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MANIFEST DE L’OCTUBRE TRANS 
 

Aquest any tan estrany, en el que ens hem vist en l’obligació d’adaptar-nos a nous costums a                 

causa de la COVID-19, ha suposat per moltes persones trans una dificultat afegida a les que ja                 

de per si acostumem a tindre: l’abandonament abans d’hora de la formació reglada,             

conseqüència de l’assetjament escolar que patim; discriminació als processos de selecció i, en             

conseqüència, d’una altísima taxa d’atur i precarització. Més que mai posem l’accent en             

aquests aspectes que com a societat hem de canviar. 

 

Amb l’aprovació de la llei trans valenciana de 2017, la despatologització de les identitats trans               

per l’Organització Mundial de la Salut a 2018 i l'immens esforç durant dècades al nostre país                

per part d’un munt de gent del col·lectiu LGTB+, hem aconseguit grans avanços per la igualtat i                 

la defensa dels nostres drets. 

 

No obstant això, malgrat els assoliments ja aconseguits encara queda molt per fer, és ara               

quan més hem de fer-nos escoltar, per a que les nostres veus i reivindicacions s’escolten i                

visibilitzen; i no siguen oblidades, menystingudes, ignorades o silenciades. 

 

Per tot això demanem: 

 

● La immediata aplicació real i efectiva de tots els nostres drets conquistats i             

aconseguits, i que no queden en paper mullat, ja que no són sinó la manera de garantir                 

un tracte just i digne a totes les persones trans, en aquests moments ja de per sí                 

complicats. 

 

● A l’anterior, sumen la demanda d'aprovació de lleis estatals que garanteixen l’absoluta            

i plena igualtat de drets i tracte per a totes les persones trans independentment del               

seu lloc de residència, la seua edat o situació administrativa a l’Estat espanyol. 

 

● Un any més, tornem a reivindicar la necessària formació del personal públic de totes              

les administracions, el suport a la infància, l’adolescència i la joventut expulsada de les              

seues llars i famílies per la seua identitat de gènere, i la protecció de les persones trans                 

durant la seua etapa formativa. 

 

● La lluita contra la discriminació al treball i les bonificacions destinades a la contractació              

de persones trans amb el fi de reduir la taxa d’atur tan alta que té el nostre col·lectiu. 

 

 

Han passat més de dos anys des de la despatologització de les identitats trans per part de la                  

OMS i, no obstant això, les persones trans continuem subjectes a una llei estatal              
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patologitzadora que ens obliga a sotmetre’ns a procediments mèdics i a declarar-nos com a              

malaltes per a que la nostra identitat siga reconeguda. 

ESTEM FARTES DE SER CIUTADANIA DE SEGONA I SER EXPULSADES ALS MARGES DEL             

SISTEMA. NECESSITEM UNA LLEI INTEGRAL ESTATAL JA! 

 

Tot i així, aquestes lleis no serveixen de res sense el suport de la societat i la seua implicació,                   

sense un marc social a un Estat de ple dret i democràtic que defense la nostra diversitat, i que                   

no ens obligue a les persones trans (binàries i no binàries) a complir amb els estàndards de la                  

resta de la societat per a merèixer respecte. Els nostres cossos, les nostres decisions, els               

processos pels que passem, tant mèdics com socials, així como la nostra expressió de gènere               

no defineixen la nostra identitat i molt menys decideixen si som o no mereixedores              

d'acceptació. 

 

En relació a l’anterior, és sabut que certs sectors socials s’empenyen en seguir atacant-nos,              

excloent-nos de moviments que ens són propis i apartant-nos de l’espai públic. Especialment a              

les dones trans ens qüestionen la nostra identitat i participació i inclusió a espais feministes,               

invisibilitzant-nos com a dones i sumant-se a les violències masclistes, misògines i trànsfobes             

que recauen damunt nostre per part del patriarcat. 

 

És per això que cridem ben alt que les dones trans som dones, els homes trans som homes i                   

les persones no binàries som persones no binàries. Els nostres genitals no decideixen qui som. 

 

Continuarem lluitant per una societat justa i democràtica, que no discrimine a ningú per ser               

diferent, per una societat on capiem totes i tots, on poder viure les nostres vides en pau sense                  

tindre que complir les expectatives que ens imposen. 

 

 

RECLAMEM UNA LLEI TRANS ESTATAL JA! 

PER LA IGUALTAT REAL! 

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar 
C. República Argentina, 22 · 46021 València · 96 334 21 91 · info@lambdavalencia.org    

mailto:info@lambdavalencia.org

