Transgenderowcom będzie się lepiej żyło w
Pakistanie
Parlament Pakistanu przyjął w ubiegłym tygodniu ustawę, która zapewnia obywatelom
transpłciowym podstawowe prawa.
Ustawa umożliwia wybór płci i uznanie tej tożsamości w urzędowych dokumentach, w tym w
dowodach osobistych, paszportach i prawach jazdy. Zabrania również dyskryminacji w szkołach, w
pracy, w publicznych środkach transportu i przy korzystaniu z opieki medycznej.
Ustawa mówi również, że osoby transpłciowe nie mogą być pozbawione prawa do głosowania lub
kandydowania na jakiś urząd. Określa też ich prawa do dziedziczenia, zgodnie z wybraną płcią i
zobowiązuje rząd do ustanowienia „centrów ochrony i bezpiecznych domów” – wraz z oddzielnymi
więzieniami, aresztami lub miejscami odosobnienia.
Mehlab Jameel jest działaczką z Lahore w Pakistanie, która brała udział w stworzeniu tej ustawy.
„Słyszałam o tym wczoraj rano i byłam w szoku, ponieważ nigdy nie sądziłam, że coś takiego może
się wydarzyć w moim życiu w Pakistanie – powiedziała. – Taki bieg wypadków jest nie tylko
bezprecedensowy w historii Pakistanu, ale jest to jedno z najbardziej postępowych praw na całym
świecie”.
Ustawa trafia teraz do podpisu do prezydenta Mamnoona Hussaina. Jeśli zostanie podpisana, nie jest
jeszcze jasne, kiedy wejdzie w życie.
Osoby, które identyfikują się jako trzecia płeć, znana w Pakistanie jako khawaja sira, osiągnęli już
prawne zwycięstwa. Mogą uzyskać identyfikatory określające ich jako trzecia płeć i zostać
uwzględnieni w spisie. Pomimo postępów członkowie społeczności transpłciowej w Pakistanie nadal
doświadczają przemocy i dyskryminacji. Niektóre trans kobiety uciekają się do pracy seksualnej i
żebrania na ulicach, aby się utrzymać i często padają ofiarą brutalnych przestępstw i gwałtów.
W 2016 roku 23-letnia aktywistka na rzecz osób transpłciowych została postrzelona sześć razy, a
następnie zmarła w szpitalu po tym, jak personel medyczny zastanawiał się, który oddział – męski lub
żeński – powinien ją leczyć. Inna kobieta transseksualna została zastrzelona 4 maja tego roku. Jak
powiedział lokalny działacz, jej śmierć była 57. od 2015 roku w północnej prowincji Khyber
Pakhtunkhwa.
Nowa ustawa nie dotyczy praw gejów i lesbijek. Ponadto kary za dyskryminację nie zostały określone
w ustawie, poza karami za zmuszanie osoby transpłciowej do żebrania. Także polityka wdrażania
prawodawstwa nie została jeszcze opracowana. Munir Saadat, pakistańsko-duński działacz i dyrektor
kreatywny Aks International Minorities Festival, powiedział, że istnieje powód do świętowania – ale
ostrożnie. „Trzeba to widzieć w kontekście całego kraju. Mimo że istnieją przepisy, nawet to
podstawowe, to w Pakistanie nie są należycie wdrażane z powodu korupcji” – stwierdził.
N.O.S., na podst. https://www.npr.org
——————————————————Od redakcji: Trudno się powstrzymać przed zadaniem retorycznego pytania – kiedy Pakistan
ustanowi prawo, które umożliwi normalne życie, bez doświadczania prześladowań i morderstw,
mniejszościom religijnym – w tym chrześcijanom. (jp)

