COMUNICAT DE LA SECTORIAL DE LLIBERTATS SEXUALS DE JEV CONTRA LA CAMPANYA
TRANSFÒBICA DE “HAZTE OIR”

Ahir circulava un autobús per Madrid amb el lema inscrit de “Los niños tienen pene. Las niñas
tienen vulva. Que no te engañen” Aquest missatge forma part d’una campanya de
l’organització ultraconservadora Hazte Oír en resposta d’una campanya de l’organització pels
drets dels menors trans Crysalis que tenia com a lema “Hay niñas con pene. Hay niños con
vulva”.
Aquesta campanya és inacceptable pel seu contingut plenament transfòbic i d’incitació a l’odi.
Aquesta organització, que va tenir el seu punt àlgid en les mobilitzacions contra el matrimoni
igualitari o la llei de l’avortament, s’ha caracteritzat per fer un discurs violent contra tot allò
que no formés part de la seva idea de família tradicional. Aquest discurs és especialment greu
en tant que ens trobem amb molts casos d’assetjaments que acaben tràgicament.
No volem transfòbia ni cap tipus de discriminació ni incitació a la violència enlloc, especialment
en l’espai públic. L'espai públic ha de ser un espai de tothom i per tothom, un espai on tota
persona es pugui sentir segura i còmoda.
Davant d’aquest fet la societat s’ha mobilitzat, i no han estat poques les entitats i grups i
institucions que han demanat que aquest autobús deixés de circular. En el cas de Madrid, que
també hi ha una llei contra la LGTBIfòbia, com té Catalunya, aquest missatge atemptava,
clarament contra la protecció que aquesta llei hauria de garantir. De fet l’autobús va ser
retingut ahir mateix, motiu pel qual celebrem que es paralitzés la circulació de l’autobús a
Madrid i ens alegrem de les declaracions de diversos alcaldes i alcaldesses en contra de que
l’autobús circuli per les nostres ciutats i pobles.
Nosaltres també demanem la retirada d’aquest autobús i condemnem la campanya
transfòbica d’Hazte Oir. Tot i així, això és només un exemple de la transfòbia que hi ha a la
societat i a la que entitats com l’esmentada li fan de portaveu. Caldrà mirar més enllà i
qüestionar tot el sistema cissexista que justifica i legitima aquestes agressions més extremes.
Sabem que el sistema cissexista està al servei del patriarcat i com a organització feminista que
som volem lliurar la batalla contra el cissexisme, reconeixent el lideratge del col·lectiu trans en
aquesta lluita.
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