Manifest #TrenquemElBinarisme
Hi ha una esquerda en tot,
només així entra la llum
La cisheteronormativitat, obstacle que superem a diari les persones LGBTI+, no implica només
la norma d’una atracció sexual o afectiva entre dues persones identificades tradicionalment com
a home i dona, sinó també la impossibilitat d’una identitat de gènere que no s’inclogui dins
d’aquestes dues categories . A aquesta impossibilitat li diem binarisme i cisnormativitat.
Per trencar aquesta normativitat, el col·lectiu de la diversitat afectivosexual i de gènere ha lluitat
i lluitarà sempre amb el recurs de la visibilitat. Amb la creació de referents públics amb els quals
les persones LGBTI+ puguin identificar-se, que sentin precedents positius i lliures de prejudicis
que ens redueixen a estereotips i ens esclavitzen. Per això, ara que les identitats gai o lesbiana
son cada dia més conegudes, trobem necessari tirar del cabdell de fil i parlar obertament de les
persones del col·lectiu que no encaixen en aquestes categories binàries. No deixarem cap
germana enrere.
Unes germanes a les que hem d’estar molt agraïdes. Perquè son l’esquerda, l’excepció que no
confirma, sinó que trenca la norma. La prova vivent que el sistema sexe-gènere
cisheteropatriarcal és una construcció socials i que sí, hi ha vida més enllà d’ell i no passa res per
trencar-lo. Una esquerda per on entra la llum.
Així doncs, la Setmana de la Diversitat Afectivosexual i d’Identitat i Expressió de Gènere 2018
versarà sobre les identitats no binàries. Entre elles trobem a les persones intersexuals, que no
naixen amb genitals completament masculins ni femenins; les persones bi o pansexuals, que no
només se senten atretes pels “dos” gèneres; les persones trans*, que no necessàriament transiten
entre els dos gèneres estereotipats; les persones no binàries, que no només s’identifiquen amb
els gèneres socialment establerts; o les persones que experimenten amb la fluïdesa de gènere,
modificant la seva expressió, com ara l’art del drag.
Ens veiem als carrers, ens veiem a les places, ens veiem a les facultats i al cinema i a les festes.
Aquesta setmana, deixem que el no binarisme ens inundi i ens deixi desaprendre les opressions.

#TrenquemElBinarisme,
eixamplem l’esquerda,
que entrin la llum i l’aire fresc!

