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Joan zen mendean, 70. Hamarkadaren amaieran mugimendu 

feminista buru belarri ibili zen emakumeen sexualitateari eta ugalketari 

buruzko aldarrikapenak egiten: emakumeen erabakitzeko eskubidea, sexu 

eta ugaltze askatasuna, heterosexualitatearen oinarritutako ereduaren 

kritika eta derrigortasuna salatzen. Basaurin 11 emakume epaituak izan 

ziren abortatu eta abortuak egitearren, testuinguru horretan, herri askotan, 

eta gure eskualdean ere, emakumeak Familia Plangintzako eta Sexu 

Hezkuntzako Zentroak eskatzen hasi ziren, “planninak” eskatzen. 

1980an eta 1981ean, EHko mugimendu feministak honakoa 

aldarrikatu zuen: “auzo edota Herri bakoitzean zentro bat”. Hala 

Ondarroako emakumeek Familia Plangintzako eta Sexu Hezkuntzako 

zentroa eskatzen hasi ziren eta 1981ean “plannina” sortu eta martxan 

jartzea lortu zuten eta 1983an finkatu zen. 

Plangintza zentroak mugimendu feministaren lorpen handia izan zen 

eta ginekologia eta sexualitatean emakumeen beharrei erantzuteko 

konfiantzazko espazioetan bihurtu ziren. Horretaz gain, ikuspegi feminista 

zuten pertsonalarekin eraiki ziren, esate baterako: emaginak, ginekologoak, 

sexologoak edota administrariak. Plannina aldarrikatzearen helburua familia 

plangintza eta, batez ere eta garrantzitsuagoa, emakumeek sexualitatea 

aske bizitzea zen, sexu hezkuntzaren bitartez. Sexualitatearen arloan 

emakumeen beharrei erantzuteko zerbitzuak ematen zituen, eta arreta 

zuzena, pertsonalizatua eta konprometitua zen. Besteak beste, gai hauei 

buruzko programak garatzen zituzten: antisorgailuak, minbizi ginekologikoa 

sasoiz detektatzea, haurdunaldiaren borondatezko etendura eta  

gazteentzako informazio sexuala. 

Prestazio horiek martxan egon ziren denboran, hain zuzen, behera 

egin zuten nahi gabeko haurdunaldiak, emakumeak euren eskubideez 

jabetu ziren, sexualitatearen arloan, zerbitzu egokia eman zen, eta 

administrazioari konturatu eragin zioten eskariei erantzunak eman behar 

zizkiela eta erantzun integrala ematea beharrezkoa zela 

90. hamarkadan, pixkanaka, zentro horiek Osakidetzaren sarean 

sartu ziren, Bilboko hirurak izan ezik. Horrela, herri askotan, denbora pasa 

ahala, arreta zuzena, pertsonalizatua eta hezitzailea galtzen joan zen. Eta 

egun gainera gure eskualdean Osakidetzak Zerbitzua ere murriztu egin du.  



Amatasun baja baten ondorioz, eskualdeko ginekologia zerbitzua 

murriztu egin da: Lekeition eta Ondarroan astean bi egunetik egun batera; 

eta Markinan astean behin egotetik hamabostean behin egotera. Gainera, 

herri ezberdinetan zabaldu den informazioaren arabera zerbitzu gabe 

geratu eta Gernikara eta Durangora bideratzeko arriskua ikusten da. 

Beraz, Lea-Artibai eskualdeko emakume taldeak elkartu gara eta ez 

dugu atzera pauso gehiagorik onartuko. Batetik, ezinbestekoa deritzogu 

herrietan Ginekologia Zerbitzua izatea inolako murrizketarik gabe, eta 

bestetik, emakumeen sexu eta ugalketa eskubideak era integral batean 

kontuan hartuko duen zerbitzua exijituko dugu berriro ere.  
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