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“Gure sexuaLitatea Libre bizitzeko 
eskubidea aLdarrikatzen duGu”
PRIyANcA DE AGIRRE GARcIA DE SALAZAR, MUGIMENDU fEMINISTAKO 
KIDEA
17 urteko neska batek zazpi pertsonak bortxatu zutela salatu du Gasteizen, eta joan den 
astean elkarretaratzea egin dute andre zuriaren plazan, mugimendu feministak deituta. 
“erasorik ez, erantzunik gabe” izan dute lelo nagusi. “Gure eskubidea aldarrikatu nahi 
dugu espazio publikoan libre eta erasorik jasan gabe ibiltzeko. Gure sexualitatea libre 
bizitzeko eskubidea ere aldarrikatzen dugu, gure hitza zalantzan jarri gabe”, adierazi 
digu priyanca de agirrek, elkarretaratzean. 2020/09/08

40 urteak baino lehen

Aurreko ikasturtean, berripaper serio horietako baten 
erronkari jarraiki, 35 urteetatik aurrera egin beharko ez 
genituzkeen hamar gauza zerrendatzen zituen zutabe bat 

idatzi nuen, zutabe arrakastatsu samarra, irakurleen erreakzio 
suminduak kontuan hartzen baditugu behintzat. Oraingo ho-
netan, eta zutabe hauen bokazio publikoa berresteko asmoz, 
40 urteak baino lehen egin beharko genituzkeen bost gauza ga-
rrantzitsu zerrendatu nahi ditut –lasai, ez da egongo, ze presio, 
35 urteetatik aurrera egin beharko ez genukeen eta 40 urteak 
baino lehen egin beharko genukeen gauzarik–.

1.- Lagunak. Badakigu euskaldunon artean edozein adinetan 
dela zaila lagunak egitea, hotz egiten duela kuadrillaren ba-
besetik kanpo, baina adin batetik aurrera gehiago zailtzen da 
kontua, are arriskua dago ero baten moduan begira zaitzaten la-
gun berriak egin nahi izate soilagatik. 2.- Literatur nobedadeak 
irakurri. Denborak estutzen duela jakitun, soilik klasikoak ira-
kurtzea merezi du 40 urteetatik aurrera, gehienez ere gustuko 
libururen bat berrirakurtzea; baina bukatu da auskalo nolakoak 
atera daitezkeen nobedadeekin arriskatzea. 3.- Ariketa fisikoa. 
Esaten dute 40 urteak bete eta gero minik ez baduzu nonbait, 
hilda zaudela. Horri gehitzen badiogu edozein ariketa fisikok, 
denik eta ñimiñoenak, adin horretatik aurrera beti uzten duela 
arrastoa, konbinazioa izan daiteke, kasu honetan bai, mortala. 
4.- Urteak kendu. Gaur eguneko 40ak garai bateko 20ak direla 
entzuten da, baina ez da bereziki kontsolagarria, batez ere nor-
beraren 20 urteak gogoratzen badira. Nahiago, beraz, urterik 
ez kendu, eta gaur eguneko 40ak betiko 40ak badira. 5.- Zutabe 
friboloak idatzi. 40 urterekin jada pertsona errespetagarri bat 
zara jendearen begietara. Ez galdu estatus hori tontakeriekin. 
Zin degizuet, beraz, hau izango dela nire azken zutabe friboloa. 
Justu-justu, ordu gutxigatik, baina sartzen baita 40 urteak baino 
lehen egin daitezkeen gauzen artean. 


