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Trump tomba la norma que
permetia als joves transsexuals
anar al lavabo del seu gènere
El president nord-americà retira la bateria de mesures impulsades per
l'administració Obama que protegien els drets de les persones que han canviat de
sexe

Donald Trump continua desmuntant el llegat de Barack Obama. Foto: Europa Press

Donald Trump no permetrà que els joves transsexuals utilitzin el lavabo d'homes o el de dones en
funció del gènere que sentin propi. El president dels Estats Units ha anunciat que retira la norma
impulsada per Barack Obama que permetia els estudiants que s'havien canviat de gènere anar
als serveis o als vestidors que coincideixin amb la seva nova identitat sexual. D'aquesta manera,
les noies que havien nascut amb òrgans sexuals masculins estaran obligades a utilitzar els
lavabos dels homes, i a la inversa.
Trump tomba la norma aprovada pel Departament d'Educació de l'anterior administració el 2016
que permetia a tots els alumnes transsexuals dels Estats Units accedir als banys i als vestidors
de les seves escoles i instituts del gènere amb el qual s'identifiquen. El nou inquilí de la Casa
Blanca creu que aquesta qüestió no l'ha de determinar el govern federal i cedeix als estats i als
districtes escolars el poder de decidir.
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En el text amb què la nova administració justifica la decisió, al·lega que el sexe "ve determinat per
la biologia" i no per l'elecció personal de cada individu. Trump refusa així les demandes dels
col·lectius LGTBI, que reclamaven des de fa anys que el govern federal protegeixi els drets dels
menors transsexuals per garantir que puguin utilitzar el lavabo d'acord amb la seva identitat.
Al·leguen que la majoria dels estats estan governats pel Partit Republicà, una formació que sempre
ha mostrat el seu rebuig a aquesta mesura
(http://www.naciodigital.cat/noticia/106461/bruce/springsteen/suspen/concert/llei/contra/transexual
s) .

https://www.naciodigital.cat/noticia/125968/trump/tomba/norma/permetia/joves/transsexuals/anar/al/lavabo/seu/genere
Pàgina 2 de 2

