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Activistes, persones de la comunitat LGBTIQ, dones trans i cubanes i cubans que
advoquen per una societat inclusiva van convertir les xarxes socials, el passat 31 de
març, en un escenari per demanar una Llei d'Identitat de Gènere a Cuba.

A partir d'una piulada convocada per l'activista i trans Kiriam Gutiérrez Pérez, amb motiu del
Dia Internacional de la Visibilitat Trans, un nombre gran d'usuaris i usuàries, així com mitjans
de comunicació i xarxes de la comunitat LGBTIQ van llançar missatges i imatges en els seus
perfils de Facebook i Twitter, en suport a la comunitat trans i com a reclam a la garantia de tots
els seus drets.

Mentre les dones trans no tinguin drets, la resta només tindrem privilegis, va ser una de les
idees remarcades per diversitat d'activistes a Twitter, on Kiriam Gutiérrez va escriure: «Els
meus drets: el meu cos, la meva identitat, la meva dignitat, la meva llibertat. No estic en el cos
equivocat, visc en una societat equivocada ».

Al voltant de 3.000 persones trans viuen a Cuba, d'acord amb estimacions de l'Enquesta sobre
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Indicadors de Prevenció d'Infecció per VIH-2013, i un dels seus reclams històrics ha estat el
dret a una Llei d'Identitat de Gènere.

Diversistat de participants en la piulada, com l'usuari Danielito Triana, van considerar que per
a l'aprovació d'una Llei d'Identitat de Gènere a la nació caribenya «es necessita una campanya
en els mitjans com la que es va fer perquè es votés Sí a la Constitució» , el 2019.

Entre els principals drets que reclama la comunitat trans, van esmentar la possibilitat d'accedir
a un canvi de nom i sexe en els documents d'identitat, sense l'obligació de cirurgies
d'adequació genital. «Les persones trans no haurien d'haver de triar entre expressar la seva
identitat de gènere i continuar els seus estudis», va tuitejar la Revista Q de Cuir.

«No és sensat que per comprovar la nostra identitat haguem de presentar exàmens de cap
tipus, per què, llavors, imposar-li això a una altra persona?», va escriure l'activista i trans Miel
Herrera
.

«En fer que l'accés a la identitat depengui d'un diagnòstic mèdic o d'una cirurgia obligatòria, el
compromís amb els drets humans es debilita. Que es validi o negui la identitat a algú vol dir que
l'Estat entén la identitat trans com una malaltia », va opinar la jove.

«Els drets de les persones LGBTIQ + són drets humans! No és res d'un altre món. Es demana
igualtat, respecte i, per sobre totes les coses, justícia. Hi ha dos països que han marcat la
diferència a nivell internacional: Argentina i Dinamarca. Tots dos han optat per un enfocament
progressista pel que fa a el reconeixement del gènere. Cuba podria ser un d'aquests països.
No volem menys que la igualtat! », Va tuitejar Herrera.

Usuaris com @Karly varen tuitejar «per l'adequació del nom i sexe registral de les meves
germanes i germans trans. Pel seu accés a salut pública integral i digna. Per la fi dels discursos
d'odi cap a ellxs. Per la quota laboral i d'habitatge. Per una educació sense estigma »; mentre
que altres com
@Zunzun van assenyalar la necessitat de
«Despatologizar. Ser trans No és una malaltia ni transtorn. Una societat més justa és una
societat inclusiva », va dir.
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Així mateix, activistes com @DanielitoTriana van emfatitzar en la necessitat de comptar amb
lleis que tipifiquin els crims d'odi i educació per "niñes i adolescentes" per concientitzar sobre
les dissidències sexogenériques.

«El que pesa un nom, una lletra (F o M) en un carnet. En un banc, en una estació de policia, a
l'aeroport, en una entrevista de treball. Perquè les persones trans no hagin de reviure aquells
moments difícils infinitament, és necessària una # LeyDeIdentidadDeGéneroEnCuba », va
escriure @GeisyGuiaDelis.

Etiquetes com # LeyDeIdentidadDeGéneroEnCuba, # LeyDeIdentidadDeGéneroYa,
#UnCodigoInclusivo, #LosMismosDerechosCuba van acompanyar la major part dels missatges,
en els quals es va cridar l'atenció d'institucions com la Fiscalia General de la República, el
Parlament cubà, la Presidència i el Cenesex.

Històries d'una lluita per conquerir drets

«Són elles qui ens fan millors persones amb els seus somriures, amb les batalles guanyades
que lliuren en silenci i no sospitem, però sabem vencer quan hi ha més somriures que cares
tristes», va escriure el fotògraf i activista Claudio Peláez Sordo al seu mur de Facebook, al
costat d'imatges de dones i homes trans portant la seva actual identificació, en evident
contradicció amb la seva identitat de gènere.

La iniciativa, replicada entre d'altres llocs per la plataforma cubana Entre Diversitats, compartia
fotografies de «alguns d'aquests rostres que porten anys vencent batalles i altres que
comencen a caminar aquests camins de dubtes i retrets, però també de certeses i trobada.

«Tant de bo serveixin aquestes fotos per visibilitzar la comunitat trans i sensibilitzar a qui, des
de posiciones de privilegi, gaudeix de drets però els hi neguen a altres pel simple fet de ser
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diferents. Exigir una llei d'identitat de gènere no pot ser només una batalla de la comunitat
trans, ha de ser també una batalla de totes aquelles que creiem en la justícia », va escriure Pel
áez Sordo
.

Així, l'activista va visibilitzar rostres i petits relats com els del jove de 33 anys Aaron Figueredo
Armenteros
, per a qui «el seu major somni és poder operar-se i canviar-se el nom»; o el de
Lexa Rodríguez
Pupo
, una noia que amb prou feines compleixi els seus 18 anys, iniciarà el tractament hormonal amb
l'assessoria del Cenesex. «Els seus pares no entenen el que li està succeint i no poden
acompanyar-la en aquesta transició vital».

Les xarxes socials es van omplir de les històries i imatges de Naomi, per «qui la felicitat és ser
lliure»;
Victòria, una jove
trans que «se sent dona sense necessitat de tenir una vagina»;
París Brown
, que «desitja viure en una societat on hi hagi igualtat de gènere i es respectin totes les idees,
encara que no coincideixin», o
Kiriam
«una dona molt forta, que lluita pels drets d'una comunitat que continua sent ocultada i limitada
en seus drets ».

Altres plataformes van llançar iniciatives, com la Xarxa cubana TransCuba, que va defensar la
campanya «Tots els dies visibles», acompanyant imatges d'activistes trans amb el text de
l'article 42 de la Constitució de la República.

En el text es reconeix que «totes les persones són iguals davant la llei, reben la mateixa
protecció i tracte de les autoritats i gaudeixen dels mateixos drets, llibertats i oportunitats, sense
cap discriminació per raons de sexe, gènere, orientació sexual, identitat de gènere, edat, origen
ètnic, color de la pell, creença religiosa, discapacitat, origen nacional o territorial, o qualsevol
altra condició o circumstància personal que impliqui distinció lesiva a la dignitat humana ».

«Avui volem que ens vegin com el que som. Persones amb sentiments, capaçes. Volem que es
garanteixi la nostra permanència en els centres escolars, que les barreres culturals existents a
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l'hora de buscar una feina desapareguin, volem unir-nos en matrimoni i que siguin reconegudes
les nostres famílies, volem una Llei d'Identitat de Gènere que complementi a la Constitució i
garanteixi la igualtat de drets. Sense dret a la identitat som invisibles », va transcendir en el
perfil de Facebook de TransCuba.

Moltes altres històries de dones i homes trans van ser visibilitzades des de pàgines com
Salvajes, una iniciativa que busca posicionar un feminisme cubà anticapitalista i subvertir
l'ordre patriarcal.

En una d'elles, Nomi Ramírez, de 44 anys i secretària al Centre Nacional d'Educació Sexual
(Cenesex), diu desitjar «una Cuba més inclusiva, no només per a nosaltres, sinó per tots i
totes»

«El nostre major repte, des del meu punt vista, seria créixer com a dones trans, ser capaçes
d'aprendre. És tot un repte ser una persona trans. Crec també en la importància de l'Educació
Sexual, d'aprendre sobre sexualitat i gènere. És molt important conèixer-nos per entendre qui
som, per tant, si eduquem des d'una mirada inclusiva crec que ens farà bé a tots i totes »,
sosté.
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