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Fundacja Trans-Fuzja z niepokojem obserwuje odnotowanie kolejnych przypadków transfobicznej
przemocy.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni otrzymaliśmy informacje o ataku na znane osoby transpłciowe –
Rafalalę oraz Jej Perfekcyjność. I choć przypadki te zostały nagłośnione, wiele incydentów, których
ofiarami padają osoby w jakiś sposób niekorespondujące z klasycznym wizerunkiem męskości lub
kobiecości, nie bywa nagłaśnianych. Niekiedy same osoby transpłciowe nie chcą zgłaszać policji
przypadków przemocy lub prześladowania ze względu na obawy przed potraktowaniem ze strony
funkcjonariuszy.
Nie oznacza to jednak, że przemoc dotyka tylko i wyłącznie widzialne osoby transpłciowe. Również
osoby transseksualne, których celem jest przede wszystkim całkowicie spełnić się w nowej roli
społecznej i zapomnieć o przeszłości, nie są bezpieczne od transfobicznych nastrojów.
Jako organizacja pożytku publicznego dostrzegamy ten problem, dostrzegamy i doceniamy również
pracę policji w tym zakresie – wielokrotnie mieliśmy szansę szkolić funkcjonariuszy w tematyce
transpłciowości oraz zapobiegania transfobii i reagowania na nią. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę
z tego, że sama współpraca z instytucjami nie wystarcza. Instytucje potrzebują jasnego prawa, które
będzie w stanie zdefiniować, jakie obszary ludzkiej egzystencji zasługują na szczególną ochronę.
Uważamy, że takimi obszarami są właśnie tożsamość i ekspresja płciowa, wraz z orientacją seksualną
– to jedyna możliwość, aby chronić ludzkie życie i zdrowie przed wciąż silną i nierzadko wspieraną
przez siły polityczne nienawiścią. Państwo ma obowiązek chronić każdą osobą w nim przebywającą,
szczególnie zaś te należące do grup wrażliwych. Grupa ta to nie tylko osoby transpłciowe i
interseksualne. To również ich bliscy, partnerzy i partnerki, rodzice oraz wszyscy ci, których dotyka
cierpienie z powodu niewystarczalności polskiego prawa w zakresie dostępu tych osób do ochrony
życia i godności gwarantowanej im przez Konstytucję RP.

Przemoc skierowana przeciwko osobom transpłciowym i interseksualnym nierzadko ma homofobiczne
pobudki, dlatego tak istotne jest zdanie sobie sprawę z tego, jak blisko powiązane są te problemy.
Przemoc jednakże nie musi oznaczać tylko i wyłącznie fizycznej napaści. Przemoc może mieć podłoże
instytucjonalne – być formą represji ze strony organów państwowych, może również przybierać formy
przemocy psychicznej – w tym również mowy nienawiści. Mowa nienawiści zaś, zwłaszcza gdy jej
źródłem są wypowiedzi osób znanych bądź szanowanych, prowadzi do ostracyzmu społecznego,
najgorszej formy wykluczenia.
Uważamy, że polskie prawo karne powinno jak najszybciej otoczyć odpowiednią ochroną osoby
transpłciowe, interseksualne oraz nieheteroseksualne przed zbrodnią z nienawiści i mową nienawiści.
Najwyższy czas na reformę.
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