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Klinikusok és fiatalok beszélnek az úttörő és nagy vihart kiváltott
londoni genderklinika létesítményről, amely most bezárás előtt áll.

A központ egy domb aljának közelében található, amely felvezet az észak-londoni Hampsteadig; egy
leírhatatlan szürke épület, részben fáktól rejtve, kívül egy kis tábla jelzi a látogatóknak, hogy megtalálták a
megfelelő helyet.

Ez a Tavistock és a Portman NHS alapítvány a Belsize Lane-en, egy mentális egészségügyi terápiákra
szakosodott klinikai központ. Ezen belül működik a 33 éve alapított Gender Identity Development Service
(Gids), amely a világ egyik legrégebben működő szolgáltatása a nemek szerint sokszínű gyermekek és
fiatalok számára, de országos központként hónapokon belül megszűnik.

A Gidsbe érkezett látogatók úgy írják le a harmadik emeleten lévő klinikát, hogy oda páciensek által
színes művészi alkotásokkal díszített falak között lehet feljutni, majd egy apró váróterembe érkezünk –
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ami nem sokkal nagyobb, mint egy átlagos szoba. Mégis az, ami a folyosókon túl, a tárgyalók zárt ajtaja
mögött történt, az volt a figyelem középpontjában.

A médiában felerősödtek a viták és a találgatások. A szolgáltatást a fiatalok és szüleik heves kritikái érték
a hosszadalmas várakozási idők miatt – és olyan kérdések miatt, amelyek tevékenységének lényegét
érintik.

Az ottani klinikusok intenzív beszéd terápiát tartanak a gyermekeknek, és bizonyos esetekben a nemi
diszfóriában szenvedő fiataloknak hormonblokkolókat írnak fel a pubertás leállítására, és esetleg további
nemi hormonkezelést biztosítanak.

A 21 éves Tyler számára „mentőövnek” bizonyult ez a hely. Most transzneműként él, és arról beszél, hogy
hihetetlenül ideges volt, amikor 2016 nyarán, kilenc hónapos várakozás után megvolt az első találkozója.

Édesanyja, Johanna emlékszik, hogy a házaspárt két orvos fogadta a liftben, akiket a következő három és
fél évben rendszeresen látogatni fognak – ez egy barátságos üdvözlés, gondolta.

„Csak tisztelettel bántak velem – mondja Tyler –, az ellátásom során minden részletet alaposan
megvizsgáltak. Sokat kérdezősködtem, erről az orvosi beavatkozásról; de már az első találkozáskor
világossá tették, hogy ez egy hosszú utazás kezdete lesz.”

Johanna hozzáteszi: „Soha nem éreztem úgy, hogy valamilyen konkrét cél vezette volna őket, több
lehetőséget is felvázoltak az induláskor.”

Johanna azonban elismeri, hogy családja pozitív tapasztalata „ritka” volt, és a szolgáltatás kritikusai
tapssal fogadták a bezárásról szóló döntést.

Az NHS England 2022. júliusban bejelentette, hogy a Tavistockon belüli Gids klinikát regionális központok
váltják fel, a vezető gyermekorvos, Dr. Hilary Cass, a szolgáltatás független felülvizsgálatának ajánlására.

Kifejtette: „Az egyetlen szakosodott szolgáltató modellje nem biztonságos vagy életképes hosszú távú
megoldás, tekintettel a szakértői értékelés hiányára és a növekvő keresletre való reagálási képességre
vonatkozó aggodalmakra.”

Cass időközi jelentése arra is rámutatott, hogy nincs egyetértés „és sok esetben a nyílt megbeszélés
hiánya” a fiatalok „nemi inkongruenciájának” természetéről – és arról, hogy ez „egy velejáró és
megváltoztathatatlan jelenség-e, amelyre a tranzíció a legjobb megoldás az egyén számára, vagy egy
időszerű válasz egy sor fejlődési, szociális és pszichológiai tényezőre”.

A visszaélést bejelentők – és néhány szülő – azzal is vádolták Gidet, hogy felgyorsította a fiatalok
tranzícióját az alulkutatott orvosi beavatkozások irányába, és nem vett figyelembe más tényezőket,
például az autizmust és a bántalmazást.

Eközben a Guardiannek nyilatkozó fiatal transzneműek egyértelműen attól tartanak, hogy elveszítik a
lehetőséget a nemi identitásuk felfedezésére.

A 20 éves walesi Tim azt mondja, hogy a transzneműséget úgy ábrázolják, mintha „kés alá kellene
mennie, de ez nem igaz; ez egy esernyő-identitás a kifejezések széles skálájával”.
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A 13 éves Cleo számára, aki az általános iskolában már a szociális tranzícióján végigment, ezek a
beavatkozások egyszerűen arról szólnak, hogy „segítsék a transznemű gyerekeket olyan emberekké
fejlődni, akik lenni szeretnének”.

Sok forog kockán, és ekkora bizonytalanság közepette a Guardian beszélt a terület szakértőivel, köztük
olyanokkal, akik még mindig a Gidsnél dolgoznak, és akik korábban soha nem beszéltek. Beszélnek a
szolgáltatás fejlődéséről, a rájuk nehezedő heves nyomásról és a kollégák közötti megosztottságról.

Részletesen beszámolnak arról is, hogy mi történik, ha egy fiatal ott kér kezelést.

Gyakorlati nézeteltérések

A Gids-t 1989-ben alapította Domenico Di Ceglie gyermek- és serdülőpszichiáter. Ez egy olyan központ
része volt – és maradt –, amely a folyamatos jólét és a mentális egészség támogatásának széles
spektrumát nyújtja.

Di Ceglie filozófiáját egy alapelv támasztotta alá – a fiatalok nemi identitásuk kifejezésének „feltétel nélküli
elfogadása és tisztelete”.

Egy 2003-as interjúban azonban elfogadta, hogy számos tényező vezethet a gyermekkori nemi
identitászavarhoz, beleértve a traumát és a hormonokat. „Senki sem tudja biztosan, mi határozza meg ezt
a mélyreható érzékelést” – mondta.

Voltak, akik úgy érezték, hogy a fizikai kezelés a kezelés kudarca lenne, és olyan emberek mellett
dolgoztak, akik készek voltak a fizikai beavatkozásra.

Wren Bernadette: Ez a bizonytalanságtűrés kezdettől fogva „vitatott hellyé” tette a szolgáltatást –
magyarázza Bernadette Wren, aki 25 évig dolgozott a Tavistocknál, később a pszichológia vezetőjeként,
ennek az időnek a felét pedig a Gids-nél.

„Folyamatosan felfedeztünk ezt a területet, és nagyon sokat tanultunk és tapasztalatokat gyűjtöttünk” –
mondja. "Voltak olyan emberek, akik úgy érezték, hogy a fizikai kezelés a kezelés kudarca lenne, és
olyanokkal dolgoztak együtt, akik jobban felkészültek a fizikai beavatkozásra."

De amit Wren „kreatív nézet eltéréseknek” jellemez, az az évek múlásával sokkal mérgezőbb szakmai
nézet eltérésekké fejlődött, amit az ajánlások exponenciális növekedése és a toborzási krízis tetézett.

"Tudtuk, hogy válságról van szó, és az NHS England is tudta". 2009-től a Gids országos szolgálattá vált,
majd 2016-ban azt mondták a háziorvosoknak, iskoláknak és érdekképviseleti csoportoknak, hogy
közvetlenül fordulhatnak a klinikához. A kereslet gyorsan nőtt, a 2011–2012-es 210 beutalt számról
2020–21-ben több mint 5000-re.

2011-ben a Gids elfogadta a korai intervenciós tanulmányt, egy olyan kutatási protokollt, amely 16-ról 12
évre csökkentette azt az életkort, amelyen belül a fiatalok hozzáférhetnek a pubertás blokkolókhoz.

A szolgálat a megnövekedett igények kielégítésére törekedett a személyzet toborzásával és képzésekkel,
és kezdték észrevenni, hogy a segítséget kérők profilja is megváltozott. Az esetek összetettebbek voltak,
és jelentősen megnőtt a támogatást kérő gyermekek és tinédzserek száma.
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“A várólista csak nőtt és nőtt, miközben a fiatalok szenvedésének mutatói, nem csak a nemre
vonatkozóan, egyre rosszabbak lettek.”  - Wren Bernadette

Cass jelentésében kifejtette, hogy „a beutalások számának növekedése az eset-mix változásával járt
együtt, a túlnyomórészt születési anyakönyvezett férfiakról … a túlnyomórészt anyakönyvezett nőkre”.

„Érezni lehetett a feszültség növekedését” – emlékszik vissza Wren. „Tudtuk, hogy válságról van szó, és
az NHS England tudta, hogy válságról van szó. Mivel a betegprofil megváltozott, úgy éreztük, több időre
van szükségünk ahhoz, hogy megértsük, mi történik, de a várólista csak nőtt és nőtt, miközben a fiatalok
szorongásának mutatói, nem csak a nemre vonatkozóan, egyre rosszabbak lettek.”

Aidan Kelly 2016-ban csatlakozott a Gidshez fiatal klinikusként. Emlékszik, hogy a szolgáltatás nyikorgott
a kereslet súlya alatt. „A csapat létszáma majdnem megduplázódott; megpróbáltak új klinikusokat képezni,
kezelni a várólistát, és kielégíteni ezeknek a fiataloknak az igényeit.”

Kelly, aki 2021-ben távozott a Gidstől, felidézi, hogy egyes alkalmazottak elbizonytalanodtak a tekintetben,
hogy a fiatalok, akiket láttak, valóban transzneműek-e – vagy traumával, bántalmazással vagy autizmussal
összefüggő mentális zavarban szenvednek.

A belső megosztottság oda vezetett, hogy a személyzet egy része „összetört, majd pusztító módon
távozott, mert úgy érezték, hogy aggályaikat nem veszik figyelembe”.

David Bell, aki akkor a Tavistockban a felnőttek szolgálatában dolgozott, és a személyzeti kormányzó volt,
belső jelentést írt, amely tükrözi ezeket a kritikákat. Elmondta, hogy a munkatársak elmondták neki, hogy
egyes szülők a jelek szerint a tranzíció felé tolják gyermekeiket, hogy néhány gyermeket már két találkozó
után is kezelésre javasoltak, és hogy a szolgálat túl sok tapasztalatlan pszichológust toboroz.

A személyzet azt is elmondta neki, hogy amikor aggodalmukat fejezték ki, ellenségeskedéssel, tagadással
és transzfóbiával vádolták őket a vezető beosztású munkatársak.

Keira Bell története

Ezen aggodalmak közül sok ismét előtérbe került két évvel később a Keira Bell ügyében hozott
felsőbírósági ítéletben, aki 16 éves korában kezdett pubertásblokkolót szedni, majd orvosilag tranzícionált,
és felnőttként mell eltávolító műtéten esett át. Később ezt megbánta.

Beperelte a klinikát, azzal érvelve, hogy túl fiatal volt ahhoz, hogy tinédzserként beleegyezzen a
kezelésbe. A bíróság helyt adott először neki, de ezt az ítéletet 2021-ben fellebbezés során hatályon kívül
helyezték.

Az ilyen nyilvános formában zajló szakmai és jogi drámák ellenére a bejelentkezett páciensek várólistája
folyamatosan nőtt. Köztük van Ben, egy 15 éves észak-angliai fiatal, akit 2021 tavaszán egy öngyilkossági
kísérlet után a Gidshez utaltak.

“A teljes megsemmisülés pillanata volt, amikor rájött, hogy nem juthat el egy orvoshoz, mielőtt betölti a 18.
életévét. Attól tartottunk, hogy… elveszíti minden reményét” -  Susie, az akkor 15 éves Ben édesanyja

Majdnem két évvel később édesanyja, Susie még mindig küzd azzal, hogy még a várólistán is
szerepelnek-e, és azzal, hogy a családot figyelmeztették, Bent 18 éves kora előtt nem fogják fogadni.
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Aggodalmukat fokozandó, Bent felnőttként sem látják majd el,  ha nem szerepel a fiatalok listáján.

„A teljes megsemmisülés pillanata volt, amikor rájött, hogy nem fogadják, mielőtt betölti a 18. életévét.
Éppen kikerült a kórházból, és attól tartottunk, hogy újra megteszi ezt, és nem lát reményt” – mondja
Susie.

Időközben a Guardian által megkérdezett sok hasonló családhoz hasonlóan ők is magánkezelést kértek. –
Ezerszer inkább az NHS-en keresztül tenném ezt, de milyen választásunk maradt? – mondja Susie.

A 19 éves Nathan elmeséli, hogyan töltött három évet a Gids várólistáján, miután 14 évesen előbújt.
„Minden nap arra ébredtem, hogy az ajtón kopogtat a postás, és abban reménykedtem, hogy az első
konzíliumi találkozóról szóló levél megérkezik. – mondja. „Három éven keresztül minden reggel ebben
reménykedem.”

Nehéz, ha valaki bajban van

Shona Grant, aki 2020-ban fő szociális munkásként kezdett dolgozni a Gidsnél, és a vezető pozícióban
dolgozik azóta is, azt mondja, sok fiatal meglepődik, amikor először megérkezik. "A médiában megjelenő
sajátos megnyilvánulások miatt gyakran azt kapják tőlük, hogy kedden érkeznek, és csütörtökre már
gyógyszeres kezelés alatt állnak."

Az azonnali beavatkozásra irányuló nyomás „nagyon kényes beszélgetéseket” tesz szükségessé –
mondja Laura Charlton, aki 2014 és 2020 között klinikai pszichológusként dolgozott a leedsi szolgálatnál.

„Nehéz, ha valaki bajba került, három évet várt, és azt mondod: „De még több kérdést kell feltennünk,
négy-hat hét van ezek között a találkozók között, és gondoltál-e X-re, Y-ra és Z-re. ?'.”

A hosszadalmas várakozás azt is jelenti, hogy a szolgálatra érkező fiatalok egy része már teljesen
tranzícionált. Ez megnehezíti az összes lehetséges lehetőség feltárását számukra?

„Igen, mert néhányan elvégezték magukban a az előzmények átgondolását, szakmai közreműködés
nélkül, és talán kevésbé hajlandók visszamenni, és tovább vizsgálni a döntéshozatalt” – mondja egy
névtelen maradni kívánó pszichológus, aki továbbra is a szolgálatnál dolgozik.

Grant elmagyarázza, hogy a családokat együtt és külön-külön is meghallgatják, hogy a munkatársak
eltávolítsák a „hagyma rétegeit”, hogy megpróbálják kitalálni, hogyan lehetne a legjobban segíteni egy
fiatalon.

A szolgálat felveszi a kapcsolatot a fiatalok hálózatával is – a háziorvosukkal, az iskolával, a helyi
gyermek- és serdülőkori mentális egészségügyi csapattal (Camhs), ha részt vesznek benne, valamint
bármely támogató csoporttal.

Aztán valakinek, például Lorna Hobbsnak, aki négy évig klinikai pszichológusként dolgozott a szolgálatnál,
meg kell fogalmazni egy javaslatot:

„Az én feladatom az, hogy a legtágabb értelemben felmérjem, mire van szüksége egy fiatalnak a teljes
élethez” – mondja. „Ez azt jelenti, hogy köze van a nemükhöz, de a mentális egészségükhöz, a szociális
körülményeikhez is, zaklatják őket az iskolában? Nem lehet nemi hovatartozást felmérni anélkül, hogy a
fiatal életének minden aspektusát szem előtt nem tartaná.”
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Hobbs két forgatókönyvet ír le. „Például azt szeretné kideríteni, hogy egy személy nemi szerve iránti
ellenszenve megakadályozza-e a mosakodást, ami fertőzésekhez vezethet, de olyan a szorongása, hogy
nem akar közvetlenül beszélni róla.

„Azt csinálnám, amit testtérképnek neveznek. A részek megnevezése helyett inkább arra kérném őket,
hogy mondják el, hogyan érzik magukat a nyaktól felfelé, a nyaktól a köldökig stb. Így a fiatal irányítja, a
beszélgetést a testéről.”

A nemi affirmatív kezelés azt jelenti, hogy “hiszek neked”, amikor elmondod a tapasztalataidat. Ez egy
bizalmon és kölcsönös tiszteleten alapuló erős kapcsolat kialakítása, de ez nem jelenti azt, hogy nem
méred alaposan fel az egyént - Lorna Hobbs

Hasonlóképpen, sok fiatal azt mondja neki, hogy nem érdekli, hogy idősebb korukban biológiai gyermekeik
szülessenek, de fel kell hívnia őket a hormonkezelések kölcsönhatására a jövőbeli termékenységre.

A szolgáltatás ellenzői megkérdőjelezték, vajon a nemi megerősítő megközelítés a megfelelő-e azoknak a
fiataloknak, akik gondolkodásukban egysíkúvá váltak.

De Hobbs azt állítja, hogy ez a kritika az igenlő jelentésének alapvető félreértésén alapul. „Számomra az
igenlő egy olyan álláspontból indul ki, amely szerint a nemek közötti sokszínűség nem rendellenesség,
hanem a történelem során kultúrák között létezett. Ez azt jelenti, hogy „hiszek neked”, amikor elmondod a
tapasztalataidat.

Kelly azt mondja, hogy ha egy fiatalt kihívás elé állítunk, az megerősítheti az érzéseiket. „Ha dolgoztál már
együtt egy tinédzserrel, tudod, hogy ennek milyen kevés haszna van, mert beleássák magukat, és még
biztosabbak lesznek abban, hogy nekik van igazuk, te pedig tévedsz. Így nem építhetsz kapcsolatot."

Gyógyszerek, adatok és hiányosságok a kutatásban

A szolgálat adatai azt sugallják, hogy a 2019-2020-ban Gids-ről elbocsátott emberek mindössze 16%-át
irányították az endokrinológiai klinikákra, ahol megvizsgálták volna, mennyire alkalmasak a pubertás
blokkoló terápia megkezdésére.

Ennek a 16%-nak a 96%-ának írtak fel blokkolót, 55%-ának pedig jóváhagyták a nemi megerősítő
hormonkezelést a Gids alatt – a fiataloknak körülbelül egy évig kell blokkolókat szedniük, és 16 éves koruk
körül kell lenniük, mielőtt elkezdhették volna a nemi hormonkezelést. Ezeket ki kell értékelni.

Mielőtt ezek bármelyike   megtörténhetne, két gender-szakértő dönt arról, hogy egy fiatal beleegyezését
adja-e a beutaláshoz – a szolgálat négy-hat találkozót javasol, de a jelenlegi munkatársak szerint
valójában körülbelül 10-et.

Az endokrinológiai csapat ezt követően értékeli, és további beleegyezést kér bármilyen fizikai
beavatkozáshoz – az első alkalomkor a legtöbb páciens 15 éves vagy idősebb.

A legnehezebb kérdés az, hogy a pubertás blokkolók értékes időt biztosítanak-e a gyerekeknek és
fiataloknak, hogy mérlegeljék választási lehetőségeiket, vagy „bezárják” a gyermekeket és fiatalokat egy
kezelési útvonalba - Dr. Hilary Cass
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A pubertás blokkolók használata vitatott. Cass időközi jelentésében megjegyzi, hogy a pubertás blokkolók
hosszú távú egészségügyi hatásai nem egyértelműek: bár rövid távú hatással lehetnek a csontsűrűségre,
nem ismert, hogy hatnak-e, és hogyan hatnak az emberekre az érettség során.

Továbbá, kérdezi Cass, ha a pubertáskori hormonok nélkülözhetetlenek az ítélőképesség, az érzelmi
szabályozás és a tervezési képesség fejlődéséhez, amint azt a kezdeti kutatások sugallják, mi történik egy
fiatal döntéshozatalával, ha szüneteltetik a kezelést?

A jelenlegi munkatársak elismerik, hogy hiányosságok mutatkoznak a fiatalok fejlődésének nyomon
követésében és a gyógyszerkészítmények hosszabb távú hatásainak kutatásában. De nem fogadják el azt
az állítást, hogy a fiataloknak felgyorsították volna az orvosi beavatkozásaikat.

Hobbs azt mondja, nem tenne előrébb egy fiatalt, ha a szülei még mindig aggódnának. „Nem jutna el
idáig… az emberek tranzíciói sokkal sikeresebbek, ha van család támogatása.”

Az egyik családterapeuta, aki nemrég hagyta el a szolgálatot, azt mondja, hogy a pubertás blokkolók
szedése „gondolkodási teret” adott néhány fiatalnak – és ezután úgy döntöttek, hogy elhagyják őket.

Egy másik jelenlegi Gids klinikus azt mondja, hogy a nemet megerősítő hormonokra kell nagyobb
figyelmet fordítani.

"Még mindig megdöbbentő számomra, hogy a pubertásblokkolókon van a hangsúly, amikor klinikusként
sokkal jobban aggódom amiatt, hogy a fiatalok hozzájutnak a nemi megerősítő hormonokhoz, amelyek
részben visszafordíthatatlanok, és életük hátralévő részében megváltoztatják az emberek testét."

Ez a szorongás tükrözi a Klinikai Pszichológusok Szövetségének aggodalmait, amely arról beszélt, hogy
„hiányoznak az erős, jó minőségű bizonyítékok a serdülőkorúak nemi diszfóriájának kezelésére szolgáló
pubertásblokkolók és nemi hormonok biztonságosságára és hatékonyságára vonatkozóan”.

Az ACP aggodalmát fejezte ki azokkal a minimális bizonyítékokkal kapcsolatban is, amelyek lehetővé
teszik a klinikusok számára, hogy megbízhatóan megjósolják, hogy a nemi diszfóriában szenvedő
gyermek továbbra is ezt tapasztalja-e felnőttkorában is: „Röviden, még nincs megbízható módszer annak
előrejelzésére, hogy az átmenet enyhíti-e bármely fiatal állapotát. személy szorongását, vagy
továbbiakban ahhoz hozzájárulhat esetleg.”

"A média fenyegetésként mutatja be a transznemű embereket"

Sok munkatárs szerint az elmúlt évtizedben – és a következő évtizedben – az orvosok által kezelt esetek
összetettsége jelenti a kihívást a szolgáltatás számára.

Cass jelentése megjegyzi például, hogy a Gid-ekre hivatkozottak hozzávetőleg egyharmada autista vagy
más típusú neurodiverzitású.

Hobbs tágabb kontextusban fogalmazza meg: „A Gidsnél összetettebb embereket látunk, de a Camhs-ben
és az iskolában támogatásért jelentkező fiatalok összetettsége is megnőtt.

„Mindannyian feltételezhetnénk, hogy miért van ez, a megszorítások, és újabban a világjárvány körül.
Nehéz dolga volt a családoknak az elmúlt 10 évben.”
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A kihívás, - mondja Kelly, - annak megértése, hogy a mentális egészségügyi nehézségek vagy egy
idegrendszeri fejlődési állapot miként léphetnek kölcsönhatásba a nemi identitással. „Ha ezeket a
nehézségeket nem kezelik, például szörnyű szociális szorongással a hálószobájukban ragadnak, és azt
mondanák: „Ha fiúnak néznének, könnyebb lenne”, tudod, hogy nem ez a teljes kép, és nyilvánvalóan
nem engednéd őt kezelésre.”

A legtöbb alkalmazott hangsúlyozza a gyermek hálózatának fontosságát ezen egyéb kihívások
támogatásában, miközben hangsúlyozza, hogy ezek a helyi szolgáltatások túlterheltek és
alulfinanszírozottak.

Büszke voltam arra, hogy a Gidsnél dolgozom, ha másként gondolkodóként is, mert igazán csak az
számít, hogy ezekért a gyerekekért tegyünk. - Shona Grant

„Gyakran hálózatot építeni egy fiatalok számára olyan, mintha homokot próbálnánk egy szűrőedényben
felfogni” – mondja Hobbs. „Például Anglia és Wales egyes területein Camhs nem lát el autista fiatalokat,
és gyakran egyáltalán nincs törvényes támogatás ezen a területen.”

Wren azt mondja, hogy bármilyen szolgálat is váltja Gidst, ugyanazokkal a problémákkal kell
megküzdenie, és kétségtelenül ugyanolyan intenzív média- és politikai ellenőrzés alá kerül, mint
amilyennek két évvel ezelőtti távozása előtt került.

„Az emberek dühösek a fiatalok bizonyos irányú nemi fejlődésétől, a testváltoztatás jogszerűségétől, a
nemek közötti megosztottság merevségétől, attól, hogy a fiatalok nem esnek külön csoportokba, ha
szexualitásról van szó” – mondja.

"Ez az, amivel nekünk, mint társadalomnak el kell kezdenünk küzdeni, bár az így megjelenő fiatalok
száma még mindig nagyon kicsi."

Ennek a vizsgálatnak a személyzetre gyakorolt   hatása azt jelenti, hogy sokan nem szívesen beszélnek
munkájukról. „Mivel örökké a gyermekvédelemben dolgoztam – mondja Grant –, soha nem volt jogom
válaszolni, és a történetek nem az enyém, ezért megtaláltam a módját ennek kezelésére.

Az összes transznemű fiatal, akivel a Guardian beszélt, hangsúlyozta, mennyire káros a közbeszéd.

„A politikai légkör valóban elkeserítő” – mondja Jay (24) Warwickshire-ből –, és a média azt a képet
mutatja, hogy a transznemű emberek veszélyt jelentenek a mindennapi életre, miközben félek attól, hogy
a kollégáimmal kocsmába menjek, mert többé nem érzem magam biztonságban egyik WC-ben sem.
Szeretnék minden nap önazonosan élni és büszke lenni, de jelenleg ez nem lehetséges."
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Szerkesztői vélemény:

Úgy gondolom, hogy a tanulságokat érdemes levonni a történetből és nem elhamarkodottan ítélkezni. Sajnos a
TERF mozgalom ezt a szerencsétlen kimenetelű történetet felhasználta azonnal a detranzíciós esetek
alátámasztására és a transzneműség ellen úgy általában.

Figyelembe kell venni azt a tényt, amiről a cikk is beszámolt, hogy 10 év alatt 2011 -> 2021 az intézetbe
jelentkezők száma huszonnégyszeresére (!) emelkedett. Melyik az az intézmény, ahol ezt létszámot
szakemberekkel, szaktudással követni lehet úgy, hogy nagyjából pont ezen időszak közben/végén (jellemzően
2018 óta) jelentek meg sorra a kutatások is. Pl. az is ami bizonyította, hogy a pubertás blokkolókat használók
nagyon nagy számban folytatják nemi hormonkezeléssel az orvosi tranzíciójukat és azt is kutatták már hogy a
detranzíciók aránya elhanyagolható számosságot mutat. Véleményen szerint jó döntést hoztak, sőt talán
hamarabb kellett volna ezt az intézményt ilyen formában bezárni, és nem működtetni tovább. Valószínűleg a
sokkal több területi klinika alaposabb és gyorsabb ellátást fog lehetővé tenni a fiatalok számára.
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