MANIFEST SETMANA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE 2014
MOVIMENT ASSOCIATIU JUVENIL DE BARCELONA
MAIG DE 2014

Manifest de la setmana per la diversitat sexual i de
gènere: “Joves en TRANSició”
La lluita per una societat lliure de qualsevol tipus de discriminació segueix viva i és un dels objectius pels
quals treballa el moviment associatiu juvenil. Aquesta setmana celebrem el Dia Internacional contra
la Lesbofòbia, Homofòbia, Bifòbia i Transfòbia, i volem fer palès que les discriminacions per raó
d'orientació sexual i/o identitat de gènere continuen, malauradament, a l'ordre del dia. Casos
d'assetjament escolar o a les xarxes socials o de mobbing per motius d'LGBTfòbia en són alguns exemples, i
les polítiques dirigides a fomentar el respecte cap a la diversitat no van en la línia que
desitjaríem: la desaparició de l'assignatura d'Educació per la Ciutadania als centres educatius arran de la
Llei espanyola d'educació (LOMCE) n'és una mostra.
Creiem fermament en la importància de les tasques de sensibilització i conscienciació que es duen
a terme des d'entitats i institucions, però també considerem primordial que el moviment LGBT sigui
visible en tota la seva diversitat. Serà a partir d'aquí que totes les persones podran ser lliures
independentment de quina sigui la seva orientació sexual i/o identitat de gènere.
Aquest és un dret també dels i les joves transsexuals, persones amb una identitat de gènere que
no es correspon amb el sexe atorgat en néixer. I de les persones transgènere, aquelles que o bé
no s'identifiquen amb cap gènere, o s'identifiquen amb els dos de manera fluctuant o bé
rebutgen la dicotomia de gènere que imposa la societat. En qualsevol cas, s'ha de tenir clar que és
quelcom que no té a veure amb l'orientació sexual.
Les persones trans es troben arreu i, les que es fan visibles, molt sovint es troben amb situacions i
comentaris que constaten la discriminació envers aquest col•lectiu. Les persones trans femenines es solen
associar a una imatge corporal hiperfeminitzada i a la prostitució i/o al món de l'espectacle com a professió,
mentre que les persones trans masculines són invisibilitzades també al associar-se socialment a cànons de
bellesa hipermasculinitzats. Precisament, la visibilitat LGBT permet anar més enllà dels estereotips i
no ha de ser vista com una moda, sinó com un tema polític i social de primer ordre; un punt
fonamental en l'agenda de qualsevol associació.
Lamentablement, encara existeix una visió estereotipada i certs prejudicis que poden arribar a
perjudicar la salut emocional i física de les persones transsexuals o transgènere. Si aquestes
actituds no s'eduquen, poden derivar en transfòbia: el conjunt de comportaments, sentiments, actituds i
polítiques que discriminen a les persones trans a través de la negació, la invisibilitat, la marginació i
l'exclusió; incloent també qualsevol altre tipus de violència cap a aquestes persones.
Considerem que tot aquest conjunt de fets es poden i s'han d'evitar. Per fer-ho, reivindiquem:
•

Visualitzar la transsexualitat i el transgenerisme en tota la seva diversitat quan es parla
d'orientació i identitat sexual en qualsevol dels àmbits (polític, educatiu, comunicatiu...)
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•

•
•

•
•

Recuperar l'assignatura de l'Educació per a la Ciutadania, entenent que és un espai on es
treballa per a fomentar el respecte cap a la diversitat en l'educació formal. En el seu
defecte, atendre transversalment la diversitat sexual i de gènere en el currículum escolar. Cal
treballar aquest temari en tots els nivells de l'educació formal, i especialment en ensenyaments
universitaris com magisteri, psicologia o medicina.
Dotar de recursos i formació als educadors/es per tal d'atendre les necessitats dels i les
adolescents i joves LGBT i prevenir la discriminació per motius de LGBTfòbia.
En l'àmbit de la salut, cal eliminar a tots els nivells la necessitat d'ésser identificat amb una
disfòria de gènere com a pas previ per a poder accedir als diferents serveis de salut
necessaris. Així mateix, reivindiquem que els serveis públics de salut cobreixin amb major
eficiència les intervencions quirúrgiques (actualment amb llistes d'espera d'anys) i que es
mantinguin serveis com l'existència d'unitats especialitzades a tot el territori, aconseguits després
d'anys de reivindicacions socials.
Tenir en compte, des del moviment associatiu, la diversitat sexual i de gènere en tota la
seva riquesa, i contemplar-la de manera transversal: considerar la seva vessant política, social i
cultural.
En els casos d'infants i adolescents menors d'edat, reivindiquem un desenvolupament
identitari lliure i sense pressions, que aquests explorin la diversitat en l'expressió de gènere i
puguin reflexionar per tal de triar amb coneixement si volen o no dur a terme el procés de
transició, amb passos com els canvis en la documentació oficial o els processos d'inhibició o canvis
hormonals.

