
 
 

AMA + AMA 
EGILEA: NAIA SARATXAGA GOITIA 
 

Ni June naiz, orain 24 urte ditut eta nire familiaren istorioa kontatuko dizuet. 

Nire ama txikia zenean gizartea oso matxista zen eta horrek familientzat 

matxismoa normaltasun batekin bizitzea bilakatzen zuen. Berak kontatu zidan 

bezala, horrek asko zaildu zion haurtzaroa, izan ere, txiki-txikia zenetik ez zen 

komunikatzeko gai, bere gurasoek hainbat medikutara eraman zuten eta bost 

urterekin autismoa diagnostikatu zioten. Hori oso gogorra izan zen bere 

familiarentzat. Bere aitak ez zuen gaixotasun horietan sinesten, garai hartan 

nahiko ezezagunak zirelako, beraz, ez zuenean jan nahi edo jendeak barre egiten 

zionean hitz egiten ez zuelako bere erreakzioa txoratuta zegoela zen, bere amak, 

aldiz, pixka bat gehiago ulertzen zuen eta psikologo batengana eramatea erabaki 

zuen, gainera bere gurasoak banandu egin ziren. 

Ane, nire ama, nire amamaren, hau da, bere amaren eta psikologoaren laguntzaz 

16 urte zituelarik gutxi gora behera komunikatzen hasi zen eta lagun bat egitea 

lortu zuen, Maddi. Hain lagunak egin ziren, ezen egun guztia pasatzen baitzuten 

elkarrekin. Jendeak baztertu egiten zituen elkar maite zutela pentsatzen zutelako 

eta batzuetan Anek izu atake batzuk izaten jarraitzen zuen zarata edo jende askoko 

lekuetan, hala ere elkarrekin zeuden batak bestea laguntzeko. Egia esan, 

konturatzea pare bat urte kostatu arren azkenean konturatu ziren elkar maite 

zutela. Lehena Maddi izan zen nire amari esan ziona maite zuela; nire amak 

hasieran ez zekien zer esan, baina egunak pasa ahala konturatu zen berak ere 

maite zuela. Urteak egon ziren haien sentimenduak inori esan gabe, baina 26 urte 

zituztelarik beraien gurasoei esatea erabaki zuten. Nire amaren amak nahiko ondo 

hartu zuen espero zuelako, baina Maddiren gurasoei oso txarto iruditu zitzaien eta 

etxetik bota zuten. Honentzat oso gogorra izan zen eta ez zuen nora joan. Hasieran, 

nire amarekin bizi izan zen nire amaren etxean, baina gero elkarrekin etxe bat 

erostea erabaki zuten. Nahiko zaila izan zen garai hartan bi emakume lesbianek 

etxe bat erostea, baina lortu zuten. Jendearen kritika asko aguantatu behar izan 

zituzten,  baina kasu egin gabe gainditzen zituzten.  



 
 

 

Azkenean ume bat izatea erabaki zuten, ni, beraz ez da nire amaren istorioa nire 

amena baizik.  

Niri irakatsi didate askatasunean bizitzen eta maite dudana maitatzen neska edo 

mutila izan, eta baita jende guztia errespetatzen ere. Gizarteak matxista izaten 

jarraitzen duen arren guztion artean lortuko dugu berdintasunean bizitzea. 

 


