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Înființată în 1996, într-o perioadă în care homosexualitatea era incriminată, ACCEPT este primul
ONG din România care apără și promovează drepturile persoanelor LGBTI la nivel național și
organizatorul Bucharest Pride încă din 2005. MISIUNEA ȘI MUNCA NOASTRĂ sunt să promovăm
și să apărăm, prin toate mijloacele legale, persoanele ale căror drepturi și libertăți fundamentale
sunt încălcate pe baza orientării sexuale sau identității de gen. În ultimele două decenii, ACCEPT
a câștigat numeroase bătălii legale naționale și europene pentru egalitatea persoanelor LGBTI.
www.acceptromania.ro • www.bucharestpride.ro • accept@acceptromania.ro • 021 252 56 20

Colectarea de date pentru capitolele I și II în rândul comunității și analiza primară a datelor s-a
realizat în cadrul proiectului Mapping needs, enhancing support and achieving change: ensuring
community building and services for romanian transgender Individuals, proiect implementat cu
sprijinul ILGA-Europe. Opiniile exprimate în acest raport nu reflectă neapărat poziția oficială a
ILGA-Europe.

Capitolul III din cadrul aceste publicații a fost realizat în cadrul proiectului Mobilizăm comunități
pentru egalitate: drepturile persoanelor transgender și persoanelor intersex = drepturi ale omului,
realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică (2019), program dezvoltat de
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile in parteneriat cu Romanian-American Foundation si
sprijinit de Enel România.

Lucrarea a fost publicată cu suportul financiar al biroului regional pentru Europa de Sud-Est al
Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate pentru redactarea capitolelor I și II. Fundația nu este
responsabilă pentru conținutul publicației. Părerile exprimate în această publicație sunt exclusiv
ale autorilor. Acestea nu reflectă obligatoriu opiniile Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate.
Fondată în 1958 de Theodor Heuss, primul președinte al Republicii Federale Germane, Fundația
Friedrich Naumann pentru Libertate (FNF) este o fundație politică germană care promovează
democrația liberală, statul de drept, libertatea economică și respectarea drepturilor omului.
Colaborând împreună cu organizațiile partenere locale, Fundația operează în 70 de țări, oferind
informații și consiliere alegătorilor, activiștilor ONG, academicienilor, economiștilor, politicienilor
și factorilor de decizie, astfel, făcând ca mii de tineri să devină interesați de liberalism și de
valorile libertății.
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Introducere
Prezentul raport cuprinde trei secțiuni principale: o cercetare cantitativă care analizează datele
obținute în urma aplicării unui chestionar online pe un eșantion de 123 de persoane trans, o
cercetare calitativă care radiografiază paliere esențiale din viața persoanelor transgender din
România, și o cercetare juridică asupra legislației relevante și asupra hotărârilor judecătorești
în privința persoanelor trans. Cercetarea cantitativă a fost dezvoltată cu sprijinul organizației
Trans Mreža Balkan și a activistului Arian Kajtezovic, prin aplicarea unei variante adaptate a
chestionarului utilizat pentru evaluarea stării de sănătate a persoanelor transgender în Balcani.
În premieră pentru România, Asociația Accept a documentat timp de un an poveștile unor
persoane transgender din țara noastră. În această categorie includem: femeile trans, bărbații
trans, persoanele non-binare și persoanele agender. Pentru majoritatea persoanelor, identitatea
de gen corespunde cu sexul lor biologic și cu mențiunea privind „sexul” din actele de stare civilă.
În cazul persoanelor transgender această suprapunere a genului cu sexul biologic nu există, nu
este relevantă sau nu este totală. Transgender este un termen umbrelă care cuprinde diverse
situații în care această suprapunere dintre gen și sex nu este completă.
Un lucru esențial trebuie menționat de la început: a fi transgender nu este o tulburare mentală.
Organizația Mondială a Sănătății, prin decizia din 25 mai 2019 privind adoptarea ediției revizuite
a „Clasificației Internaționale a Maladiilor-ICD”, Revizia a 11-a, a eliminat diagnosticul psihiatric de
„tulburare de identitate de gen” și a reclasificat experiența trans sub denumirea de „incongruență
de gen” în capitolul „Aspecte legate de sănătatea sexuală”. Până acum, vechiul diagnostic a
generat enorm de multă stigmatizare, iar nevoile specifice legate de serviciile medicale pentru
persoanele trans nu au fost suficient acoperite. Prezentul raport descrie, prin multiple metode de
cercetare, în ce mod viața persoanelor trans din România a fost afectată de discriminare într-o
multitudine de contexte: familiale, profesionale, medicale, juridice, birocratice. De asemenea,
această cercetare complexă ne apropie de viața persoanelor trans, foarte diferite între ele, dar
năzuind spre același lucru: ca identitatea lor să fie acceptată și respectată în societate.
Raportul debutează cu un glosar care definește termenii specifici acestei linii de cercetare. Se
prezintă diferențierea esențială dintre sex și gen, în cadrul unei constelații de concepte precum
identitate de gen, roluri de gen, expresie de gen, transgender, gender-fluid, transsexual, tranziție,
disforie de gen și transfobie. În finalul acestei secțiuni sunt delimitate conceptele care țin de
orientarea sexuală, trasându-se o graniță clară între identitatea de gen și sexualitate.
Prezentul raport cuprinde trei secțiuni principale: o cercetare cantitativă care analizează datele
obținute în urma aplicării unui chestionar online pe un eșantion de 123 de persoane trans, o
cercetare calitativă care radiografiază paliere esențiale din viața persoanelor transgender din
România, și o cercetare juridică asupra legislației relevante și asupra hotărârilor judecătorești
în privința persoanelor trans. Per ansamblu, au fost abordate aspecte legate de: felul în
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care persoanele trans (își) percep identitatea de gen, dificultățile pe care le-au întâmpinat
în legătură cu tranziția (socială, medicală, juridică), natura relațiilor cu familia și cu cercul de
persoane apropiate, incidentele pe care le-au avut în spațiul public, experiențele de la locul de
muncă, relația cu autoritățile, relația cu sistemul și cu personalul din sănătate. De asemenea,
o componentă majoră a raportului o constituie analiza implicațiilor (la nivel legislativ, judiciar,
comunitar și personal) care decurg din necesitatea recunoașterii dreptului la autodeterminare,
versus birocrația excesivă și patologizarea psihiatrică a persoanelor transgender.
Raportul cuprinde o cazuistică bogată, dar și o perspectivă statistică. Cercetarea cantitativă s-a
făcut pe un eșantion de 123 de persoane care fac parte din comunitatea transgender (femei
trans, bărbați trans, persoane non-binare și persoane agender), cu vârste cuprinse între 16 și 60
de ani. Aceste persoane au fost contactate de către Asociația Accept, astfel încât eșantionul este
unul exploratoriu, de disponibilitate. Persoanele transgender incluse atât în cercetarea calitativă,
cât și în cea cantitativă, fac parte din categorii socio-profesionale și economice eterogene (artiști,
psihologi, juriști, activiști de drepturile omului, persoane din mediul academic, freelanceri, elevi,
studenți, electroniști, traducători), trăiesc preponderent în mediul urban (București, Timișoara,
Iași, Cluj, Constanța, și în orașe din diaspora).
Metodele și instrumentele folosite în colectarea de informații pentru acest raport au fost:
123 de chestionare aplicate online, în plan național și în diaspora, la care au răspuns
27 de femei trans, 74 de bărbați trans, 12 persoane gender-fluid, 5 persoane nonbinare, 3 persoane agender și 2 persoane care nu au dorit să își definească identitatea
de gen;
2 focus grup-uri (la Constanța și Iași), la care au participat 5, respectiv 3 persoane
transgender.
9 interviuri individuale (cu respondenți din București și diaspora), la care au participat
4 femei trans, 4 bărbați trans și o persoană gender-fluid;
1 interviu de grup (la Cluj), la care au participat un bărbat trans și o femeie trans.
Am ales să protejăm identitatea participanților la acest studiu și să anonimizăm datele cu caracter
personal care i-ar fi făcut ușor de recunoscut și ar fi riscat să îi pună într-o poziție vulnerabilă.
Cercetarea cantitativă și cea calitativă s-au derulat în perioada 2018-2019.
Cercetarea juridică asupra hotărârilor judecătorești date în domeniu s-a desfășurat în prima parte
a anului 2018 și cuprinde stadiul jurisprudenței pentru perioada 2006-2017. Deși în România
există prevederi legale care au în vedere posibilitatea de a modifica mențiunea privind sexul în
actele de stare civilă, persoanele trans care solicită acest lucru se confruntă cu absența unor
condiții și proceduri clare și cu lipsa de informare și pregătire specifică pentru domeniul trans
a celor care ar trebui să aplice aceste prevederi legale – judecători, procurori, avocați și medici.
Această situație conduce la apariția unei jurisprudențe contradictorii, a interpretărilor care au la
bază prejudecăți și stereotipuri de gen, sau chiar a abuzurilor.
Acest raport subliniază dificultățile majore pe care le întâmpină persoanele transgender. Au
fost examinate și fundamentate sociologic, psihologic și juridic aspecte precum: marginalizarea
și stigmatul social, reacțiile negative din familia de origine, procedurile dificile pentru
schimbarea actelor de stare civilă, așteptările celorlalți privind identitatea de gen și rolurile de
Introducere
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gen, discriminarea la locul de muncă, dificultățile procesului de tranziție, lipsa de certitudine
în accesul la justiție, statutul socio-economic care împiedică accesul la serviciile medicale
specifice, abuzurile suferite de persoanele trans în cadrul sistemului medical, evitarea serviciilor
de sănătate reproductivă, depresia și anxietatea cu care trăiesc persoanele trans, riscul foarte
ridicat de suicid și sentimentul de izolare socială.
În ciuda tuturor dificultăților și obstacolelor, există și un fir de optimism în această expunere.
Chiar dacă au parcurs un traseu anevoios pentru a-și asuma identitatea de gen, majoritatea
participanților au afirmat că, dând curs acestui imperativ personal, au luat cea mai bună decizie
pentru ei. Din chestionare, dar și din interviuri, a reieșit frecvent ideea că depășirea îndoielilor și
a sentimentelor de rușine, teamă și culpabilitate asociate cu tranziția a însemnat o experiență de
viață salvatoare. Pentru participanți, neasumarea identității trans ar fi creat mai multă suferință
și ar fi redus motivația de a trăi. Persoanele trans au dreptul la demnitate și la autodeterminare
– dreptul de a lua decizii libere privind actele de stare civilă, începerea procesului de tranziție
și asumarea identității de gen. Acest raport creează un cadru de discuție în vederea ameliorării
condițiilor de viață a persoanelor trans.
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Definirea termenilor
Sexul

Complex de trăsături biologice (genotipice și fenotipice) ale unui individ, care conturează diferențierea
dintre masculin și feminin, precum și spectrul fiziologic și anatomic al masculinului sau femininului.
La naștere, sexul masculin sau feminin se atribuie de obicei pe baza aspectului organelor genitale
externe; atunci când acestea sunt ambigue, atribuirea sexului se efectuează luând în considerare
alte componente (organele genitale interne, sexul cromozomial și hormonal). Pentru majoritatea
oamenilor, identitatea de gen corespunde cu sexul atribuit lor la naștere (a se vedea cisgender,
mai jos); pentru persoanele transgender și neconforme cu normele de gen, identitatea de gen sau
exprimarea acestuia diferă de cele în mod tipic asociate sexului ce li se atribuie lor la naștere.

Intersex

Un termen care se referă la o serie de trăsături fizice sau variații care se află între idealurile
stereotipice ale bărbaților și ale femeilor. Persoanele intersex se nasc cu trăsături fizice,
hormonale sau genetice care nu sunt nici feminine, nici masculine în întregime; sau sunt o
combinație între trăsături feminine și masculine; sau nu sunt nici feminine, nici masculine. Există
multe variații intersex; termen este unul umbrelă, care definește mai degrabă un spectru decât
o singură categorie.

Genul

Spre deosebire de „sex”, care ține de biologie (corpul unei persoane va fi de sex femeiesc,
bărbătesc sau intersex), „genul” este un construct social, bazat pe un ansamblu de caracteristici
emoționale, comportamentale și culturale pe care societatea le „atașează” sexului biologic al
unei persoane. Genul poate avea mai multe componente, inclusiv identitatea de gen, expresia
de gen, rolurile de gen etc. Există persoane care, ca gen, nu se recunosc în categorisirea bărbat/
femeie (de exemplu, persoanele non binare, persoane androgine, etc).

Binaritatea genului

Din punct de vedere social (al rolurilor sau al stereotipurilor de gen), viziunea occidentală
dominantă în prezent admite doar existența a două genuri. Istoric, însă, au existat culturi pe
tot globul care operau în afara binarului care este văzut de noi ca “standard” (Mahu în Hawai,
fa’afafine în Polinezia, hijra în India, persoanele two-spirit în cultura nativ-americană).
Heteronormativitatea și cisnormativitatea se referă la setul de convingeri și practici care
consideră că genul este un binar absolut și indiscutabil, care, prin urmare, descrie și întărește
heterosexualitatea ca norma. Aceasta implică faptul că genul, sexul și caracteristicile sexuale
ale oamenilor „sunt ceva natural” și trebuie să fie întotdeauna congruente. Prin urmare,
heterosexualitatea este singura sexualitate acceptată și singura modalitate de a fi „normal/ă”, ”,
în timp ce singura identitiate de gen acceptată este cea cisgender.
10

Identitatea de gen

Se referă la experiența individuală și conștientizată a genului, care poate să corespundă sau nu
cu sexul atribuit la naștere. O persoană care se simte confortabil cu genul la care a fost încadrată
la naștere este o persoană cisgender. Un exemplu de persoană cisgender este o femeie căreia i
s-a atribuit la naștere sexul femeiesc și se identifică drept femeie. A fi o persoană cisgender nu
are legătură cu orientarea sexuală, iar persoanele cisgender pot avea orice orientare sexuală.
Pentru persoanele trans, propria lor identitate de gen nu se potrivește cu sexul care le-a fost
atribuit la naștere. Majoritatea oamenilor au o identitate de gen masculină sau feminină, dar unii
oameni nu se regăsesc perfect într-una din aceste două categorii. Spre deosebire de expresia
de gen, identitatea de gen nu este vizibilă de ceilalți. În timp ce noțiunea de „sex” se referă la
diferența biologică dintre bărbat și femeie, „genul” include de asemenea diferențele sociale dintre
bărbați și femei. Felul în care oamenii definesc genul feminin sau masculin s-a schimbat de-a
lungul timpului și chiar pentru același moment diferă de la o cultură la alta.

Rolurile de gen

Un set de norme și așteptări comportamentale și sociale care sunt considerate adecvate pentru
o persoană de un anume sex, în contextul unei culturi specifice. Rolurile de gen diferă foarte mult
între culturi și se transformă de-a lungul istoriei.

Expresia de gen

Modul în care oamenii își exprimă identitatea de gen și sunt recunoscuți de ceilalți ca având un
anumit gen. Expresia de gen se referă adesea la unele trăsături vizibile (haine, coafură, gestică,
maniere etc.), care sunt atribuite unui anumit gen în societate. Conexiunea dintre trăsăturile
fizice și de gen deseori depinde de contextul social, istoric și cultural al societății, și este, în mod
tradițional, exprimată în termenii de „masculin” sau „feminin”. Însă expresia de gen nu corespunde
întotdeauna cu identitatea de gen a unei persoane, care fie nu dorește sau nu poate să își exprime
identitatea, inclusiv din motive de siguranță personală.

Transgender sau trans

Este un termen umbrelă care include acei oameni care au o identitate de gen diferită de sexul
atribuit la naștere. Termenul include acele persoane care simt necesitatea, preferă sau aleg, prin
limbaj, termeni de adresare, îmbrăcăminte, accesorii, machiaj sau modificări corporale, să se
prezinte diferit față de așteptările legate de genul atribuit lor la naștere. Acest concept cuprinde
persoanele care au parcurs tranziția medicală sau juridică (persoane cu un trecut trans), dar și
pe persoanele care se identifică transgender dar nu tranziționează, precum și pe toți cei care
au o identitate de gen sau o exprimare a genului neconformă cu standardul de „masculin” sau
„feminin”. Neconformitatea respectivă se poate manifesta prin vestimentație și/sau modificări
corporale, inclusiv intervenții chirurgicale.

Gender-fluid, genderqueer, bigender, agender sau persoană non-binară

o persoană care nu se identifică cu genurile masculin/feminin, ci se află undeva în afara acestora
sau o combinație între acestea. O parte din persoanele non binare aleg să folosească limbaj
neutru, inclusiv în ceea ce privește pronumele. În limba română, în afară de pronumele posesiv
Definirea termenilor
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sa/săi/sale nu există un pronume neutru de adresare pentru aceste persoane, însă în limba
engleză se preferă adresarea cu „they/them”.

Coming out

procesul de dezvăluire a identificării ca lesbiană, gay, bisexual/ă, persoană trans sau intersex.

Tranziția

Include acțiunile aferente tranziției sociale, medicale sau juridice, care duc la recunoașterea
identității de gen a persoanei de către societate.

Tranziția socială

Este tranziția către rolul de gen pe care și-l dorește persoana trans. Aceasta poate însemna
schimbarea numelui sub care este cunoscută în societate, schimbarea pronumelor pe care le
folosește, schimbări legate de expresia de gen (tunsori, machiaj, vestimentație ș.a.m.d), și implicit
comunicarea acestor lucruri persoanelor din jur. Multe persoane trans nu îți dezvăluie identitatea
de gen de la început, acordând prioritate siguranței lor fizice și securității lor materiale. Persoanele
trans de obicei parcurg procesul de „coming out” treptat, începând cu persoanele în care simt că
pot avea cea mai mare încredere.

Tranziția medicală

Reprezintă asistența medicală la care apelează persoana trans pentru a-și afirma identitatea.
Poate consta, în principiu, în orice combinație de: tratament hormonal, operații de reconstrucție
a pieptului (mastectomie sau mamoplastie), operații de reconstrucție genitală, operații de
masculinizare sau feminizare facială, operații ale corzilor vocale, implanturi de păr sau epilare
permanentă, terapie vocală și alte intervenții conexe.

Tranziția juridică

Reprezintă schimbarea indicatorilor de gen din actele de stare civilă (prenume, CNP, marker de
sex), astfel încât persoana să beneficieze de recunoaștere și protecție legală, și pentru a facilita
interacțiunea cu autoritățile.

Transsexual

Este un termen mai vechi care provine din comunitățile medicale și psihologice. Termenul este
încă preferat de unele persoane care și-au modificat definitiv – sau caută să-și modifice – corpul
prin intervenții medicale (incluzând, dar fără a se limita la, terapie cu hormoni și/sau intervenții
chirurgicale). Spre deosebire de „transgender” sau „trans”, „transsexual” nu este un termen
umbrelă, ci unul specific, care este folosit cel mai des în sens peiorativ, insultător, în limba română.
Este de preferat să folosiți termenul „transgender” sau „trans”, întotdeauna ca adjectiv (persoane
transgender, bărbat trans), și niciodată ca substantiv (un transgender).

Disforia de gen

Termen folosit de psihiatri și psihologi pentru a diagnostica senzația acută și persistentă de
12
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nepotrivire dintre sexul atribuit unei persoane la naștere și genul căreia persoana respectivă
simte că îi aparține. Disforia de gen și neconformitatea cu normele de gen nu sunt unul și același
lucru: neconformitatea nu are implicații clinice, pe când disforia produce angoasă și poate duce
la disfuncționalitate. Criteriile ce stau la baza diagnosticării cu disforie de gen sunt precizate în
ediția a 5-a din 2013 a „Manualului de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mintale” (DSM-5)
publicat de American Psychiatric Association (APA).

Tulburarea de identitate de gen

Diagnostic formal propus de „Manualul de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mintale”, ediția a
4-a, text revizuit (DSM IV-TR) (American Psychiatric Association, 2000). Tulburarea de identitate
de gen este caracterizată printr-o identificare repetată și puternică cu sexul opus și printr-un
disconfort persistent cu propriul sex sau un sentiment de nepotrivire cu rolul de gen asociat
acestuia, producând suferință semnificativă din punct de vedere clinic sau incapacitatea de a mai
funcționa social, ocupațional sau sub alte aspecte importante. De asemenea, categoria „Tulburări
ale identității de gen” se regăsește și în „Clasificația Internațională a Maladiilor” a Organizației
Mondiale a Sănătății, Revizia a 10-a (ICD-10), din 1990. Medicii psihiatrii români pun diagnosticul de
„transsexualism” (cod F64), cerut de către medicii endocrinologi și chirurgi în vederea parcurgerii
pașilor aferenți tranziției medicale. Diagnosticul este plasat în capitolul tulburărilor mentale și de
comportament, și definit astfel: „Dorința de a trăi și de a fi acceptat ca membru al sexului opus,
de obicei însoțit de un sentiment de disconfort sau de inadecvare a sexului anatomic al unei
persoane și de dorința de a efectua o intervenție chirurgicală și hormonală pentru a face corpul
cât mai congruent cu sexul opus”.

Incongruența de gen

Conform „Clasificației Internaționale a Maladiilor - ICD” (Revizia a 11-a din 2019) a Organizației
Mondiale a Sănătății, această încadrare este caracterizată de o incongruență marcantă și
persistentă între identitatea de gen interioară a unei persoane și sexul atribuit la naștere. Variația
comportamentelor și preferințelor de gen nu reprezintă, în sine, o bază pentru a se pune un
diagnostic de incongruență de gen. Acest cod de diagnostic (HA60) va fi folosit în vederea colectării
de date statistice privind parcurgerea tranziției medicale și pentru a încadra în sistemul medical
organizarea și, potențial, decontarea serviciilor medicale aferente tranziției. Utilizarea acestei
clasificări din ICD-11 pentru serviciile medicale specifice persoanelor transgender anulează
efectiv diagnosticul patologizant de „transsexualism” (F64), folosit în prezent.

Transfobia

Se referă la convingeri, opinii, atitudini și comportamente culturale și personale negative, bazate
pe prejudecăți, dezgust, frică și/sau ură față de persoanele trans sau împotriva variațiilor de
identitate de gen și de exprimare a genului. Transfobia se manifestă în diverse moduri, de
exemplu, ca violență fizică directă, adresare și cuvinte insultătoare, articole media discriminatorii
și excludere socială. Transfobia include și forme instituționalizate de discriminare, cum ar
fi criminalizarea, patologizarea sau stigmatizarea identităților de gen și a expresiilor de gen
neconforme cu norma binarității de gen.
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Orientarea sexuală

Capacitatea unei persoane de a simți atracție emoțională și sexuală și de a avea relații intime
și sexuale cu indivizi de gen diferit, de același gen sau de toate genurile. Orientarea sexuală nu
trebuie confundată cu identitatea de gen. Persoanele transgender pot fi heterosexuale, lesbiene,
gay sau bisexuale. LGBTI este acronimul pentru persoanele lesbiene, gay (homosexuale),
bisexuale, trans și intersex. O variantă este și LGBTQ, unde Q este inițiala de la termenul queer.

Lesbiană

o femeie care este atrasă sexual și/sau emoțional de alte femei.

Gay

Se referă la o persoană care este atrasă sexual și/sau emoțional de persoane de același gen. Se
referă în mod tradițional la bărbați, dar alte persoane care sunt atrase de același gen sau de alt
gen pot, de asemenea, să se definească drept gay.

Bisexual/ă

persoană care este atrasă emoțional și/sau sexual de persoane de genuri diferite.

Asexualitate

Orientarea sexuală caracterizată de o lipsă persistentă de atracție sexuală față de orice gen.

Pansexualitate

Orientarea sexuală caracterizată de atracție sexuală față de o persoană indiferent de genul
acesteia.

Persoană demisexuală

O persoană care nu resimte atracție sexuală față de altcineva decât dacă a format deja cu
aceasta/acesta o legătură emoțională puternică.

Queer

Anterior folosit ca termen peiorativ (în limba engleză) pentru a se referi la persoanele LGBTI,
acest termen a fost recuperat de către persoanele care se identifică dincolo de categoriile de gen
tradiționale și de cadrul social heteronormativ. Cu toate acestea, în funcție de context, unii oameni
ar putea să-l considere un termen jignitor. Se referă, de asemenea, la teoria queer, un domeniu
academic care critică normele sociale heteronormative referitoare la sex și sexualitate.
Surse:
https://transinromania.ro/
https://www.ilga-europe.org/resources/glossary
https://tgeu.org/glossary/
http://www.whatisasexuality.com/outreach/glossary/
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Identitatea de gen și experiențele persoanelor trans
Această secțiune a raportului cuprinde cercetarea cantitativă realizată în urma analizei
chestionarelor online aplicate în rândul unor persoane transgender de origine română. Eșantionul
rezultat în urma acestei cercetări include 123 de persoane, iar chestionarul a fost administrat în
limba română. Caracteristicile eșantionului sunt evidențiate în capitolul Aspecte demografice ale
eșantionului.
Scopul acestui chestionar online a fost de a colecta și evidenția experiențele legate de identitatea
de gen a participanților. Prin „identitate de gen” ne referim la orice sentiment personal al identității
de gen, resimțit profund din interior. Exemple: femeie cis, femeie trans, bărbat cis, bărbat trans,
persoană non-binară (ca termen-umbrelă sau de sine stătător), gender-fluid, agender, trans
sau transgender (împreună cu alt aspect al identității de gen, cum ar fi de exemplu o persoană
transgender non-binară), genderqueer, bigender și altele. Prin „expresia de gen” desemnăm felul
în care o persoană își reprezintă și exprimă identitatea de gen, precum și modul în care este
percepută de ceilalți prin raportare la înfățișare și aspect exterior, de exemplu prin îmbrăcăminte,
maniere, discurs. Termeni care descriu expresia de gen, conform respondenților, pot fi: feminin/ă,
androgin/ă, masculin/ă, gender-fluid, neutru/ă. Răspunsul la întrebarea „Care este identitatea
dvs. de gen?” a fost lăsat deschis, pentru ca participanții să își poată defini și declara identitatea
de gen așa cum doresc. În aceste condiții, clasificarea din Fig. 1 prezintă o imagine statistică a
eșantionului, fără a invalida sau contrazice declarațiile privind identitatea de gen a respondenților.
Care este identitatea dvs. de gen?

Fig. 1 Numărul de persoane care și-au declarat o anumită identitate de gen (total eșantion: 123)
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Persoanele din cadrul eșantionului consideră, în proporție de 46%, că trăiesc în acord cu
identitatea lor de gen, în totalitate sau în mare măsură (Fig. 2). Totuși, majoritatea eșantionului
(51%) consideră că trăiește doar parțial concordant sau deloc concordant cu identitatea de gen.
„A trăi în acord cu identitatea de gen” înseamnă că persoana nu resimte disconfort legat de
percepția personală a identității de gen (prin imaginea corporală), de percepția socială a identității
sale de gen (de exemplu, folosirea pronumelui corect în adresare) și de starea civilă a persoanei
(indicatorii de gen de pe actul de identitate).
Trăiesc concordant cu identitatea mea de gen

În totalitate
În mare măsură
Parțial
Preponderent nu
Deloc
Nu sunt sigur(ă)

Fig. 2 Proporția persoanelor care consideră că trăiesc concordant cu identitatea de gen

În privința orientării sexuale, reperul este identitatea de gen a persoanei, în raport cu preferințele
sale sexuale. De exemplu, un bărbat trans care se simte atras exclusiv de femei se va considera
un bărbat heterosexual. În schimb, queer este un termen generic pentru persoanele LGBTI+, care
se diferențiază de persoanele heterosexuale și/sau cisgender. Mai multe clarificări se pot găsi
în secțiunea Definirea termenilor. Per ansamblu, 56% dintre respondenți s-au declarat persoane
gay, lesbiene, bisexuale, queer, asexuale etc.. Participanții au ales următorii termeni care li se
potrivesc, enumerați în ordinea frecvenței răspunsurilor date în cadrul acestei cercetări.
Heterosexual(ă) (47 de persoane – 38%)
Bisexual(ă) / heteroflexibil(ă) (16 persoane – 13%)
Nu definesc (16 persoane – 13%)
Pansexual(ă) (13 persoane – 11%)
Queer (11 persoane – 9%)
Gay (7 persoane – 6%)
Asexual(ă) (5 persoane – 4%)
Lesbiană (3 persoane – 2%)
Nu sunt sigur/ă (3 persoane – 2%)
Demisexual (2 persoane)
Participanții au detaliat, prin răspunsuri deschise, factorii care îi împiedică să trăiască în
conformitate cu propria identitate de gen. Formatul deschis al întrebării a permis respondenților
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să își exprime opiniile, dar și sentimentele față de dificultățile și provocările întâmpinate în plan
social, familial, legal, medical, profesional și psihologic.
a) Factori care țin de persoană:
Relația cu propriul corp, în unele situații în care persoana nu și-a început sau nu și-a
încheiat tranziția;
Depresia și anxietatea pe care le trăiesc unele persoane trans;
b) Factori care țin de familie și grupul de apropiați:
Problemele financiare și lipsa suportului din partea familiei;
Necesitatea acordării unor explicații dificile către familie, societate, sistemul medical și
legal;
Opoziția părinților și încercările acestora de a „vindeca” identitatea transgender;
Reacția negativă a familiei (părinților sau copiilor persoanei);
c) Factori care țin de societate în ansamblu:
Teama de opinia celorlalți, de judecățile acestora, dar și de agresiuni în public;
Marginalizarea și stigmatul social (transfobie și homofobie);
Așteptările celorlalți privind identitatea de gen și manifestările asociate acesteia (ex.
masculinitate, feminitate, maternitate, paternitatea etc.);
Lipsa unei culturi a drepturilor omului în România;
Respingerea în cadrul comunității religioase;
Discriminarea la locul de muncă;
Viața într-un oraș mai mic, în care toată lumea se cunoaște.
d) Factori care țin de stat și autorități:
Procedura dificilă, necesară pentru schimbarea numelui și a genului în România;
Păstrarea numelui din documente, neconcordant cu genul asumat;
Lipsa serviciilor medicale specializate;
Inaccesibilitatea terapiei cu hormoni și dificultăți în acoperirea costurilor de tratament;
CNP-ul și celelalte documente de identitate sau administrative care nu reflectă
identitatea de gen;
Dificultatea de a accesa servicii medicale de calitate, chiar și în străinătate.
Mai multe dintre răspunsurile de mai sus au privit societatea românească prin prisma unor
caracteristici percepute de respondenți ca aparținând acesteia: ignoranța și lipsa de educație
(inclusiv în cazul profesioniștilor din domeniul medical și juridic) cu privire la identitatea
transgender, stereotipurile de gen și cisnormativitatea; masculinitatea toxică; discriminarea
la locul de muncă; bullying-ul și abuzurile (inclusiv legale și procedurale) asupra persoanelor
trans; atitudinea generală față de persoanele LGBT. „Lumea nu înțelege” este o sintagmă care
revine constant în răspunsurile libere date de participanții la acest studiu. Există totuși și mărturii
ale unor experiențe mai degrabă pozitive: „Am făcut schimbarea de sex, dar nu până la capăt.
Hotărârea judecătorească am obținut-o, actele mi le-am schimbat, deci juridic totul e 100% ok.
Medical însă nu e totul ok; fac tratament hormonal cu Nebido (testosteron injectabil) și sunt 100%
mulțumit de rezultate; de asemenea am făcut o operație pectorală ca să scap de sânii nedoriți, dar
care nu este foarte reușită, însă chiar și așa, tot mă bucur că am făcut-o; operație genitală nu am
făcut, deci de asta nu pot să spun că sunt mulțumit 100% de identitatea mea de gen actuală, dar
sunt mulțumit cel puțin 95% să zic, iar asta reprezintă un imens progres față de cum eram înainte
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de schimbare [tranziție – n.r.], când eram total nemulțumit de mine, atât de felul cum arătam, cât
mai ales de felul cum eram perceput de lumea din jur. Deci, acum, chiar dacă nu sunt perfect,
adică 100% ca un bărbat biologic, oricum sunt foarte bine” (bărbat trans peste 40 de ani, din jud.
Constanța).
Persoanele participante au declarat că sunt deschise („out”) cu privire la identitatea de gen în
cea mai mare măsură cu prietenii apropiați (67%) și cu partenerul sau partenera de cuplu (60%).
Familia s-a regăsit pe locul al treilea, în proporție de 52%. La polul opus, persoanele trans nu
vor să își dezvăluie identitatea de gen în fața autorităților (46%), a altor rude (42%), a medicilor
(35%) și la locul de muncă (35%). Mai mult de jumătate dintre persoanele trans care au răspuns
la chestionarul online (62%) declară că nu fac parte dintr-o comunitate religioasă, deci că, pentru
ele, nu există necesitatea de a-și dezvălui identitatea de gen în acest context.
Opinia și reacțiile celor din jur față de persoanele trans, în general, și față de persoanele participante
la studiu, în special, a fost reflectată pe o axă de la „dezaprobare” la „încurajare”. Respondenții
au susținut că atitudinile negative sunt preponderente în cadrul familiei apropiate (39%), a altor
rude (39%), dar și în relațiile cu autoritățile (27%). În schimb, sprijinul și încurajarea vin în mod
constant din partea prietenilor (67%) și a partenerului/partenerei de viață (55%). O majoritate
a persoanelor trans nu intră în contact cu vreo comunitate religioasă (72%), iar multe dintre
aceste persoane evită să discute cu autoritățile (39%) sau cu medicii (36%). În acest sens, 59%
dintre participanți și-ar dori să fie mai deschiși față de ceilalți cu privire la identitatea trans sau
la istoricul de gen. Este foarte relevant faptul că doar 24% dintre participanți se simt confortabil
să le spună celorlalți că identitatea lor de gen este diferită de cea asociată convențional/social
sexului atribuit la naștere.
„România a fost o închisoare, și acum, în final, sunt liber!” (bărbat trans, rezident în Marea Britanie).
În România, cele mai multe persoane trans care au răspuns la chestionarul online afirmă că
preferă să fie discrete, să nu își dezvăluie istoricul de gen, pentru că societatea este neinformată,
iar unii oameni pot lua în derâdere acest subiect. Multe persoane trans au spus că își afirmă
identitatea de gen asumată, dar că preferă să ascundă faptul că sunt în proces de tranziție. Unele
persoane trans susțin că sunt nemulțumite de felul în care le este perceput genul, în funcție și de
stadiul tranziției medicale: „La început erau reacții urâte. Acum, datorită tratamentului, lucrurile
s-au mai schimbat la mine și trec mai ușor prin gura societății” (bărbat trans, București). Mai mult,
„românul este cam ipocrit din câte știu eu... indiferent cât de mult i-ai spune despre tine, acesta,
după ce pleci, își va da ochii peste cap” (bărbat trans, Teleorman).
În privința reacțiilor celor din jur, prezentăm o mărturie relevantă: „Majoritatea [incidentelor –
n.r.] au fost conflicte cu necunoscuții care mă vedeau pentru prima oară și întrebarea lor a fost:
«Ești fată sau băiat?». Răspunsul meu a fost de a-mi asuma că sunt trans. Mulți erau curioși cum
funcționează și am preferat să nu dau explicații ca să urmeze consecințe de batjocură din partea
lor” (persoană non-binară, București). Mulți participanți împărtășesc opinia că „România nu este
un mediu în care să te simți cu adevărat confortabil” ca persoană trans. De exemplu, o persoană
transmasculină, non-binară, din București prezintă reacțiile celor din jur ca fiind din registrul:
„«mi-e greu să mă obișnuiesc, mi se pare ciudat să îți spun la masculin, trebuie să înveți să îți
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iubești corpul așa cum e»”. Un alt palier al reacțiilor negative este descris în felul următor: „Lumea
pare să creadă că a fi trans e o boală sau un rezultat al unei traume, [unii] au impresia că trebuie
să fim «reparați», «aduși la normal». Alții cred că e o alegere sau că ne putem răzgândi” (bărbat
trans, jud. Hunedoara). „Trans în România = bulangiu, cam asta cred persoanele din jur, deci asta e
reacția lor” (femeie trans, sub 25 de ani, din București). În unele situații se ajunge chiar la violență
din partea familiei de origine: „Toți m-au susținut, în afară de familia mea. Familia mea mi-a dat
reject total [respingere totală – n.r.], [rudele] au ajuns să mă bată ca să mă «vindece» și să facă alte
lucruri de genul pe care nu are rost să le dezvălui aici, însă nu sunt niște lucruri frumoase și nici
lucruri prin care ar trebui, orice copil, să treacă” (fată trans din nordul țării).
Există și persoane care spun că au avut experiențe pozitive în privința reacțiilor celor din jur cu
privire la identitatea lor de gen. În anumite situații, colegii de clasă au fost foarte înțelegători și
le-au oferit sprijin, la fel ca prietenii apropiați. Însă cele mai multe persoane trans sunt reticente
de a dezvălui acest lucru de la prima întâlnire cu cineva, inclusiv în mediul profesional. Potrivit
respondenților, în anumite situații, „prima impresie” este/poate fi neconformă cu identitatea
de gen a persoanei trans, ceea ce poate conduce la discuții jenante, neplăcute, în care se cer
explicații sau sunt emise judecăți de valoare despre persoanele trans. Unei persoane trans
această situație i-a creat dificultăți în procesul de angajare, pentru că directorii erau puși în
dificultate de „discordanța dintre vocea mea și numele din CV” (femeie trans, rezidentă în UK).
Unele persoane trans spun că aleg să își pună „ochelari de cal” și să ignore comentariile negative
și reacțiile dezaprobatoare.
Un bărbat trans din estul țării a spus că este de părere că o atitudine neutră îl ferește de situații
neplăcute: „Multe dintre răspunsurile pe care le-am dat sunt neutre [prin] prisma faptului că
niciodată nu m-am afirmat că sunt sau nu trans. Deși identitatea din buletin diferă 100% față de
felul meu de a fi, de a mă comporta și de modul în care arăt, niciodată nu am impus nimănui să mă
perceapă într-un fel sau altul, ci le-am dat tuturor libertatea de a mă percepe cum vor, iar în cea
mai mare parte a timpului a fost foarte bine (și încă este, Doamne ajută să fie și în continuare)”. Pe
de altă parte, alți respondenți spun că o relație sinceră presupune și o dezvăluire a identității de
gen: „Pe când nu pot spune că prefer ca oamenii să știe că sunt trans, nu aș putea forma o legătură
strânsă cu cineva care nu m-ar cunoaște și accepta în totalitate, identitatea și experiența mea ca
persoană trans fiind destul de importantă pentru mine” (băiat trans non-binar, sub 20 de ani, din
sud-vestul țării).

Indicatorul de gen și actele de stare civilă
Actele de stare civilă din Romania nu se referă explicit la gen, ci sunt completate de autorități cu
sexul biologic cu care se naște un copil. Sexul trecut în acte definește modul în care putem fi priviți
în interacțiuni sociale – la bancă, la un interviu de angajare, la doctor, la plecarea din țară sau la
intrarea în țară. Persoanele transgender au un interes legitim ca genul lor, și nu sexul desemnat
(de alții) la naștere, să fie reflectat de actele de identitate. Într-o societate cis-normativă, genul
unei persoane poate fi „dedus” din cartea de identitate prin câteva elemente – indicatori de gen
– anume: prenumele, prima cifra din CNP și câmpul „sex”. În consecință, prezența indicatorului
legal de gen (specificat în acte) este un element care le poate crea o stare de confuzie persoanelor
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cisgender, mai ales atunci când există o discrepanță între expresia de gen a persoanei trans și
indicatorul legal de pe buletin. „Dacă a fost să se întrebe cineva (văzându-mi actele), [unii] și-au
tras singuri concluzii că sunt actele greșite, așadar i-am lăsat pe varianta lor, fără alte complicații”
(bărbat trans, București). În acest context, persoanele trans participante au declarat, în proporție
de 18%, că ar alege ca genul sau sexul să nu fie specificat în acte, sau să fie specificat ca genul
X – al treilea gen (soluție agreată în proporție de 15%). În rest, 49% au susținut că ar alege genul
masculin, iar 16% - genul feminin (Fig. 3). Un respondent a oferit un răspuns mai elaborat, care
insistă pe libertatea persoanei: „la alegere să poți să ai și al treilea gen sau să nu fie specificat.
(...) Ar fi frumos să nu fie indicatori de gen deloc și să scrie genul la cine vrea. Dar na, utopii deja”
(persoană non-binară sau agender, București).
Dacă ați avea posibilitatea să optați pentru un indicator legal de gen, pe care l-ați alege?

Genul nespecificat
Masculin
Feminin
Al treilea gen (X)
Altele

Fig. 3 Proporția persoanelor care au optat pentru diverși indicatori de gen, inclusiv pentru eliminarea acestora

Procedura de schimbare a actelor de identitate și de recunoaștere a identității de gen este un
obstacol major pentru multe persoane trans. Un bărbat trans din județul Argeș oferă această
mărturie: „Faptul că sunt obligat să trec prin atâtea proceduri legale pentru a-mi fi recunoscută
adevărata identitate, în vederea obținerii recunoașterii legale și a actelor legale de care am nevoie
în activitățile curente, este foarte anevoios. Majoritatea reacțiilor au fost limitate la priviri aruncate
curios, dar este suficient pentru a-mi reaminti de disforia de gen și de toate etapele pe care le
am de parcurs”. În acest context, 42% dintre respondenți declară că știu care este procedura de
schimbare a indicatorilor de gen în actele de stare civilă, 51% au răspuns că nu sunt informați
privind această procedură, iar 7% consideră că nu au informații suficiente, relevante sau actuale.
Din eșantionul acestei cercetări, doar 7 persoane (6%) și-au schimbat indicatorii de gen în acte,
iar alte 13 persoane (11%) au declarat că început demersurile oficiale. În schimb, 72% își doresc
să o facă, dar nu au început procedurile, iar 11% nu își doresc să facă această procedură.
Sunt numeroase motivele pentru care o persoană poate alege să nu își modifice actele de stare
civilă. Pe lângă o varietate de motive personale, o persoană poate să perceapă drept obstacole
unele cerințe sau criterii oficiale (legi sau alte regulamente) sau neoficiale (nescrise, dar aplicate
în mod uzual). Când ne referim la aceste cerințe/criterii, le vizăm atât pe cele oficiale, cât și pe
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cele neoficiale. Mai jos vom enumera motivele alese de cel puțin 30 de respondenți (cel puțin 20%
din eșantion), în ordinea prevalenței răspunsurilor:
„Nu îmi permit unele sau toate costurile judiciare, administrative și altele” (43%)
„Judecătorii îmi vor cere să am operația de jos făcută înainte să îmi schimbe actele” (31%);
„Îmi este teamă că autoritățile îmi vor cere să trec prin proceduri abuzive, cum ar fi
evaluarea Institutului Național de Medicină Legală” (28%);
„Sunt reținut(ă) de circumstanțe personale: lipsa de suport din partea familiei, a
partenerului/partenerei, a colegilor de muncă sau de la școală, sau alți factori personali
sau sociali” (26%);
„Procedura actuală mă obligă să am măcar o parte din tranziția medicală realizată, adică
să apelez la intervenții medicale: hormoni, operații chirurgicale etc.” (24%);
„Nu știu care este procedura” (24%).
Deși 36 de participanți (29% din eșantion) au ales să nu răspundă la întrebarea de mai sus,
această problemă este extrem de importantă pentru majoritatea respondenților. Din afirmațiile
unui bărbat trans din București, putem înțelege complexitatea și gravitatea obstacolelor pe care
această categorie de persoane o întâmpină în efortul de a trăi în conformitate cu identitatea
de gen: „Stigma societății, lipsa legislației pro-tranziție, discriminarea la locul de muncă și în
sistemul de sănătate, puține opțiuni pentru suport cu disforia de gen și neacoperirea costurilor
de tratament sau de operații de către casa de sănătate, indisponibilitatea terapiei cu hormoni
în România, deoarece nu se află pe lista de medicamente și nu se pot procura din farmacii”. O
persoană non-binară din București consideră că „procedurile de schimbare a actului de identitate
sunt neclare și anevoioase, protocoale medicale nu există”. Iar un băiat trans cu vârsta de 19 ani
mărturisește că „încă am sexul, CNP-ul și numele atribuit la naștere în acte, ceea ce îmi creează
multe piedici și disconfort atât în viața de zi cu zi (de exemplu, când vreau să cumpăr alcool și
trebuie să arăt buletinul), dar și în alte situații, precum examene importante”. Actul de identitate
este un element extrem de important, iar persoanele trans din România sunt împiedicate să își
obțină recunoașterea legală a identității de gen.
Reprezentarea legală este un element extrem de important în procesul de schimbare a actelor
de stare civilă. În această privință, 28 dintre respondenți (23%) au fost mulțumiți de modul în
care au fost reprezentați în instanță, 12 persoane (10%) nu au fost mulțumite, iar 37 de persoane
nu au beneficiat de reprezentare legală pentru că nu au demarat procesul sau pentru că
s-au reprezentat singure. Un singur răspuns a fost mai elaborat pe această temă, subliniind
comunicarea deficitară cu avocata: „Da și nu, adică avocata este pricepută și cu multe relații în
oraș și mi-a rezolvat problema, dar cu peripeții și cu foarte multă lipsă de comunicare. Era bine
dacă mi-ar fi dat mai multe informații și lămuriri despre ceea ce trebuia făcut sau ce avea ea de
gând să facă; multă vreme am avut impresia că parcă ar lucra împotriva mea și eram convins că
este în cârdășie cu maică-mea pe la spatele meu; acum știu că nu era așa și că avocata a făcut
ce trebuia, dar atunci nu știam, fiindcă nu îmi dădea informații și explicații ca să pricep și eu ce și
cum și ajunsesem efectiv să nu mai am încredere în propria mea avocată” (bărbat trans din jud.
Constanța).
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Persoanele intersex
Unele persoane trans pot fi, de asemenea, și intersex. Persoanele intersex se nasc cu caracteristici
sexuale fizice care nu corespund în totalitate cu trăsături biologice care descriu corpul de femeie
sau de bărbat (ex.: cromozomi, organe genitale, gonade, structura hormonală). Persoanele
trans nu sunt în mod automat intersex: dacă corpul persoanei este considerat din punct de
vedere medical de femeie sau bărbat fără a lua hormoni sau înainte de a trece printr-o operație
chirurgicală, atunci probabil că persoana nu este intersex, indiferent dacă a trecut printr-o
tranziție medicală. În ultimul rând, persoanele a căror identitate de gen sau expresie de gen nu se
potrivește cu normele sociale pentru femei și bărbați (persoane non-binare, genderqueer etc.) nu
sunt în mod automat intersex, din moment ce identitatea de gen și expresia de gen nu fac parte
din criteriile pentru a fi intersex, ci numai caracteristicile sexuale fizice.
În cadrul eșantionului, 4 persoane s-au declarat intersex, iar 9 participanți au considerat că
este posibil să fie intersex. Dintre acestea, 8 au primit un diagnostic medical sau tratament
pentru persoanele intersex. Un bărbat trans din București (peste 30 de ani) a descris primul
său consult pe aspectul intersex: „prima doctor endocrinolog ar fi sugerat să fac un cariotip și
un control ginecologic pentru a fi siguri dacă sunt intersex. Nu le-am făcut din lipsă de bani și de
rușine de ginecolog”. Un bărbat trans din jud. Vâlcea descrie un sentiment similar față de medici
și interacțiunea cu aceștia: „Nu-i un diagnostic clar, dar am caractere sexuale secundare de la
ambele sexe. Nu mă interesează să știu mai mult, urăsc doctorii”.
Potrivit unora dintre respondenți, persoanele agender și intersex trebuie să facă față unor
situații familiale, medicale și legale de o complexitate aparte. Redăm mai jos răspunsul oferit
de o persoană agender (având sexul feminin atribuit la naștere), din București: „Sunt de părere
că am fost supusă la o intervenție minoră de confirmare a genului pe parcursul primelor luni de
viață, fără să am dovezi extrem de concrete în acest sens. Părinții mei m-au crescut extrem de
neutru din punct de vedere al genului – forma prescurtată a numelui meu nu putea fi atribuită
genului feminin sau masculin, purtam preponderent părul scurt sau foarte scurt, nu aveam decât
pantaloni, nu aveam voie să port accesorii prea feminine, nici să mă joc cu lucruri prea masculine.
Mi-a fost interzis până la 12 ani să mă epilez pe picioare, chiar dacă îmi dormeam asta din cauza
unui păr evident și excesiv, și nu mi s-a permis asta până când nu au început să îmi crească sânii.
În registrele de la spital apar ștersături în zona numelui și sexului, în certificatul de naștere nu”.

Serviciile de sănătate pentru persoanele trans
Unele persoane trans își doresc o tranziție medicală și servicii de sănătate specifice persoanelor
trans, dar sunt și persoane care nu pot accesa asistența de specialitate, din diferite motive.
Serviciile de sănătate specifice persoanelor trans sunt terapiile, procedurile și alte servicii de
sănătate necesare tranziției sociale sau medicale. Aceste servicii includ suportul psihologic
referitor la experiența trans (primit de la un psiholog în cadrul unei organizații pentru persoane
trans, la școală/muncă sau la un spital/o clinică), terapia cu hormoni precum testosteron sau
estrogen (cu sau fără supervizare medicală), epilarea definitivă cu laser, sau parcurgerea unor
Experiențele comunității trans

23

operații chirurgicale de top și/sau bottom pentru a afirma identitatea sau expresia de gen.
Chestionarul a surprins opinia respondenților despre serviciile de sănătate specifice persoanelor
trans; în același timp, s-a urmărit colectarea altor experiențe pe care participanții le-au avut cu
sistemul de sănătate din România.
Temele legate de serviciile de sănătate specifice persoanelor trans au o importanță deosebită
pentru toți respondenții. Aceștia au susținut că au căutat și au primit informații, în ultimii cinci ani,
privitor la terapia hormonală sau îngrijirea endocrinologică pentru persoane trans (în proporție
de 77% din eșantion), și privitor la suportul psihologic pentru persoane trans (în proporție de
75%). De asemenea, o temă care i-a preocupat pe majoritatea respondenților a fost legată de
procedurile și îngrijirile chirurgicale specifice. Foarte importantă este sursa acestor informații,
iar Fig. 4 detaliază modul în care aceste informații sunt diseminate în rândul persoanelor trans
participante la chestionarul online.
Sursa principală de informare este chiar comunitatea persoanelor trans, secondată de sursele
online și grupurile sau organizațiile pentru persoane trans sau LGBTQI+. Pe ultimele locuri în
clasamentul surselor de informare, conform respondenților, se află personalul din servicii de
sănătate, adică psihologul, psihiatrul, medicul de familia sau alți specialiști. În acest context,
este foarte relevant faptul că 49% dintre participanți afirmă că nu știu dacă există protocoale
medicale sau ghiduri de bune practici pentru serviciile de sănătate dedicate persoanelor trans,
20% consideră că acestea nu există, iar 31% spun că aceste protocoale există.
De unde ați obținut informații despre serviciile de sănătate pentru persoane trans?

Fig. 4 Sursele de informații privind serviciile de sănătate specifice persoanelor trans

Un element extrem de important este diagnosticul medical sau psihiatric primit de către
persoanele din eșantion în legătură cu identitatea de gen. Din totalul respondenților, 61 de
persoane (50%) au declarat că au primit un diagnostic, 50 de persoane (41%) nu au primit, iar 12
persoane au declarat că nu știu sau nu își amintesc. Participanții au fost rugați să spună, dacă
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doresc, care au fost aceste diagnostice. Enumerăm în continuare: tulburarea de identitate de gen
(de la psihologul clinician), disforia de gen (DSM 5), transsexualism nuclear (de la endocrinolog),
tulburarea de identitate sexuală (ICD-10), disfuncții de identificare sexuală. Mai mulți respondenți
și-au exprimat rezervele față de competența sau disponibilitatea psihologului de a le valida
experiența trans, și/sau a psihiatrului – de a le oferi sprijin în procesul tranziției de gen.
Un bărbat tânăr trans din jud. Maramureș consideră că, „dat fiind faptul că sunt și trans, și gay,
și am trăsături de caracter care sunt stereotipic feminine, îmi este frică să apelez la un psiholog,
deoarece sunt ferm convins că mi-ar invalida experiența”. Un băiat trans, adolescent, din jud.
Galați declară că „fostul psiholog nu era suficient de bine informat, astfel încât a mizat pe faptul
că ar putea fi o perioadă din viața mea, iar evaluarea psihiatrică urmează să o fac în iarna acestui
an”. O persoană de până în 25 de ani, non-binară, din București mărturisește că „nu am discutat
vreodată despre asta cu terapeuții mei pentru că nu am avut terapeuți care să știu sigur că sunt
lgbtq+ informed [informați cu privire la minoritățile sexuale – n.r.] so [astfel că] nu am deschis
cutia Pandorei, ca să zic așa, niciodată, de teamă că o să fie împotriva mea”. O observație oarecum
ironică vine din partea unui bărbat tânăr trans din jud. Iași, care spune că „tot aștept să mă întrebe
psihiatrul [despre identitatea mea de gen – n.r.], dar cumva nu am apucat să vorbim despre asta”.
Redăm o mărturie mai amplă asupra relației persoanelor trans cu psihologii și psihiatrii, venită
din partea unei persoane tinere, non-binare, demimasculine, din București: „Nu am avut destulă
deschidere să contactez un medic psiholog/psihiatru sau să încep demersuri de schimbare
hormonală, în parte și pentru că mă simt incomod fiind o persoană non-binary care nu are o
experiență atât de disforică în propriul corp. Procedura din ce îmi amintesc în urmă cu 3 ani era
în mare parte adresată tranziționării între feminin/masculin și masculin/feminin cu strictețe și nu
m-am simțit comod explicând în acel moment unde mă aflu în spectru. De asemenea, știu că pe
atunci erau foarte puțini medici în afara Bucureștiului care se ocupau de cazurile persoanelor trans
și era de așteptat urmarea unui întreg demers... de la teste psihologice la demararea tratamentelor
hormonale, operații și schimbare de acte. Nu aș fi dorit să trec prin toate aceste etape, cu atât mai
mult prin testul psihologic. În prezent, aș trece doar dacă aș vrea să demarez cu tratament hormonal
sau operație top de asemenea, pentru că înțeleg că încă este necesară testarea psihologică... M-am
temut puțin și de stigmatizare întrucât cei din familia mea apropiată sunt toți de profesie psihologi,
iar deschiderea lor către problemă nu este mare nici în urma discuțiilor, deși știu că în prezent în
organizațiile LGBT există psihologi mai deschiși”.
Persoanele trans pot avea nevoie de servicii de sănătate specializate în acord cu experiența lor
privind identitatea de gen. Aceste servicii pot fi: suport psihologic sau psihiatric, produse și/sau
proteze (bindere sau proteze penile), epilare cu laser sau electroliză, terapie pentru voce, blockeri
pentru pubertate, terapie hormonală (cu testosteron, estrogen, blockeri androgeni etc.), operații
chirurgicale specifice experienței trans și altele. În Fig. 5 sunt puse în paralel nevoia sau dorința
persoanelor trans de a beneficia de anumite servicii de sănătate și accesarea efectivă a acestor
servicii.
Este foarte evident, din statistica prezentată, că nevoia persoanelor trans în privința serviciilor
de sănătate rămâne nesatisfăcută pentru un număr semnificativ de persoane. În alte cuvinte,
distanța dintre necesitate și satisfacerea acesteia este evidentă și îngrijorătoare, în privința
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tuturor tipurilor de servicii. Între alte servicii de sănătate pe care persoanele trans și le-ar fi dorit
sau le-au accesat sunt menționate și serviciile medicului generalist și ale unui psihoterapeut,
dar nu în legătură cu identitatea de gen. În cadrul acestui eșantion, 30 de persoane (24%) nu au
beneficiat de niciun serviciu de sănătate specific persoanelor trans. Acest rezultat poate fi pus
în relație cu reticența clar demonstrată, prin răspunsurile primite anterior, față de furnizorii de
servicii de sănătate, în legătură cu identitatea de gen. Teama de respingere, stigmatizare sau
invalidare experiențială, în plus față de costul ridicat al acestor servicii, conduce la un insuficient
acces al persoanelor trans la servicii de sănătate care să le răspundă unor nevoi și dorințe.
Ați avut nevoie sau ați accesat servicii de sănătate specifice persoanelor trans?

Am avut nevoie sau am vrut

Am accesat sau am încercat

Fig. 5 Numărul de persoane din eșantion care au avut nevoie și au accesat servicii de sănătate specifice

Unul dintre aspectele legate de sănătate pentru persoanele trans este accesul la operații specifice
procesului de tranziție. În cadrul eșantionului, 69 de persoane (56%) au răspuns că și-ar fi dorit
cel puțin un tip de operație, însă doar 28 de persoane (23%) au declarat că au încercat cel puțin un
tip de operație. Această diferență substanțială se menține și atunci când sunt detaliate tipurile de
operații chirurgicale specifice experienței trans. În Fig. 6 au fost incluse două serii de elemente:
nevoia/dorința persoanei de a-și face cel puțin o operație chirurgicală specifică, și accesul efectiv
al persoanelor la acest tip de operații.
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V-ați dorit, ați avut nevoie sau ați încercat următoarele tipuri de operații chirurgicale?

Ați dorit sau ați avut nevoie

Ați încercat

Fig. 6 Numărul respondenților care au avut nevoie/și-au dorit și au apelat la operații chirurgicale specifice experienței trans

Au fost identificate 12 tipuri de intervenții chirurgicale: operație pentru reducerea dimensiunilor sau
înlăturarea sânilor (mastectomie), operație pentru augmentarea (mărirea) sânilor, histerectomie
(extirparea uterului), ovarectomie (extirparea ovarelor), orhidectomie (extirparea testiculelor),
vaginoplastie (crearea chirurgicală a unui vagin), metoidioplastie (transformarea unui clitoris în
penis), faloplastie (crearea unui penis din grefe de piele), operații chirurgicale pentru feminizarea
trăsăturilor feței, reconturarea sau extirparea mărului lui Adam, chirurgie pentru corzile vocale și
transplant de păr. Mastectomia, histerectomia și ovarectomia sunt operațiile pe care unii bărbați
trans și le doresc și pe care le consideră necesare pentru ei, însă doar 20 de respondenți au
declarat că și-au făcut mastectomie, fiind și cea mai frecventă intervenție chirurgicală specifică
experienței trans. În concluzie, foarte puține persoane trans au avut acces la operații chirurgicale
pe care le-au considerat necesare lor, iar în continuare vom explora motivele care stau în spatele
acestei stări de fapt.
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Există numeroase motive pentru care respondenții nu au căutat sau nu au putut accesa serviciile
de îngrijire specifice unora dintre persoanele trans. Dintre răspunsurile oferite de participanți,
enumerăm principalele motive invocate:
Resursele financiare limitate în cazul a cel puțin 38 dintre participanți (31%), în special
pentru operațiile complexe precum faloplastia, dar și pentru intervenții cu grad mediu
de dificultate, cum ar fi histerectomia;
Lipsa suportului juridic sau legal;
Necesitatea unei hotărâri judecătorești pentru anumite intervenții (de exemplu,
histerectomia);
Lipsa hormonilor de pe piața farmaceutică legală din România;
Opoziția părinților în cazul persoanelor minore, sau lipsa susținerii familiale;
Foarte puține produse (de exemplu, proteze penile) specifice persoanelor trans, pe
piața din România;
Experiențele neplăcute cu psihiatri și endocrinologi;
Dificultatea de a găsi medici chirurgi specialiști pentru operațiile necesare;
Experiența limitată a psihologilor și psihoterapeuților în lucrul cu persoane trans;
Necesitatea unui certificat psihiatric pentru terapia hormonală.
Una dintre problemele ridicate în cadrul acestei cercetări a fost legată de anumite servicii
medicale sau intervenții pe care persoanele trans au fost obligate să le accepte, chiar dacă nu
le-au dorit sau nu au avut nevoie de ele. În primul rând, obligativitatea unui diagnostic specific de
tulburare de identitate de gen este considerată abuzivă de majoritatea respondenților, întrucât,
așa cum a declarat unul dintre participanți, „nu mi se pare adecvat să fie necesar un diagnostic
psihiatric pentru a arăta că a fi trans este o boală mentală, din moment ce eu nu o consider așa”
(bărbat trans, până în 20 de ani, jud. Satu Mare). Această opinie este susținută de Organizația
Mondială a Sănătății care, prin decizia1 din 25 mai 2019 privind adoptarea ediției revizuite a ICD11, a eliminat diagnosticul de „tulburare de identitate de gen” și a reclasificat experiența trans sub
denumirea de „incongruență de gen” în capitolul „Aspecte legate de sănătatea sexuală”. Această
reclasificare are ca efect necesitatea actualizării procedurilor juridice în vederea tranziției și
eliminarea diagnosticului psihiatric de „tulburare de identitate de gen”. Cu atât mai mult cu cât,
în România, persoanele trans se confruntă cu lipsa de profesionalism și empatie a unor cadre
medicale: „endocrinologul mi-a spus că: «De ce să fac asta? Doar sunt un băiat frumos!»” (femeie
trans cu vârsta până în 30 de ani, din București).
Diagnosticul psihiatric nu este singurul serviciu medical pe care unele persoane trans au fost
obligate să îl accepte. O femeie trans cu vârsta mai mică de 30 de ani, rezidentă în India, a
mărturisit: „am încercat să apelez la vaginoplastie pentru a grăbi și forța modificarea certificatului
de naștere”. O altă femeie trans, de până în 40 de ani, din jud. Hunedoara, a declarat că: „am făcut
test genetic, pe motiv că o eventuală condiție intersex ar putea fi cauza disforiei mele”.
Din majoritatea răspunsurilor primite la diverse întrebări rezultă o reticență pronunțată a
persoanelor trans față de sistemul medical din România. O mărturie a unei persoane non-binare
din București detaliază motivele din spatele acestei atitudini: „Am fost la un medic endocrinolog,
¹ World Health Assembly Update, 25 May 2019, https://www.who.int/news-room/detail/25-05-2019-world-health-assembly-update
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care mai rău mi-a făcut, mi-a dat un tratament greșit (legat de o problemă personală, nu trans) care
m-a dezechilibrat hormonal, de aproape era să fac cancer de sân. De atunci, nu am mai apelat la
medici endocrinologi”. Un bărbat trans rezident în Marea Britanie oferă o descriere foarte detaliată
și relevantă a experienței abuzive și la limita legii pe care a trăit-o în sistemul medical românesc:
„Mi s-a impus internare în Institutul Parhon unde mi s-au făcut numeroase analize (imagistică
și serologie) timp de o săptămână. Ca domnii doctori să concluzioneze că nu se poate explica de
ce am anumite trăsături masculine, și că, deci... da... am dreptate, sunt transgender. Dar dosarul
eliberat de către institut nu specifică acest lucru. Ci doar prezintă un caz, cu istoric și rezultatele
analizelor efectuate. Dosar și internare de care aș fi putut să mă lipsesc având în vedere că sunt
absolut inutile! Consider că am fost un cobai; sau cadrele medicale române, în lipsa unui protocol
adecvat, și-au luat măsuri să fie acoperiți în cazul în care s-ar fi întâmplat ceva. Așadar... putem
concluziona, internarea a fost pentru asigurarea și liniștea cadrelor medicale și NU în interesul
pacientului. Nu am primit nici o recomandare medicală. În sensul că mi s-a spus verbal, «da, poți
începe tratamentul hormonal», însă ce tip de Testosteron și ce doză a fost la discreția mea”.
Cercetarea de față a luat în calcul și obstacolele întâmpinate de persoanele trans atunci când
acestea au încercat să beneficieze de servicii de sănătate specifice. Enumerăm mai jos câteva
elemente sintetice extrase din răspunsurile deschise oferite de participanți:
Lipsa de profesionalism a medicilor (transfobie, malițiozitate);
Abuzul verbal din partea cadrelor medicale;
Identitatea de gen a persoanei nu este respectată în interacțiunea cu cadrele medicale;
Lipsa serviciilor chirurgicale de calitate și a unor protocoale/proceduri clare privind
intervențiile medicale complexe de care au nevoie persoanele trans;
Dificultatea de a găsi un psihiatru, un endocrinolog sau un psiholog specializat în
lucrul cu persoanele trans;
Refuzul medicului, din motive pretins religioase, de a acorda consultații;
Listele de așteptare pentru serviciile decontate de Casa de Asigurări de Sănătate;
Terapia cu hormoni este refuzată până în momentul obținerii avizului psihiatric și a
aprobării endocrinologului;
Tratamentul hormonal trebuie cumpărat de pe site-uri web „obscure, pentru
bodybuilderi, unde medicamentele sunt probabil contrafăcute”;
În România nu există hormoni pentru tranziție (ex. Sustanon nu se regăsește pe lista
Agenției Naționale a Medicamentului);
Accesul la un tip de testosteron medical în farmacie se obține, deseori, doar de către
persoanele care sunt identificate ca bărbat (M) pe buletinul de identitate;
Dificultățile procedurii judiciare sau chiar abuzurile făcute de unii judecători privind
încuviințarea schimbării de sex sau a recunoașterii actelor și deciziilor instanțelor
străine în această privință.
Opoziția părinților în cazul persoanelor minore;
Dificultatea de a obține o rețetă de blockeri pentru pubertate (substanțe care să
blocheze temporar sau permanent apariția unor caracteristici sexuale secundare);
Costurile ridicate ale serviciilor și intervențiilor medicale specifice, în condițiile în
care anumite medicamente sau proceduri nu sunt suportate de Casa de Asigurări de
Sănătate.
Experiențele comunității trans
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Terapia hormonală sau cu blockeri de pubertate este un subiect foarte important pentru persoanele
trans. În cadrul eșantionului, 61 de persoane au declarat că au încercat terapia hormonală sau
cu blockeri de pubertate, iar 62 de persoane au răspuns negativ. Dintre respondenții care au
apelat la acest tip de terapie, jumătate au cumpărat de pe un website care vinde steroizi (31 de
persoane) sau din farmacii, fără recomandarea medicului (10 respondenți), iar alte persoane au
achiziționat hormoni din farmaciile din țară (19 respondenți) sau din străinătate (6 respondenți),
cu prescripție medicală. Un alt aspect important vizează începerea sau schimbarea terapiei
hormonale fără supervizarea medicului. Prin schimbarea terapiei hormonale ne referim la
orice fel de modificare a schemei de administrare, inclusiv la începerea/încetarea administrării
de hormoni, schimbarea tipului de hormoni administrați, schimbarea dozei și altele. În cadrul
eșantionului, 16 persoane (13%) și-au început terapia hormonală fără supervizarea medicală, 11
persoane (9%) și-au schimbat terapia hormonală fără supervizare medicală, iar alte 7 persoane
(6%) și-au început și schimbat terapia fără supervizare medicală. În cazul unei femei trans de
peste 30 de ani din București, care a început terapia hormonală fără supraveghere medicală,
endocrinologul i-a cerut, potrivit spuselor ei, să înceteze terapia „timp de o lună, dar a durat 3
luni până am reînceput același tratament”. Într-un alt caz, al unui bărbat trans peste 30 de ani din
București, medicul endocrinolog „a zis să opresc tratamentul pe care îl luam ca să pot lua Nebido,
din farmacie, compensat, sub supraveghere. Adică, a refuzat să iau ceva contrafăcut”.
Pentru persoanele care și-au început terapia hormonală, dar și pentru cele care nu au făcut (încă)
acest pas, chestionarul a explorat diversitatea de motivații și raționamente care au stat în spatele
acestor decizii:
„Consider că este important ca progresul să fie monitorizat de un medic” (bărbat trans,
până în 25 ani, rezident în Olanda);
„Nu am început acest demers, deoarece, fiind minor, am nevoie de acordul părinților. Am
o oarecare reținere să discut cu părinții mei despre acest lucru” (bărbat trans, până în 20
de ani, jud. Tulcea);
„Nu am avut cunoștințele și vârsta necesară pentru a începe terapia hormonală fără
supervizare medicală. De asemenea, situația școlară și presiunea socială au făcut
necesară amânarea acesteia” (băiat trans non-binar, până în 20 de ani, jud. Mehedinți);
„După plecarea din țară, nu am fost sub supraveghere medicală pentru o perioadă de 2 ani.
Întreruperea tratamentului hormonal după începerea tranziției poate avea consecințe
extrem de negative, așa că a trebuit să cumpăr hormoni de pe site-uri care vând steroizi.
De cel puțin două ori mi s-au vândut fiole contrafăcute” (bărbat trans, peste 40 de ani,
rezident în Anglia);
„Am schimbat terapia hormonală, făceam fiola de Nebido, una la 4 luni, am trecut la gel
Tostrex, nivel ridicat de testosteron, trebuie stabilizat, când e așa se schimbă terapia, ca
să nu ai probleme de sănătate, poți face ictus, ești mai agresiv, nivel ridicat de sudorație...
nu-i o schimbare permanentă, doar corpul are nevoie de o pauză, continui oricum cu
testosteron gel” (bărbat trans, peste 40 de ani, rezident în Italia);
„Am considerat că e important să mă vadă un endocrinolog, să stabilească de ce doză de
testosteron e nevoie pentru corpul și problemele mele medicale” (bărbat trans, peste 30
de ani, din București);
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„Nu am început/schimbat terapia hormonală fără supervizare medicală. Am considerat
că nu sunt destul de responsabil să o fac fără monitorizarea unui medic” (bărbat trans,
peste 25 de ani, din jud. Cluj);
„Nu cunosc niciun medic care să fie dispus sau să cunoască protocoalele de medicație”
(femeie trans, sub 30 de ani, din București);
„Am încetat terapia hormonală din cauza fricii de injecții” (bărbat trans, sub 30 de ani, din
jud. Galați);
„Costurile pentru consult și analize, disconfortul de a merge la doctor” (bărbat trans, sub
25 de ani, din București);
„Nu am putut să încep terapia cu hormoni fiindcă: 1. Mama nu prea e de acord și 2. Mi s-a
spus (nu de către medici) că trebuie să am 18 ani, deși nu știu dacă ăsta e cazul” (băiat
trans, sub 20 de ani, din jud. Argeș);
„Așteptasem prea mult să încep terapia hormonală, ceea ce a dus la o cădere nervoasă.
Prin urmare am decis să încep tratamentul de unul singur” (bărbat trans, sub 30 de ani,
rezident în Serbia);
„Timpul de așteptare prea mare, până la 1 an și 6 luni pentru a aștepta prima întâlnire cu
un medic specialist de identitate de gen” (bărbat trans, sub 40 de ani, rezident în Anglia);
„Pentru ca în orașul meu nu există un medic care să vrea să ajute persoanele trans” (fată
trans, sub 20 de ani, din jud. Botoșani);
„Am încercat preț de 2 ani, «to do it right» cu îndrumarea unui medic endocrinolog, însă
medicul fiind foarte precaut, a întârziat foarte mult procesul. În momentul în care am fost
gata, am fost împiedicată de motive de ordin personal” (femeie trans, peste 30 de ani, din
București);
„Disperarea, spre exemplu. Am tranziționat acum ani de zile, și cu toate astea nu
beneficiez deloc de breast growth [creșterea sânilor – n.r.]. Niciun medic nu mi-a dat vreo
explicație, așa că am făcut ce m-a dus pe mine capul” (femeie trans, sub 25 de ani, din
jud. Teleorman);
„Am încetat din lipsă de bani și am început să mă simt foarte rău de la pastile, intram des
în depresie!!!” (femeie trans, sub 39 de ani, jud. Cluj);
„Pentru mine a fost vorba de deschiderea celor din jur și de faptul că aș pune în pericol
relația importantă pe care o am cu partenerul, dacă tranziționez fizic. M-am gândit și
la mine însumi, dar, nesimțind atât de puternic disforie, am preferat să nu încep să iau
hormoni, știind că or să vină cu schimbări vizibile” (persoană non-binary demimasculină,
sub 25 de ani, din București);
„Am început terapia hormonală în ciuda faptului că dr. endocrinolog mi-a spus că trebuie
să slăbesc mai întâi” (bărbat trans, sub 30 de ani, jud. Argeș);
„Am început fără supervizare medicală, iar ulterior am apelat la medicul endocrinolog”
(femeie trans, sub 25 de ani, din București);
„Strâng bani pentru conservarea spermei (poate voi avea nevoie în viitor), iar apoi pentru
tratamentul hormonal cu toate etapele. Vreau să am o sumă importantă de bani când
încep, pentru a nu fi nevoită să suspend pe parcurs” (femeie trans, sub 30 de ani, din jud.
Bistrița-Năsăud);
„Nu am bani. Nu îmi permit nimic” (bărbat trans, sub 25 de ani, din jud. Iași).
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O mărturie mai amplă privind procesul de tranziție și începerea tratamentului hormonal
a fost oferită de un bărbat trans cu vârsta peste 40 de ani, din jud. Constanța: „Legal, nu poți
începe schimbarea medicală decât după obținerea încuviințării schimbării de sex prin hotărâre
judecătorească definitivă și după schimbarea sexului în acte; un medic endocrinolog mi-a dat la
început rețete pe alt pacient de la ea din registru, masculin hipogonadic, dar necompensată; după
plecarea definitivă din țară a medicului respectiv, alt medic endocrinolog mi-a spus că nu face așa
ceva din 2 motive: 1. este ilegal, 2. nu are pacienți hipogonadici; nu îmi poate prescrie Nebido până
nu îmi schimb sexul, fiindcă chiar în prospectul lui scrie că este contraindicat la femei; într-adevăr,
aceeași doctoriță mi-a dat rețetă fără probleme după schimbarea sexului în CI, chiar dacă încă nu
îmi schimbasem și prenumele; nu am cumpărat niciodată testosteron decât din farmacie; din surse
ilegale nu am cumpărat, deoarece există riscul să fie contrafăcute și ori să nu aibă niciun efect, ori
să ai cine știe ce probleme de sănătate; plus că de pe asemenea site-uri nu poți lua compensat, deci
e scump, deci mai bine rezolvi cu actele și apoi iei compensat și plătești numai 10% din preț și 90%
suportă Casa de Sănătate”.
O întrebare importantă din chestionarul online este dacă persoanele trans au fost la cel puțin un
psiholog sau psihiatru, la un terapeut pentru voce, chirurg, endocrinolog, medic generalist sau de
familie din motive legate de identitatea lor trans în ultimii 5 ani, în România. Răspunsurile au fost
afirmative în proporție de 67% (83 de persoane) și negative în proporție de 33% (40 de persoane).
Un alt element important este proporția în care respondenții au beneficiat de asigurare medicală
pentru acest tip de asistență (Fig. 7). Se poate observa că aproximativ 60% dintre participanți nu au
beneficiat de asigurare de sănătate pentru servicii psihologice, iar peste 40% nu au beneficiat de
asigurare de sănătate pentru psihiatru, chirurg și endocrinolog. Mai mult, s-a urmărit modalitatea
de plată a acestui tip de asistență. Din nou, se poate observa că, pentru asistența psihologică,
și pentru onorariile datorate medicului psihiatru, chirurg, endocrinolog și terapeutului vocal, a
fost necesar ca toate costurile să fie acoperite de beneficiar, pentru majoritatea respondenților.
Serviciile medicului de familie sunt singurele care sunt acoperite de asigurarea medicală pentru
o proporție mai mare a participanților la studiu.
Ați dispus de asigurare medicală pentru aceste servicii?

Da, am avut asigurare medicală		
Nu am avut asigurare medicală		

Am avut asigurare doar pentru o perioadă
Fără răspuns

Fig. 7 Numărul de persoane și proporția celor care au beneficiat de asigurare pentru mai multe tipuri de servicii medicale
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Din această privire statistică, prezentată în Fig. 8, reiese faptul că serviciile de sănătate reprezintă
o povară financiară pentru persoanele trans. Pentru serviciile specializate (psiholog, psihiatru,
endocrinolog, terapeut vocal), efortul financiar îi revine persoanei în cea mai mare parte, iar
asigurările de sănătate au acoperit costurile doar pentru o minoritate a acestui eșantion. Aceste
rezultate se coroborează cu răspunsurile anterioare, în care participanții au menționat dificultățile
financiare ca fiind un obstacol major în procesul tranziției. De asemenea, unele dintre serviciile
medicale enumerate mai jos pot avea costuri prohibitive (de exemplu, chirurgia), așa cum unii
participanți au menționat în cadrul răspunsurilor libere. În aceste condiții, este de înțeles de ce
multe persoane aleg să nu parcurgă întregul proces de tranziție medicală, sau să amâne diverse
proceduri până în momentul în care vor dispune de fonduri suficiente pentru acoperirea integrală
a costurilor.
Cum ați plătit asistența de specialitate?

Gratuit / Asigurare medicală
Pe sub mână		

Am suportat toate costurile
Împrumut		

Am acoperit o parte din costuri
Ajutor de la prieteni

Fig. 8 Modalitățile prin care persoanele trans au plătit pentru asistența de specialitate (numărul de persoane)

O altă întrebare din chestionarul online vizează ce anume li s-a cerut respondenților de către
psiholog sau psihiatru, terapeut pentru voce, chirurg, endocrinolog, medic generalist sau medicul
de familie pentru a le acorda sprijinul de care au avut nevoie. Vom evidenția experiențele
participanților la acest studiu, sintetizând răspunsurile libere ale acestora. Menționăm că lista
de mai jos nu reprezintă un manual de bune practici sau un îndrumar legal, ci doar un colaj care
demonstrează dificultatea procesului tranziției și chiar abuzurile pe care persoanele trans le
suferă în anumite circumstanțe. Elementele din tabelul următor trebuie coroborate cu discuția
pe larg din Capitolul 3.
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Profesioniștii au solicitat...
Psihologul

„Doar să îmi povestesc experiența de viață” (bărbat trans, sub 30 de ani,
jud. Cluj);
„1 an și 8 luni de Real-life test [testare în viața reală – n.r.]” (bărbat trans,
peste 40 de ani, rezident în Italia);
„Să «trăiesc ca un bărbat» timp de minim 3 luni, să-mi fac coming out-ul
față de unii colegi de clasă și față de unii cunoscuți și să dețin raportul
psihiatric în prealabil” (băiat trans non-binar, sub 20 ani, jud. Mehedinți);
„Să încerc să trăiesc «ca femeie» o perioadă de circa un an, lucru pe care
l-am refuzat, simțindu-mă rău în legătură cu această decizie. A trebuit să îl
conving de asemenea că așa mă simt cu adevărat, psihologul negând subtil
toate afirmațiile mele în legătură cu identitatea mea de gen” (băiat trans,
sub 20 de ani, jud. Galați);
Diverse teste psihologice (ex. Rorschach);

Psihiatrul

„Să povestești cam toată viața ta și cum te-ai simțit/cum te simți” (bărbat
trans, rezident în UK);
„Dovada «vieții reale ca bărbat» minim 1 an” (bărbat trans, peste 40 de ani,
rezident în Anglia);
„Să trăiesc ca... sexul care mi-a fost atribuit la naștere pentru un an” (băiat
trans, sub 20 de ani, jud. Argeș);
Internare pentru evaluare psihiatrică;

Medicul chirurg

Acordul unui psiholog înainte de a începe procedura de augmentare
mamară;
„Două scrisori de la psihologi care să mă recomande pentru operație și să
ateste că nu sufăr de boli mentale care mi-ar putea influența decizia” (bărbat
trans, sub 30 de ani, rezident în SUA);
Un aviz sau raport psihiatric (scrisoare medicală);
O modificare a raportului psihiatric care să specifice că este recomandată
reconstrucția pieptului;
Dovada tratamentului hormonal timp de minim 1 an;
Hotărârea judecătorească privind schimbarea de gen;

Endicrinologul

Un raport psihiatric/scrisoare medicală care să ateste condiția de
persoană trans;
Recomandarea psihologului clinician;
Aviz psihiatric pentru a putea începe HRT (hormone replacement therapy –
terapia de substituție hormonală);
Un RMN și analize pentru a prescrie hormonii;
O hotărâre judecătorească pentru a începe terapia hormonaă;
Spitalizare de o zi pentru efectuarea unor analize în urma cărora
endocrinologul a putut stabili doza necesară a fi administrată.
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Mai mulți respondenți au menționat că interviul psihologic/psihiatric este ca o „probă” a identității
trans. „A trebuit să spun că îmi urăsc corpul, să conving medicii specialiști că am fost trans de la
o vârstă fragedă, se așteaptă din partea mea să fiu heterosexual și să dezvălui aspecte intime
legate de practici sexuale” (băiat trans, sub 20 de ani, jud. Satu Mare). Atâta timp cât identitatea
de gen a persoanelor este pusă la îndoială, unele dintre acestea au precizat că vor recurge la
diverse strategii ca să obțină ce își doresc, inclusiv adoptând un discurs stereotip: „M-am simțit
presat să mint în legătură cu orientarea mea sexuală și cu experiențele din copilărie pentru a avea
siguranța că voi fi luat în serios, așa că a trebuit să adopt clasica perspectivă a unei persoane trans
«captive în corpul greșit»” (băiat trans non-binar, sub 20 de ani, jud. Mehedinți). Vorbind despre
consultațiile psihologice/psihiatrice pe care le-a cerut, un bărbat trans rememorează că „prima
persoană nu mi-a luat identitatea de gen în serios, iar a doua persoană mi-a propus să nu încep
tranziția deoarece el consideră că sunt lucruri mai importante pe care trebuie să mă axez mai întâi.
Menționez aceste lucruri pentru că, deși pot înțelege de ce au privit lucrurile în felul ăsta, nu mi
s-a părut că vreunul dintre ei are habar despre ce vorbește sau depune un efort pentru a studia
acest subiect. Consider că serviciile pentru persoanele trans sunt oferite de acest fel de oameni și
prin urmare nu există, cel puțin nu în domeniul psihologic/psihiatric și cel puțin nu în orașul meu”
(bărbat trans, sub 25 de ani, jud. Arad).
Pentru a avea o imagine a complexității cerințelor cărora trebuie să le facă față o persoană trans,
o mărturie foarte valoroasă ne este oferită de un bărbat trans, peste 40 de ani, din jud. Constanța:
„Pentru diagnosticare psihiatrică și endocrinologică mi s-a solicitat trimitere de la medicul de
familie (2002), INML (2005), act de identitate valabil și adeverință de la serviciu că instituția a achitat
contribuția la CASS/chitanța plății contribuției CASS de către mine, după ce am ajuns să lucrez
exclusiv ca liber-profesionist; în prezent, pt. tratament și scrisorile medicale și rețetele aferente nu
îmi trebuie decât cardul de sănătate, atât la medicul de familie, cât și la endocrinolog; la psihiatru nu
am mai mers după schimbare; nici la psiholog; nu a trebuit să fac nicio operație, operația pectorală am
făcut-o fiindcă am vrut eu, deci nu mi s-a cerut și nici nu m-a obligat nimeni să o fac, dimpotrivă, a fost
la limita legalității, fiindcă am făcut-o cât încă nu aveam hotărârea judecătorească, pe un diagnostic
fictiv de gigantomastie, iar operația s-a numit nu mastectomie, ci mamoplastie de reducție; nu am
fost sterilizat, nici nu se poate în România să îți ceară cineva așa ceva; este exact invers: dacă nu
ai hotărârea judecătorească de încuviințare a schimbării de sex, legal niciun medic nu se apucă
să îți facă vreo operație, fiindcă riscă să fie acuzat de mutilare. În rest, am fost diagnosticat după
toate criteriile de mai sus, fiindcă, așa cum aveam să aflu ulterior, aceasta este procedura uzuală de
diagnosticare în conformitate cu Metodologia INML, care este aprobată și care trebuie respectată,
deci legalmente e 100% corect tot ce se întâmplă; moralmente, e discutabil dacă este corect”.
O întrebare relevantă vizează măsura în care recunoașterea legală a genului a fost motivul pentru
care participanții au apelat la asistența medicală de specialitate. Prin recunoașterea legală a
genului ne referim la opțiunea de a schimba numele și/sau indicatorul de gen din acte. Proporția
răspunsurilor evidențiază că pentru 48% dintre respondenți, recunoașterea legală a fost singurul
motiv sau un motiv semnificativ, iar pentru 37% a fost un motiv neimportant sau nu a fost un
motiv deloc. Restul participanților (15%) au considerat că această întrebare nu li se aplică pentru
că nu au demarat aceste proceduri sau pentru că diminuarea disforiei de gen este o motivație
foarte puternică în sine.
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Cercetarea de față explorează și obstacolele sau problemele legate de procedura de recunoaștere
legală a genului. Participanții au avut posibilitatea să aleagă dintr-o serie de răspunsuri prestabilite
sau să își prezinte propria experiență privind această procedură:
„Providerii [furnizorii – n.r.] de servicii de sănătate mi-au dat informații care nu
corespundeau cu legislația pentru recunoașterea legală a genului” (15 persoane);
„Providerii de servicii de sănătate au refuzat să îmi dea informațiile necesare” (6 persoane);
„Providerii de servicii de sănătate mi-au îngreunat accesul la informațiile necesare” (14
persoane);
„Detalii private despre sănătatea/condiția mea medicală au fost divulgate fără acordul
meu” (5 persoane);
„Acțiunea în instanță de recunoaștere legală a genului a fost respinsă deși aveam 3 ani
de tratament hormonal și GRS parțial – mastectomie” (bărbat trans, peste 40 de ani,
rezident în Anglia);
„Sunt mai mult intersex, și nu vreau să-mi fac operații.. vreau un N sau X acolo... [în
actele de stare civilă] pentru asta nu e nevoie de medicină...” (bărbat trans, peste 30 de
ani, jud. Vâlcea);
„Nu mi s-a întocmit referatul de anchetă socială din copilărie până la momentul
solicitării lui de către Judecătoria Constanța, care, la rândul ei, a dispus întocmirea lui
fiindcă îi era solicitat de către INML împreună cu dosarul cauzei, conform Metodologiei
INML; eu cred că din motive de incompetență profesională a asistentelor sociale, care
nu au vrut să se ducă până în Arad (locul nașterii și copilăriei mele) ca să întocmească
partea de referat referitoare la copilărie” (bărbat trans, peste 40 de ani, jud. Constanța);
Participanții au fost rugați să se raporteze la anumite experiențe pe care le-au avut în ultimii cinci
ani cu serviciile de sănătate specifice persoanelor trans din România. Întrebările se referă la modul
în care respondenții au fost tratați de doctorul generalist, sau de alt medic specialist (endocrinolog,
chirurg, anestezist), un specialist în sănătate mentală, un/o asistent/ă sau altcineva din rândul
personalului, sau de către alți pacienți sau alte persoane din sala de așteptare. Participanților li
s-a oferit o listă de situații și o scală de marcare cu punctele: întotdeauna – câteodată – niciodată
– nu se aplică. Vom reda mai jos un sumar al statisticilor asociate acestor răspunsuri, punând în
evidență procentul de persoane care au suferit o formă de discriminare pe baza identității de gen:
„Identitatea mea de gen a fost respectată (ex.: folosirea corectă a pronumelui/numelui)”
– câteodată, 33%, sau niciodată, 10%;
„Am fost repartizat(ă) într-un spațiu segregat pe criterii de gen conform nevoilor sau
preferințelor mele (salon de spital etc.)” – câteodată, 7%, sau niciodată, 21%;
„Am avut sentimentul ca serviciile au fost adaptate la nevoile mele” – câteodată, 22%,
sau niciodată, 15%;
„Mi s-a cerut să mă conformez normelor de gen așteptate/impuse pentru a avea acces
la ceea ce îmi trebuia” – întotdeauna, 15%, sau câteodată, 11%;
„Am simțit că a trebuit să întrunesc normele de gen așteptate/impuse pentru a primi
îngrijirea de care aveam nevoie” – întotdeauna, 20%,sau câteodată, 17%;
„Am simțit că a trebuit să mă conformez normelor heterosexuale pentru a primi
îngrijirea de care aveam nevoie” – întotdeauna, 20%, sau câteodată, 14%;
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„M-am simțit constrâns(ă) să mă încadrez în binaritatea de gen (concept care recunoaște
doar două genuri, feminin si masculin)” – întotdeauna, 21%, sau câteodată, 15%;
„Am simțit că a trebuit să demonstrez că sunt «suficient de trans» pentru a primi îngrijirea
de care aveam nevoie” – întotdeauna, 15%, sau câteodată, 18%;
„M-am temut că divulgarea unor detalii despre identitatea mea de gen m-ar putea împiedica
să obțin îngrijirea de care aveam nevoie” – întotdeauna, 26%, sau câteodată, 19%;
„Am resimțit o curiozitate inadecvată (din partea personalului sau a altor pacienți)” –
întotdeauna, 15%, sau câteodată, 32%;
„Am fost presat(ă) să spun că intenționam să obțin tratament medical pe care nu îl doream,
pentru a primi îngrijirea de care aveam nevoie” – întotdeauna, 4%, sau câteodată, 8%;
„M-am simțit presat(ă) să divulg informații sau să fac lucruri care nu erau relevante pentru
a obține acces la îngrijirea de care aveam nevoie” – întotdeauna, 7%, sau câteodată, 20%;
„Mi-a fost teamă sau am simțit anxietate legat de accesarea serviciilor de sănătate” –
întotdeauna, 27%, sau câteodată, 31%.
În cadrul acestei cercetări s-a pus foarte mult accentul pe experiențele persoanelor în decursul
accesării serviciilor de sănătate specifice, în unele cazuri, experienței trans. În special, s-a
urmărit incidența experiențelor negative, de discriminare, abuz, încălcare a drepturilor persoanei
sau condiționarea tratamentului. Participanții au dezvăluit frecvența cu care s-au confruntat
(câteodată sau întotdeauna) cu următoarele atitudini și situații negative în relație cu serviciile
specifice de sănătate pentru persoanele trans, dar și în cazul accesării serviciilor medicale
pentru starea generală de sănătate:
„Am fost abuzat(ă) verbal (am fost poreclit/ă, ridiculizat/ă, s-a țipat la mine etc.)” – 35
de persoane (28%) în cazul serviciilor specifice, 19 persoane (15%) în cazul serviciilor
generale;
„Am fost abuzat(ă) fizic (orice rău intenționat sau neintenționat, dorit sau nedorit,
leziune sau traumă corporală)” – 13 persoane (11%) în cazul serviciilor specifice, 3
persoane (2%) în cazul serviciilor generale;
„Am fost abuzat(ă) sexual (orice comentarii, atingeri sau comportamente sexuale
nedorite)” – 5 persoane în cazul serviciilor specifice, 2 persoane în cazul serviciilor
generale;
„Am fost spitalizat(ă) împotriva dorinței mele ca reacție la faptul că sunt trans” – 3
persoane în cazul serviciilor specifice;
„Identitatea mea de gen nu a fost respectată (am întâmpinat refuzul utilizării corecte a
numelui/pronumelui)” – 31 de persoane (25%) în cazul serviciilor generale;
„Am fost presat(ă) sau forțat(ă) să urmez un tratament medical nedorit sau să trec
printr-un proces de testare psihologică” – 25 de persoane (20%) în cazul serviciilor
specifice;
„Mi-a fost încălcat dreptul la intimitate (a fost spus/împărtășit ceva ce nu voiam să se
știe despre identitatea mea trans)” – 30 de persoane (24%) în cazul serviciilor specifice,
9 persoane în cazul serviciilor generale;
„Am resimțit o curiozitate inadecvată (din partea personalului sau a altor pacienți)” – 41
de persoane (33%) în cazul serviciilor generale;
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„Am fost repartizat(a) într-un spațiu segregat din punct de vedere al genului (salon de
spital/cameră) care nu corespundea nevoilor sau preferințelor mele” – 9 persoane în
cazul serviciilor generale;
„A trebuit să schimb furnizorul de servicii de sănătate (din cauza reacției sale negative
sau pentru că mă temeam de o reacție negativă din partea sa cu referire la identitatea
mea trans)” – 17 persoane (14%) în cazul serviciilor specifice, 7 persoane în cazul
serviciilor generale;
„Am fost presat(ă) sau forțat(ă) să urmez o consultație medicală sau psihologică
nedorită” – 9 persoane;
„Mi s-a cerut să fac lucruri cu care nu mă simțeam confortabil de către specialiști sau
alți membri ai personalului” – 14 persoane în cazul serviciilor generale;
„Mi s-a refuzat tratamentul/îngrijirea fără vreun motiv justificat medical” – 16 persoane
(13%) în cazul serviciilor specifice, 10 persoane (8%) în cazul serviciilor generale.
Pentru a completa imaginea oferită de răspunsurile de mai sus, participanții au fost întrebați cum
s-au regăsit în plan emoțional în relație cu serviciile de sănătate. Reperele oferite în chestionar
sunt orientate atât pe afectele pozitive (Fig. 9), cât și pe stările emoționale negative, care creează
o suferință persoanei (Fig. 10).
M-am simțit în siguranță, încurajat(ă) și sprijinit(ă)

Întotdeauna

Câteodată

Niciodată

Fig. 9 Numărul participanților care au trăit anumite situații și au resimțit afecte pozitive în relație cu serviciile de sănătate

M-am simțit umilit(ă) sau violat(ă)

Întotdeauna

Câteodată

Niciodată

Fig. 10 Numărul participanților care au trăit situații și emoții profund negative în raport cu serviciile de sănătate
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În ambele diagrame, zona roșie indică numărul persoanelor care s-au simțit întotdeauna
discriminate, în nesiguranță sau fără sprijin în relație cu furnizorii de servicii de sănătate. Cu
galben este indicat numărul de persoane care au avut câteodată experiențe negative în raport
cu serviciile de sănătate. În diagrama din Fig. 9 se poate remarca ponderea foarte mare a
persoanelor care au trecut prin experiențe diverse, în parte încurajatoare, în parte negative, care
pot crea un climat de neîncredere și pot conduce la o reticență față de accesarea serviciilor de
sănătate pentru persoane trans. Este clar însă că, în cazurile din zona roșie, experiențele cu
furnizorii de servicii de sănătate au fost puternic și constant dureroase, ceea ce poate conduce
la o respingere totală a acestor servicii pentru persoanele trans. Este foarte îngrijorător numărul
mare de persoane care s-au simțit câteodată umilite sau chiar violate în momentul accesării
serviciilor de sănătate pentru persoane trans.

Sănătatea reproductivă și alte servicii medicale
Examinările pelvice regulate (o dată la un an sau doi) sunt foarte importante pentru sănătatea
tuturor oamenilor care au organe reproducătoare. Aceste examinări urmăresc starea generală
de sănătate a sistemului reproducător, dar adesea includ și screening-ul pentru diferite tipuri de
cancer. Detectarea timpurie a cancerului salvează vieți, și toate persoanele (trans sau cis) ar trebui
să apeleze la un ginecolog și/sau urolog. Participanții au fost întrebați privind frecvența cu care
au făcut un control ginecologic sau la prostată, ori au primit îngrijiri medicale legat de organele
reproducătoare. Răspunsurile au indicat faptul că 61% din eșantion nu au făcut controale legate
de sănătatea sistemului reproducător în ultimii 5 ani, iar 25% au fost doar o dată sau de două ori
la medicul specialist, în acest interval.
În acest context, s-a ridicat problema dacă respondenții au avut nevoie, în ultimii cinci ani, de
servicii de sănătate sexuală sau reproductivă, dar au decis să nu apeleze, la momentul sau
locul respectiv, din cauza experienței lor de persoane trans (identitate de gen, expresie de gen,
caracteristici sexuale, indicatori de gen/nume din documente). Dintre respondenți, 80% au
declarat că nu au evitat întâlnirea cu medicul specialist din cauza experienței trans, însă 25 de
persoane au declarat că li s-a întâmplat cel puțin o dată în cinci ani să evite accesarea serviciilor
de sănătate reproductivă din motive legate de identitatea trans. Participanții au avut de ales
între multiple variante de motive pentru două situații de risc: un control cel mult o dată pe an
sau niciun control în ultimii cinci ani. În tabelul de mai jos sunt prezentate motivațiile relevante
pentru persoanele din eșantion, punând în evidență frecvența răspunsurilor. Un respondent a
avut posibilitatea să aleagă mai multe răspunsuri.
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Un control cel mult
o dată pe an

Niciun control
în ultimii 5 ani

„Am fost respins(ă) de providerii de servicii de
sănătate când am vrut să îmi fac un control”

–

2 pers.

„Din cauza unor experiențe negative din trecut”

7 pers.

7 pers.

„Nu am avut probleme de sănătate ale sistemului
reproducător”

26 pers.

70 pers.

„Nu am întreținut relații sexuale care să implice
penetrarea”

14 pers.

38 pers.

„Nu am cunoscut/Nu cunosc provideri de servicii de
sănătate familiarizați cu problematica trans”

10 pers.

25 de pers.

„M-am gândit că mi se va refuza tratamentul”

2 pers.

5 pers.

„M-am temut că voi fi tratat(ă) cu ostilitate în raport
cu identitatea mea trans”

7 pers.

21 pers.

„M-am temut că specialiștii nu vor folosi numele
sau pronumele pe care îl prefer”

4 pers.

17 pers.

„M-am temut că tratamentul îmi va activa disforia
de gen”

8 pers.

26 pers.

„Nu am vrut să dezvălui că sunt trans”

8 pers.

22 pers.

„M-am temut pentru cum voi fi tratat(ă) pentru că
nu mă încadrez în normele de gen”

5 pers.

20 pers.

„Mi-am făcut griji, pentru că actele mele nu
corespund identității sau expresiei mele de gen”

8 pers.

22 pers.

„M-am temut că nu va fi respectată
confidențialitatea informațiilor mele”

4 pers.

15 pers.

„M-am temut să nu fiu recunoscut(ă) de personalul
medical sau de alți pacienți ai clinicii”

4 pers.

8 pers.

„Era prea costisitor și/sau prea departe”

3 pers.

11 pers.

–

3 pers.

„Nu am avut timp”

1 pers.

1 pers.

„Neglijența”

1 pers.

–

–

2 pers.

Motivații pentru...

„Mă simt foarte inconfortabil când cineva se uită în
zona aceea”

„Motive familiale”
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În domeniul sănătății reproductive, este foarte importantă sursa de unde obțin persoanele trans
informațiile de care au nevoie. În Fig. 11 este prezentată frecvența utilizării anumitor surse de
informații, ceea ce este foarte util pentru organizațiile și agențiile care vor să dezvolte programe
de informare adresate persoanelor trans.
De unde ați obținut informații specifice persoanelor trans, legat de sănătatea reproductivă?

Fig. 11 Frecvența persoanelor care au menționat în ce mod au obținut informații privind sănătatea reproductivă

Subiectele de interes în această arie se referă la: influența unor terapii specifice persoanelor trans
(terapii hormonale, operații chirurgicale etc.) asupra sănătății reproductive (32%); depozitarea
sau criogenarea materialului reproductiv – ovule, spermă, embrioni (14%); opțiuni de sarcină
sau de surogat; și informații despre contracepție formulate într-un limbaj trans-incluziv (care nu
generalizează că toți bărbații au penis și toate femeile au vagin).
Prin starea generală de sănătate ne referim la toate aspectele care țin de sănătate, dar nu se
referă la a fi trans sau la sănătatea sexuală și reproductivă. De exemplu, asta poate să însemne
că respondenții au apelat la un medic generalist sau de familie când au avut febră sau o infecție
a sinusurilor. De asemenea, poate include o examinare medicală generală, un tratament pentru
o luxație, mersul la dentist, consultul unui dermatolog pentru o infecție a pielii sau orice altă
problemă de sănătate. Întrebarea pusă participanților se referă la decizia acestora de a nu merge
la doctor atunci când au avut nevoie de îngrijire pentru starea lor de sănătate generală, din motive
legate de modul în care identitatea lor trans va fi percepută de către personalul medical. În cadrul
eșantionului, 49% dintre participanți au declarat că această situație nu a avut loc niciodată, 37%
s-au confruntat cu această dificultate cel puțin o dată în ultimii 5 ani, iar 15% dintre participanți
au fost puși în această situație de cel puțin cinci ori în perioada recentă.
Respondenții au avut posibilitatea să detalieze experiențele și motivațiile care i-au determinat
să evite serviciile medicale, chiar și atunci când aveau nevoie de acestea pentru starea generală
de sănătate:
„A fost o simplă răceală, s-a întâmplat în localitatea Turda, județul Cluj. Am refuzat
să mă duc la medic din cauza că medicul folosea pronumele greșit și îmi provoca un
disconfort mare” (băiat trans, sub 20 de ani, jud. Cluj);
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„Am fost la doctor, am schimbat doctorul de familie pentru a mă simți mai în siguranță,
pentru că cel de dinainte nu era în regulă. De asemenea, inițial, până să încep
tratamentul hormonal, nu dezvăluiam identitatea de gen, mai ales la primul control
ginecologic, și nu m-am simțit foarte confortabil datorită acestui fapt” (bărbat trans, sub
25 de ani, din București);
„Am tot evitat să mă duc la doctorița endocrinolog deoarece a făcut mișto de mine” (fată
trans sub 20 de ani, jud. Botoșani);
„În primul rând din cauza actelor! Oamenii te privesc ca și cum ai fi un ciudat care nu
știe pe ce planetă trăiește” (bărbat trans sub 40 de ani, rezident în Anglia);
„Am fost mereu la doctor când am avut nevoie, chiar dacă știam că o să apară câteva
comentarii. Spre exemplu, anul trecut mi-am rupt mâna. La spital eu stăteam în durere
și doctorul stătea și se uimea de aspectul meu. Zicea că nu-i vine să creadă, că în astfel
de situații e nevoie să «controlezi» ca să te asiguri ce e cineva. Efectiv nu mai tăcea, era
și de față cu ai mei, dar nu avea el jena. Asta s-a întâmplat în Gorj, Motru” (băiat trans,
sub 20 ani, jud. Gorj);
„Privirile curioase ale unei asistente medicale în timpul unei ecografii abdominale, la
momentul prezentării buletinului. Cea mai mare problemă rămâne faptul că actele de
identitate nu corespund identității de gen și pot apărea situații jenante” (bărbat trans,
sub 30 de ani, jud. Argeș);
„Nu am avut probleme de sănătate, dar oricum am evitat un control ginecologic pe
motiv că sunt trans și acest lucru mă va pune într-o situație ciudată în fața medicului
ginecolog, atunci când va fi cazul, deoarece actele mele sunt de bărbat și organele
genitale de femeie... momentan aleg să amân acest lucru. E singura specializare pe care
am ales să o evit” (bărbat trans, sub 40 de ani, jud. Iași);
„În Iași. Am nevoie să fac niște investigații legate de inimă. Am mers o dată la medicul
de familie pentru asta și primul lucru pe care îl cer e să te dezbraci ca să te asculte la
inimă. Când îmi dau binderul jos mă simt foarte inconfortabil. Am primit niște pastile
și au rezolvat temporar problemele. Acum, câțiva ani mai târziu, simt că ar trebui să
investighez mai amănunțit, dar știu că toate aceste analize presupun să fiu topless.
Voi merge și voi face aceste analize oricum. Dar am așteptat poate oleacă prea mult”
(bărbat trans, sub 25 de ani, jud. Iași);
„Evit să dau informații despre faptul că sunt genderqueer personalului medical. Asta
mă scutește de întrebări nedorite, priviri suspicioase și curiozități. Pentru vizitele la
medic pot trece drept o femeie un pic excentrică și evit toate explicațiile” (persoană nonbinară, sub 40 de ani, din București).
O întrebare din cadrul acestui chestionar a investigat opinia participanților privind modul în care
ar putea fi îmbunătățite serviciile generale de sănătate pentru persoanele trans din România.
Răspunsurile predefinite au primit următoarele rate de aprobare, în ordinea importanței pentru
persoanele trans din eșantion:
„Alcătuirea unor liste cu doctori sau clinici care respectă persoanele trans” – 87%;
„Traininguri pentru personalul medical” – 75%;
„Politici ale clinicilor/instituțiilor care să fie nediscriminatorii în privința identității de
gen, a expresiei de gen și a caracteristicilor sexuale” – 71%;
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„Adoptarea de către clinici a unui sistem de bune practici legat de cum să li se
adreseze persoanelor trans” – 70%;
„Găsirea unor modalități de a indica numele sau pronumele (dacă diferă de cele din
documente) la cabinetul unui medic sau într-o sală de așteptare” – 67%;
„Clinicile/instituțiile să dispună de materiale care să sprijine persoanele trans
(materiale informative pe care să le împărtășească clienților trans)” – 60%;
„Mentorat și grupuri de suport pentru persoane trans” – 57%;
„Existența unor toalete neutre din punct de vedere al genului în clinici/instituții” – 57%;
„Existența unui spațiu online unde să pot împărtăși sau citi (sub protecția
anonimatului) experiențe specifice persoanelor trans cu serviciile de sănătate” – 51%;
„Afișarea de către clinici/instituții a unor mesaje de suport pentru persoanele trans
(postere, materiale informative etc.)” – 48%;
„Găsirea unor modalități de a menționa experiența mea de persoană trans la cabinetul
unui doctor și motivul pentru care am venit la consultație” – 43%;
„Prezența unor apropiați sau a altor persoane trans care să vă însoțească la doctor” –
28%.
Putem concluziona faptul că persoanele trans trebuie să facă față multiplelor provocări și situații
neplăcute în relația cu furnizorii de servicii de sănătate. De la adresarea folosind un pronume
neconform cu genul asumat și până la agresiuni verbale, fizice, internări forțate sau investigații
inutile, persoanele trans se confruntă deseori cu o lipsă de profesionalism și empatie, sau chiar
cu rea-voință și atitudini umilitoare. În aceste condiții, suficiente persoane evită să ceară ajutorul,
chiar și în situații de sănătate care nu sunt legate de identitatea trans.

Infecțiile cu transmitere sexuală și HIV
Persoanele trans, la fel ca toți ceilalți oameni, trebuie să aibă acces la informații privind sănătatea
sexuală. Unele dintre aceste informații pot scoate în evidență influența serviciilor de sănătate
specifice persoanelor trans (terapii hormonale, operații) asupra sănătății sexuale, și pot fi
prezentate într-un limbaj care să respecte experiența trans a persoanelor. Alte informații se
referă la infecții cu transmitere sexuală (ITS-uri), precum HIV, hepatita C, chlamydia etc. Acest
instrument a urmărit să evidențieze subiectele de interes pentru persoanele trans, în domeniul
infecțiilor cu transmitere sexuală:
Transmiterea ITS, inclusiv HIV – 59%;
Riscuri pentru sănătate asociate cu BTS, inclusiv HIV – 36%;
Opțiuni preventive de tratament pentru HIV – 28%;
Opțiuni preventive de tratament pentru alte ITS – 17%;
Opțiuni de tratament pentru persoanele care trăiesc cu HIV – 17%;
Opțiuni de tratament pentru persoanele infectate cu alte ITS – 16%;
Informații pentru prevenirea BTS formulate într-un limbaj trans-incluziv – 10%.
Un alt aspect important este legat de sursa informațiilor specifice persoanelor trans legate de
protecția sexuală sau de prevenirea infectării cu ITS. În Fig. 12 sunt sintetizate sursele preferate
de informare pentru persoanele trans din eșantion.
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De unde ați obținut informații specifice persoanelor trans, legate de protecția sexuală și ITS?

Fig. 12 Numărul participanților care preferă anumite surse de informare privind protecția sexuală și ITS

În privința testului HIV, 64% dintre respondenți au declarat că nu și-au făcut niciodată acest test,
iar 39% afirmă că nu știu dacă sunt HIV pozitiv sau negativ. Pentru restul eșantionului, 11% din
totalul respondenților și-au făcut testul HIV în ultimele 6 luni, 6% în ultimul an, 12% în ultimii 5 ani,
iar 3% cu mai mult de 5 ani în urmă. Pentru cei care nu și-au făcut niciodată testul HIV, motivul
prevalent este acela că nu au făcut niciodată sex neprotejat, că sunt într-o relație monogamă
sau că nu au avut relații sexuale până la momentul completării chestionarului. Există totuși și
participanți care au declarat că nu știu unde să meargă să se testeze (3 persoane), că le este
frică de o atitudine ostilă din partea personalului medical în relație cu identitatea lor de gen
(5 persoane), că nu au încredere în confidențialitatea rezultatelor (2 persoane), sau că le este
frică de rezultatele testului (6 persoane). Pentru 9 persoane, testul este prea costisitor, ceea ce
întărește rezultatele anterioare privind dificultatea accesului la servicii de sănătate din cauza
lipsei mijloacelor financiare. Dintre persoanele care și-au făcut testul, 7 au apelat la o organizație
LGBT sau alt ONG, 23 de persoane la o clinică privată, iar 10 persoane la o instituție de stat sau
la medicul de familie (în Anglia). În acest cadru, 10 persoane au declarat că au primit consiliere
după testare și doar 16 participanți sunt convinși că testarea a fost anonimă de fiecare dată.
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Starea de bine versus riscul de suicid
Este esențială percepția participanților asupra stării lor de sănătate. Rezultatele prezentate în
Fig. 13 indică în ce măsură persoanele trans și non-binare din eșantion consideră că starea lor
de sănătate este foarte bună, bună, în regulă sau deficitară.
În general, ați spune că starea dvs. de sănătate este...

Foarte bună
Bună
În regulă
Rea / foarte rea

Fig. 13 Percepția participanților asupra stării lor de sănătate

În acest context, participanții au răspuns la două întrebări, privind afecțiunile cronice fizice sau
mintale, boli sau dizabilități (Fig. 14) și privind gradul de incapacitate resimțit în raport cu aceste
afecțiuni (Fig. 15). Se poate observa că aproximativ 30% din eșantion consideră că suferă de o
afecțiune cronică, boală sau dizabilitate, și tot atâtea persoane se simt incapacitate, puternic sau
într-o anumită măsură, de o astfel de condiție medicală. Mergând mai în detaliu, 3 persoane au
dificultăți de auz, 7 persoane au o dizabilitate fizică, iar 19 persoane au o afecțiune de sănătate
mentală și/cu dificultăți de învățare. Un procentaj de 12-14% din eșantion nu au răspuns la
această întrebare sau afirmă că „nu știu” cum să răspundă.
La întrebarea „Luând în considerare toate acestea, cât de mulțumit ați spune că sunteți cu viața
dvs. în prezent?”, participanții au avut la dispoziție o scală cu cinci puncte, de la unu – foarte
nemulțumit, până la cinci – foarte mulțumit. Distribuția statistică a acestor evaluări arată că
majoritatea persoanelor au ales un scor peste medie, unde foarte mulțumiți sunt doar 23 de
persoane din eșantion.
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Suferiți de vreo afecțiune cronică fizică sau mentală, boală sau dizabilitate?

Da
Nu
Nu știu

Fig. 14 Proporția persoanelor care suferă de afecțiuni cronice, boli sau dizabilități

Vă simțiti incapacitat(ă) în viața de zi cu zi de această afecțiune fizică sau mentală?

Da, în mod grav
Da, într-o anumită măsură
Nu
Nu știu / fără răspuns

Fig. 15 Proporția persoanelor care se simt incapacitate de afecțiunea cronică, mentală sau fizică, cu care trăiesc

Ideația suicidală și riscul de suicid sunt foarte ridicate în rândul persoanelor trans, potrivit
respondenților la chestionarul online. Această tendință este bine documentată în literatura de
specialitate și trebuie să fie luată în calcul în orice prezentare a stării de sănătate mentală a
persoanelor trans și non-binare. O meta-analiză2 a 42 de studii pe eșantioane din SUA și Canada
a indicat faptul că 55% dintre participanți s-au gândit serios să își ia viața (o valoare de 14 ori mai
mare decât media populației), iar 29% chiar au avut tentative de suicid (o valoare de 22 de ori
mai mare decât media populației). Aceste date din literatura de specialitate sunt confirmate, din
păcate, și de eșantionul de față.

² Adams, N., Hitomi, M., & Moody, C. (2017). Varied Reports of Adult Transgender Suicidality: Synthesizing and Describing the
Peer-Reviewed and Gray Literature. Transgender health, 2(1), 60–75. doi:10.1089/trgh.2016.0036
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La întrebarea „V-ați gândit serios să vă puneți capăt zilelor?”, un procentaj de 43% din eșantion au
răspuns „Da, de multe ori”, iar 20% au mărturisit că s-au gândit la sinucidere cel puțin o dată în
viață (Fig. 16). Aceste procentaje scad atunci când participanții s-au raportat la ultimele 12 luni,
interval în care 33% au avut gânduri suicidale, iar restul de persoane nu. În privința tentativelor
de suicid, 12% dintre respondenți au declarat că au încercat să își ia viața de mai multe ori, iar
11% cel puțin o dată. Dintre aceștia, 9 persoane au avut o tentativă de suicid în ultimele 12 luni.
V-ați gândit serios să vă puneți capăt zilelor? Ați încercat să vă sinucideți?

V-ați gândit să vă puneți capăt zilelor?

Ați încercat să vă sinucideți?

Fig. 16 Numărul de persoane care au avut ideație suicidală sau tentative de suicid

În Fig. 17 este ilustrat modul în care persoanele trans și non-binare au căutat ajutor atunci când
au avut gânduri suicidale sau tentative de suicid.
Ați căutat ajutor atunci când ați avut gânduri sau tentative de suicid?

Nu am căutat ajutor / m-am descurcat singur
Ajutor de la apropiați, prieteni, familie
Ajutor de specialitate
Linia telefonică anti-suicid sau platforme online
Ajutor specific pt. persoane trans

Fig. 17 Proporția persoanelor care au cerut ajutor atunci când au avut gânduri sau tentative de suicid
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Redăm mai jos câteva mărturii ale participanților privind starea de sănătate mentală și perspectiva
persoanelor trans asupra evoluției stării lor psihice de-a lungul vieții:
„Perioada în care am avut acele gânduri [suicidale] a fost foarte scurtă dar suficient
de puternică încât să mă afecteze din toate punctele de vedere, inclusiv pe plan
profesional” (bărbat trans, sub 25 de ani, din Olanda);
„Factorul principal a fost vârsta (liceu) și faptul că atunci (anul 2000) nu exista nimic
pentru persoanele trans, sau dacă exista eu nu aveam habar (Buzău). Nu aveam cu cine
discuta, nici nu știam ce sunt, sau dacă mai există persoane ca mine. Știam doar că
trăiesc în Romania și eu voi fi mereu o ciudățenie care nu se va integra în societate și
nici nu voi cunoaște libertatea. Eram izolat și neînțeles, neinformat. M-am interiorizat
pentru binele meu. Nu cred că aș fi avut de ales. Dacă vorbeam aș fi ajuns internat la
nebuni” (bărbat trans, sub 30 de ani, rezident în Anglia);
„(...) mental cred că zilnic mă confrunt cu faptul că încă nu am înfățișarea care cred că
ar trebui să mă reprezinte, cu faptul că trebuie să accept judecățile celorlalți, că nu sunt
întotdeauna tratată cu respect, însă trebuie să fiu tare și să trec de toate cu puterea de a
aprecia viața mea așa cum este” (femeie trans, sub 49 de ani, jud. Prahova);
„Sufăr de depresie majoră, cred că clinică, din cauza a ceea ce mi s-a întâmplat în
legătură cu părinții mei (...) În general, părinții mei sunt destul de închiși în ceea ce
privește probleme transgender. Când le-am spus că sunt o fată, de fapt, și am stat să
le explic tot ce este necesar, s-au închis la această idee, automat. După care, au dat
«reject» la absolut tot ce ține de acest lucru, au încercat să mă «vindece», rezultând la
forța fizică și înlăturarea computerului și a altor lucruri care ar putea să mă «corupă»,
după care m-au forțat să fac anumite lucruri tipice masculine pentru a-mi reveni,
spunând că «cineva de pe internet m-ar fi corupt» și că «m-ar fi făcut transgender». În
ceea ce privește informarea lor, respectivii cred că «persoanele gay sunt bărbați ce se
cred femei», practic este aproape nulă. Totuși, motivul pentru care nu pot să trăiesc ca o
fată este pur și simplu deoarece nu sunt lăsată să o fac, iar de vorbit cu ei despre acest
subiect este aproape imposibil din cauza a ceea ce mi-au făcut în trecut și prin ce am
trecut” (fată trans, sub 20 de ani, jud. Satu Mare);
„Începerea tratamentului hormonal și efectuarea operației de mastectomie mi-au
îmbunătățit extraordinar de mult sănătatea mentală (reducerea gândurilor suicidale cu
50%). Mutarea într-o țară unde identitatea mea de gen este recunoscută și respectată a
dus la eliminarea completă a gândurilor suicidale” (bărbat trans, sub 49 de ani, rezident
în Anglia);
„Am fost diagnosticat cu tulburare de personalitate borderline cu decompensări
depresive în urmă cu doi-trei ani și am urmat un tratament pentru depresie și anxietate
timp de un an, însă nu m-am simțit cu adevărat mai bine până când am început terapia
hormonală cu testosteron” (băiat trans, sub 20 de ani, jud. Constanța);
„Da – în Romania, bunăstare există doar dacă 100% din prietenii tăi sunt oameni extrem
de bine educați și iubitori. Oamenii de pe stradă, autoritățile, familia, colegii de muncă
în general creează un mediu în care trebuie într-un fel sau altul să te ascunzi pe tine. Și
asta nu este bunăstare – creează tristețe și sentimentul că vrei pur și simplu să dispari
undeva, nu știi unde” (femeie trans, sub 39 de ani, din București);
„Din cauză că am trăit atât de mulți ani fără să știu nimic despre ce înseamnă să fii
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trans, mă consideram doar o femeie foarte depresivă, tristă și fără un loc al ei, iar
după ce am aflat despre ce înseamnă să fii trans... acum sunt un bărbat prins în corpul
unei femei depresive și fără bani sau ajutor sa facă nimic. Unul din motivele care îmi
alimentează depresia îi că joc rolul femeii ăsteia care nu sunt. Față de medici, familie,
școală, unii cunoscuți. Eu sunt femeie. Și mă consumă. Dorința să mă izolez de toți
crește enorm, mă afund toată ziua în muncă ca să fac bani, bani, bani, îs obsedat de
bani. Nu îmi vine să îmi iau ceva pentru că trebuie să strâng bani pentru că operațiile îs
foarte scumpe. Când ies in oraș și vreau să mă destind, mă gândesc numai că ar trebui
să fiu acasă muncind sau că oamenii ăștia nici nu știu cine îs cu adevărat, îi mint și pe ei
și pe mine. Mă macină și când zice cineva că îs timidă și introvertită. Nu sunt așa. Doar
nu mă simt niciodată bine nicăieri. Din cauza asta cred că am și o formă de anorexie. Nu
îmi plac formele mele feminine și nu mănânc. Toată lumea se bucură de tinerețea lor
și eu îs obsedat de muncă și de slăbit și mă simt bine doar pe internet unde îs bărbat
și nu știe nimeni cum arăt, cum mă cheamă, cum sună vocea mea. Deci starea mea
nu e bună deloc și nu a mai fost bună de când am început pubertatea și eram deodată
femeie. Lumea mă privea și mă trata ca pe o femeie. Detest lucrurile acestea. Înainte
eram doar un copil băiețos și nu îi păsa nimănui pentru că eram copil. Acum îs o enigmă
pentru retina României care nu înțelege ce vede, ce se întâmplă, dar când deschid gura
și vorbesc, văd că îs femeie și femeie rămân indiferent de orice efort al meu” (bărbat
trans, sub 25 de ani, din jud. Iași);
„Momentan o duc foarte bine – despachetez bagaj emoțional și continui să învăț lucruri
despre mine, despre cine sunt, de ce am unele probleme etc. Încă sufăr de depresie,
dar momentan sunt bine și o duc mult mai bine ca în adolescență (o ceață groasă de
anxietate și depresie îmi permează experiența de viață până să fi ajuns la facultate,
sincer). Ceața mentală/«brain fog», depersonalizarea, derealizarea, anxietatea socială,
tipare toxice de gândire, tot tacâmul de genul ăsta s-au îmbunătățit radical și continuă
să se îmbunătățească pe măsură ce fac un efort concentrat de a-mi adresa problemele.
Am ajuns în stadiul în care sunt o persoană funcțională și bine ajustată” (persoană
transmasculină non-binară, sub 25 de ani, jud. Cluj).

Aspecte demografice ale eșantionului
În finalul acestui capitol, vom prezenta mai în detaliu câteva aspecte demografice ale eșantionului
curent. Structura pe vârste este următoarea: o persoană sub 16 ani, 28 de persoane între 16 și 20
de ani, 32 de persoane între 21 și 25 de ani, 22 de persoane între 26 și 29 de ani, 31 de persoane
între 30 și 39 de ani, 7 persoane între 40 și 49 de ani, și 2 persoane peste 50 de ani. Dintre
respondenți, 94 de persoane (76%) locuiesc într-un oraș mare (peste 100.000 de locuitori), 18
persoane (15%) locuiesc într-un oraș mediu, iar 11 persoane (9%) locuiesc într-un oraș mic sau
în mediul rural. În cadrul eșantionului, 101 de persoane (82%) locuiesc în prezent în România, iar
52 de persoane (42%) locuiesc în București. Persoanele care nu locuiesc în România au indicat
țări de rezidență precum: Olanda, Marea Britanie, Italia, Spania, Germania, Serbia, Statele Unite,
Coreea de Sud, India, Japonia. Astfel, 11 participanți au declarat că sunt persoane migrante.
Privitor la apartenența etnică, 3 persoane sunt de etnie romă, 7 persoane aparțin altei minorități
etnice, iar o persoană aparține unei minorități rasiale.
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În privința educației, 52% dintre participanți au studii superioare, 42% au absolvit liceul sau o
școală profesională, iar 6% au absolvit școala gimnazială. Din totalul respondenților, 27% își
continuă studiile, iar 14% nu sunt angajați și nu muncesc. Pentru restul, 36% au un job full-time,
11% sunt freelanceri, 5% au un job part-time, 6% muncesc la negru, iar o persoană este lucrătoare
sexuală. Se remarcă faptul că 5 persoane au declarat că nu își pot găsi de lucru din cauza actelor
de identitate sau că și-au schimbat des locul de muncă din cauza reacțiilor transfobe ale șefilor
sau colegilor.
În privința situației socio-economice, o întrebare s-a axat pe managementul cheltuielilor în
gospodărie. Participanții au avut mai multe opțiuni, care indicau ușurința sau dificultatea de
a-și gestiona veniturile lunare. Răspunsurile au indicat că, pentru 25% dintre participanți,
gestionarea cheltuielilor este foarte ușoară sau moderat de ușoară; la polul opus, pentru 11%
dintre participanți, această gestiune este foarte dificilă. Restul eșantionului se păstrează în zona
mediană, între „aproximativ ușor” și „cam dificil”. În acest context, 22 de persoane consideră că
se confruntă cu mari dificultăți financiare, iar o persoană a declarat că nu are adăpost. În privința
vieții de familie, 6 persoane au declarat că sunt (sau au fost) părinți sau tutori, iar 3 persoane sunt
pe cale să devină.
În loc de concluzie, prezentăm mai jos câteva gânduri transmise de către participanți prin
intermediul acestui instrument de cercetare:
„Este extrem de important ca în România să fie adoptată o lege dedicată persoanelor
trans, pentru recunoașterea identității lor de gen și pentru stabilirea unui cadru
instituțional pentru furnizarea de servicii medicale specializate pe nevoile acestor
persoane” (bărbat trans, peste 40 de ani, rezident în Anglia).
„Poate acum vor fi și persoanele de genul nostru acceptate și respectate” (persoană
androgină, sub 25 de ani, rezidentă în Germania).
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Experiențele individuale ale persoanelor trans
Paginile acestui capitol cuprind o colecție de mărturii sau, mai degrabă, de voci care până
acum nu au fost auzite. În marea lor majoritate, persoanele trans trăiesc foarte discret, din
diverse motive. În unele cazuri, ele nu sunt „out”, adică cei apropiați nu știu aproape nimic despre
identitatea lor de gen. Unora le este încă foarte greu să explice despre aceste lucruri celor din
jur. În aceste pagini, însă, persoanele trans intervievate și-au prezentat unele dintre cele mai
intime experiențe, aspirații, frustrări și dorințe. Mărturii despre copilărie, familie, educație și
adaptare (sau inadaptare) – toate acestea se regăsesc, în detaliu, în mai multe extrase care sunt,
deopotrivă, emoționante și revelatoare. Deși nu există subiecte tabu în discuțiile cu persoanele
intervievate, cititorul va fi pus în fața unor dovezi de demnitate și forță interioară. Toate aceste
persoane au trecut prin experiența de a simți că „ceva este în neregulă” cu ele, în plan corporal,
emoțional, social și identitar. Dar tot ele sunt cele care au reușit să își asume identitatea de
gen, să își închidă rănile și să trăiască în congruență cu sine. Păstrarea unei identități sociale
care nu le aparținea este, pentru mulți, o cerință imposibilă, iar persoanele trans intervievate
demonstrează – de multe ori, fără să conștientizeze – o formă de eroism: acela de a merge pe un
drum extrem de dificil, dar în acord cu experiența lor profundă, autentică.

Identitatea de gen și procesul de tranziție
Identitatea de gen începe să se contureze încă din primii ani de viață, dar poate exista o distanță
de ani, chiar decenii, între momentul când o persoană realizează că rezonează cu o identitate de
gen, alta decât cea desemnată la naștere, și momentul în care își asumă sau nu (public) ce ar
putea decurge din acest fapt. Așadar, în astfel de cazuri, procesul de tranziție (către identitatea
de gen asumată) poate fi unul de (lungă) durată.
Indiferent de traseul ulterior, majoritatea persoanelor intervievate au relatat că asociază primele
conștientizări ale identității de gen cu episoade din prima copilărie. Unii respondenți au povestit
că, deși le-au împărtășit încă de atunci unor apropiați că aveau sentimentul că se identificau cu
alt gen decât cel atribuit la naștere, s-au confruntat cu reacții de neîncredere sau de respingere
din partea celorlalți, ori cu încercări de bagatelizare sau minimalizare a aspectelor dezvăluite.
Iar multiplele și variatele presiuni și tentative de invalidare a experienței lor de către ceilalți este
posibil să fi contribuit la acutizarea disforiei de gen și a sentimentului de inadecvare, spun unii
participanți la studiu.
Teama de respingere, teama că nu vor fi înțeleși și acceptați, teama că ar putea întâmpina
ostilități sau violență, și/sau că ceilalți ar putea pune presiune pentru a-i deturna de la decizia
de a-și începe sau continua tranziția – toate acestea pot întreține stări de neliniște și de tristețe
profundă pentru persoanele transgender, iar astfel de situații ajung să explice, conform unora
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dintre intervievați, de ce mulți ajung să se ascundă, să-și reprime perioade îndelungate gândurile
și intențiile legate de tranziție, să se simtă excluși sau să se auto-excludă din anturaje, ori chiar
să recurgă la tentative și comportamente auto-agresive (în trecutul unora dintre intervievați se
regăsesc episoade depresive și idei sau tentative de suicid).
Potrivit unor situații descrise de respondenți în legătură cu trecutul lor, majoritatea celor din jur
confundă identitatea de gen cu expresia de gen și/sau cu orientarea sexuală. Printre altele,
persoanele cisgender din proximitate asociau în mare măsură identitatea de gen și sexuală
cu prezența/absența unor particularități anatomo-fiziologice, morfologice și funcționale. Drept
urmare, multe astfel de persoane din imediata apropiere (familie, vecini, colegi, cunoștințe)
se conformau unor tipare sau impuneau comportamente atribuite în mod convențional strict
categoriei femeilor cisgender sau bărbaților cisgender. Implicațiile, însă, au fost profunde.
În acest context, mai multe persoane transgender intervievate pentru acest studiu au criticat
stereotipurile de gen, precum și referințele exclusiv cisgender și heteronormative, care le-au
fost transmise ori impuse prin educație, și au condamnat limitările inerente acestora și impactul
asupra dezvoltării lor, asupra relației cu sine și cu cei din jur.
Respondenții au relatat că au crescut cu senzația că era „ceva în neregulă” cu ei, pentru că nu se
identificau cu informațiile care le erau oferite cu privire la identitatea de sex-rol și cu prescripțiile
de rol legate de masculinitate și feminitate.
„Este un mediu prea segregat, care, ulterior, prin evoluția de vârstă, consider că
înfrânează idei, taie posibilități, și, de ce nu, chiar șansa unor oameni de a descoperi
lucruri și oportunități pe care nici nu și le pot închipui, pentru că s-au născut de un
anumit gen” (persoană gender-fluid, 42 de ani, București).
„În afară de niște prietene și de niște colege de la facultate care m-au acceptat total, în
rest am avut prietene care îmi tot ziceau: «Trebuie să-ți revii», și nu prea m-am exprimat
așa, feminin. […] O fată, care e ca o soră, a zis că mă acceptă, dar într-un final a zis că
ea nu e de acord și că îmi stă mai bine băiat. O prietenă, fostă, de la care, culmea, am
asimilat multe în materie de beauty, de feminin, nu era de acord, dar închidea ochii, ca
să zic așa. Mult mai tolerantă era X [partenera mea – n.r.], care, la început, părea să fie
aproape de acord cu totul, dar de fapt nu e. A folosit asta inclusiv ca un șantaj, adică:
«Dacă mai ești așa, feminin, o terminăm». Până la urmă, mi-a dat de înțeles că ea nu
acceptă și că tot aștepta să-mi «revin». Și două prietene de la facultate au fost cele care
s-au și îndrăgostit de mine, m-au și acceptat total, și cu ele am putut să mă exprim, și
să avem multe conștientizări în materie de viață și în privința asta în special. Ele au
acceptat total și e minunat așa, să te accepte cineva total, simți că te și iubește mai mult
decât cineva care spune: «Îmi place de tine, dar trebuie să te schimbi». Pe când ele erau
chiar fascinate de un plus de feminitate. […] Una dintre fetele de care-mi plăcea zicea:
«Tu nu ești cu adevărat bărbat», sau ceva de genul ăsta. Deci, când a fost să vorbim,
spunem tot, ne arătăm vulnerabili, și, când a fost să ne acceptăm, nu. «Ai fost o dată fată,
gata!»” (persoană trans care se identifică cu ambele genuri, 20+ de ani, Constanța).
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Realitățile documentate arată că persoanele transgender se raportează diferit la identitatea de
gen nu doar în raport cu populația cisgender, ci și de la un caz la altul. Spectrul identității de
gen este mult mai variat decât clasica încadrare feminin/masculin, și include genuri proxime și
diferențe specifice pe care fiecare persoană ajunge să le conștientizeze și să le exploreze în timp,
pe parcursul experiențelor trăite. În consecință, raportarea la tranziția de gen este și ea diferită
de la un caz la altul, în sensul că necesitatea și alegerea de a parcurge sau nu tranziția de gen
(parțială sau totală) depind de fiecare persoană în parte. Astfel, unele persoane aleg să parcurgă
atât tranziția socială, cât și medicală (hormonală și chirurgicală) și juridică, alte persoane optează
pentru o tranziție parțială sau doar pentru un singur (sub)tip de tranziție, altele nu doresc sau nu
pot să parcurgă niciun tip de tranziție din diferite motive (medicale sau de altă natură).
„Hai să o luăm cu începutul, să o luăm din copilărie, de când eram mic, pentru că eu, în
sinea mea, știam dintotdeauna că sunt băiat și că mă simt băiat, dar nu știam cum să
explic lucrul acesta, nu știam că e un lucru anume, și nu știam că e ok să fii așa. Primele
semne au apărut undeva pe la 4-5 ani, din ce îmi aduc eu aminte conștient, 6 ani, așa. Mă
jucam doar cu jucării de băieți, refuzam orice haine de fete, eram îmbrăcat forțat în rochii,
fuste ș.a.m.d. și izbucneam în plâns, și efectiv nu voiam să ies pe ușă, din casă, îmbrăcat
așa. Părinții mei și familia mea aveau o întreagă ceartă, era scandal cu mine că trebuia să
mă îmbrac așa iar eu refuzam, până la un moment dat când nu aveau ce să-mi mai facă
și mama mă lăsa să fac ce voiam eu. Fusta și rochie nu am purtat niciodată de bună voie,
ca să zic să încerc, nu am încercat pentru că am vrut eu pur și simplu, ci am fost forțat și
cam asta a fost” (bărbat trans, 34 de ani, oraș de mărime medie din România).
„Identificarea [ca persoană trans – n.r.] am făcut-o la [vârsta de – n.r.] trei ani de zile,
trei ani spre patru ani, când mi-am dat seama că nu eram așa cum mi se cerea să fiu de
către familie și persoanele apropiate. Mi-am dat seama că sunt o fată, și acest lucru a
fost respins de către familia mea. Și, deși nu am renunțat la ideea aceasta, în timp, din
cauza mediului nefavorabil, mi-am ascuns, din ce în ce mai tare, și identitatea de gen și
identitatea sexuală, până am ajuns să le reneg complet, să uit, să le bag sub preș, un fel
de «suppressing memories» [amintiri reprimate – n.r.], și acest lucru s-a întâmplat cam
în liceu, când am avut niște traume psihice, din cauza morții unui membru al familiei
mele, în fața mea. Mi-am redescoperit genul real, ca să zic așa, când eram cu partenera
mea, ea dându-mi un mediu prietenos și în care mă puteam dezvolta cum doream. M-a
susținut mereu și atunci mi-am readus aminte, propriu-zis, de toate aceste sentimente
pe care le-am băgat sub preș. Coming out-ul l-am făcut la 29 de ani sau 28, cam așa. Am
fost susținută de partenera mea. Părinții mei nu mă acceptă în continuare și speră «să
treacă», să mă fac «bine»” (femeie trans, 32 de ani, București).
„Când eram mic, nu prea înțelegeam eu care era diferența între fetițe și băieței. Eu voiam
să fac anumite lucruri, voiam de exemplu mașinuțe, și mi se spunea că sunt de băieței.
Eu nu înțelegeam: «Cum adică pentru băieței? Eu vreau mașinuță, ce e aia?» Și, din cum
au putut ai mei să îmi explice, [diferența – n.r.] făcea referire la felul cum fac pipi copiii,
mai exact la aparatul lor prin care urinează, și atât înțelegeam, știam că pe acolo se
face pipi și atât. «Băieții au cuculeți și fetițele au păsărică.» Eu nu prea înțelegeam care
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e ideea: «Adică eu, dacă nu am cuculeț, de ce nu pot să mă joc cu mingea?» […] Până la
urmă, am avut parte de niște părinți ok și m-a ajutat chestia asta. Păi, așa, să mă lase să
fiu cum vreau eu, adică să nu mă oblige să țin părul lung. I-am zis mamei să mă tundă,
m-a tuns, dar, bine, nu pe loc, a trebuit să mă rog puțin de ea. Probabil că era mult mai
ușor să accepte, pe vremea aia, în 87-88, că avea o fetiță care era băiețoi, că practic așa
mă vedeau, eu eram băiețoiul familiei, și mă bucuram de chestia asta. Singurele traume
erau când mă îmbrăcau în rochițe pentru diverse ocazii. […] Eu am știut întotdeauna
[…] că trebuia să mă nasc băiețel. […] Nu știu, era o chestie dinăuntrul meu, simțeam
ca și când, nu știu, îți este foame, știi că nu poți să explici când îți este foame, te doare
stomacul sau nu, nu știu, mă durea sufletul, mă durea mintea, era nasol” (bărbat trans,
34 de ani, București).
„Practic, asta [asumarea identității de gen – n.r.] a început din copilărie. Din punct de
vedere sexual a început la 15 ani, însă nu am știut niciodată să mă identific. Adică,
simțeam despre mine că nu aparțin sexului masculin sau genului masculin, dar nu
știam să identific chestia asta și o credeam ca fiind o anomalie cu care pot să trăiesc.
Nu s-a întâmplat lucrul ăsta și, la un moment dat, au apărut niște lucruri, am început să
văd, să îmi pun niște întrebări, [am înțeles – n.r.] că lucrurile nu stau chiar așa, că există
și alte persoane. [...] Am fost identificată mult timp, 30 și de ani, ca bărbat, nu ca femeie,
deși, la un moment dat, când am început să mă înțeleg mult mai bine, după 27 de ani
mai ales, a început să fie deranjant să nu pot să îmi asum, să nu pot să spun cuiva: «Eu
sunt mai mult femeie decât bărbat», și atunci cumva tăceai din gură și mergeai mai
departe. Cam ăsta a fost procesul să ajung la 34 de ani, când am pus piciorul în prag și
atunci a fost ok, de fapt la 33 de ani a început pur și simplu procesul” (femeie trans, 36
de ani, București).
„Sunt unele persoane, prietenii apropiați, care știu chestia asta, și îmi vorbesc la
masculin. Mă rog, eu nu prea sunt bun la explicații, nu mă pricep să stau să explic. Am
spus că mă simt așa de când eram mic. Deci, prietenii apropiați știu. Și mă gândesc că,
dacă fac tranziția, după un timp o să reușesc să îi fac și pe restul să accepte și să vadă”
(băiat trans, 18 ani, Constanța).
„În copilărie am fost, să zicem, destul de neutră, adică eu nu mă vedeam în mod
special nici ca băiat, nici ca fată. Nu simțeam diferențe, dar tânjeam totuși să fiu fată,
mi-ar fi plăcut să am părul mai lung, mi-ar fi plăcut totuși să încerc niște chestii care
erau considerate [pentru fete – n.r.]. Știu că, undeva pe la 4-5 ani, stăteam așa și mă
gândeam: «Da’ de ce pe mine nu mă dă mama la balet?». Pe toate fetele le dădea, ceva
de genul asta. Nu era o chestie să zic: «Mamă, vreau neapărat», am fost destul de neutră
din toate punctele de vedere, adică, mă rog, interesele mele și activitățile mele erau mai
degrabă masculine, dar nu mi-au plăcut sporturile, de exemplu, violența, contactul fizic,
chestiile astea, nu.” (femeie trans, 51 de ani, București).
„[…] Eu m-am identificat [ca fată – n.r.] de mică, pentru că furam practic rochiile surorilor
mele, și, oricum, eram fascinată de comunitatea, de lumea femeilor, și nu mă regăseam
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ca băiat. Practic, și când mă strigau pe nume, la vârsta de 11 ani, toată lumea mă știa
cu porecla [X – n.r.], care este unisex. Doar la școală mă strigau după numele meu [din
documente – n.r.]” (femeie trans, 27 de ani, București).
„Eu sunt non-binary [persoană non-binară – nr.]. […] Am trecut, așa, printr-o perioadă,
un an și jumătate, o perioadă mai intense, de când am realizat că sunt trans... Nu știu,
nu am mai ieșit din casă, nu am mai făcut mare lucru. Practic, non-stop numai asta era
preocuparea mea. […] Citeam. Citeam în continuu. Noaptea nu prea dormeam... […] În
perioada aia de un an și jumătate am încercat să-mi dau seama ce vreau, ce-mi doresc,
ce e cu mine... Și dup-aia m-am liniștit. […] Am încercat să fiu cât mai onestă cu mine
și să-mi sau seama exact unde mă încadrez, și sunt mai mult spre partea feminină”
(persoană trans non-binară, 33 de ani, Iași).
Chiar dacă au avut de traversat un traseu anevoios pentru a-și asuma identitatea de gen,
majoritatea intervievaților și-au afirmat încrederea că, dând curs acestui imperativ personal, au
luat cea mai bună decizie pentru ei. Din discuții a reieșit frecvent ideea că depășirea îndoielilor și
a sentimentelor de rușine, teamă și culpabilitate asociate cu tranziția a însemnat o experiență de
viață salvatoare, în sensul că neasumarea ar fi creat prea multă suferință și ar fi redus dramatic
motivația de a trăi.
De asemenea, au fost și respondenți care și-au afirmat chiar mândria de a fi „diferiți”, de
a fi transgender, și care s-au declarat recunoscători că au avut parte în trecut de educația
heteronormativă și cisgender a „celuilalt sex”, întrucât aceste experiențe i-ar fi ajutat să aibă
acces la o cunoaștere mai extinsă a normelor de gen, pe care au integrat-o ulterior propriei
identități.
„Am avut o discuție la un moment dat cu cineva, un prieten, care îmi susținea sus și
tare, bătea cu pumnul tare în masă că eu sunt bărbat, și eu îi ziceam «NU, sunt bărbat
transgender». Nu înțelegea, și îi ziceam: «Tu nu sângerezi, tu nu ai avut sâni, ai crescut
altfel, te-au luat și te-au educat altfel». Și, sincer, nu îmi pare rău că nu m-au luat să mă
crească ca pe un băiat. Am avut o perioadă în viață când mi-a fost super rău cumva […].
Dar, de fapt, stau și îmi dau seama că e mult mai mișto așa, că am acces la o latura mult
mai emoțională a oamenilor, pot să mă bucur de o îmbrățișare, […] să mă bucur că am
parte de experiența asta” (bărbat trans, 34 de ani, București).
„Foarte mulți ani am simțit, așa, că fac un lucru rău, că pășesc pe un teren interzis. Și
am pășit cu pași mici, mici, mici, iar asta a durat foarte mulți ani, dar până la urmă zic
că a fost chestie bună, m-am descoperit. M-am descoperit foarte mult după tranziție,
atunci când am început să cunosc și alte persoane din comunitatea LGBT. […] plus că,
începându-mi tranziția medicală, mi-am dat seama cât de disforică eram corporal și că,
pe undeva, afirmarea feminității mele era, așa, mai mult ca o chestie de revoltă – trebuia
să mi-o arăt cumva, și era foarte dificil în momentul când arătam a bărbat, ca să zic
așa, și de aceea încercam practic să fiu prea feminină ca aspect. Nu era ok, și mi-am dat
seama că lucrurile astea nu contează foarte mult. Contează cum te simți.
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Eu acum mă simt ok în corpul meu și sunt văzută ca femeie chiar dacă nu mă machiez,
chiar dacă umblu într-un stil destul de neutru. Asta mi-a dat într-un fel încredere în
mine, și nu mai țin morțiș să mai arăt niște chestii, cum țineam la un moment dat. Am
avut și eu niște faze cu tocuri, cu nu-știu-ce, dar acum nu mai am o nevoie stringentă.
Adică, îmi plac, mai port, dar nu tot timpul, și, așa, e altfel, e altă percepție, e diferită.
Când am ajuns la 46 de ani și am citit despre persoane trans, mi-am zis: «Uite, dom’le,
există o soluție, uite că nu sunt singură, mai sunt oameni ca mine», fiindcă așa aveam
sentimentul, că sunt undeva singură sau că sunt foarte-foarte puțini oameni, și am ajuns
la concluzia că sunt destul de mulți, dar mulți sunt foarte reprimați și preferă să ducă
o viață în minciună, pentru că le este frică să facă pasul, ca să zic așa. La mine a durat
cam două luni de zile perioada asta de căutări și de experimentări. Și unul dintre aceste
experimente a fost să îmi cumpăr niște vouchere de epilare definitivă. Bineînțeles
că am cumpărat varianta pentru bărbați, care cuprindea pieptul și axilele; epilare cu
laser, de fapt IPL, și epilare cu electroliză se folosesc mai degrabă pentru părul facial.
La axile nu a fost nicio problemă, mai ales că era o zonă unde nu se vedea, dar la față
am început pe la colțurile mustății și aveam niște fire ca niște paie, mă umflasem și
arătam ca naiba. Și eram cu maică-mea la masă, așa, la un metru în fața mea, și îmi
zice: «Ce ți-ai făcut la mustață?». «Păi, știi, m-am dus și mi-am făcut epilare definitivă
cu electroliză, am început puțin, așa, pe aici. «Epilare pe față? Da’, ce, ești femeie?» «Da,
sunt transgender»” (femeie trans, 51 de ani, București).
„[…] atunci când nu există informații, știi bine că ai senzația că este ceva greșit cu tine și,
un pic, bucățica asta rămâne cu tine toată viața. […] Din punctul meu de vedere, eu nu mă
consider nici bărbat, nici femeie. Uneori am accente de masculinitate, alteori am accente
de feminitate, dar nu este o constantă în existența mea. Tind să abordez o vestimentație
relativ «gender neutral» [neutră din punct de vedere al genului – n.r.], ceea ce a fost o
mană cerească, atunci când a fost posibil. Pentru că, din păcate, având 42 de ani, eu am
prins și perioada aceea, comunistă, în care genurile însemnau și o anumită amprentă
vestimentară și o anumită amprentă comportamentală. Eu, dintotdeauna, am cunoscut
reproșul: «Ești fată; de ce faci asta? O fată nu face asta!», pentru că, da, în acte sunt de
genul feminin. După aceea, în școală, era întotdeauna partea aceea, în care uniformele
de fete și de băieți deja fac o segregare pe sexe, și lucrul acesta se imprimă oarecum.
Țin minte că purtam pantaloni pe sub fustă și mă simțeam mai «safe» [în siguranță
– n.r.], în ciuda faptului că, făcând chestia asta, întotdeauna îmi luam mult mai multe
reproșuri. Dar eu mă simțeam mai «safe». Informația, din păcate, despre gender-fluid,
am obținut-o foarte târziu. Până atunci, am considerat că sunt stilul acela de «tomboy»
[«băiețoasă» - n.r.], cum este caracterizat în literatura engleză. Da, pur și simplu, pe
ideea de „Zoe, fii bărbată”, ca să ne întoarcem și în literatura noastră.
Uneori, mi se întâmplă să mă uit și în oglindă, uneori chiar simt că aș vrea să fac ceva
feminin față de mine, și alte dăți este: «Pe bune? Nu! Cum am supraviețuit? Ok, eu cu
identitatea mea nu prea mă înțeleg, iau ce haine nimeresc...». Scuza mea era ceva de
genul ăsta: astea erau curate, pe astea le-am apucat azi de dimineață. Mi-am făcut un
«lifestyle» [stil de viață – n.r.] din chestia asta, ca să pară că «that’s it» [asta e – n.r.].
Și cam așa am supraviețuit. Iar, ulterior, când am aflat că nu sunt singură și că lucrul
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ăsta nu este atât de anormal și de pus la colț și de blamat, până la urmă, și că fac parte
dintr-o familie mult mai mare, recunosc că am plâns. Am plâns, pentru că foarte mulți
ani m-am blamat pentru lucrul ăsta. Adică, țin minte că tata, de exemplu, îmi spunea,
la un moment dat: «Tu, cu comportamentul ăsta, te aștepți ca vreodată să îți găsești pe
cineva cu care să îți împarți viața? Tu nu o să ai niciodată familie!». [Acestea sunt – n.r.]
textele pe care, probabil, mulți din comunitate le-au auzit.
Eu nici nu realizam că fac parte din comunitatea LGBT, dacă îți poți închipui. Cu toate
astea, știu că întotdeauna am urât ideea de a pune pe cineva la colț pentru că gândește
sau că face ceva, altceva, altfel. Apoi, mi-am zis: «Da, pentru că și eu eram la fel!». Vine
oarecum ca o scuză, dar cred că este dincolo de identitatea de gen sau de orientarea
sexuală, atitudinea de a nu fi de acord cu a pune pe cineva la colț, pentru că nu este de
acord cu o majoritate sau cu altcineva, pentru că, din punctul meu de vedere, asta este
definiția bullying-ului [hărțuirii – n.r.] și nu are nicio treabă cu a trăi într-o societate
echilibrată” (persoană gender-fluid, 42 de ani, București).
„Când am ales eu să vorbesc despre mine la masculin, mi se pare că eram destul de
mic, undeva la șapte ani, cred. La școală a fost ok. Odată ce am ajuns la facultate, mi-am
făcut coming out-ul din prima, pentru că am cunoscut niște persoane tot din comunitate
și mi-am zis că pot să bag mâna-n foc că tipul și tipa aia sunt așa, și a fost ok. Profu’ nu
știa ce sunt, era încurcat, îmi vorbea ba așa, ba așa [ba la feminin, ba la masculin], și
i-am zis, până la urmă: «Știți, domn profesor, eu aș prefera să îmi vorbiți la masculin».
Și am avut norocul că el a mai avut pe cineva, o persoană trans, în timpul facultății, când
era el student, și a înțeles mult mai bine. Dar, din păcate, acea persoană a recurs la
suicid, mi-a zis că nu a mai rezistat și s-a îndreptat către asta” (bărbat trans, 24 de ani,
oraș din sud-estul țării).
„Pe Facebook am fost vehementă în ultimii ani, numai cine-i bleg nu se prinde. Dar
nu am avut probleme, nici măcar de la rude, că am o mulțime de neamuri, verișoare,
mătuși pe Facebook. Culmea, din astea foarte religioase. Nici măcar cu ele. Da, nu ne
vedem foarte des, dar nu au fost niciodată probleme, vai de mine, și-au dat seama, nu
ne mai sunăm. E destul de ok. Și sunt convinsă că, dacă știu ele, știu și restul neamurilor
de la bunică-mea, și n-am văzut nicio reacție pe nicăieri, când m-am dus. Sunt un caz
mai mult decât fericit și nu dintre puținele cazuri fericite. […] Frati-miu cred că a fost mai
reținut la un moment dat, până a plecat în Anglia. El și nevasta lui. Și, după vreo cinci ani
de Anglia.... Altă civilizație. Și din vocabular văd schimbarea. […] Am zis: «Frati-miu, ai
făcut bine că ai plecat în Anglia». Și asta recunosc și ei, de fapt: «Băi, ne-am dus în altă
parte și ne-am dat seama că e altă lume»” (persoană non-binară, 34 de ani, Iași).

Relația persoanelor transgender cu familia și cu cercul de apropiați
Ceea ce a contribuit substanțial la acceptarea de sine și la îmbunătățirea calității vieții persoanelor
transgender a fost crearea unor rețele de suport compuse pe cât posibil din membri ai familiei și
din prieteni dinaintea tranziției, precum și din prieteni dobândiți după tranziție, unii dintre aceștia
eventual fiind la rândul lor membri ai comunității LGBT+, din spusele majorității celor intervievați.
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Însă pentru cei mai mulți nu a fost deloc ușor să ajungă la această „formulă” de trai, unul dintre
motive fiind acela că au avut de întâmpinat atitudini și comportamente contradictorii, oscilante
sau ambivalente din partea unor persoane apropiate, dintre care unele au escaladat până la
reacții de ostilitate, violență, respingere totală.
Unele persoane transgender au povestit că s-au străduit timp de mai mulți ani să se încadreze în
convențiile de sex-rol dictate de societate și că au făcut compromisuri pentru a obține acceptarea
și aprobarea celor din jur, însă că falsul confort și falsul sentiment de apartenență pe care le
obțineau din acest raport inautentic cu sine (cu propriile emoții, sentimente, dorințe și așteptări)
au ajuns să declanșeze pe termen lung sentimente de inadecvare, depresii, anxietate. În cele
din urmă, mulți dintre cei care au trecut prin aceste experiențe spun că au ajuns la concluzia că
sacrificiile și compromisurile nu se justificau, câtă vreme acestea le alimentau stări de tensiune,
nemulțumire, suferință.
Decizia auto-dezvăluirii identității de gen („coming out”) rămâne însă un subiect sensibil pentru
multe persoane transgender din România, dintre care unele rămân scindate între mesajele pe
care le transmit apropiaților (rude, prieteni, colegi, cunoscuți) care cunosc (parțial sau în detaliu)
acest aspect, și mesajele pe care le împărtășesc sau pe care le ascund de cei care nu cunosc
realitatea lor interioară. În general, potrivit respondenților, auto-dezvăluirea este un proces care
se produce treptat și selectiv, preferabil în cadru restrâns, în relație cu persoanele în prezența
cărora se simt în siguranță și din partea cărora simt că există (potențial de) acceptare și înțelegere.
„Coming out-ul nu prea l-am făcut foarte devreme, ca să zic așa. Am început tranziția
prin 2002. Acum am 43. M-am născut în 74. Deci, [am făcut tranziția – n.r.] la 28 de ani.
Lumea nouă, care nu mă cunoaște [dinainte de tranziție – n.r.], nu știe. În principiu, nu
a bănuit nimeni nimic. Există și lume veche, care mă știe de dinainte, și nu am ce să fac.
Și, dacă cunosc lume de încredere și din lumea nouă, deci care ajunge să intre în grupul
nostru și să se integreze, să ieșim prin oraș, la bere și la nu-știu-ce, mai zic și la lumea
nouă. Lumea veche, care mă știe, nu zice fără consimțământul meu. Până acum nu am
avut probleme de-astea, să mă dea cineva de gol fără să vreau eu. Și, până acum, nu
am mai cunoscut pe nimeni în aceeași situație. Grupul meu de prieteni nu e foarte mare,
dar e constant, de ani de zile, și e format din persoane cis” (bărbat trans, 43 de ani,
Constanța).
„Pe mine mă îngrijorează familiile acelea în care nu ai acces la informație, indiferent
că sunt din mediul urban sau rural, în care se încearcă, prin orice mod, a te vindeca
de «apucăturile» care, din punctul lor de vedere, nu sunt la locul lor. Din păcate, vor
trece generații. Ce am putea să facem acum ar fi să încercăm cât mai multă informare,
cât mai multă culturalizare, astfel încât să se înțeleagă că «a fi diferit» nu înseamnă
a fi un monstru. Să se înțeleagă că «a fi diferit» nu înseamnă că trebuie să te vindeci
sau că trebuie să repari ceva, ci trebuie să îți accepți diferența și trebuie să înțelegi că,
până la urmă, fiecare dintre noi este diferit, realitățile sunt într-o continuă schimbare.
Acum câteva zeci de ani, a te săruta pe stradă era ceva îngrozitor, acum este acceptat,
oarecum societatea a învățat să mai accepte și anumite sentimente. Ei, poate, în timp,
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societatea va învăța să accepte și diversitatea, în adevăratul sens, nu doar declarativ și
nu doar politic, căci, din păcate, abia în acest stadiu suntem” (persoană gender-fluid, 42
de ani, București).
„A fost o călătorie destul de lungă până am ajuns să aflu că există un astfel de termen
[termenul «transgender» – n.r.] și să mi-l asimilez. După copilărie, după perioada aia
inocentă, când practic nu contează ce gen are fiecare, când te joci cu cine vrei să te
joci ș.a.m.d. În copilărie simți că ești diferit, dar nu este foarte mare presiunea. Apoi a
început pubertatea, au început transformările. Am avut un super șoc prima dată când
am avut de-a face cu menstruația și când încerca mama să îmi explice cum că: «Toate
fetele trec prin asta, obișnuiește-te cu ideea, că nu este nimic nelalocul lui» și că așa
o să fie nu știu cât timp de acum încolo. Am avut un acces de furie și i-am zis: «Dar ce
treabă am eu cu fetele, că eu nu sunt fată, nu am nici o treabă cu fetele?», la modul
în care mama a rămas super șocată. Nu m-a luat în serios, dar ăsta a fost unul dintre
semnele mele târzii, ca să zic așa. Îi mai dădusem câteva hint-uri [indicii – n.r.] înainte,
cum că nu sunt ok cu mine așa și că nu mă simt bine în corpul meu. Ea are mai multe
prietene, fete, și toate veneau pe la mama prin vizită, mă cunoșteau, interacționau cu
mine, mă plăceau ca și copil, nimic de zis, dar tot timpul aveau ceva de comentat, în
genul: «Mai lasă-ți și tu părul lung, mai încearcă și tu puțin să te machiezi, comportă-te
și tu cu gesturi mai feminine, că doar ești fată», că doar nu-știu-ce. Eu m-am făcut că nu
le aud, până când, la un moment dat, îmi ajungea în gât toată treaba și scoteam chestii
de genul: «Oi fi eu fată din punct de vedere fizic, dar nu simt eu, nu mă simt fată», și
rămânea toată lumea blocată și nu mai știa cum să reacționeze. […] Se uitau una la alta,
se uitau la mama, și ea rămânea blocată, pentru că nu știa ce să le spună, pentru că eu
nu știam cum să îi explic lucrurile astea, nu aveam termenii necesari ca să fie și credibil.
Mama, de fel, are chestia asta, nu numai cu problema de a fi trans, are problema că,
atunci când nu îi convine ceva, face foarte urât și ridică vocea. Dacă nu acolo, de față cu
cineva, apoi îmi făcea capul mare. Și îmi era foarte frică de ea și de reacțiile ei, de-aia am
și stat ascuns atâta timp, am dat în depresie” (bărbat trans, 34 de ani, oraș de mărime
medie din România).
„Eu nu sunt trans-ul care să facă o tranziție, eu sunt în categoria non-binar-ului. […]
Pentru mine e irelevant dacă taică-miu știe sau nu. Iar la maică-mea cred că ar fi la
fel de: «A, ok», dacă i-aș spune de non-binaritate. Așa cum mi-a acceptat orientarea
[sexuală – n.r.], așa mi-ar accepta și asta. […] Nu știu dacă e ceva definitoriu, sincer. Nu
aș putea spune că s-au schimbat foarte multe la mine, în afară de faptul că am reușit să
pun un punct pe i și să-mi dau seama... Eu, acum vreo 15 ani, m-am gândit foarte mult la
tranziție. Apoi mi-am zis: «Dar nici aia nu mi se potrivește, deci, ce dracu-i cu mine? De
ce sunt așa?» Până am reușit să definesc exact. Nu am probleme să mi se spună într-un
fel, sunt confortabilă cu oricare pronume, nu mă deranjează, nu sunt genul” (persoană
non-binară, 34 de ani, Iași).
„E o poveste mai complicată, pentru că nu știu dacă vreau efectiv să încep tranziția aici,
să mă încurc cu cine știe ce probleme. […] Prefer să depun eforturi să plec din țară,
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într-un an, doi. Stau singură cu părinții mei, și ai mei nici în casă nu mă lasă să mă
exprim binar. […] Mai degrabă, eu încă am două identități aproape complet paralele.
Una este cea de persoană semi-publică, [...] și cealaltă identitate e asta [de persoană
trans – n.r.]. […] Aș prefera să mă mut în altă țară, și atunci lucrurile ar sta diferit, nici
nu ar mai fi problema cu ce zice lumea, ce zic rudele. […] Mai ales mamei i-am zis
mai multe despre ce vreau să fac și mi-a zis că mă sprijină, că e ok cu mine, vrea să
fiu fericită, că a crescut un om, nu o fată sau un băiat. Dar, în același timp, de foarte
multe ori mă cicălește, îmi atrage atenția că nu mă îngrijesc, că ce fată sunt eu, că nu
gătesc, stereotipuri de genul acesta. […] Ai mei de mulți ani mă țin, așa, în debara. Mie
mi-e teamă că, dacă aș încerca să am acea discuție cu tata, ar trebui, probabil, să mă
pregătesc serios, în prealabil, să plec. Să mă mut” (femeie trans, 26 de ani, Constanța).
„Nu mi s-a întâmplat să fiu discriminat, pentru că sunt foarte selectiv cu persoanele care
află [despre tranziția de gen – n.r.]” (bărbat trans, 28 de ani, Cluj-Napoca).
„Fosta mea [iubită – n.r.] a reacționat foarte bine, nici nu mă așteptam. A fost super
încurajatoare. Și mi-a plăcut că nu m-a contrazis, nu mi-a zis că nu e adevărat. Când
eram împreună, ea a fost prima persoană căreia i-am spus: „Cred că îmi plac și băieții”,
și a fost super ok și m-am simțit safe [în siguranță – n.r.] să vorbesc cu ea” (persoană
trans non-binară, 33 de ani, Iași).
Mai mulți participanți la acest studiu au susținut că, printre reacțiile inițiale ale unor apropiați,
la aflarea veștii despre identitatea lor de gen, ar fi fost să le recomande să meargă la un preot
sau să consulte un medic sau un psiholog. De asemenea, majoritatea persoanelor transgender
intervievate spun că au avut parte cel puțin o dată de mesaje ofensatoare sau care (pot) să
incite la ură, direct sau indirect, din partea unor preoți sau a unor membri ai unor comunități
religioase, mai cu seamă din partea Bisericii Ortodoxe Române și a unor organizații apropiate
acesteia, în preajma Referendumului pentru redefinirea familiei din 2018.
O altă reacție întâlnită din partea unor apropiați/cunoscuți ar fi fost și aceea de a nu separa
ideea de identitate de gen de orientarea sexuală, și/sau de a presupune că persoana trans ar
avea o anume orientare sexuală, eventual de a pune presiune sau de a discrimina pe baza acelei
presupuneri, ori de a cere „asigurări” că persoana trans din fața lor este heterosexuală.
„O mătușă a mea începuse... Am mers o dată într-o vizită și era și ea pe acolo și a început
să facă extrem de urât, gen ditamai scandalul, urla. Bine că era și tata acolo. Spunea că
sunt Anticristul, chestii de genul ăsta, foarte, foarte stupide. Pentru că ea, chipurile, este
religioasă, și de-aia a început cu chestiile astea. Tatăl meu a dat-o afară” (băiat trans, 19
ani, Constanța).
„Sunt așa de când mă știu. În copilărie opuneam rezistență la foarte multe lucruri care
erau specifice genului feminin. Familia încerca să corecteze asta, dar ai mei m-au și
lăsat, nu mă corectau tot timpul, că era obositor. Nu au mai avut ce să facă. […] Mama
alege să nege faptul că mă identific așa. A tot încercat să îmi demonstreze că mă înșel,
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m-a dus la psiholog încercând să îmi arate că lucrurile nu sunt așa cum cred eu. Și în
prezent încă se întâmplă să vrea să mă trimită la preot. […] Schimbările se văd din ce în
ce mai tare și recent m-a rugat să întrerup tratamentul [hormonal – n.r.], dar i-am zis că
nu pot. Acum își caută ajutor în cadrul bisericii, tot încearcă să îmi recomande preoți cu
care să vorbesc ca să renunț la orice proces de tranziție. Ea spune că e ok să fiu așa cum
sunt, dar să renunț la tranziție. […] Am toată bunăvoința din lume, pot să am răbdare,
știu că e un subiect foarte greu de digerat, dar să îmi ceri să mă opresc înseamnă să îmi
ceri să mă ascund și să nu fiu cine sunt” (bărbat trans, 28 de ani, Cluj-Napoca).
„[…] maică-mea nu numai că nu a fost de acord de la bun început cu chestia asta, dar a
încercat să mă oprească, să mă saboteze, să îmi facă toate problemele din lume. […] Mă
bate la cap cât mă bate, dar până la urmă îi trece. Se duce la biserică și acolo învață tot
felul de prostii. Și înainte de a face schimbarea pe care am făcut-o, grija ei principală era
«Ce o să zică lumea?», că o s-o fac de râs în tot orașul și toată lumea o s-o bârfească și
o s-o arate cu degetul, asta era grija ei numărul 1. […] Cum am zis, ea e foarte habotnică,
merge duminicile la biserică, merge la așa-zisele sărbători de poruncă, merge la
Sfântul Anton... Și popa vine an de an la sfințirea casei, că așa e obiceiul, și, dacă se
nimerea să fiu pe acasă, îmi spunea că «așa ceva e nefiresc, așa ceva e păcat, fac rău la
toți cei din jur, mai ales mamei mele care mă iubește așa de mult»” (bărbat trans, 43 de
ani, Constanța).
„Aveam cred vreo trei luni de când începusem tranziția, și am zis să o anunț [pe
profesoara mea – n.r.], să îi spun toată situația, pentru că mai erau și ăia mici în clasă
și nu voiam să mă strige pe numele celălalt, să mai audă și copiii ăia mici, care erau
clasa a cincea. Deși, știu că sunt deschiși, așa tind să cred despre ei la vârsta lor. Bun.
Și m-am dus la catedră: «Doamna profesoară, am ceva să vă spun... Eu am început
tratamentul hormonal, am trei luni de când fac chestia asta, eu figurez momentan încă
cu numele ăsta, dar sunt cunoscut și toată lumea mă strigă pe numele acesta». Și mi-a
zis: «A, cum? Cine ești tu? Aha.» S-a uitat acolo... Am stat vreo cinci minute sau zece
minute de vorbă cu ea și-mi spunea: «Să nu faci asta, că e păcat», deși îi spusesem cu
câteva minute înainte că am deja trei luni de testosteron. «Că, dacă vrei, uite, știu eu un
preot bun, și, dacă vrei, mergem împreună». Ce puteam să-i zic? Să mă port urât cu ea?
I-am explicat calm, dar nu a înțeles absolut deloc. Și i-am propus: «Doamnă, haideți să
facem un compromis; fac și eu, faceți și dumneavoastră: Puteți să-mi spuneți cum vreți,
dar, atunci când intrăm în clasă, vă rog eu, nu-mi spuneți la feminin, puteți de exemplu
să-mi vorbiți la neutru sau să evitați»” (bărbat trans, 24 de ani, oraș din sud-estul țării).
„Nu sunt out, doar două persoane știu, fosta mea [iubită – n.r.] și mătușa mea. [Mătușii
– n.r.] i-am spus anul acesta sau anul trecut, nu îmi mai aduc aminte. Eram într-o stare
super tâmpită, simțeam nevoia să vorbesc cu cineva face-to-face, să-i spun chestia
asta. […] Mi-a luat vreo cinci ore până am reușit să spun, efectiv am stat vreo cinci ore
cu mătușa mea până am reușit să îi spun ceva. Dup-aia am realizat că nu a înțeles mare
lucru din ce i-am spus, mai târziu, după câteva luni, pentru că... […] Pur și simplu, mi-a
spus că nu e adevărat, că mi se pare mie sau... «Nu, că tu nu ești așa». Îi spuneam că
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vreau să mă duc la Pride și zicea: «Ce să faci acolo? Ce să cauți acolo? Tu nu ești așa»
[…] Ea se referea la faptul că nu aș fi gay, la asta se referea ea. […] Ultima oară când am
vorbit, era ca și cum nu s-au fi întâmplat nimic. Dar, când i-am zis, discuția a fost că: «Ok,
îți spun o singură dată, asta e părerea mea că ești, nu vreau să mai discutăm despre
asta». Și, în final, mi-a spus: «Dar poate că oamenii se mai schimbă». Și a zis să nu mă
supăr pe ea. Îmi dau lacrimile” (persoană trans non-binară, 33 de ani, Iași).
„Cu familia sunt în general mai ascunsă, așa. Și-a dat mama seama de niște chestii,
s-a supărat. N-a fost de acord. I-am zis așa, că a fost mai mult un experiment, că am
experimentat, dar să stea liniștită, că tot fetele îmi plac. Părinții mei stau separat. Discut
despre asta doar la modul de a-i liniști, de a le spune că nu e chiar așa cum se gândesc
ei. […] mama a devenit puțin mai rece, că ea a și văzut că se întâmplă ceva. Deși nu
voiam, a văzut pastile și cred că s-a răcit puțin, o simt mai distantă și mai critică. Poți
să fii oricum, poți să fii cel mai tare la școală sau și la muncă, într-un domeniu, dar,
fiindcă e asta, gata, îți anulează ea tot. Înainte cred că nu avea atâta pornire să critice.
Acum crede că asta o îndreptățește. Am avut și niște discuții, i-am zis că am încercat,
am încercat să o liniștesc, i-am zis că îmi plac fetele, că nu trebuie să își facă griji. Cred
că totuși nu au liniștit-o discuțiile astea” (persoană trans care se identifică cu ambele
genuri, peste 20 de ani, Constanța).
Din punct de vedere al relației cu membrii familiei și cu cei apropiați, asumarea identității trans
nu a fost lipsită de provocări pentru respondenți, întrucât a implicat, printre altele, schimbări
majore ale dinamicilor relaționale. Iar relațiile cu cei care s-au dovedit impenetrabili la aceste
schimbări au avut de suferit și s-au răcit, sau au necesitat mai mult timp, mai multă răbdare și
mai multe informații pentru a se (re)consolida, așa cum indică o parte din experiențele relatate.
„Ce înseamnă «apropiați»? Eu, de exemplu, când mi-am început tranziția, am pierdut
90% din cercul de oameni în care eram. Adică, noi trebuie să ne gândim... Nu pot
să zic că eram într-un mediu implicit nefavorabil, ci eram într-un mediu de oameni
format din foști colegi de liceu, oameni educați, destupați la minte, colegi de facultate,
parteneri de business, colaboratori... Despre genul ăsta de oameni vorbim. Da, pot
să consider discriminare faptul că a trebuit să-mi schimb aproape pe de-a-ntregul
cercul de prieteni. […] Nu sunt singura persoană care face chestia asta. Oricine vrea
să se descotorosească de niște valori dogmatice, care se transmit dintr-o generație în
alta – fie că e vorba de orientare sexuală, de identitate de gen, de libertate de expresie,
libertate de religie, subiecte care sunt adânc înrădăcinate și influențează masele –,
imediat ce vrei să te extragi de acolo, tu practic pierzi un număr oarecare de contacte”
(femeie trans, Cluj-Napoca).
Unele persoane transgender, care au spus că s-au simțit respinse de membri ai familiei și de unii
apropiați și presate să pretindă că erau altfel decât simțeau că sunt, susțin că noțiuni precum
„familie” sau „prietenie” au căpătat cu adevărat sens sau conotație preponderent pozitivă abia
când au dezvoltat relații bazate pe sentimente reciproce de acceptare, respect și înțelegere. De
la un caz la altul, asta a însemnat atât depășirea unor animozități și soluționarea unor conflicte
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mai vechi, cât și crearea unor noi legături și redefinirea unor relații, fie ele de familie, de cuplu
sau de prietenie.
De asemenea, spun unii dintre respondenți, autonomia personală (și financiară) ar fi fost de
folos în gestionarea unor reacții de respingere (pe termen nedeterminat sau scurt) din partea
familiei și/sau a unor persoane apropiate. Astfel, cu cât o persoană ar fi fost mai independentă și
mai capabilă să se întrețină și să identifice singură soluții pentru problemele de zi cu zi, cu atât
impactul respingerii ar fi fost resimțit în plan subiectiv ca fiind mai puțin dramatic și destabilizant,
iar o ameliorare a relației ar fi fost văzută cu mai multă ușurință drept posibilă.
„Înainte să mă apuc [de tranziție – n.r.], îmi era frică, nu știu de ce îmi era frică, îmi era
frică, citisem pe bloguri, pe internet, că oamenii sunt respinși, povestea [o fată din
comunitatea transgender – n.r.] cum a fost alungată de acasă” (bărbat trans, 34 de ani,
București).
„În familie situația e complicată, ai mei în general îmi vorbesc la masculin, 99% din timp.
Maică-mea, câteodată, când este «in the mood» [în dispoziția necesară – n.r.], îmi mai
spune: «Știi, ești drăguță, îți stă bine în chestia asta», vorbind la feminin, dar rar. […]
[Când le-am zis părinților că sunt transgender – n.r.], taică-miu nu a fost chiar foarte
acid, mi-a zis: «Eu bănuiam că ai într-un fel o problemă, dar nu îmi dădeam seama care
este. Acum, că ne-ai spus, asta e situația.» În schimb, maică-mea a reacționat foarte rău
și mi-a zis: «Știi, ne așteptam la multe din partea ta, dar nu la așa ceva. »” (femeie trans,
51 de ani, București).
„Eu, de exemplu, aleg să nu spun din prima, măcar mai aștept vreo două-trei zile, pentru
că nu pot să mint omul, efectiv nu pot. Și, până la urmă, aleg să le spun celorlalți. […] Zic:
«Am ceva să-ți spun, eu sunt un caz mai special, sunt așa, așa, așa». […] Spun că sunt
trans, că-mi plac fetele... Dacă e ok cu mine, bine, dacă nu, asta e, nu am să oblig omul
să mă accepte așa. Până acum, astfel am făcut, și nu am avut probleme. […] Probabil și
modul în care abordez, mai deschis: «Dacă ai întrebări, vino la mine și întreabă-mă, nu
te duce în stânga, în dreapta, la necunoscători.» […] E normal pentru o persoană hetero
[și cisgender – n.r.] să mă întrebe «n» chestii. Din punctul meu de vedere, mi se pare
un fel de educare asupra persoanelor trans. [...] Am discutat cu lume – de la colegi, la
familie, la prieteni de familie” (bărbat trans, 24 de ani, oraș din sud-estul țării).
„Nu am nimic de pierdut dacă nu mă acceptați. În alte familii, unde familia oferă o
susținere reală cel puțin înaintea procesului de tranziție, există riscul de a pierde acea
susținere. Eu am fost pe cârca mea toți anii din viață, cel puțin de când am început să
muncesc și m-am întreținut singură, am întreținut familia singură și nu am depins de
nimeni, nu aveam nici o relație, nu mi-a dat nimeni nici un capăt de ață, deci nu eram
datoare nimănui cu nimic și nimeni nu îmi era dator cu nimic” (femeie trans, 36 de ani,
București).
„Eu consider că trăiesc într-o familie a mea de 13 ani. Într-o familie în care partenera
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mea mă acceptă așa cum sunt. […] s-a întâmplat, nu o dată, [ca părinții mei – n.r.] să
prefere să nu mă ia cu ei la anumite întâlniri de familie, ca să nu fiu o pată pe imaginea
lor. Găseau o motivație: că sunt la meditații, că sunt cu bunica. [...] decât să aibă o pată pe
imaginea de familie perfectă, era mai bine așa. [...] Nu prea vorbim. Adică, ne întâlnim,
ne spunem cât de mult ne este dor, dar nu discutăm nimic. Reacția lor este ca eu să
mă depărtez de partenera mea, ceea ce nu am să fac, adică nu pentru că îmi spun ei.
Problema lor este că de ce nu oficiem o căsătorie tradițională, pentru că nu pot să îi
spun «naturală», deci una care să fie în tradițiile pe care ei le-au avut. N-am putea să
spunem că noi suntem împotriva instituției căsătoriei, ci problema noastră este că, așa
cum suntem noi [o persoană gender-fluid și o femeie transgender – n.r.], dacă ne-am
manifesta așa cum suntem noi, nu ne-ar căsători nimeni. Așa că, decât să avem [parte
de – n.r.] această umilință, deocamdată preferăm să facem – așa cum zice tata: «De
ce vrei să fii specială?», deci, preferăm să o facem pe snowflake-ii [fulgii de nea – n.r.]
și să spunem: «Noi nu ne căsătorim, nu aici, probabil în altă țară». Dar este, de fapt, o
încercare de a evita subiectul, așa cum am încercat, oarecum, să o fac și aici, pentru că
știu că va durea.
Eu am o soră, care a fost pe stilul copilului perfect, iar eu, pe partea cealaltă, eram oaia
neagră [...]. Cea mai mare trădare pe care am simțit-o și care m-a durut cel mai tare nu
a fost din partea părinților, ci a fost din partea surorii mele. Am avut senzația că sora
mea mă înțelege, și am încercat să îi spun mai multe lucruri, cu siguranță i-am spus
mai multe lucruri, iar sora mea s-a simțit foarte încărcată de aceste lucruri și s-a dus
și i le-a spus mamei. Moment care a fost destul de awkward [stânjenitor – n.r.], ca și
cum mergi așa, liniștit, pe stradă, și, dintr-o dată, toate farurile sunt pe tine. Mama nu a
spus nimic, nu a comentat nimic, mi-a spus doar: «Sora ta mi-a spus». Eu am zis: «Aaa,
da?». Am încercat să par ca și cum totul era ca și până atunci. Relația cu mama mea este
una pur utilitaristă: mama are nevoie de mine, mă sună, eu mă duc și rezolv problema,
eu am nevoie de mama, de ceva anume, o sun, și cu asta am cam terminat. Cu tata încă
este o stare tensionată, tata nu știe mare lucru, dar bănuiește, din păcate, pentru că este
un intelectual. […] Și, așa, folosim tehnica ascunsului sub preș și vorbim despre vreme,
despre cum a fost la mare sau ce am mai auzit despre prietenii noștri, adică, nu despre
noi” (persoană gender-fluid, 42 de ani, București).
„[…] ai mei se așteptau, vedeau tendințele mele, gesticulările mele de femeie, vedeau că
puneam fustele pe mine, vedeau că furam machiajele surorilor mele, vedeau că nu mă
simțeam bine când îmi dădeau haine de băiat să mă duc la școală. Aș fi vrut să mă duc
în fustă, dar luam bătaie, așa că mă îmbrăcam în băiat. Deci au fost foarte multe gesturi
care le dădeau de înțeles că sunt feminină, și coming out-ul meu nu a făcut decât să le
confirme bănuielile și suspiciunile pe care le aveau deja. [...] dar m-au acceptat, au zis
«Asta e, ce să îți facem noi, ne facem datoria de părinți, te sprijinim așa cum ești. Mai
târziu, când crești mare, vezi tu ce faci»” (femeie trans, 27 de ani, București).
„După ce le-am zis familiei mele și prietenilor că sunt trans, prietenii au fost ok, n-au
avut treabă. Dar aveam dinainte probleme cu familia în perioada aia și s-au amplificat,
practic, a fost o legătură foarte nașpa. Dar, după un timp, acum am început să mă înțeleg
Experiențele individuale ale persoanelor trans

65

efectiv mult mai bine cu ei decât m-am înțeles vreodată, practic a fost o chestie foarte
bună. […] La început a fost destul de greu, normal. E greu pentru orice părinte, în opinia
mea, să accepte. Dar acum sunt foarte ok, m-au ajutat să încep tranziția. Știu de doi ani,
cred. Sunt foarte ok acum, îmi vorbesc la masculin de când am început testosteronul, de
8 luni” (băiat trans, 19 ani, Constanța).

Incidente trăite de persoanele transgender în spațiul public
Chiar și atunci când persoanele transgender au un anturaj consolidat, care să le asigure sprijinul
și o anumită doză de confort psihologic în spațiul privat, în societatea românească nimeni nu le
poate garanta că sunt în siguranță pe stradă, în mijloacele de transport în comun, la instituțiile de
învățământ sau la locurile de muncă.
Riscul de a se confrunta cu situații de discriminare, cu reacții transfobe, de hărțuire sau de
violență fizică ori verbală este răspândit, așa cum o arată experiențele unor respondenți.
„La cămin am auzit comentarii de genul: «Ce e chestia aia, e fată sau băiat?», sau strigă
de pe cealaltă parte a străzii: «Ce ești?». Asta e.” (bărbat trans, 27 de ani, Timișoara)
O femeie transgender a relatat că, la scurt timp după începerea tranziției, când pilozitatea sa
facială era încă vizibilă, a fost hărțuită verbal de mai mulți muncitori în construcții care voiau să
știe dacă era „femeie sau bărbat”, într-un mijloc de transport în comun din Capitală. Abuzurile
verbale și insinuările ar fi continuat timp de mai multe stații, fără ca vreunul dintre călătorii
prezenți să intervină în apărarea ei, potrivit femeii. „[...] tot troleibuzul stătea și se uita la ei, dar
nimeni nu mi-a luat apărarea, nimeni nu a zis nimic” (femeie trans, 51 de ani, București).
O altă femeie transgender a povestit că ar fi fost hărțuită de mai mulți tineri, în cartierul clujean
în care locuia, din cauza transfobiei, iar mașina i-ar fi fost vandalizată. Femeia a spus că a depus
plângere la Poliție, dar că nu și-a recuperat niciodată daunele, și că a preferat să se mute în altă
zonă a orașului, pentru a evita incidente asemănătoare.
„Erau niște copii care dădeau cu pietre după mine, îmi vâjâiau pietrele pe la urechi, și eu
am fugit în mașină. […] Mi-au spart oglinda și parbrizul. Am chemat Poliția între timp.
[…] Noi discutăm nu de discriminare, fiindcă m-au atacat cei care m-au atacat, ci cel
mai de bază lucru – faptul de a-mi plăti daunele materiale. Nici măcar pe alea nu le-am
scos, la nivelul ăsta discutăm, lasă discriminarea. Oricum trebuia să mă mut de acolo.
Chiar dacă Poliția ne-ar ajuta, noi avem de-a face cu oameni care au o mentalitate de
așa natură încât dacă tu insiști în a-i ataca pe căi legale, ei se vor răzbuna, te vor hărțui
în continuare. Într-o dimineață m-aș fi trezit cu mașina distrusă, nu doar cu oglinda și
cu parbrizul sparte. Prin faptul că tu insiști că legea este de partea ta – hai să zicem că
Poliția ar fi mers la fiecare și i-ar fi luat la întrebări – tot nu scapi de problema de fond”
(femeie trans, Cluj-Napoca).
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Un bărbat transgender a povestit că identitatea sa dinaintea tranziției juridice a fost dezvăluită
public, fără acordul său, pe Internet, de către o persoană care l-a criticat pe un blog pe o temă
care nu era în conexiune cu identitatea sa de gen, ci avea legătură cu un subiect profesional. „[…]
a scris despre mine că eu de fapt aș fi avut înainte altă identitate. Mă rog, era un articol agresiv
și injurios care a fost scris și postat pe net pornind de la problema asta profesională. […] Pe om
nu-l cunosc, nu l-am văzut în viața mea, nici el nu avea alt motiv să scrie despre mine, nu avea de
ce să scrie chestia asta, decât pus de niște persoane care se opuneau demersurilor noastre”, a
spus bărbatul. El a făcut o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD),
care a dispus o amendă de 1000 de lei pentru autorul articolului, însă materialul a rămas pe
Internet. După o discuție cu avocatul său, bărbatul a renunțat la ideea de a-l acționa pe blogger în
judecată pentru ștergerea articolului de pe Internet, deoarece s-a temut că atacurile la persoană
și invadarea vieții sale private ar fi putut continua și s-ar fi putut multiplica.
De subliniat și că o categorie extrem de vulnerabilă la abuzuri în spațiul public (și nu doar acolo)
este formată din persoane transgender (dar și cisgender) care sunt lucrătoare sexuale sau
lucrători sexuali. Unul dintre principalele motive este că, în România, oferirea de servicii sexuale
contra-cost nu este dezincriminată, iar legislația care să promoveze și să protejeze drepturile
lucrătoarelor și lucrătorilor sexuali lipsește, conform documentării. În cazul persoanelor
transgender care practică sexul comercial, însă, amenințarea este chiar mai mare, din cauza
transfobiei. Anual transfobia face sute de victime în rândul acestei minorități, pretutindeni în lume.
O femeie transgender care actualmente muncește ca lucrătoare sexuală într-o altă țară decât
România a povestit că, în trecutul său, a fost acceptată ca persoană transgender de cei mai mulți
membri ai familiei sale și ai comunității rome din care face parte, dar că nu a avut parte de același
tratament din partea populației majoritare, în spațiul public. Astfel, în timp ce familia și apropiații
i-au respectat identitatea de gen și au sprijinit-o în procesul de tranziție, femeia a povestit că s-a
simțit sistematic hărțuită și discriminată „peste tot în societatea românească aia civilizată”.
Potrivit persoanei intervievate, aceasta era tratată cu ostilitate ca reacție la identitatea de gen,
expresia de gen, apartenența sa etnică și presupusa ei orientare sexuală, pe stradă sau la școală.
Femeia a spus că s-a confruntat cu presiuni, agresiuni și umilințe inclusiv din partea unor cadre
didactice, precum diriginta sa, care ar fi tuns-o în fața clasei pe motiv că băieții nu ar fi avut voie
cu părul lung la școală, și profesorul de sport, care ar fi lovit-o și ar fi obligat-o să facă exercițiile
fizice destinate băieților. Discriminarea ar fi durat o lungă perioadă, conform spuselor sale, până
când ar fi decis să ceară sprijinul mamei sale. „Mă simțeam fără putere, și asta a fost greșeala
mea, pentru că ăștia și-au luat-o în cap, pentru că știau că eu nu îi spun mamei; până într-o zi, când
m-am descărcat la ea și i-am spus tot”, a mai spus ea. Drept răspuns, mama sa ar fi încurajat-o
de mai multe ori să se transfere la o altă instituție de învățământ, dar, la scurt timp, intervievata a
recurs la abandon școlar, în liceu, și a emigrat, împreună cu partenerul său de atunci.
La nici 18 ani, ajunsă (în primă fază, ilegal) într-o țară străină, fără să cunoască limba, într-un
anturaj de persoane care erau preponderent marginalizate, dintre care unele furau, cereau bani
de la trecători sau ofereau servicii sexuale pentru a se întreține, femeia a devenit lucrătoare
sexuală, conform propriilor relatări. Femeia a mai spus că integrarea în societate avea să i se
pară chiar mai dificilă decât anterior, din această nouă perspectivă, întrucât gradul de respingere
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și de discriminare din partea altora ar fi fost și mai ridicat. „[…] partea asta e foarte dură, pentru
că sex worker-ul [lucrătorul sexual – n.r.] are probleme de acceptare. În primul rând, sex workerul este un tabu și va rămâne un tabu. Eu ca [membră – n.r.] LGBT am mai fost acceptată pe aici, pe
acolo, dar sex worker-ul nu. Sunt multe probleme care trebuie luate în considerare, de la protecție
până la informații despre meserie […]. Ca sex worker este foarte greu să te integrezi în societate, e
greu să spui unei persoane ceea ce faci. […] [Eu sunt – n.r.] și de etnie romă, și trans, și sex worker
[lucrătoare sexuală – n.r.], deci e foarte, foarte greu”, a povestit ea.
Adresarea folosind pronumele potrivit, în spațiul public (dar și privat), într-o conversație cu o
persoană transgender, se numără printre primele semne care indică faptul că interlocutorul îi
respectă identitatea de gen. O persoană care insistă (intenționat) să se adreseze la masculin/
feminin, atunci când i se solicită contrariul, este o persoană care insistă să invalideze experiența
persoanei transgender din fața sa, susțin numeroși intervievați. Unii dintre ei spun chiar că
percep drept ostil și discriminator un interlocutor care, deși informat, continuă să ignore sau să
contrazică (intenționat) formulările cu care o persoană trans se identifică și pe care le agreează.
Iar aceste formulări depind de la un om la altul, în funcție de cum rezonează fiecare cu un
pronume (masculin/feminin), sau cu mai multe, sau cu niciunul, ori cu unul neutru.
Întrucât expresia de gen nu este întotdeauna un indicator, informația poate fi clarificată fie la
inițiativa persoanei transgender, care poate menționa de la începutul comunicării ce pronume
folosește/preferă, ori la inițiativa interlocutorului, care poate întreba care este pronumele folosit/
preferat. Din experiențele unora dintre intervievați se remarcă o tendință (involuntară) a unor
apropiați de a continua o vreme să oscileze între pronume atunci când li se adresează sau de a
utiliza preponderent pronumele anterioare tranziției (din obișnuință, necunoaștere sau neatenție),
în fazele incipiente ale tranziției. Deseori, astfel de situații se reduc sau dispar în timp, acolo
unde există răbdare și înțelegere de ambele părți, și unde cei din jur se adaptează la schimbările
inerente unor tranziții de gen și își creează disponibilitatea de a se familiariza cu acest subiect,
conform respondenților.
„Mă rog, au mai fost situații prin supermarketuri, când eu aveam barbă și mama îmi
zicea la feminin și pe numele de fată. Și, brusc, eram lângă o doamnă, și se uita doamna
aia, așa, lung. Și i-am zis: «Mama, uite: acasă poți să-mi zici cum vrei tu. În situațiile de
genul, când suntem la supermarket, dacă nu poți să-mi spui la masculin, spune-mi: Bă,
vino-ncoace». Și i-am zis: «Dacă vrei să te pun într-o situație ușor delicată sau penibilă,
pot să intru cu tine, dacă vrei, la baia de la fete din mall, ca să vezi reacțiile, cum s-ar
vedea din exterior, că nu e chiar ok»” (bărbat trans, 24 de ani, oraș din sud-estul țării).
„Cred că singurul incident stradal era ăla că: «Ce-i asta/ăsta: fată sau băiat?», spus în
urma mea pe stradă. […] Și, anul trecut, nu mi s-a întâmplat în viața mea și nu credeam
că o să trec prin asta. […] Am mai auzit de la colegi că doamna profesoară m-ar fi
denumit și mi-ar fi dat niște porecle cam aiurea. Și unul dintre colegii care mi-au spus
nu ar avea de ce să mă mintă, pentru că și el e tot din comunitate. Întârziasem vreo
două-trei minute și am așteptat pe hol și, după ce am terminat cursurile cu dânsa,
mi-a spus colegul ăsta al meu: «Vezi, că doamna asta a zis: Uitați, vine femeia sau fata
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masculină». Și, până la urmă, m-am enervat, și am întrebat-o: «Ce aveți cu mine? Am
auzit niște vorbe cam aiurea din partea dumneavoastră, nu mi se pare ok ca un cadru
didactic să reacționeze astfel». Și imediat s-a atacat, a întrebat cine mi-a spus, nu i-am
zis. Decât să le fac probleme colegilor, i-am zis că prefer să nu zic niciun nume. A negat,
a zis că nu are nimic cu mine, chestii de genul. Chestia asta m-a marcat, nu mă așteptam
niciodată să mi se întâmple asta. Sunt oameni care nu înțeleg deloc” (bărbat trans, 24
de ani, oraș din sud-estul țării).
Mass-media pot juca un rol important în felul în care persoanele transgender sunt percepute în
societate și pot influența atitudinile populației majoritare cu privire la tranziția de gen, în opinia
unora dintre cei intervievați. Cu alte cuvinte, modul în care presa tratează subiectele despre
această minoritate (calitatea documentării, termenii folosiți, sursele de informare consultate,
unghiurile de abordare, tonul relatărilor etc.) poate contribui la crearea unor imagini corecte
sau distorsionate, de natură să conducă la atitudini și comportamente de acceptare, neutre, de
respingere, ori de discriminare în raport cu persoanele transgender. Totodată, întrucât această
comunitate de oameni este restrânsă numeric, generalizările pripite pot fi cu atât mai dăunătoare,
spun respondenții, întrucât pot determina asocieri eronate.
„Cel mai tare mă preocupă că din ce în ce mai multă lume află despre subiectul ăsta
[identitate de gen – n.r.] într-un mod eronat, ceea ce ne face viața și mai dificilă. Cei care
se simt confortabil să vorbească public despre chestia asta trebuie să aibă multă grijă
cum o fac. Nu ne dorim să ieșim în evidență, suntem oameni normali. […] Nu mă simt
confortabil să fiu etichetat. Chiar dacă m-am născut într-un anumit fel și mă identific
altfel, nu e un capăt de lume. Fiecare ar trebui să își vadă de treaba și de viața lui. Să
trecem și noi ca oricare alt om. […] Personalitatea nu se limitează la identitatea de gen.
Nu putem fi toți băgați în aceeași oală și nu e corect să se generalizeze și să se spună
că am avea un caracter îndoielnic, de exemplu. Sunt exemple din ce în ce mai multe în
media care nu ne aduc neapărat o imagine bună” (bărbat trans, 28 de ani, Cluj-Napoca).
„Trebuie să evităm presa de scandal” (femeie trans, Cluj-Napoca).
În spațiul public din România circulă de peste două decenii povestea unei femei transgender pe
nume S., care, la vârsta de 19 ani, a făcut prima tranziție chirurgicală din România, în anul 1995.
Numeroase organe de presă (tabloidă) au exploatat de-a lungul timpului detalii intime din viața
acestei femei și au susținut că S. ar fi regretat tranziția chirurgicală și că ar fi încercat să își facă
operație de reconstrucție a organului sexual masculin.
Cele mai multe materiale de presă despre S. nu au tratat deontologic, imparțial și bine-documentat,
acest caz. Derapajele au fost multiple: expunerea și exploatarea dramei acestei femei, care a ajuns
să trăiască la limita subzistenței, accentul pus pe aspectele insolite sau „spectaculoase” ale vieții
sale personale, care nu erau de interes public, prezentarea unor opinii neavizate drept poziții ale
unor „experți”, generalizarea pripită, tendențiozitatea, stabilirea unor false cauzalități, încurajarea
zvonisticii, tratarea peiorativă a subiectului tranziției de gen, prezentarea unor ipoteze drept fapte
etc. Mai mult, deși cele mai multe materiale despre S. nu au răspuns niciodată jurnalistic la
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întrebările acestei profesii (cine?, ce?, când?, unde?, cum?, de ce?), cu timpul această poveste a
devenit emblematică prin viralizarea ei și s-a transformat într-un fals reper în spațiul public.
Efectele tratării mediatice iresponsabile ale acestui caz se pot vedea și astăzi, inclusiv în rândul
unor persoane din comunitatea medicală, care folosesc drept argument împotriva tranziției
informații trunchiate și răstălmăciri legate de acest caz, în comunicarea cu și despre persoanele
transgender, potrivit unora dintre respondenți.
„[…] nu înțeleg cine ar face așa ceva și ar trece prin procesul ăsta [de tranziție – n.r.],
care îți schimbă clar viața, la 180 de grade, și-n plus cine s-ar pune în pericol – pentru
că eu am înțeles că la fete e și mai periculos procesul de tranziție –, cine naiba ar face
chestia asta dacă nu ar fi sigur. Și să mă lase cu exemple cu S., care și-a făcut operația
acum 100 de ani, și pe urmă a regretat. Ea nu a regretat că a devenit femeie, nu din
cauza asta a regretat – a regretat din cauza societății, a faptului că a ajuns probabil
într-o depresie severă, a regretat din cauza marginalizării. Când nu ai acces la un
psiholog, la un psihiatru care să te ajute, la sprijin după operație... Aici ar trebui să fie
grija medicinei – să ai grijă de om în timpul tranziției și după. Nu că nu a mai vrut ea să
fie. A regretat efectiv din cauza societății, nu are nicio legătură cu ce simțea ea. Până la
urmă, ce legătură au ceilalți, ce atâta amar de hârtii? E o umilință a persoanei în cauză, e
un proces foarte intruziv, de aceea e umilitor. Și să stai să explici la fiecare în parte ce și
cum și care. De ce? Să se bage cu bocancii” (persoană non-binară, 34 de ani, Iași).
„Sunt măsuri de precauție care, dacă nu sunt luate în vedere, se ajunge la cazuri precum
S., situații foarte la limită, care pot să fie evitate doar prin niște proceduri scrise bine și
clar, dar care să nu fie abuzive. […] Dincolo de aspectul legal, care validează procedurile
ulterioare ale tranziției, trebuie să avem în vedere faptul că sunt anumite diagnostice
care se pot suprapune cu disforia de gen. Schizofrenie, de exemplu, sau personalitate
multiplă. […] Pot coexista sau nu. Și doar un psihiatru poate să decidă chestia asta”
(femeie trans, Cluj-Napoca).

Experiențe ale persoanelor transgender la locurile de muncă
Discriminarea la locul de muncă sau chiar blocarea accesului pe piața muncii, concedierile
abuzive și hărțuirea din cauza transfobiei sunt realități de care s-au lovit mulți dintre participanții
la acest studiu, conform relatărilor acestora. Astfel de abuzuri au loc adesea intempestiv, în cadru
restrâns (fără martori), iar cei care au trecut prin ele au povestit că s-au gândit abia ulterior celor
întâmplate că ar fi trebuit să își ia măsuri de precauție și să înregistreze derapajele, spre a putea
depune plângeri pentru discriminare ori spre a-i putea acționa în instanță pe cei care i-au lezat.
Contactul repetat și prelungit cu medii de muncă ostile, care ignoră competențele și abilitățile în
favoarea prejudecăților, are consecințe dramatice: vulnerabilitatea, insecuritatea financiară, chiar
precaritatea condițiilor de trai sunt stări de fapt indezirabile, pe care unele persoane transgender
le întâmpină frecvent din cauza discriminărilor, care le reduc drastic posibilitățile de a se întreține.
Chiar și atunci când reușesc să se angajeze și să-și mențină locul de muncă, unele persoane
transgender se confruntă cu refuzul ostentativ al colectivului sau al unor colegi de a le respecta
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identitatea de gen, prin adresarea la alt gen și cu alt pronume decât cele pe care le preferă, sau
prin apelul la numele din documente pe care nu le folosesc.
De asemenea, se resimte profund lipsa unor spații incluzive, a unor toalete mixte, a unor
training-uri anti-discriminare la locurile de muncă, spun respondenții.
„[…] nu puteam să mă duc să zic: «Știți, că eu sunt fată», și nici măcar nu am spus
nimănui vreo patru luni de zile după ce m-am angajat. Mă îmbrăcam oarecum neutru, că
așa umblam de ani de zile, nu am făcut vreo schimbare anume, pentru că nu puteam să
mă duc ca băiat la lucru, fiindcă mă simțeam groaznic pentru chestia asta. Renunțasem
și la blugii masculini de aproape patru ani de zile. [...] Nu știu cum să spun, e un risc
asumat, nu pot să spun că îmi face plăcere. Adică, și acum încă mă mai prezint cu
numele masculin în contextul de la muncă și mi se pare foarte aiurea. Și, dacă mi se
vorbește așa, dacă mă iau cu «domnul», e o senzație destul de neplăcută, dar nu pot să
îi acuz pe oameni, fiindcă ei așa mă percep. Așa mă prezint, așa sunt oficial, nu am nicio
problemă cu asta. Dar am o mică problemă cu colegii, pentru că, deși este vizibil pentru
toată lumea că sunt fată [...], majoritatea îmi vorbesc cu numele vechi și la masculin.
Și asta este un pic deranjant și nu știu cum aș putea să rezolv problema asta” (femeie
trans, 51 de ani, București).
„Mi-am făcut coming out-ul la muncă, dar chiar asta mi-au spus, că nu pot să-mi
vorbească la masculin, pentru că clienții mă știu așa deja. Și am zis așa: «Dacă m-ai
vedea într-o zi cu barbă, mi-ai mai spune la feminin?» și mi s-a răspuns că: «Nu,
normal»” (băiat trans, 18 ani, Constanța).
Un respondent din Cluj a relatat că se simte ferit de discriminare la locul de muncă, deoarece
lucrează într-o corporație care se conformează codului de etică din țara de origine, iar acest cod
de etică stipulează clar drepturile și obligațiile angajaților, inclusiv în privința non-discriminării.
După ce și-a informat superiorul de la locul de muncă despre schimbările fizice care urmau să
apară odată cu începerea tranziției sale, o femeie transgender a fost concediată, iar șeful ei ar fi
invocat drept motiv faptul că oamenii din subordinea ei nu ar mai fi respectat-o.
„I-am spus [șefului meu – n.r.] în privat: «Uite ce o să se întâmple cu mine, uite care e
situația», să nu existe discuții. [...] La un moment dat, mă cheamă după câteva zile și îmi
spune: «Ok, trebuie să facem cumva să încheiem colaborarea, pentru că nu mai putem
continua în condițiile astea. Colegii nu o să mai vadă o autoritate în tine, nu o să mai
vadă o persoană pe care să o asculte și, ca atare, ar trebui să încheiem colaborarea».
[…] Fiind o discuție privată, într-un birou în care nu știam că ar fi trebuit să mă duc
cu telefonul în mână [să înregistrez – n.r.] [...], automat nu aveam dovezi să mă duc
în instanță. Poți să deschizi instant proces cu cei mai buni avocați; dacă nu ai dovezi,
omul poate să zică: «L-am dat afară, că așa am considerat eu», și atunci nu aveam nici
o șansă și nu avea rost să mă agit în sensul ăla, am preferat să mă ocup de altceva”
(femeie trans, 36 de ani, București).
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Un intervievat a povestit că a fost respins de la angajare într-o corporație care ar fi pretins că
sprijinea diversitatea, după ce, când trecuse deja de interviul de evaluare, i-a spus angajatei de
la resurse umane că este transgender și că folosește alt nume decât cel din actele de identitate,
până va reuși să parcurgă procedurile pentru tranziția juridică. Potrivit respondentului, reacția
respectivei angajate a fost să îi spună că „i se pare ciudat”, „nu știe cum să reacționeze” și că „nu
poate să garanteze pentru oameni”, în sensul că „nu putem să îi obligăm pe oameni să respecte”
[o persoană cu identitate de gen alternativă – n.r.]. „Știam cumva că sunt protejat [împotriva
discriminării – n.r.], mă înțelegi, cel puțin de regulament […]”, a mai spus intervievatul, precizând
că, dacă s-ar fi așteptat la acest tratament, ar fi înregistrat discuțiile, spre a putea depune o
plângere pentru discriminare. „I-aș fi «ars» dacă aveam înregistrarea cu ei, doar așa să le arăt că
«sunteți super nesimțiți, aveți super mega diversity preachers și, de fapt, în realitate nu sunteți în
stare să angajați un om care, na, e super bun pe ce căutați voi acolo, îl vreți, vreți să îi faceți o ofertă,
dar iacătă, vă e greu să îl înscrieți în sistem până nu își schimbă omul actele»” (bărbat trans, 34 de
ani, București).
O altă respondentă a povestit că ar fi fost nevoită să demisioneze din mediul academic, după
începerea tranziției sociale și medicale (substituție hormonală), din cauza șicanărilor și presiunilor
pe care le-ar fi resimțit la locul de muncă. Ea a spus că atitudinea celorlalți (cu predilecție, a
superioarei sale din organigramă) s-ar fi schimbat în rău odată ce expresia ei de gen a început să
fie tot mai mult în acord cu identitatea de gen asumată.
„[…] am plecat fiindcă deja luam tratamentul hormonal, pentru a tranzita MTF [acronim
pentru: male to female/ – n.r. ], începusem să am părul lung și să mă îmbrac mai
feminin, și acest lucru mi-a creat neplăceri, în sensul că directoarea mea, care îmi era
șefă, îmi dădea mereu cele mai grele task-uri [sarcini – n.r.] mie, pe când, pe ceilalți
și pe celelalte, îi menaja. Eram detașată mereu, numai eu, ca să am grijă de munca
altora, iar, ulterior, un director de personal, parcă, a venit la mine să îmi spună că «de
ce mă îmbrac așa?». Nu eram indecent îmbrăcată. Sau «de ce am părul lung?» și, toate
chestiile astea, «de ce nu mă tund?». [...] Da, până la urmă au fost prea mari presiunile și
am plecat. Mi-am dat demisia, dar am lucrat acolo câțiva ani. […] Presiunile erau morale,
mai ales, emoționale, în primul rând. Când vezi brusc că, cu toată lumea, se poartă
drăguț, și cu mine se poartă ca și cum aș fi fost ultima persoană de pe lumea aceasta,
îți pui niște întrebări. Dar asta nu ar fi fost așa de dur, dacă nu, cam o dată pe lună, eram
mutată dintr-un sediu în altul, să le fac munca altora, doar așa, ca să mă învăț, sau să fiu
forțată să plec din mediul acela, mai degrabă” (femeie trans, 32 de ani, București).
Există persoane transgender care ajung să aibă perspective de trai drastic limitate, din cauza
confruntărilor repetate cu abuzurile, discriminarea și marginalizarea, în diverse etape ale vieții,
pe multiple paliere, conform documentării. Pe acest fond ostil, în unele cazuri, posibilitățile unora
de a se întreține și de a-și acoperi cheltuielile necesare tranziției riscă să fie aproape nule, mai
cu seamă în lipsa unui cerc de oameni și instituții care să le ofere acceptare și sprijin adecvat.
Iar, în acest context, de disperare, forțate de împrejurări sau pentru că nu văd alternative, unele
persoane se văd nevoite să își câștige existența ca lucrătoare sexuale sau lucrători sexuali, spun
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unii membri ai comunității trans. Însă unii dintre ei atrag atenția că această activitate poate fi
deosebit de primejdioasă pentru integritatea fizică și psihică a celor care o practică, cu precădere
în țările în care nu este dezincriminată și nu beneficiază de niciun fel de protecție, așa cum am
mai arătat anterior. Ca lucrător/lucrătoare sexual/ă, o persoană trans riscă, deci, să se expună
unui nou șir de abuzuri și, implicit, (re)victimizării, din cauza prejudecăților, a clandestinității, a
violenței și a presiunilor de diferite feluri cu care poate fi asociată forma aceasta de a își câștiga
existența.
În ceea ce privește prestarea de servicii sexuale, situația descrisă mai sus nu este o regulă. Există
numeroase persoane (atât trans, cât și cisgender) care se delimitează de această activitate și/
sau care pur și simplu nu o consideră în nicio circumstanță drept soluție, la fel cum există și
persoane care spun că o practică din proprie inițiativă, în deplină cunoștință de cauză, fără a se
simți presate în vreun fel.
„[Unele femei trans – n.r.] se fac sex workers [lucrătoare sexuale – nr.] pentru că nu
au altă soluție, pentru că tranziția costă, intervențiile chirurgicale costă, și pentru că
majoritatea vor aceste intervenții, chiar dacă sunt și persoane care nu le vor, și atunci
au nevoie de bani. [...] Fără bani... atunci prostituția, și sărăcia, și nevoile. Și unele sunt
chiar nevoite de situație, altele se droghează, deci atunci intervin și drogurile, și astea
le iau tot. Și, din cauză că nu le acceptă societatea, intervine depresia. Este un lanț al
slăbiciunilor foarte lung” (femeie trans, 27 de ani, București).
O femeie transgender care a absolvit studii superioare a povestit că a făcut video-chat în perioada
de început a tranziției, pentru a-și putea acoperi cheltuielile. Femeia a spus că, din punctul ei de
vedere, multe persoane transgender iau în calcul varianta de a oferi servicii sexuale sau de a face
video-chat, deoarece deseori sunt discriminate (având acces limitat la educație și/sau pe piața
muncii) și/sau salariile pe care le obțin nu acoperă costurile necesare pentru tranziție și pentru
traiul de zi cu zi.
„În momentul în care am început tranziția, eram în falimentul propriului meu business.
Dacă contactele pe care le-aș fi avut s-ar fi menținut – adică, dacă faptul că eu am
început tranziția nu mi-ar fi șters cu buretele contactele – probabil că aș fi găsit o
soluție. Dar în momentul în care am intrat în faliment, eram conștientă că nu o să pot
să mă angajez undeva și, din salariul ăla, să fac tranziția. Și atunci am făcut video-chat.
Pentru că era singura soluție să fac asta, și mi s-a dovedit ulterior că, dacă nu aș fi avut
bani din video-chat, aș fi ajuns foarte rău. A fost o soluție care îmi aducea la un moment
dat o mie și ceva de euro pe lună, deci eu din banii ăia am reușit să îmi fac tratamente, că
altfel nu aveam cum. Niciun venit de 2000 de lei, 2500, nici un venit mediu în România,
venit net, nu-ți permite să faci tranziția. […] Iar tranziția nu poți să o faci în orice oraș, și
atunci trebuie să migrezi într-un oraș mai mare. Și, dacă scoți din cheltuieli o chirie, o
haină, tot ce mai trebuie să-ți cumperi... Și toate intervențiile medicale costă, deoarece
faptul că noi nu existăm în protocoalele medicale înseamnă că nu avem absolut niciun
tratament compensat. […]
Majoritatea persoanelor vin și fac prostituție sau apelează la video-chat pentru că
e singura variantă. […] Vorbesc din perspectiva unei persoane care a făcut studii
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superioare. Dacă nici asta nu aș fi făcut, atunci variantele ar fi fost spre zero. […] Acum,
recent m-am angajat, dar am insistat să caut firme și corporații care nu sunt românești,
pentru că, dacă nu sunt românești, vin cu niște reguli de personal. […] Acum lucrez la
[numele companiei – n.r.], care este originar din America, și lor le e frică în mod real,
pentru că acolo, dacă ajungi în situații din astea de discriminare, plătești pe viață. Și lor
le e frică să ajungă în situațiile alea. […] În prima zi de angajare, m-a luat cineva de la
personal și a stat vreo jumătate de oră să îmi repete în mod explicit că, dacă am vreo
problemă, să mă adresez lor. Și, mă rog, mi-au făcut ecuson cu numele meu. […] Este un
caz particular. […] Dar, pentru cei care nu au terminat nici liceul, opțiunile [de a ajunge
într-o astfel de companie – n.r.] sunt spre zero. Singura lor opțiune sunt firme mai
low-tech, și atunci trebuie să apeleze la cele locale, care au problemele pe care le știm”
(femeie trans, Cluj-Napoca).

Relația persoanelor transgender cu autoritățile și cu alte instituții
Absența unor politici coerente anti-discriminare sau necunoașterea acestora conduce deseori
la abuzuri din partea oficialităților și a angajaților din diferite instituții, în raport cu persoanele
transgender.
Din interviuri a reieșit și că, de numeroase ori, persoanele transgender întâmpină dificultăți și
chiar tratamente umilitoare în relația cu autoritățile (Poliție, Jandarmerie, Evidența Populației
etc.) și/sau cu alte instituții (bănci, poștă, aeroport etc.) din cauză că funcționarii/angajații fie sunt
răuvoitori, fie nu știu sau nu înțeleg ce înseamnă a fi transgender, ori pur și simplu nu cunosc sau
nu respectă procedurile pentru astfel de situații, în cazul în care acestea există.
Unul dintre intervievați a relatat cum, după ce a început tranziția, a fost nevoit să apeleze la
ajutorul unui prieten avocat pentru a-și reînnoi actele de identitate, deoarece reprezentanții de
la Evidența Populației refuzaseră în repetate rânduri să îi emită o nouă carte de identitate și alt
pașaport, pe motiv că expresia sa de gen nu corespundea indicatorilor de sex din documente
(buletin vechi, certificat de naștere).
„Ei, când m-am dus la Pașapoarte, nu a mai fost așa de ușor, că angajata s-a uitat în
buletin, s-a uitat la mine... Am zis că m-am tuns și că mi-a crescut și barba, la care ea
face ochii mari, se uită în buletin, vede CNP-ul că începe cu 2, vede numele că e de fată,
vede markerul ăla de gen de acolo, sexul, că e F, și îi pică fața și se blochează. Și îi zic:
«Stați, să vă ajut». Aveam la mine, de când mi-am făcut eu asociația, un fel de foaie din
asta prin care le explic eu unor oameni, cui are nevoie de explicații, foaia respectivă
ștampilată de psihiatru, [...] și îi dau și foaia aia care arăta și ea acolo unde zicea că
persoana cutare și cutare trece printr-un tratament medical de schimbare de gen,
preferă pronumele astea ș.a.m.d. Și-mi spune că nu este un act oficial ăla, că ea nu știe
ce să facă […]” (bărbat trans, 34 de ani, București).
Cu o altă ocazie, același respondent a povestit că, aflat într-o secție de Poliție, ar fi fost luat în
derâdere de agenți, care i-ar fi plimbat cartea de identitate de la unul la altul și ar fi făcut observații
vulgare și ofensatoare la adresa lui. Mai mult, unul dintre polițiști i-ar fi spus, în prezența sa,
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unui necunoscut (în civil) din secție: „Ia zi, mă, tu ai văzut bărbat cu pizdă?”, arătându-i persoanei
respective și buletinul bărbatului transgender implicat.
Un alt bărbat transgender, care a fost oprit de Poliția Rutieră pentru un control de rutină, a povestit
că a trebuit să le explice oamenilor legii ce înseamnă „transgender” și să le arate avizul psihiatrului
său, dar că a păstrat o atitudine asertivă până la final, iar aceștia s-au dovedit în cele din urmă
înțelegători. „Prima dată, când m-a oprit Poliția [în trafic – n.r.] să verifice dacă am băut sau altceva,
nu aveam atunci buletinul schimbat. Deși, acum l-am schimbat, dar [CNP-ul – n.r.] tot cu 2 începe.
Am dat buletinul, se uită la buletin, se uită la mine... «Dom’le, ăsta nu-i buletinul dumneavoastră».
I-am zâmbit frumos și i-am zis că «Ba da, e buletinul meu, sunt un caz mai special». Același cuvânt
îl folosesc mereu. Am mai zis că sunt o persoană transgender, dar n-au înțeles. Am avut și dovadă
de la psihiatru, ca să înțeleagă, «Uitați, numele meu acolo». Până să-mi schimb buletinul, umblam
cu dovada de la psihiatru la mine, acum nu mai. Am purtat avizul cu mine, scria «disforie de gen»
și un cod. […] Polițiștii au fost super înțelegători, nu mă așteptam, poate și pentru că nu am avut o
reacție agresivă, să mă ofensez că-mi spun că nu sunt eu în buletin. Dacă reacționam așa, probabil
altfel ar fi stat lucrurile. Și, la sfârșit, mi-au zis: «Bine, domnule, drum bun». Orașul meu e foarte
mic, nu m-am așteptat.”, a povestit bărbatul.
O femeie transgender a povestit că a avut la rândul său incidente cu oamenii legii, din cauză că
aceștia nu i-ar fi respectat identitatea de gen și ar fi insistat ostentativ să i se adreseze folosind
pronumele masculin și prenumele de bărbat din documente. Femeia a povestit că fotografia ei
din acte era actualizată în acord cu expresia de gen cu care se identifică și că deținea inclusiv
rapoartele psihologice și psihiatrice care confirmau identitatea sa de gen.
Au existat și cazuri în care angajați de la bănci sau de la Poștă nu au vrut să efectueze unele
operațiuni pe motiv că nu recunoșteau identitatea persoanei transgender care apela la serviciile
acestor instituții. Din interviuri reies situații în care angajații i-au tratat pe clienți disprețuitor
și ostil, intruziv și neprofesionist, reacționând inadecvat și ignorând în mod repetat să urmeze
procedurile. Un exemplu uzual îl reprezintă situațiile în care solicitările clienților transgender
erau respinse, deoarece angajații invocau drept pretext faptul că discrepanțele între indicatorii de
gen (câmpul „sex”, prima cifră din CNP și prenumele din actele de stare civilă) din documente și
expresia de gen i-ar fi determinat să suspecteze că aveau de-a face cu tentative de fraudă, însă
nu erau dispuși să verifice cu Poliția aceste acuzații.
„La bancă m-au refuzat și nu au vrut să-mi dea banii […]. Știi ce mi-a zis [persoana de
la ghișeu – n.r.]? Să mă duc, și să mă întorc cu față de femeie în buletin. […] Ei nu au
politică pentru asta, și omul ăla de la call center nu a dat acordul să mi se transfere
banii. Și eu le ziceam că «Dacă voi bănuiți că actul meu de identitate este fals, eu stau
aici și aștept să chemați poliția», iar doamna de la ghișeu zicea: «Nu, nu este nevoie,
veniți doar cu o carte de identitate, cu un buletin în care poza să arate ca numele»”
(bărbat trans, 34 de ani, București).
„Am mai avut un caz la bancă, a trebuit să depun niște bănuți, am dat buletinul și
angajata mi-a zis: «A, nu pot să fac asta». Și am zis: «Dar de ce, dacă eu sunt în
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buletin?» Și ea a zis că nu, că: «Dacă se află?». Până la urmă a putut, dar a fost o
reținere. Eu mi-am dat fișa de la psihiatru, și a zis: «Să fac o copie la fișă». Și am zis:
«Dar de ce să faceți copie?» Și a zis: „Să vă avem în evidență”, că nu-știu-ce. Și nu am
lăsat-o să facă copie” (bărbat trans, 24 de ani, oraș din sud-estul țării).
De notorietate este povestea unui bărbat transgender din Constanța, care, dorind să își
schimbe documentele în acord cu identitatea de gen pe care și-o asumă, a urmat toate etapele
recomandate, numai că în altă ordine. După doi ani (timp în care a urmat ședințele de psihoterapie
recomandate oficial, a obținut diagnostice și evaluări de la toate instituțiile sugerate), bărbatul a
trebuit să o ia de la capăt, de această dată în altă ordine, pentru a i se recunoaște validitatea
demersului. În cele din urmă, patru ani mai târziu de la momentul inițierii procedurilor de
schimbare a actelor, bărbatul a primit recunoașterea oficială a identității sale de gen.
„La mine nu a fost discriminare, a fost dezinformare, pentru că nu am făcut pașii în
ordinea în care trebuie. Eu trebuia să încep procesul cu Judecătoria, Judecătoria să
mă trimită la INML, INML – la spitale, adică Obregia și Parhon, dup-aia iar la ei, dup-aia
psihoterapie; deci, toată partea asta de investigație medicală trebuia să fie la trimiterea
INML. Dar, la vremea aia la care am început eu [tranziția juridică – n.r.], n-am știut. […]
Am găsit avocatul, s-a ocupat de începerea procesului, am ajuns la INML... Ei, acolo a
fost bomba, că mi-au spus cei de la comisia de expertiză psihiatrică că nu trebuia să fac
nici internări, nici terapie, că internările se fac numai la trimiterea lor, deci absolut tot
ce faci medical e numai prin ei. Și, la vremea aia, nu avea nicio noimă. Mi-au dat să fac
internări noi. Uite, am și documentele la mine. Mi-au dat trimiteri scrise pentru Obregia
și Parhon, am făcut aceleași internări, de-asta mi se părea la vremea respectivă că
sunt niște vaci idioate și nebune și cretine, pentru că nu văd de ce mă pun să obțin niște
hârtii pe care le am deja, de la aceleași spitale unde am mai fost deja, căci nu m-au
trimis la altele noi, ci tot acolo. De-asta mi s-a părut la început că e aiurea. Mă rog, am
făcut internările, mi s-a făcut reconfirmare de diagnostic și de colo, și de dincolo, după
aceea m-au trimis din nou la psihoterapie. […] Toată lumea făcea cam aceleași teste cu
mine, dar la intervale periodice. Deci, cu autoritățile s-a lălăit treaba, din cauza asta,
pentru că eu nu am făcut pașii în ordine. […] Autoritățile, starea civilă, odată ce am avut
hotărârea definitivă nu au comentat, s-au purtat ok cu mine, nu m-au discriminat, nu
au făcut mișto de mine, m-au îndrumat ce să fac să-mi schimb și pronumele pe cale
administrativă. Nu pot să zic că am avut greutăți” (bărbat trans, 43 de ani, Constanța).

Relația persoanelor transgender cu sistemul și cu personalul din sănătate
Lipsa specialiștilor din domeniul sănătății (medici endocrinologi,chirurgi,psihiatri,psihoterapeuți,
psihologi) care să asiste în mod avizat și adecvat persoanele transgender se resimte acut în
comunitate, conform respondenților. Iar excepțiile nu fac decât să confirme regula.
„Cred că sunt foarte mulți medici în România care nu prea știu încă cu ce se mănâncă
disforia de gen” (femeie trans, 51 de ani, București).
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„Susținerea maselor nu o să o avem mulți ani de zile. […] Este mai puțin important faptul
că noi nu suntem acceptați în societate, ci este mai important faptul că instituțional nu
suntem acceptați. Sunt două lucruri complet diferite. Instituțional este mult mai urgent,
din punctul meu de vedere. Cercul de prieteni eu pot să mi-l schimb, dar nu și spitalul
la care mă duc, dacă nu am altă variantă. […] Suntem așa de puțini încât niciodată nu
o să existe o majoritate a populației care să fie ok cu chestia asta” (femeie trans, ClujNapoca).
„E foarte multă rușine la mijloc și e foarte mult disconfort... Pentru că sunt chestii pe
care le-am simțit de când mă știu, dar nu am avut deloc curaj să fac nimic în privința
asta, nu am avut curaj să fiu eu. Și sunt cumva blocată, mă simt blocată. […] Singura
persoană cu care am apucat efectiv să vorbesc despre chestia asta e psihologul. […]
Am fost întâi șase luni, la un cabinet aici, și nu mi s-a părut ok, era pe lângă. Și, la un
moment dat, îmi dădea niște teste și mi-a spus că sunt teste pentru bărbați. Și am
încercat să îi explic, dar nu să o contrazic. Și mi-am dat seama că nu înțelege și am
plecat” (persoană trans non-binară, 33 de ani, Iași).
„[…] undeva pe la 17-18 ani m-am dus la o stimată doamnă psihiatru, față de care ca om
și ca medic am tot respectul, dar la problema asta [legată de identitatea de gen – n.r.]
chiar nu se pricepea” (bărbat trans, 34 de ani, oraș de mărime medie din România).
„Eu anul trecut am ajuns la psiholog pe seama altei chestii […]. Și, evident, când i-am zis
că sunt trans, m-a luat cu: «Îți plac băieții?» […] La modul ideal, [specialiștii din sănătate
– n.r.] ar putea să afle că nu este o corelație așa de strictă între identitatea de gen și
orientarea sexuală, nu la modul la care să justifice prejudecata asta care nici nu știu de
unde vine. Poți să fii și bi, și cum o fi” (femeie trans, 26 de ani, Constanța).
Și mai îngrijorător este că jurământul lui Hipocrate pare să se transforme într-unul facultativ
sau negociabil pentru unii medici, atunci când pacienții lor sunt transgender, judecând după
numeroasele circumstanțe neprofesioniste, absurde și umilitoare care implică personalul
medical, relatate de intervievați.
Pe de altă parte, sunt și intervievați care dau vina în primul rând pe lipsa unor protocoale medicale
care să reglementeze modalitățile de asistare a pacienților transgender și care să faciliteze
existența unor servicii compensate pentru tranziție.
„Indiferent că am apelat la medici prin relații sau pur și simplu am mers direct, ei încă nu
au cum, din punct de vedere legal, să trimită o rețetă de tratament hormonal compensat,
pentru că nu există un protocol care să valideze faptul că ei fac o schimbare hormonală
unei persoane care în buletin este altfel. Eu am mai insistat pe subiectul ăsta. Se pare că
foarte puține persoane înțeleg că rețetele compensate se validează în momentul în care
există un diagnostic. […] Riscurile per total – medicale și de funcționalitate a persoanei
în mediul social – dacă i se face o schimbare hormonală unei persoane care în buletin
este bărbat, dar de fapt este femeie, sunt mai mici dacă îi dai tratamentul hormonal,
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pentru că, în caz contrar, persoana este mai nefuncțională din punct de vedere social.
[…] Dar medicii nu au cum să decidă singuri asta. Ei trebuie să aibă un act oficial, un
diagnostic recunoscut, care să valideze jurământul lui Hipocrate. [...] Dar în protocoalele
lor nu există persoana trans, degeaba vin eu cu diagnosticul de la psihiatrie. Și-atunci e
nevoie de o decizie de la judecătorie” (femeie trans, Cluj-Napoca).
Mai mult, unii medici (psihiatri, endocrinologi) sau psihologi și-ar fi exprimat rezervele cu privire
la începerea tranziției (medicale, juridice), însă fără a oferi argumente care țineau de sănătatea
(fizică sau mentală a) pacienților, ci făcând referire la prejudecăți personale sau la argumente
frivole, irelevante. „Aoleo, dar de ce vrei tu să faci chestiile astea? Nu vezi ce mâini finuțe ai?”,
i-ar fi spus un astfel de specialist (medic endocrinolog) unui bărbat transgender care își începuse
deja tranziția socială și se prezentase la analize pentru a-și putea începe tratamentul hormonal.
Tot mai multe persoane transgender declară că se resimte nevoia de specialiști (medici, psihologi,
psihoterapeuți etc.) familiarizați cu literatura de specialitate pe tematica transgender.
„Să poți să intri în orice instituție [spitalicească – n.r.] și să cauți specialiști, și să poți
să fii informat, ăsta ar fi idealul. Fiecare endocrinolog să știe să urmărească tranziția
[hormonală a – n.r.] unei persoane trans, că nu e mare lucru pentru ei, pot fi antrenați
într-o săptămână, două, să facă chestia asta. De fapt, nici nu le trebuie cine știe ce
formare suplimentară, că pot să o facă și singuri, până la urmă. Deci, asta ar fi ideal,
să poți să te duci la oricare [medic – n.r.] și să îi zici: «Eu vreau chestia asta», și să te
informeze fără prejudecăți” (bărbat trans, 27 de ani, Timișoara).
„Recomandări pentru sistemul medical: personalul să respecte pacienții, să existe
un training obligatoriu, să știe ce înseamnă persoană trans, să înțeleagă. Cred că un
training obligatoriu ar trebui să existe atât în sistemul medical, cât și în orice instituție
publică. Obligatoriu, din punctul meu de vedere. Un training care să fie ținut de persoane
avizate, dar e discutabil ce înseamnă persoană avizată. […] Sunt și niște lucruri de bunsimț, ar trebui să înțeleagă că există un spectru al identității, să înțeleagă că există și
persoane non-binare, să accepte chestia asta, să asculte, să-și dea seama. Să asculte –
asta e valabil pentru oricine” (persoană trans non-binară, 33 de ani, Iași).
Un bărbat transgender care a trecut printr-o operație de mastectomie masculinizantă (la
Chișinău) și care a mers ulterior la un control post-operator în București a relatat că medicii care
au interacționat cu el nu păreau să înțeleagă ce înseamnă transgender și că, drept urmare, ar fi
fost rezervați în a-i acorda asistență de specialitate.
„Nimeni nu știa acolo ce înseamnă să fii transgender, adică parcă au făcut medicina,
nu știu, în peșteră, ceva de genul ăsta; și în peșteră, dacă o făceau, știau. […] [Un medic
rezident – n.r.] mi-a zis: «Știți, că nu am văzut niciodată la noi la școală, nu ne-a învățat
niciodată». Și era la medicină anul 6 în București […]. Normal că nu îți mai vine să te
duci. Dacă e să te duci, te duci doar prin recomandări, și asta pentru că cineva a avut
curajul să facă un prim pas sau ca cineva a avut norocul să știe un medic” (bărbat trans,
34 de ani, București).
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Un alt bărbat transgender a povestit că a participat timp de doi ani la ședințe de psihoterapie, la
insistențele mamei sale, timp în care a susținut că a avut sentimentul că psihoterapeuta sa ar
fi încercat să îl determine să adopte un „comportament feminin”, până când, în cele din urmă,
specialista s-ar fi convins că lucra cu un client care se identifica cu genul masculin. Bărbatul
a povestit că terapeuta sa nu ar fi fost familiarizată inițial cu literatura de specialitate care viza
persoanele transgender, dar că ar fi fost receptivă să se informeze pe parcursul ședințelor,
inclusiv cu ajutorul clientului său, și că acest lucru ar fi îmbunătățit vizibil alianța terapeutică și
efectele ședințelor de psihoterapie. Însă, până să își poată asuma identitatea fără rezerve și fără
teama că cei din jur vor încerca să îi invalideze experiența, intervievatul a povestit că s-a luptat
mulți ani cu depresia, anxietatea, și cu alte efecte ale disforiei de gen.
„Și am tot încercat tot felul de jocuri de rol, tot felul de texte, de modalități de a mă face
să mă comport feminin, să gândesc feminin, și să se scoată ceva feminin din mine.
După care am ajuns la un moment dat în punctul ăla în care, evident, nici eu nu doream
chestia asta, dar nu puteam controla, când mă punea să fac anumite lucruri aveam
efectiv blocaje și începeam să plâng și să izbucnesc. […] Da, mă chinuiam să pun în
aplicare ce îmi recomanda ea în introspecție, mă chinuiam efectiv, ajunsesem să îmi
spun: «Să fii domnișoară, trebuie să îți placă cutare și cutare, îmbracă-te cu nu-știu-ce,
lasă oamenii să îți pupe mâna». [...] cu cât încercam să îmi induc mai mult chestia asta,
cu atât era mai rău, pentru că, știi cum este, mintea și sufletul merg într-o direcție și
corpul în alta, și dacă te forțezi și nu îți iese, e cumplit. A fost o chestie de torment [chin
– n.r.]. […] Am zis, pe la 27 de ani am început terapia, și pe la 29 am luat-o ușurel pe
drumul ăsta și am început să construim, am început să vorbim, am discutat și despre
sexualitatea mea. Și am venit și eu cu niște informații să o ajut, pentru că eu, știind
foarte bine limba engleză, am avut acces la informații care la noi nu erau disponibile în
limba română. [Terapeuta – n.r.] a fost deschisă, s-a informat, s-a autoeducat, și m-a
ajutat foarte mult, și acum sunt bine. Dar, dacă mă uit în spate, la ce a fost, nu aș vrea să
îmi aduc aminte” (bărbat transgender, 34 de ani, oraș de mărime medie din România).
Există și excepții: medici de diferite specializări, psihoterapeuți, psihologi, personal sanitar și alți
specialiști care s-au dovedit competenți în ochii oamenilor din comunitatea transgender care
au apelat la ei. De regulă, acești specialiști ajung să fie recomandați de către beneficiari și altor
persoane trans, dar aceste excepții sunt foarte puține, spun respondenții.
„Psihologul la care am mers inițial s-a dovedit o persoană deschisă la minte. Nu
cunoștea subiectul, dar s-a documentat, m-a ajutat să trec peste momente mai
grele și s-a oferit să vorbească și cu părinții mei. […] M-a ajutat să vorbesc cu cineva
despre subiectul ăsta și să mă sprijine în tot procesul de tranziție. […] Și cu medicul
endocrinolog m-am înțeles destul de bine, era o persoană informată despre subiect.
[…] Cu doctorii în general am avut o interacțiune destul de bună, nu aș zice că am avut
vreodată o experiență neplăcută, poate și pentru că am apelat la recomandările altor
persoane trans care au fost înainte, deci știau despre ce e vorba. Nu am avut experiențe
negative” (bărbat trans, 28 de ani, Cluj-Napoca).
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Neîncrederea în atitudinea nesusținătoare sau neprofesionistă a unora dintre specialiști, costurile
ridicate ale analizelor, tratamentelor și intervențiilor, precum și accesul limitat la soluții viabile
conduc la situații de evitare parțială sau totală a sistemului de sănătate.
Unele persoane transgender aleg variante nesigure, uneori riscante, precum automedicația cu
hormoni comandați de pe Internet (adesea, de pe site-uri de steroizi), la sfatul unor persoane
mai mult sau mai puțin cunoscute. La acest fenomen, care îi determină pe mulți să se îndrepte
spre produse de pe piața neagră (comandate online), contribuie și faptul că deseori în farmaciile
din România nu se găsesc substanțe adecvate.
În același timp, chiar și din rândul celor care și-au făcut analizele și au mers la medici endocrinologi
pentru rețete de hormoni de substituție sunt persoane care au ajuns în cele din urmă să recurgă
la mărirea dozelor sau schimbarea preparatelor pe proprie răspundere, fără supraveghere
medicală, deoarece nu erau mulțumite de rezultate.
„Eu am început hormonii pe mâna mea […]. Trebuia să fac un control pentru chestia
asta, dar deja eram de câteva luni pe terapie și am încercat să merg la un medic
endocrinolog. Adică, cea mai bună prietenă a mea mergea la un endocrinolog, că avea
și ea nu știu ce probleme, și i-am zis: «Poți să îl întrebi, te rog, dacă pot să vin și eu?», și
mi-a zis: «Lasă, că îl întreb eu dacă e ok». Și el i-a zis că el nu lucrează cu «așa ceva»,
că «it is unnatural» [e împotriva firii – n.r.], porcării de genul ăsta. Deci, nu am fost eu
personal acolo, dar nici ea nu mi-a transmis chiar totul, pentru că ea tot ce a zis inițial a
fost că e un porc” (bărbat trans, 27 de ani, Timișoara).
„Am fost la o policlinică din orașul meu, ca să îmi fac injecția, cu toate hârțoagele de la
psihiatru, de la endocrinolog, cu dozajul respectiv. Și m-am dus cu butelcuța, cu seringa,
cu foaia pe care scria cât trebuie să îmi administreze. Și m-am dus acolo să întreb
dacă pot să îmi facă și mie injecția, asistenta mi-a zis: «Nu am administrat testosteron
niciodată». Și am zis: «Ce e așa greu?» Și a desfăcut butelcuța, se uită la seringă, se uită
la dozaj, se uită iar la seringă: «Dar seringa asta e prea mică». Scoate alta, mai mare.
Și mi-am zis: «Ok, o las să văd ce face». Extrage din butelcuță testosteronul. Extrage...
Extrage... Și zic: «Stați așa puțin, ce faceți?». «Păi, vă fac injecția.» «Da, dar, din câte
știu eu, trebuie 5 liniuțe de-alea, 05 sau...» Noroc că eu știam dinainte. Și era asistenta
cu doctorița de față. Și i-am zis: «Stați așa, nu-mi faceți injecția, că ceva nu e ok. Puneți
înapoi din seringă testosteronul, că plec»” (bărbat trans, 24 de ani, oraș din sud-estul
țării).
„Hormonii nu se găsesc la noi, sunt substanțe interzise pe piață, sunt considerați
steroizi, cred că sunt incluși într-o clasă mare de risc, că se confiscă și faci pușcărie
dacă treci ilegal cu ei în țară” (bărbat trans, 34 de ani, București).
„Eu nu am reușit să îmi iau pastile decât de la o singură farmacie, unde am reușit să
vorbesc cu persoanele de acolo. În rest, nu-mi dădeau” (femeie trans, Cluj-Napoca).
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„[…] comercializarea de hormoni nu este aprobată medical sau legalizată, și se merge
foarte mult pe aprovizionarea de pe site-uri din astea de culturism. Acolo sunt, întradevăr, dar testosteronul, din punctul meu de vedere, de multe ori nu este curat, adică
nu am încredere în substanța de acolo. Nu aș vrea să bag în mine tot felul de substanțe
care să îmi dăuneze mai târziu. Se schimbă și masa musculară și densitatea osoasă
și s-ar putea să mă afecteze, pentru că eu deja am probleme cu genunchii și rotulele
și s-ar putea să se agraveze situația. Sunt mai multe motive pentru care nu vreau să o
iau pe drumul ăsta atâta timp cât nu sunt forțat, nu e o situație în care nu am încotro”
(bărbat trans, 34 de ani, oraș de mărime medie din România).
„[…] dacă nu e nimic grav, încerc să evit să mă duc la doctor, tocmai pentru că știu că o
să îmi fie invadată intimitatea mea ca persoană trans. […] am avut nevoie să merg la
ginecolog, am fost pentru un control, și nu a mers prea bine. Adică, pur și simplu toată
situația și toată atmosfera au fost inconfortabile” (băiat trans non-binar, 19 ani, oraș de
mici dimensiuni din România).
„Mi-a fost frică să iau alte chestii, de pe site-uri, am citit tot felul de povești ciudate, că
pot fi contrafăcute, că poți să pățești ceva. […] De existat, există hormoni în farmacii, dar
oferta nu este foarte mare. […] Ar trebui să existe mai mult interes din partea firmelor
producătoare să dorească să-și vândă preparatele în România și să-și depună un dosar
la Agenția Națională a Medicamentului și să obțină aprobarea de punere pe piață. Că,
atunci, farmaciile ar putea să aducă” (bărbat trans, 43 de ani, Constanța).
Serviciile de sănătate pentru tranziția medicală (hormonală și/sau chirurgicală) nu sunt
decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate decât rareori, parțial, și în cazuri
excepționale, de regulă asociate cu alte diagnostice, fapt care îngreunează la rândul său accesul
persoanelor transgender la asistența și procedurile necesare, conform celor intervievați.
Dar suferința asociată cu disforia de gen și cu imposibilitatea de a parcurge tranziția este
comparabilă, din punctul de vedere al respondenților, cu cea cauzată de alte afecțiuni, în cazul
cărora sunt alocate fonduri publice pentru tratament, și, drept urmare, ar trebui tratată ca atare,
spun aceștia.
De asemenea, reprezentanții comunității transgender care au participat la acest studiu au
susținut necesitatea depatologizării psihiatrice a disforiei de gen și încadrarea acesteia într-o
categorie de afecțiuni pentru care statul decontează terapia, astfel încât persoanele afectate să
poată duce o viață cât mai normală. O propunere în acest sens, venită din partea unora dintre
respondenți, ar fi încadrarea tranziției (hormonale și chirurgicale) la domeniul sănătății sexuale.
„[Tranziția medicală – n.r. ] Ar trebui să fie în totalitate decontată. Ce înseamnă o
persoană trans? Înseamnă că are disforie de gen, iar disforia înseamnă o durere
sufletească imensă, care nu poate să fie vindecată sau atenuată decât prin procedura
de tranziție. Altă procedură, de conversie sau de orice altceva, nu o ajută cu nimic și
chiar o să îi înrăutățească pe viitor situația. Așa că eu consider că cel mai bine este să
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fie decontată de stat și, similar ca la cancer sau la alte boli decontate de stat, ar trebui
să fie și în cazul acesta, în care nu te vindeci prin terapie psihologică sau psihiatrică”
(femeie trans, 32 de ani, București).
„Măcar operațiile ar trebui decontate, ar trebui acoperite, pentru că nu au legătură
cu un diagnostic de boală mentală, ci țin de sexual health [sănătatea sexuală – n.r.],
și contribuie la bunăstarea mentală, deci ar trebui acoperite. Măcar parțial, dacă nu
integral, cred că se poate” (bărbat trans, 27 de ani, Timișoara).
„Mi s-ar părea absolut firesc [ca serviciile medicale pentru persoanele transgender
să fie decontate – n.r.], mai ales că avem nevoie ca omul să aibă o viață cât se poate de
normală. Faptul că implică niște costuri, sunt costuri pe care statul le-ar putea acoperi
foarte ușor, și nu sunt costuri atât de mari pe cât vor ei să spună că sunt” (femeie trans,
36 de ani, București).
„Depatologizare totală nu ar trebui să existe, pentru că nu ai mai beneficia de tratament
compensat. Deci, atâta timp cât e considerată boală, primești tratament. Dacă nu mai e
considerată boală, nu mai primești” (bărbat trans, 43 de ani, Constanța).
„[Analizele și serviciile pentru tranziția – n.r.] ar trebui să fie decontabile, în multe
țări sunt decontabile. Pentru asta, trebuie să existe o formă de diagnostic prinsă sub
vreun cod medical. Dar [tranziția de gen – n.r.] trebuie să fie depatologizată din punct
de vedere psihiatric, [deoarece – n.r.] noi nu avem [...] o boală psihică, pur și simplu
este o chestie congenitală, așa ne-am născut, și ar trebui reflectată astfel în codurile
medicale. Nu e o problemă, adică și diagnosticul de disforie de gen se pune în absența
altei patologii psihiatrice. Acum, pe undeva, e cauza și efectul, disforia de gen este boală
în ghilimele, că practic este cauza care determină alte afecțiuni care sunt clasificate
ca boli psihice, în special depresia și anxietatea, de care foarte multe persoane trans
suferă înainte să înceapă tranziția. Doar din punctul ăsta de vedere, dar disforia de gen
în sine nu este o boală psihică, clar. Disforia de gen netratată determină boli psihice care
se agravează cu cât timpul trece. Și, la mine, aș zice că, după 40 ani, starea mea psihică
s-a deteriorat sensibil, faptul că am îmbătrânit într-un corp de bărbat mă deprimă
îngrozitor” (femeie trans, 51 de ani, București).
De asemenea, legat de intervențiile chirurgicale inerente, în unele cazuri, tranziției de gen, cele
mai multe persoane transgender declară că acestea nu sunt echivalente cu operațiile estetice, ci
au o semnificație mai profundă, care rezidă din nevoia acestei categorii de oameni de a-și alinia
trăsăturile fizice la felul în care identitatea lor de gen se reflectă în plan interior, psihologic.
Mare parte a respondenților și-a afirmat dorința de a parcurge astfel de intervenții, invocând
costurile ridicate ca fiind, cel puțin momentan, prohibitive, și, prin urmare, un impediment în
concretizarea acestei dorințe.
De subliniat că majoritatea a declarat că ar opta pentru parcurgerea unor astfel de proceduri
chirurgicale în străinătate și că, din acest punct de vedere, puțini au fost cei care și-au exprimat
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fără rezerve încrederea în specialiștii din clinicile românești, în principal din cauza lipsei de
experiență în această nișă. Aceleași răspunsuri le-au dat și respondenții care au trecut deja prin
cel puțin o astfel de intervenție, și care, în cea mai mare măsură, au preferat să apeleze la clinici
din străinătate.
„Îmi doresc operații, dar nu am banii necesari, așa că acest aspect este pentru viitor,
în proiect. […] operația de jos mi-aș dori să o fac în altă țară, fiindcă nu sunt medici
specialiști în România, și, oricum, prețurile sunt mai mari în România decât în alte țări.
Dar celelalte operații eu aș putea să le fac în România, în caz că găsesc un medic care să
mă ajute și să fie tolerant și cât de cât bun” (femeie trans, 32 de ani, București).
„Nu aș face [intervenții chirurgicale–n.r.] în România, că nu știu cine ar fi capabil să facă
chestia asta aici. Din câte știu eu, nu s-au mai făcut în ultimii ani, iar cele care s-au făcut
au fost toate la faza experimentală. Nu avem niciun chirurg specializat în genul ăsta de
operații” (femeie trans, 51 de ani, București).
„Din păcate, aceste operații sunt văzute [ca utile – n.r.] doar din punct de vedere estetic,
deci se presupune că eu aș vrea să fac chestia asta doar [în scop – n.r.] estetic, nu că
asta m-ar ajuta psihic, și, ca atare, sunt foarte scumpe. Mie mi se par prohibitive și mi se
pare că aici ar trebui să se umble un pic la încadrare. A le considera niște simple plăceri
marginale este cam periculos: «îi condamnăm pe toți ceilalți, din jur, la tristețea pe care
am avut-o și noi, și nu vrem ca altcuiva să îi fie mai bine». Asta simt [că ni se transmite
– n.r.], prin sistemul de învățământ și sistemul de sănătate pe care le avem: «Să nu
cumva să îi fie cuiva mai bine, lasă, să sufere toți»” (persoană gender-fluid, 42 de ani,
București).
„Nu [mi-am făcut operația de mastectomie masculinizantă – n.r.] în România, recunosc
că nu am avut încredere. Pentru așa ceva, în România, eu consider că chirurgii de la noi,
esteticieni sau plastici, nu sunt suficient de instruiți, în primul rând, în domeniul ăsta și,
din păcate, mulți dintre ei nu sunt deschiși în domeniul ăsta. Adică, ei în sine au o doză
de transfobie, nu numai că nu te respectă dar te și dau afară, sau în cel mai fericit caz,
politicos, îți zic: «Dom’ne, nu te supăra, dar nu vreau să mă ocup». Nu au experiența
necesară, nu au cazuri suficient de multe ca să pot să am încredere, nu” (bărbat trans,
34 de ani, oraș de mărime medie din România).
Ca o posibilă soluție pentru creșterea gradului de informare și de acceptare și deschidere în
legătură cu identitatea de gen a persoanelor trans, în rândul angajaților din sistemul de sănătate,
unii participanți la studiu au identificat necesitatea creării unor campanii și modalități de
dialog și de informare (training-uri, advocacy etc.) care nu doar să vizeze specialiștii, ci să îi
implice efectiv. Un astfel de demers și-ar dovedi cu atât mai mult utilitatea, potrivit unora dintre
respondenți, cu cât ar fi integrat încă din faza de formare (facultăți, rezidențiate, școli/stagii de
formare, specializări), dar și ulterior, pe parcursul evoluțiilor profesionale ale celor care activează
în sistemul de sănătate.
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„[…] este destul de dificil, pentru că o persoană din această castă medicală ascultă, în
general, doar de membrii castei, ca să zic așa. În general, sunt mai reticenți la ce zic alții.
Dar, consider că, dacă reușești să convingi o persoană, un medic, un doctor – acesta ar
putea să facă advocacy, printr-o organizație, să facă advocacy în rândul medicilor, să le
spună cam ce se întâmplă și ce a observat” (femeie trans, 32 de ani, București).
„Într-o lume ideală, chestiuni legate de sănătatea persoanelor trans ar fi un capitol la
Facultatea de Medicină” (bărbat trans, 27 de ani, Timișoara).
De asemenea, respondenții au pledat pentru necesitatea existenței unor clinici, centre sau
departamente cu servicii de sănătate integrate, pentru asistarea persoanelor transgender în
toate etapele tranziției acestora. Argumentele în sprijinul acestor idei s-au raportat inclusiv la
standardele de îngrijire din țări cunoscute de respondenți ca fiind mai avansate în domeniul
cercetării (studii de gen etc.) și al asistenței persoanelor transgender.
„Eu cred că gender clinic [clinica pentru persoane trans – n.r.] e un ideal. Ai nevoie
de tratament specializat, ai nevoie să te duci într-un loc unde oamenii știu despre
tine. Poate să fie și o secție, pe Floreasca, pe Fundeni, adică să nu fie un spital. […] Aș
face centre din astea medicale în fiecare oraș mare, și știi că te duci acolo, ai oamenii
pregătiți, și nu ai numai un singur doctor, să stai 50.000 de ani la rând, că și asta e
periculos” (bărbat trans, 34 de ani, București).
„Eu zic că este un lucru bun să poți să strângi toate serviciile într-un singur loc, să ai
medici de mai multe specialități, psihologi, psihiatri etc. sub același acoperiș, și să oferi
servicii integrale” (femeie trans, 51 de ani, București).
„[…] în Norvegia și în Suedia sunt gender clinics [clinici pentru persoane trans – n.r.]
care, doar ele, au dreptul să facă tranziția unei persoane trans și să își dea cu părerea
asupra a ceea ce se întâmplă cu o persoană trans. Unii zic că este mai bine, alții zic că
este mai restrictiv, în sensul că trebuie să te duci, din orice parte a țării ai trăi, trebuie
să ajungi în clinica aia, care poate să fie în Capitală, sau în alte orașe, ceea ce este un
pic mai greu pentru o persoană trans, pentru că nu prea avem, în general, fondurile
necesare pentru așa ceva. Dar, de exemplu, în Suedia și Norvegia, se decontează parțial,
aproape 80%, transportul, ca să poți să ajungi, și cazarea. Deci, ar fi bine să ai gender
clinics, dar și personalului medical să i se spună, din facultate, ce se întâmplă, să nu fie
discriminator față de persoanele LGBT” (femeie trans, 32 de ani, București).
„Ce îmi doresc eu este să existe un sistem implementat la nivel de stat, care să
ofere susținere psihologică, psihiatrică, endocrinologică, și, dacă e nevoie, dacă sunt
probleme de sănătate care vin la pachet cu identitatea diferită de gen, atunci să fie un
suport dublu, adică să fie și alte specialități care să cunoască ce înseamnă o persoană
transgender. După cum bine știți, avem foarte multe persoane – medici, psihologi,
psihiatri, endocrinologi ș.a.m.d. – care habar nu au și te tratează fix de-a-ndoaselea”
(femeie trans, 36 de ani, București).
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Unii intervievați s-au declarat rezervați, pesimiști sau resemnați cu privire la așteptările pe
care le-ar avea pentru viitorul apropiat de la mulți dintre specialiștii și personalul din sistemul
medical și de sănătate. În România sunt persoane transgender care amână sau evită pe cât posibil
să se adreseze unor medici (indiferent de specializare) sau unor specialiști din domeniul sănătății
mintale, deoarece fie spun că au avut parte de experiențe neplăcute, invazive și discriminatorii
în trecut, fie spun că se tem că ar putea întâmpina un tratament ostil la adresa identității lor
de gen. Un simplu control de rutină, un set de analize, sau o vizită la medic/psiholog, chiar și
fără legătură cu identitatea/tranziția de gen, creează în unele cazuri sentimente de neliniște și
stări de stres, întrucât unele persoane trans susțin că se pot aștepta la întrebări și comentarii
nejustificate, neavizate sau jignitoare despre identitatea lor de gen, și la atitudini pot escalada
până la a periclita confidențialitatea informațiilor personale furnizate.
Un exemplu indezirabil și recurent din interviuri îl constituie situațiile în care medicii sau
personalul sanitar se adresează unei persoane transgender pe numele de dinainte de tranziție,
de față cu alți pacienți (pe holuri, în saloane sau în săli de așteptare etc.), dezvăluind astfel, fără
consimțământ, aspecte intime din viața pacientului/pacientei. O altă circumstanță care produce
disconfort major, potrivit respondenților, este aceea în care solicită să le fie respectat pronumele
pe care îl preferă, dar interlocutorul (medic/psiholog) ignoră această solicitare. De asemenea,
întrebarea „Ești femeie sau bărbat?” este considerată inadecvată și stânjenitoare de majoritatea
respondenților, și ar putea fi evitată cu ușurință, sau, cel puțin, ar putea fi înlocuită cu o formulare
mai neutră, precum: „Ce pronume preferi/folosești?”, spun membrii comunității trans. O altă
problemă invocată de unii respondenți este aceea că, indiferent cu ce tip de problemă s-ar adresa
unor specialiști, discuția ar fi deturnată spre detalii privind tranziția, chiar și atunci când acestea
ar fi irelevante pentru consultația în cauză.
Redăm, în cele ce urmează, un fragment relatat de o femeie transgender, din discuția pe care a
avut-o cu un cadru medical, la un spital din Capitală, după ce s-a tăiat la un deget.
„«- Am avut un accident aseară...», spun.
«- Dar tu ești fată sau băiat?», mă întreabă. Urăsc întrebarea asta! Îi zic:
«- Sunt femeie transgender, sub tratament hormonal în perioada tranziției.»
«- Ce înseamnă asta?»
«- Păi dumneavoastră știți mai bine, că sunteți doctoriță.»
«- Am auzit ceva, dar niciodată nu am văzut un băiat așa.»
«- Nu sunt băiat, sunt fată, îi zic.»
«- Păi te-ai tăiat și jos?»
«- Da», îi zic. Și i-am închis gura. Păi nu ai cum să mă controlezi jos, vin pentru deget, nu vin
să mă întrebi ce am jos. Mă desface acolo [la bandajul de la deget – n.r.] și am văzut că
mă desfăcea cu dușmănie, mă apăsa. Zic:
«- Au, mă doare!» Îmi zice:
«- Nu am ce îți face, băiete, fii și tu bărbat.» Îi zic:
«- Doamnă, nu pot, că eu sunt sub tratament hormonal, sunt mai feminină, trebuie să țip
când ceva mă afectează.» Se uită la mine și îmi zice:
«- Auzi, da’ tu de ce nu ai rămas cum te-a lăsat Dumnezeu?» Îi zic:
«- Doamnă, știți, dacă vorbim de Dumnezeu, nu avem ce discuta. Dumnezeu m-a lăsat așa.
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Eu nu am venit aici să discutăm de identitatea mea de gen, am venit pur și simplu pentru
acest deget.»
«- Aa, da, nu vreau să te superi, am vrut să te întreb, așa»”.

Dreptul persoanelor transgender la autodeterminare
Stigmatizant, invaziv, umilitor, dezumanizant și lipsit de empatie. Așa este descris tratamentul la
care persoanele transgender ajung să fie condamnate zilnic, din cauza climatului de suspiciune,
persecuție și marginalizare, întreținut de absența unor politici adoptate la nivel de stat, de instituții
și de angajatori, care să îi protejeze pe acești oameni.
Concret, mulți intervievați au acuzat că este excesiv și disproporționat felul în care statul român
le-ar pune la îndoială discernământul și sănătatea psihică, cerându-le, adesea prin metode
nevalidate științific, perimate și invazive, să-și „dovedească” identitatea de gen. Respondenții
au semnalat că, în prezent, tranziția juridică poate implica demersuri complicate, de durată, și
care încalcă viața privată, în urma cărora nici măcar nu există garanția recunoașterii identității
de gen asumate, în documentele oficiale (actualizarea numelor și a indicatorilor de sex din acte).
Procedura destinată persoanelor transgender este diferită de cea care se aplică pentru restul
populației care își schimbă actele, deoarece acestea dintâi nu trebuie să se prezinte la Evidența
Populației, ci trebuie să se adreseze instanțelor de judecată pe raza cărora își au domiciliul și să
prezinte „dovezi” că aparțin genului cu care se identifică. Iar ceea ce urmează este, de la un caz la
altul, la latitudinea fiecărui judecător în parte, deoarece practicile instanțelor în astfel de cazuri
sunt neunitare, iar rezultatele riscă să fie arbitrare și abuzive.
În aceste condiții, de pildă, un judecător poate respinge cererea de modificare a datelor din
documente indiferent de argumentele cazului. Similar, un alt judecător poate să condiționeze
tranziția juridică de cea medicală (atât hormonală, cât și chirurgicală) fără a ține cont de
eventualitatea în care persoana transgender implicată nu își dorește tranziția medicală (parțială
sau totală) sau nu o poate parcurge din motive de sănătate sau financiare. Totodată, un al treilea
judecător poate cere rapoarte de la Institutul Medico-Legal (IML), de la Institutul Național de
Endocrinologie C.I. Parhon, precum și de la diverși specialiști și reprezentanți ai sistemului de
sănătate (medici psihiatri, medici endocrinologi etc.), înainte de a lua o decizie, situație care ar
obliga o persoană transgender care vrea să își schimbe actele să se adreseze tuturor acestor
instituții și persoane spre a fi „testată”, pentru a i se recunoaște oficial identitatea. Această
eventualitate ar implica și obligativitatea obținerii unui diagnostic psihiatric (disforie de gen),
aspect pe care mulți participanți la studiu îl consideră stigmatizant și nedrept.
Exemplele de mai sus nu au un caracter pur ipotetic, ci se bazează pe realitatea din teren,
prezentată de intervievați, și pe felul în care ajung să fie aplicate legile care vizează tranziția
juridică a persoanelor transgender și care, în prezent, lasă loc de numeroase contradicții și
abuzuri. În astfel de cazuri, sunt necesare resurse de timp, bani și energie care nu se compară
cu cele investite de alte categorii ale populației, iar identitatea unor persoane ajunge să depindă
strict de opiniile unor terți, care pot să țină cont sau pot să ignore cu desăvârșire persoana
vizată, spun reprezentanții comunității transgender.
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„Fiind legea atât de vagă, lasă totul la latitudinea judecătorului. Iar punctele importante
într-un caz sunt: un avocat bun, care știe cum să fondeze cazul, bazat și pe legislație
europeană, [...] și un judecător care să fie mai deschis la minte. Deci, e practic o loterie.
Din păcate, cântăresc definitoriu dovezile medicale, rapoartele de la psihiatru și/
sau psiholog clinician, scrisoare medicală de la medic endocrinolog. Și, din păcate, în
instanță, cu cât ai mai multe operații făcute, cu atât ai mai multe șanse de câștig. Asta,
desigur, contravine drepturilor omului” (activist transgender, 33 de ani, București).
„[…] unii judecători nu neapărat că sunt rău-voitori, dar nu sunt informați, și poate să le
fie mai greu să înțeleagă, și de aceea au nevoie de mai multe dovezi” (bărbat trans, 28
de ani, Cluj-Napoca).
O altă dificultate, care unor persoane transgender le-a generat rețineri în a se adresa instanțelor
de judecată pentru actualizarea genului din acte, a fost legată de faptul că, uneori, expresia de gen
nu ar fi fost un indicator suficient de convingător în ochii autorităților pentru identitatea de gen
asumată. Cu alte cuvinte, au fost persoane care au declarat că nu considerau că ar fi arătat destul
de „feminine”/„masculine” pentru a putea „convinge” autoritățile că se identificau cu un gen sau
altul. În realitate, aceasta ar fi o falsă problemă, deoarece inclusiv în rândul persoanelor cisgender
există oameni care nu corespund prin înfățișare, ținută sau prin alte detalii fizice criteriilor sau
definițiilor clasice, convenționale ale feminității/masculinității. Însă presiunea (resimțită în plan
subiectiv și/sau dinspre terți) de a „arăta convingător” în acord cu ceea ce se poate înțelege în
mod convențional prin expresia de gen poate fi cu atât mai mare pentru o persoană transgender.
„Bariera principală [pentru care nu am început încă o acțiune de modificare a actelor în
instanță – n.r.] a fost aceea că, dacă nu arăt totuși convingător fizic ca o femeie, nu o să
mă creadă nimeni că sunt trans” (femeie trans, 51 de ani, București).
În aceste condiții, din ce în ce mai multe persoane transgender pledează pentru recunoașterea
dreptului lor la autodeterminare, și, implicit, pentru simplificarea procedurilor pentru tranziția
juridică și pentru depatologizarea psihiatrică a condiției lor. Esențial, mai spun cei intervievați,
ar fi să existe garanția ca tranziția juridică să nu fie condiționată (de către judecători sau medici
chirurgi sau endocrinologi etc.) de cea medicală (și nici viceversa), ci să fie respectată libertatea
fiecărei persoane transgender de a decide singură, în cunoștință de cauză, asistată (în mod
opțional) de specialiști, în fiecare etapă a tranziției sale. De asemenea, cei mai mulți respondenți
au susținut că ar prefera să își poată schimba documentele, în acord cu genul asumat, pe baza
unui consimțământ informat și/sau a unei declarații pe proprie răspundere, fără să mai fie
necesare procese și diagnostice psihiatrice (precum cel de disforie de gen).
„Cred că o consiliere psihologică ar fi utilă, dar nu neapărat un diagnostic psihiatric. Din
punct de vedere legal [pentru tranziția juridică – n.r.], nu ar trebui un diagnostic medical.
Pentru tranziția medicală cred că un consimțământ informal ar putea să fie suficient”
(femeie trans, 51 de ani, București).
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„Nu, [tranziția juridică – n.r.] nu trebuie să fie dependentă de tranziția medicală, deoarece
nu toate persoanele au corpul destul de sănătos încât să poată să suporte o tranziție
medicală, până la capăt sau parțială” (femeie trans, 32 de ani, București).
„Nu [e nevoie de – n.r.] un diagnostic medical că sunt bolnav, ci [de – n.r.] o foaie pe
care să poți să o iei de la orice psiholog care poate să îți pună o ștampilă ca și cum îți
dă [aviz – n.r.] că ești apt de muncă. Dacă sunt apt de muncă, sunt apt să îmi schimb și
asta [indicatorii de gen din actele de identitate – n.r.], să fie simplu, trei hârtii, atât, să
le duci frumos acolo. […] Ideal ar fi să nu mai trebuiască să faci lucrurile astea și să
nu mai existe marcare de gen pe nicăieri, asta ar fi cel mai ușor și, când o să fie, să îți
schimbi numele cum vrei tu, să schimbi poza cum vrei tu la Poliție și asta e, la Evidența
Populației, că tot în evidență te ia, trăim dracu’ în lumea asta supertehnologizată și sunt
gata în 10 minute” (bărbat trans, 34 de ani, București).
„Nici nu știu unde [ar trebui să poată o persoană transgender să își poată schimba
actele – n.r.], îmi e egal că trimit o scrisoare la instanță sau că trimit o scrisoare la
primărie, îmi e egal. De fapt, cred că [asta ar trebui să se întâmple – n.r.] la Evidența
Populației, nu la instanță, adică pur și simplu la cei care se ocupă de evidența populației
de la când se naște omul până crapă. Deci, cel mai simplu la evidența populației, acolo
[ar trebui – n.r.] depuse cererea și motivația, după care ei să te cheme doar la o discuție,
cumva și asta mi se pare o chestie de bun-simț: «Hai să văd persoana măcar, nu știu,
așa văd eu, poate văd greșit». După care, da, pur și simplu să îți schimbi actul, mi se
pare de bun-simț” (femeie trans, 36 de ani, București).
„Nu cred că ar trebui să fie necesar vreun aviz. Din punctul meu de vedere ar trebui să
existe doar un formular de consimțământ, să fie la discreția fiecăruia. Și poate ar fi utile
niște analize de sănătate, dar, din nou, e ceva ce ar trebui să fie la latitudinea fiecăruia.
În schimb, pe mine, personal, ședințele la psiholog m-au ajutat, și cu depresia, și cu
anxietatea. Dar cei mai mulți psihologi și psihiatri au nevoie de training despre subiectul
ăsta. Am auzit niște chestii oribile, unii erau depășiți de situație, pur și simplu, nu o
făceau din răutate. […] Eu sunt, clar, pentru autodeterminare. Singurul rol al medicinei
ar trebui să fie cel de asistare în procesul de tranziție și atât. Ar fi mult mai simplu
decât să-ți faci singur injecții, de capul tău, cu hormoni. Medicul ar trebui să știe de ce ai
nevoie și să știe exact ce să-ți dea. Acolo ar trebui să se oprească treaba medicinei în tot
procesul ăsta de tranziție” (persoană trans non-binară, 33 de ani, Iași).
„[...] consider că trebuie autodeterminare, dar pot exista și abuzuri aici, în sensul că, este
posibil, în cazul în care nu ești o persoană sigură pe tine și pe ce vrei, și nu ești destul de
conștientă de ce vei face pe viitor și ce implică, să faci o greșeală. Există persoane care
au făcut astfel de greșeli, care au crezut că sunt alt gen și au făcut proceduri medicale
doar pe baza a ce au zis, sau că au insistat mai mult și li s-a permis, în unele țări, în
care este mai ușor, și au regretat, pe urmă, acest lucru. În același timp, aceste persoane
mereu vor fi arătate cu degetul și ne vor fi menționate nouă, celorlalți, care suntem în
această situație, de a fi trans, în sensul că: «Uită-te la el, a greșit și consideră că a făcut
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cea mai mare prostie din viața lui. Tu de ce ești așa convins că este bine ceea ce faci?»
[…] Altfel, eu merg pe libera determinare și fiecare să facă ce vrea, dacă este destul de
bine dat consimțământul și destul de bine cunoscătoare persoana. […] Procedura ideală
ar fi autodeterminarea. În Norvegia, de exemplu, doar trimiți o scrisoare la primărie, în
orașul în care trăiești, și primăria, în 30 de zile, automat îți schimbă genul în catastifele
lor și îți alocă genul și actele în cele noi” (femeie trans, 32 de ani, București).
„Evident că poate să existe o comisie, dar să nu fie o chestie de obligativitate. Aici e vorba
de liberul arbitru și de ce simți tu. E decizia ta dacă te duci mai departe la un psiholog,
la un psihiatru, să discuți despre asta și să te ajute să-ți dai seama în ce punct ești, dacă
vrei să faci o tranziție sau nu. Asta, dacă nu ești tu sigur. Dar nu să te oblige statul și să-i
lase pe toți să intre cu bocancii în viața ta” (persoană non-binară, 34 de ani, Iași).
În cazul persoanelor transgender care își încep tranziția după căsătorie, în prezent lucrurile sunt
și mai complicate dacă își doresc să își schimbe actele de identitate și de stare civilă în acord cu
identitatea de gen asumată, spun respondenții. Iar acest lucru se întâmplă, pe de o parte, din cauza
faptului că în România parteneriatele civile dintre persoane de același sex nu sunt recunoscute
juridic și, cum o modificare a actelor ulterioară unei căsnicii între persoane heterosexuale ar
putea conduce la situații în care ambii soți ar putea ajunge să aibă aceiași indicatori de sex în
documente, comuniunea acestora nu ar mai fi „valabilă” în ochii autorităților.
„Să intre și România în rândul lumii și să se oficializeze căsătoriile între persoane de
același sex, asta ar fi varianta ideală” (bărbat trans, 43 de ani, Constanța).
Pe de altă parte, dacă în urma căsniciei au rezultat și copii, modificarea actelor de identitate ale
unuia dintre părinți în acord cu genul asumat și, consecutiv, a actelor de stare civilă ale ambilor
părinți ar putea ridica dileme în ceea ce privește inclusiv impactul pe care l-ar putea avea aceste
schimbări asupra documentelor de identitate ale copiilor. Este, de asemenea, discutabil, cărui
părinte i-ar reveni tutela copiilor, în caz de divorț, și din ce considerente, potrivit respondenților,
dat fiind că nu există un statut juridic și o procedură unică recunoscute la nivel sistemic în cazul
persoanelor transgender din România. În aceste condiții, pot lua naștere situații paradoxale și
aberante, în care realitatea de facto nu doar că nu este reflectată, ci ajunge să fie contrazisă de
realitatea de jure.
Nu există un acord unanim privind terminologia care ar trebui să fie folosită în documente pentru
persoanele transgender, sau dacă este necesar să existe o astfel de terminologie, care să le
semnaleze identitatea de gen în acte. Cu toate acestea, numeroși respondenți s-au exprimat
în favoarea eliminării indicatorilor de gen/sex din documente și au propus chiar introducerea
unor exprimări precum „părinte 1”, „părinte 2” în certificatele de naștere ale copiilor, pentru a
se evita menționarea identității de gen a părinților.
„Ideal, să fie ca în țările normale și să se schimbe actele, să specifice «părinte 1»,
«părinte 2». Să nu mai fie trecuți tata, mama, ca la noi, ci să fie ca în țările europene
normale. Ar trebui să se introducă la nivel de țară aceste acte noi, și toată lumea să aibă
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părinte 1, părinte 2, adică inclusiv cei din «familii tradiționale» - deși termenul ăsta nu e
foarte fericit. Deci, înlocuirea totală a actelor la toată populația, asta ar fi ideal” (bărbat
trans, 43 de ani, Constanța).
„Din punctul meu de vedere, ar trebui să nu fie menționat sexul în documente, deoarece
pentru organele oficiale, pentru un polițist, un poștaș etc. este absolut irelevant
indicatorul de gen. […] Nu ar trebui să intereseze pe nimeni” (femeie trans, Cluj-Napoca).
„Ar trebui schimbat numele părintelui și în actele copiilor. Și asta cu mama/tata ar trebui
schimbată cu „părinte”. Noi acum vorbim de niște acte. Că tu, acasă, îl strigi „tata”, că-l
strigi „mama”, că-l strigi pe nume, că-i zici „bau-bau”, e strict problema ta, acasă. Dar pe
actele oficiale, simplu, clar: părinte 1, părinte 2, părinte 5” (persoană non-binară, 34 de
ani, Iași).
„Un părinte rămâne părinte, indiferent de numele pe care îl poartă” (bărbat trans, 28 de
ani, Cluj-Napoca).
„[…] la ora actuală, o căsătorie devine nulă, practic, când unul dintre parteneri
tranziționează” (femeie trans, 51 de ani, București).
„[…] mi se pare normal, mai ales dacă persoanele în cauză doresc să rămână căsătorite,
să fie posibil printr-o modalitate. […] Cred că s-ar putea, dacă căsătoriile între
persoanele de același gen ar fi posibile” (băiat trans non-binar, 19 ani, oraș de mici
dimensiuni din România).
„Momentan, din păcate, judecătorii te forțează să divorțezi, să îți anuleze căsătoria, dacă
vrei să tranzitezi, dar acest lucru mi se pare abuziv. În legislația actuală nu există un
punct care să spună că, dacă îți schimbi genul, și, tot dacă, la noi, căsătoriile de același
gen sau sex nu sunt recunoscute – nu există punctul că ar trebui să fie anulată căsătoria
prin faptul ca tranzitezi. Atâta timp cât ți-ai anunțat partenerul de viață și este de acord
cu tine, este un abuz al societății și al drepturilor sale. Fiindcă amândoi vor să stea
împreună, nu au nicio problemă cu asta, doar că o să fie una femeie și cealaltă femeie,
sau unul bărbat și celălalt bărbat, după tranziție, nu înseamnă că și căsătoria lor trebuie
să fie anulată. La noi, de multe ori, copiii care rezultă dintr-o astfel de căsătorie sunt
luați de la părintele care tranzitează și sunt dați exclusiv persoanei celeilalte din relație,
ceea ce este o greșeală, până la urmă. Există copii și în same sex relationships [relațiile
dintre persoane de același sex – n.r.] și nu au nicio problemă în a fi, a crește și a se
dezvolta armonios. Nu înseamnă că o să iasă gay, lesbian sau transgender, ci, pur și
simplu, înseamnă că o să fie iubiți de doi părinți, în continuare. Așa că ar trebui, în mod
normal, ca orice căsătorie să nu aibă legătură cu tranziția și să rămână în continuare
[recunoscută oficial – n.r.]. Dacă vrei să divorțezi, pentru că persoana cu care trăiești
vrea să tranziționeze, asta este treaba ta, dar divorțezi, nu înseamnă că trebuie să îți fie
anulată căsătoria [din oficiu – n.r.]” (femeie trans, 32 de ani, București).
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Experiența persoanelor trans în instanță
1. Deși în România există prevederi legale care au în vedere posibilitatea de a modifica mențiunea

privind sexul în actele de stare civilă, persoanele trans care solicită acest lucru se confruntă cu
absența unor condiții și proceduri clare și cu lipsa de informare și pregătire specifică pentru
domeniul trans a celor care ar trebui să aplice aceste prevederi legale – judecători, procurori,
avocați, medici specialiști. Această situație conduce la apariția unei jurisprudențe contradictorii,
a interpretărilor care au la bază uneori prejudecăți și stereotipuri de gen sau chiar a abuzurilor.
În consecință, persoana trans se confruntă cu discriminare și lipsă de certitudine în accesul la
justiție.

2. Concluziile exprimate mai jos în trei secțiuni legate între ele au la bază analiza legislației în

vigoare, monitorizarea unui număr de 63 de hotărâri judecătorești (48 de cazuri diferite) din
perioada 2006-2017, identificate în singura bază de date legislativă publică3 și practica avocațială
de reprezentare a persoanelor trans susținute de Asociația ACCEPT.

3. Pe scurt, câteva probleme identificate în această cercetare juridică țin de:

Legislația care reglementează modificarea sexului în actele de stare civilă pentru
persoanele trans este lacunară, punând petenții, avocații lor și judecătorii și procurorii
în situația de a „testa” anumite interpretări ale legii, sub aspectul tipului de acțiune
promovată, cadrului procesual, competenței instanței, condițiilor care trebuie îndeplinite
de petent.
Autoritățile care se ocupă de evidența populației și stare civilă, care stau în judecată în
cauzele respective invocă uneori aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind
dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, în ciuda
faptului că această lege reglementează exclusiv procedura administrativă, nu procedura
judecătorească. Art.4 alin.2 lit.l din OG 41/2003 încalcă flagrant drepturile persoanelor
trans deoarece condiționează schimbarea prenumelui în procedura administrativă de
efectuarea intervențiilor chirurgicale asupra organelor genitale.
Probatoriul în cauzele respective este adesea foarte împovărător pentru persoanele
trans pentru că implică să se supună multiplelor evaluări și examinări medicale
repetate, să găsească personal medical specializat, disponibil de a le consulta și de a
le oferi documentele medicale necesare în instanța de judecată. În cele din urmă, acest
tip de abordare medicalizată, în vederea obținerii recunoașterii juridice a persoanelor
trans, dă putere sistemului medical să decidă asupra identității personale a persoanei
trans, ceea ce contravine dreptului la demnitate și la viață privată a persoanelor trans.
Expertiza medico-legală de la Institutul de Medicină Legală este o cerință deosebit

Am consultat baza de date www.rolii.ro, dezvoltată pentru uzul gratuit al publicului general. O parte dintre hotărâri sunt din baza
de date privată a Asociației ACCEPT, care a adunat în ultimii 11 ani în jur de 15 cazuri din această materie.
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de împovărătoare pentru petent care uneori dublează eforturile deja făcute pentru
depunerea rapoartelor și evaluărilor medicale de specialitate de la medicii curanți,
durează o lungă perioadă de timp obținerea raportului de expertiză, presupune
internarea la spitalul de psihiatrie etc. În plus, rapoartele de expertiză medico-legală
concluzionează asupra sexului anatomic al persoanei, indiferent de identitatea de
gen a persoanei și de eventualele schimbări asupra caracterelor sexuale secundare
dezvoltate în urma tratamentului hormonal.
Condiționarea recunoașterii identității de gen, a schimbării de sex, prenume, CNP în
actele de stare civilă de efectuarea intervențiilor chirurgicale asupra organelor genitale,
impusă de unele instanțe de judecată, este contrară jurisprudenței CEDO, în special a
cauzei A.P., Garçon și Nicot c. Franței (6 aprilie 2017).
Durata și formalismul procedurii judiciare pentru recunoașterea identității de gen
constituie bariere în exercitarea dreptului la viață privată a persoanelor trans.
În puține cazuri, motivările hotărârilor judecătorești fac trimitere corectă la
jurisprudența CEDO sau la Decizia Curții Constituționale nr.530/2008 în domeniu
recunoașterii identității de gen a persoanelor trans. În unele hotărâri judecătorești, în
locul argumentelor juridice, judecătorii folosesc aprecieri personale asupra mai multor
aspecte de viață privată privind petenții sau proiectează asupra acestora propriile
preconcepții despre ce înseamnă să fii femeie sau bărbat, prezența organelor genitale,
sau operațiile de schimbare de sex.

Legea este lacunară și lasă loc arbitrariului
4. În legislația românească, modificarea sexului în actele de stare civilă pentru persoanele trans
este reglementată în Noul Cod Civil (art.98-103)4 și în Legea 119/1996 (art.44 lit.i).5 Prevederile
legale sunt mai mult cu caracter declarativ, în sensul în care se menționează că este nevoie
de parcurgerea procedurii judecătorești pentru obținerea unei hotărâri definitive prin care se
încuviințează schimbarea sexului în actele de stare civilă. Legea nu dă niciun fel de detaliu despre
condițiile ce trebuie îndeplinite de petent, tipul de acțiune juridică etc. Deși există o decizie a Curții
Constituționale a României în domeniu, aceasta nu clarifică situația, ea însăși fiind aplicată în
mod contradictoriu de instanțele de judecată (a se vedea mai sus, punctul 3).

5.

Astfel, jurisprudența a fost cea care a detaliat condițiile în care se exercită acțiunea în fața
judecătorului, formându-se o legătură între tranziția medicală (pentru care există standarde
internaționale de tratament) și tranziția juridică (complet neacoperită normativ). În particular,
tranziția medicală documentată prin înscrisuri medicale este valorificată în proces de către
judecători, fie ca să confirme statutul de persoană transgender și perseverența cu care persoana
se identifică în genul respectiv (pe judecători îi interesează „diagnosticul”), fie ca să condiționeze
obținerea unei hotărâri favorabile de parcurgerea până la capăt a tranziției medicale (efectuarea
tuturor intervențiilor chirurgicale, inclusiv asupra organelor genitale, unii judecători cerând
inclusiv construcția unor organe genitale corespunzătoare identității de gen).
4
5

Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial, nr. 505 din 15 iulie 2011.
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial, nr. 339 din 18 mai 2012.
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6.

Tipul de acțiune întâlnit preponderent este acțiunea de stare civilă, întemeiată pe Legea
119/1996 privind actele de stare civilă, îndreptată la fond în fața judecătoriei de domiciliu a
petentului, în contradictoriu cu consiliul local de la domiciliul petentului (chiar dacă petentul s-a
născut în altă localitate, ulterior serviciul de stare civilă de la domiciliu poartă corespondența cu
serviciul de stare civilă care deține registrele de stare civilă în care este înscris actul de naștere
ce va fi schimbat, urmând ca petentul să își ridice certificatul de naștere nou de la serviciul de
stare civilă de la domiciliu). Capetele de cerere formulate vizează încuviințarea schimbării sexului
în actele de stare civilă, a prenumelui și a CNP-ului, precum și obligarea pârâților de a efectua
modificările cuvenite în actele de stare civilă și eliberarea unui certificat nou de naștere în care
să apară direct modificările admise, fără referiri la statutul anterior.

7. În probatoriu, se administrează proba cu înscrisuri sub forma actelor medicale de la medicul

curant (endocrinolog), evaluarea psihiatrică și evaluarea psihologică, orice fel de scrisoare
medicală care atestă anumite tratamente medicale sau intervenții chirurgicale efectuate (acolo
unde acestea au avut loc) și proba cu martori care declară cum își exprimă petentul identitatea
de gen în viața de zi cu zi. Expertiza medico-legală de la Institutul de Medicină Legală, atunci
când este solicitată de către instanță (sau de către petent), cântărește mult în formularea soluției
în cauză. Această influență a concluziilor raportului de expertiză nu este în sensul confirmării
sau nu a statutului de persoana transgender (aspect care pare a fi relativ ușor acceptat de către
judecători dacă există un diagnostic de „disforie de gen (transsexualism)”, atestat prin scrisori
medicale sau expertiză medico-legală), ci în sensul respingerii acțiunii dacă nu au fost efectuate
intervenții chirurgicale asupra organelor genitale (a se vedea analiza de mai jos).

8. Pe fond, problema principală care este dezbătută în aceste cauze este dacă se încuviințează

schimbarea sexului în actele de stare civilă înainte sau după efectuarea intervențiilor chirurgicale
asupra organelor genitale. Soluțiile date de către instanțele de judecată sunt contradictorii (a se
vedea mai jos, Formalismul procedurii).

9.

În ceea ce privește Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea
pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice,6 aceasta este invocată într-o parte din
jurisprudență ca sursă de drept pentru condiționarea recunoașterii legale a identității de gen
de prezența unor organe genitale care aparțin sexului opus celui înregistrat la naștere. Această
condiționalitate se întemeiază pe formularea din art.4 alin.2 lit.l din OG 41/2003 care ordonează
schimbarea administrativă de obținerea unei hotărâri judecătorești definitive și de prezentarea
unui act medico-legal din care să rezulte sexul: „l) când persoanei i s-a încuviințat schimbarea
sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă și solicită să poarte un
prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia”.
Întrucât expertiza medico-legală din România pune semnul egal între organe genitale externe și
sexul persoanei, condiția legală de mai sus a fost interpretată de unii judecători în sensul în care
recunoașterea legală poate fi făcută numai după efectuarea intervențiilor chirurgicale asupra
organelor genitale (a se vedea mai jos, punctul 2).
Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice,
publicată în Monitorul Oficial, nr. 68 din 2 februarie 2003.
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10.

O altă parte a jurisprudenței statuează că prevederea legală din art.4 alin.2 lit.l din OG
41/2003 nu este aplicabilă procedurii judecătorești de schimbare a sexului în actele de stare
civilă, deoarece reglementează o procedură administrativă.7 OG 41/2003 se referă exclusiv la
schimbarea administrativă a prenumelui, nu și a sexului. În procedura judecătorească, judecătorii
nu ar avea astfel de condiționalități, ci apreciază probele în ansamblul lor. De exemplu, într-o
cauză care privea o persoană trans care începuse doar tratamentul hormonal, Judecătoria
Brașov a respins excepția prematurității cererii privind schimbare sex, prenume, CNP în actele
de stare civilă, înainte de efectuarea intervențiilor chirurgicale asupra organelor genitale.
Judecătoria a motivat că: „Art. 4 alin. 2 lit. 1 din OG nr. 41/2003, la care pârâtul face referire în
cuprinsul întâmpinării, nu este aplicabil speței întrucât acesta face referire la schimbarea pe cale
administrativă a numelor persoanelor fizice.” Instanța a tranșat că tranziția juridică nu trebuie să
fie legată de tranziția medicală, statuând că: „Art. 43 lit. 1 din Legea nr. 119/1996, invocat de pârât
în cuprinsul întâmpinării, se referă la momentul la care modificările intervenite în starea civilă a
persoanei vor fi înscrise în actul de naștere, respectiv, momentul rămânerii definitive a prezentei
sentințe judecătorești.”

Cum se manifestă arbitrariul în procedura în fața instanțelor judecătorești
11.

Cadrul juridic românesc actual este caracterizat de faptul că lipsesc standarde clare în
domeniul recunoașterii legale a identității de gen a persoanelor trans, în timp ce se impune
parcurgerea unei proceduri judecătorești în acest scop. Această combinație a avut ca efect în
majoritatea cazurilor faptul că judecătorii s-au perceput ca fiind principalii responsabili în luarea
deciziei privind schimbarea sexului unei persoane. Astfel, o decizie pur personală cum este
trăirea și exprimarea în viața de zi cu zi a identității de gen nu mai este pur și simplu constatată de
judecător ca fapt de stare civilă, urmată de dispunerea efectuării modificărilor corespunzătoare
în actele de stare civilă. Dimpotrivă, judecătorii ajung să meargă foarte departe și să soluționeze
cazurile în funcție de credințele lor personale despre ceea ce presupune să aparții unui anumit
sex – ce caractere sexuale trebuie să fie prezente, cum trebuie să arate acestea etc.

12.

Exercitarea acestei puteri judecătorești supradimensionate se manifestă prin condiționarea
recunoașterii legale a identității de gen în actele de stare civilă de efectuarea intervențiilor
chirurgicale asupra organelor genitale, prin durata și formalismul procedurii, precum și prin
denegarea de dreptate sau prin arbitrariul motivării hotărârilor judecătorești de respingere a cererii.

Condiția efectuării intervențiilor chirurgicale
13.

Așa cum am arătat în secțiunea anterioară, legislația nu precizează explicit ce presupun
intervențiile chirurgicale în aceste cauze. Judecătorii au formulat diferite așteptări de la petenți și
implicit de la sistemul medical. Aceste așteptări vin în contradicție cu principiul autodeterminării
persoanei (art.8 din CEDO) și nu în ultimul rând sunt nerealiste având în vedere condițiile socioeconomice și medicale din România.
7

Judecătoria Brașov, Sentința civilă nr.9628 din 13.08.2014.
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14.

Însăși termenii folosiți de judecători pentru a desemna aceste condiții de natură chirurgicală
ale recunoașterii legale a identității de gen variază. În primul rând, reiese că există o înțelegere
comună în rândul majorității judecătorilor că prin operații sau intervenții chirurgicale de
schimbarea sexului vizează organele genitale, denumite prin expresia „sexul anatomic”, pe
care o regăsim în unele hotărâri judecătorești8. În al doilea rând, se face diferența dintre „sex
anatomic” și ceea ce unii judecători numesc „sexul social”9, adică „natura exterioară în cadrul
socializării umane”10, „modul în care este acceptată [persoana] din punct de vedere ...social”.11
De asemenea, se face diferența dintre „sexul anatomic” și „percepția psihologică a sexului”12
sau „natura interioară”13 a persoanei. În al treilea rând, scopul intervențiilor chirurgicale
asupra organelor genitale constă în schimbarea lor din femeiești în bărbătești, respectiv invers
(„intervenție chirurgicală de schimbare a sexului”14 „operația de schimbare de sex”15), ceea ce
presupune reconstrucția chirurgicală pentru a obține aspectul masculin, respectiv feminin
al organelor genitale. În practică, pentru îndeplinirea acestui scop se efectuează nu o singură
operație chirurgicală, ci multiple intervenții chirurgicale și tratamente medicale: de exemplu
mastectomie, histerectomie, anexectomie bilaterală, inclusiv metoideoplastie sau faloplastie și
protezare testiculară bilaterală cu silicon, respectiv rezecția clitorisului peniform, vaginoplastie
fantoplastie femininzantă sau vaginoplastie, clitoroplastie, labioplastie și orhiectomie.

15.

Termenii menționați mai sus sunt ilustrativi pentru atitudinea majorității judecătorilor față de
persoanele trans și față de identitatea de gen în general. Judecătorii reduc identitatea persoanelor
la un determinism biologic reflectat în imaginea anatomică a organelor genitale cu care se nasc.
În termeni juridici, judecătorii de la Curtea de Apel București au denumit această abordare ca
reprezentând principiul realității stării civile a persoanei.16 În termeni mai expliciți, alt judecător
rezuma: „În ceea ce privește sexul persoanei, există o lege naturală, expresie a unei percepții
congenitale și independentă de educație, potrivit căreia, toți copiii se pot identifica de la naștere
ca fiind bărbați sau femei (sex biologic), aceștia, ulterior vor adopta un comportament feminin
sau masculin (identitate sexuală publică) și vor trăi ca femei sau ca bărbați (rol sexual social),
căsătorindu-se cu o femeie sau cu un bărbat (orientare afectiva heterosexuală)”.17 În opinia largii
majorității a jurisprudenței românești, în cazul minorilor intersex, această realitate anatomică
trebuie „corectată” chirurgical.18 În cazul persoanelor trans, ea poate fi „rectificată”19 chirurgical
în mod ireversibil, în condiții extrem de restrictive, după cum vom arăta mai jos.
E.g. Curtea de apel București, Decizia civilă nr. 2261R din 6.12.2012, Tribunalul București, Decizia civilă nr. 1141A din 28.11.2012,
Judecătoria Galati, Sentinţa civilă nr.6658 din 15.06.2012, Judecătoria Petrosani, Sentinţa civilă nr.3821 din 30.12.2015, Judecătoria
Sector 3, Sentinţa civilă nr. 8054 din 30.05.2011.
9
E.g. Judecătoria Odorheiu Secuiesc, Sentinţa civilă nr.2484 din 18.05.2011. A se vedea de asemenea Judecătoria Câmpeni,
Sentinţa civilă nr.1042 din 24.07.2008, Judecătoria Odorheiu Secuiesc, Sentinţa civilă nr. 2484 din 18.05.2011.
10
E.g. Judecatoria Constanța, Sentinţa civilă din 1.02.2008.
11
E.g. Judecatoria Constanța, Sentinţa civilă din 1.02.2008.
12
E.g. Tribunalul București, Decizia civilă nr. 491A din 10.05.2012.
13
E.g. Judecătoria Constanța, Sentința civilă din 1.02.2008. A se vedea de asemenea Judecătoria Sector 3, Sentința civilă nr. 8054
din 30.05.2011.
14
E.g. Judecătoria Sector 1, Sentința civilă nr. 22444 din 15.11.2010.
15
E.g. Tribunalul Galați, Decizia civilă nr.1206 din 19.12.2013.
16
E.g. Curtea de Apel București, Decizia nr.2261R din 6.12.2012.
17
Judecătoria Câmpeni, Sentința civilă nr.1042 din 24.07.2008
18
E.g. Judecătoria Odorheiu Secuiesc, Sentința civilă nr.2484 din 18.05.2011. A se vedea de asemenea Judecătoria Suceava,
Sentința civilă nr.3868 din 12.09.2012.
19
E.g. Tribunalul Constanța, Sentința civilă nr.2039 din 01.09.2016
8
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16.

Din 48 de cazuri distincte, în doar 16 instanțele au admis cererea fără condiționarea de
efectuarea intervențiilor chirurgicale asupra organelor genitale, în timp ce în alte 8 cazuri erau
deja efectuate operațiile respective.

17.

Până și în cazurile copiilor intersex, admiterea cererilor de către instanțele de judecată a fost
pusă în relație directă cu faptul dacă operațiile chirurgicale asupra organelor genitale fuseseră
deja efectuate – în 5 din 7 cazuri s-a făcut această legătură,20 în timp ce doar în 2 cazuri instanțele
de judecată nu au făcut această condiționare.21 Ceea ce este și mai îngrijorător este faptul că, în
toate situațiile, recomandarea institutelor de medicină legală în cazul minorilor intersex este de
a se efectua cât mai repede intervențiile chirurgicale, în ciuda faptului că sunt copii în vârstă de
până la 1-2 ani, ceea ce este contrar standardelor medicale și de drepturile omului în domeniu.22

18. Chiar și în cazul unor persoane trans care solicită exequatur (punerea în aplicare de către
o instanță din România a unei hotărâri judecătorești emise în afara țării), vizând hotărâri din
străinătate care au fost date anterior finalizării tranziției medicale, judecătorii români sunt reticenți
să admită cererile dacă nu au fost efectuate intervenții chirurgicale asupra organelor genitale – 1
caz23 din 324 identificate de noi în ultimii 8 ani a fost respins pe acest motiv, în ciuda faptului că
instanța străină încuviința cuvenitele modificări în statutul civil al persoanei în străinătate.
19. Condiționarea recunoașterii legale a identității de gen în actele de stare civilă de efectuarea
intervențiilor chirurgicale asupra organelor genitale ia diferite forme. O primă formă de condiționare
se face prin respingerea acțiunii dacă se constată la momentul judecății că nu au fost efectuate
intervențiile chirurgicale avute în vedere de judecător. O altă formă de condiționare este făcută prin
admiterea doar a capătului de cerere privind încuviințarea operației chirurgicale de schimbare a
sexului25 și respingerea ca premature a celorlalte capete de cerere sau ca nefiind de competența
generală a instanțelor de judecată, ci ținând de procedura administrativă, după efectuarea operației
și prezentarea unui act medico-legal care atestă noul sex (conform art.4 din OG 41/2003).26
20. În prima categorie, un judecător a argumentat că dreptul la schimbarea prenumelui și a
celorlalte mențiuni privind sexul în actele de stare civilă „va deveni actual numai după efectuarea
intervenției chirurgicale de schimbare a sexului”.27 Alt judecător a motivat că implicit, legea
20
Judecătoria Bălcești, Sentința civilă nr.192 din 10.04.2009, Judecătoria Odorheiu Secuiesc, Sentința civilă nr.2484 din 18.05.2011,
Judecătoria Suceava, Sentința civilă nr.3868 din 12.09.2012, Judecătoria Brașov, Sentința civilă nr.8242 din 16.03.2015, Judecătoria
Gheorghieni, Sentința civilă nr. 759 din 26.06.2013,
21
Judecătoria Săveni, Sentința civilă nr.951 din 27.11.2013, Judecătoria Zalău, Sentința civilă nr.808 din 26.03.2015.
22
Standardele medicale internaționale recente recomandă amânarea efectuării oricăror intervenții chirurgicale până când copilul
va ajunge la vârsta la care își poate exprima identitatea de gen și poate da un consimțământ informat. OHCHR, UN Women,
UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF şi OMS, “Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization: an interagency
statement”, 2014.
23
Tribunalul Neamț, Sentința civilă nr.1941/C din 04.11.2015.
24
Tribunalul București, Sentința civilă nr.746 din 09.04.2012, Curtea de Apel Bacău, Decizia civilă nr.618 din 23.05.2016.
25
E.g. Judecătoria Galați, Sentința civilă nr.3663 din 13.04.2011; Judecătoria Sector 3 București, Sentința civilă nr.8054 din
30.05.2011, confirmată la Tribunalul București, Decizia nr.491A din 10.05.2012 și la Curtea de Apel București, Decizia nr.2261R din
6.12.2012; Judecătoria Cluj-Napoca, Sentința civilă nr.8111 din 12.05.2011.
26
E.g. Judecătoria Galaţi, Sentinţa civilă nr.3663 din 13.04.2011; Judecătoria Galaţi, Sentinţa civilă nr.6658 din 15.06.2012,
Tribunalul Constanţa, Decizia civilă nr.2039 din 01.09.2016, Judecătoria Cluj-Napoca, Sentinţa nr.8111 din 12.05.2011, Judecătoria
Piatra Neamţ, Sentinţa civilă nr.257 din 31.01.2017.
27
Judecătoria Sector 1, Sentinţa civilă nr. 22444 din 15.11.2010.
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condiționează modificarea actelor de stare civilă de efectuarea operației de schimbare de sex,
„pentru că o alta interpretare ar lipsi de rațiune condiția obținerii unei hotărâri definitive de
admitere a schimbării stării civile”.28 Într-o cauză în care persoana se afla sub tratament hormonal
și efectuase mastectomie, Judecătoria Sector 3 a respins cererea pe motiv că „sexul menționat în
actul de naștere... din punct de vedere anatomic corespunde cu situația reală... întrucât operația
pe care a suferit-o până în prezent reclamanta a fost aceea de extirpare a sânilor, fără a exista
vreo intervenție chirurgicală, care, din punct de vedere anatomic să modifice sexul reclamantei,
astfel încât, în prezent, există conformitate între datele menționate în actul de naștere și statutul
real existent în prezent al reclamantei.” 29

21.

De asemenea, există cauze în care persoanelor le-a fost respinsă acțiunea de recunoaștere a
identității de gen în actele de stare civilă nu doar pentru că nu efectuaseră intervențiile chirurgicale
cerute, ci și pentru că nu dețineau o hotărâre judecătorească definitivă prin care să le fi fost
încuviințate aceste operații chirurgicale anterior acțiunii de stare civilă.30 De exemplu, Judecătoria
Râmnicu Vâlcea a motivat soluția aceasta tot pe prevederile art.4 alin.2 lit.l din OG 41/2003:
„Numai intervențiile și tratamentele pe care le-a efectuat până în prezent reclamanta nu sunt
suficiente pentru a solicita și modificarea mențiunilor din actele de stare civilă, nefiind parcursă
etapa finală și cea mai importantă, respectiv obținerea hotărârii judecătorești de schimbare a
sexului, în baza căreia să se realizeze intervenția care presupune reconstrucția sexului, și apoi
pe baza constatării de către medic a sexului să se solicite și modificarea mențiunilor din actele
de stare civilă”.31 Această hotărâre a fost menținută în apel de Tribunalul Vâlcea pe aceleași
considerente.32 Menționăm că era vorba despre o persoană care începuse diferite demersuri
judiciare și administrative din 2002 și efectuase histerectomie totală cu anexectomie bilaterala,
colpectomie totală, vulvectomie subtotală perineorafie posterioară și mastectomie bilaterală.33
O hotărâre asemănătoare a dat Judecătoria Timișoara,34 confirmată de Tribunalul Timișoara, iar
petentul a decis să renunțe la judecarea acțiunii în apel pe motiv că se va supune intervențiilor
chirurgicale cerute.35

22.

În a doua categorie se înscriu hotărâri precum cea a Judecătoriei Galați care leagă procedura
judecătorească de procedura administrativă, în care se cere obligatoriu prezentarea unui act
medico-legal din care să rezulte sexul: „În concret, instanța reține că potrivit art.4 alin.2 lit.l din OG
nr.41/2003, sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui, când persoanei i s-a
încuviințat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă și
solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte
sexul acesteia. În aceste situații, schimbarea numelui urmează a fi făcută pe cale administrativă
în condițiile art.4 alin.1 din OG nr.41/2003”. 36
Tribunalul Bucureşti, Decizia civilă nr.1141A din 28.11.2012.
Judecătoria Sector 3 Bucureşti, Sentinţa civilă nr.8054 din 30.05.2011. A se vedea de asemenea, Judecătoria Petroşani, Sentinţa
civilă nr.3821 din 30.12.2015.
30
Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Sentinţa civilă nr.2985 din 30.05.2014.
31
Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Sentinţa civilă nr.2985 din 30.05.2014.
32
Tribunalul Vâlcea, Decizia civilă nr.241 din 02.04.2015.
33
Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Sentinţa civilă nr.2985 din 30.05.2014.
34
Judecătoria Timişoara, Sentinţa civilă nr.13740 din 24.11.2015.
35
Tribunalul Timişoara, Decizia civilă nr.1446 din 16.09.2016.
36
Judecătoria Galaţi, Sentinţa civilă nr.6658 din 15.06.2012.
28
29
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23.

Aceeași interpretare a legislației se întâlnește și în cazul copiilor intersex, unde instanța
de judecată admite încuviințarea schimbării sexului și lasă pe seama organelor administrative
rezolvarea cererii privind schimbarea prenumelui, după efectuarea intervențiilor chirurgicale de
reconstrucție plastică a organelor genitale, ce urmează a fi efectuate și atestate prin act medicolegal, conform art.4 alin.2 lit.l din OG 44/2003.37 De exemplu, Judecătoria Brașov motiva: „Astfel
că, după efectuarea tratamentului de reconstrucție plastică, reclamanta va urma procedura de
schimbare a numelui și sexului social, conform art. 4 alin. 2 lit. l din OG nr. 41/2003, prezentând
actul medico-legal din care să rezulte sexul copilului”. 38

24.

Au fost cauze când petentul a solicitat expres printre capetele de cerere încuviințarea
operației de schimbare de sex (de exemplu pentru că medicul îi cerea o hotărâre judecătorească
în acest sens).39 În alte cauze, petentul nu menționa explicit cuvântul „chirurgical”, ci folosea
formularea din art.43 lit. i din Legea 119/1996, respectiv „încuviințarea schimbării sexului”,
iar unele instanțe înțelegeau prin aceasta de fapt operații chirurgicale, chiar în ciuda opoziției
explicite a petentului.40

25.

O astfel de recalificare din proprie inițiativă făcută de către instanță a întâmpinat un petent
într-o cauză la Judecătoria Galați. În recurs, Tribunalul Galați a constatat greșeala și a casat cu
trimitere spre rejudecare: „Tribunalul constată că este întemeiată și critica recurentei în sensul
că instanța de fond s-a pronunțat asupra unui alt obiect decât cel dedus judecății prin acțiunea
introductivă”.41 Ulterior, a mai fost nevoie în cauză de încă un recurs după rejudecare, tot la
Tribunalul Galați care i-a admis în cele din urmă cererea de schimbare sex, prenume, CNP în
actele de stare civilă, fără efectuarea operațiilor chirurgicale de reconstrucție a organelor genitale.
Judecătorul de recurs a criticat legislația existentă, respectiv OG 41/2003, pentru că art.4 alin.2
lit.l ar condiționa schimbarea numelui de existența unei hotărâri judecătorești de schimbare a
sexului, apreciind că este suficient ceea ce el numește „procedura parțială de schimbare de sex”,
făcută chiar în lipsa unei hotărâri judecătorești (pentru că în Spania nu i se cerea acest lucru), în
caz contrar s-ar îngrădi dreptul la viață intimă, familială și privată.42

26.

Într-o altă cauză, care a parcurs toate cele trei grade de jurisdicție (de la data respectivă),
la fiecare nivel jurisdicțional, judecătorii au motivat condiționarea respectivă pe prevederile art.4
alin.2 lit.l din OG 44/2003:
Judecătoria sector 3 București: „[nu se pot modifica actele de stare civilă] anterior intervenției
chirurgicale de schimbare de sex, ci numai ulterior acestei date, astfel cum rezultă din textele
anterior citate [OG 41/2003] care pretind în mod expres prezentarea unui certificat medico-legal
E.g. Judecătoria Braşov, Sentinţa civilă nr.8242 din 16.05.2013.
Judecătoria Braşov, Sentinţa civilă nr.8242 din 16.05.2013.
39
E.g. Judecătoria Câmpeni, Sentinţa civilă nr.1042 din 24.07.2008, Judecătoria Sector 1, Sentinţa civilă nr.22444 din 15.11.2010.
40
E.g. Judecătoria Galaţi, Sentinţa civilă nr.3663 din 13.04.2011; Judecătoria Sector 3 Bucureşti, Sentinţa civilă nr.8054 din
30.05.2011, confirmată la Tribunalul Bucureşti, Decizia nr.491A din 10.05.2012 și la Curtea de Apel Bucureşti, Decizia nr.2261R
din 6.12.2012; Judecătoria Cluj-Napoca, Sentinţa civilă nr.8111 din 12.05.2011, Judecătoria Sector 3, Sentinţa civilă nr.4750 din
18.04.2017.
41
Tribunalul Galaţi, Decizia nr.527 din 12.07.2011.
42
Tribunalul Galaţi, Decizia nr.1206 din 19.12.2013.
37
38

Experiența persoanelor trans în instanță

99

care să ateste că schimbarea din actele de identitate urmează a se face potrivit realității existente
în momentul modificării acestor acte”.43
Tribunalul București: „...reclamanta trebuie să îndeplinească două condiții pentru a se încuviința
schimbarea prenumelui: 1. existența unei hotărâri irevocabile prin care să se fi încuviințat
schimbarea sexului anatomic; 2. prezentarea unui act medico-legal din care să rezulte sexul
acesteia. [...] condiția impusă de art.4 lit.l din OG 41/2003 respectă raportul de proporționalitate
între interesul general al asigurării unei identificări a persoanei în plan individual și social prin
corelarea atributelor de identificare – sex și prenume corespunzător, și dreptul reclamantei din
prezenta cauză de a beneficia de un prenume corespunzător identității sale sexuale”.44
Curtea de Apel București: „Textul de lege redat anterior [art.4 lit.l din OG 41/2003] autorizează
interpretarea îmbrățișată de către instanța de apel conform căreia încuviințarea schimbării
sexului, prin hotărâre judecătorească, este o etapă distinctă și prealabilă efectuării modificărilor
în actele de stare civilă”. „Din motive care țin de necesitatea respectării cerințelor prevăzute
în legislația în vigoare, respectiv, de necesitatea respectării principiului realității stării civile a
persoanelor (care presupune corespondența dintre starea anatomică a persoanei și statutul
civil al acesteia), Curtea nu primește susținerile recurentei conform cărora instanța de apel ar
fi trebuit să dea o soluție unitară și necondiționată în sensul încuviințării simultane a schimbării
sexului și a modificării actelor de stare civilă, doar pe baza unor acte medicale din care rezultă,
pe de o parte, diagnosticul de tulburare de identitate sexuală – transsexualism, iar pe de altă
parte efectuarea unei mastectomii bilaterale. [...] nici instanța de apel și nici prezenta instanță nu
au putut să atribuie ab initio reclamantei o stare civilă care nu corespunde cu starea anatomică,
mai ales că din actele dosarului nu a rezultat caracterul ireversibil al evoluțiilor psihico-fizice ale
reclamantei”.45

27. Însăși faptul că procedura obținerii recunoașterii legale a identității de gen se desfășoară
în fața instanțelor judecătorești reprezintă un obstacol insurmontabil în asigurarea protecției
efective a autodeterminării persoanelor trans (art.8 din CEDO) și le afectează demnitatea umană
(art.3 din CEDO). Durata și formalismul procedurii judecătorești, date de rigoarea parcurgerii
anumitor pași procedurali, inclusiv pentru administrarea probelor, asigurarea contradictorialității
și a dreptului la apărare, pun persoanele trans într-o situație de stres nenecesară și nerezonabilă.
În plus, aceste condiții sunt incompatibile cu principiul autodeterminării persoanelor.
Durata procedurii
28.

Durata proceselor de recunoaștere juridică a identității de gen este disproporționat de lungă,
raportat la faptul că persoanele și-au început deja tranziția socială și/sau medicală, au apărut
schimbări semnificative în înfățișarea lor și se lovesc zi de zi de neconcordanța dintre înfățișare
și mențiunile privind sexul din actul de identitate. În profesii precum cea de avocat sau militar,
identificarea persoanei pe baza actelor de identitate este parte din activitatea profesională, iar
Judecătoria Sector 3 Bucureşti, Sentinţa civilă nr.8054 din 30.05.2011.
Tribunalul Bucureşti, Decizia nr.491A din 10.05.2012.
45
Curtea de Apel Bucureşti, Decizia nr.2261R din 6.12.2012.
43
44
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neconcordanța în actele de identitate pune persoana în situații umilitoare în viața profesională.
Pentru oricare persoană trans, în viața de zi cu zi, identificarea cu actul de identitate se face
inclusiv într-o situație banală precum controlul abonamentului nominal în transportul în comun,
ceea ce le pune în situații jenante sau chiar le pune în pericol siguranța personală.

29.

În general, judecata fondului poate dura între câteva luni și 1 an și jumătate.46 La aceste
perioade, se adaugă între 2 și 4-5 luni cât durează în practică redactarea hotărârii instanței.
Parcurgerea apelului (dacă este cazul) dublează perioada de așteptare. Urmează încă 2-3 luni
pentru punerea în executare a hotărârii la serviciul public local de evidența populației.

30.

Prelungirea duratei procesului în instanță se datorează inclusiv declinărilor de competență
întrucât Legea 119/1996 nu este foarte clară unde trebuie să te judeci și cu cine. De exemplu,
într-o cauză din jurisdicția Curții de Apel Pitești, declinările de competență și apelul la hotărârea
de respingere a acțiunii, au însumat aproape 2 ani, iar persoana tot nu a obținut recunoașterea
juridică a identității de gen.47

31.

În 5 din 48 de cazuri studiate, procesul civil a parcurs cel puțin 3 sau 4 grade de jurisdicție,
inclusiv casarea și trimiterea spre rejudecarea fondului, ceea ce a făcut ca aceste cazuri să
dureze între 2 și 4 ani.48 Chiar și în cazurile soluționate favorabil, în care recunoașterea legală a
identității de gen nu a fost condiționată de efectuarea intervențiilor chirurgicale asupra organelor
genitale, admiterea cererii a survenit în 3 din 16 cazuri, abia după parcurgerea mai multor
grade de jurisdicție (în apel sau la rejudecarea după casarea în recurs cu trimitere) sau după
introducerea unor acțiuni succesive distincte.49 De exemplu, un bărbat trans din Gheorghieni
a depus trei acțiuni distincte în decursul a patru ani (2007-2011), pentru a obține în final o
hotărâre favorabilă.50 Prima acțiune a fost tratată ca o cerere de încuviințare a efectuării operației
chirurgicale de schimbare de sex, deși fusese formulată ca o cerere de stare civilă.51 A două a fost
declarată inadmisibilă deoarece persoana mai prezenta caractere sexuale secundare și organe
genitale externe feminine.52 Altă persoană trans a avut un proces care a durat patru ani la fond la
Judecătoria Constanța (2004-2008), obținând în cele din urmă o hotărâre favorabilă.53
46
E.g. Judecătoria Cluj Napoca, Sentinţa civilă nr.8111 din 12.05.2011, Judecătoria Sector 4 Bucureşti, Sentinţa civilă nr.9975
din 18.11.2014; Judecătoria Petroşani, Sentinţa civilă nr.3821 din 30.12.2015; Tribunalul Constanţa, Sentinţa civilă nr.2039 din
01.09.2016, Judecătoria Sector 3, Sentinţa civilă nr.14389 din 02.11.2016, Judecătoria Piatra Neamţ, Sentinţa civilă nr.257 din
31.01.2017, Judecătoria Sector 3, Sentinţa civilă nr.4750 din 18.04.2017.
47
Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Sentinţa civilă nr. 8093 din 01.11.2013, urmată Tribunalul Vâlcea, Sentinţa civilă nr.113 din
24.01.2014, regulator de competenţa la Curtea de Apel Piteşti, Decizia nr.26 din 06.03.2014, urmată de Judecătoria Râmnicu,
Sentinţa civilă nr.2985 din 30.05.2014 și Tribunalul Vâlcea, Decizia civilă nr.241 din 02.04.2015.
48
E.g. Judecătoria Galaţi, Sentinţa civilă nr.3663 din 13.04.2011, urmată de Tribunalul Galaţi, Decizia civilă nr.527 din 12.07.2011
și Tribunalul Galaţi, Decizia civilă nr.1206 din 19.12.2013; Judecătoria Sector 3, Sentinţa civilă nr.8054 din 30.05.2011, urmată
de Tribunalul Bucureşti, Decizia civilă nr.491A din 10.05.2012 și Curtea de Apel Bucureşti, Decizia civilă nr.2261R din 6.12.2012;
Judecătoria Sector 4 Bucureşti, Sentinţa civilă nr.2683 din 27.03.2012, urmată de Tribunalul Bucureşti, Decizia civilă nr.1141A
din 28.11.2012, Curtea de Apel Bucureşti, Decizia civilă nr.999 din 03.06.2013 și Tribunalul Bucureşti, Decizia civilă nr. 190A din
19.02.2014.
49
E.g. Judecătoria Sector 4 Bucureşti, Sentinţa civilă nr.9975 din 18.11.2014, urmată de Tribunalul Bucureşti, Decizia civilă nr.3418
din 28.09.2015; Tribunalul Bacău, Sentinţa civilă nr.950 din 18.09.2015, urmată de Curtea de Apel Bacău, Decizia civilă nr.618 din
23.05.2016.
50
Judecătoria Gheorghieni, Sentinţa civilă nr.837 din 31.05.2011.
51
Judecătoria Gheorghieni, Sentinţa civilă nr.857 din 08.11.2007.
52
Judecătoria Gheorghieni, Sentinţa civilă nr.324 din 27.03.2008.
53
Judectoria Constanţa, Sentinţa civilă din 01.02.2008.
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Formalismul procedurii
32. Pe lângă durată, formalismul caracteristic unei proceduri judecătorești reprezintă un
alt obstacol disproporționat în calea recunoașterii juridice a identității de gen. În primul rând,
orice procedură judecătorească constă în dovedirea în fața judecătorului, cu mijloacele de
probă admisibile, a cererii introduse, atât în fapt, cât și în drept. Așadar, invariabil, procedura
judecătorească se concentrează în jurul dovedirii identității de gen a persoanei cu mijloace
exterioare persoanei trans (documente medicale, martori), ceea ce pune pe plan secund sau chiar
ignoră autodeterminarea persoanei (voința persoanei și modalitățile de expresie a identității de
gen). Această atitudine față de voința persoanei este descrisă și motivată de către Judecătoria
Sector 3 București, într-o hotărâre din anul 2016: „Instanța nu poate avea în vedere solicitarea părții
de eliberare a certificatului de naștere fără să existe vreun indiciu care să trădeze schimbarea
de sex intervenită, întrucât, pe de o parte, o astfel de solicitare este lipsită de temei legal, iar
pe de altă parte, se are în vedere că întreaga procedură vizând actele de stare civilă este cea
prevăzută de lege, nefiind lăsată la latitudinea și voința părții”.54 În condițiile în care procedura de
recunoaștere legală a identității de gen va fi în instanța de judecată, principiul autodeterminării
persoanei va fi în continuare ignorat.
33. Sunt instanțe de judecată care merg mai departe de condițiile obligatorii impuse de
procedura civilă în contextul dovedirii unei cereri în instanță și pun sub semnul întrebării însăși
discernământul persoanelor trans de a înțelege consecințele intervențiilor chirurgicale. De
exemplu, un judecător a solicitat în cadrul expertizei medico-legale administrate în cauză să se
lămurească dacă petenta are discernământ, în sensul în care înțelege pe deplin consecințele unei
intervenții chirurgicale atât de grave.55 Alt judecător a descris în termeni mai puțin ofensatori,
dar ideea de bază era aceeași: că autoritățile statului prin judecător trebuie să se asigure că
persoana trans ia decizia de a efectua intervențiile chirurgicale „în deplină cunoștință de cauză,
că aceasta are o profundă înțelegere a consecințelor, drepturilor și obligațiilor decurgând dintr-o
astfel de decizie”.56 Intrigant este că instanța și-a motivat această decizie pe rolul de mediator
al statului între diferite drepturi care pot veni în contradicție, fără a indica drepturile care sunt
amenințate prin recunoașterea legală a identității de gen a persoanei trans: „obligația de a
oferi cetățenilor săi cel mai ridicat nivel de protecție al drepturilor și libertăților posibil, în limita
respectării drepturilor celor din jur, punând în balanță cele două noțiuni”.57 Această confuzie a
rolului instanței de judecată vine din faptul că instanța se implică, fără a avea mandat legal, în
chestiunea privind efectuarea intervențiilor chirurgicale, aspect care ar trebui să țină exclusiv de
opțiunea personală și cel mult de relația medic-pacient.
34. În marea lor majoritate, judecătorii percep intervențiile chirurgicale de schimbare a
organelor genitale ca fiind intervenții asupra corpului uman cu consecințe foarte grave. De
exemplu, un judecător de la Tribunalul Constanța care a respins o acțiune de recunoaștere a
54
55
56
57
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Judecătoria Sector 3, Sentinţa civilă nr.14389 din 02.11.2016.
E.g. Tribunalul Constanţa, Sentinţa civilă nr.2039 din 01.09.2016.
Judecătoria Sector 3, Sentinţa civilă nr.4750 din 24.04.2017.o
Judecătoria Sector 3, Sentinţa civilă nr.4750 din 24.04.2017.
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identității de gen în anul 2016, a motivat de ce, în opinia sa, este nevoie de acte medicale și
expertize de specialitate în astfel de cauze: „Prin urmare, o schimbare de sex trebuie autorizată
doar în urma unei proceduri medicale anterioare complexe, derulată pe perioada câtorva ani,
în care se stabilește exact atât forma de transsexualism al pacientului, cât și un studiu efectuat
de către persoane calificate în domeniul tulburărilor sexuale, psihiatrice și psihoterapeutice
tocmai datorită caracterului ireversibil al unei asemenea operații, cu consecințe deosebite pentru
persoana supusă unei asemenea intervenții, o asemenea operație fiind practicată doar în ultimă
instanță”.58

35.

Dacă persoana nu depune documente medicale care să ateste tulburarea de identitate
de gen sau disforia de gen sau transsexualism și expertiza medico-legală impusă de instanță
nu este concludentă în ceea ce privește existența unui diagnostic de acest tip, atunci instanța
va respinge acțiunea ca nedovedită.59 De asemenea, dacă raportul de expertiză medico-legală
concluzionează că persoana aparține sexului desemnat la naștere, pe baza caracteristicilor
antroposcopice, atunci situația în care se află petenții este mai dificilă pentru că trebuie să combată
această concluzie cu alte mijloace de probă. De exemplu, Institutul Național de Medicină Legală
„Mina Minovici” a concluzionat în două cazuri diferite ale unor bărbați trans care își începuseră
de mai mulți ani tranziția în afara țării, că „toate elementele sexualizării (genetice, gonadice, de
tract genital intern, extern, de sexualizare secundară și funcționale) sunt caracteristice sexului
morfogenetic feminin”.60

36. În aproape jumătate dintre cauze (23 din 48 de cazuri), a fost prezentă la dosar expertiza
medico-legală. În sine, procedura după care se efectuează această expertiză este invazivă și
afectează viața privată și demnitatea persoanelor trans. Durata obținerii unui raport de expertiză
adaugă la durata procesului, uneori fiind vorba despre luni de zile sau chiar un an de zile.61 În
plus, expertiza se achită de către petenți, fiind un cost suplimentar pe care trebuie să-l suporte
pentru a obține recunoașterea legală a identității de gen. Au existat și judecători care au respins
explicit proba cu expertiza medico-legală psihiatrică pe motiv că nu este utilă cauzei, având în
vedere că exista la dosar deja o evaluare psihiatrică.62 În câteva exemple de mai jos vom arăta de
ce acest mijloc de probă încalcă dreptul la viață privată al persoanelor trans.
37.

Într-o cauză din anul 2017, Judecătoria Sector 3 București a administrat raportul de expertiză
medico-legală psihiatrică și raportul de anchetă socială în care se citează discuțiile avute cu
mama și tatăl petentei.63 Pentru multe persoane trans o astfel de practică ar fi vătămătoare
deoarece nu sunt înțelese de familie sau își protejează identitatea de gen fața de persoanele din
jur.

Tribunalul Constanţa, Sentinţa civilă nr.2039 din 01.09.2016.
E.g. Judecătoria Câmpulung, Sentinţa civilă nr. 1792 din 30.10.2012; Tribunalul Argeş, Decizia nr.1587 din 12.06.2013.
60
Judecătoria Sector 4, Sentinţa civilă nr.9975 din 18.11.2014, anulată de Tribunalul Bucureşti, Decizia civilă nr.3418 din
28.09.2015; Judecătoria Focşani, Sentinţa nr.2747 din 01.04.2016.
61
E.g. Judecătoria Sector 2, Sentinţa civilă nr.1656 din 23.02.2006.
62
E.g. Judecătoria Sector 1, Sentinţa civilă nr.22444 din 15.11.2010.
63
Judecătoria Sector 3, Sentinţa civilă nr.4750 din 18.04.2017.
58
59
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38.

Există mai multe cauze în care serviciul de expertiză medico-legală folosește formule
stigmatizante, care nu mai corespund standardelor medicale actuale și face recomandări în afara
mandatului, în sensul efectuării intervențiilor chirurgicale asupra organelor genitale. De exemplu,
în anul 2012, în cazul unui copil intersex mai mic de un an, raportul de expertiză medico-legală
de la Institutul de Medicină Legală Iași a concluzionat că minorul „prezintă pseudohermafrodism
feminin” și a recomandat „fantoplastie feminizantă”, după ce medicii legiști au stabilit că sexul
genetic al minorului este feminin, gonadele sunt de tip masculin și că ar exista posibilitatea
corectării chirurgicale a organelor genitale externe.64 Astfel de intervenții chirurgicale asupra
copiilor au fost recomandate de către serviciul de medicină-legală și în alte cazuri când era
vorba despre copii intersex65 sau alte persoane trans.66 În aceste situații, scopul enunțat de către
medicina legală era corectarea sexului, respectiv „pentru menținerea sănătății fizice și mintale și
pentru evitarea unor deviații comportamentale”.67

39.

Chiar și în puținele cazuri în care raportul de expertiză era favorabil recunoașterii identității
de gen necondiționat de intervențiile chirurgicale asupra organelor genitale, judecătorii pot lua
decizii contradictorii.68

Denegarea de dreptate
40.

În mai multe cazuri (6 din 48 de cazuri), instanțele de judecată s-au declarat necompetente
general să judece cererea privind schimbarea sexului sau doar a prenumelui și a CNP-ului în
actele de stare civilă, motivând că o astfel de acțiune ține exclusiv de procedura administrativă,
în competența evidenței populației, invocând art.4 alin.2 lit.l din OG 41/2003. În general,
această soluție vine și cu condiționarea de către instanța de judecată a efectuării intervențiilor
chirurgicale asupra organelor genitale, deoarece art.4 alin.2 lit.l din OG 41/2003 menționează
nevoia prezentării unui „act medico-legal din care rezultă sexul”. În contextul exercitării dreptului
de acces la justiție al persoanelor trans, astfel de abordări din partea instanțelor de judecată
constituie denegare de dreptate.

41. O altă formă de denegare de dreptate constă în faptul că judecătorii recalifică din proprie
inițiativă capetele de cerere, fără consimțământul petenților. În particular, este vorba despre
capătul principal de cerere, care de obicei repetă formularea din art.43 lit.i din Legea 119/1996
– „schimbarea sexului” – recalificat de unii judecători ca o cerere de încuviințare a efectuării
operației de schimbare de sex, nu de schimbare a mențiunilor privind sexul în actele de stare
civilă (a se vedea mai sus, punctul 1). O astfel de măsură din partea judecătorilor ajunge să
reprezinte o denegare de dreptate deoarece în procedura civilă, petenții sunt singurii în măsură să
stabilească cadrul procesual. Petenții sunt fie puși în fața faptului împlinit când primesc sentința
și le sunt respinse adevăratele capete de cerere ca premature, fie sunt puși în situația de a nu se
Judecătoria Suceava, Sentinţa civilă nr.3868 din 12.09.2012.
E.g. Judecătoria Braşov, Sentinţa civilă nr. 8242 din 16.05.2013.
66
E.g. Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Sentinţa civilă nr.2985 din 30.05.2014.
67
E.g. Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Sentinţa civilă nr.2985 din 30.05.2014.
68
Judecătoria Petroşani, Sentinţa civilă nr.3821 din 30.12.2015 respinge acțiunea, în timp ce Tribunalul Galați, Decizia nr.1206 din
19.12.2013 admite acțiunea.
64
65
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putea opune la o asemenea recalificare, în special în prima instanță când nu știu că este vorba de
fapt despre o condiționare. Unii dintre ei chiar s-au confruntat cu solicitarea din partea medicilor
de a prezenta hotărârea judecătorească de încuviințare a efectuării operațiilor chirurgicale de
schimbare a sexului sau se gândesc că le va fi utilă în relația cu medicii curanți.

Motivarea hotărârilor judecătorești
42.

În hotărârile judecătorești monitorizate, persoanele trans sunt dezumanizate de judecători,
procurori și experți medico-legali care le pun la îndoială discernământul, identitatea sau chiar
voința și condiția lor de ființe umane. Într-o hotărâre judecătorească din anul 2008, un judecător
punea la îndoială însăși existența persoanelor trans: „Nu există o cauză unică, există mai multe căi
și multe experiențe unice. Nu există însă nici o dovada pentru afirmația politică că transsexualii
s-au născut așa”.69 Același judecător, reproducea o pretinsă catalogare medicală a persoanelor
trans, care nu servea în niciun fel soluționării cauzei, ci avea doar efect de dezumanizare: „...se
disting, din punct de vedere medical, transsexualii «puri» sau «primari» denumiți și transsexuali
«nucleari» sau «adevărați», a căror tulburări apar încă din copilărie și care manifestă dezgust
pentru propriile organele genitale, și transsexuali «marginali» (cazuri marginale) sau «secundari»
a căror manifestări apar mai târziu”.70 Opt ani mai târziu, în motivarea hotărârii de respingere a
cererii de recunoaștere a identității de gen, alt judecător de apel numea persoana trans „subiect”.71

43.

Nici copiii intersex nu sunt priviți mai uman. Un judecător descria analizele și intervențiile
chirurgicale suferite de un copil de 1 an ca fiind „stabilirea corectă a sexului copilului”,72 altul
menționa că „sexul real” al copilului ar fi feminin, atâta timp cât există organe genitale feminine.73

44.

Preconcepțiile judecătorilor în legătură cu identitatea de gen, ce înseamnă să fii bărbat
sau femeie și orientarea sexuală se regăsesc în unele motivări ale hotărârilor judecătorești.
Un exemplu din anul 2008, de la Judecătoria Câmpeni74 conține limbaj cu un evident caracter
transfob: „În ceea ce privește sexul persoanei, exista o lege naturală, expresie a unei percepții
congenitale și independentă de educație, potrivit căreia, toți copiii se pot identifica de la naștere
ca fiind bărbați sau femei (sex biologic), aceștia, ulterior vor adopta un comportament feminin
sau masculin (identitate sexuală publică) și vor trăi ca femei sau ca bărbați (rol sexual social),
căsătorindu-se cu o femeie sau cu un bărbat (orientare afectiva heterosexuală).”75

45. Unii judecători fac aprecieri personale asupra mai multor aspecte de viață privată privind
petenții, în lipsa unor dovezi în acest sens, proiectând asupra acestora propriile preconcepții
despre prezența organelor genitale sau despre operațiile de schimbare de sex. Un judecător
pune sub semnul întrebării comportamentul viitor al petentului în legătură cu supunerea la
Judecătoria Câmpeni, Sentinţa civilă nr.1042 din 24.07.2008.
Judecătoria Câmpeni, Sentinţa civilă nr.1042 din 24.07.2008.
71
Tribunalul Constanța, Sentinţa civilă nr.2039 din 01.09.2016.
72
Judecătoria Odorheiu Secuiesc, Sentinţa civilă nr.2484 din 18.05.2011.
73
Judecătoria Gheorghieni, Sentinţa civilă nr.759 din 26.06.2013.
74
Judecătoria Câmpeni, Sentinţa civilă nr.1042 din 24.07.2008.
75
Judecătoria Câmpeni, Sentinţa civilă nr.1042 din 24.07.2008.
69
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intervenții chirurgicale asupra organelor genitale: „Totodată nu există certitudinea că această
operație va avea loc, chiar reclamanta depunând dovezi din care a rezultat că asemenea operații
sunt costisitoare, durează în timp...”.76 Alt judecător face presupuneri în legătură cu impactul
psihologic al unei hotărâri de recunoaștere a identității de gen în condițiile în care persoana nu
ar avea organe genitale corespunzătoare identității sale de gen: „De altfel, și în planul personal
al reclamantei din prezenta cauza, a beneficia de o hotărâre de încuviințare a schimbării
sexului anatomic cu scopul asigurării concordantei necesară definirii sale sexuale în corelație
cu percepția psihologica a sexului sau, a se identifica cu un prenume masculin, dar în absența
finalizării acestei transformări biologice prin intervențiile medicale necesare, ar semnifica, în
egală măsură, a perpetua discrepanța existentă și în prezent, între realitatea biologică și cea
juridică, cu grave consecințe pentru funcționarea psihologică a persoanei în cauza”.77 Alt judecător
califică intervențiile chirurgicale de schimbare de sex ca fiind un „experiment”.78 În aceeași
modalitate de gândire, judecătorii motivează că obligarea la efectuarea operației de schimbare
a sexului pentru a obține modificarea actelor de stare civilă nu ar constitui o încălcare a art.3
CEDO, „deoarece schimbarea sexului, cu toate consecințele, este o opțiune a persoanei în cauză
și asigură eliminarea oricăror temeri că ar putea fi expusă unor situații în care societatea să nu o
considere ca aparținând sexului psihologic”.

46. Unii judecători motivează refuzul recunoașterii identității de gen în lipsa organelor genitale
externe care aparțin sexului opus celui desemnat la naștere, pe faptul că ar dori să evite un
fals și că celelalte tratamente și intervenții chirurgicale nu ar produce „evoluții psiho-fizice
ireversibile”.79 De exemplu, în anul 2011, Judecătoria Sector 3, ulterior confirmată de Tribunalul
București și Curtea de Apel București,80 statua asupra a ceea ce numește „principiului realității
stării civile a persoanelor”, care presupune identitatea între realitatea anatomică exterioară a
organelor genitale ale persoanei și mențiunile privind sexul în actele de stare civilă: „[dacă s-ar
admite cererea] instanța ar dispune efectuarea unor modificări cu consecința eliberării unor acte
de identitate false, întrucât acestea nu ar corespunde realității exterioare, ci eventual numai cu
natura interioară a reclamantei”.81 În opinia aceleiași instanțe de judecată, impunerea acestui
principiu nu este discriminatorie „întrucât pentru toate persoanele ce posedă acte de stare civilă
eliberate pe teritoriul României există aceleași condiții care trebuie îndeplinite referitoare la
identitatea ce trebuie să existe între realitatea anatomică, exterioară și cea conținută de actele de
stare civilă...”.82 Judecătoria Cluj Napoca decidea în anul 2011 în mod similar: „Instanța apreciază
că astfel schimbarea numelui se va putea face pe cale administrativă dar doar după prezentarea
actului medico-legal din care să reiasă sexul reclamantei deci practic după efectuarea intervenției
de schimbare a sexului deoarece, altfel s-ar ajunge în situația în care reclamanta ar avea un
nume caracteristic sexului pe care ea încă nu îl are”.83

Judecătoria Sector 3, Sentinţa civilă nr.8054 din 30.05.2011.
Tribunalul Bucureşti, Decizia civilă nr. 491A din 10.05.2012.
78
Tribunalul Bacău, Sentinţa civilă nr.950 din 18.09.2015.
79
Curtea de Apel Bucureşti, Decizia civilă nr.2261R din 06.12.2012.
80
Curtea de Apel Bucureşti, Decizia civilă nr.2261R din 06.12.2012.
81
Judecătoria Sector 3, Sentinţa civilă nr.8054 din 30.05.2011.
82
Judecătoria Sector 3, Sentinţa civilă nr.8054 din 30.05.2011.
83
Judecătoria Cluj Napoca, Sentinţa civilă nr.8111 din 12.05.2011.
76
77

106

Experiența persoanelor trans în instanță

47.

Registrul de argumentare a soluțiilor judecătorești pare a fi foarte sărac în condițiile în care
judecătorii recurg la definițiile de dicționar, la religie sau la tradiție pentru a condiționa recunoașterea
legală a identității de gen de efectuarea intervențiilor chirurgicale asupra organelor genitale: „În
absența unei definiții a sexului în prevederile legale privind starea civilă, se aplică definiția dată
de dicționarul limbii române, în sensul că este vorba despre diferența fizică și constituțională
dintre bărbat și femeie, deci inclusiv după organele genitale”.84 Alt judecător face apel la ceea ce
acesta numește „legea naturală”, cu referire la stabilirea sexului biologic al copilului la naștere: „În
ceea ce privește sexul persoanei, există o lege naturală, expresie a unei percepții congenitale și
independentă de educație, potrivit căreia, toți copiii se pot identifica de la naștere ca fiind bărbați
sau femei (sex biologic), iar ulterior vor adopta un comportament feminin sau masculin (identitate
sexuală publică)”.85 Argumentele juridice sunt înlocuite într-o hotărâre judecătorească de pretinse
argumente de doctrină religioasă: „Un aspect esențial în ceea ce privește aprecierea legalității
tratamentelor hormonale și a intervențiilor chirurgicale, este justificarea necesitații terapeutice,
în lipsa căreia, operația chirurgicală de remodelare sexuală cerută de către un transsexual
implică și constituie o veritabilă castrare. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea „Nu zic numai că prin
acest păcat tu nu ai devenit femeie, dar încă ai pierdut și dreptul de a fi bărbat, căci nici nu te-ai
schimbat în natura femeii, și nici nu ai păstrat natura bărbătească, ci amândurora te-ai făcut
deopotrivă trădător, fiindcă ai nedreptățit și necinstit amândouă genurile”.86

48.

Judecătorii omit existența unei decizii a Curții Constituționale în materie sau o interpretează
incorect și o folosesc în motivarea soluțiilor de refuzare a recunoașterii identității de gen. La
data de 13 mai 2008, Curtea Constituțională a României a emis o decizie privind o excepție de
neconstituționalitate a prevederilor art.44 lit.i (actualul art.43 lit.i) din Legea 119/1996 și art.4 alin.2
lit.l din OG 41/200387. Excepția de neconstituționalitate viza o chestiune de procedură, respectiv
faptul că legea obligă persoanele trans să parcurgă procedura în fața instanței judecătorești
pentru a obține schimbarea mențiunilor privind sexul în actele de stare civilă. CCR a respins
excepția, statuând că obligația legală de a obține hotărârea judecătorească definitivă nu încalcă
dreptul la viață privată al persoanei, fiind o chestiune de ordine publică ce ține de înscrierile
privind evidența persoanelor. În același timp, CCR a statuat că decizia privind schimbarea sexului,
ca element al identității persoanei, rămâne o opțiune personală a acesteia, asupra căreia instanța
de judecată nu poate să intervină: „Mențiunile ce se înscriu în actele de stare civilă în temeiul unei
hotărâri judecătorești țin exclusiv de natura juridică a acestor acte, precum și de statutul juridic al
persoanei, având ca scop o corectă evidență a populației. Având în vedere acest regim al actelor
de stare civilă, Curtea reține că încuviințare schimbării sexului prin hotărâre judecătorească
definitivă și irevocabilă este necesară pentru înscrierea mențiunilor referitoare la modificarea
intervenită în starea civilă a persoanei, astfel că nu poate fi vorba de intervenția instanțelor
judecătorești în viața intimă a unei persoane, așa cum susține autorul excepției, acesta rămânând
să decidă asupra hotărârii luate. Așadar, schimbarea sexului constituie o opțiune a persoanei în
cauză, cu efecte însă asupra statutului său social care ține de ordinea publică”.88
Tribunalul Bucureşti, Decizia civilă nr.1141A din 28.11.2012.
Judecătoria Braşov, Sentinţa civilă nr.8242 din 16.05.2013.
86
Judecătoria Câmpeni, Sentinţa civilă nr.1042 din 24.07.2008.
87
Curtea Constituţională a României, Decizia nr.530 din 13 mai 2008.
88
Curtea Constituţională a României, Decizia nr.530 din 13 mai 2008.
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49.

În decizia de mai sus, CCR nu menționează nimic în legătură cu existența vreunei obligații
legale de a efectua intervențiile chirurgicale asupra organelor genitale sau alte intervenții și
tratamente medicale. Dimpotrivă, din motivare reiese implicit că instanțele de judecată nu pot
impune condiții prin care să constrângă într-un fel sau altul manifestarea opțiunii personale
privind schimbarea sexului, prin aceasta trebuind să se înțeleagă inclusiv obligarea efectuării
intervențiilor chirurgicale asupra organelor genitale. Cu toate acestea, instanțele de judecată
interpretează și aplică în mod diferit decizia de mai sus, folosind-o în unele cazuri în susținerea
motivării lor de condiționare a recunoașterii identității de gen de efectuarea intervențiilor
chirurgicale asupra organelor genitale. De exemplu, unii judecători confundă pronunțarea CCR în
privința validării obligației de a avea o hotărâre judecătorească definitivă cu obligația la efectuarea
operației de schimbare a sexului: „Tribunalul își însușește opinia Curții Constituționale, în sensul
că obligarea la efectuarea operației de schimbare a sexului pentru a obține modificarea actelor
de stare civilă nu poate constitui o imixtiune a autorităților în viața intimă a persoanei, contrară
art.8 CEDO, tocmai pentru că printre criteriile de diagnostic pentru tulburare de identitate sexuală
(transsexualism) se regăsesc identificarea puternică și persistentă cu sexul opus celui prezent
anatomic și, respectiv, disconfortul persistent generat de prezența sexului nativ (biologic) și a
rolului de gen corespunzător sexului nativ”.89

50.

Alți judecători motivează că din moment ce CCR a găsit articolele respective constituționale
cu privire la un aspect (obligația parcurgerii procedurii judecătorești), atunci au libertatea să le
aplice după bunul plac.90 Acest raționament este aplicat de judecători în ciuda faptului că ei înșiși
recunosc că legea nu prevede explicit condițiile legale pentru acordarea hotărârii judecătorești
de încuviințare a schimbării sexului, prevăzută de art.43 lit.i din Legea 119/1996: „Legiuitorul
român nu a fost explicit în a indica pașii de urmat în vederea încuviințării unei astfel de operații,
prin urmare vom analiza legislațiile Uniunii Europene, în încercarea de a stabili acele condiții care
trebuie, în accepțiunea tribunalului, întrunite în mod cumulativ, îndeplinite în vederea admiterii
acțiunii astfel cum au fost formulate”.91

51. Dintre hotărârile judecătorești favorabile recunoașterii identității de gen a persoanelor trans
fără condiționarea de efectuarea intervențiilor chirurgicale asupra organelor genitale, singura
care menționează art.26 (viața intima, familială și private) din Constituție și Decizia CCR nr. 530
din 13 mai 2008 face doar trimitere la ele, fără a motiva pe larg cum se aplică în cauză.92
52. De asemenea, în puține cazuri, judecătorii își fundamentează hotărârile pe jurisprudența
CEDO în domeniu. Din 48 de hotărâri monitorizate, numai în 9 hotărâri se invocă jurisprudența
CEDO, fie că este vorba despre hotărâri de admitere sau de respingere a cererii de recunoaștere
a identității de gen.

89
Tribunalul București, Decizia civilă nr.1141A din 28.11.2012. A se vedea de asemenea, Tribunalul București, Decizia civilă nr.190A
din 19.02.2014 și Tribunalul Vâlcea, Decizia civilă nr.241 din 02.04.2015.
90
Judecătoria Petroșani, Sentinţa civilă nr.382 din 30.12.2015.
91
Tribunalul Constanța, Decizia civilă nr.2039 din 01.09.2016.
92
Judecătoria Gheorghieni, Sentinţa civilă nr.998 din 26.06.2017.
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53.

Pe de o parte, o instanță de apel care admite o cerere de exequatur pe motiv că recunoașterea
identității de gen nu este contrară ordinii publice de drept internațional privat român, argumentează
cu jurisprudența CEDO și CJUE în domeniu: „identitatea de gen este un aspect fundamental al
dreptului la viața privată protejat de art.8 CEDO , iar CJUE a decis în mai multe cazuri că discriminarea
pe criteriul reatribuirii de gen este un aspect al discriminării pe criteriul de sex (vezi cauzele P.V.S.
and Cornwall City Council , KB vs. NHS Pensions Agency and Secretary for Health, Sarah Margaret
Richards vs Secretary of State for Work and Pensions)”.93 Altă instanță statuează că „dreptul la
modificarea actelor de stare civilă ca un element al recunoașterii juridice a identității de gen” este
acoperit de dreptul la viață privată și de familie, așa cum este stipulat în art.8 din CEDO.94

54. Pe de altă parte, o instanță de apel care în anul 2012 respinge cererea de recunoaștere a
identității de gen în lipsa intervențiilor chirurgicale asupra organelor genitale, își motivează soluția
pe faptul că în jurisprudența CEDO nu s-a dat încă o definiție a sexului și cauzele pronunțate la
CEDO pe tema respectivă vizau numai persoane trans care au parcurs intervenții chirurgicale:
„Practica CEDO nu oferă o altă definiție, iar deciziile pronunțate de instanța europeană în ceea ce
privește obligația statelor, în materia art.8, cu privire la transsexuali se referă la persoane care
la naștere au avut declarat un sex, ulterior au suferit o operație de conversie sexuală, urmată
de o viață socială ca persoane cu sex opus celui declarat la naștere...” 95 Situația jurisprudenței
CEDO rezumate mai sus îl determină pe judecător să concluzioneze că legislația românească
respectă art.3 și 8 din CEDO atunci când „impune obținerea unei hotărâri definitive de admitere
a schimbării stării civile prin efectuarea operației de schimbare a sexului înainte de a solicita
consemnarea acestei schimbări de stare civilă în actele autorităților”.96
55

Din 8 hotărâri ale instanțelor de judecată care au fost pronunțate după data de 6.04.2017,
data hotărârii CEDO în cauza A.P., Garçon și Nicot c. Franței,97 una singură o citează în motivarea
soluției de recunoaștere a identității de gen, independent de efectuarea intervențiilor chirurgicale
asupra organelor genitale.98 Alte două99 dintre aceste opt hotărâri sunt favorabile persoanelor
trans, în timp ce restul condiționează recunoașterea identității de gen de operațiile chirurgicale.

56.

În loc de concluzii, trecem în revistă câteva lecții învățate din parcurgerea cazuisticii
românești în domeniul recunoașterii juridice a identității de gen:
Legea aplicabilă pentru recunoașterea juridică a identității de gen, respectiv schimbarea
sex, prenume, CNP în actele de stare civilă este în principal Legea 119/1996 (art.43
lit.i). OG 41/2003 se referă exclusiv la procedura administrativă, nu judecătorească și
impune condiții în plus defavorabile persoanelor trans.
Judecătoria de la domiciliul petentului este competentă general, material și teritorial să
judece cauzele respective conform art.57 din Legea 119/1996.
Curtea de apel Bacău, Decizia civilă nr. 618 din 23.05.2016.
Judecătoria Focșani, Sentinţa civilă nr. 2747 din 01.04.2016.
95
Tribunalul București, Decizia civilă nr.1141A din 28.11.2012.
96
Tribunalul București, Decizia civilă nr.1141A din 28.11.2012.
97
CEDO, A.P., Garçon și Nicot v. Franța - 79885/12, 52471/13 și 52596/13, hotărârea din 6.4.2017 [Secția a V-a].
98
Judecătoria Sector 5 București, Sentinţa civilă nr.9143 din 18.12.2017.
99
Judecătoria Gheorghieni, Sentinţa civilă nr.998 din 26.06.2017 și Tribunalul Caras Severin, Decizia civilă nr.239 din 20.07.2017.
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Încuviințarea schimbării sexului în actele de stare civilă, prevăzută de art.43 lit.i din
Legea 119/1996, nu se referă la încuviințarea operației de schimbare de sex. Aceasta
din urmă nici nu ar trebui să fie inclusă între capetele de cerere ale acțiunii pentru că nu
ține de natura acțiunii de stare civilă, nu ține de competența instanței de judecată, fiind o
chestiune personală, care se stabilește în relația medic-pacient. În plus, unii judecători
au respins ca prematură acțiunea de stare civilă, legându-se tocmai de capătul de cerere
vizând operația de schimbare de sex, atunci când acesta a fost introdus de petent.
Propunerea probatoriului de administrat presupune a cântări dacă mijloacele de probă
servesc scopului de a dovedi acțiunea și dacă expun sau nu petentul-persoană trans la
stigmatizare și discriminare.
Expertiza medico-legală nu este un mijloc de probă favorabil recunoașterii juridice a
identității de gen a persoanelor trans. Raportul de expertiză se concentrează mai ales
asupra recomandării de efectuare a intervențiilor chirurgicale de schimbare a organelor
genitale externe, ceea ce poate fi interpretat de către instanță ca motiv de respingere a
acțiunii ca prematur introdusă.
Argumentarea acțiunii pe jurisprudența CEDO, în special cauza A.P., Garçon și Nicot
c. Franței (6 aprilie 2017), decuplează recunoașterea juridică a identității de gen de
parcurgerea intervențiilor chirurgicale de schimbare de sex.

110

Experiența persoanelor trans în instanță

Experiența persoanelor trans în instanță

111

Concluzii și recomandări
Raportul de față a prezentat experiențele unui eșantion de persoane trans din România, dintr-o
pluralitate de perspective: personală, familială, socială, profesională, medicală și juridică. Vom
sintetiza cele mai importante aspecte, care reies din cele trei capitole ale lucrării de față
Există o lipsă generală de educație, în cadrul societății, privind diferențele dintre sex,
gen și sexualitate;
O majoritate a persoanelor trans și-ar dori să fie deschise („out”) privind identitatea
lor de gen, însă atitudinile celor din jur și ale familiei de origine sunt, în multe situații,
discriminatorii;
Persoanele trans trăiesc cel mai ades cu teama de respingere socială și cu teama că
ar putea întâmpina ostilități și violență fizică ori verbală din partea oricăror persoane;
În unele situații, personalul medical confundă experiența transgender cu particularitățile
intersex, ceea ce pune presiuni suplimentare asupra persoanelor, și nici nu le oferă
soluții adecvate nevoilor lor;
Persoanele trans au nevoie de servicii de sănătate specializate în acord cu experiența
lor privind identitatea de gen (analize și consultații, suport psihologic, tratament
hormonal, chirurgie specifică), însă cerințele acestor persoane rămân nesatisfăcute
pentru majoritatea respondenților;
Resursele financiare limitate și gradul redus de acoperire al asigurării medicale sunt
cele mai importante obstacole în cazul persoanelor trans care accesează servicii de
sănătate specifice experienței trans;
Lipsa de profesionalism al cadrelor medicale și abuzurile suferite în cadrul sistemului
de sănătate sunt motive puternice pentru care persoanele trans evită serviciile de
sănătate specializate, dar și pe cele generale;
Diagnosticele psihiatrice, precum „tulburare de identitate de gen” sau „disforie de
gen”, sunt umilitoare pentru multe persoane trans și sunt un motiv pentru care unele
persoane nu doresc să își înceapă tranziția medicală și legală;
Unele persoane trans nu accesează serviciile medicale privind sănătatea reproductivă
din cauza unor sentimente de rușine sau de teama că vor fi agresate sau umilite în
cadrul sistemului medical;
112

Există un risc de suicid pentru aproape jumătate dintre respondenții din cadrul
eșantionului, iar unele persoane au avut chiar și tentative de suicid;
De multe ori, mass-media portretizează experiența trans într-un mod tendențios,
discriminator, ofensator și fals;
Unele persoane trans se lovesc de discriminare la locul de muncă (concedieri abuzive,
hărțuire) sau chiar le este blocat accesul pe piața muncii;
În relația cu instituțiile de stat sau private (poliție, poștă, bancă etc.), persoanele trans
se confruntă cu situații discriminatorii, umilitoare și dificile, care uneori le împiedică să
acceseze servicii la care sunt îndreptățite;
Procedurile pentru schimbarea actelor de stare civilă (a numelui și a indicatorului
privind genul) sunt un obstacol major pentru majoritatea persoanelor trans;
Legea aplicabilă pentru recunoașterea juridică a identității de gen, respectiv schimbarea
sexului, prenumelui și CNP-ului din actele de stare civilă, impune condiții nefavorabile
persoanelor trans și nu reglementează procedura juridică;
Expertiza medico-legală (efectuată de INML) nu este un mijloc de probă favorabil
recunoașterii juridice a identității de gen a persoanelor trans, și este percepută de
aceștia ca fiind invazivă, degradantă și inutilă;
Absența unor proceduri și condiții clare în procesul de modificare a actelor de stare
civilă conduce la apariția unei jurisprudențe contradictorii, a unor decizii judecătorești
aberante, abuzive și care încalcă drepturile fundamentale ale persoanelor;
Persoanele transgender sunt o categorie socială vulnerabilă, din cauza confruntărilor
repetate cu abuzurile, discriminarea și marginalizarea, care le reduc acestora
perspectivele unui trai decent în România.
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