День памя’ті трансгендерних людей 2022
Жалоба, турбота, мобілізація
20 листопада 2022 року ми зупиняємося, щоб відзначити День пам’яті трансгендерних
людей (ДПТЛ) і підвищити обізнаність про насильство щодо транс та гендерно
різноманітних людей. Сьогодні ми сумуємо та вшановуємо пам’ять 327 транс та гендерно
варіативних людей , які, як повідомляється, були вбиті по всьому світу в період з 1 жовтня
2021 року по 30 вересня 2022 року, чиї життя інакше могли б бути забутими.
Ми живемо в небезпечні часи, коли трансгендерні та гендерно різноманітні спільноти по
всьому світу стикаються з безпрецедентними труднощами через численні інтерсекційні
форми дискримінації, стигми, маргіналізації та гноблення. Транс-жінки та транс-дівчата,
темношкірі, та люди кольору, секс-праціники_ці, мігранти_ки, шукач_і притулку, біженці,
Роми, люди з обмеженими можливостями, ВІЛ-позитивні, люди похилого віку, - це лише
деякі і ще є значно більше вразливих груп, в ці важкі часи.
За останні кілька років наш рух став помітнішим і просував прогресивні та інклюзивні
правові заходи. Проте значна частина нашої спільноти продовжує боротися з високим
рівнем насильства, соціальної дискримінації, поганим станом здоров’я, економічними
труднощами, безробіттям і бездомністю. Крім того, наслідки пандемії COVID-19 все ще
відчуваються, а зростання антигендерного руху серйозно впливає на нас.
Праві популістські та антифеміністські рухи, які мобілізуються проти гендерної рівності, а
також сексуального та репродуктивного здоров’я та прав (СРЗП), набрали сили в регіоні в
останні роки. Це домінування підтримуєється завдяки транснаціонально організованому
та фінансово незалежному антигендерному руху, який атакує основні права транс-людей.
Трансактивісти_ки та групи невпинно працюють разом з урядами, іншими громадськими
рухами та союзниками_цями, щоб протистояти тим, хто хоче знелюдити нас, і
гарантувати, що кожна трансгендерна та гендерно варіативна людина може вести
безпечне та повноцінне життя.
Сьогодні ми нагадуємо світові, що ми продовжуватимемо чинити опір репресивним
системам і кидати їм виклик, доки права та життя трансгендерних і гендерно
різноманітних людей не будуть підтримуватися всюди.

Приєднуйтеся до нас і дійте!
●

Переконайтесь, що ваш фемінізм є інтерсекційним та транс інклюзивним

●

Поширюйте дані про анти-транс злочини

●

Цінуйте та підтримуйте живих транс людей

●

Розвивайте себе та оточення

●

Навчайтесь інтерсекційній організації та рихам за соціальну справедливість

●

Докладайте свою роботу трансгрупам

●

Пожертвуйте та/або фінансуйте громадські послуги та організації, діяльність яких
спрямовані на підтримку транс-людей, особливо транс-людей, які стикаються з
міжсекторальною маргіналізацією, як-от транс люди колтору, секс-працівники_ці
та/або мігранти.

●

Вимагайте відповідальності тих, хто приймає рішення

●

Проявляйте співчуття

Жалоба, турбота, мобілізація.

