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Drepturi Trans aici! Drepturi Trans acum!
Fiecare persoană ar trebui să aibă dreptul de a trăi liber potrivit identității lor de gen și potrivit
expresiei lor de gen, prin garantarea dreptului la auto-determinare și la autonomie corporală.
Persoanelor trans, care nu se identifică cu genul cu care s-au născut, le sunt deseori refuzate
aceste drepturi de bază în mai multe zone din Europa. Astfel, acești indivizi sunt reduși la a fi
percepuți doar ca ,,trans”, ceea ce îi privează de abilitatea de a avea și alte părți ale identității
proprii, aici fiind incluse orientarea sexuală, recunoscută independent. În majoritatea țărilor
această formă de discriminare apare la un nivel sistemic, unde normele rigide și statice
aplicate la gen, corp și sexualitate susțin sisteme legale și de sănătate care nu recunosc, nu
respectă și nu dau valoare oamenilor trans. În unele țări, legile și practicile anti-trans sunt
impuse prin dezvoltarea retoricii anti-gender, prin reducerea la tăcere a oamenilor trans, prin
polarizarea violentă a dezbaterilor care au un impact asupra sănătăți mentale și a vieții
obișnuite ale persoanelor trans. Acel ,,T” din LGBT este deseori trecut cu vederea, iar atacul
actual îndreptat împotriva comunității trans impune acum mai mult decât oricând altcândva
susținerea lor și lupta împotriva ostilității și violenței anti-trans. Este important să afirmăm și
să amplificăm vocile persoanelor trans – femeile trans sunt femei, bărbații trans sunt bărbați,
natura non-binară este validă, iar drepturile trans sunt drepturi ale omului!
Potrivit celor mai recente date publicate de Europa Transgender (TGEU), opt state membre
ale Consiliului Europei (COE) nu au proceduri legale de recunoaștere ale genului în vigoare. În
Bosnia și Herțegovina, Cipru, Republica Cehă, Finlanda, Georgia, Kosovo, Lituania,
Muntenegru, România, Serbia, Slovacia și Turcia, sterilizarea forțată a persoanelor trans
rămâne o cerință pentru recunoașterea legală a genului, în timp ce 28 de state membre COE
cer un diagnostic de sănătate mintală. Sterilizarea forțată și diagnosticul obligatoriu de
sănătate mentală încalcă demnitatea oamenilor trans, cât și dreptul lor la auto-determinare.
Doar trei state membre COE bazează recunoașterea legală a genului pe auto-determinare fără
limită de vârstă.
Din Polonia până în Marea Britanie, din Ungaria până în Spania, drepturile trans sunt atacate.
Persoanele trans sunt confruntate cu discursuri negative din ce în ce mai vehemente, cu
prejudecăți, intoleranță și violență din partea actorilor ce reprezintă dreapta conservatoare și
din partea grupurilor anti-trans. Mai mult, retorica campaniilor organizate de grupuri ale
femeilor anti-trans defăimează și denigrează femeile trans, lipsindu-i pe bărbații trans de
agenție și de identitate, tratând persoanele non-binare ca fiind total invizibile. Avem nevoie de
forțe unite pentru a contracara ostilitatea îndreptată împotriva persoanelor trans. Atât timp
cât cartea drepturilor trans este jucată împotriva drepturilor femeilor, forțele de dreapta vor
beneficia și vor folosi această dispută în lupta lor împotriva egalității dintre genuri, respectiv a
egalității dintre sexe. Mișcările care susțin drepturile femeilor și mișcările dedicate drepturilor
persoanelor trans trebuie să se unească pentru a învinge împreună structurile patriarhale.
Copiii și tinerii trans sunt expuși la risc în mod special, din moment ce drepturile lor la autodeterminare sunt constant negate și trecute cu vederea. Deseori se întâmplă ca persoanele
trans să nu fie consultate asupra propriilor lor experiențe, iar poveștile lor sunt înăbușite de
retorica anti-trans, de minciuni și dezinformare.
Din 2019, 100 de municipalități din Polonia au fost declarate ,,zone fără LGBT”, iar în august
2020 activiști LGBTQI au fost arestați pentru că demonstrau pașnic în Varșovia. În mai 2020,
guvernul ungar a făcut imposibilă legalizarea recunoașterii de gen în practică atunci când au
înlocuit termenul ,,sex” cu ,,sex atribuit la naștere” în documentele de stare civilă. În
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septembrie 2020, guvernul britanic a renunțat să mai considere planurile de a asigura
autodeterminarea ca fiind centrale pentru recunoașterea legală a genului, rămânând la un
proces care este în mare inaccesibil, abandonând astfel multe persoane trans, în special copii.
În ciuda faptului că recunoașterea legală de gen bazată pe autodeterminare este valabilă în
diverse comunități autonome din Spania, discutarea unei legi naționale acest an a fost
neglijată și tratată pe post de chestiune secundară din cauza discursului anti-trans și a falselor
pretenții și creanțe conform cărora centrarea pe problemele trans anulează femeile cis.
Astfel, Partidul Verde European cere statelor europene să:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

asigure includerea persoanelor trans în procesele de consultații și în discuții ale
legilor și politicilor care îi afectează direct, inclusiv accentuând eforturile pentru o
reprezentare corespunzătoare a vocilor trans în media;
implementeze proceduri legale de recunoaștere a genului care să fie transparente,
accesibile și bazate doar pe autodeterminarea personală, fără restricții de vârstă;
depatologizeze identitatea trans și să interzică practicile și promovarea așanumitei ,,terapii de conversie”;
interzică sterilizarea persoanelor trans și toate celelalte angajamente medicale
involuntare;
garanteze accesul la servicii de sănătate specifice trans care să se bazeze pe
drepturile omului, pe autonomia corporală și pe acordul informat;
asigure programe de instruire pentru întreg personalul medical pentru probleme
trans și de intersex, pentru a asigura accesul ne-discriminant și sensibilizat la
sistemul de sănătate; mai cerem protejarea persoanelor trans împotriva
discriminării în angajare, educație, statutul de părinte, sănătate, drepturi de
sănătate sexuală și reproductivă, accesul la bunuri și servicii, accesul la adăpost;
ia măsuri pentru a asigura medii școlare sigure pentru elevii, profesorii și părinții
trans, inclusiv prin implementarea curriculum-ului național trans-incluziv și al
măsurilor anti-discriminare, instruirea profesorilor și strategii anti-bullying;
se asigure că universitățile și alte instituții educative asigură educație nondiscriminatorie și informații bazate pe drepturile omului, pe auto-determinare,
autonomie corporală și acord informat, în special în domeniile medicinei, sănătății,
muncii sociale, pedagogiei, psihologiei și terapiei;
asigure accesul non-discriminatoriu la servicii sociale care se bazează pe
drepturile omului și pe auto-determinare, inclusiv adăposturi de urgență, refugii
pentru femei și servicii de protecție împotriva violenței; să asigure asistență
refugiaților trans, inclusiv accesul la servicii de sănătate și recunoașterea legală a
genului;
să asigure adăpost sigur pentru persoanele trans care caută azil, să instruiască
responsabilii de azil asupra aspectelor trans și să îmbunătățească procedurile de
acordare a azilului, bazându-le pe auto-identificare;
ofere suport indivizilor trans care lucrează în domeniul serviciilor sexuale, inclusiv
accesul non-discriminatoriu la sănătate, consiliere și recunoaștere legală a
genului;
să instruiască autoritățile de menținere a legii și ordinii publice, cât și personalul
lor juridic, în vederea respectării identităților de gen, garantând că persoanele trans
care primesc sentințe cu încarcerare pot să își ispășească sentința în respectivele
divizii pentru genul cu care se identifică, primind tratamentul medical de care au
nevoie;
ratifice, împreună cu întreaga Uniune Europeană, Convenția de la Istanbul,
asigurându-se că implementarea acesteia include persoanele trans;
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•
•
•
•

se asigure că entitățile specializate în tratamente egalitare includ antidiscriminarea pe baza identității, expresiei de gen și a caracteristicilor sexuale în
munca lor, garantând resurse financiare pentru noile sarcini;
garanteze finanțarea cercetărilor naționale șu transnaționale în domeniul trans;
garanteze finanțarea de consiliere pentru colegi și consolidarea statutului acestora
în domeniul sănătății;
permită persoanelor trans de orice vârstă să fie asistate și acompaniate în
siguranță în explorarea identității lor de gen și a exprimării acestuia, fiind posibil să
acceseze serviciile publice cum și când decid.

Partidul Verde European cere Uniunii Europene să:
•
•
•
•

•

se asigure că toate statele membre UE oferă protecție împotriva discriminării pe
baza identității de gen în angajare și în accesul la bunuri și servicii;
se asigure că toate statele membre UE asigură protecție și azil refugiaților trans;
introducă mijloace de protecție împotriva discriminării pe baza identității de gen în
educație, sănătate și acces la adăpost;
garanteze finanțarea pentru organizațiile care lucrează în domeniul drepturilor
trans la toate nivelele societății, inclusiv finanțări de bază care garantează condiții
de lucru sigure, plus finanțări care să permită abordările inter-secționale și lucrul
comun al mai multor organizații;
să trateze toate atacurile îndreptate împotriva drepturilor persoanelor trans ca fiind
încălcări ale drepturilor și valorilor fundamentale ale Uniunii, folosind toate
mijloacele legale care îi stau la dispoziție pentru a proteja aceste drepturi.

Partidul Verde European se angajează să:
•
•
•
•

consolideze conexiunile pe care le avem cu actanții din domeniul drepturilor trans,
respectiv din domeniul feminismului trans-incluziv inter-secțional, oferindu-le
susținerea noastră;
susțină participarea persoanelor trans în politică, amplificând vocile persoanelor
trans în dezbaterile publice;
organizeze campanii pentru recunoașterea de gen legală, bazată pe autodeterminare, pentru servicii de sănătate trans bazate pe consimțământ informat,
pentru protejarea persoanelor trans împotriva discriminării;
pună în dezbatere normele de gen, stereotipurile și modurile în care acestea
influențează sistemele și structurile din toate nivelele societății.
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