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Txosten honek Emakumearen Osasuna mintegiaren ondorioak biltzea du xede. Izan ere, mintegi hori Hypatia egitasmoaren 2015. urterako jarduketa-espa-
rruaren barruan antolatu genuen.

Mintegiak bi zati izan zituen; batetik, Edda Quirós adituaren hitzaldia, Costa Ricako Osasun Ministeriokoarena eta bestetik, Portugaleteko 30 emakumek parte 
hartu zuten bi lan-saio. Talde horretan adin guztietako emakumeak izan ziren parte-hartzaile, gehienak 50 urtetik gorakoak izan zirelarik.  Argitu beharra dago 
emakume horiek ez dutela orain arte generoaren berdintasuna sustatzeko ekimenekin loturarik izan. Lantegiaren bi saioek balio izan zuten jakiteko emaku-
meek euren osasunaz zer pentsatzen duten eta jakiteko ere osasun-arazo horien isla gizartean zein den. Agerian uzten dute iritzi horiek guztiek emakume 
parte-hartzaileak bizitzako zein unetan dauden bai eta zein bizikizun duten ere. Horretaz gain, Portugaleteko emakumeen oraingo osasun egoeraren berri 
ematen dute eta emakumeen arloko bitartekoena ere bai.

Sarrera

Testuingurua 
Mintegiak bat egin du ondoko hiru plan-estrategikoetan, helburua herritarren gara-
pena, osasuna eta emakume eta gizonen arteko berdintasuna ere sustatzea izanik. 
Planak hauexek dira:

Milurtekoa Garatzeko Helburuak http://www.un.org/sustainabledevelop 
ment/sustainable-development-goals/ “Milurtekoa Garatzeko Hamazazpi Helburuak 
berriki onetsi dira. Izan ere, helburu global sorta bat dira eta garapen jasangarrirako 
agenda berria osatzen dute. Helburuok xede dute txirotasuna errotik kentzea, 
planeta babestea eta guztion oparotasuna bermatzea. Helburu bakoitzak xede 
zehatzak ditu, hurrengo hamabost urteetan erdietsi beharrekoak, hain zuzen ere. “

5. helburua: generoen arteko berdintasuna eta emakume eta neskatila guztiek 
jabekuntza lortzea.

10. helburua: herrietan eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea.

Osasuna politika guztietan. Adeiladako Adierazpenaren arabera (http://apps.
who.int/iris/handle/10665/44391) “ (…) herritar osasuntsuak izatea nahitaezko 
betekizuna da gizarteak helburuak lortuko baditu. Desberdintasun eta bereizketa 
sozialak gutxitzeak osasuna eta guztien ongizatea dakar. Osasun onak bizi-kalitatea 
eta lan-produktibitatea ere hobetzen du. Halaber, ikasteko gaitasuna ere areagotzen 
du, familiak eta komunitateak indartzen ditu eta habitari eta ingurumenari iraunkor-
tasunez ere lagundu egiten die. Segurtasuna, txirotasuna gutxitzea eta gizarte-inklu-
sioa ere osasunari lotuta daude.

Andre eta Gizonen arteko Berdintasunaren IV. Plana (2015-2019), Portugale-
teko Udala. http://bit.ly/1Kc9mBF. Plan honek dakartzan jarduketa batzuk bat datoz 
gure jardueran proposatutakoekin. .

http://www.un.org/sustainablede velopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainablede velopment/sustainable-development-goals/
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Metodologia 
Lantegiaren saioak burutzeko Diagnostiko parte-hartzailea metodoa era-
bili genuen. Hona hemen, metodoaren definizioa: “lan-tresna, komunita-
teek euren errealitateaz jabetzeko eraikitzekoa; bertan komunitateak zein 
arazo duen aztertuko du, zein bitarteko duen eta bere herrian zein aukera 
propio duen, herritar guztiak onuradun ateratzeko xedez.“

Hypatia taldeak saioak antolatu zituen, lehenik eta behin emakumearen 
osasun zaurgarriaren bost arlo azpimarratuta. Ondoren, gidoi bat prestatu 
zuen emakume boluntarioak talde-saioetan parte hartzera bultzatze aldera.

Lantegiaren saioak 6 laguneko taldeen ingurukoak izan ziren. Taldeotan Hy-
patia egitasmoaren parte-hartzaileek elkarrizketa erdi egitaratuaz baliatuta, 
animatu zituzten lantegira bertaratuak parte hartzera eta taldeek arloka egin 
zituzten ekarpenak jaso egin zituzten. . 

Ondorioak 
Ondoren, Portugaleteko emakumeen osasuna hobetzea lortze aldera jarduketa-proposamenen eta gaien araberako ondorioak aurkeztuko ditugu. Horre-
tarako, OMEk ezarritako osasunaren definizioa erabili dugu, 1948. urtean erakundea osatu zenekoan, hain justu ere: “Osasuna ongizate-fisiko, mental eta 
soziala osotasunez bizi den egoera dugu, eta ez, soilik, gaitz edo gaixotasunik gabea”. 
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Gizonek tradizioz egin ohi 
dituzten lanak
Emakumeak ez du aukera nabarmenik izaten gizonek 
tradizioz egin izan dituzten lanak burutzeko. Izan ere, 
mugak anitz dira eta askotan, uko ere egiten zaie lan 
horietan jardutea. Horren ondorioz, sektore haietan 
emakumeen ordezkaritza hutsaren hurrengoa da. 
Beraz, lan-munduan aukera-berdintasunik ere ez dago.

Proposamena

1
Jarduketak bultzatzea enpresei ahalbidetzeko asmoz emakumeak 
sar ditzaten. Jarduerok aipatu dira: emakumeen gaitasunei buruzko 
sentsibilizazio mailakoak eta azpiegitura hobetzekoak ere. Adibide legez, 
emakumeentzako komunak eta aldagelak jartzea.

Erantzukizuneko 
lanpostuak Proposamena

2 Familia-bateragarritasuna lortzeko neurriak hartzea, ordutegiak egokitzea, 
alegia. Sexuaren araberako diskriminazioa gutxituko luke horrek.

Emakumeek zailtasun handiak dituzte 
erantzukizuneko lanpostuetara iristeko. Izan 
ere, askoz gehiago erakutsi behar dute erakutsi 
ere,  lanpostu horiei eutsiko badiete. Haientzat, 
amatasuna, aurrekoaren ondorioz, zailtasuna da, lana 
behar bezain ondo egingo ez dutelako ustea baitago. 
Horrek guztiak badakar berekin kanporatua izateko 
beldurra edo goragoko lanpostu batera iristeko 
oztopoa topatzea.

3
Jarduketak garatzea, gizartea sentsibilizatzeko eta jendeari kontzientzia 
harrarazteko ataza erreproduktiboak garrantzitsuak direla. Horiek horrela, 
ezbairik gabe, diskriminazioa gutxiagotuko da eta, ataza erreproduktiboak 
nabarmenduko dira. 
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Alargun-pentsioak
Francoren garaietako testuinguru sozialak eta 
legezkotasunak bultzatu zuten emakume asko lana 
uztera edota, senarraren baimena behar izatera, 
lan egiteko asmoa bazuten. Gaur egun, horren 
karietara, kotizatzeko inolako aukerarik eman ez 
zitzaien emakume haiek guztiek, alargun geratzean 
senarrari dagokion pentsioaren % 52 besterik ez 
dute jasotzen. Bitarteko ekonomiko gutxi izateak 
emakumeen osasunari ere erasaten dio, oinarrizko 
gastuak ordaindu ezinean baitabiltza, berokuntza edo 
elikadura osasungarria, besteak beste.

Proposamena

4
Alargun-pentsioa jasotzen duten emakumeei beren-beregizko arreta jartzea. 
Horretarako, bermatu beharko da gutxieneko ongizate-zerbitzuak, bederen, 
eskura dituztela, hala nola, berokuntza-hornidura, elikagaiak, botikak, gizar-
te-zerbitzuak.

Seminario Mujer y Salud
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Erantzukidetasuna
Oraindik, etxeko lanak egiteko eta menpekoak 
zaintzeko orduan  ardura-banaketan ez dago 
berdintasunik. Egia esan, emakumeek batik bat egiten 
dituzte ataza horiek. Atazok, maiz, bigarren lan- 
jarduera bihurtzen dira, osasunarentzat kaltegarriak 
direlarik. Gainera, estresa areagotzen die emakumeei; 
haien burua zaintzeko denbora murriztuz doa. 
Askotan, emakumeek berek hartzen dituzte ataza 
horiek euren kargu, minak ere isilean ametitzen 
dituztelarik.

Proposamena

5
Jarduketak sustatzea emakumeek kontzientzia har dezaten euren 
burua zaindu behar dutela eta beste pertsona batzuk zaintzeko orduan, 
erantzukidetasuna ere egon behar dela. Emakumeak nabarmenarazi behar 
ditugu. Ondorioz, toki osasungarriago batean egongo dira eta efektuak ere 
biderkatzaileak izango dira, familia-balioak iragan ohi baitira.

. 
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Medikalizazioa
Emakumeak depresio edo antsietateak jota egonez 
gero, botikak errezetatzeko joera handia delako 
irudipena dago. Doluak edo bizikizun latzak igarotzen 
dituzten emakumeentzat ez dago sostengu-
sistemarik, emozionaltasun-arazoak dituztenak 
emakumeak badira ere, gehienbat. 

Proposamena

6
Osasun- edota gizarte- zerbitzuak sortzea bizikizun latzak jasaten ari diren 
emakumeen beharrei erantzute aldera. Halaber, gizarteari egokitasunez 
jakinaraztea zein zerbitzu duen taxuz erabiltzeko. Izan ere, arreta integralak 
emakumeen minen arrazoiak -askotan bizitzari berari hertsiki lotuak- 
aztertuko balitu, haien osasun-egoera hobetuko litzateke. 

Laguntza ginekologikoa
Berrikusketek behera egin dute bai sarritasunari 
bai artatutako adin-tarteari dagokiolarik. Ondorioz, 
hainbat gaixotasunen prebentzioa arretarik gabe 
geratu da, besteak beste, titietako minbizia eta 
umetokikoa.

Proposamena

7 Adin-tartea zabaltzea eta berrikusketak sarriagotan egitea titietako eta 
umetokiko minbizia izateko arrisku gehien duten adin-tarteko emakumeei.

Kanpaina informatzailea
Emakumeen aldaketa organikoei loturiko bizitzako 
prozesuei buruzko kanpaina informatzaile gutxi dago, 
esate baterako, menopausiaz, erditu ondorengo 
depresioaz, eta abarrez.

Proposamena

8 Emakumeen aldaketa organikoei loturiko bizitzako prozesuei buruzko 
kanpaina informatzaileak egitea eta hala behar izanez gero, zerbitzua ere 
ematea.
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Jazarpen sexuala
Emakumearen irudia sexu-objektu bezala saltzen 
jarraitzen dute komunikabideek. Egia esan, 
haren karietara, nekosoa da berdintasunaren eta 
jabekuntzaren arloan aurrera egitea. Halaber, irudi 
horrek sexu-jazarpena ere errazten du bizitzako arlo 
guztietan; hots, lanean, gizartean, bikotean…

Proposamena

9 Erakunde publikoak komunikabideetako edukiez gehiago kezkatzea, 
emakumea sexismoz erabil ez dezaten.

Generoaren 
indarkeria

Proposamena

10 Hezkuntza-eskaintza areagotzea, adin guztietako emakumeei zuzendua, 
genero-indarkeria dagokiolarik. Era horretara, prebentzioa bultzatuz, ikas 
dezakete indarkeria-mota hori antzematen baita laguntza eskatzeko bideak 
zein diren ere.

Prebentzio-neurriak gorabehera, emakumeek berek ez 
dakite ziurtasun osoz zer den genero-indarkeria, zein 
diren adierazleak edota zer egin ere. 

11 Ikastetxeetan planak idaztea eta prestatzea, ikasleen arteko berdintasuna 
sustatu eta genero-indarkeria prebenitze aldera.
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Sexu-heziketa eta 
ugalketa-eskubideak
Nerabeek jasotzen duten sexu-heziketa urria izateaz 
gain, antisorgailu-metodoetan, batez ere, dago 
oinarrituta. Honenbestez, nerabeek beldur izaten 
diete sexu-transmisiozko infekzioei eta nahi gabe, 
haurdun geratzeari. Aitzitik, ez diete bikote-harreman 
osasungarriak bultzatzeko baliorik ezta jokaera egokirik 
ematen. Egun, nerabeek ez dakite antzematen zein diren 
genero-indarkeriaren lehendabiziko adierazleak. Bikote-
harreman toxikoak izaten dituztenez gero, osasunean 
arazoak izan ohi dituzte; pertsona-garapenean harreman 
horiek guztiek mugak jartzen baitituzte.

Proposamena

12 Nerabeei zuzenduriko saio informatzaileak aldatzea, genero-indarkeria 
prebenitzeko moduko emozioez eta harremanez hausnarketa sartuta.

Emakumearen 
gizarte-eginkizunak

Proposamena

14 Sentsibilizazio-kanpainak eta lantegiak, emakumeek berek zuzenduak, 
laguntzeko emakumeei osasungarriak ez diren eginkizunetatik ateratzen.

Emakumearen tradiziozko eginkizunek berdin jarraitzen 
dute jarraitu ere. Ondorengoak zaintzeko ardura osoa 
du emakumeak oraindik. Horrek guztiak osasunari 
erasaten dio estres-maila handia izateagatik eta 
aisialdi pertsonalik ez gozatzeagatik. Egoerak zantzu 
organikoak, artatuak izan ohi direnak, ekarri egiten 
ditu baina arazoaren muinari ez dio inork erreparatzen.

13 RFamiliei zuzenduriko lantegiak egitea, seme edo alabei lagun diezaieten 
sexu- eta emozio-heltze prozesuan.
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Emakume migratzailea
Emakume migratzaileek diskrimizazio bikoitza 
pairatzen dute. Emakumeok, batik bat, lan-prekaritate 
eta gizarte-diskriminazioaren biktimak dira.  Oro har, 
ez dute gizartearen edo familiaren sostengurik izaten. 
Hori dela kausa, osasun-arazoak izan ohi dituzte. 
Askotan, antsietateak eta tristurak jota egoten dira.

Proposamena

15
sentsibilizazio-kanpainak egitea, herritar guztiei zuzenduak, batetik, 
immigrazioaren gaineko mitoak ezabatu eta bestetik, inklusioa eta gizarte-
bizikidetza sustatze aldera. Edonola ere, emakume migratzaileen egoerari 
arreta berezia jarri beharko zaio.

16 sustatzea emakume migratzaileek gizartean parte-hartzea. Helburua hori 
izanik, bultzatu behar ditugu herriko elkarte eta gizarte-mugimenduetan 
parte-hartzera.

Seminario Mujer y Salud
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