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MANIFEST DEL DIA DE LA VISIBILITAT TRANS

Reivindiquem el model valencià de la llei trans
com a exemple per a la llei estatal trans
perquè els drets trans són drets humans
Hui, 31 de març de 2021, Dia de la Visibilitat trans, volem unir-nos per a reivindicar la
urgència d’una llei trans estatal que bé podria inspirar-se en la que va ser pionera llei
trans valenciana que reconega els nostres drets, que no són més –ni menys– que drets
humans. La nostra existència no és discutible: les persones trans (binàries i no binàries)
vivim, sentim i avancem com a part activa de la societat.
Reclamem una llei trans estatal ja que trenque d’una vegada amb la patologització de
les persones trans. No som malaltes, com ja va reconéixer la OMS (Organització
Mundial de la Salut) en 2018, ni volem que cap persona que no siguem nosaltres
mateixes haja d’opinar sobre la nostra identitat.
Defensem les persones trans menors d’edat perquè puguen desenvolupar lliurement la
seua personalitat sense patir l’hostilitat de la incomprensió familiar, l’assetjament
escolar o les tutoritzacions normatives de la seua expressió de gènere quan vagen en
contra de la seua identitat i dignitat.
Reivindiquem l’adopció immediata de mesures urgents per a pal·liar la discriminació
que patim, com un pla de xoc per a revertir la situació d’atur que situa la població trans
en un greu risc d’exclusió social amb un índex superior al 80%, i per tant, un dels
col·lectius més necessitats de recolzament legislatiu i polític.
A més, demanem formació dirigida al personal de les Administracions Públiques,
especialment al personal sociosanitari i qui estiga relacionat amb l’atenció a la
ciutadania, que promoguen la comprensió de la diversitat i de les realitats trans
binàries i no binàries per tal de trobar el respecte mínim en les institucions.
Tenim dret també a defensar i protegir les nostres famílies, formades per persones
trans adultes o persones trans menors d’edat, totes elles amb dret a accedir a serveis
sanitaris i ginecològics que vetllen per la nostra salut des d’una perspectiva lliure de
transfòbia.
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Exigim el ple exercici dels nostres drets sexuals, acabant amb la presumpció
heteronormativa que assumeix que les persones trans som totes heterosexuals, i
reproductius, perquè les persones no binàries i els homes trans també avortem,
gestem i volem tindre accés a aquests serveis.
Urgim al desenvolupament de protocols que incloguen totes les variables i diversitats
de les persones trans que decideixen dur a terme un trànsit físic, la qual cosa inclou
una investigació farmacològica per a analitzar medicaments adequats a les nostres
realitats.
La discriminació, l’assetjament, les violències masclistes, l’exclusió social, laboral
educativa i institucional continuen sent el nostre pa de cada dia. Les persones trans
hem eixit de l’ostracisme i no anem a amagar-nos més, perquè és el moment que els
nostres drets i llibertats siguen reconeguts.
Volem poder prendre les nostres pròpies decisions sobre els nostres cossos i el nostres
aspecte i que no se’ns jutge per això. Volem poder accedir a un treball digne, a alcançar
els nivells del sistema educatiu que vulguem en equitat d’oportunitats a les persones
cisgènere.
Amb més raó enguany, en el context de crisi, conseqüència de l’emergència sanitària
que vivim, tornem a exigir un pla de xoc davant les situacions d’especial vulnerabilitat
que moltes persones trans estem vivint. Especialment precària és la situació de les
dones trans que es dediquen al treball sexual i han quedat sense recursos econòmics
per a fer front al pagament de la vivenda o a la compra de menjar.
Farem front als discursos d’odi que –junt a ideologies conservadores, excloents,
trànsfobes i misògines– pretenen invisibilitzar la diversitat sexual, de gènere i familiar a
la nostra societat i reobrir consensos ampliament acceptats per la majoria social.
Hui, més que mai, som persones trans, orgulloses i visibles.
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