Des de 2014, cada 31 de març se celebra a nivell mundial el dia Internacional per la
Visibilitat Trans. Un dia de gran importància, ja que a més de recordar a les persones
trans* que han sofert històricament delictes d'odi ens obre una finestra per a continuar
reivindicant i lluitant pel cessament de les discriminacions estructurals que en ple segle
XXI continua sofrint el nostre col·lectiu.
Ens trobem en un moment crucial i únic per a aconseguir per fi el reconeixement dels
Drets Humans de les persones trans*. Drets que ens han estat menystinguts i usurpats
amb missatges estèrils, fruit d'una norma i un constructe social entorn a un sistema
binarista i heteropatriarcal que “considera” a tota aquella persona que no s'adapta a
aquest com un frau.
En ple debat sobre el registre i aprovació d'una llei que reconegui i asseguri els drets
de totes les persones en igualtat, ens trobem amb batalles polítiques i ideològiques,
que únicament aconsegueixen posar en el centre, en dubte i en risc extrem una
vegada més a les persones trans*.
Chrysallis, com a Associació Estatal de Famílies de Menors Trans* referència, insta i
fins i tot exigeix que s'abandoni el debat polític i es posi en el centre el focus sobre els
Drets Humans. Volem que els nostres fills/filles visquin en llibertat, sense
qüestionaments ni atacs la seva infància i el seu futur, exactament igual que la resta
de les infàncies i adolescències.
Necessitem una societat i un Estat que reconegui la diversitat com una finestra
d'oportunitat feia el respecte, la inclusió, la solidaritat.
Per tots aquests motius reclamem el registre i aprovació d'una llei garanteixi de
manera integral el reconeixement de la identitat de gènere de les persones trans i la
igualtat social d'aquestes, en la qual es contempli:
La plena despatologització de les identitats trans*. El reconeixement realitzat per
l'Organització Mundial de la Salut en 2018 que no som persones malaltes ha d'arribar
a tots els nivells administratius i socials.

El dret a la lliure autodeterminació de gènere independentment de l'edat, incloent
les persones no binàries. Sense tuteles, sense qüestionaments, sense terminis
administratius, sense períodes de “reflexió” ni experiències de vida real.
La protecció absoluta de les persones trans* menors independentment de l'edat.
Les infàncies i adolescències trans* han de poder desenvolupar lliurement la seva
personalitat sense sofrir assetjament escolar, incomprensió familiar, o ser tutelades
mitjançant les normes establertes que poden anar en contra de la seva dignitat i
identitat de gènere.
La garantia d'una educació en valors de respecte i coneixement de la diversitat
afectiu-sexual i de gènere. Que es promogui que els materials educatius reflecteixin
l'existència de les persones trans*
L'accés a serveis sanitaris i ginecològics des d'una perspectiva psicosocial,
assegurant els drets sexuals i reproductius de totes les persones trans*
Adoptar mesures urgents per a pal·liar la discriminació que sofrim en l'àmbit
laboral.
Una llei que protegeixi, reconegui i asseguri la igualtat de tota la seva ciutadania és
una qüestió de “voluntat política”.
Ara és el moment de fer-lo, ara és quan tenim esperança, ara és quan l'Estat Espanyol
pot situar-se en l'avantguarda de la protecció dels drets humans.
Facin-ho, fem-ho!

