
Ευχαριστώ.	  Πω	  πω,	  σας	  ευχαριστώ	  πολύ.	  Σ	  'ευχαριστώ	  πολύ.	  
	  
	  
Θα	  παραδεχτώ	  ότι	  μετά	  από	  πολλά	  χρόνια	  παίζοντας	  μπροστά	  σε	  χιλιάδες	  
ανθρώπους,	  να	  βρω	  τον	  εαυτό	  μου	  λίγο	  νευρικός	  για	  να	  σταθεί	  μπροστά	  σας	  απόψε	  
έτσι	  ώστε	  να	  φέρει	  μαζί	  μου	  παρακαλώ.	  Δεν	  μπορώ	  να	  σας	  πω	  πόσο	  βαθιά	  
λαμβάνει	  αυτό	  το	  βραβείο	  είναι	  για	  μένα,	  ή	  πόσο	  ευγνώμων	  είμαι	  για	  την	  
αναγνώριση,	  αλλά	  εγώ	  σίγουρα	  θα	  προσπαθήσω.	  
	  
Εικόνα	  αν	  θέλετε,	  ένα	  κοριτσάκι,	  ηλικίας	  8	  ετών	  σε	  Μαζατλάν,	  Μεξικό	  *	  πλήθος	  
αρχίζει	  να	  φωνάζει	  το	  όνομα	  *	  εντάξει.	  Οι	  γονείς	  της	  χωρίζουν	  και	  ξαφνικά	  αυτό	  
μόνο	  το	  παιδί	  βρίσκει	  τον	  εαυτό	  της	  στις	  ΗΠΑ,	  απροετοίμαστοι	  για	  τα	  έτη	  
πολιτισμικό	  σοκ,	  ο	  ρατσισμός,	  η	  προκατάληψη	  και	  το	  τραύμα	  του	  διαζυγίου	  που	  
βάζουν	  μπροστά.	  Αυτό	  το	  μικρό	  κορίτσι	  αντιμετωπίζει	  εμπαιγμός	  για	  να	  είναι	  
διαφορετικά,	  αλλά	  καταλαβαίνει	  επίσης	  το	  ότι	  είναι	  προνομιούχος	  και	  τόσο	  
ευλογημένη	  σε	  σύγκριση	  με	  ό,	  τι	  άλλοι	  πρέπει	  να	  περάσουν	  για	  να	  ζήσουν	  εδώ.	  
Τώρα,	  αυτό	  δεν	  είναι	  για	  την	  πρόκληση	  κρίμα,	  δεν	  είναι	  για	  επιστάτες	  αμέλεια	  
μεγαλώνει	  ή	  πώς	  σκληρή,	  παραπληροφόρησε	  άνθρωποι	  μπορούν	  να	  είναι,	  
συγχώρεση	  έχει	  λάβει	  χώρα.	  Πρόκειται	  για	  ένα	  πρόσωπο	  το	  οποίο,	  παρά	  τις	  
επίμονες	  αντιξοότητες	  σε	  όλη	  την	  παιδική	  της	  ηλικία	  κατάφερε	  να	  επιμείνουμε	  και	  
να	  δημιουργήσει	  ένα	  αυτο-‐αγάπης	  εμπειρία	  ζωής,	  παρά	  τη	  γύρω	  αρνητικότητα,	  και	  
η	  έλλειψη	  της	  αγάπης,	  της	  αποδοχής,	  της	  αγάπης	  και	  της	  αποδοχής	  που	  έχει	  τόσο	  
ανάγκη.	  
	  
Οι	  τέχνες	  με	  έσωσε.	  Οι	  τέχνες	  με	  έσωσε.	  
	  
	  
Ήταν	  το	  μόνο	  μέρος	  όπου	  ένιωθα	  ασφαλής	  για	  μένα	  είναι.	  Βγάζει	  Είχα	  ένα	  δώρο	  για	  
το	  τραγούδι	  και	  την	  υποκριτική	  και	  ο	  χορός	  μου	  ήταν	  τόσο	  κακό.	  και	  αν	  και	  
υπήρξαν	  στιγμές	  όπου	  μπέρδεψαν	  θετικές	  αντιδράσεις	  των	  ανθρώπων	  με	  τις	  
ικανότητές	  μου	  για	  την	  αγάπη	  και	  την	  προσοχή	  που	  έλειπε	  στο	  σπίτι,	  τις	  
περισσότερες	  φορές	  είχα	  επίγνωση	  του	  γεγονότος	  ότι	  αυτό	  δεν	  ήταν	  για	  το	  πόσα	  
εγώ	  εγκεφαλικά	  επεισόδια	  θα	  μπορούσαν	  να	  λάβουν	  αυτό,	  ήταν	  μεγαλύτερο	  από	  
μένα.	  Μεγάλωσα	  να	  κατανοήσουν	  ότι	  ίσως	  αυτό	  ήταν	  πραγματικά	  κλήση	  μου	  και	  
ότι	  ίσως	  μια	  καριέρα	  μηχανικού	  θα	  πρέπει	  να	  περιμένουν.	  Έτσι,	  με	  τη	  βοήθεια	  από	  
πολλούς	  αγγέλους,	  πολλοί,	  πολλοί	  άγγελοι	  έστειλε	  το	  δρόμο	  μου	  και	  σκληρή	  
δουλειά	  από	  την	  πλευρά	  μου	  θα	  περατωθεί	  στη	  Νέα	  Υόρκη	  που	  σπουδάζουν	  σε,	  και	  
τέσσερα	  χρόνια	  αργότερα	  την	  αποφοίτησή	  τους	  από	  τη	  διαίρεση	  της	  Δραματικής	  
Σχολής	  του	  του	  Julliard	  του.	  Σκληρή	  δουλειά,	  πολύ	  σκληρή	  δουλειά	  απέδωσε	  
καρπούς	  και	  fast	  forward	  στο	  Grey	  's	  Anatomy,	  μια	  νίκη	  τηλεοπτική	  στην	  11η	  σεζόν	  
του,	  ναι,	  ω	  ναι,	  για	  το	  οποίο	  έχω	  την	  τύχη	  να	  παίξει	  το	  χαρακτήρα	  του	  γιατρού	  
Καλλιόπη	  Ιφιγένεια	  Torres,	  ένας	  λακτίσματος	  κώλο	  ορθοπεδικό	  χειρούργο	  ο	  οποίος	  
συμβαίνει	  να	  είναι	  έξυπνος,	  με	  γνώμονα,	  ευάλωτα,	  αστεία,	  Λατίνα,	  και	  
αμφιφυλόφιλων.	  
	  
	  



Τηλεόραση	  είναι	  ισχυρό,	  νομίζω	  ότι	  είναι	  μυστικό	  ότι	  το	  Χόλιγουντ	  και	  τα	  μέσα	  
μαζικής	  ενημέρωσης	  έχουν	  τεράστιο	  αντίκτυπο	  στην	  αντίληψη	  του	  πολιτισμού	  μας	  
του	  εαυτού	  του.	  Πριν	  ένωσε	  το	  απόρριμμα	  του	  Grey	  's	  Anatomy,	  είχα	  μεγαλώσει	  να	  
αποδεχθεί	  ότι	  οι	  εικόνες	  της	  ομορφιάς	  και	  της	  νοημοσύνης	  των	  μέσων	  ενημέρωσης	  
θα	  είναι	  επ'	  αόριστον	  είναι	  αποκλειστική	  και	  πολύ	  περιφρονητική	  όλων	  των	  
αληθινή	  ομορφιά	  και	  την	  εξυπνάδα	  που	  μας	  περιβάλλει	  και	  στον	  πραγματικό	  
κόσμο,	  αλλά	  εδώ	  ήταν	  το	  αφεντικό	  μου	  ,	  ζητώντας	  μου	  να	  δείχνουν	  ότι	  μια	  γυναίκα	  
που	  μου	  μοιάζει	  θα	  μπορούσε	  να	  είναι	  απολύτως	  ένας	  ηγέτης,	  ο	  οποίος	  διερευνά	  και	  
απολαμβάνει	  κέντρο	  ευχαρίστησης	  του,	  μπορεί	  να	  πέσει	  στην	  αγάπη,	  αισθάνεται	  
σέξι	  και	  είναι	  παιδαγωγός.	  Μερικές	  φορές	  εσφαλμένα,	  μερικές	  φορές	  αυτο	  
γνωρίζουν,	  ευάλωτα,	  ισχυρή,	  ανθρώπινη,	  και	  πάλι	  σκέφτηκα	  "wow	  αυτό	  είναι	  πολύ	  
μεγαλύτερο	  από	  μένα".	  Shonda	  Rhimes	  είναι	  το	  ίδιο	  πρόσωπο	  που	  έδειξε	  τεράστια	  
δέσμευση,	  όταν	  συζητήσαμε	  το	  ενδεχόμενο	  της	  Callie	  είναι	  ένα	  σκάφος	  για	  μια	  
ιστορία	  για	  κάποιον	  που	  ανακαλύπτει	  ότι	  ο	  σεξουαλικός	  προσανατολισμός	  τους	  
είναι	  διαφορετική	  από	  ό,	  τι	  αρχικά	  κατανοητό	  να	  είναι.	  
	  
	  
Πιο	  πρόσφατα,	  ο	  Δρ	  Torres	  unapologeticly	  δήλωσε	  ότι	  είναι	  bisexual	  και	  ότι	  είναι	  
πραγματική.	  Η	  αντιπαλότητα	  γράφτηκε	  για	  Callie,	  ο	  τρόπος	  που	  καταφέρνει	  να	  
πάρει	  πίσω	  στο	  δικό	  της	  δύο	  πόδια,	  και	  την	  ακλόνητη	  πίστη	  της	  στην	  αγάπη	  είναι	  
μερικά	  μόνο	  από	  τα	  πολλά	  πράγματα	  που	  αγαπώ	  γι	  'αυτήν,	  είναι	  ένας	  επιζών,	  είναι	  
ένας	  άνθρωπος,	  πάσχει	  ακόμα	  αξιαγάπητος	  ,	  τέλεια	  σε	  ατέλειες	  της,	  και	  πόσο	  
μεγάλη	  τιμή	  είναι	  ήταν	  να	  χύσει	  την	  καρδιά	  και	  την	  ψυχή	  μου	  σε	  ένα	  φανταστικό	  
χαρακτήρα	  που	  αντιπροσωπεύει	  κάτι	  πολύ	  μεγαλύτερο	  από	  όλους	  μας,	  ένας	  
χαρακτήρας	  που	  μας	  δείχνει	  είμαστε	  όλοι,	  κάθε	  ένας	  από	  εμάς	  άξιοι	  της	  ισότητας,	  
του	  σεβασμού,	  της	  αποδοχής,	  της	  αγάπης,	  της	  συμπόνιας.	  Τώρα,	  έχει	  γίνει	  ένα	  
ενδιαφέρον	  ταξίδι	  που	  παίζουν	  αυτό	  το	  χαρακτήρα	  για	  να	  πούμε	  το	  λιγότερο.	  
	  
	  
Πρόσφατα	  ο	  σύζυγός	  μου	  ζητήθηκε	  και	  όχι	  δυνατά	  από	  αυτοαποκαλούμενος	  
θαυμαστής	  "τι	  είναι	  σαν	  να	  είναι	  παντρεμένη	  γυναίκα	  που	  παίζει	  ένα	  ...	  λεσβία;»,	  
όλα	  επισήμανε	  σαν	  να	  είσαι	  λεσβία	  είναι	  αυτό	  το	  απαίσιο,	  απαίσιο	  και	  καλά	  
ευτυχώς	  ο	  σύζυγός	  μου	  είναι	  ευφυής	  και	  εξελιχθεί,	  επειδή	  χειρίστηκε	  την	  
διευκρίνιση	  της	  αλήθειας	  για	  αυτό	  το	  πρόσωπο	  και	  ελπίζουμε	  ότι	  το	  έλαβαν.	  
Αργότερα,	  όταν	  ο	  σύζυγός	  μου	  μου	  είπε	  την	  ιστορία,	  γελάσαμε	  με	  την	  πρώτη,	  γιατί	  
προφανώς	  αυτό	  το	  πρόσωπο	  δεν	  είναι	  οπαδός	  της	  παράστασης,	  ο	  Δρ	  Torres	  είναι	  
αμφιφυλόφιλος,	  γειά	  σου,	  δεν	  θα	  μπορούσε	  να	  πάρει	  ακόμη	  και	  το	  δικαίωμα	  αυτό	  
μέρος.	  Αλλά,	  διευκρινίζοντας	  ότι	  δεν	  ήταν	  τόσο	  σημαντική	  όσο	  η	  πιο	  επικίνδυνη	  
μέρος	  της	  ανταλλαγής,	  και	  ξέρετε	  τι;	  ήμασταν	  απογοητευμένοι,	  όχι,	  δεν	  ήταν	  
νευριάσει.	  Σε	  πράγμα	  που	  σημαίνει	  ότι	  υπάρχει	  κάτι	  λάθος	  με	  το	  να	  παίζει	  λεσβία,	  
αυτό	  το	  πρόσωπο	  που	  εκπροσωπεί	  τους	  λαούς	  που	  μιλούν	  όπως	  αυτό	  μπορούμε	  
ποτέ	  να	  ξέρουμε	  πώς	  προσβλητικό,	  ασεβείς,	  και	  βλαβερός	  ήχο	  τους	  θα	  μπορούσε	  να	  
είναι	  κάποιος	  ακούει	  αυτή	  την	  ανταλλαγή,	  ο	  οποίος	  είναι	  λεσβία	  ή	  ένα	  μέρος	  του	  
LGBTQ	  κοινότητας	  για	  το	  θέμα	  αυτό.	  Τώρα,	  τα	  καλά	  νέα	  είναι,	  αυτό	  το	  είδος	  της	  
ανταλλαγής	  αντισταθμίζεται	  από	  τις	  πολλές,	  πολλές,	  πολλές	  επιστολές	  που	  έχω	  
λάβει	  και	  συνεχίζουν	  να	  λαμβάνουν	  από	  ανθρώπους	  που	  αποτελούν	  μέρος	  της	  



LGBT	  κοινότητας.	  Οι	  άνθρωποι	  που	  βλέπουν	  τους	  εαυτούς	  τους	  στην	  ιστορία	  Callie	  
και	  οι	  οποίοι	  αγωνίζονται	  να	  βρουν	  αποδοχή,	  ένα	  ασφαλές	  μέρος	  ή	  που	  έχουν	  
βρεθεί	  και	  ακμάζουσα.	  Υπάρχουν	  επίσης	  αμέτρητες	  αριθμός	  των	  γραμμάτων	  και	  τα	  
μηνύματα	  που	  έχω	  λάβει	  από	  αμφιφυλόφιλοι	  άνθρωποι	  που	  αισθάνονται	  δει	  και	  
ακούσει	  για	  πρώτη	  φορά.	  Οι	  άνθρωποι	  που,	  για	  πρώτη	  φορά	  αισθάνονται	  γενναίος	  
και	  εξουσία	  αρκετά	  για	  να	  βγει	  με	  τους	  αγαπημένους	  τους,	  επειδή	  
παρακολουθούσαν	  Callie	  ζωντανά	  στην	  οθόνη,	  και	  αποδεικνύεται,	  σύμφωνα	  με	  την	  
πρόσφατη	  «μεγαλώνουν	  ΛΟΑΤ	  στην	  Αμερική»	  του	  ΣΑΔ	  έρευνα,	  ποσοστό	  
μεγαλύτερο	  από	  10000	  αμερικανική	  LGBT	  ηλικίες	  νεολαία	  13-‐17,	  σχεδόν	  το	  40%	  
των	  συμμετεχόντων	  που	  προσδιορίζονται	  ως	  αμφιφυλόφιλος.	  Το	  2013,	  Pew	  
Research	  Center	  έρευνα	  των	  ενηλίκων	  ΛΟΑΤ,	  το	  40%	  των	  ερωτηθέντων	  ήταν	  
αμφιφυλόφιλος,	  ότι	  σχεδόν	  το	  ήμισυ	  του	  συνόλου	  της	  κοινότητας	  ΛΟΑΤ.	  Μόλις	  
πρόσφατα,	  διάβασα	  ένα	  πραγματικά	  μεγάλο	  απόσπασμα	  από	  εκπρόσωπο	  
Tallahassee,	  ο	  David	  Richardson	  σχετικά	  με	  κυβερνήτη	  του	  Όρεγκον,	  Κέιτ	  Μπράουν,	  
το	  πρώτο	  ανοιχτά	  αμφιφυλόφιλων	  κυβερνήτης	  της	  χώρας,	  όπου	  λέει,	  «το	  πιο	  
σημαντικό	  είναι	  το	  γεγονός	  ότι	  η	  ΛΟΑΤ	  ηγέτες	  που	  ορίζεται	  από	  αυτό	  που	  
προσφέρουν	  ως	  ηγέτες,	  αντί	  να	  ορίζονται	  από	  τον	  σεξουαλικό	  προσανατολισμό	  
μας.	  "Μου	  αρέσει	  αυτό,	  μου	  αρέσει	  αυτό.	  
	  
Αρκετές	  εβδομάδες	  πριν	  άκουσα	  μια	  πραγματικά	  συγκινητική	  ιστορία	  για	  το	  πώς	  
πριν	  από	  μερικά	  χρόνια,	  αυτό	  το	  παντρεμένο	  ζευγάρι,	  του	  οποίου	  η	  άδεια	  που	  πήρα	  
να	  μοιραστώ	  αυτό,	  επειδή	  είναι	  προσωπική,	  αντιμετωπίζει	  μια	  τρομακτική	  στιγμή	  
που	  ένας	  από	  αυτούς	  ανακάλυψα	  ότι	  είχε	  όγκο	  στον	  εγκέφαλο.	  Παρακολούθησαν	  
Ανατομία	  μουσικό	  επεισόδιο	  του	  Grey	  ακριβώς	  πριν	  τη	  χειρουργική	  επέμβαση	  και	  
στη	  συνέχεια	  ήθελε	  να	  ξέρει	  ότι	  πραγματοποιείται	  η	  φωνή	  μου	  στα	  όνειρά	  της	  και	  
της	  έδωσε	  πολύ	  απαραίτητες	  διαφυγής,	  γέλιο	  και	  απλά	  ...	  ειρήνη	  πριν,	  και	  είμαι	  
ευτυχής	  να	  πω	  μετά	  από	  χειρουργική	  επέμβαση.	  Τώρα,	  μπορείτε	  ή	  δεν	  το	  βρίσκουν	  
πολύ	  ενδιαφέρον	  το	  γεγονός	  ότι	  αυτό	  το	  ζευγάρι	  αποτελείται	  από	  δύο	  γυναίκες,	  η	  
μία	  είναι	  τρανσέξουαλ,	  και	  το	  άλλο	  δεν	  είναι,	  και	  μπορεί	  να	  είναι	  ή	  να	  μην	  μπορούν	  
να	  βρουν	  ενδιαφέρον	  το	  γεγονός	  ότι	  ο	  όγκος	  ήταν	  καλοήθης,	  αλλά	  αυτό	  που	  βρίσκω	  
πιο	  ενδιαφέρον	  Είναι	  αυτό	  κάτι	  που	  θεωρείται	  συνήθως	  ως	  "ομιλούντα	  κεφάλια»	  ή	  
«εμπορική	  για	  τις	  διαφημίσεις",	  έφερε	  την	  άνεση	  και	  απαλά	  μπαίνει	  μια	  γυναίκα	  και	  
τρανσέξουαλ	  σύζυγό	  της	  μέσα	  από	  μια	  ζωή-‐αλλάζοντας	  εμπειρία.	  Αυτοί	  είναι	  οι	  
άνθρωποι	  που	  το	  κάνω	  αυτό	  για.	  Αυτές	  είναι	  οι	  στοχαστικοί	  όμορφους	  ανθρώπους	  
που	  μου	  θυμίζουν	  ξανά	  και	  ξανά	  ότι	  οι	  τέχνες	  και	  η	  ψυχαγωγία	  μπορεί	  να	  είναι	  ένα	  
εργαλείο	  για	  την	  τόσο	  αναγκαία	  διαλόγου	  των	  πολιτών	  και	  μερικές	  φορές	  απλά	  για	  
να	  βοηθήσει	  τους	  ανθρώπους	  να	  πάρουν	  μέσα	  από	  μια	  πραγματικά	  δύσκολη	  
στιγμή.	  Αυτές	  είναι	  οι	  όμορφες	  σκεπτόμενων	  ανθρώπων,	  που	  μου	  θυμίζουν	  όλοι	  
είμαστε	  άξιοι	  της	  το	  δικαίωμα	  να	  παντρεύονται	  που	  αγαπάμε	  και	  να	  έχουν	  ίση	  
πρόσβαση	  σε	  ό,	  τι	  χρειάζεται	  για	  να	  χτίσει	  τη	  ζωή	  που	  θέλουμε.	  
	  
	  
Τώρα,	  από	  την	  άλλη	  πλευρά,	  υπάρχουν	  επίσης	  αναφορές	  τοποθέτηση	  της	  βίας	  προς	  
την	  LGBTQ	  κοινότητα,	  ανθρωποκτονίες,	  αυτοκτονίες,	  καθημερινά.	  Αναφέρθηκε	  
πρόσφατα	  ότι	  μέσα	  από	  τις	  πρώτες	  7	  εβδομάδες	  του	  2015,	  τουλάχιστον	  7	  
τρανσέξουαλ	  γυναίκες	  έχουν	  δολοφονηθεί.	  Θέλω	  να	  πω,	  ότι	  ήταν	  όπως	  πριν	  από	  



δύο	  εβδομάδες,	  εντάξει;	  Ζητώ	  συγγνώμη	  αν	  έχω	  mispronounce	  αυτά.	  Bri	  Golec,	  
Λαμία	  Beard,	  Ty	  Underwood,	  Yazmin	  Vash	  Payne,	  Taja	  Gabrielle	  DeJesus,	  Πένυ	  
Περήφανοι,	  και	  μόλις	  πριν	  από	  λίγες	  εβδομάδες,	  Κριστίνα	  Γκόμεζ	  Reinwald.	  Και	  στη	  
συνέχεια,	  υπάρχει	  η	  περίπτωση	  του	  Nicoll	  Hernández-‐Polanco,	  ο	  αιτών	  άσυλο	  από	  
τη	  Γουατεμάλα	  που	  διαρκούν	  διάβασα,	  κρατείτο	  στη	  Φλωρεντία,	  Αριζόνα,	  
τοποθετήθηκε	  σε	  ένα	  all-‐αρσενικό	  κρατητήρια	  παρά	  κανονισμού	  για	  την	  ασφάλεια	  
της	  πατρίδας	  λέγοντας	  ICE	  θα	  πρέπει	  να	  λάβει	  την	  ταυτότητα	  του	  φύλου	  υπόψη	  
κατά	  την	  ανάθεση	  των	  μεταναστών	  σε	  κέντρα	  κράτησης.	  Τώρα,	  δεδομένου	  ότι	  
κρατούνται,	  Nicoll	  έχει	  δεχτεί	  επίθεση	  από	  άλλο	  κρατούμενο	  και	  φρουροί	  έχουν	  την	  
ομαδοποιημένα	  κατά	  τη	  διάρκεια	  συνήθων	  Pat-‐Downs	  αναφέρονται	  σε	  αυτήν	  ως	  
"αυτό"	  και	  "γυναίκα	  με	  μπάλες".	  Η	  βία	  μεταξύ	  των	  τρανσέξουαλ	  γυναίκες	  και	  
ιδιαίτερα	  τις	  γυναίκες	  του	  χρώματος	  είναι	  μια	  επιδημία,	  υπάρχουν	  τόσες	  πολλές	  
ιστορίες	  όπως	  αυτή,	  τόσα	  πολλά	  μέλη	  της	  ΛΟΑΤ	  κοινότητας	  που	  αξίζει	  καλύτερη	  
από	  την	  ανθρώπινη	  φυλή.	  
	  
	  
Αυτό	  φέρνει	  επίσης	  στο	  νου	  μια	  άλλη	  κοινότητα	  ευάλωτα	  στη	  βία,	  οι	  μετανάστες	  
εργαζόμενοι.	  Επί	  του	  παρόντος	  υπό	  διερεύνηση	  ως	  την	  τραγική	  ιστορία	  του	  
Antonio	  Zambrano-‐Montes,	  ο	  διακινούμενος	  εργαζόμενος,	  ο	  οποίος	  πυροβολήθηκε	  
από	  την	  αστυνομία	  σε	  Pasco,	  Ουάσιγκτον	  17	  φορές,	  χτυπώντας	  τον	  όσο	  το	  7	  φορές	  
για	  ρίψη	  βράχων.	  Είμαι	  στην	  ευχάριστη	  θέση	  να	  μοιραστούν	  ότι	  η	  διοίκηση	  Ομπάμα	  
κυκλοφόρησε	  πρόσφατα	  το	  2015	  στρατηγική	  εθνικής	  ασφάλειας	  συγκεκριμένα	  
αναφέρει	  για	  πρώτη	  φορά,	  η	  ανάγκη	  για	  την	  προστασία	  των	  LGBT	  ανθρωπίνων	  
δικαιωμάτων	  ως	  στόχο	  της	  εθνικής	  ασφάλειας	  των	  ΗΠΑ.	  Το	  έγγραφο	  αναφέρει	  ότι	  
«θα	  είναι	  ο	  πρωταθλητής	  για	  τις	  κοινότητες	  που	  είναι	  πάρα	  πολύ	  συχνά	  ευάλωτα	  
στη	  βία,	  την	  κακοποίηση	  και	  την	  παραμέληση,	  όπως	  οι	  εθνοτικές	  και	  θρησκευτικές	  
μειονότητες,	  άτομα	  με	  αναπηρία,	  οι	  λεσβίες,	  γκέι,	  αμφισεξουαλικών	  και	  
τρανσεξουαλικών	  ατόμων,	  των	  εκτοπισμένων	  ατόμων	  και	  των	  μεταναστών	  
εργαζομένων."	  
	  
Leelah	  Alcorn.	  Leelah	  Alcorn,	  ήταν	  μια	  τρανσέξουαλ	  νεαρή	  κοπέλα,	  επειδή	  με	  δικά	  
της	  λόγια	  "της	  μετά	  από	  ένα	  καλοκαίρι	  έχει	  σχεδόν	  καθόλου	  φίλους,	  συν	  το	  βάρος	  
της	  σκέψης	  για	  το	  κολέγιο,	  την	  εξοικονόμηση	  χρημάτων	  για	  την	  κίνηση	  έξω,	  να	  
κρατήσει	  τους	  βαθμούς	  μου	  επάνω,	  πηγαίνουν	  στην	  εκκλησία	  κάθε	  εβδομάδα,	  και	  
να	  αισθάνονται	  σαν	  σκατά	  γιατί	  όλοι	  είναι	  εκεί	  σε	  αντίθεση	  με	  ό	  ζω,	  έχω	  
αποφασίσει	  είχα	  αρκετά,	  εγώ	  δεν	  πρόκειται	  ποτέ	  να	  είναι	  ευτυχισμένος.	  Δεν	  
υπάρχει	  διέξοδος.	  Ο	  μόνος	  τρόπος	  που	  μπορώ	  να	  αναπαυθούν	  εν	  ειρήνη	  είναι	  αν	  μια	  
μέρα,	  τα	  διαφυλικά	  άτομα	  δεν	  αντιμετωπίζονται	  με	  τον	  τρόπο	  που	  ήταν,	  από	  όπου	  
και	  αν	  αντιμετωπίζονται	  όπως	  και	  οι	  άνθρωποι,	  με	  έγκυρη	  συναισθήματα,	  και	  τα	  
ανθρώπινα	  δικαιώματα.	  ».	  Υπάρχουν	  πάρα	  πολλοί	  άνθρωποι	  στον	  κόσμο	  που	  
αισθάνονται	  μόνοι,	  όπως	  έκανε	  Leelah.	  Έχουμε	  χάσει	  τόσα	  πολλά	  ήδη,	  δεν	  
μπορούμε	  να	  αφήσουμε	  τα	  παιδιά	  μας	  LGBTQ	  τα	  πόδια	  στη	  γη	  αισθάνεται	  λιγότερο	  
από	  ό,	  τι,	  αίσθηση	  άνευ	  αξίας,	  αίσθημα	  λάθος.	  Στέκομαι	  εδώ	  μαζί	  σας	  σήμερα	  και	  
υποσχόμαστε	  να	  σας	  πω	  ότι	  θα	  συνεχίσω	  να	  κάνω	  ό,	  τι	  μπορώ	  για	  να	  δημιουργήσει	  
πιο	  παραγωγικές	  πολιτικού	  διαλόγου	  γύρω	  από	  αυτά	  τα	  ζητήματα.	  Η	  αλλαγή	  
μπορεί	  να	  είναι	  δυσάρεστη	  για	  τόσα	  πολλά,	  αλλά	  είναι	  πάντα	  και	  αυτό	  είναι	  δυνατό.	  



Ανθρώπινη	  κοινότητα	  Εκστρατεία	  Δικαιωμάτων,	  οι	  λαοί	  από	  όλα	  τα	  κοινωνικά	  
στρώματα	  της	  ζωής	  σε	  αυτό	  το	  δωμάτιο.	  Σας	  ευχαριστώ	  για	  αυτή	  την	  αναγνώριση,	  
αλλά	  κυρίως	  είμαι	  ταπεινωμένος	  από	  όλους	  εσάς,	  μια	  καταπληκτική	  ομάδα	  
ανθρώπων	  που	  εργάζονται	  ακούραστα	  για	  να	  επιφέρει	  πραγματική	  ποιότητα	  για	  
την	  ΛΟΑΤ	  κοινότητα.	  
	  
Παίρνει	  ένα	  χωριό,	  και	  χρειάζεται	  να	  γνωρίζουν	  στις	  καρδιές	  μας	  ότι	  είναι	  
ανθρώπινο	  δικαίωμα	  μας	  να	  αγαπήσουν	  και	  να	  αγαπηθούν.	  Είμαστε	  όλοι	  άξιοι	  
σεβασμού,	  αγάπης	  και	  ίσα	  δικαιώματα.	  Εάν	  αισθάνεστε	  ότι	  δεν	  έχετε	  ένα	  χωριό	  που	  
μπορείτε	  να	  εμπιστευθείτε	  και	  να	  σκύψει	  πάνω,	  μπορείτε	  να	  δημιουργήσετε	  το	  δικό	  
σας,	  ένα	  χωριό	  που	  αποτελείται	  από	  ανθρώπους	  που	  ξέρετε	  ότι	  αποδέχονται,	  και	  θα	  
σας	  στηρίξουμε.	  Μερικοί	  από	  μας	  πρέπει	  να	  ξεκινήσουμε	  είναι	  το	  δικό	  μας	  χωριό,	  
αλλά	  μπορώ	  να	  σας	  διαβεβαιώσω	  ότι	  υπάρχουν	  άνθρωποι	  που	  περιμένουν	  να	  σας	  
δεχτεί	  και	  να	  σας	  υποστηρίξει.	  Εάν	  ο	  γιατρός	  Καλλιόπη	  Ιφιγένεια	  Torres	  μου	  έχει	  
διδάξει	  κάτι,	  αυτό	  είναι	  ότι	  αν	  και	  δεν	  επιλέγουν	  τον	  σεξουαλικό	  προσανατολισμό	  
μας,	  εμείς	  επιλέξαμε	  το	  τι	  κάνουμε	  για	  τον	  εαυτό	  μας	  αξίζει.	  
	  
Leelah,	  αυτό	  είναι	  για	  σας,	  δεν	  θα	  σας	  απογοητεύσει.	  Ευχαριστώ.	  
	  


