
El dia 21 d’octubre 2017 diade la Despatologització Trans, CCOO reivindiquem que queda molt de 
camí a fer per acabar amb la qualificació i el tractament de les persones trans com a “malaltes.” 


La patologització i la psiquiatrizació otorguen a les institucions mèdiques i psiquiàtriques el control 
sobre les identitats de gènere. La pràctica oficial d'aquestes institucions, essencialment la Unitat 
d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona,  treballa sobre els cossos de les persones 
emparant i reproduint el binomi d'home i dona. Dit binomi, pressuposa l'existència única de dos 
gèneres i associa un comportament específic a cada un d'ells (masculí o femení), al mateix temps 
que tradicionalment s'ha considerat la heterosexualitat com l'única relació possible entre ells. El 
diagnòstic de “disfòria de gènere”, necessari per començar els tractaments d’hormonació i canvi 
de gènere, estigmatitza  i patologitza la  condició de persones trans. 


En aquests moments les persones trans s’he  estan trobant amb una realitat nova dins el col·lectiu, 
és la realitat que ens presenten els nens, nenes i joves transsexuals. El Bulling a les escoles, no 
només va en la direcció del col·lectiu LGBI, si aprofundim més en aquestes dades, ens trobem que 
un alt percentatge d'aquesta realitat són joves transsexuals,


Avui, dia de la Despatologització Trans, denunciem que abans que els nostres menors manifestin 
quina és la seva realitat, la societat i el món científic els diu encara que pateixen una malaltia 
mental, diagnosticada com disfòria de gènere, amb tot l'estigma social que això comporta.


Es per tot això que avui, dia de la Despatologització Trans, des de CCOO demanem: 


• La retirada definitiva de la transsexualitat com a trastorn mental dels manuals de malalties 
mentals.


• Reivindiquem el dret a canviar el nostre nom i sexe en els documents oficials sense haver de 
passar per cap avaluació mèdica ni psicològica. I afegim que pensem, fermament. que l'Estat no 
hauria de tenir cap competència sobre els nostres noms, els nostres cossos i les nostres 
identitats.


• Denunciem l'extrema vulnerabilitat i les dificultats en l'accés al mercat laboral del col·lectiu trans. 
Exigim que es garanteixi l'accés al món laboral i la posada en marxa de polítiques específiques 
per acabar amb la marginació i la discriminació del  col·lectiu. Exigim, a més, condicions de salut 
i seguretat en el desenvolupament del treball sexual i la fi del setge policial a aquestes persones, 
així com del tràfic sexual. 


• Aquesta situació de vulnerabilitat s'accentua en el cas de les persones trans immigrades, que 
arriben al nostre país fugint de situacions d'extrema violència. Exigim la concessió immediata 
d'asil polític en aquests casos alhora que reivindiquem la plena equiparació de drets de les 
persones migrants.


• Denunciem els efectes de la política d'estrangeria actual sobre els sectors socialment més 
vulnerables.Alhora que cridem que no som víctimes sinó éssers actius i amb capacitat de 
decisió sobre la nostra pròpia identitat, volem recordar també totes les agressions, assassinats i 
també els suïcidis de les persones trans a causa de la transfòbia. 


Per la diversitat dels cossos i 
les identitats! 


La transfòbia es una patología, 
no la transexualitat!


21 d'octubre 2017 - Dia Internacional d'Acció per 
la  Despatologització Trans


