Οι τρανς, η αποχή απ’το Pride
και ο αποκλεισμός της ύπαρξης
Συνέντευξη: Δανάη Κασίμη – Ελιάνα Καναβέλη
Με αφορμή τα τελευταία περιστατικά βίας κατά τρανς ατόμων (στο
Σταθμό Λαρίσης και στην πλατεία Εξαρχείων) και τη μη συμμετοχή
τους στο φετινό Pride, μια συνέντευξη με τη Μαρίνα
Γαλανού, προέδρου του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών
(Σ.Υ.Δ.)
Πόσο σημαντική είναι η ορατότητα;
Είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όταν αποσιωπώνται τα προβλήματα, οι
αγωνίες, οι διακρίσεις, η μισαλλοδοξία και ιδιαίτερα η βία που
δέχεται μία κοινωνική ομάδα, δεν δίνεται η δυνατότητα να
ακουστούν, πολύ δε παραπάνω να λυθούν. Και αυτή είναι περίπου
η κατάσταση που κυριαρχεί σε χώρες όπως η Ελλάδα. Στον
mainstream Τύπο ή στην τηλεόραση, σπανίως ή ποτέ, δεν
αναδεικνύονται περιστατικά διακρίσεων ή βίας κατά τρανς
ανθρώπων,
αντιθέτως
μια
χαρά
βρίσκουν
θέση
σε
κουτσομπολίστικες εκπομπές ή άρθρα κακοποιητικά θέματα με
τρανς ανθρώπους. Βλέπουμε τίτλους επί παραδείγματι «σοκ!
τρανσέξουαλ δικηγόρος» και άλλα τέτοια κακοποιητικά.
Τι σημαίνει κοινωνικά και πολιτικά να είσαι τρανς άτομο;
Σημαίνει αποκλεισμό ή περιορισμένη πρόσβαση στον χώρο της
εκπαίδευσης, της εργασίας, της κοινωνικής πρόνοιας, της
ασφάλισης και της υγείας. Σημαίνει ότι πολλά, τα οποία για
τους περισσότερους ανθρώπους είναι αυτονόητα, για τους τρανς
ανθρώπους, αποτελούν ακόμη θέμα.
Η πραγματικότητα είναι ότι συχνά οι τρανς άνθρωποι
αντιμετωπίζουν στο χώρο του σχολείου αρνητικές συμπεριφορές
(για να το πούμε απλά, «κράξιμο»), έχουμε περιστατικά
μπούλινγκ και εκφοβισμών, ακόμη και βίας. Χαρακτηριστικό ήταν

το περιστατικό τρανς μαθήτριας που δεχόταν καθημερινά
απειλητικές συμπεριφορές, μέχρι που παρολίγο να την κάψουν
ζωντανή σε σχολείο της Αθήνας, ενώ ο διευθυντής του σχολείου
δεν έκανε τίποτε προκειμένου να το αποτρέψει. Επίσης,
χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση 2 τρανς γυναικών που
επιχείρησαν να γραφτούν σε νυχτερινό σχολείο για να τελειώσουν
τις σπουδές τους και τους αρνήθηκαν την εγγραφή. Έτσι λοιπόν,
το γενικό συμπέρασμα για τον χώρο της εκπαίδευσης είναι οι
χλευαστικές συμπεριφορές, το κράξιμο, οι απειλές και η βία.
Στο χώρο της εργασίας, το κυριότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν ιδίως οι τρανς γυναίκες που δεν έχουν κάνει
επέμβαση επαναπροσδιορισμού και συνεπώς δεν έχουν τη
δυνατότητα να αλλάξουν τα έγγραφά τους, είναι ο αποκλεισμός.
Γιατί στην αναζήτηση εργασίας όταν τα στοιχεία ταυτότητας
είναι αντίθετα με την εμφάνιση, είναι πολλοί οι εργοδότες που
δε θα προχωρήσουν στην πρόσληψη. Αλλά ακόμη και οι τρανς
άνθρωποι που καταφέρνουν να έχουν μία εργασία στο φως της
ημέρας, βιώνουν, όταν γίνεται αντιληπτή η ταυτότητα φύλου
τους, χλευαστικές συμπεριφορές, απομόνωση και παρενοχλήσεις.
Χαρακτηριστική η περίπτωση τρανς γυναίκας, που προσελήφθη στο
ταχυδρομείο σε πολύ νεαρή ηλικία, πριν κάνει τη μετάβασή της
ως αγόρι. Όταν έκανε την μετάβασή της και αποκαλύφθηκε η
ταυτότητά της, την έβαλαν στις αποθήκες για να μη «φαίνεται»,
επειδή το ταχυδρομείο είναι δημόσια υπηρεσία και δεν μπορούσαν
να την διώξουν.
Ο αποκλεισμός από την εργασία συνεπάγεται αποκλεισμό και από
το χώρο της κοινωνικής πρόνοιας, ασφάλισης και υγείας. Είναι
μεγάλος ο πληθυσμός των τρανς ανθρώπων που είναι ανασφάλιστοι
και αναγκάζονται να συνεργάζονται με άλλες οργανώσεις υγείας
για να μπορούν να έχουν ιατρική κάλυψη ή και φαρμακευτική.
Πέραν όμως όλων αυτών, οι τρανς αντιμετωπίζουν μια σειρά
προβλημάτων στην καθημερινή τους ζωή. Στις καθημερινές
συναλλαγές όταν δείχνεις μία ταυτότητα που δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματική σου εμφάνιση, τούτο γίνεται συχνά αιτία
απαξιωτικών συμπεριφορών, χλευασμού, διακρίσεων ακόμη και

βίας.
Γιατί τα τρανς άτομα δέχονται βία;
Γιατί ζούμε σε μια πατριαρχική, σεξιστική κοινωνία. Σε μια
κοινωνία του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;», της εξουσίας, της
τεστοστερόνης και του «πατριωτισμού». Σε μια κοινωνία που
συχνά ακόμη και οι γυναίκες εσωτερικεύουν τον σεξισμό και την
καταπίεση που δέχονται και τα αναπαράγουν. Σε μια κοινωνία που
επιτρέψαμε και ανεχτήκαμε, εδώ και πολλά χρόνια, το ρατσιστικό
μίσος και τον μισαλλόδοξο λόγο. Δεν ήταν καθόλου τυχαία η
γιγάντωση της Χρυσής Αυγής.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η αύξηση των κρουσμάτων
ρατσιστικής βίας κατά των μεταναστών, προσφύγων, των γκέι,
λεσβιών και τρανς, ενώ έχουμε πάμπολλα κρούσματα βεβηλώσεων
εβραϊκών νεκροταφείων και μνημείων. Οι τρανς δέχονται βία,
απλά και μόνο, επειδή υπάρχουν. Απλά λόγω της ταυτότητάς τους.
Ποιες είναι οι διεκδικήσεις τους σε κοινωνικό και πολιτικό
επίπεδο στην Ελλάδα; Αναφορικά με αυτές τις διεκδικήσεις τι
γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο;
Η κύρια διεκδίκηση της τρανς κοινότητας είναι η νομική
αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, δηλαδή η αλλαγή των εγγράφων
των τρανς ανθρώπων, χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση, παρά μόνο
με μία δήλωση αυτοπροσδιορισμού. Δηλαδή χωρίς ιατρικές ή
φαρμακολογικές προϋποθέσεις, χωρίς ψυχιατρικές διαγνώσεις,
χωρίς καμία προϋπόθεση που θίγει την προσωπικότητά μας. Με
λίγα λόγια λέμε ότι το φύλο μας δεν είναι ο καβάλος μας, ούτε
και πρέπει να ενδιαφέρει κανέναν/καμιά η μυρουδιά του καβάλου.
Η αλλαγή των εγγράφων των τρανς, χωρίς την προϋπόθεση
επεμβάσεων, γίνεται σε μια σειρά χωρών της Ευρώπης (14
συνολικά) σε άλλες με περισσότερες προϋποθέσεις, σε άλλες με
λιγότερες ή και καθόλου. Ποικίλουν οι νομοθεσίες. Οι πιο καλές
νομοθεσίες σε επίπεδο Ε.Ε. είναι της Μάλτας και της Δανίας,
όπου εκεί δεν υπάρχει καμία απολύτως προϋπόθεση, μόνο με μία
απλή δήλωση αυτοπροσδιορισμού. Εφόσον το πρόσωπο το επιθυμεί,

επιτρέπεται να δηλώσει «Χ» στην καταχώρηση του φύλου.
Από εκεί και πέρα, διεκδικούμε την τροποποίηση των νομοθεσιών
κατά των διακρίσεων, ώστε να συμπεριλαμβάνεται με σαφήνεια η
ταυτότητα φύλου, και πολλά ακόμη που θα έπρεπε να κάνω έναν
μακρύ κατάλογο.
Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η οικογένεια και το
σχολείο στις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς που βιώνουν τα
τρανς άτομα και ποιος θα ήθελες εσύ να είναι;
Ο ρόλος της οικογένειας είναι καίριος. Υπάρχουν οικογένειες
που στηρίζουν τα παιδιά τους, υπάρχουν όμως και άλλες που όχι
μόνο δε τα στηρίζουν αλλά τα κακοποιούν. Σε οικογένειες που
έχουν τρανς παιδιά, έχουμε συχνά κρούσματα ενδοοικογενειακής
βίας. Σε άλλες περιπτώσεις, έχουμε γονείς που δε γνωρίζουν και
στέλνουν καταναγκαστικά τα παιδιά τους σε άσχετους ψυχιάτρους
για να τα «διορθώσουν», και εκεί έχουμε συχνά δράματα, ακόμη
και απόπειρες αυτοκτονίας σε τρανς εφήβους. Στο σχολείο έχουμε
έντονα περιστατικά μπούλινγκ με βάση το φύλο, και δε μιλάω
μόνο για τους τρανς ανθρώπους, αλλά και γενικότερα.
Πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση, σεμινάρια και εκδηλώσεις για το
σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, την ταυτότητα φύλου ώστε
όλη η εκπαιδευτική κοινότητα να μάθει περισσότερα.
Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, όσον αφορά το
σχολείο, είναι σύνθετο θέμα, διότι αφορούν τρία μέρη: τα
παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς. Χρειάζεται πολλή
δουλειά ενημέρωσης.
Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ τρανς ανδρών και τρανς γυναικών
στο θέμα των βιαιοτήτων που υφίστανται καθημερινά σε λεκτικό
αλλά και σωματικό επίπεδο; Υπάρχει σεξισμός ακόμα και μεταξύ
τρανς ατόμων;
Οι τρανς γυναίκες είναι λίγο πιο ορατές από τους τρανς άντρες
στην καθημερινή ζωή. Ναι, τα περισσότερα κρούσματα ρατσιστικής
τρανσφοβικής βίας που καταγράφονται είναι κατά τρανς γυναικών.

Ωστόσο, υπάρχουν και κατά αντρών. Έχουμε περίπτωση τρανς άντρα
που αρνήθηκαν να τον εγγράψουν στο Θέατρο Τέχνης όταν
διαπιστώθηκε η ταυτότητά του, έχουμε κρούσμα αστυνομικής
αυθαιρεσίας κατά τρανς άντρα που τον σταμάτησαν αστυνομικοί
στο κέντρο της Αθήνας για έλεγχο ταυτότητας και όταν
διαπίστωσαν ότι τα στοιχεία ταυτότητας ήταν γυναικεία, τον
εξευτέλισαν δημοσίως. Όμως, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα
κρούσματα βίας και διακρίσεων είναι πολύ πιο έντονα και πολύ
πιο συχνά σε βάρος τρανς γυναικών.
Ναι, υπάρχει σεξισμός και στην τρανς κοινότητα δυστυχώς. Στις
ίδιες οικογένειες με όλους τους ανθρώπους μεγαλώσαμε, στα ίδια
σχολεία, στην ίδια κοινωνία ζούμε. Δεν ήρθαμε από κάποιον άλλο
πλανήτη. Δεν αποτελεί όμως δικαιολογία αυτό – πρέπει πάντα να
καταδικάζεται. Χρειάζεται περισσότερη γνώση, περισσότερη
εκπαίδευση σε όλες και όλους μας. Βρίσκω βέβαια απαράδεκτο
όταν οι τρανς δέχονται σεξισμό, τρανς-μισογυνισμό, τρανσφοβία,
να τίθεται αυτό ως δικαιολογία («μα ξέρεις η τάδε από σας είπε
αυτό»).
Τι πιστεύεις για το Pride; Τι συμβαίνει και τι θα ήθελες εσύ
να συμβαίνει; Γιατί απείχε η τρανς κοινότητα από το φετινό
Pride; Υπάρχει, πράγματι, τέτοια τρανσφοβία στους κόλπους του
που είναι ικανή να
κοινότητας lgbtq;

προκαλέσει

τον

κατακερματισμό

της

Τα Φεστιβάλ Υπερηφάνειας – Pride, είναι η ανάμνηση, αλλά και η
παρακαταθήκη, του Στόουνγουολ, όταν όλη η κοινότητα γκέι,
λεσβίες, τρανς εξεγέρθηκε και είπε «ως εδώ». Σε αυτό πρωτοπόρα
ήταν η παρουσία της τρανς κοινότητας, με κυρίαρχη φιγούρα τη
Σύλβια Ριβέρα. Για να το πούμε πιο απλά, είναι η μετατροπή της
«ντροπής» της «ντουλάπας», που βιώνουν οι λοατ άνθρωποι σε
ορατότητα, υπερηφάνεια, αλλά κυρίως διεκδίκηση για την ισότητα
και την ελευθερία.
Από τότε, κάθε χρόνο σε πολλές πόλεις όλου του κόσμου
διεξάγονται τα πράιντ. Τί γίνεται τώρα εδώ στην Ελλάδα.. Από
το 2005 γίνεται το Athens Pride. Το πρόβλημα δεν προέκυψε

ξαφνικά. Ο σπόρος προϋπήρχε. Διοργανώνεται από μία πενταμελή
επιτροπή που δρα χωρίς διαφάνεια, χωρίς διάδραση και χωρίς να
ακούει την υπόλοιπη κοινότητα. Ο κόσμος νομίζει ότι οι
οργανώσεις της κοινότητας διοργανώνουν το πράιντ. Αυτό δεν
είναι αλήθεια. Η συμμετοχή των οργανώσεων περιορίζεται μόνο
στο περίπτερο που έχουν στην πλατεία και στην πορεία που
ακολουθεί. Τίποτε άλλο. Αυτό από μόνο του, ακόμη κι αν δεν
είχαν συμβεί κάποια πράγματα, για μένα είναι πρόβλημα. Οι
οργανώσεις πρέπει να συμμετέχουν πιο ενεργά, ώστε να
διασφαλίζουν και να δίνουν έναν πιο διεκδικητικό χαρακτήρα.
Τα πρώτα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται στο πράιντ του
2012. Όταν ξεκίνησαν τα πογκρόμ της αστυνομίας και του ΚΕΕΛΠΝΟ
κατά των οροθετικών γυναικών, με βάση την 39 α , όπου στόχος
έγιναν και τρανς γυναίκες. Αυτό έγινε λίγο πριν το πράιντ.
Ζητήσαμε με επιστολή από το πράιντ να μην συμμετέχει το
ΚΕΕΛΠΝΟ, όπως γινόταν μέχρι τότε. Αυτονόητο. Και περιμέναμε
την αυτονόητη απάντηση «φυσικά ναι». Αντ’ αυτού αρχικά μας
απάντησαν «διαβουλευόμαστε» και στη συνέχεια καμία απάντηση.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ, βέβαια δε συμμετείχε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι
δεν μπορείς να λες σε κάποιον που διώκεται «διαβουλεύομαι».
Πέρα από αντικοινοτικό είναι και εντελώς απάνθρωπο.
Το λάθος μας ήταν ότι τότε δεν δώσαμε τη συνέχεια που έπρεπε.
Αυτά συμβαίνουν όταν αφήνεις τα προβλήματα κάτω απ’ το χαλί.
Το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά το πράιντ του 2014, εκφράστηκε
ακραίος τρανσφοβικός λόγος, από τουλάχιστον δύο μέλη της
οργανωτικής επιτροπής του. Εκεί πια είπαμε ως εδώ, και ως
ελάχιστη διασφάλιση για να μη συμβαίνουν όλα αυτά τα
παρατράγουδα που ξεκίνησαν το 2012, ζητήσαμε τη συμμετοχή ενός
τρανς ατόμου στην επιτροπή. Έκαναν ότι ήταν δυνατόν
προκειμένου να μη συμβεί. Έτσι φτάσαμε ως εδώ και δε
συμμετείχαμε.
Τρανσφοβία υπάρχει παντού. Σε όλους τους πολιτικούς χώρους, σε
όλους τους κοινωνικούς χώρους, υπάρχει και στην λοατ
κοινότητα. Αυτό άλλωστε έγινε φανερό. Και ιδιαίτερα όταν αυτό

συμβαίνει από αυτούς-ές που θεωρείς φυσικούς συμμάχους σου,
πληγώνει περισσότερο. Για κατακερματισμό δε θα μιλήσω, άλλωστε
αρκετές οργανώσεις και ομάδες, η κάθε μια με τον δικό της
τρόπο, έδειξαν την αλληλεγγύη τους – υπήρξαν βέβαια και
κάποιες που δεν το έκαναν. Πρέπει με το τέλος και των πράιντ
στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, να ξεκινήσει ένας
ενδοκοινοτικός διάλογος ώστε να απαλειφθούν αυτά τα κρούσματα,
αλλά παράλληλα να έχουμε ένα πράιντ όπως το θέλουμε. Διαφανές,
πιο συμμετοχικό, και πιο διεκδικητικό. Ας πούμε, πρέπει να
υπάρχουν προφεστιβαλικές εκδηλώσεις. Συζητήσεις, δρώμενα,
εκδηλώσεις που θα δίνουν αίσθηση κοινότητας και που θα
εκφράζουν όλη την πολυχρωμία της κοινότητάς μας. Σε όλα αυτά
μπορούν να έχουν ενεργό συμμετοχή οι οργανώσεις, ακόμη και ως
διοργανώτριες. Να νιώσει ο κόσμος ότι το πράιντ δεν είναι μια
μέρα εκτόνωση και τέρμα. Γι’ αυτό λέω ότι η συμμετοχή των
οργανώσεων της κοινότητας πρέπει να γίνει πιο ενεργής και να
ανοίξει αυτή η κλειστή επιτροπή των πέντε ατόμων.
Στην τρανς κοινότητα, υπάρχει πολιτικοποίηση; Υπάρχουν
απολιτίκ άτομα, όπως σε όλη την κοινωνία ή θεωρείς ότι έχουν
μια τάση εντονότερης πολιτικοποίησης;
Δε θα έλεγα όπως σε όλη την κοινωνία, καθώς ακόμη κι αν δε
θέλεις, ο ρατσισμός που βιώνεις σε κινητοποιεί. Δε μπορείς να
μείνεις αδιάφορος-η. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν και απολίτικοι
τρανς άνθρωποι, αναμφίβολα.

