma desberdinak hartzen dituzte, pertsonen generoaren arabera.
Adierazi behar da ikuspegi horrek zentzua duela pertsonen ikuspegi globalaren zati bada, beren testuinguruei
dagokienez, eta horrek intersekzionalitatearen funtsezko kontzeptua islatzen du. Intersekzionalitateak aukera
ematen du zapalkuntzei eta desberdintasunei modu konplexuan heltzeko; izan ere, Elisabete Arostegik eta Patricia
Martínezek adierazten duten bezala, pertsonen bizitza hainbat desberdintasun-ardatzek zeharkatzen dute, bai
eta hierarkia- eta bazterketa-sistema desberdinak abian jartzen dituzten gizarte-estratifikazioko beste aldagai
eta mekanismo batzuek ere, eta horregatik subjektibotasunak 4 ere sortzen dituzte (adibidez, gizarte-klasea,
arraza, sexualitatea eta abar). Intersekzionalitatea oinarrizko kontzeptua da osasun publikoan ikertzeko edo esku
hartzeko eta osasun-arloan dauden diskriminazio-iturriak aztertu ahal izateko..
Gizarte-desberdintasunek, generoaren arabera, eragin espezifikoa dute Zis gizonen eta emakumeen osasun
mentalean, bai eta Trans gizonen eta emakumeen osasun mentalean ere. SESPA 2020 txostenaren arabera,
estatuaren testuinguruan, azterketek baieztatzen dute osasun mental txarraren prebalentzia handiagoa dela
emakumeen artean. Eta horrek okerrera egiten du bizi-baldintzak okertu ahala, gradiente sozialari jarraituz.
Halaber, adierazten du emakumeek sarriago hartzen dituztela botikak antsietateagatik eta depresioagatik,
egindako diagnostiko eta kontsulta berdinetan, eta horregatik dela garrantzitsua genero-ikuspegia eguneroko
ondoezak ez medikalizatzeko unean.
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Substantzien erabilera problematikoak dituzten emakumeen osasun mentalean jartzen badugu arreta, badakigu
emakumeek substantziak erabiltzen dituztela sozializazio-esperientzia negatiboei aurre egiteko modu gisa.
Gizarte-mailako laguntza bilatzen dutenean, biktimizatzen dituzten oztopoekin topo egiten dute eta autonomia
eta arreta galarazten diete, eta zaildu egiten dute hazkunde pertsonala erraztuko duten eta marjinazioa saihestuko
duten gizarte-espazioak berreskuratzea. Gainera, zama ekonomiko astunagoak jasaten dituzte gizonezko
homologoek baino; izan ere, enplegu eta diru-sarrera gutxiago izaten dituzte, horrek guztiak dakarren osasun
fisiko eta psikosozialaren narriadurarekin. Bestetik, badakigu substantzien erabilera kaltegarria duten emakumeen
tratamendu-eskaria ez datorrela bat kontsumoen prebalentziarekin, eta horrek esan nahi du tratamendua
jasotzeko oztopoak daudela. E Arostegi eta P. Martínezen “Mujeres y Drogas” eskuliburuan tratamendua jasotzeko
aurre egin beharreko oztopoak zerrendatzen dira::

Y	Tratamendu-programan ez dago genero-ikuspegirik, eta, beraz, ez dira kontuan hartzen emakumeen
premiak.

Y	Genero-estereotipoak errepikatzen dira lanean, eta horrek zigorra ekarriko dio artatutako pertsonari.
Y	Autoestigma, tratamendura jotzeko muga garrantzitsu gisa, batez ere substantziaren erabilerak
amatasun-rola zalantzan jar dezakeenean.

Y	Bikotekideak eta senideek gutxiago laguntzea.
Y	Adingabeak edo adinekoak zaintzeko eta tratamendua bateragarri egiteko ia baliabiderik ez izatea.
Genero-ikuspegiak ere arreta eskaintzen die LGTBIQ+ pertsonei. SESPA 2020 txostenarekin jarraituz, zera
adierazten du: heterosexualitateak, genero-identitatearen eta harreman afektibo-sexualen eredu arautzaile gisa,
osasun mental okerragoaren iturri diren diskriminazio gehigarriak sortzen dituela, eta, bereziki, gizonak zigortzen
dituela, identitatearen eta sexualitatearen esparru nagusiak ez betetzeagatik. 5
Sexu-orientazioa eta genero-identitatea ez daude jasota nazioko osasun-azterketa gehienetan, eta, beraz,
ez dira ondo ezagutzen LGTBIQ+ pertsonek Espainiako Estatuan eta Euskal Autonomia Erkidegoan dituzten
premia espezifikoak, osasun-arazoak edo jasaten duten osasun-ekitaterik eza. Nazioko eta nazioarteko hainbat
erakundek agerian uzten dute pertsona horienganako diskriminazioa eta indarkeria dagoela. Literatura zientifikoak
ere aditzera ematen du LGTBIQ+ pertsonek osasun-ekitate ezei aurre egin behar izaten dietela biztanleria
heterosexualarekin alderatuta, osasun-arazoen prebalentzia handiagoarekin (osasun mentaleko arazo gehiago,
hala nola depresioa, antsietatea, suizidioa batez ere nerabezaroan, zahartzaroko bakardadea eta substantzien
abusua), beren inguruneak genero-identitate ez-normatiboak ez onartzeagatik, estigmatizatzeagatik eta
eskubideak ukatzeagatik. Gai honetara hurbiltzea konplexua da, identitate bakoitzak arazo ezberdinak dituelako.
Arreta berezia jarri behar da trans biztanleengan, trans ez diren pertsonek baino diskriminazio handiagoa eta
pertsonen arteko indarkeria-tasa handiagoak jasaten baitituzte. 6
Garrantzitsua da gogoraraztea emakume guztiek eta LGTBIQ+ pertsona guztiek ez dutela egoera bera bizi. Berriz
ere, intersekzionalitateak kausak hobeto aztertzen eta modu egokiagoan esku hartzen lagundu diezaguke.
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“Sesgos de género en la atención sanitaria” argitalpenean María Teresa Ruiz Canterok zera adierazten du: generoikuspegitik egindako ikerketak eta genero-desberdintasunek nola eragiten duten ikertzeak 20 urteko historia baino
ez duela, nahiz eta azken urteotan asko aurreratu duen. Helburua honako hau da: erakustea identitateak eta
genero-rolek, bai eta emakumeek duten botere gutxiagoko posizio sozialak ere (mendekotasun-estatusa) eragina
dutela osasunean, eta gizonen eta emakumeen arteko osasun-desberdintasunen erantzule direla. Egia esan,
osasun arloko ikerketa askotan gizon heteroak populazio-prototipo gisa erabiltzen dira, genero-alborapenak
deiturikoetan eraginez. Ikerketa horiek ezagutza berriak sortzen dituzte gizonek osasunerako dituzten arriskuei
buruz, gizonek gaixotzeko duten moduari buruz, eta tratamenduei ematen dieten erantzunari eta pronostikoei
buruz, gero emakumeei eragiten diena; eta askotan hori okerra izan da ikuspuntu zientifikotik. 7
Egile horren arabera, genero-alborapena honako hau litzateke: zis eta trans diren gizonen eta emakumeen,
bai eta heteroen edo LGTBIQ+ direnen (beren izaeran, portaeran eta arrazoiketetan) arteko berdintasunei edo
desberdintasunei buruzko planteamendu okerra, zerbitzu sanitarioetan eta ikerketan jokabide desberdina eragin
dezakeena eta diskriminatzailea izango litzatekeena. 7
Beraz, datuak sexuaren/generoaren arabera bereizten dituzten eta beren neurketa-tresnetan feminitate eta
maskulinitate hegemonikoen eraikuntzetatik eratorritako genero-alborapenak kontuan hartzen dituzten ikerketen
emaitzak bakarrik baloratu beharko genituzke (adibidez, tresna psikometrikoetan gertatzen den bezala). 5
Generoarekiko sentikorra den tratamendu-ingurune bat sortzea bereziki garrantzitsua da baliabide
soziosanitarioetan. FEDEAFESek 2012an egindako “Diagnóstico sobre la situación frente a la igualdad de mujeres
y hombres” 8 lanean zera ziurtatzen du: sufrimendu mental larria duten pertsonei zuzenean zuzendutako zerbitzu
eta programek, batez beste, gizonak emakumeak baino bi aldiz gehiago artatzen dituztela. Arrazoi hauek ematen
dira horretarako:

Y	
Rol tradizional femeninoa, etxeko lanarekin lotzen duena.
Y	
Familien zeregina, gehiegi babesten baitituzte eta neurri handiagoan bultzatzen baitituzte etxean
geratzera.

Y	
Gaixotasun mental larria edo sufrimendu mental larria duten emakumeen ahalduntze-maila eskasa,
eskubideak dituen subjektu gisa hautematea eragozten diena.

Y	
Baliabideak premia-eredu maskulino bati jarraiki diseinatuta egotea, non oinarrizko autozainketan
zentratuta, emakumeen kasuan –batez ere adinekoek– tresna gehiago dituzten, eta zaintzaren
beharrizan sofistikatuenak alde batera uzten dituzten, emozioetan eta harremanetan oinarrituta
daudenak.

Y	
Gaixotasun mental larria duten emakumeak etxean geratzea hain problematikoa ez dela jotzen duten
sentsibilitate desberdinak egon ahal izatea.
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Bestalde, diagnostiko horretan adierazten da ez dagoela laguntza-baliabiderik gaixotasun mental larria duten
amentzat, eta zer esanik ez patologia duala duten amentzat. Sufrimendu mental larria duten emakumeen laguntzatalde egonkor askorik ere ez dagoela adierazten da.
Adikzioak dituzten emakumeen tratamenduari dagokionez ere, emakumeengan oinarritutako tratamenduprogramen eskasia dago. Azken datuek berresten dute programa horiek gehiago murrizten dutela substantzien
erabilera, gehiago baloratzen direla eta tratamendua errazago jaso ahal dela. 9,10
Beraz, tratamendua errazago jasotzeko, neurri hauek aipa ditzakegu:

Y	Ordezkaritza txikia duten programa eta zerbitzuetan emakumeentzako plazak gordetzea.
Y	Emakumeek –edo gizonek– gutxien erabiltzen dituzten zerbitzuetan, bereziki hedatzeko erabiltzen
diren euskarri guztietan ikusgai jartzea, argazki edo aipamen espezifikoen bidez.

Y	
Dispositibo komunitarioen jarduerak diseinatzea, emakumeen interesen eta beharren arabera,
edukietan arreta berezia jarriz emakumeen aurkako indarkeria sexistari, sexualitateari, autoestimuari
eta enpleguaren eta parte-hartze sozialaren garrantziari.

Y	Halaber, gaixotasun mentala duten emakumeek jasaten duten diskriminazio anizkoitzeko egoera
ikusaraztea helburu duten emakume-taldeak sortzera bultzatzea, eta, aldi berean, emakume horiek
ahalduntzea eta gizartean parte-hartze handiagoa izatea ahalbidetzea eta bultzatzea.
Berriz ere esan behar da LGTBIQ+ pertsonen errealitateari buruz gehiago jakin behar dela. Horrek esan nahi du ez
dugula ziurtzat jo behar gure aurrean daukagun pertsona zis eta hetero denik. Beraz, beharrezkoa da, aniztasun
horren ezagutzatik abiatuta, pertsona horien tratuan diskrezioa eta errespetua bermatzen dituzten espazio
fisikoak sortzea, bai eta pertsona horien osasun mentalaren arretan esperientzia esanguratsuak identifikatzea
ere, haietatik ikasi eta lan egokiagoa egin ahal izateko.
Kontuan hartu beharreko beste alderdi garrantzitsu bat da sufrimendu mental larria duten pertsonen zaintza
feminizatuta dagoela; izan ere, emakumeak zaintzaile-rol batean sozializatu ditugu, baita zaintza horren
mendetasun emozionala izatean ere. Beraz, emakumeak dira senide horien mendekotasuna eta mendetasunari
buruzko legearen inperfekzioaren ondorioak gehien jasaten dituztenak, zaintza horrek sortzen duen gainkarga
baloratzerakoan, bai eta gaixotasun mental larriak dituzten pertsonen behar espezifikoekiko balorazioen
sentiberatasunik ezak ere. Beraz, atseden hartzeko edo laguntzeko baliabideak ez dira nahikoak. Zaintzailearen
gainkargari buruz egiten den balorazioak ez du behar bezala neurtzen gainkarga emozionala, hots, zaintza hori
bizitza pertsonalarekin, familiarekin eta beste lan-jarduera batzuekin uztartu ezin izatea. Ildo horretan aurrera
egiteak balio beharko liguke aktiboagoak izateko Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea-Osakidetza (BOMS) gisa,
Bizkaiko Foru Aldundiarekiko koordinazioan eta lankidetzan, ezarritako espazioen bitartez, ikusten ditugun
zailtasunak azpimarratuz, balorazio-tresnek sufrimendu mental larria duten pertsonen benetako mendekotasuna
islatzeko.
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Aparteko aipamena merezi duen beste kapitulu bat sufrimendu mental larria duten emakumeek jasaten duten
genero-indarkeriaren eta sexu-erasoen intzidentzia handia da (sinesgarritasun txikiagoa dute, inplikazio
handiagoa dute harreman desorekatuetan, defentsa-aukera gutxiago dituzte), eta, horrez gain, zailtasun handiak
dituzte osasun-arloko profesionalek hautemateko eta esku hartzeko; horretarako tresna nahikorik ez dugula
sentitzen dugu. BOMSek GIren Batzordea sortu zuen 2018an, intzidentzia handi horrek eta hautemateko dauden
arazoek eragindako kezkari erantzuteko. 2019an, genero-arloko etengabeko prestakuntzaren ildoa hasi zen.
Interesgarria litzateke, gaiaren zabaltasuna eta konplexutasuna jorratzeko, prestakuntza-ildo horrekin jarraitzea,
sexu-aniztasuna txertatuz, eta, horrela, sakoneko gaiak jorratzea ahalbidetuko duen prestakuntzaren alde egitea,
eta ez nomenklaturaren definizioak bakarrik.
2019an, Osakidetzak osasun-arloan genero-indarkerian jarduteko gida berri bat argitaratu zuen, asistentziatestuinguru desberdinen arabera garatzen diren jarraibideekin. Gida horrek, beste jarduketa-gida batzuk bezala,
erabiltzaile bakoitzaren historia elektronikotik berariazko formularioak igotzen ditu, asistentzia-baliabideetatik
esku-hartzea eta salaketa errazteko.
Bestalde, ez da ahaztu behar genero-indarkeria larria jasan duten emakumeentzako harrera-baliabide publiko
askotan gaixotasun mental larriak dituzten emakumeak sartzen direla maiz. Denbora batez, emakume horiek
behar zuten arreta psikiatriko anbulatorioa psikiatra erreferente bakar batek egiten zuen Bilbon, eta horrek
erakundeen arteko koordinazioa errazten zuen, tratamendu-beharrak arinduz eta tratamenduaren kalitate
handiagoa bermatuz. Jarduera horri berriro ekitea baloratu beharko genuke.
Genero-indarkeria larria jasaten duten eta substantziak erabiltzeagatik nahasmendu larriak dituzten emakumeei
dagokienez, haien premiei erantzungo dieten bizitegi-baliabide espezifikoak nolakoak izan beharko liratekeen
birpentsatu behar dugu, batez ere kontsumo aktiboen kasuetan esku-hartzearen konplexutasunagatik jarduera
urgentea beharrezkoa denean. 11
Emakume izateagatik emakumeek jasaten duten genero-indarkeriari garrantzia kendu gabe, hemen ere
garrantzitsua dirudi genero-indarkeriari buruzko begirada zabaltzea LGTBIQ+ pertsonek pairatutakoari –gorroto
delitutzat hartzen da–; gutxi dakigu horri buruz eta sakontzen jarraitzea beharrezkoa da.
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Soziologoa eta unibertsitate-irakaslea da Hondurasko CURLA Atlantiko Itsasertzeko Eskualdeko
Unibertsitate Zentroan. Eta poeta zaletasunez. 2005ean, bere poema hautaketa bat jaso zuten
Ateneo Insular erakundearen El Ideal Interior [Barne Ideala] obran, Dominikar Errepublikan.
2020an lehen lehen-poema bilduma argitaratu zuen bakarka, Recuéstate en mis ojos [Eratzan
zaitez ene begietan] izenburuarekin.
Indarkeriaren eta Genero Batasunaren Eskualdeko Behatokiaren informazio-analista gisa
aritzen da, eta, Erizaintza lizentziaturarako ematen dituen Kultura eta Osasuna mintegiekin
batera, horrek LGTBIQ+ populazioaren giza eskubideen sustatzaile aritzeko aukera ematen dio
Hondurasko La Ceiba hirian eta San Pedro Sulako bere jaioterrian.
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Laburpena
Hondurasko osasun-sistemaren programa eta proiektuen prestaketan oraindik egiteko dagoen gauza bat
da osasun alorrean sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegia txertatzea. Azken bi hamarkada hauetan egin
diren aurrerapenak LGTBIQ+ antolakunde eta kolektiboen eragin politikoagatik izan dira, batez ere. Kolektibo
horrek nazioarteko lankidetza-agentzien eta garapenerako nazioarteko antolakundeen laguntza izan du
horretarako, besteak beste medicusmundi Bizkaia eta Mugarik Gabeko Medikuak elkarteena. Artikulu honen
bidez, azaleko hurbilpen bat egin nahi da osasun publiko eta pribatuko sistemaren prekarietatearen arazora,
osasun komunitarioaren ikuspegitik eta sexu eta genero anitzeko pertsonak ere lehen mailako osasun-arretako
eta espezialitateetako zerbitzuetan sartzeko Osasunaren Determinatzaile Sozialen begirada gauzatze aldera.
2009ko estatu-kolpearen ondoren ezarri ziren erregimen ez oso demokratikoen testuinguruan egin izan diren
funtsezko giza eskubideen urraketa da abiapuntua sexu- eta genero-aniztasunaren gizarte-mugimendua indartu
beharra planteatzeko eta baztertutako populazioa garen aldetik osasun alorrean eragiten diguten erabakiak
hartzeari begira ordezkaritza-guneak konkistatzeko.
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Sarrera
Osasunaren kontua nagusitu izan da azken urteetan covid-19aren pandemia agertu zenetik, horrek ekarri dituen
inplikazio eta ondorio sanitario, ekonomiko, sozial eta kulturalen ondorioz (Somos CDC, 2020). Halere, osasuna
funtsezko giza eskubidea ote den birpentsatzera bultzatzen duten erronkei aurre egiten ari da osasun sektorea
2008ko krisi finantzario global hartatik, osasuneko aurrekontuetan gertatu diren murrizketengatik, zerbitzuen
pribatizazioagatik eta bizitza modernoari lotuta dauden patologien prebalentziagatik: diabetesa, hipertentsio
arteriala, obesitatea eta beste batzuk.
Testuinguru horretan, premiazkoagoa da herritar orokorren eta talde zaurgarrien artean arreta arloan ematen
diren arrakalak konpontzeko diziplina anitzetatik heldu beharraren garrantzia nabarmentzea, bai gizartemugimenduen eragin politikoa handitzen doalako bai patroi zis-hetero-patriarkaletatik eraikitako erresistentzia
historikoengatik.
Inklusiboak eta kalitatezkoak izango diren eta hurbiltasuna eskainiko duten osasun-zerbitzu batzuen ikuspegia
oso urrun dago Honduraskoa bezalako herrialdeen errealitatetatik. Herrialde horretan, ezartzen diren erronka
nagusiak ez dira horren handiak eta segmentu sozioekonomiko batzuen eta besteen artean dauden aldeek
murriztu egiten dute bizitza osasuntsua izateko asmo eta itxaropenak populazio-sektore zabal batzuentzat, eta
zer esanik ez sexu eta genero anitzeko herritarrentzat.
Atlantiko Itsasertzeko Eskualdeko Unibertsitate Zentroan Erizaintzako lizentziaturan katedratiko bezala eta Kultura
eta Osasuna mintegietan eskuratu dudan esperientziaren talaiatik, hurbilpeneko begirada bat eskaini dezaket
hondurastar osasun-sistemaren erronken aurrean sexu-dibertsitatearen kolektiboak aurre egin beharrean diren
errealitateari.

SGA osasun alorrean txertatzea
Osasuna osotasun integral bat da. Biologia, psikologia, ekonomia, gizarte-harremanak eta pertsonek bizi duten
giro kulturala hartzen ditu bere baitan, eta ezin da mugatu norbanakoaren homeostasi fisiko batera. Hori dela
eta, osasunaz aritzean kontuan hartu behar dira bizirik egoteak dakartzan dimentsio guztiak, belaunaldi guztietan
giza eskubideez gozatzea barne.
Osasun integralaren dinamikaren parte da pertsonen sexu-orientazioa, genero-identitatea eta generoadierazpidea onartzea, estigma eta bereizkeriaz betetako osasun-arretak indarrik gabe uzten duelako osasunarretarako sistema oro eraikia izateko oinarri bat: pertsonen aniztasunarekiko begirunea.
Sexu eta genero anitzekoak garenok oztopoak aurkitzen ditugu osasun-zerbitzu konbentzionaletara jotzeko orduan,
batez ere osasuneko langile heteronormatiboek sexu- eta genero-aniztasunari buruz duten ezjakintasunagatik
(Plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras, 2020). Baztertutako pertsonak, sexu-endekapeneko azpikultura
baten ordezkari arraroak garenaren usteari bazka ematen dioten mito eta iruditeria sozialak dira nagusi
Hondurasen zein beste herrialde askotan. Endekapen hori, gainera, bekatuagatik eta balio moral tradizionaletatik
urruntzeagatik omen, etika goranahi eta indibidualista batek, antza, gidatua denetik.

36	HONDURASKO OSASUNARI BEGIRADA BAT SEXU- ETA GENERO-ANIZTASUNAREN IKUSPEGITIK

Buruzagi erlijiosoen eta eskuin alderdietako politikoen diskurtsoek areagotu egiten dituzte aipatu marjinaltasun
egoera eta botere gune horietatik leporatzen dizkiguten jokabide ustez antisozialak. Gogora dezagun Errepublikaren
Konstituzioari 2021ean erreforma erreakzionario bat aplikatu ondoren legez blindaturik geratu dela sexu eta
genero anitzeko pertsonen arteko elkarketa zibila eta berdintasunezko ezkontza (Naciones Unidas Honduras,
2021). Erreforma horretan bertan ezarri zen haurdunaldia edozein egoeratan etetearen inguruan erabakitzeko
eskubidearen urraketa, baita pertsonaren bizitza arrisku larrian denean, ernalketaren emaitza umetokitik kanpo
bideraezina bada eta bortxaketa eta intzestua gertatzen badira ere.
Hondurasek zor izugarria die sexu- eta ugalketa-eskubideei, eta emakumeen eta feministen antolakundeek zien
LGTBIQ+ kolektiboek etengabe gogorarazten diote hori Hondurasko estatuari, nahiz eta hark gorreriarekin eta
ezer egin gabe erantzun. Politikan eragite horrek, baina, aurrera jarraitzen du kontrako giro politiko nola juridikoa
gorabehera, nazioarteko lankidetzarekin eskuz esku arituta, zeinak laguntza eta finantzazioa eskaintzen baitio sexu
eta genero anitzeko pertsonok bizi ditugun baldintzak hobetzeko eta egitasmo eta programa demokratikoagoak
izateko.

S GA osasuneko langile profesionalen
lanean txertatzea
Osasuneko profesionalen elkargoek informazio eta sentsibilizazio prozesu batzuen behar larrian dira sexu- eta
genero-aniztasunaren kontuaren gainean. Jatorri erlijiosoko aurreiritziek indar itzela dute oraindik erakundeen
osasun-zerbitzuen eraketan. Ildo horretan, hezkuntza jardunean eta trebakuntzako programetan, egitez,
Bibliaren aipamenak erabiltzen dira jokabide etikoaren arau gisa. Eta, zenbait ikasgaitan, irakasleak gidatutako
errezoa egiten da eduki programatikoekin hasi aurretik. Hezkuntza laikoa prekarioa da eta ezbaian jarria sektore
kontserbadoreen aldetik, mentalitate komunista “ideologizatzeko” ahalegina delakoan. (Mejía & Ortega, 2019)
Oztopoak oztopo, bada itxaropenerako arrazoi franko. LGTBIQ+ antolakundeak 2004an pertsona juridiko gisa
aitortuak izan zirenetik eta, batez ere, nazioarteko lankidetzako eragileek emandako laguntza finantzario eta
instituzionalagatik, agenda publikoetan agertzen joan da sexu- eta genero-aniztasunaren arabera bereizita
genero-ikuspegia txertatzeko beharra, erabakiak hartzeko gunetan osasuneko goi-mailako funtzionarioen aldetik
ikuspegi zis eta heteronormatiboetan iltzaturik azaltzen diren erresistentzia guztien arren.
Izan ere, arestian esan bezala, sexu- eta ugalketa-eskubideen aitortzaren gainean den zor historikoa oso emari
handikoa da oraindik ere. Ezohiko gertaera batek balio diezaguke zenbaterainokoa den konturatzeko: 2009ko
estatu kolpearen ondoren Hondurasen sortu zen erregimenaren ondorioz debekatu egin zen ‘biharamuneko
pilula’ izenez ezagutzen dugun larrialdiko antisorgailuaren erabilpena, salmenta eta banaketa. Antisorgailu hori
indarkeria sexualetik bizirik irtendako biktimei osasun publikoko establezimenduetan arreta emateko zegoen
kitean sartzen zen. Medicusmundi Bizkaia, Mugarik Gabeko Medikuak eta bestelako gobernuz kanpoko erakunde
batzuen gisako erakundeek egindako lanagatik ere, neurria ez dute bota atzera, metodo hori abortu-eragilea eta,
beraz, konstituzioaren kontrakoa dela iritzita –inolako oinarri zientifikorik gabe.
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Horrenbesterainoko atzerapenarekin goaz herrialdean. Estatu-kolpearen ondoren ezarri ziren gobernuak
Hondurasko Alderdi Nazionalak agindutakoak izan dira, eta alderdiak ‘kristau-humanismoa’ deitzen dion
doktrina horrekin tematu egin dira lehentasunetatik kanpo uzteko osasun-sistema publikoa indartzea eta osasun
pribatuaren sektorea behar bezala arautzea 2015erainoko Milurtekoaren Helburuarekin eta, denbora horrez
geroztik, Garapen Iraunkorraren Helburuekin bat etorriko ziren estandarrei jarraituz.
Bada, ordea, itxaropenerako leiho bat, sexu aniztasuneko kolektiboak ahaldundu egin direla azken bi hamarkada
hauetan, eta indar handiagoarekin eskatzen dituztela LGTBIQ+ pertsonen giza eskubideen aitortza eta osasunerako
aurrekontu batzuk esleitzea. Aurrekontu horiek, gainera, ez dira bakarrik zuzentzen sexu-transmisioko eta GIBHIESeko infekzioak prebenitu eta artatzera, justizia arloko eragileak, osasun-langileak eta hezkuntza formalekoak
–batzuk handiago, beste batzuk txikiago– trebatzeko konpromisoa ere hartu dute, sexu eta genero anitzeko
populazioaren errealitatea eta gure behar eta planteamenduak ezagut ditzaten.
Osasun-langileek, normalean, itzulinguruka heltzen diote gaiari, baina behin heltzen diotenean sentsibilizazio
maila handiagoa dute eta ematen duten arretaren kalitatean eta hurbiltasunean nabaritzen da hori, nahiz eta
nahiko kaskarrak izan eskura dituzten baliabide material eta teknikoak –sektore publikoan–. Izan ere, azken 12
urteetako aurrekontuan segurtasun publikora zuzendu da hazkunderik handiena, Segurtasun Idazkaritzara eta
Defentsa Idazkaritzara zuzendutako funtsetan sekulako igoerak izan direlarik.

S exu- eta genero-aniztasunaren eta Osasunaren
determinatzaile sozialen arteko lotura
Osasunaren Determinatzaile Sozialak elkar uztartzen dira sexu eta genero anitzeko populazioarentzat osasunerako
ekitatezko sarbidea errazteko edo zailtzeko. Bazterkeriaren gaira itzuliz, Hondurasen emakumezko transak eta
sexuan lan egiten duten emakumezko transexualak dira urrakortasun handieneko populazioa. Horietako askok
bazterkeria bizi izan dute euren etxeetan ere, enplegu formal bat lortzeko ezintasuna dute, ezintasuna dute
Estatuak euren genero-identitatea aitortzeko orduan, nortasun agiri nazionalean haien izena eta sexua aldatzeko,
nork bere identitatea izateko oinarrizko eskubidea babestuko duen Genero Identitatearen Lege baten ezean.
Lan sexuala da bizirik irauteko, tratamendu hormonaletarako eta horietako askok beren kargura eta zaintzapean
dituzten senideei laguntza emateko beharrezko diru-baliabideak izateko aukera bakarra. Merkataritza sexuala
praktikatzen dutenentzat, kaleetako polizia agenteak euren arerio bihurtzen dira, Vicky Hernándezen eta beste
batzuen kasuek erakusten duten bezala, eta beste batzuetan Hondurasko Estatua bera dute arerio (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 2021). 2021eko epaiak agerian utzi zuen Hondurasko gobernuaren
konplizitatea 2009ko estatu-kolpearekin, giza eskubideen defentsan LGTBIQ+ komunitateko emakumezko trans
aktibista Vicky zenaren bizitzeko eskubidea indarrez ezabatzeko.
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Giza Eskubideen Gorte Interamerikarrak1 ebatzi zuen ez zela bakarrik indarrez urratu Vickyren bizitzeko eskubidea,
baita haren genero-identitatearekin egokia eta koherentea den bizitza duin bat bakean eta osasunez bizitzeko
eskubidea ere. Esan nahi baita, azkenean ez zirela izan bakarrik segurtasun publikoko agente susmagarriak haren
zorigaiztoko heriotzaren amaieraren erantzuleak, baita baldintzatzaile soziokultural andana bat ere, haren bizitza
bazterkeriara eta marjinaltasunera eraman zutenak, era aktiboan militatu arren sexu-aniztasunaren antolakunde
batean, elkartasunezko historial bat izan arren LGTBIQ+ kolektiboekin, eta bere familiarentzako euskarri ekonomiko
eta morala izan arren.

Iturria: https://pbs.twimg.com/media/ETPWHBuWsAUVbuF.jpg

Hondurasen genero-aniztasuneko pertsonei osasun mentalean zenbat eragiten dien ulertzeko azterlanak burutzen
ari dira Erresistentziako Aniztasunaren Mugimendua bezalako kolektiboen babesarekin. Antolakunde hori kalean
sortu zen 2009ko estatu-kolpearen kontrako borroketan, eta haren posizionamendu politikoek Sexu Aniztasunaren
Idazkaritzaren ardura hartzera eraman dute Hondurasen halakorik duen alderdi politiko bakarrean, hots, Libertad y
Refundación alderdian. Zentro-ezkerreko institutu politiko horrek 2021eko azaroaren 28ko hauteskunde orokorrak
irabazteko aukera handiak ditu.
Atzean geratu dira sexu- eta genero-aniztasunaz hitz egitea transmisio sexualeko infekzioei eta GIB-HIESai heltzea
bakarrik zeneko garaiak, 80ko eta 90eko hamarkadetako gizarte-mugimenduen hastapenak izan zirenak. Gaur
egun antolakuntzazko kontzientzia handiagoa dago beste giza eskubide batzuk ere eskatzeko, esaterako osasun
arreta integrala, genero ikuspegiarekin, berezitua eta inklusiboa dena.

1

E paile hauek osatzen dute: Elizabeth Odio Benito, presidentea; Patricio Pazmiño Freire, presidenteordea; Eduardo Vio Grossi,
epailea; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, epailea; Humberto Antonio Sierra Porto, epailea; Eugenio Raúl Zaffaroni, epailea,
eta Ricardo Pérez Manrique, epailea.
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Hala ere, lan asko geratzen da oraindik egiteko: osasunaren determinatzaile sozialak ez daude behar bezala
sartuta Osasun Idazkaritzaren plan, programa eta proiektuetan, eta beraz, ikuspegi hori oso urrun dago
eraginkorra izatetik, oro har, herritarrentzat, baina urrunago oraindik sexu eta genero anitzeko pertsonentzat.
Kalitatezko osasun baterako aukera dugunok geure baliabideez baliaturik lortzen dugu normalean, espezialista
pribatuengana joanez, nahiz eta horien prestakuntza ez den inola ere SGAren ikuspegia ezagutzen eta aplikatzen
dutenaren berme. Osasunaren ikuspegi biologizista bat nagusi da oraindik ere, hori eredu nagusia izateari uzteko
urrats txikiak ematen ari badira ere.
Medikuntza tradizionala eta herri-medikuntza alternatiba baliagarria da oraindik populazioaren segmentu zabal
batzuentzat, baita sexu aniztasuneko pertsonentzat ere. COVID-19aren pandemia betean ahaleginak egin izan
dira osasun komunitario eta indigenetako agenteek administratutako sendagai naturalak erreskatatzeko eta horiei
buruz idatzirik uzteko, batez ere garifunen oinarrizko antolakundeetatik. Garifunak dira etnia afrohondurastar
bat, eta Karibe Iparraldeko kostaldean bizi dira, Honduras, Guatemala eta Belizeko herrialdeetan. (Organización
Fraternal Negra Hondureña, 2020)

H ondurasko osasun-sistemaren erronkak Osasunaren
Determinatzaile Sozialen eta Sexu eta Genero
Aniztasunaren gainean
ODSak tresna kontzeptual eta pragmatiko bat dira osasun-arretarako eredu kulturaniztunak, ez-biologizistak,
inklusiboak eta barneratzaileak izango direnak eraikitzeko, maila sozioekonomiko eta kulturalean pertsonen
egunerako errealitatetik hurbil egongo direnak dimentsio guztietan, hain zuzen ere. Osasun-sistemaren mendeetako
prekarietatea gainditzea ez da lan erraza. Emakumeen eta feministen erakundeen eta LGTBIQ+ kolektiboen lanari
eta demokraziaren ikuspegi modernoagoak dituzten alderdi politikoen posizionamendu politiko irmoari esker,
posible da oztopo ideologiko, finantzario eta jokabidezkoak deseraikitzeko erronkei heltzea, osasuna sustatzeko
beste era bat eraikitzeko.
Lehen erronka nagusia hurrengo txandako gobernuaren ikuspegian paradigma aldaketa bat lortzea da:
osasunaren ikuspegi merkantilista eta elitista bat izatetik giza eskubideetan oinarritutako ikuspegi bat izatera
igarotzea. Horretarako, ordea, aldatu beharrak daude osasun-sistemari eragiten dioten erabaki politikoak hartzen
hierarkiarik handienean diren goi-mailako funtzionarioak.
Bigarren erronka, berriz, osasuneko eta espezialitateetako lehen mailako arreta arloan den eskariari erantzungo
dioten aurrekontu-esleipenak lortzeko borrokatzea da. Sekulako lana da hori, ondo errotutako habitus-ak2
daudelako osasunaren sektoreko gremioetan, borroka ekonomizistetara lerratzera ohituak baitaude, bidezko
soldata-hobekuntzak eta kontratazio kolektiboa errespetatzea eskatuz, baina oso gutxi emanik, ordea, osasun
publikoaren sistemak dituen arazoak errotik aldatuko dituen erreforma sakonak proposatzera.

2

 ierre Bourdieu: sozialki barneratutako xedapenen multzoa, norbanakoak beren gizarte-taldeko beste kide batzuen antzera
P
bizitzera bultzatzen dituena. Cfr. http://www.nocierreslosojos.com/bourdieu-pierre-habitus/
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Paradigma aldaketak garapen ekonomikorako ereduaren aldaketa ekarriko luke, erabilpen pribatuak lehenetsiko
ez dituen eredu batera, alegia. Zerbitzu pribatuak eskaintzen dituztenek establezimendu pribatuetan arreta
ematerakoan kalteberatasun handieneko herritarrei diruz laguntzeko nazioarteko estandarrak bete ditzatela
arautuko eta eskatuko duena. Nahiko aurrerapen esanguratsua litzateke horren zentzugabeki gehiegizkoak diren
tarifa eta prezioak ez aplikatzea.

G izarte zibileko antolakundeek Osasun Komunitarioan
duten egitekoa: LGTBIQ+ antolakundeak
Gizarte zibileko LGTBIQ+ antolakundeetatik espero behar litzatekeen funtsezko egitekoetako bat da herritarrak eta
botere gunetan gako diren aktore sozialak informatzea eta sentsibilizatzea, hasi goi-mailako funtzionarioetatik eta
herritarrei zuzeneko arreta ematen dienenganaino, informazio ezak edo gaizki aplikatutako baina oraindik kalte
egiten duten manu batzuek elikatzen dituzten aurreiritziak gainditu ditzaten, pertsona guztiek berdintasunean
kalitatezko eta hurbileko arreta izan dezaten, inolako diskriminaziorik gabe.
Aurkako esparru juridiko bat izan arren, badira aukera bezala ikusten ditugun arrakala batzuk osasun-zerbitzu
hobeak eskatzeko, ikuspegi komunitarioa bultzatuta. Adibidez, Kode Penal (Congreso Nacional de Honduras,
2017) berrian, berariaz zigortzen da diskriminazioa sexu-orientazioagatik edo genero-identitatearengatik denean,
batik bat zerbitzu publikoetan (211. eta 212. art.).
“Batasunak egiten du indarra” dio esaldiak. Eta hori ez da errealitate faktiko bat sexu eta genero anitzeko
populazioaren giza eskubideen aitortzarako proiektua ahalduntzeko orduan. Berdintasunaren, ekitatearen eta
diskriminazio ororen kontrako lege baten inguruan –bada, behintzat, eztabaidatzen ari diren proposamen bat
(Secretaría de Derechos Humanos, 2019)– indarrak batzea da gutxienik eska diezaiekeguna LGTBIQ+-ren oinarrizko
antolakundeei. Gizonezko gayen, emakumezko lesbianen, pertsona bisexualen, transgeneroen eta transexualen
hala nola gainerako genero-identitate, -orientazio eta -adierazpide guztien interesak desberdinak izan daitezke
zer klasetakoa den, zer adin duen, zein talde etnikotakoa den eta zein lurraldetakoa denaren arabera, baina
guztiok bat gatoz gauza batean: inor ez dela diskriminatua izan behar geure sexu eta genero egoerengatik.
Ezinbestekoa da zubiak eraikitzea emakumeen eta feministen antolakundeek osasun komunitarioaren,
autozainketaren, ahizpatasunaren eta anaitasunaren kontuan jada burutzen ari diren ahaleginentzat. Nahitaezkoa
da hori sexu- eta genero-aniztasunaren gizarte-mugimendua indartzeko; aurretiko baldintza, nonbait, gure
herrialdeko osasun-sistema publikoan eta pribatuan horren irrikatuak diren aldaketak gauzatzeko.
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BIOGRAFIA
Dylan Duarte Siguatepequeko hirian, Comayaguan, jaio zen 1990eko urriaren 30ean, eta han
hazi zen aitarekin eta aitaren aldeko amonarekin. Hiri horretan bertan burutu zituen lehen eta
bigarren hezkuntzako ikasketak. 2008an beka bat lortu zuen eta medikuntza ikasi zuen La
Habanako Latinoamerikako Medikuntza Eskolan, ondoren Mexikora itzultzeko 2014an.
Egun, LGTBIQ+ Ikasketen diplomatura burutzen ari da Honduraseko Unibertsitate Nazional
Autonomoaren FLACSO Zientzia Sozialen Latinoamerikar Fakultatean.
Hondurasko Gizonezko Transen eta Transmaskulinitateen Kolektiboko eta Honduras Diversa
Elkarteko kidea da, zeintzuekin herrialdearen iparraldeko fiskal eta eskualdeko koordinatzaile
gisa kolaboratzen baitu. Irakasle gisa aritu izan da batxilergoko ikasleei nutrizioa eta osasun
komunitarioa erakusten. Lehen Mailako Osasun Arreta eskaini izan die helduei, haurrei eta
emakume haurdunei bere herrialdeko landa guneetan eta eremu komunitarioetan.
Hondurasko Giza Eskubideen Defendatzaileen Sare Nazionaleko mediku kolaboratzailea da.
Erakunde horrekin aukera izan du OFRANEH eta COPINH elkarteetako herritarrekin LMOA
arloan kolaboratzeko eta lanean aritzeko. Aipatu bi erakunde horiek ezagunak dira nazio eta
nazioarte mailan arbasoen herri eta lurraldeak babestearen alde egindako lanagatik.
Ekuadorreko Osasun Publikoaren Ministerioaren mediku boluntarioa izan zen herrialde horrek
2016an izandako lurrikaran, eta Herri Kontingentziako Taldeko kidea 2020an Honduras eraso
zuten ETA eta IOTA urakanen larrialdietan.
Hainbat prestakuntza-ikastaro egin ditu, besteak beste hauei buruzkoak: giza eskubideen lider
aholkulariak, akonpainamendua eta feminizazioa migrazio-prozesuetan, emakume, neska,
gazte eta LGTBIQ+ pertsonen giza eskubideak eta generoa, migrazioa, behartutako barnelekualdaketa, eta sexu- eta ugalketa-eskubideak.
Egun, “Osasun Inklusiboa” izeneko bere proiektu pertsonala zuzentzen du, LGBTIQ+ pertsonei
Osasun Arreta Integrala emateko osasun-langileen eragipena, sentsibilizazioa eta heziketa
erakusten dielarik, eta hitzaldi eta tailerrak ematen dizkio LGBTIQ+ komunitateari osasun
gaietan.
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Laburpena
Komunitarioa, bizi garen tokietatik abiatuta; gaur egun teoria honi esker ulertzen dugu kontzeptu hori: hain zuzen,
intersekzionalitatea aztertzen duten azterlan soziologikoen funtsezko ekarpen teorikoari esker (Estatu Batuetan
sortu zen feminismo beltzak garatua). Teoria horrek zapalkuntza-sistema konplexuak azaltzen ditu, klasearen,
arrazaren eta generoaren arabera batera jarduten dutenak, eta toki horietan zuzenean esku hartzen dutenak.
Beren ekintza eta jarduera gehienak garatzen diren lurraldea eta tokia hartzen dituzte barne.
Osasunaren Erakunde Panamerikarrak (OPS) honela definitzen du Osasunaren Determinatzaile Soziala (DSS):
“pertsonak nola jaio, hazi, lan egin, bizi eta zahartzen diren kontuan hartzen duten baldintzak dira, baita eguneroko
bizitzaren baldintzetan eragina duten indar eta sistema multzorik zabalena ere”; gu garatzen garen tokiek gure
osasunari zuzenean edo zeharka eragiten diotela adierazten dute.
Tokien garapena sustatzen duten politika publikoak sortzea eta sustatzea nahitaezkoa da komunitateak garatzen
diren testuinguruan, kontuan hartuta kultura-aniztasuna, sexualitatea, hezkuntza, lan- eta gizarte-esparrua eta
osasun-zerbitzuak, kulturartekotasuna, arraza eta, jakina, sexu-generoen aniztasuna, giza eskubideak bermatu
ahal izateko.
Bizi garen eta hartzen ditugun tokiak antzinako milaka borroka eta bizitza-istorioren ondorio dira, eta horiek,
azkenean, indarrez betetzen gaituzte heriotza, desplazamendu, pobrezia eta tristura sistema baten barruan
bizitzen eta aurre egiten jarraitzeko; horregatik, premiazkoa da Hondurasko estatuak plan estrategikoak kudeatzea
osasunaren eta eskubideen alde, ez bakarrik boterean bizi diren goi-karguen alde, baizik eta bizirik dirauten eta
borrokatzen duten langileen alde.
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Komunitarioa, bizi garen tokietatik abiatuta
Hondurasen, gaur egungo testuinguru soziokulturalean, ohikoa da pertsona homofobikoak eta jokabide
kaltegarriak dituztenak topatzea emakumeentzat edo sexu-aniztasunarentzat pentsatutako tokietan. Estatu hori
guztiz kontserbadorea da eta heteroen arauak daude indarrean; ez dira gure eskubideak onartzen eta gainera
sistematikoki bortxatzen dira. Orduan, hainbat galdera sortzen dira: zein toki hartzen ditugu hiri barruan sexuaniztasuneko kide garenok? Eta gure existentziak hirietan sexu-aniztasunari dagokionean inpaktu negatiboa
badu, zer-nolako eragina izango dute toki komunitarioek sexu-aniztasunari dagokionez? Nola erlazionatzen dira
toki horiek gure inguruko gizarte-dinamika heteroarautuekin?
Hypergeok, entziklopedia elektroniko batek, espazialtasuna bizitza indibidual eta sozialaren baldintza eta praktika
multzo gisa definitzen du, gizabanakoen eta taldeen posizio erlatiboari lotuta daudenak, bata bestearekin. Hauxe
ulertu behar dugu geografiaren funtsezko postulatua diogunean: posizio erlatibo horiek (edo egoera geografikoek)
erabakitzen dutela, seguruenik edo neurri batean, interakzio sozialen forma eta intentsitatea. Gizarte bakoitzak
berezkoa duen espazialtasunaren arabera antolatzen du bere lurraldea, bere balioen eta arauen arabera, baita
bere jardueren hautaketaren eta bere nagusitasun teknikoaren arabera ere.
Gure ustez, tokia aldakorra da pertsona batetik bestera, kultura batetik bestera eta bizi garen eremu geografikoaren
eta inguruko baldintzen arabera. Tokiaren funtsa soziala da. María Dolores García Ramónen hitzetan (2008),
Geografiak – toki-analisietan oinarritutako zientziak – sistematikoki baztertu du generoaren aldagaia gizartebereizketarako elementu gisa; orain dela gutxi arte, Geografiak gizartea eta ingurunea multzo neutro, homogeneo
eta asexuatu gisa aztertzen zituen. Hau da, mundua ikuspegi maskulino batetik interpretatzen zuen, eta gizonen
esperientziak soilik hartzen zituen kontuan; bestela esanda, maskulinotasuna hartzen zuen arau-irizpidetzat.
Osasun-arazoen edo sistemaren osagaien banaketa geografikoak garrantzi handia du, eta uste da erabakiak
hartzen edo politikak definitzen dituztenen informazio-beharren % 80 kokapen geografiko batekin lotuta dagoela.
Toki publikoak, sozialak, komunitarioak eta baita pribatuak ere maskulinotasun hegemonikotik abiatuta diseinatuta
daude, hau da, gizon zuri, heterosexual eta pribilegiatuarentzat sozialki eta kulturalki eraikitako tokiak izan dira. Beraz,
toki horiek heteroarautuak izateaz gain, sexistak, klasistak, arrazistak eta integratzeko zailak dira. Hori ulertzeko
gai gara gaur egun intersekzionalitatea aztertzen duten azterlan soziologikoen funtsezko ekarpen teorikoari esker
(Estatu Batuetan sortu zen feminismo beltzak garatua), eta klasearen, arrazaren eta generoaren arabera batera
jarduten duten eta toki horietan zuzenean esku hartzen duten zapalkuntza-sistema konplexuak azaltzen ditu.
Zentzu horretan, bizi garen tokiak gizarte justu, zuzen, solidario eta inklusibo batean oinarrituta eraiki behar
dira, giza garapenerako aukera-berdintasunarekin. Hala ere, Hondurasen, osasuna eta hezkuntza bezalako
oinarrizko eskubideak betetzeko bermea pribilegio handia da, eta biztanle gehienek ezin dute eskubide hori lortu,
hondurastarren % 73 pobrezian bizi baita.
Osasuna giza eskubide unibertsala da. Bete-betean inplikatuta dago bere ekintza eta jarduera gehienak garatzen
diren lurralde eta tokiarekin; izan ere, diziplina-jarduerak osasuna eta gaixotasuna zaintza-prozesu gisa hartzen
ditu bere baitan, eta harreman kausal eta erabakigarria ezartzen du tokien eta lurraldeen, eta osasuna zaintzeko
ekintzen eta erantzunen artean.
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Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) honela definitzen du osasuna: erabateko ongizate fisiko, mental eta
sozialeko egoera, eta ez soilik afekziorik edo gaixotasunik eza. Bestalde, Hondurasko Osasun Kodearen I.
kapituluko 1. artikuluan honela definitzen da osasuna: “Erabateko ongizate-egoera da, biologikoa, psikologikoa,
soziala eta ekologikoa; giza eskubide besterenezina da, eta Estatuari eta pertsona natural edo juridiko guztiei
dagokie hura babestu, berreskuratu eta birgaitzea sustatzea”.
Hala ere, definizio horiek errealitatetik oso urrun daude. Hondurasko osasun-sistema prekarioa da, eta maila
guztietako gabeziak ditu; lehen mailako osasun arretaren oinarrizko premiak ere ez ditu betetzen, ez hirieremukoak, ez landa-eremukoak. Estatuak ez du osasuna lehentasuntzat hartu eta eskubide hori bortxatu du
sistematikoki; ez dago sendagairik ospitaleetan, ez osasun-zentroetan, ez dago oinarrizko intsumorik, ez dago
ekipoen mantentze egokirik, eta horrekin batera, ustelkeriaren biktima izan da.
Osasunaren Erakunde Panamerikarrak (OPS) honela definitzen du Osasunaren Determinatzaile Soziala (DSS):
“pertsonak nola jaio, hazi, lan egin, bizi eta zahartzen diren kontuan hartzen duten baldintzak dira, eta barne hartzen
ditu eguneroko bizitzaren baldintzetan eragina duten indar eta sistema multzorik zabalena”; determinatzaile horiek
kontuan izanda, esan dezakegu garatzen garen tokiek gure osasunari zuzenean edo zeharka eragiten diotela.
Sistema horiek barne hartzen dituzte politika eta sistema ekonomikoak, garapen-programak, arau eta politika
sozialak eta sistema politikoak, eta ikuspegi hegemoniko baztertzaile batetik zuzentzen dira oraindik ere. Aurreko
baldintzak desberdinak dira sexu-anitzeko komunitatean, eta, beraz, osasun-arloan desberdintasun nabarmenak
eragiten dituzte.
Ezinbestekoa da politika publikoek sexu- eta genero-aniztasunaren funtzioa onartzea, osasunaren egiturazko
faktore erabakigarri gisa. Adibidez, trans emakumeek osasun-arazo handiagoak dituzte; izan ere, mediku
espezialista batek zuzendutako Hormona Ordezko Terapiara (TRH) sartzerik ez izateaz gain, automedikaziora
jotzen dute, eta, gainera, askok sexu-lanetan jarduten dute, eta horrek ere modu negatiboan eragiten du haien
osasunean, fisikoki zein emozionalki. Aldi berean, ez da gauza bera hiri batean bizi den emakume lesbiana bat eta
komunitate batean bizi den lesbiana bat. Eta ikuspegi intersekzionaletik begiratuta, ez da gauza bera trans gizon
zuri eta pribilegiatu bat edo trans gizon beltz eta baliabide ekonomiko eskaseko bat.
Egiaztatu dezakegu harreman zuzena dagoela pertsonen estatus sozialaren eta osasunaren artean, baina baita
haien orientazio sexualaren, genero-identitatearen eta osasunaren artean ere. Medikuntzako soziologiaren arloan,
William C. Cockerham-en arabera, osasun-arloko bizimoduak osasun-arloko portaera-eredu kolektiboak dira,
gizakiek egiten dituzten hautu desberdinetatik abiatuta eratzen direnak eta garatzen diren testuinguruak ematen
dizkien bizi-aukerek baldintzatzen dituztenak; proposamen honetan argi eta garbi txertatzen da bizi-opzioen eta
bizi-aukeren arteko harreman dialektikoa.
Latinoamerika munduan aniztasun handiena duen eskualdeetako bat da. Hortik abiatuta, garrantzitsua da bi
kontzeptu hauek bereiztea: osagarriak eta elkarren mendekoak. Gizartea eta kultura. Gizartea habitat batean
gertatzen diren gizarte-harremanen multzoa da, eta kulturak ematen dio forma gizarte horri.
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Kultura batean, irizpide desberdinak egon daitezke; testuinguru sozial bakoitzaren barruan, balio batzuk besteak
baino garrantzitsuagoak izan daitezke. Gizarte jakin baten kulturara eta balioetara egokitzea pertsona edo talde
sozial bakoitzaren baldintza sozioekonomikoen araberakoa izango da.
Kultura gizarte konstruktua da, eta, beraz, aldatu egiten dira kultura- eta gizarte-jarraibide gisa eratzen diren
ohiturak, eta, jakina, arauak ere bai. Portaera osasungarriek edo ez hain osasungarriek dimentsio desberdina
hartzen dute une jakin batean duten garrantzi sozialaren arabera, eta hori bizi diren tokiaren arabera zuzentzen
da; beraz, komunitateko portaera sozialak eta kulturalak desberdinak dira hirigintzarekiko.
Gaixotasuna eta osasuna kultura bakoitzaren barneko bi kontzeptu dira. Gizarte batean osasunaren eta
gaixotasunaren prebalentzia eta banaketa hobeto ezagutzeko, ikuspegi integrala behar da, ezaugarri soziologikoak
eta antropologikoak zein biologikoak, eta osasunari eta gaixotasunari buruzko ezagutza medikoak konbinatuko
dituena.
“Osasuna eta testuinguru kulturala” izeneko artikuluaren arabera, gaixotasunak ikuspegi ekologiko eta kulturaletik
ulertzeko, antropologia medikoak azpimarratzen du ingurumenak eta osasun-arriskuak kulturak sortzen dituela
nagusiki.
Era berean, artikulu horrek adierazten du kulturak zehazten duela gaixotasunen banaketa sozio-epidemiologikoa
bi bidetatik:

Y	Tokiko ikuspegitik, kulturak pertsonen portaera moldatzen du, eta ondorioz, biztanleek gaixotasun jakin
batzuk errazago garatzen dituzte.

Y	
Ikuspegi globaletik, indar politiko-ekonomikoen eta praktika kulturalen ondorioz, pertsonek
ingurumenarekin jokatzeko duten modua kaltegarria izan daiteke osasunarentzat.
Osasun publikoak erronka handiak ditu aurrean, bereziki Latinoamerikan, non herritarrei osasun integraleko arreta
eskaintzeko hainbat osagai behar diren. Horrela, kultura-aniztasunak, ezagutza medikoak ez ezik, sinesmen
indigenak eta antzinako praktika tradizionalak ere biltzen ditu. Era berean, desberdintasun sozio-ekonomiko
oso nabarmenak ezartzen ditu, osasunerako sarbidea mugatzen dutenak, komunitatearen osasunean inpaktu
negatiboak eraginez.
Hiri- edo komunitate-mailan mota guztietako desabantailetan jaio, hazi, garatu eta bizi den populazio berean
dauden desberdintasunak egokiak dira biztanleria horrek hezkuntzarako, ordainsari oneko lan duinerako eta
elikadura osasungarri eta orekaturako sarbide urria edo bat ere ez izateko. Osasunari dagokionez, baldintza
desabantailatsu horiek dira gaixotasunen garapenaren zergati nagusiak, baita heriotzarenak ere, baldintza
pribilegiatuetan edo onuragarriagoetan bizi diren gainerako biztanleekin alderatuta.
Era berean, azpimarratu behar da biztanleria baten baldintza sozioekonomikoak ez direla biztanleriaren osasunean
eragiten duten bakarrak. Hondurasko osasun-politikak, adibidez, medikuntza sendagarrian oinarritzen dira,
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eta osasun-estrategiak sendaketara bideratzen dituzte, baina osasuna sustatzeko eta prebenitzeko ikuspegia,
existitzen den arren, ez da mesedegarria eta ez du emaitza positiborik.
Nahitaezkoa da politika publikoak sustatzea, gure antzinako komunitateen kultura-aniztasuna errespetatzeaz
gain, haien sexualitatea mugatu eta zalantzan jarri gabe, osasuna zainduko duten zerbitzuak sortzeko, giza
eskubideak, kulturartekotasuna, arraza eta, jakina, aniztasun sexual-generikoa errespetatuz.
Adibide bat ematearren, 2017ko urtarrilean gaixotu egin nintzen. 20 egun baino gehiago eman nituen medikuen,
kliniken eta sendagaien artean hara eta hona. Inork ezin zidan diagnostiko zehatzik eman ordenagailu bidezko
tomografia axial bat (OTA) egin zidaten arte. Hainbat ultrasoinu, diagnostiko faltsu eta lorik gabeko egunen
ondoren, emaitzek I. mailako peritonitisa, ileo paralitikoa eta plastroi periapendikularra nituela erakutsi zuten.
Larrialdian ospitaleratu behar ninduten, antibiotikoterapiari ekin, ahotik ezin ezer hartu, eta hidratazioa hasi, eta
beste kontu batzuen artean, zein egunetan operatuko ninduten ebaluatu. Hala ere, garestiegia zen. Gurasoek eta
nik ezin genuen gastu hori onartu. Aukerak ez ziren oso onak; beraz, klinika pribatuko kirurgialariari erreferentzia
mediko bat eskatu nion, eta nire gurasoekin batera, Eskola Ospitalera (herrialdeko laguntza-zentro publiko nagusia)
joan nintzen Larrialdi Eremuara. 10 egunez egon nintzen ospitaleratuta. Alta eman zidaten, medikamentuak eman
zizkidaten, ospitaleko koloproktologoarengana bideratu ninduten, hain zuzen, nire zirujaua. Hala ere, 2021eko
azaroa da eta oraindik ez didate ebakuntzarik egin. Ezin naiz Gizarte Segurantzako Hondurasko Institutura joan,
ez dudalako aseguru medikorik eta ez nagoelako afiliatuta.
Hondurasko Osasun Sistema bi sektorek osatzen dute: publikoak eta pribatuak. Sektore publikoa Osasuneko
Idazkaritzak (SESAL) eta Hondurasko Gizarte Segurantzako Institutuak (IHSS) osatzen dute. Lehenengoak biztanleriaren
% 60ri zerbitzuak ematen dizkio, eta bigarrenak, berriz, baliabide fiskalak bildu eta administratzen ditu, baita langileen
eta enplegatzaileen nahitaezko kotizazioetatik datozenak ere, eta herritarren % 12ri ematen dizkie zerbitzuak. Sektore
pribatua irabazi-asmoa duten eta irabazi-asmorik gabeko osasun-erakundeek osatzen dute.
Hala ere, Hondurasen, 10 pertsonatik 9k ez dute inolako osasun-asegururik, eta kalkulatzen da biztanleriaren %
18k (1,5 milioi hondurastarrek baino gehiagok) ez duela osasun-zerbitzuetarako sarbiderik. Ospitaleko eta osasunzentroetako azpiegitura eskasa da; zerbitzuak ez dira eskatutako kalitatekoak eta estaldurakoak. Ikastetxe
publiko batzuk joan den mendearen hasierakoak dira, eta inbertsio handia behar dute azpiegituran eta ekipoan,
zerbitzuak baldintza ezin hobeetan eta arriskurik gabe emateko. Mantentze-lanak gutxi dira, eta horrek narriadura
eragin du azpiegituran zein ekipoan.
Gutxiengo diren pertsonek eta landa-komunitateetan bizi diren biztanleek, hala nola indigenek, pertsona beltz
eta arrazializatuek eta sexu-aniztasuneko pertsonek osasun-eskuragarritasun duina are gehiago zailtzen
dieten egoerei egiten diete aurre: diskriminazioa sexuaren, arrazaren, generoaren, orientazio sexualaren eta
genero-identitatearen arabera. Osasun-arloan ez dago gutxiengo diren pertsonak bere osotasunean tratatzeko
protokolorik; beraz, osasun-langileek akatsak egiten dituzte pertsona horiekin tratatzerakoan.
Sexu-aniztasunaren komunitateari dagokionez, trans biztanleei bereziki, herrialdean ez dago Genero Nortasunaren
Legerik hezkuntza, lan-kupoa, nortasun-zedularen izena aldatzea eta erabateko osasuna lortzeko. Komunitate
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horrek etengabeko diskriminazio- eta estigma-maila handiei egin behar die aurre bizi diren tokietan, bizirik irauteko
eta beren genero-identitatea onartzen ez duen sistema bitar zisheterosexualari aurre egiteko duten ausardiagatik.
Trans askok sexu-lanera jo behar dute bizirauteko; mota guztietako erasoen eraginpean eta sexu-transmisiozko
gaixotasunez (STG) kutsatzeko arriskuan daude, eta, gainera, gorroto-krimenei ere aurre egin behar diete.
Era berean, trans biztanleek, Genero Identitatearen Legerik ez dutenez, osasun-sistema prekarioa eta eskasa
izateaz gain, ez dute hormona-ordezkapeneko terapia bati bere osotasunean eta modu egokian ekiteko orientatu
ditzakeen osasun-langile kalifikaturik; horregatik, maiz, haien kabuz hartzen dituzte sendagaiak eta beren
buruari osasunerako kaltegarriak diren substantziak injektatzen dizkiote, osasunean modu negatiboan eragiten
dutenak eta patologia desberdinak eragiten dizkietenak, baita heriotza ere. Era berean, ez dago tratamendu
egokirik osasun mentalari dagokionez; izan ere, nazioarteko erakundeek egindako azterlanek adierazten dute
(besteak beste, «World Professional Association for Transgender Health (WPATH )», OME, OPS, Pertsona Transen
Latinoamerikako eta Karibeko Sarea, Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans eta Intersexen Nazioarteko Elkartea (ILGA))
trans pertsonek heterosexualek baino nahasmendu-tasa altuagoak dituztela, hain zuzen antsietate orokorreko
nahasmenduari, nahasmendu depresiboari, trauma osteko estresaren nahasmenduari, suizidio pentsamenduei
eta suizidio-ahaleginei dagokienez.
Pertsona horiek ibiltzen diren tokiak segurtasunik ezaren eta neurriz kanpoko indarkeriaren testuinguruan ematen
dira, eta ez diete bermerik ematen beren giza eskubideei. Horrek behartu ditu gogoz kontra lekualdatzera, bai
lurralde barruan bai herrialdetik kanpo; bidaia horiek bizi-kalitatea eta -egoera hobetzeko, sexualitatea modu
aske eta seguruan bizitzeko eta beren komunitateetan nagusi den indarkeriari irtenbidea bilatzeko itxaropenez
egiten dituzte, aurrean duten kalteberatasuna modu batera edo bestera murrizteko.
Cattrachas Sare Lesbikoaren Behatokiaren arabera (Hondurasko LGBTIQ+ kolektiboaren Giza Eskubideen
Erakundea), LGBTIQ+ komunitateak 2009-2020ko martxoa bitartean pairatutako Bortxazko Heriotzei buruzko
Txostenean ikusten denez, LGBTTI biztanleen artean indarkeriazko 355 heriotza erregistratu ziren Hondurasen.
Gainera, jakinarazi dute gizon gay gehiago hil zirela, eta, bigarrenik, trans gehiago, eta azken horien artean
emakumeak nagusi izan zirela argitu zuten; guztira, hortaz, 111 pertsona trans hil ziren indarkeria bidez.
Badakigu osasun-sistema fidagarri eta eraginkor batek biztanleen osasuna hobetzen duela, eta, gainera,
ekonomiaren eta herrialdeko gainerako sektoreak hazten laguntzen duela.
Ondoriozta dezakegu Hondurasko sexu-aniztasuneko pertsonek, giza eskubideen eta lurraldeen defendatzaileek,
aurre egin behar dietela indarkeriazko testuinguru eta giroei, hain zuzen herritarren bizitza eta giza eskubideak
bermatzeko gai ez diren Gobernuek sortutakoei.
Bizi garen eta hartzen ditugun tokiak antzinako milaka borroka eta bizitza-istorioren ondorio dira, eta horiek,
azkenean, indarrez betetzen gaituzte heriotza, desplazamendu, pobrezia eta tristura sistema baten barruan
bizitzen eta aurre egiten jarraitzeko; horregatik, premiazkoa da Hondurasko estatuak plan estrategikoak kudeatzea
osasunaren eta eskubideen alde, ez bakarrik boterean bizi diren goi-karguen alde, baizik eta bizirik dirauten eta
borrokatzen duten langileen alde.
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ArKiteKtura,
hiri-diseinua,
pandemia
eta osasuna
Anartz Ormaza
Arkitektoa, unibertsitate espezialista Lurraldearen Antolakuntza eta
Kudeaketan eta Lurralde eta Hizkuntzan.
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TEO Arkitektura estudioaren bazkide sortzailea, birgaitzeko, zaharberritzeko eta obra berrirako
proiektuak garatzen ditu bertan, eta haurren arkitektura hezkuntzarekin lotzeko prestakuntza
espezializatua du. Estatuko Ludantia elkarteko bazkidea da, arkitektura, hezkuntza eta haurtzarogaztaroaren arteko elkarrizketa sustatzeari buruzkoa, gaur egunean horko zuzendaritza
batzordeko kidea delarik. Aranzadi Sozietatearen Arkeologia Historikoa Saileko bazkide aktiboa
eta ohiko kolaboratzailea, eraikitako ondare-kulturari buruzko proiektuak garatzen ditu bertan.
Gaur egun, “Begoñako Argia/La luz de Begoña” proiektua zuzentzen du erakunde honetan,
Bilboko Begoñako hilerriaren memoria historikoari eta desobiratzeari buruz. UEU Udako Euskal
Unibertsitatearen Arkitektura Sailaren zuzendaria eta “Aldiri Arkitektura eta abar” aldizkariaren
erredakzio kontseiluko kidea. Ohiko kolaboratzailea da Euskal Telebistaren Ahoz Aho telebistaprograman, arkitekturari buruzko espazio batekin, eta Bilbao egunkarian, hilero kolaborazioak
eginez arkitekturako deribak atalean, eta baita irratiko hainbat programetan ere, Euskadi
Irratiaren “Hágase la Luz” saioan, esaterako.
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Laburpena
Covid-19ak sortutako pandemiak eta horri aurre egiteko hartutako neurriek (batik bat, hasieran ezarri ziren
konfinamenduak) ispiluaren aurrean jarri izan dute arkitektura, batez ere etxebizitza eta hirietakoa. Agerian geratu
dira horiek dituzten gabeziak eta, konfinamenduen ondorioz, areagotu egin da inguratzen gaituen espazioari
buruzko eta horrek pertsonengan duen eraginari buruzko kontzientzia. Luze hitz egin izan da “covid ondorengo
arkitekturak” eta hemendik aurrerako hiriak nolakoak izan beharko luketenari buruz, eta hainbat kontzeptu ere
zabaldu dira komunikabideetan. Asmo horiek berriak dira jende gehienarentzat, alabaina urteak daramatzate
adituen ahotsetan eta hausnarketako hainbat tokitan. Pandemiak, hein batean, hauspotu egin du arkitekturan eta
hirigintzan paradigma aldaketa baten beharra denari buruzko kontzientzia, besteak beste, pertsonen osasunean
eragite aldera.
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Arkitektura, hirigintza eta pandemia
Oso egokia da hiri-diseinuaz eta osasunaz hitz egitea mundu mailako pandemia batek guztia hankaz gora jarri
duen une batean. Covid-19ak eragindako osasun krisi honek ispilu baten aurrean jartzera eraman du gizartea
hainbat arlotan, eta arkitekturarekin eta hirigintzarekin ere halaxe gertatu da neurri handi batean. Inguruak
bizitzaren alor askotan nola eragiten digun konturatzera eraman gaitu, eta osasuna da alor horietako bat.
Konfinamenduak direla eta, hiritarrek asteak eraman dituzte euren etxeetan zerraturik. Eta, oro har, aspaldi
galdua zuten etxebizitzetan denboraldi luzeak igarotzeko ohitura berreskuratu dute. Etxeak ostatatzeko, lan
egiteko, gimnasiorako, eskolarako, aisialdirako eta gisakoetarako toki bilakatu ziren neurrian, inoiz erreparatu ez
zitzaien moduan erreparatu zitzaien etxebizitzei, horien espazioei eta espazio horien erabilerei; baita, halaber,
horien gabeziei ere.
Egoera berriak bide eman zion hausnarketa-espazio berri bati. Pertsona asko konturatu ziren etxebizitzak, zenbait
kasutan, txikiegiak direla horietan burutu behar izan ziren eginkizun eta jarduera guztietarako. Beste batzuk,
berriz, konturatu ziren espazioak hertsiegiak zirela, eta ez zutela laguntzen bizikidetza. Egun batetik bestera,
euren etxebizitzetan balkoia edo terraza (zer esanik ez, lorategia) duten pertsonak pribilegiatuak bihurtu ziren.
Etxebizitzen baldintzek, batzuk zein besteak izan, modu ezberdinean eragin zuten horietan bizi diren pertsonen
osasunean; mentalean, emozionalean eta, are, fisikoan.
Esan liteke pandemiak arkitekturarekin lotu zuela berriro jendea. Etxean itxita pasatu zuten denboran, inoiz baino
kontzienteago izan ziren (eta dira, ordudanik) inguratzen dituzten espazioaz. Lehenik, hurbileneko espazioaz,
etxebizitzaz. Gero, kalera irten ahal izan zutenean, hirikoaz, hiriko espazioaren ezaugarriez, alegia. Pandemiak
gizarteari aurrean jarri zion ispiluak gauza on batzuk, behintzat, azaldu zizkion, era batera edo bestera gure
espazioak aldatzeko beharra igarri zelako. Arkitektura ogibide duten profesionalek sekula ez zuten horrenbeste
lerro edo tarte bete komunikabideetan. Etxebizitzak edo hiriak zergatik ziren horrelakoak jakin nahi zuen jendeak,
nola antolatu behar diren etorkizunera begira, zer beste faktore hartu behar liratekeen kontuan –ordura arte
kontuan hartzen ez zirenak, ziurrenik– hemendik aurrera etxeak diseinatzerakoan, eta abar.

Etxebizitza, auzitan
Arkitekturaren eta, zehazkiago, etxebizitzen esparruan, hainbat gai jarri izan dira mahai gainean. Guztiak ere
pertsonen osasunean (emozionalean, fisikoan edo mentalean) eragin zuzena dutenak.
Alde batetik, asko hitz egin zen etxebizitzetako espazioetan den malgutasun faltaz. Arestian esan moduan,
etxea jarduera oso ezberdinetarako erabili behar izan zen (eta erabili beharko da), baina horien espazioen
hertsitasunarekin egiten dugu topo. Espazio funtzioaniztunen beharra agertu da, ez dutenak ezertarako balio
baina edozertarako balio dutenak. Etxebizitzetako espazioak malgutu beharrean gara, halabeharrez malgutu egin
den bizimodu bati erantzuteko. Orain arte ez bezala, etxebizitzak familia jakin eta mugatu baten ereduari (aspaldi
utzi zion eredu bakarra izateari jarraituz jarraitzen baitira diseinatzen), etxebizitzak askotariko eran habitatzeko
moduan proiektatu beharko dira.
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Guztien ahotan egon zen beste kontu bat etxebizitzen eta kanpoko espazioen arteko harremana izan zen.
Etxeetan kanpoaldera ematen duten espaziorik eza izan zen, seguruenera, konfinamendu garaian etxebizitzetan
antzemandako gabeziarik handienetakoa. Etxebizitza barruan metroak irabaztearren balkoiak eta terrazak ixteko
joera egon da hamarkadetan, etxeetan kanpoaldean galtzen zen espazioari garrantzia kenduz. Horri buruzko
adibide bat jartzearren, Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzen bizigarritasunerako indarrean den dekretuak
ezartzen du etxebizitzek 1,5 metro karratuko espazio bat izatea gutxienez kanpoaldean, ez besterik, eta, gainera,
arropa esekilekua izateko eta esekitako arropak kanpoaldetik ez ikusteko moduko sistema batekin, beti. Zorionez,
etxebizitzetan kanpoaldearekin, inguruarekin, harremantzeko aukera ahalbidetuko duten espazio bat egoteko
beharra mahai gainean da berriz ere.
Aldarrikapen horren isla da aurreneko konfinamenduaren ondoren Eusko Jaurlaritzak iragarri zuen
bizigarritasunerako dekretu berria Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren bidez. Dekretu horrekin,
eraikin berrietan terrazak eta balkoiak eraikitzea bultzatuko da. Dekretuan, alde batetik, kanpoko espazioaren
kontzeptua jasotzen da etxebizitzaren gutxieneko programaren elementu gisa, eta ezartzen da, gutxienez, 4 metro
karratuko azalera izan behar duela. Eta antolamendu hori errazteko, ahal denean espazio hori ez da hartuko
etxebizitzaren azalera erabilgarri gisa. Bestetik, proiektuak etxebizitza malguagoak eraikitzea aurreikusten
du, denborarekin herritarren baldintzetara eta egungo bizimodu eta beharretara egokitzen joan daitezen, eta
etxebizitzaren deshierarkizazioa aipatzen da, beste berrikuntza batzuen artean. Gainera, handik aste gutxi
batzuetara, Eusko Jaurlaritzak iragarri zuen Etxebizitza Sailak 5.000 eurorainoko diru-laguntza emango zuela
etxebizitza bakoitzeko, berrogei urte baino gehiago dituzten etxebizitzetan bizi direnentzat, balkoi eta terraza
berriak jarri ditzaten.
Etxebizitzen ezaugarriekin jarraituz, etxeen osasunari ere erreparatu zitzaion. Lehen, etxebizitzaren osasunean
ez zen jartzen arretarik patologiaren bat (hezetasuna, kondentsazioa...) agertzen zen arte, baina aitortzen hasi
dira etxe batek osasuntsu mantentzeko aireztatze edo isolamendu termiko egokia izateak duen garrantzia, edo
eguzkiak etxeari nahikoa ematea. Labur esateko, kontuan izatea gutxieneko baldintza termikoak (behar bezalako
tenperatura, eguzkialdea), akustikoak (zarataren maila) eta higroskopikoak (airearen kalitatea, hezetasuna).
Etxebizitzaren osasun-egoerak bertako biztanleen osasun-egoera markatzen du.
Azken puntu horri dagokionez, hots, eraikinen osasunari buruz, etxebizitzetan erabili izan diren materialak
ere aipatu izan dira, inguruko material naturalak (zurak...) erabiltzearen garrantzia nabarmenduz. Ez bakarrik
estetikoki ederragoak direlako, baizik eta landarediarekin batera zurak onerako eragiten duelako gure ongizate
emozional eta kognitiboan.
Etxebizitzetatik kanpo, itxialdi garaian auzotarrak elkarren artean zaintzeko ekimenak sortzen joan ziren etxebizitza
blokeetan eta auzoetan, berezkotasun eta antolakuntza maila askotarikoaz: batetik, kasu askotan sakondu egin
ziren auzotarren arteko harremanak, eta, bestetik, komunitateko edo auzoko pertsona zaurgarrienak babesteko eta
laguntzeko elkartasunezko sareak sortu ziren. Gene altruista bat piztu zen, eta bakarrik bizi zen jendearentzat eta
adinekoentzat konfinamendua eramangarriagoa egiten lagundu zien. Horrekin batera, auzotar komunitateetako
espazio komunak jarri ziren jomugan: eraikinetako eremu komun batzuk berraktibatzeko beharra ikusi zen, horien
erabilera errazte aldera. Ganbarak edo etxebizitza-bloketako teilatu lauak, adibidez, espazio egokiak izan litezke
auzotarrek hainbat gauzatarako erabil ditzaten: eskailerako haurrekin aire zabalean jolastu, hiri-baratzeak egin,
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biltzeko tokiak, ariketa fisikorako gunea, jada desagerturik den arropa-esekitzearen gisako jarduera berreskuratu,
etab.
Alderdi horiek guztiek helburu jakin bat dute: etxebizitzak arnasgune izatea, pertsonak eta horien osasuna horren
erdigunean jartzeko, komunitateko sozializazioa eta elkar zaintzea ahalbidetuko duten espazioak.

Hiria, auzitan
Hirien diseinua da pandemia garaian eta horren ondoren hiritarrek hausnartzen jardun duten beste alderdi
bat. Etxeetako konfinamenduaren ondoren jendeak espazio publikoak berriro erabiltzeko aukera izan zuenean,
galdera asko sortu ziren, baina bat nabari guztien gainetik: norentzat daude diseinatuta gure hiriak? Ez da
kontu berria esatea gure hiriak duela gutxi gorabehera mende erdiko produkzio-eredu bati jarraituz diseinatuta
daudela, kontsumoan oinarritutako eredu batean, alegia, autoa delarik horien erabiltzaile nagusia. Jane Jacobs
ospetsuaren lanak irakurtzea nahikoa da egungo hiri-ereduaren jatorria ulertzeko. Hirigintza, egiazki, hirian
bizi den gizon zuri, gazte, heterosexual, zis, autodun eta eskuratze ahalmendun batentzat antolatu izan da.
Baina, zein unetan konturatu izan da, oro har, gizartea, hori horrela denaz? Lehen konfinamendu zorrotzaren
ondoren, une horretan kontsumorako aukerarik ematen ez zuen hiri batera irten zenean. Saltokirik eta tabernarik
gabeko hiri bat. Lan-jarduera jaitsi egin zenez autoen mugikortasun zein presentzia minimoa zuen (eta beraz,
inoiz baino seguruagoa zen) hirigune bat. Jolastokiak haurrentzat itxita zituztenak. Une horretan konturatu
zen jendea espaloiak txiki geratu direla, egonean ibiltzeko espazio publikoa gero eta txikiagoa dela. Orduan,
pertsonen egiteko bakarra pasieran ibiltzea eta egonean egotea zenean, parkeen, zuhaitzen eta berdeguneen
falta sentitu zen.
Ibilgailu pribatua hirigunetatik ateratzeko ahaleginak urteak daramatza mahai gainean, ez da kontu berria.
Hiri gehienetan burutu ziren ekintzak kontuan hartuta, litekeena da azkartzen ari den prozesu bat izatea:
zenbait kasutan espaloiak zabaldu ziren, aparkatzeko plazak bereganatuz, kaleak oinezkoentzat jarri ziren
behin-behinean, kaleko zati batzuk bizikletentzat egokitu ziren... Hiriaren espazioak malgutzeko ekintzak
gauzatu ziren. Horien malgutasuna, pandemia garaian ageriagoan geratu zena, hainbat tokitan heltzen ari
zitzaion kontu bat zen, adibidez, espazio partekatuen bidez (shared spaces): autoek, bizikletek eta oinezkoek
partekatutako espazioak. Ildo horretako jarduketa batzuk erakusten dute norberarentzat bakarrik ez den bide
batetik (izan autoarena, oinezkoarena zein bizikletaren) ibiltzean eta horretaz jakitun izatean, handitu egiten
dela bestearekiko errespetua (kontu gehiago izan behar delako), eta baita norberaren erantzukizuna ere. Eredu
horrek, bestalde, zuzenean eragiten du autoen abiaduran eta horiek eragindako istripu kopuruan.
Hirietako mugikortasuna ere guztien ahotan zebilen, eta komunikabideetan ere oihartzuna izan zuen. Besteak
beste, hizpide izan zen “15 minutuko hiria”, Parisetik datorren kontzeptu bat, hurbiltasunean oinarritzen dena:
hiri deszentralizatua, auzoetan antolatua, non bizitzeko behar den guztia (hezkuntza, kultura, lana, osasunekipamenduak, saltokiak eta aisialdia) gehienez ere etxetik 15 minutura egongo litzatekeen, oinez edo bizikletan.
Esan nahi baita, hiritzarretan ibilgailu pribatuaren (eta, neurri txikiagoan, garraio publikoaren) beharrik ez
luketen mikro-hiri beregainak sortzea, horrek, adibidez, klimaren aldaketan edo pertsonen osasunean izango
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luken eraginarekin. Aztertu egin beharko litzateke eredu hori zer eratara moldatu tokiko lurraldearen kasu
bakoitzeko errealitatera, baina berez aurrerapen bat da kontzeptua gizarteratu izana.
Aipamen berezia merezi dute hirigintzaren eta bizi garen inguruneen harira sortutako ekimen batzuk, hala nola
Hiritik At arkitekto kolektiboak konfinamendu betean (2020ko maiatzean) sustatutako adierazpena «Euskal Herria
pertsonentzat» izenburuarekin. Adierazpen horretan, eskatzen da covid-19aren ondoren pertsonentzako Euskal
Herri bat eraiki dadila. Puntu batzuk zehazten dira, pertsonen bizitzak erdigunean jar daitezela aldarrikatuz,
eta antolatzera eta geure etorkizunarekin arduratsuak izatera deitzen du. Sinatzaileek (250etik gora pertsona,
horietako asko arkitekturako profesionalak eta gaian erreferentziazko adituak direnak) konpromisoa hartu zuten
sarean kolaboratu eta lan egiteko eta gai horiei buruz eztabaidatzeko topaguneak sustatzeko. Adierazpenak
funtsezko bost puntu (sakon zehazten dira) biltzen ditu: lurralde osorako etorkizun orekatua, mugikortasunaren
antolamendua eta kaleen berreskuratzea, hiriaren (bir)naturalizazioa, etxebizitzaren eta oinarrizko zerbitzuen
desmerkantilizazioa, eta desazkundea.

Z ainketen arkitektura, amankomuna denaren
hirigintza ekofeminista berria
Egia bada ere arestian azaldutako gai guzti horiek ideia berritzaileak izan daitezkeela, oro har, gizartearentzat
(horregatik komunikabideetan izan duten oihartzuna, inoiz ez bezala zabaldu baitituzte), ez dira kontu berriak.
Horien adibide dira Arquitectura y Política [Arkitektura eta Politika] eta Política y Arquitectura [Politika eta Arkitektura]
argitalpenak. Aurreneko liburua 2011n argitaratu zen, eta 2020an hura berrikusketaren bigarren edizioa argitaratu
zen. Lehen edizioa Josep Mari Montaner arkitekto-doktoreak eta Zaida Muxí arkitekto-doktoreak idatzi zuten,
eta arkitekturak gizartearekiko duen erantzukizunaz dihardu: arkitekturako profesionalen eta hirigileen egiteko
sozialaz, bizitza komunitarioaz eta parte-hartzeaz. Liburuak arkitektura garaikidearen urrakortasuna identifikatzen
du, eta ordurako esperimentaturik ziren bizimodu alternatiboak aztertzen ditu. 2020ko edizioan (liburuak covid19aren pandemia erdian ikusi zuen argia, baina 2019an editatu zen), alta, azken hamarkadetako eztabaidak
jasotzen ditu, hausnarketak, egilea hainbat urtez politika instituzionalean aritu eta gero. Berrikusketaren ardatza
politika egiteko era berriak dira, feminismoarekin osatzen da, eta “amankomuna denaren hirigintza ekofeminista
baten alde” du azpititulua. Hiri garaikidearen sistemak aztertzen ditu, espazio publikoa sutsuki aldezten du,
hirigintza amankomuna, auzoetan oinarritutako hirigintza feminista aldarrikatzen du, eta etxebizitza eredu berriak
aztertzen ditu, beste gauza batzuen artean. Horiek guztiak, pandemiaren aurreko garai batean.
Hausnarketa horiek pandemia aurretik ere mahai gainean zirenaren hurbileko beste adibide bat da Bilboko
“UrbanbatFest” jaialdiaren 2019ko edizioa, zeina “zainketen arkitektura baterantz” lemapean burutu baitzen.
Jaialdi horretan aztertutako guztia biltzen zuen liburu bat argitaratu zen 2019an. Argitalpen horretan, besteak
beste, jaialdian burutu zen sorkuntzakidetza tailerraren emaitzak jasotzen dira: hiriguneen patologia batzuk
antzeman eta gero, hiriaren diseinuan horiei erantzuna emango dien zainketak barneratzeko proposamen multzo
bat biltzen du. Horrez gain, hiriari eta zainketei buruz hausnartzen duten egile batzuen testuak ere biltzen ditu.

59

Arkitektura, hiri-diseinua, pandemia eta osasuna

Eztabaidak, hausnarketak eta teoriak eremu praktikora ere eraman dira (pandemiaren aurretik, dagoeneko), eta
emaitzak oso aberasgarriak izan dira. Horren adibide garbia da Lacaton & Vassal arkitektura bulego ospetsuaren
lana. Lan horrek Europako arkitekturaren Mies Van de Rohe saria jaso zuen 2019an, Bordeleko Grand Parc-en 60ko
urteetako 530 etxebizitza hartzen dituzten hiru bloke izugarri eraldatzeko proiektuarekin. Proiektua, funtsean,
eraikinen fatxada zaharra beste azal berri batez ordeztean datza, espazio balioaniztunak gehituz etxebizitzei, aldi
berean horien barnealdea eta kanpoaldea dena. Etxebizitzak guztiz berritzen dira horrela, eta baita bertan bizi
diren pertsonen bizi-baldintzak ere. Jada gauzaturik eta martxan den proiektu horrek erabiltzaile diren pertsonen
bizitzak jartzen ditu erdigunean.
Beste adibide azpimarragarri bat La Borda bizitegi-eraikina da. Proiektua Bartzelonako Lacol arkitektura
kooperatibak egin zuen 2018an, ideia-gako hauekin: auzotarren parte-hartzea etxebizitzen diseinuan, eraikuntzan
eta erabileran; jasangarritasuna; komunitate-bizitza; espazioen moldagarritasuna nahiz malgutasuna eta open
building kontzeptua; eta genero-ikuspegia. Emaitza? Espazio komun batzuk dituen eraikin bat, espazio pribatu edo
intimoen eta espazio publikoaren arteko trantsizioa egiten dutena, bizitza komunitarioa erraztuz eta elkarrekiko
zainketa ahalbidetuz: harremanetarako konektatutako espazioak (galeriak, eskailera-buru zabalak, estalpe
laua...), atari handi bat erdian, espazio komunak lehen solairuan, eta pertsonen beharretarako molda daitezken
modulu malguak.
Beraz, pandemia aurretik ere ari zen bidea urratzen. Agian, ez zitzaion ematen pandemian eman zaion arreta
berbera. Antza denez, arkitektura eta hirigintzaren berrikuspen-prozesu bati ekin zitzaion “covid ondorengo”
etiketarekin, eta batere berriak ez diren baina errezeta berriak bailiran saldutako postulatu berriak iragarri
(eta sozializatu) ziren. Orain, hurbil dugun “covid ondorengo” garai honetan, esan dezakegu hartu beharreko
neurriak “covid aurreko” garaian ere premiazkoak ziren (baina ez ziren ezartzera iristen) berberak direla. Izan ere,
pandemiak eragindako krisiaren aurretik egungo gizarte, arkitektura eta hirigintza eredua jada krisian zegoen.
Birusak ez ditu behar berri batzuk ekarri gure etxebizitza eta hirietara. Lehen genituen berberak izaten jarraitzen
dute, bakarrik orain bistakoagoak direla.
Horregatik, arkitektura eta hirigintza eredua aldatzeko beharrari buruzko hausnarketak denbora badarama
ere espezializatutako eztabaida-foroetan, esan daiteke covid-19aren pandemiak hausnarketa horiek gizartera
zabaltzen eta, oro har, herritarren artean partekatzen lagundu duela.
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BIOGRAFiA
Koldo Nistal dut izena eta Laudion jaioa naiz, Bilbotik 10 bat kilometrora dagoen herri
batean. UPV-EHUn medikuntza ikasi nuen bitartean hantxe bizi izan nintzen. Hainbat ikaslemugimendutako kide izan nintzen eta Boloniako prozesuaren aurkako mobilizazioetan parte
hartu nuen; izan ere, goi-mailako irakaskuntza pribatizatzeko estrategia kapitalista baten parte
zela ulertzen genuen, eta pixkanaka osasunaren arloan antzeko mehatxuak agertzen zirela
ikusten genuen.
Elorrioko Osasun Zentroan eta Galdakaoko Ospitalean familiako eta komunitateko medikuntzan
espezializatu nintzen, eta bai gizarte-medikuntzarekiko bai osasun-politikekiko interesa
areagotu egin zitzaidan.
Txandakako saio bat egin nuen Asturiasko osasun publikoko kontseilaritzan, eta horrek azkenean
honetaz konbentzitu ninduen: osasunaren determinatzaile sozialen ezinbesteko garrantziaz, eta
haien eraginari aurre egiteko herriaren ekintzailetzaren eta parte-hartzearen beharraz. Kezka
horietako asko Osatzen elkartean (familiako eta komunitateko medikuntzako euskal elkartea)
partekatzen direla esateaz harro nago, bertan ere parte hartzen dut-eta.
Egoitzan egon ondoren, eta Bizkaia guztiko dozenaka osasun-etxetan lan-bidaia luzea egin
ostean, gaur egun familiako medikua naiz Bilbon, Txurdinagako Osasun Zentroan.
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LABURPENA
Pertsonen osasunean gehien eragiten duten faktoreek izaera soziala dute, osasunaren gizarte-determinatzaileak
esaten zaie. Horien banaketan dauden berdintasunik ezak bidegabeko eta saihestu daitezkeen desberdintasunak
sortzen dituzte, osasunaren arloko ekitate ezak deritzenak, eta horien gainean jarduteak jende askoren ongizatea
hobetuko luke eta bizitza asko salbatuko lituzke. Zoritxarrez, erakundeek ildo horretan egiten dituzten ahaleginak
osasun-baliabideetan inbertitzera bideratzen jarraitzen dute, alde batera utzita horrek arazoen jatorrian ezer
gutxi eragiten duela. Gaixotasunaren eta heriotzaren hasiera-hasierako kausen gainean jardun nahi badugu,
beharrezkoak dira ingurune eta komunitate osasungarriak sortzen dituzten populazio-estrategiak eta politika
publikoak. Komunitatearen osasuna ezinbesteko estrategia gisa azaltzen ari da zentzu horretan, eta lehen mailako
osasun arretak kontuan hartu beharreko eragile garrantzitsu eta estrategikoa dirudi. Hala ere, ehun asoziatiboa
osatzen duten gizarte talde eta erakundeek izan beharko lukete prozesu horien benetako protagonistak,
prozesuak diseinatuz, gidatuz eta gauzatuz. Sexu-askapenaren aldarrikapenak horrelakoa izan behar du: egitura
zapalkuntzen aurka borrokatzen duten gainerako mugimenduekin elkartuta, komunitate alaiagoa, libreagoa eta
osasungarriagoa lortzeko kolaboratzen duten ahotsetako bat.
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LEHEN MAILAKO ARRETA, OSASUNAREN DETERMINATZAILE
SOZIALAK ETA HORIEI MODU KOMUNITARIOAN HELTZEA.
LGTBIQ+ HURBILKETA BATERAKO TESTUINGURUA
Dokumentu hau nire interes-gatazkei buruzko adierazpen zintzoa eginez hasi nahiko nuke. Koldo Nistal dut izena,
zis, homosexuala, zuria, euskalduna eta familia medikua naiz Txurdinagako Osasun Zentroan, Bilboko auzo batean.
Nire bizitza pertsonala mugimendu sozial eta politiko ezberdinekin lotu dut eta gaur egun Osatzen elkarteko kide
naiz (familia eta komunitateko medikuen euskal elkartea). Biomedikuntzatik haratago doan osasunaren ikuspegiaz
interesatuta nago, baita horiek modu komunitarioan heltzeaz ere. Askotan, tesietan eta diskurtsoetan jartzen dugu
arreta, eta ahaztu egiten dugu horiek egituratzeko erabiltzen diren plataformak osatzen dituzten pertsonengan
edo banakoengan kokatzea. Bada, aurkezpentxo hau baliagarria izan dadila mintzo naizen pribilegioak zein diren
argitzeko (arraza, klasea, generoa...), eta nire diskurtsoan eragina izan ahal izan duten zapalkuntza ardatzak zein
diren argitzeko ere bai.
Publikoa, unibertsala eta kofinantzatua izan behar duen osasun sistema batean lan egiten dut. Kontzeptu horiek
lehen mailako arretaren alorrean finkatu nahiko nituzke, bertan lan egiten baitut, eta horrela hobeto ulertuko dugu
nire ustez nire pazienteek errealitate hori nola bizi duten.
Hainbat arrazoi daude osasun sistemaren publizitateaz kezkatzeko. Beharbada, hemen Euskal Herrian Valentziako
(Alzira eredua) edo Madrilgo kudeaketa pribatuko ospitale publikoak bezalako eskandaluetatik urrun gaudela
pentsa genezake, baina ezin ditugu ahaztu hemen ikusten ari garen pribatizazio era anitz. Garbiketa zerbitzuak,
garraio sanitarioa eta sukaldea azpikontratatuta daude. Gure proba osagarrietako batzuk ospitaleetan eta klinika
pribatuetan egiten dira. Osasun zerbitzu pribatuak etxeko larrialdiez arduratzen dira zenbait eremutan. Farmaziaindustria pribatuak erabakitzen du zer ikertu, nola ekoitzi eta zein preziotan saldu. “Elkarlan publiko-pribatua”
deritzona, edo Javier Padillak dioen bezala (familia medikua eta Nor utziko dugu hiltzen? 1 liburuaren egilea)
“Parasitazio publiko-pribatua” osasun publikoaren aldez aurretik pentsatutako ahultzearen mehatxu gero eta
nabariago gisa agertzen da, aseguru-etxeen, farmazia-etxeen eta gainerako osasun-industria pribatu batzuen
mesedetan.
OMEren arabera, lehen mailako osasun arretak osasun-beharren % 80 eta 90 artean asetzeko gai izan beharko
luke 2. Horrek posizio estrategiko eta pribilegiatu batean kokatzen du osasun-estaldura unibertsala lortze aldera;
2030eko Agendako helburuetako bat da garapen jasangarrirako 3.
Espainian adierazleak onak direla badirudite ere (asebete gabeko laguntza medikoaren beharra % 0,4koa da
EINen arabera 4), batzuetan, kontsulten errealitateak bestelakoa dirudi. Migratzaile jakin batzuen irisgarritasuna
oztopatzen duten zailtasun administratiboak daude (pasaporteak, errolda...). Uda honetan, hedabide nazional
batek “Espainian latinoamerikarrentzat beti irisgarria ez den osasungintza” izenburua zuen artikulu bat jarri zuen
abian, eta horren azpian irakur zitekeen “Espainian osasun publikorako sarbidea eskubide unibertsala da, edo
hori dio legeak, behintzat; praktikan, ordea, paper soil bat ez izateak etorkinak bezalako taldeak baztertu ditzake,
horietako asko latinoamerikarrak izanik” 5.
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Seguruenik osasun-laguntzaren finantzaketa da osasunean desberdintasun gehien eragiten dituen faktorea.
Koordainketa farmazeutikoa izan daiteke benetan arazoa tratamendu-behar handiak dituztenentzat, nahiz eta
per capita errentarengatik moteltzeak egin. Gainera, finantzazio publikotik kanpo dauden sendagaiak eta osagarri
anitz ere aurkitu ditzakegu (eztularen aurkako medikamentuak, malko artifizialak, konpresio galtzerdiak). Eta horri
garrantzitsuena gehitu behar diogu, hau da, zerbitzuen zorrotik kanpo dauden osasun prestazioak. Tratamendu
odontologiko kontserbadoreak edo errefrakzio-akatsak zuzentzeko lenteak zuzenean baztertzen dira eta gaixo
larriak ez diren pazienteen psikoterapia edo fisioterapia bezalako zerbitzuak ez dira nahikoak, ezbairik gabe, gure
pazienteen beharrak asetzeko. Hori nabarmenagoa da bizi-baldintza okerragoak dituztenengan; izan ere, osasuneta bizi-kalitate kaskarragoa eta erosteko ahalmen apalagoa dute horri aurre egin ahal izateko laguntza pribatua
behar dutenean.
Bizi-baldintzen kontu honek garrantzi berezia hartzen du lehen mailako osasun arretan. Gure esparruan ezinbestekoa
da bizi-baldintzen eta osasunaren gizarte-determinatzaileen kontzeptuak argi izatea, baita bizi-ohituretan eta osasun
objektiboan nahiz hautemandakoan zer eragin duten ere (bereizketa horrek zentzurik baldin badu edo baliagarria
baldin bada). Hamarkadak igaro dira Kanadako osasun ministro hark Lalonde txostenean faktore biologiko eta
sozioekonomikoek pertsonen osasunean duten garrantziaz hausnartu eta azken horien pisuaz ohartarazi zuenetik 6.
Haren kritiketako bat osasuna hobetzeko baliabideen inbertsioan jarri zuen arreta, osasun sisteman zentratzen zena,
helburu horretarako eragin gutxien zuen tokian fokua jarriz; gaur egun indarrean dirau.
Horrela, OMEk honela definitzen ditu osasunaren gizarte-determinatzaileak: “pertsonak jaio, hazi, lan egin, bizi
eta zahartu bitartean dituzten baldintzak, eguneroko bizitzako baldintzetan eragiten duen indarren eta sistemen
multzo zabalena barne”. Oso garrantzitsua da ulertzea baldintza horiek modu desberdinean bana daitezkeela
pertsonen artean inongo eragozpenik gabe, baina berez horietako asko saihestu daitezkeela eta, beraz, osasunean
ekitaterik eza sortzen dutela. Egoera sozioekonomikoaren jarraitutasunean sortzen den osasun-desberdintasunari
gradiente sozial deritzo. Gradiente hori 1999an kalkulatu zen, eta urtean 35.000 heriotza gehiago eragiten ditu
zona pobreenetan zona aberatsenetan baino Espainian 7.
Ekitate ezak hautematea, artatzen ditugun pertsonen osasunean zer-nolako eragina duten aztertzea eta eskuhartzeak ikuspegi horretatik bideratzea da lehen mailako arretako taldeetako profesionalek aurrean dugun
lanik zailenetako bat. Desberdintasun-ardatz batzuetan ezin dugu inola ere eragin, baina beti ezagutu beharko
genituzke, eta gure pazienteei beren prozesuetan lagundu.
Alde horretatik, oso interesgarria eta kezkagarria da askotan gure kontsultetan osasunari buruzko desberdintasunak
arindu ordez, horiek areagotzeko eta gure pazienteen arteko arrakala hori handitzeko gaitasuna izateko arriskua
dagoela. Lehen mailako arretako taldeak osatzen dituzten osasun-langileak nolabaiteko homogeneotasuna
duten pertsona-talde batekoak izango dira ziurrenik. Erizain, mediku edo klinikako laguntzaile izan, gure bizibaldintzek behar beste baliabide eman dizkigute osasun publikoan ikasi, prestatu eta garatu ahal izateko,
horrek ekarri dizkigun pribilegio eta onurekin. Gehienak zuriak, zisak eta klase ertain-altukoak gara, ez gara
ijitoak, eta horrek oso leku zehatzean jartzen gaitu artatzen dugun biztanleriarekiko. Guk, lehen aipatu ditugun
abizen horiekin guztiekin, osasun-sistema eraiki eta osatzen dugu, eta hori, nola ez (eta oraingoan egituraz),
zuria, ijitorik gabekoa, heteroa, zisa eta burgesa da. Eta kolektibo homogeneo garen aldetik, ez dugu ohiturarik
aniztasunari eta mugei aurre egiteko, eta horrek deseroso sentiarazten gaitu eta modu inkontzientean saihestu
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eta minimizatzeko joera dugu. Erresuma Batuko mediku orokorra den Julian Tudor Hartek gogoeta egin zuen
gertaera horri buruz, honako hau ezarri baitzuen: “Alderantzizko Zainketen Legea”. Lege horrek ezartzen du
arreta mediko ona izatea alderantziz proportzionala dela lagundutako biztanleriaren beharrizanarekin 8. Izan ere,
harreman kliniko hobea ezartzen dugu (errazagoa eta gozagarriagoa) gure antza duten pazienteekin, hau da,
osasun arloko determinatzaile sozialen eragile horiek onuragarriagoak dira eta, beraz, osasungarriagoak ere bai,
eta horrela, baliabide gehiago erabiltzen ditugu pertsona horiekin (probak, tratamenduak, kontsultan emandako
denbora), azken horiek gutxien behar dutenak izanik.
Hori guztia zaildu egiten da gure pazienteen desberdintasun-ardatz bat baino gehiago aztertzen saiatzen
garenean. Ez dugu ahaztu behar zapalkuntzak (pribilegioak bezala) gurutzatu eta indartu egiten direla. Horrek
berebiziko garrantzia du lehen mailako osasun arretatik populazio-estrategiak diseinatzen edo gauzatzen
ditugunean. Gure osasun zentroan emakume zaintzaileen osasun osteomuskularra hobetzeko plan bat gauzatzea
erabakitzen badugu, ezinbestekoa da identifikatzea generoaz gain beste faktore batzuk ere egon daitezkeela
lanean gure xede-publikoaren artean. Lehen aipatutako osasunaren gradiente soziala kontuan hartzen ez badugu,
alde batera utziko dugu emakume migratzaileek sistematikoki bizi-baldintza okerragoak dituztela, eta ondorioz,
beste emakumeek baino min handiagoa pairatzen dutela. Ez badugu haiengan pentsatzen proiektua diseinatzean,
gure jarduerak eskuragarriagoak eta erakargarriagoak izango dira gutxiago behar duten emakume zurientzat,
alderantzizko zainketen legeak agintzen duen bezala, eta osasun arrakala areagotuko da, murriztu beharrean.
Osasun komunitarioa honela definitzen da: osasuna modu kolektiboan ulertuta, gizabanakoen, familien, gizartemugimenduen, komunitateen, osasun sistemaren eta faktore sozial, kultural eta politikoen artean gertatzen
diren elkarrekintzekin. Interesgarriagoa da, zalantzarik gabe, esku-hartze komunitarioen ezaugarriei buruzko
hausnarketa. Komunitateek beren osasuna zehazten duten faktoreen gaineko kontrola areagotzera bideratuta
egon behar dute, komunitatea bera buru dela, eta parte-hartze prozesuetan oinarritu behar dute.
Eusko Jaurlaritzak, Osasun Sailak eta Osakidetzak urteak daramatzate beren plan estrategikoetan osasun
komunitarioa funtsezko ardatz gisa txertatzen Euskal Autonomia Erkidegoan ongizatea sustatzeko 9. Batez ere
bizimodu osasungarrietan eragiteko proiektuak dinamizatuko dituzten talde sustatzaileen eta tokiko osasunsareen sorreran zentratzen dute beren diskurtsoa. Kalitateko gida metodologikoak ere egin dira, baina hainbat
arazo planteatzen dira 10. Osasunaren eta gobernantzaren sektoreari lehentasuna ematen zaie oraindik ere,
sare horietako starter gisa. Logikoa dirudi pentsatzea hor dauzkagula baliabideak (ekonomikoak, materialak,
metodologikoak eta gizakiarenak) prozesuei ekiteko, baina horrek kalitate parte-hartzailea eta garrantzia
galtzen ditu, eta beldur naiz ez ote zaion zilegitasuna ere galduko. Gizabanakoek eta gizarte-elkarteek ahalik eta
lasterren (hasieratik) izan beharko lukete prozesu guztietako protagonista eta buruzagi. Osasun-sare komunitario
horiek ahalik eta aniztasun gehien izatea bermatu beharko lukete, sektore behartsuenei eragingo lieketen lanak
lehenesteko, eta helburu nagusia osasun arloko ekitaterik ezaren aurka borrokatzea izango da beti, bizimodu
osasungarria ohitura indibidual soil moduan ez ikusteko.
Aipatzekoa da komunitateko zenbait prozesutan dagoen mehatxua, irabazi-asmoa duten sektore pribatuen
artean interesa pizten hasi baita, hala nola farmazia-industrian. Dinamika horietan parte har dezaketen eragileak
definitzea foro bakoitzean eztabaidatu beharko litzateke beti, eta, esate baterako, parte-hartzaileei interesgatazken adierazpen bat eskatu beharko litzaieke, haien lankidetzak izan ditzakeen etekinak azaltzeko.
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Jakina uste dudala posible dela osasun komunitarioa sustatuko duen osasun sistema bat lor daitekeela, oinarrizko
estrategia gisa, pertsonen ongizate-egoera onena lortzeko, baina ez dugu ahaztu behar helburua komunitateak
berak proiektua diseinatu, gidatu, gauzatu eta ebaluatzea dela, eta horren xedea, ez dezagun ahaztu, osasun
arloko ekitate ezak murriztea dela.
Osasuna sustatzera eta gaixotasunak ekiditera bideratutako prozesuetan gizarte zibileko erakundeek duten
zeregina definitzea gai zaila da.
Alde batetik, ez dezagun ahaztu gobernuen betebeharra dela bermatzea osasun-zerbitzuek, osasun publikoko
sailek eta osasun-sektoreko gainerako eragile instituzionalek zerbitzu onenak emango dituztela. Ulergarria da
zenbait egoeratan (gizarte-larrialdietan, baliabide-krisietan...) gizarte-arloko elkarteek zerbitzu publikoek bete
beharreko zereginak beren gain hartzea, baina horrek ez luke aitzakia izan behar bigarrenek lehenbailehen horietaz
arduratzeko konpromisoa hartzeko. Trans talde bat, osasun-sisteman sentitzen duten babesgabetasun-egoerak
bultzatuta, trantsizio-unitate espezifikoetan laguntza behar duten pertsonei laguntzen hasten da; beren joanetorrietan gidatzen dituzte, etapa desberdinetan aholkatzen dituzte, talde-laguntza eskaintzen dute, horretarako
materialak ere egin ditzakete. Ekimen zoragarria da, eta, zalantzarik gabe, lasaitasuna ekarriko die behar duten
erabiltzaileei. Logikoa dirudi pentsatzea osasun-sistemako profesionalek berek beren zerbitzuak gomendatzen
hastea, baina hori ezin da aitzakia izan unitate espezifikoak beharrezkoak diren egiturazko aldaketak egin ez
ditzan, erabiltzaileengan sortzen duen etsaitasunarekin amaitzeko. Batzuetan, ekimenen alde egiteak hauxe
dakar: proposamenetan eta politiketan eragina duten botere-lokusak ematea, haien zerbitzuak baimendu, sustatu
edo finantzatzea baino.
Lehen mailako osasun arretak asko du ikasteko sexu-aniztasunaren eta LGTBIQ+ kolektiboa osatzen duten
pertsonen arretaren inguruan. Sexu-aniztasunak genitalen transmisioko infekzioekin eta trantsizio-prozesuekin
lotutako kontsultak soilik inplikatzen dituela onartzea sinplista da, emakumeari ematen zaion arreta ginekoobstetrizia dela esatea bezain sinplea. Osasun-sistema zis, hetero, monogamo eta familia tradizionaleko
sistema batean lan egiten dugu. Sistema hori karteletan, materialetan, osasun-programetan, ikerkuntzan eta
profesionalen jarreretan islatzen da, eta, gainera, sisteman sartzen diren pertsonak ere, pazienteak, horrelakoak
direla onartzen du (zis-araua, hetero-araua). Pertsonak inskribatzeko sistema bat dugu, identitate ez-bitarrak
erregistratzea ahalbidetzen ez duena; programa informatiko bat da, eta ez du aukerarik ematen diagnostiko jakin
batzuk kodetzeko, generoaren araberakoa da. Ez dugu sexu-askapenari buruzko prestakuntzarik jasotzen arrazoi
afektibo sexualengatik (ugalketa-antisorgailu-infekzio genitaletik haratago) kontsultatzen duten pertsonei behar
bezalako arreta eman ahal izateko, eta, horrela, behar duen erabiltzaileari arreta ematen dion profesionalaren
sentsibilitatea zoriaren mende geratzen da soilik. Modu ezberdinean bizi eta gozatzen dugun pertsonok batzuetan
larrituta sentitzen gara korridore eta kontsultetan, eta hori ez litzateke inoiz gertatu behar.
Osasun zerbitzuak osatzen dituzten guztiak gonbidatu nahi ditut, baita sexu-askapenaren alde lan egiten duten
gizarte-eragileak ere, lehen mailako osasun arretan LGTBIQ+ begirada barne hartzen duten estrategiei buruz
hausnartzera, gainerakoekin intersekzionatzen duen DSS bat gehiago dela ulertuta, eta ahaztu gabe helburua
beti izango dela osasun arloko ekitate ezak ezabatzea, hain zuzen ere gehiago, okerrago eta modu bidegabean
sufriaraztea, gaixoaraztea eta hilaraztea eragiten digutenak.
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