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ON, ONA A "TO" - ZVYKEJME SI, PÅ˜Ã•TELÃ‰!
PondÄ›lÃ-, 20 listopad 2017

Britský uÄ•itel, pÅ¯sobící i jako evangelický faráÅ™, moÅ¾ná pÅ™ijde o práci, protoÅ¾e oslovil skupinu dÄ›tí jako dívky:
&bdquo;VýbornÄ›, dÄ›vÄ•ata.&ldquo; PrÅ¯&scaron;vih byl, Å¾e byl mezi nimi i transgenderový student, který se identifikuje jako
chlapec. Poté, co uÄ•itele Sutcliffa ostatní opravili, okamÅ¾itÄ› se omluvil a povaÅ¾oval tím celou vÄ›c za vyÅ™ízenou.
&bull;
Ov&scaron;em stíÅ¾nost studentových rodiÄ•Å¯ na rodiÄ•ovských schÅ¯zkách vyústila ve vy&scaron;etÅ™ování celé
incidentu &ndash; poru&scaron;il totiÅ¾ &scaron;kolní politiku rovnosti tím, Å¾e kdyÅ¾ o transgenderovém studentovi hovoÅ™i
pouÅ¾íval jeho jméno, namísto zájmena &bdquo;on&ldquo;. &bdquo;Ujelo mi to, nechtÄ›l jsem nikoho urazit, nic jsem
nepÅ™edpokládal. VÅ¾dy jsem Å¾il v pÅ™esvÄ›dÄ•ení, Å¾e uÄ•itelé by mÄ›li být vzorem respektu. KdyÅ¾ student pÅ™i&sca
tÅ™ídy, patÅ™il k tÄ›m nejhor&scaron;ím a vypracoval se mezi ty nejlep&scaron;í. Myslel jsem, Å¾e dÄ›lám svou práci
dobÅ™e,&ldquo; Å™ekl uÄ•itel.
Skupina LGBT pro lidská práva (= lesby, gayové, bisexuálové a transgendeÅ™i) uvádí, Å¾e mnoho transsexuálÅ¯, kteÅ™í
se neidentifikují jako muÅ¾i ani jako Å¾eny, mají zhor&scaron;eno aÅ¾ znemoÅ¾nÄ›no cestováním do zahraniÄ•í. TatáÅ¾ sku
poÅ¾aduje, aby Spojené království umoÅ¾nilo tÄ›mto osobám, aby se definovaly jako &bdquo;X&ldquo;. Britská známá
banka HSBC dokonce nabídla své transgender komunitÄ› výbÄ›r z 10 nových genderovÄ› neutrálních titulÅ¯. TudíÅ¾ nebudou
muset pouÅ¾ívat konvenÄ•ní tituly, jako jsou pan Ä•i paní, ale místo toho si budou moci vybrat z dlouhého seznamu, který
zahrnuje napÅ™.: Mx, Ind, M, Mre, Misc, atd. Vybrané tituly budou poté uplatÅˆovány na v&scaron;ech úÄ•tech zákazníkÅ¯,
vÄ•etnÄ› bankovních karet a ve&scaron;keré jejich korespondence. Pro ty trans, kteÅ™í se identifikují jako binární - tj. ani muÅ¾
ani Å¾eny, pÅ™ípadnÄ› nÄ›jaká jiná kombinace - poÅ¾aduje moÅ¾nost, která nebyla normativní. Mají mít moÅ¾nost vyjádÅ™
identitu... MÄ›lo by to podle této banky i mnoho výhod pro intersexisty, tj. osoby, které mÅ¯Å¾e mít biologické atributy obou
pohlaví.
A je&scaron;tÄ› jedna zajímavost - jednání ohlednÄ› tÄ›hotenství: Britské lobbie za trans práva v rámci smlouvy OSN,
stále umoÅ¾Åˆuje termín "tÄ›hotná Å¾ena", i kdyÅ¾ aktivisté Å¾ádali o výmÄ›nu na výraz &bdquo;tÄ›hotný Ä•lovÄ›k&ldquo;.
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