
Assegurar el respecte a les identitats no binàries
Les persones no binàries són aquelles que no se senten identificades amb cap dels gèneres binaris
(dona-home). Tot i que no totes, la majoria se senten a gust sota el paraigües trans*.

Com a persones trans que surten del binarisme i posen en dubte tota la construcció del gènere binari,
pateixen certes discriminacions afegides i són més vulnerables respecte a les persones trans binàries:
els seus pronoms són rarament respectats, i el seu (no)gènere no es reconeix ni és contemplat en
moltes ocasions. A més, socialment, són un acudit.

Seria interessant, si fos possible, un capítol dins la llei trans específic per les persones no binàries.
Aquest podria assegurar que les institucions respectessin el no binarisme, així com no permetria
interpretacions externes de què la llei no contempla el no binarisme de forma específica amb, com a
conseqüència, individus que es permeten discriminar, oblidar o ignorar a les persones no binàries.

''Respecte'' cap a les persones no binàries vol dir utilitzar els pronoms correctes cap a elles, que tot i
que n'hi ha que utilitzen els pronoms binaris, moltes en fan ús d'uns més neutres (elli en català, elle en
castellà).
També significa contemplar-les en aquells documents administratius que es poden gestionar a escala
autonòmica.

Per una altra banda, i tot i que ja es menciona en la Memòria Preliminar, reitero la importància de
tenir en compte l'existència de casos trans que volen transicionar sense haver d'encaixar
específicament en els protocols clínics actuals que es contemplen per ''transsexualitat'', com per
exemple l'ús de raloxifè amb estrògens, els tractaments hormonals d'estrògens amb mastectomia, o les
mastectomia sense hormonació prèvia...

En definitiva, l'objectiu d'un capítol no binari en la llei trans catalana seria protegir de forma
específica aquesta part del col·lectiu trans, que es troba vulneritzada i la manca d'aquest podria portar
a pensar a altres que igual no hi són incloses i a actuar sense contemplar-les o ignorant-les
expressament.


