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Folyamatosan érkeznek a hírek az USA-ból arról,
hogy egyes tagállamok milyen transzellenes
törvényjavaslatokat nyújtanak be a szenátusnak
megvitatásra és többségében ezeket át is nyomják a
képviselők elsősorban szavazat nyerő célzattal. Az
egyik ilyen állam Texas, ahol több tíz törvényjavaslat
vár arra, hogy megnehezítse a transzneműek
egészségügyi ellátását és tranzícióját. Eddig főleg a
fiatalokat célozták meg ezek a törvényjavaslatok, de

a napokban már olyan hírek láttak napvilágot, hogy minden transzneműre
kiterjesztenék ezeket a törvényeket. Nem kell azonban messzire menni az
Óperenciás tengeren túlra. 2018 előtt Magyarországon is működött a transzneműek
nem és névváltása, senki nem foglalkozott ezzel a kisebbségi csoporttal, a magyar
társadalom 99,9% -a nem is tudta hogy ilyen emberek élnek közöttük! Nem féltették
a gyerekeiket tőlünk, nem volt probléma ki milyen mosdóba megy be, hol öltözik át.
Az élet békésen zajlott a saját medrében.

Elgondolkodtam azon, hogy miért is működik úgy az emberiség, hogy ha valamilyen
szokatlan, a nagy többségtől (a társadalom kb. 92-93%-a nem tartozik az LMBTQ
közösséghez, ha szűkebben nézzük a transzneműek reprezentáltsága <1% jelent,
amibe beletartoznak a bináris és nem-bináris transzneműek) eltérő nemi jellemzőket
mutatnak, akkor mi mozgat és jogosít fel arra egyes embereket, hogy ezeket a
transznemű embertársaikat kitaszítsák a társadalomból.

Az állatkertben nagyon sok állat él egymás mellett, akár külön ketrecben, akár együtt
is. (akik nem eszik meg egymást). Minden állatnak megvan a maga igénye, élettér
szükséglete, van aki kisebb helyen is nagyon jól megvan, van akinek nagyobb hely
kell. Van akinek árnyék, van akinek több napsütés. Van aki magvakkal táplálkozik,
van aki kisebb más állatokkal. Az állatkert személyzetét kiképezték mielőtt munkába
álltak. Tudják pontosan, hogy melyik állatnak milyen igénye van. Mikor kell etetni
őket, mikor kell meleget, mikor kell hűvösebbet biztosítani számukra. Szeretik az
emberek az állatokat, naponta a világon szerintem több százezer ember látogat el
különböző állatkertekbe, hogy az ott élőket megnézze, csodálkozzon azon milyen
sokszínűek és egyediek. Néha megnevettetik, néha megsiratják, néha
szórakoztatják az embereket.

Azonban az állatkertben élnek olyan állatok is, akik nem annyira “kívánatosak”, akik
tényleg nagyon kilógnak a sorból. Akik nagyon mások a többieknél, több olyan
tulajdonságuk van ami alapján azt gondolnánk, hogy a fene se fog ilyen
“szörnyszülöttekkel” foglalkozni, megtanulni milyen igényeik vannak, mivel
táplálkoznak, milyen ellátást kell a részükre biztosítani. Ilyen állat a dögkeselyű
például. “Mindegyik keselyű gusztustalan, eleve már ez a kopasz, dögevésre
fejlődött fej és nyak taszító. Még a saját ürüléküket és hányadékukat is elfogyasztják.
Olyannyira gusztustalan dolgokat nyelnek le, hogy az anthrax vagy a botulinum
méreg már meg se kottyan nekik. “ - (forrás Noizz.hu)



Az egyik állatkerti igazgatósági tag az éj leple alatt nyugtalan álmából felriadva, amit
a keselyűk okoztak neki minden éjjel, billentyűzetet ragadott és gyorsan írt az
állatkert igazgatójának, hogy holnaptól a dögkeselyűket vagy kecses flamenco-nak
kell hívni, vagy talán az még jobb lenne ha egyenesen az állatkert melletti
szemétdombra dobnánk ki őket, mivel akkor megszabadulnánk rengeteg
problémától amit ők jelentenek nekünk, meg ami velük kapcsolatban vár ránk.

A legutóbbi Alkotmánybírósági bírósági perben, mely egy transznemű név és
nemváltási ügyében zajlott az alábbi indoklást is találjuk:

[50] Az, hogy az állam az egyén önazonos, nemi identitásának megfelelő, nemváltó
kezelés nyomán létrejött neme helyett vagy mellett az egyén születési nemét

nyilvántartja, több okból is igazolást nyerhet. Egyrészt az egyénnek az egészségügyi
ellátáshoz való joga szükségessé teheti a születési nemének az anyakönyvi

nyilvántartásokban való megjelenítését, az egyénről az egészségügyi intézmény
részére nyújtott elengedhetetlen adatként, amely pl. szükséges lehet a megfelelő

egészségügyi ellátásához. (így például egy életmentő műtét esetén ennek ismerete
az

egészségügyi szakemberek számára akár elengedhetetlen is lehet.) Másrészt az
állam

büntetőpolitikája során is előtérbe kerülhet a gyanúsított, vagy az elkövetők születési
neme a bűnügyi hatóságok általi pontos ismeretének szükségessége, csakúgy,

ahogy
relevanciával bírhat a sportjogban, vagy épp a munkajogban is.) Ezért az

Alkotmánybíróság álláspontja szerint az egyén magánszférájának akként történő
korlátozása, amely az anyakönyvi eljárásban a születési nemét mint adatot rögzíti,

nem tekinthető sem szükségtelennek, sem aránytalannak.

[51] Ezért az Alkotmánybíróság a bírói indítványt ebben a részében sem találta
megalapozottnak, ezért azt elutasította.

Igen, valóban, ha engedélyezik a nem és névváltást (ahogy ezt 2018-ig többé
kevésbé itthon is megtette az állam és nem volt akadálya köszönhetően a teljesen
szabályozatlan környezetnek) felmerülnek különböző társadalmi kérdések, amik
jellemzően a nemi identitással kapcsolatosak. Tőlünk nyugatabbra ahol felismerték
azt, hogy a dögkeselyűket nem kell kidobni az állatkert melletti szemétdombra, mert
ők is ugyanolyan értékes állatai az állatkertnek, kezelik ezeket a kérdéseket és
válaszokat (törvényeket, szabályozásokat) készítenek elő. Ilyen például egyre több
sportágban megjelenő transznemű sportolók versenyzésének feltételei, vagy az
Egyesült Királyságban (Anglia és Wales) készülő börtönszabályozás, valamint az a
felismerés a munka világában hogy a sokszínű és befogadó munkahelyek pénzben
kimutatható profitot jelentenek a vállalatnak.



Vajon mi történne akkor, ha holnaptól egy náthavírushoz hasonló járvány indulna el
az állatkertben és terjedne a transzneműség, és az írás elején bemutatott társadalmi
reprezentációs arány hirtelen felborulna és megváltozna? Én kiállnék a ciszheteró
emberekért, hogy a nemsemleges mosdók mellett használhassák még továbbra is
férfi és női mellékhelyiségeket? Vagy jobb lenne ha ezeket akkor be is szüntetnénk,
felszámolnánk az összeset és minden ciszheteró ember a bokorban végezné a
dolgát, vagy mindegy hol, csak minket ne zavarjanak? Ezentúl egy orvost sem
érdekelné hogy az illető nő vagy férfi, hanem emberként kezelnének mindenkit.
Lehet hogy betiltanám a házaséletet úgy ámblokk, mert ez valami borzalmasan
káros dolog, mivel a férfi mindig alárendeli a nőt magának egy szexuális aktus
során? Vagy keressek valami még kifacsartabb indokot, ami alapján majd kimondjuk
a Transzneműek Alkotmány bíróságán azt, amit a drága transznemű barátnőm
tegnap éjjel megküldött nekem e- mailben? Akár még arra is vetemednék, hogy
“transz-nemzeti konzultációban” megkérdezzem arról a 9,38 millió transznemű
állampolgárt, hogy ezekkel a szerencsétlen ciszheteró emberekkel mi fenét
csináljunk? Az biztos, hogy a gyerekeinktől meg kell őket védeni, mert ezek terjesztik
a szexizmust, állandóan nyöszörögnek a nemek közötti különbségek miatt, az
üvegplafonról beszélnek állandóan, a nők jogaiért küzdenek éjjel nappal. Ezekkel
csak a gond van. Be kell tiltani őket úgy ahogy vannak. Nekünk “normális” transz
embereknek nincsenek ilyen problémáink, hiszen bináris vagy nem bináris
transzneműként boldogan élünk. Ezek a ciszheterók állandóan kutatásokkal jönnek,
meg bizonygatják, hogy ők mennyire el vannak nyomva, milyen diszkrimináció éri
őket folyamatosan az életben. Hmm….Na és? Nehéz az élet mondhatnánk mi is. Mi
tudjuk igazán, amíg nem jött a transznemű világjárvány az állatkertben a nagy
özönvíz előtt, valahogy mintha a mi őseink, egyesek még közülünk is néhányan
átéltek volna ilyen és hasonló dolgokat.

Akkor most örüljünk hogy na ugye…..visszakaptátok ciszheteró népség ami jár
nektek? Élezzük tovább a társadalmi kisebbségek ellen irányuló magatartást mi is?
Süllyedjünk erre a szintre, vagy nézzük meg, hogy az özönvíz után maradt-e még
üres ketrec az állatkertben ahova ezeket  a ciszheterókat betehetjük?

…..és  tudjátok ami még furcsább, a régi szemétdombot is ellapátolta valaki.
Úgy tűnik mindenkinek lesz helye az özönvíz utáni állatkertben, jöhetnek a látogatók
újra!


