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18 de Junho - Dia Mundial de combate à Transfobia
A Organização Mundial da Saúde [OMS] anunciou ontem, dia 18 de junho de 2018, a conclusão da CID11 e lançou a versão oficial online, nela as categorias relacionadas às pessoas trans foram excluídas do
Capítulo da CID sobre Transtornos Mentais e Comportamentais e criou-se um novo capítulo, o 17, onde
criou-se novas categorias: Incongruência de gênero na adolescência e idade adulta e Incongruência de
gênero na infância. Dessa forma a OMS decidiu que ser travesti, transexual ou transgênera não se trata
de um transtorno mental.
Devemos encarar como vitória? A resposta é sim, é uma vitória para esta população e inaugura o inicio
de um processo que pretende “curar” nossas existências baseada na desculpa que pessoas trans são
doentes. Nossa luta pela despatologização ganha quilômetros de avanços. Entretanto, a luta diária para
despatologizar as vidas trans não está encerrada, devemos continuar vigilantes e nas ruas para garantir
a liberdade de nossa existência e corpos.
Um exemplo disso são os cadastros que ainda não entende corpos de mulheres com pênis e homens de
vagina, o que exclui de fato a possibilidade de atendimento integral de saúde a esta população em todo
território nacional. Tendo em vista esta preocupação a ABGLT protocolou oficio junto a Defensoria
Publica da União que instaurou Procedimento de Assistência Jurídica para apuração do quanto
informado, com a análise e adoção das providências pertinentes na área da saúde e demais.
Que os governos reparem o sofrimento que a patologização nos causou por anos nos devolvendo as
reformas de normativas e proporcionando sistema que nos inclua com a totalidade de nossos direitos no
acesso a cidadania.
Nossa luta internacional segue para que a nova categoria de Incongruência de Gênero seja revisada e
consigamos por completo a despatologização de nossas identidades e nossa garantia de direitos sobre
nossos corpos.
Para isso a ABGLT conclama o conjunto de suas afiliadas, parceiras e colaboradoras a seguir vigilante para
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eliminarmos as normativas que ainda patologizam nossas vidas e o preconceito que determinam nossa
não-existência e morte em vida e orienta:
- Divulgar intensamente essa vitória e promover debates organizativos da militância e de dialogo com
governos, conselhos de classe e parceiros sobre como proporcionar mudanças reparatórias a essa
população;
- Se somar ao chamado de nossa parceira ANTRA – Associação Nacional de Travestis e Transexuais e
legitimar o dia 18 de junho como Dia Mundial de Combate a Transfobia, realizando atividades de
visibilidade dessa luta.
Avante ABGLT! Transfobicos Não Passarão! Machistas Não Passarão!
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