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Mississipí prohibeix les joves trans
participar en competicions
esportives femenines
Als Estats Units s'han presentat una vintena de propostes de lleis trànsfobes en
diferents estats governats per republicans

El governador de Mississipí, Tate Reeves | Europa Press

Les joves transgènere de Mississipí, als Estats Units, no podran competir en campionats
esportius femenins després que el governador republicà, Tate Reeves, hagi aprovat aquest dijous
la Llei de Justícia de Mississipí que dicta que als col·legis i universitats públiques "els grups
atlètics o d'esports designats com a femenins, de dones o de nenes, no estaran oberts a
estudiants de sexe masculí".
Aquesta llei està prevista que entri en vigor a partir de l'1 de juliol, que segons el governador
republicà "obliga les noies a competir contra homes que són biològicament masculins". Reeves, en
una fotografia publicada aquest dijous on apareix firmant la llei, es justificava dient que "Biden no
li havia deixat cap altra opció" davant el que qualifica de proposta que "encoratja el transgènere en
els infants".

I never imagined dealing with this, but POTUS left us no choice. One of his first acts was to sign
an EO encouraging transgenderism in children. So today, I proudly signed the Mississippi
Fairness Act to ensure young girls are not forced to compete against biological
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males. pic.twitter.com/INZgKQRMJr (https://t.co/INZgKQRMJr)
? Tate Reeves (@tatereeves) March 11, 2021
(https://twitter.com/tatereeves/status/1370059736746446852?ref_src=twsrc%5Etfw)
Paral·lelament, una vintena d'estats d'arreu del país en mans de governadors republicans han
iniciat els procediments per presentar lleis que segueixen la mateixa línia contra les esportistes
transgènere, que responen a una de les primeres accions de Biden des que és president a la
Casa Blanca, prohibint qualsevol discriminació a les persones transgèneres en esdeveniments
esportius.
Mississipí és el primer estat a aprovar aquest any la llei trànsfoba. Tanmateix, l'any passat l'Estat
d'Idaho, en mans dels republicans, va impulsar una norma similar que va quedar anul·lada per
un tribunal. Pròximament està previst que Dakota del Sud aprovi "molt aviat" una llei idèntica a la de
Mississipí, la governadora republicana, Kristi Noem, ho explicava "entusiasmada" a través de
Twitter. Diversos grups en defensa dels drets del col·lectiu transgènere han criticat la norma i
l'han portat davant els tribunals estatals amb l'esperança que com a Idaho, quedi paralitzada.
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