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P
ertsonak, gizartea, gure inguruak, ez dira errealitate aldaezin eta 
homogeneoak. Hemen ezaugarritzen eta aberasten gaituen 
zerbait bada, hori aniztasuna da. Hala ere, askotan ahaztu egi-

ten zaigu, eta pertsona askoren bizitza hertsatzen duten iruditeria kolekti-
bo batzuk sortzen ditugu, heteronormatibotasunetik agindutako igurika-
penak betetzen ez dituzten talde eta kolektiboak sistemaren bazterretara 
bidalita.

 medicusmundi Bizkaian zabaldu egin dugu begirada, azken urteotan 
metatutako esperientziaren eta LGTBIQ+ pertsonen errealitatearekin 
izan dugun kontaktuaren ondorioz. Hobeto esan, zabaltzen ari gara be-
girada betidanik hor egon izan diren baina, heteronormatibotasunaren 
unibertsalitateari buruzko uste okerragatik, ikusezinak zitzaizkigun errea-
litateetara.

Lankidetza nahi badugu izatea desiratzen dugun eraldaketa soziala lortze-
ko tresna baliagarria, kontziente izan behar gara pentsatzeko, izateko eta 
adierazteko modu ezberdinen artean bizi garela, zein baino zein baliaga-
rriagoak. Beraz, justizia soziala lagun, ezin dugu beste alde batera begiratu 
LGTBIQ+ pertsonen bazterkeriaren eta eskubide-urraketaren aurrean.

Sexu- eta genero-aniztasuna kontuan izateak lagundu egin digu barne 
hausnarketa bat egiten, sustatzen ditugun ekintza eta prozesuetan inpli-
katutako subjektuek bizi dituzten borroken edo zapalkuntzen gurutzaketa 
kontuan izateak duen garrantziari buruz. Esan nahi baita, intersekziona-
litatea txertatzea gure lanaren xede den jendeak bizi dituen bereizkeriak 
eta desberdintasunak murrizteko, are antolakunde mailan. 

LGTBIQ+ bizitzekiko gure isiltasunek ere desberdintasun sozialak sortzen 
dituzte, eta pertsonen osasuna eta bizi-kalitatea baldintzatzen dute. Aipa-
tzen ez dena, ez da existitzen, eta beraz, ez da onartzen.

AURKEZPENA1



7

Oraindik bide luzea dugu egiteko, badakigu hori, lankidetza benetan eral-
datzaile baterako hasiera besterik ez da hau. Horregatik, garrantzitsua iru-
ditzen zaigu lehen urrats horiek biltzea jendeari animatuz bide honetan 
askoz gehiago izan gaitezen.

Aurkezten dizuegun lanarekin, ezezagutzatik sortua den baina erakunde 
aldetik ilusioz eta gogoz heltzen diogun esperientzia bat islatu nahi dugu. 
Horiek dira, zalantzarik gabe, LGTBIQ+ pertsonen desberdintasunei eta 
bazterkeriei erantzuna emango dieten gakoetan pausoak emateko eta 
sakontzeko oinarriak ■
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E
raldaketa sozialerako lankidetzaren eta, bereziki, GGKEek buru-
tzen dugun lankidetzaren ezaugarria da begirada eta ikuspegi 
berriak barneratzeko dugun gaitasuna, ingurune eta testuinguru 

konplexu nola ezegonkorretara egokituta. Aldaketaren eta justizia soziala-
ren aldeko apustua ez litzateke posible izango, nonbait, eredu sozial hege-
monikoak sortzen dituen ekitate gabeziei eta desberdintasunei heltzeko 
beharrezko borondate eta entzuterik gabe.

Nagusi den arau sozialak ez digu uzten edo, kasurik onenean, zaildu egiten 
digu gehiengoa bezala ez sentitze eta ez adierazte hutsagatik pertsona eta 
kolektibo askok pairatzen duten eskubide urraketak eta bazterketa sozia-
lak antzematea eta horiez kontziente izatea.

medicusmundi Bizkaiarentzat, bidegabekeriak eta desberdintasunak 
ezingo dira errotik moztu ez badugu eredu ekonomiko eta sozial berri ba-
ten alde egiten, pertsona guztiei euren eskubideez bete-betean gozatzeko 
eta gauzatzeko aukera emango duten hartu-eman moduak sustatuko di-
tuena, hain zuzen. Premisa horri jarraituz, emakumeen antolakundeei ba-
besa ematen diegu indarkeria matxistaren kontrako euren askotariko bo-
rrokan. Prostituzioa eta pertsonen salerosketa da horietako bat, eta sexuko 
emakumezko langileei laguntzeko esku-hartze baten ondorioz jarri izan 
ginen lehen aldiz harremanetan sexu- eta genero-aniztasuneko pertsona 
eta kolektiboek bizi duten errealitatearekin.  

Lehen ekimen horretan konturatu ginen prostituzioa uste genuen baino 
askoz konplexuagoa eta kaleidoskopikoagoa dela. Ertz askoko errealitate 
bat da, eta ezberdin eragiten die pertsonei, euren sexu-identitate eta -adie-
razpenaren arabera. Arau hegemonikoak moldatu eta baldintzatu egiten 

PROZESU BATEN
ETA ESPERIENTZIA

BATEN PARTE
2
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ditu LGTBIQ+ pertsonen bizitzak, sexu- eta genero-aniztasuna aukera aske 
eta legitimo bat dela ukatzen duenez. Era horretan, sexu- eta genero-aniz-
tasuneko kolektiboek bazterkeria sistemiko eta sistematikoa jasaten dute 
eremu ezberdinetan, eta osasuna da eremu horietako bat.

medicusmundi Bizkaian, generoa osasunaren determinatzaile sozialtzat 
dugu, ezbairik gabe. Izan ere, aldeak eta oztopoak sortzen ditu emakumeen 
osasun-zerbitzuetarako sarbidean zein prestazioan. Sexu- eta genero-aniz-
tasuna Osasunaren Determinatzaile Sozial bat dela ulertzeak lagundu egi-
ten du osasun-eredu inklusiboak eraikitzen urratsak emateko, pertsonen 
errealitateari eta egunerokoari loturik egongo direnak.

LGTBIQ+ pertsonekin izandako lehen esku-hartze horri esker, kontziente 
bilakatu gara heteronormatibitate hegemonikoak nola sortzen dituen oz-
topoak, LGTBIQ+ pertsonen osasun-zerbitzuetarako sarbidea eta presta-
zioa eta, oro har, giza eskubideak zailduz.

medicusmundi Bizkaian, Nazioarteko Lankidetzarako eta Elkartasune-
rako erakundea garen aldetik, ekintzara behartuta ikusi ginen bidegabe-
keria sozial eta politiko nabarmeneko egoera horren aurrean, gure Misio, 
Ikuspegi eta Balioekin bat aurre eginez.  Arrazoi horregatik, LGTBIQ+ ko-
lektiboen egoera identifikatzeko prozesu bati ekin genion. Horren ildotik, 
harremanak indartu genituen Ceiba eremuko sexu- eta genero-aniztasu-
neko antolakundeekin, OPROUCErekin (Organización Pro Unión Ceibeña) 
esaterako, LGTBIQ+ pertsonek hondurastarra bezalako horren testuinguru 
heteronormatibo eta patriarkal batean dituzten beharrak identifikatuz eta 
jasaten dituzten  arazo zehatzei helduz.

LGTBIQ+ pertsonak ikusezin bihurtzen eta baztertzen dituen diskrimina-
zio horri aurre egiteko, medicusmundi Bizkaian gaia lantzeko estrategia 
integral batean hasi ginen pentsatzen sexu- eta genero-aniztasuneko ko-
lektibo eta erakundeekin koordinatuta, eguneroko behar praktikoak kon-
pontzera zuzenduko zena, baina baita aldaketa egiturazkoagoen premiara 
ere. 

Gure ustez, estrategia horren diseinua bezain garrantzitsua zen hori “nola” 
eraikitzea, garrantzitsuago ez bazen. Hori dela eta, eraikitze kolektibo eta 
parte-hartzaile baten alde egin genuen, gaian inplikatuta eta interesatuta 
dauden pertsona eta kolektibo guztientzat zabalik zena.
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Prestaketa estrategiko, dinamiko, ireki eta malgu bat ere izatea nahi ge-
nuen, baina erreferentzia-esparru sendo batean eta ezagutza zientifikoan 
oinarrituta behar zuen. Gai horretan esperientzia duten erakundeen ko-
laborazioa eskertzen dugu, INCYDErena (Lankidetza eta Garapenerako 
Ekimenak) kasu, zeinak lankidetza-ikuspegi eraldatzaileago eta kolabora-
tzaileago batetik eragile ezberdinen artean aliantzak bilatzen sakontzeko 
urratsak ematea ahalbidetu baitigu, begirada globalagoa izango duen es-
trategia baten prestaketan Ceibako pertsona eta kolektiboen errealitate 
beretik abiatuta.

Bide horretan, funtsezkoa da gaitasunak sortzea sexu- eta genero-anizta-
suneko pertsona eta kolektiboak subjektu politiko aktiboak izan daitezen 
gizarte inklusiboago bat, sentitzeko eta adierazteko era guztiekiko begi-
runetsua izango dena, sortzeko behar diren aldaketa eta eraldaketa so-
zialetan. Horregatik azpimarratu izan dugu, eta azpimarratzen jarraitzen 
dugu, LGTBIQ+ koadroak prestatzeko eta horien gaitasun indibidualak eta 
kolektiboak indartzeko beharra.

Hondurasko sexu- eta genero-aniztasuneko antolakundeak animatu nahi 
ditugu kolektibo guztientzako tokia izango den proiektu komun bati el-
kartu daitezen. Ezinbestekoa da batzen gaituena eta zokoratzen gaituena 
identifikatzea, LGTBIQ+ jendearen giza eskubideen aitortza lortzeko.

Estrategia horren diseinu eta operatibizazioak ere aliantzak eta sinergiak 
ezartzea eskatzen du Hondurasko beste eragile eta mugimendu soziale-
kin. Prozesu horretan, emakumeek antolatutako mugimenduen laguntza 
izan dugu, UDIMUF Emakumearen eta Familiaren Garapen Integralerako 
Unitatearena esaterako, eta LGTBIQ+ pertsonen bazterkeriaren kontrako 
borrokan zuzeneko erantzukizunak dituzten instantzia publikoekin lanki-
detzan aritu gara, hala nola Osasun Idazkaritzarekin, munizipalitateekin, 
ikastetxeekin, etab.

Aipamen berezia merezi du Unibertsitateak emandako babesa, ezagutza 
irakasten eta sortzen agintaritza akademiko gorena den aldetik. Uniber-
tsitatea, halaber, legitimazioaren eta iritziaren iturri da. Horregatik, UNAH 
Hondurasko Unibertsitate Nazional Autonomoarekin lortutako aliantzak 
eta sinergiak lagungarri zaizkigu unibertsitate-agendan sexu- eta genero-
-aniztasuna txertatzeko, beste ikuspegi batzuekin egiten dugun moduan, 
generoari edo ingurumenari buruzkoekin, esate baterako. Lagungarri zaigu 
LGTBIQ+ kolektiboen koadroak trebatzeko eta gaitasunak indartzeko ere, 
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gizartean eta politikan kalitate eta eraginkortasun handiagoz eragin dadin, 
begirada estrategikoago batekin, gainera.

Lantze horretan funtsezkoa da LGTIBQ+ pertsonen parte-hartze erreal 
nola eraginkor izatea, ezin zitekeen bestela izan. Sexu- eta genero-aniztasu-
neko antolakunde eta kolektiboen parte-hartze sozial nola komunitarioa 
sustatu izan dugu ibilbide horretan, euren eskakizunak agenda eta politika 
publikoetan sartzeko beharrezko baldintzak ezarrita.

Horrez gain, borroka horiekin sentsibilizatuta eta engaiatuta gauden an-
tolakundeok gai izan behar dugu lankidetza handiagoko harremanak 
eraikitzeko, ahaleginak batuz eta bereizten gaituenetan tematzeari utziz. 
Erronka garrantzitsua da hori, ezbairik gabe, ez bakarrik LGTBIQ+ kolekti-
boen barrura begira, baita gizarte mugimenduentzat ere, oro har. Gizarte 
mugimenduen arteko konfrontazioek eta zatiketek ahuldu egiten dute, ka-
surik gehienetan, urrakortasun eta bazterkeria egoeran diren kolektiboen 
eskariak jasoko dituzten politika publikoak sustatzeko eragin sozialerako 
eta politikorako gaitasuna.

Arrazoi horregatik, bazterkeria-arrazoi komunenak identifikatu behar ditu-
gu talde guztien artean, horiei aurre egin ahal izateko eta, aldi berean, gai-
nerako bidegabekeriekin elkartasuna erakusteko gauza izateko, nahiz eta 
une edo testuinguru jakin batzuetan ez diguten horren zuzenean eragingo.

Garrantzitsua da azpimarratzea medicusmundi Bizkaia ez genuela sexu- 
eta genero-aniztasunaren taldeen aldeko lana hasi barne hausnarketa 
landu edo artikulatu batetik, erakundeak adostutako erreferentzia-esparru 
batean oinarrituta, baizik eta ekinaren ekinaz garatu izan dela. Horrega-
tik, jarduera-oinarri sendo batzuk ezartzeko beharrean ikusi genuen gure 
burua, eta INCYDE eta Aldarte bezalako antolakundeekin jarri ginen ho-
rretarako harremanean, zeinak aliatu handiak ari baitira izaten sexu- eta 
genero-aniztasunaren alorrean geure estrategia propioa eraikitzeko eta 
gauzatzeko orduan.  

Aldi berean, medicusmundi Bizkaian lehentasunezkoa iruditu zaigu sexu- 
eta genero-aniztasunaren ikuspegia txertatzea Bizkaian Eraldaketa Sozia-
lerako Hezkuntzatik sustatzen ari garen ekintza eta prozesuetan.

Erabaki hori modu naturalean hartzen joan izan da, lortu izan diren emai-
tzei esker, batetik indarkeria matxistak prebenitzeko eta aztertzeko arloan, 
zehazki hezkuntzaren, unibertsitatearen eta osasunaren eremuan ematen 
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den indarkeria sinbolikoan. Lan-ildo hori hezkuntza eta osasun-arreta in-
klusiboa –ez dituztenak desberdintasunak areagotuko, ezta ere baztertuko 
sistema hegemoniko heteronormatibo eta patriarkalaren “arauari” eran-
tzuten ez diotenak– bermatzeko konpromisoa duten irakasle eta osasun-
-langileek premiazkotzat identifikatutako behar eta eskariek akuilaturik 
garatu da. 

Bestetik, Osasun Publikoan ekintzak –Osasunaren Determinatzaile Sozia-
letan politikoki eragiteko ezagutza sortzera zuzendutakoak–  lantzearen 
ondorioz, agerian geratu zen osasuna ikuspegi sozial eta intersekzional ba-
tetik jorratzeko premia Osasunaren Determinatzaile Sozialak osasun arre-
tan praktikan jartzeko ahaleginetan. 

Guzti horretan, ezinbestekoa ari zaigu egiten arestian aipatu INCYDE eta 
Aldarte bezalako antolakundeen lankidetza eta laguntza eta Faktoria Lila 
edo Pikara Magazine bezalako kolektibo feministekin sortutako sinergiak. 
Eta hori ez litzateke posible izango  UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsi-
tatearekin, Osatzen Familia eta Komunitateko Medikuen Euskal Elkartea-
rekin, Bizkaiko ikastetxe batzuekin eta Osakidetza Osasun Sistema Pu-
blikoarekin egindako aliantzarik gabe. Konpromiso kolektibo bat justizia 
sozialaren eta LGTBIQ+ pertsonen giza eskubideak bermatzearen alde.
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medicusmundi Bizkaiaren
PROPOSAMENA

Lyle M. Kan-ek, Ben Francisco 
Maulbeck-ek eta Andrew Wallace-k 
(2018) azaltzen dute nola 2015ean 
eta 2016an maila globalean LGT-
BIQ+ pertsonekin lotutako “kontue-
tara” zuzendu ziren funtsak %23 igo 
ziren 2013. eta 2014. urteen aldean. 
Eta lankidetza arloan ere azken ur-

teotan funts horiek handitu egin direla esaten dute. Hala ere, aldi horre-
tan, nazioarteko laguntzara zuzendu izan diren 100 dolar bakoitzetik 4 
zentabo baino gutxiago bideratu dira, berariaz, LGTBIQ+ kontuetara.

Funts horietatik, aurrekontua kasik bikoiztu egin zen 2013. eta 2014. ur-
teen artean, %20raino helduz osasunarekin lotutako kontuetara zuzen-
dutakoa. Ildo horretan, GIB-IHESArekin zerikusia duten esku-hartzeak 
nabarmentzen dira.

Nahiz eta funtsak handitzen ari diren, eta LGTBIQ+ kontuak garrantzi-
tsuak izaten hasi diren lankidetzaren sektorean, oraindik urriak izaten 
jarraitzen dute.

Dolores Morondoren eta Maite Daniela Blancoren (2018) esanetan, LGT-
BIQ+ pertsonen kontrako indarkeriak ez dira kasu isolatu bat, egituraz 
gertatzen da, nagusi den eredu heteronormatiboaren ondorioz. Amerika 
Erdialdeko LGTBIQ+ pertsonen errealitatea azaltzen dute euren txoste-

AURRETIKO 
KONTU 
BATZUK3.1  
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nean, eta kolektiborik zaurgarrienen artean kokatzen dute. Horien artean, 
transak eta LGTBIQ+ pertsonen giza eskubideak defendatzen dituztenak 
dira arrisku handieneko taldeen artean.

Egoera horiek ez dira arrotzak Europan eta espainiar estatuan ere. LGT-
BIQ+ pertsonak babesteko lege eta araudi batzuk badiren arren, erasoak 
eta eskubide urraketak jasaten jarraitzen dute kolektibo horiek, Gorro-
toaren kontrako Sareen Behatokiaren gorroto delituen 2019ko txostenak 
erakusten duen moduan. Eta kolektibo horien aurka egindako delituen 
%17 besterik ez dela salatzen uste da.

Beldurra eta segurtasun kidegoen aurrean mesfidantza dira arrazoietako 
batzuk erasoa jasandako pertsona horiei gertatutakoa salatzea eragozte-
ko.

LGTBIQ+ pertsonen aurkako indarkeria modu eta intentsitate ezberdinez 
gauzatzen da, testuinguru bakoitzaren arabera. Baina bada errealitate ba-
tzuk eta besteak lotzen dituen hari ikusezin bat.

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

Giza Eskubideen egiazko gauzatzea, garapenera-
ko eskubidea barne, gure lankidetza-ekintzaren 
erdigunean egon behar duelarik. (…) eskubi-
deen ikuspegi batekin lanean aritzeak urrakor-
tasun egoera handiagoan bizi diren kolektiboen 
parte-hartze aktiboa sustatzea eskatzen du.

Espero dituen emaitzen artean, berariaz azpimarratzen du 

osasunean genero-ekitate ezak murrizten 
lagunduko duela, sexu-eskubideen, ugalketa-
-eskubideen eta indarkeria matxisten urraketa 
desagerrarazteko borrokan sexu- eta genero-
-aniztasuna txertatuko duten prozesuak eta 
politikak bultzatuz.
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 medicusmundi Bizkaiak pauso berri batzuk eman ditu, printzipio gidari 
eta esperotako emaitza horiekin bat datozenak. Eredu menderatzaile bat 
dagoela planteatzen da, neoliberala, etnozentrikoa eta zisheteronormati-
boa dena eta zapalkuntzazko egoerak sortzen dituena Lur osoan. Egoera 
horiei aurre egiteko, Eskubideen eta Justizia Sozialaren Ikuspegian oinarri-
tzen da alternatibak irudikatzeko modu gisa. Gainera, Osasunaren gizarte 
determinatzaileek esku hartzeko esparru bat eskaintzen dute, erdigunean 
pertsonak eta komunitateak jarrita.

medicusmundi Bizkaia bultzatzen ari den lan-ildo bat da feminismotik 
jorratutako Sexu- eta genero-aniztasuna, tokiko maila eta maila globala 
txertatuz, bere lana burutzen duen tokietako esperientziak elkar harre-
manetan jarriz eta nagusi den ereduari alternatibak eskaintzen dizkieten 
borroka eta ekimenak gurutzatzea sustatuz.

Hurrengo orrialdeetan azaltzen dira horietako bakoitza.

.

BAZTERKERIAREN 
TRIADA

OSASUNAREN 
GIZARTE 

DETERMINATZAILEAK

ESKUBIDEEN 
ETA JUSTIZIA 
SOZIALAREN 

IKUSPEGIA

FEMINISMOA
ETA SGA

BORROKEN 
GURUTZAKETA

DIMENTSIO 
LOKALA-GLOBALA
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Fernando Altamirak 
(2016) azaltzen du ere-
du menderatzailea hiru 
buruko triada bat dela 
(neoliberala, etnozen-
trikoa eta zisheteronor-
matiboa). Eredu horrek 

zeharkatzen ditu pertsonok eta komunitateok bizi ditugun zapalkuntzak, 
eta gertatzen ari dena ezin da modu egokian ulertu buru horietako bat 
bakarrik hartzen badugu kontuan.

SGAren proposamenetan aurrera egiteko, kontuan izan behar dira ere 
klasearekin (neoliberalismoa) eta arrazarekin (etnozentrismoa) zerikusia 
duten gaiak. Hiru alderdi horien artean den harremanak hobeto ulertzen 
laguntzen digu zer gertatzen ari den, baita gizarte-esku-hartzerako eta 
-eraldaketarako era berriak irudikatzen ere.

Eredu menderatzailearen konplexutasun hori kontuan izango ez duten 
ekimenak garatzeko arriskua dago, zapalkuntza berriak eraginez horre-
la. Badira LGTBIQ+ pertsonei laguntzeko sortutako ekimen batzuk, tria-
da hori kontuan ez izatean aipatutako eredu klasista eta etnozentrikoa 
indartzen dutenak. Edota, lankidetzarako ekimenak burutzean LGTBIQ+ 
pertsonak edo pertsona arrazializatuak baztertzen dituztenak.

EREDU 
MENDERATZAILEA3.2  
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Ikuspegi horrek eredu mendera-
tzaileari aurre egiteko alternatiba 
koherente batzuk irudikatzeko au-
kera ematen du.

Pertsona guztien aldeko lana, bizi 
diren lekuan bizi direla ere, eta 
Justizia Sozialaren aldeko apustua. 
Eskubide horien artean, libre auke-
ratzeko, autodeterminaziorako eta 
duintasunez izan eta bizi ahal iza-
teko eskubideak aipa daitezke.

SGArekin lotuta dagoen Ikuspegi horrek ez du esan nahi pertsona guztiek 
gauza bera aukeratu behar dugunik. Esan nahi du guztiok aukera berdi-
nak izan behar ditugula libre aukeratzeko benetan bizitzea merezi duten 
bizitzak, Judith Butler-ek (2002) dioen moduan.

Eskubideen eta Justizia Sozialaren Ikuspegiak SGAren arau nagusitzailea 
auzitan jartzeko erronka du. Esate baterako, berdintasunezko ezkontzara-
ko eskubideak nahi dituztenarentzat bultzatu behar den era berean bul-
tzatu behar da arau horren bestelako harreman eta loturetarako aukerak 
irudikatzea ere.

Zabaldu egin behar da sexua, sexualitatea, generoa, genero-adierazpena 
edo desira aukeratu ahal izatea. medicusmundi Bizkaia urratsak ematen 
ari da ildo horretan, baina kontziente da sakontzen jarraitu beharra duela 
kontu horietan. Hausnarketan jarraitu beharra dago norberaren praktike-
tatik abiatuta, erakundeak horiekiko duen posizionamenduan sakonduta.

ESKUBIDEEN 
ETA JUSTIZIA 
SOZIALAREN 
IKUSPEGIA3.3  
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Osasunaren gizarte deter-
minatzaileek esku hartze-
ko esparru bat eskaintzen 
dute, erdigunean pertsonak 
eta komunitateak jarrita. 
Koherenteak dira Eskubi-
deen eta Justizia Sozialaren 

Ikuspegiarekin, eta alternatiba bat eskaintzen diote eredu menderatzaileari.

Zenbait testuingurutan, LGTBIQ+ pertsonei urratu egiten zaizkie osasun-
-zerbitzu publikoetan dituzten eskubideak. Badira hori erakusten duten 
txostenak, bai Hegoaldeko zein Iparreko globalean. Egitez, herrialde batzue-
tan ez dago pertsona horien bazterketa zigortuko duen legeria eta araudirik 
ere.

Egitez, LGTBIQ+ pertsona askoren osasunik eza bizi diren testuinguruek 
markatzen dute, eta eredu menderatzailearekin lotutako kontuek (arraza 
eta klase soziala), zapalkuntza zehatz batzuk sortuz.

Ez da ere arrotza pertsona horiek bizi duten estigmatizazioa, dituzten prak-
tikei leporatzen diena osasun gabezia hori, praktika ez-moralak edo ez-ego-
kiak direla iritzita. ODSetatik, ordea, egiturazko arrazoiekin lotuta daudela 
azaltzen da.

Zenbait kasutan, LGTBIQ+ pertsonak ikusezinak dira osasun-zerbitzu pu-
blikoetan. Zabaldurik dago osasunaren demokratizazioak profesional neu-
troak, errealitate bakoitzeko aldeei itsu egongo direnak, eskatzen dituenaren 
ustea, pertsonen askotariko esperientziak jorratuko dituen Osasungintzari 
heldu beharrean. Era horretan, aniztasunari arreta eskaini beharrean “alde-
rantzizko zaintzen legea”  1 gerta daiteke, burutzen diren osasun-politiken 
arabera. 

Hortaz, bada, osasunaren ikuspegi sozialak osasun desberdintasunen egi-
turazko determinatzaileen barruan SGAk ere beste ardatz bat balira bezala 
txertatzeko erronka du, intersekzionalitatearekin batera, eta baita bitarteko 
determinatzaileen barruan ere.

1  Alderantzizko Zaintzen Legea, terminoa Julian Tudor Hart-ek sortu zuen 1971n. Ho-
rren arabera, mediku-arreta on baterako eskuragarritasuna alderantzikaturik dago herritarren 
osasun beharrekin, eta hori bereziki gertatzen da osasun-zerbitzuak merkatuko indarren era-
ginpean daudenean. Hau da, premia handiena dutenek osasun-zerbitzu gutxiago jasotzeko 
joera naturala dago. Beraz, aurrerabideak inertzia hori iraultzea dakar.

OSASUNAREN 
DETERMINATZAILE 
SOZIALAK

3.4  
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Feminismoak eredu mendera-
tzailearen bestelako alternatiba 
global bat planteatzen du. Femi-
nismoaren proposamenak atea 
zabaltzen die beste mundu posi-
ble batzuei eta izateko eta bizitze-

ko beste modu batzuei. Eredu zisheteronormatiboaren “noren gaineko 
boterearen” aldean, “boterearekin”, “boteretik”, “botererako”, “botererantz” 
eta gisakoak planteatzen ditu. medicusmundi Bizkaiak planteatzen duen 
SGA kontzeptuak feminismoan hartzen du zentzua. Hurrengo taularen 
bazterketetan ere islatzen da.

ARAUA BAZTERKETAK

Sexoa Gizona Emakumea Intersexualitateak

Generoa
identitateak
adierazpenak Maskulinoa Femeninoa

Transa, trabestia, gi-
zon femeninoa, ema-
kume maskulinoa, 
genero jariakorrak, 
persona ez-binarioak, 
drag-a, queer-a…

Deseo Heterosexual

Bollera, marika, ase-
xuala, pansexuala, bi-
sexuala, diruagatikoa, 
SM, gorputz ez-nor-
matiboen bitartezko 
praktika sexualak

* Iturria: Nahia Taldeak egina Miquel Missé-ren lanean (2014) oinarrituta.

medicusmundi Bizkaia zabalik dago feminismoaren subjektu politiko 
gisa emakumeak hartzeaz gain LGTBIQ+ pertsonak ere mugimendu fe-
ministaren parte izateko erronka planteatzen duten korronte feminista 
batzuei ere. Subjektu politiko horrek ez ditu emakumeak ezkutatzen, za-
baldu egiten ditu haien aukerak.

Hark bultzatzen duen estrategian nahitaezkotzat jotzen da espazio mis-
toak sortzea lanerako, kolektibo bakoitzarentzako espazio propio eta be-
rariazkoez gain.

FEMINISMOA 
ETA SGA3.5  
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H)ABIAN 2030 – Gizarte 
Eraldaketarako Hezkun-
tzaren Euskal Estrategiak 
(2017:32) azaltzen du ikus-
pegi lokala-globala txerta-
tzen dela…

1. Eskubideen eta erantzukizunen arloan tokiko jarduerek maila globa-
lean eta jarduera globalek toki mailan duten inpaktua aztertuz, eta 
errealitate eta gai lokalak eta globalak konektatuz. 

2. Begirada etnozentrikoak eta heteronormatiboak gaindituz, eta simetria 
eta ezberdinarekiko errespetu arloan jakintza eta praktiken aniztasuna 
aitortuz.

3. Eskubideen eta erantzukizunen titularrak identifikatuz eta testuinguru 
ezberdinetan, tokikoetan zein globaletan, ekintzak burutuz.

4. Tokiko espazioan zein espazio globalean ematen diren botere-harrema-
nak eraldatuz. 

5. EPTSa eta lankidetza helburu berarekin lotzen dituzten tresnak sortuz 
eta indartuz, eta errealitate geografiko ezberdinetan, EAEn zein hortik 
kanpo, subjektuak hezitzeko eta sortzeko ekimenak ahalbidetuz.

6. Tokiko antolakundeak eta mugimenduak indartuz eta begirada globa-
lak eskainiko dizkien ikuspegia eta aliantzak bultzatuz. 

medicusmundi Bizkaiaren ustez, apustu politiko bat da dimentsio hori. 
SGAren kasuan, norberaren posizionamenduak besteenekin elkarrizketan 
eta eztabaidan jartzea dakar, esperientzia kulturalak (indigenak eta gari-
funak, esaterako) kontuan izanik. Eta, beharrezkoa balitz, horiek aldatzeko 
jarrera izatea. Elkarrizketa horiek zehaztu dezakete SGAren eta Osasuna-
ren lana. Ikaskuntza lokal-global horietako elkarrizketak burutzeko, beha-
rrezkoa da LGTBIQ+ gaiei buruzko sare nazionaletan zein nazioartekoetan 
parte hartzea.

DIMENTSIO 
LOKALA-GLOBALA3.6  



28

Intersekzionalitateak erakusten 
digu bizitzak ez dagozkiela iden-
titate bakar bati. Pertsonak polie-
drikoak gara eta identitate anitz 
ditugu, une jakinetan gurutzatzen 
direnak. Adibidez, pertsona bat ez 
da beltza bakarrik. Haren bizitza 

bere arrazak zeharkatzen du, baina baita bere generoak, sexualitateak, 
sexuak, desirek, adinak, klase sozialak, kapazitismoak eta abarrek ere. Po-
liedroaren alde bakoitzez eraturik daude pertsonak. Testuinguru bakoitza-
ren arabera eta identitate-zati horiek direla eta, zapalkuntzako egoerak 
sor daitezke.

Intersekzionalitatearen ikuspegiarekin, bere lanari egin diezaioken ekar-
penean sakontzeko erronka du medicusmundi Bizkaiak. Inor baztertu 
gabe begirada zabaltzeko aukera ematen dio, inolako zalantzarik gabe, 
SGA edozein proiektu motetan txerta daitekeelako (adibidez, urak bidera-
tzeko proiektu batean). Baina gerta daiteke garrantzizkoa dena zapalkun-
tza jakin bati edo identitate zehatz bati heldu beharrean izatea. Esku-har-
tzearen “zertarakoaren” mende dago hori. Horrexegatik da, hain zuzen, 
nahitaezkoa identitateen auziari heldu eta aztertu beharrekoak zein di-
ren egoki identifikatzea.

Baina intersekzionalitateak, pertsonen bizitzak ulertzen laguntzeaz gain, 
zer botere-egitura dauden eta horiek nola aritzen diren sakontzen lagun-
tzen du.

Zehazki, borrokak gurutzatzearen garrantzia planteatzen du intersekzio-
nalitateak. Eredua triada bat denaz bezainbatean, irudikatuko diren alter-
natibak modu intersekzionalean egituratu behar dira, borrokak artikula-
tuz.

Hala, LGTBIQ+ ekimenak jorratu nahi badira, lankidetzan aritu behar da, 
beste ekimen eta kolektibo batzuekin elkarrizketan egoteko. Espazio pro-
pioak garrantzitsuak diren arren, premiazkoa da ere espazio misto batzuk 
ahalbidetzea eredu menderatzaileari aurre egiteko, borrokak segmentatu 
egiten baititu, eraldaketa sozialerako gaitasunak ahulduz.

BORROKEN 
GURUTZAKETA3.7  
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medicusmundi Bizkaiak 10 hobekuntza-ildo ditu, 5 arlo tematikotan an-
tolatuta, erakunde mailan eta proiektuetan SGA modu koherenteagoan 
ezartzeko aukera emango dielarik.

HOBEKUNTZARAKO
ILDOAK

4
ESTRATEGIA

PRESTAKUNTZATEMATIKOAK

PROIEKTUAK MAPAKETA

5 arlo
tematikoak 
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ESTRATEGIA

1. medicusmundi Bizkaiak urteko SGA 
Plan bat du.

Indarrak neurtu beharra dago, SGA ez delako antolakundearen lan-
-ardatz bakarra eta denbora askorik ere ez delako lan arloen arteko 
bileretarako.

Hala eta guzti, hiru arloak koordinatu beharra dago, baita Hondura-
sen eta beste herrialde batzuetan diren bulegoak ere.

Erakunde bezala Plan bat izateak zentzua emango lioke une hone-
tan modu independentean burutzen ari diren ekintza eta proiek-
tuei. Interesgarria izango litzateke, halaber, Genero Estrategia be-
rrikusi eta SGA txertatzea jarduera-protokoloetan. Era horretan, 
burutzen diren proiektuetan SGA gehitzeaz gain medicusmundi 
Bizkaiaren barruan ere eragiten du.

PRESTAKUNTZA

2. medicusmundi Bizkaiak prestakuntza 
ematen die antolakundearen taldeei 
eta tokiko bazkide dituen bere erakun-
deei.

3. medicusmundi Bizkaiak barne hausnarketa egiten du SGAri buruz, 
eta posizionamendu bat azaltzen du jendartean.

4.1  

4.2  
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SGAri buruz aztertu daitezken gaiak identifikatu ondoren, hauek 
dira eman beharreko lehen urratsak:

Barrura begira:
• Proiektuetan zuzenean parte hartzen ez duten erakundeko per-

tsonengana heltzea. Baita Zuzendaritza Batzordeko kiderengana 
ere. Horrek, gainera, talde teknikoaren eta Zuzendaritza Batzorde-
ko pertsonen lana hobeto ulertzen lagunduko du.

• SGAri buruz garatu behar diren jarrerak identifikatzea, pertsona 
zein antolakunde modura.

• Gutxieneko batzuen Gida bat prestatzea, SGA antolakundean 
txertatzen laguntzeko.

Kanpora begira:
• Tokiko bazkideei SGA prestakuntza ematea datozen 5 urtetan.

MAPAKETA

4. medicusmundi Bizkaiak LGTBIQ+ 
kolektiboen mapaketa bat egiten du 
herrialdez herrialde, zein antolakun-
derekin kolaboratu dezaken identifi-
katu ahal izateko.

5. medicusmundi Bizkaiak sareko lan bat planteatzen du herrialde ez-
berdinetako antolakundeekin.

6. medicusmundi Bizkaiak LGTBIQ+ kolektiboak osasun arloko elkar-
teekin lotzen ditu lana burutzen duen herrialdeetan.

Une honetan, medicusmundi Bizkaian Hondurasko antolakunde 
bakar batean burutzen dugu SGAren lana. Lankidetza horrekin ja-
rraitzeaz gain, beharrezkoa ikusten da beste berri batzuetara ere 
zabaltzea sareko lan bat sortzen joateko eta, horrela, sarea sortu eta 
SGAren lana indartzen joateko.

4.3  
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Arrazoi horregatik, ezinbestekoa da kolektibo horiek eta, zehaz-
ki LGTBIQ+ izan gabe ere, euren lanean SGA txertatzeko interesa 
duten eta gaiari zabalik dauden beste batzuk ere identifikatzeko 
mapaketa bat. Gure ustetan, edozein antolakunde eta proiektu mo-
tetan ezar daiteke SGA.

Aipatu mapaketa burutzen ari diren esperientzien ezagutzan sakon-
tzera zuzenduko da, praktika horietatik ikasi ahal izateko. Mapaketa 
hori kolaboratzen dugun antolakundeekin partekatuz, proposamen 
berrietan urratsak ematen lagunduko da. Esperientzia garrantzi-
tsuak dira, gizarteratu beharrekoak.

Azpimarratu beharra dago mapaketak LGTBIQ+ erakundeen ikus-
pegi zabal eta global bat izaten lagunduko duela, ez bakarrik Ame-
rika Erdialdekoena, baita Ruanda edo Kongoko Errepublika Demo-
kratikoenak ere.

Erakunde-soslai hauek dute lehentasuna:
• Osasunekoak
• Kolektibo sozialak
• LGTBIQ+ kolektiboak
• Erakunde feministak
• Hezkuntzakoak
• Akademia/Unibertsitatea (osasun arloko ikasketak, batez ere)

PROIEKTUAK

7. medicusmundi Bizkaiak loturak 
ezartzen eta indartzen ditu uniber-
tsitate munduarekin SGA prestakun-
tzak burutzeko.

8. medicusmundi Bizkaiak SGA ikus-
pegia txertatzen du proiektu guztien 
identifikazioan.

4.4  



34

9. medicusmundi Bizkaiak SGA txertatzeen du herrialde ezberdinetan 
(Amerika Erdialdea, Afrika eta EAE) burutzen dituen proiektu guztie-
tan.

SGArekin lotutako ekimenak estrategia dual baten bidez burutu-
ko dira: alde batetik, zeharka, proiektu guztietan; bestetik, berriz, 
Osasunaren Eskubidearekin lotutako LGTBIQ+ proiektu zehatzen 
bitartez.

Proiektu zehatz horiek bi eremutan jartzen dute fokua:
• Osasun Sistema Nazionalean eragiten dutenak.
• LGTBIQ+ subjektu politikoaren indartzean eragiten dutenak, osa-

sunerako duten eskubidea gauzatu dezaten.

TEMATIKAK

10. SGA kontuan, medicusmundi Biz-
kaiak lehentasunezko gaitzat hauek 
ditu:
• Osasun publikoa eta SGA; Osasu-

neko Lehen Arreta eta SGA; Osa-
sunaren Determinatzaile Sozialak 
eta SGA; Sexu- eta Ugalketa-esku-
bideak eta SGA.

• LGTBIQ+ pertsonen parte-hartze soziala.

Lehentasunezko gai horiekin lotutako kontuen artean, osasun-eragi-
leak Osasunaren determinatzaile sozialetan eta horiek SGArekin du-
ten lotura aztertzeko prestakuntzak duen garrantzia nabarmentzen 
da. LGTBIQ+ subjektu politikoa indartzeko prozesuak laguntzearen 
garrantzia ere aipatzen da, parte hartzeko eta erabakiak hartzeko pro-
zesuetara ekarriz kolektibo horiek.

4.5  
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ESTRATEGIA 1. medicusmundi Bizkaiak urteko SGA Plan bat du.

PRESTAKUNTZA
2. medicusmundi Bizkaiak prestakuntza ematen die era-

kundeko taldeei eta tokiko antolakunde bazkideei.

MAPAKETA

3. medicusmundi Bizkaiak barne hausnarketa bat egiten 
du SGAri buruz eta jendartean posizionamendua erakus-
ten du.

4. medicusmundi Bizkaiak LGTBIQ+ kolektiboen mapaketa 
bat egiten du herrialdez herrialde, zein antolakunderekin 
kolaboratu dezaken identifikatu ahal izateko.

5. medicusmundi Bizkaiak sareko lan bat planteatzen du 
herrialde ezberdinetako antolakundeekin.

PROIEKTUAK

6. medicusmundi Bizkaiak LGTBIQ+ kolektiboak osasun arlo-
ko elkarteekin lotzen ditu lana burutzen duen herrialdeetan.

7. medicusmundi Bizkaiak loturak ezartzen eta indartzen ditu 
unibertsitate munduarekin SGA prestakuntzak burutzeko.

8. medicusmundi Bizkaiak SGA ikuspegia txertatzen du 
proiektu guztien identifikazioan.

9. medicusmundi Bizkaiak SGA txertatzeen du herrialde 
ezberdinetan (Amerika Erdialdea, Afrika eta EAE) burutzen 
dituen proiektu guztietan.

TEMATIKAK

10. medicusmundi Bizkaia SGA kontuan lehentasunezko 
gaitzat hauek ditu:

• Osasun publikoa eta SGA; Osasuneko Lehen Arreta eta 
SGA; Osasunaren Determinatzaile Sozialak eta SGA; Sexu- eta 
Ugalketa-eskubideak eta SGA

• LGTBIQ+ pertsonen parte-hartze soziala

HOBEKUNTZA-
ILDOEN LABURPENA 

(BIDE-ORRIA))
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BIDEAN EZ GALTZEKO6
EREDU 

MENDERATZAILEA

BAZTERKERIAREN 
TRIADA

BORROKEN 
GURUTZAKETA

ESKUBIDEEN 
ETA JUSTIZIA 
SOZIALAREN 

IKUSPEGIA

OSASUNAREN 
DETERMINATZAILE 

SOZIALAK
5

HOBEKUNTZA-
ILDO

• Estrategia

• Prestakuntza

• Mapaketa

• Proiektuak

• Tematikak
TOKI MAILA ETA 
MAILA GLOBALA

FEMINISMOA
ETA SGA
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