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GÈNERE
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En línia amb la Declaració Universal dels Drets Humans i la resolució de les Sessions
del Consell de Drets Humans a la 27a Assemblea de les Nacions Unides, des del Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) establim la necessitat de protegir la
població d’actes discriminatoris. Així doncs, reafirmem la nostra posició en què la
discriminació de qualsevol persona a causa de la seva identitat de gènere i/o orientació
sexual és inacceptable i injusta, i constatem que totes aquelles persones amb una
orientació sexual i/o identitat de gènere minoritària, altrament conegudes com a
col·lectiu LGBTQI+, tenen unes necessitats determinades en l’àmbit sanitari on
actualment pateixen marcades desigualtats.
A nivell global, està demostrada empíricament l’existència de conductes explícitament
discriminatòries i d’una atenció sanitària subestàndard al col·lectiu LGBTQI+, que
provoquen que l’accés a la salut per part d’aquest es vegi àmpliament limitat.
Existeixen gran quantitat d’evidències que mostren el desequilibri pel que fa a l’atenció
sanitària entre els individus LGBTQI+ i la resta de la població, així com les
conseqüències que se’n deriven. Aquestes desigualtats es visualitzen a través de l’alta
prevalença de depressió, ansietat, abús de substàncies i conductes suïcides derivades
de l’estrès crònic que aquesta comunitat pateix. Aquest col·lectiu també presenta un
major risc d’infectar-se amb el VIH o de patir altres infeccions de transmissió sexual i
afronten obstacles socials significants, incloent manca de llar, atur, discriminació
laboral i violència comunitària, tant física com psicològica.
Existeix la possibilitat de patir abús verbal o una inadequada comprensió per part
d’alguns dels professionals sanitaris. Això pot derivar en molts casos en un reduït accés
als serveis de salut, incloent programes de prevenció, i resultant en conseqüències
nefastes per la salut d’aquests determinats individus. A més a més, el col·lectiu
LGBTQI+, fruït de la mateixa estigmatització, pot sentir-se reaci a mostrar la seva
orientació sexual; informació que pot ser vital per assegurar una diagnosi eficaç, un
tractament i un seguiment adequats.
Des del CNJC considerem que és fonamental que els professionals de la salut
identifiquin el maltractament dels individus LGBTQI+ com una violació dels drets
humans i actuïn per placar la marcada discriminació que pateixen. També és imperatiu
que s’adoptin polítiques de tolerància zero vers tot tipus de pràctiques discriminatòries.
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És per això que la salut dels individus LGBTQI+ hauria de ser una part fonamental i
inamovible de l’educació en ciències de la salut. D’aquesta manera, garantiríem una
major comprensió de les barreres que ha d’afrontar aquest col·lectiu tan vulnerable i
de l’impacte que aquestes tenen en la salut individual i col·lectiva.
En conseqüència,
1. Les entitats juvenils demanem als proveïdors dels serveis sanitaris d’arreu del món
que:
a) Adoptin una política de tolerància zero a tota pràctica discriminatòria vers
qualsevol individu a causa de la seva orientació sexual i/o identitat de gènere.
b) Implementin una atenció sanitària accessible i inclusiva amb serveis de suport
per a persones pertanyents a grups LGBTQI+ que ho requereixin.
c) S’assegurin que tan explícitament com implícita NO es tracti una determinada
orientació sexual i/o identitat de gènere com una condició a ser tractada,
curada o suprimida.
d) Eduquin i sensibilitzin el personal sanitari perquè aquest estigui capacitat per
atendre aquelles persones LGBTQI+ i les seves necessitats sanitàries
específiques.
e) Incrementin l’avaluació en l’atenció sanitària al col·lectiu LGBTQI+ i prenguin les
mesures apropiades per preveure els riscs que aquests individus en específic
pateixen.
f) Reivindiquin la implementació d’un sistema de recopilació de dades i
estadístiques en aquest assumpte i les facin accessibles a tots aquells que així
ho sol·licitin.
2. Les entitats juvenils demanem a tot centre educatiu en ciències de la salut que:
a) Inclogui programes de formació en què es tractin els principis d’igualtat i no
discriminació especialment relacionats amb orientació sexual i/o identitat de
gènere entre altres.
b) Asseguri un mínim abordatge d’assumptes LGBTQI+ i els riscs que aquest
col·lectiu pateix, al llarg dels seus plans docents.
c) En la formació dels futurs sanitaris i les futures sanitàries hi ha d’haver formació
vers la sensibilització respecte l’atenció del col·lectiu LGBTQI+.

Resolució presentada per l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS).
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