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L'any 2018 l’OMS va excloure, per fi, la transsexualitat com una malaltia, com ja va fer l’homosexualitat 

l’any 1990. El reconeixement del dret a la identitat de gènere lliurement manifestada i de les identitats no 

binàries és un principi bàsic de respecte cap a les persones trans. 

La realitat és que la falta de visibilitat, de reconeixement social i de protecció legal suposen 

discriminacions i violències que la llei trans vol revertir.  

En els darrers mesos s'ha donat altaveu a certs sectors, també dins del feminisme, amb pensament 

biologista que, sota un esquema binari, divideixen les persones en funció de la naturalesa biològica i que 

consideren que la llei esborra les dones com a "subjecte polític".  

Aquesta afirmació és clarament falsa, ja que les dones cis no som esborrades per les dones trans, sinó 

pel patriarcat, un sistema que també exerceix violència contra les dones trans.  

Des de l'Avalot ens posicionem radicalment a favor de l'aprovació de la Llei Trans, un document que, tot i 

millorable en alguns aspectes, està treballat i consensuat amb les organitzacions i les persones trans. 

Entenem que com a societat tenim un deute històric amb el col·lectiu trans, que necessita una protecció 

específica per tal d’assegurar la igualtat real i efectiva i frenar la transfòbia que encara és ben present. 

La incorporació a l’ordenament jurídic espanyol de la “Llei Trans” és una passa endavant per aconseguir 

veritablement una societat igualitària, però no hem de deixar de banda, la necessitat d’invertir en educació 

en igualtat. 

En l’àmbit laboral, la situació de les dones trans és especialment violenta. Segons l’estudi del FRA 

(European Union Agency for Fundamental Rights), el 77% de les dones trans ha patit discriminació a 

l’hora de cercar feina. En l’entorn laboral, un 47% de les dones trans han patit discriminació i un 34% dels 

homes trans. Un 58% de les persones trans han amagat la seva identitat en l’àmbit laboral. Amb aquest 

panorama sense oportunitats laborals són moltes les trans que es veuen abocades a exercir la prostitució 

com a única via laboral possible. 

Per tot això, demanem: 

1. Exigim als poders públics un clar i contundent compromís amb els drets de les persones trans. 

La protecció dels seus drets és una qüestió de drets humans i, per tant, com a societat no podem 

deixar que es vulnerin o es posin en dubte. 

2. L’aprovació de la “Llei Trans” com a mecanisme de protecció jurídica. 

3. Un front comú que rebutgi els atacs contra les persones trans.  

4. La creació de polítiques d’ocupació i mesures eficaces per revertir la situació d’atur estructural 

que pateixen les persones trans per aconseguir la incorporació de les persones trans al món 

laboral en igualtat de condicions que la resta de la població.  Cal, també, eliminar els prejudicis i 

estigmatització cap a les persones trans.   


