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Nahikoa da!
Ekaina ere iritsi zen. A zer nolako ekaina, iritsi ere. Harrotasunaren hilabetea 
izan ohi da ekaina, badakizu, hilaren 28an LGTBIQ+ Askapenerako Nazioarteko Eguna 
ospatzen baita. Askatasuna harro ospatzeko modukoa delako, nola ez.

Aurtengoa COVID-19 birusaren pandemiak eragindako osasun alertak jota bizi garela iritsi da, ordea. 
Zerikusirik ez orain artekoekin, orduan. Askatasuna, gehienok pribilegiotik ulertzen eta bizi genuen bezala 
behintzat, denbora luzez ezbaian jarrita iritsi da 2020ko ekainaren 28a. Batek jakin, gainera, zer gertatuko den 
askatasunekin normaltasun berria gure bizitzetan bete-betean sartu den honetan.

Beraz, egoerak behartuta, ohiko ospakizunetarako aukera gutxi egongo da aurten. Zoritxarrez, ez ditugu 
urteroko manifestazioak berdin ikusiko eta biziko, ez gara kalera berdin aterako ortzadarraren koloreekin 
ahalik eta izkina gehienak iluntasunetik atera eta guztiak margotzeko. Baina ez gara etxean geldituko, inolaz 
ere ez, ospatzeko eta aldarrikatzeko moduak aurkituko baititugu.

Izan ere, LGTBIQ+ kolektiboan badakigu etxean gelditzeak zer ekarriko lukeen. Ixilik gelditzea izango litzateke, 
atzera egitea, armairuan sartzea. Ez, ez, ez. Denbora ez da alferrik pasa.

Iaz 50 urte pasa ziren mundu mailan kolektiboarentzat ikur bilakatu ziren Stonewall-eko istiluak gertatu zirenetik, 
New York-en, Marsha P. Johnson eta Sylvia Riverarekin batera. 40 urte Oreretan Espainiako polizia nazional 
batek Vicente Badillo Santamaría `Francis´ ezizenarekin ezaguna zen trabestia tiroz hil zuenetik, herriko Apolo 
diskotekan. Garaiko Euskal Herriko gay eta lesbianen artean hilketa horrek sekulako eragina izan zuen, eta 
Euskal Herriko LGTBIQ+ kolektiboan eta horren mugimenduan berebiziko garrantzia izan zuen orduan, eta 
oraindik ere horrela da. Ezin ditugu gertakari horiek inoiz ahaztu.

Ez ziren azkenak izan, ordea. Haien atzetik beste gertakari asko eman ziren, ematen ari dira eta emango dira. 
Azken asteetan AEBetara begira gaude guztiok. Izen bat dugu gogoan: George Floyd. Hori ere polizia batek 
eraila, lepoa belaunpean estututa, ezin arnasa hartu 8 minutu eta 46 segundu luzez: “I can´t breathe”. Alferrik. 
Ez zen arnas gehiago egon harentzat.

Eta nekatu dira. Nahikoa esan dute, orain dela 40, 50 urte beste batzuk zioten bezala. Minneapolis hirian 
hasitako istiluak azkar hedatu ziren AEBetako hamarnaka hiritan zehar, ezinbestean. Afro-amerikarrek aski 
dela oihukatu diote bizia mila modutara estutzen dien sistema politiko-polizial arrazista supremazista zuriari. 
Azalaren koloreagatik soilik belaunpean erailtzen dituen sistema bidegabeari.

Su eman diote, literalki. Nola ez diote, ba, surik emango? Nola ez dira, ba, nazkatuta altxatuko? “Enough is 
enough” argi eta garbia entzun ahal izan dugu guztiok kalera atera eta sistema horren aurrean borrokatzen ari 
direnen ahotik. Nork isilduko ditu orain?

Ez dira isilduko, eta ez gara isilduko. Azalaren koloreagatik, generoagatik edota orientazio afektibo-sexualagatik 
zapaltzen zaituen horren aurka altxatzea erabakiorra da askatasuna borrokatu eta irabazi nahi izanez gero. 
Horren adibide gisa Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, `Francis´ eta George Floyd-en izenak betirako geratuko 
dira gure imajinario kolektiboan. Beste pertsona eta izen asko ez, ordea.

Egunero askatasuna irabazteko sufritzen amaigabea den izen zerrenda dago hor kanpoan, uste baino 
gertuago, irentsi dakiekeen itsasoa noiz zeharkatu itxaroten, bidegabekeriaz tratatuko duen sistema politiko-
judizial bati aurre egin nahian edota gero eta altuagoak diren mugak gurutzatzeko esperoan. Pertsona horiek 
ere ezin ditugu ahaztu.

Hori guztiaren aurrean Nahikoa da! ozena aldarrikatzea zilegi eta behar-beharrezkoa da itotzen zaituen 
sistemarekin bukatu eta, behingoz, arnasa hartu nahi baduzu. Belaunpean hiltzeraino zapaltzen zaituen 
sistemaren kontra burua altxatu eta askatasuna aldarrikatzea ez da biolentzia, erresistentzia, borroka eta 
autodefentsa baizik.

Izan dezagun argi indarkeria zein aldetan dagoen. Ez da gurean.

2020ko ekainaren 28a LGTBIQ+ Askapenerako Nazioarteko Eguna




