
FEMINISTA batek kontatu dit bere lagun
bat genero trantsizio prozesuan murgildu
dela. Jaiotzean neskatxoa zela esan zuten
medikuek, baina berak onartu du gizon
sentitzen dela. Testosterona hartu ala
bularrak kenduko ote dituen erabaki behar
du. Nire ezagunak aitortu dit asko kosta-
tzen ari zaiola lagunaren prozesua uler-
tzea: berak aukeratutako gizon izena era-
biltzea, berari buruz hitz egitean genero
maskulinoa erabiltzea, kortse baten bidez
titiak disimulatzearen beharra ulertzea.

Ulertu, ulertu, ulertu... Hori da gehien
erabiltzen duen aditza. Baina zer dela eta
beste pertsona baten bizipenak ulertze
behar hori? Ez dugu ezer ulertu behar,
errespetatu baizik. Gizon bezala identifi-
katzen da, beraz, identitate hori garatu
nahi du eta gizarteak gizon bezala identifi-
katu dezan gorputza aldatzeko beharra
ikusten du. Guri ez dagokigu bere proze-
sua onestea. Ez luke estatuaren esku-sar-
tzerik ere egon behar, baina hala da. Jaio-
tzez María banaiz baina Miren izena
nahiago badut, nortasun-agirian izena
aldatzeko aukera izango dut eta gutxi
izango dira nire erabakia kolokan jarriko
dutenak. Miren ordez Peru bada nire nor-
tasunarekin bat datorren izena, legearen

arabera, bi urtez hormonazio eta terapia
prozesu bat pasa beharko dut, eta psikia-
trak baieztatu beharko du ni transexuala
naizela –askotan estereotipo sexisten ara-
bera–. Sistemaren exijentzia horrekin bat
egiten du jendartearen jarrerak. Guztion
iritzia eta epaia entzun behar dituzte per-
tsona transexualek eta transgeneroek. 

Feminismo klasikoan gainera, askotan
transexualitate maskulinoa traizio bezala
ikusten da nolabait. Gizon transexualak
antifeministak omen dira: “etsaien” talde-
ra pasatu dira, hartara gizonen pribilegio-
ak eskuratuz. Baina aurreiritzi horren
kontra, gizon transexualek eta pertsona
transgeneroek maskulinitate eredu alter-
natiboak eraikitzen dihardute. 

Beste jarrera ohiko bat pertsona tran-
sexualak lagundu behar ditugunaren pen-
tsaera paternalista da, eta ez naiz acom-
pañar adieran ari, ayudar zentzuan baizik.
“Ez dakit zer aholku eman”, esaten zidan
ezagun horrek. Modu ahalik eta diploma-
tikoenean erantzun nion: “Agian aholkatu
baino, zure lagunaren esperientziatik zer
edo zer ikas dezakezu”. 

Generoa eraikuntza soziala dela defen-
datzen du teoria feministak. Txikitatik
“gizon” eta “emakume” kategorietan gil-
tzaperatzen gaituztela eta gure genitalen
arabera rol, betebehar, gaitasun eta hain-
bat jarrera inposatzen dizkigutela salatzen
du (hierarkizatuak gainera, hala ordena
patriarkala mantenduz). Sexu biologikoa-
ren eta generoaren arteko lotura hori
naturaltzat aurkezten du gizarte sexistak,
eta pertsona transexual, transgenero eta
intersexualek naturalizazio horrekin apur-
tzen dute. Egunero genero diktaduraren
bortizkeriarekin topo egiten dute. Nahiz
eta eraso transfoboak etengabe bizi, euren
identitatearen eta gorputzaren inguruan
erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen
dute. “Gorputz okerrean jaio nintzen”
transexualitatearen diskurtso klasikotik
“gizarte sexista da oker dagoena” mezua
hedatzera pasatu dira asko, hala, pertsona
guztion askatasuna mugatzen duen bina-
rismoa kritikatuz. 

Horregatik trans-identitateen despato-
logizazioaren aldeko borrokak feminis-
moarekin lotura zuzena dauka. Generoen
artean mugitzen diren pertsonak ulertu
eta lagundu nahi baditugu, hobe dugu
lehendabizi euren prozesuek
sortzen dizkiguten ezinegona
eta aurreiritzi transfoboak
–eta ondorioz, sexistak–
landu. n
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