
 » يجب أن يـراني الناس 
 وفق مـا أنـا عليه 

من الداخل«
جون جانيت 

النرويج



ُتعرف جون جانيت بين أصدقائها باسم 
»جانيت« فقط. ولكنها تستخدم اسمها الكامل 

في التعامل مع عامة الناس – وذلك بهدف 
إبراز التمييز الذي تتعرض له هي وغيرها من 
المتحولين جنسيًا في النرويج. وعندما أعلنت 

عن نفسها كشخص متحول جنسيًا عام 2010، 
لم تواجه جون جانيت الكثير من المصاعب لتغيير 

اسمها من الناحية القانونية. إال إنه لم ُيسمح 
لها بتغيير الصفة القانونية لجنسها. وقيل لها 

إنها بحاجة إلى الخضوع لعملية جراحية »فعلية« 
لتحويل جنسها في مستشفى أوسلو الجامعي.

وُيرد اشتراط هذا اإلجراء إلى ممارسٍة بدائية تعود 
إلى سبعينيات القرن الماضي تتضمن إزالة أعضاء 
الشخص التناسلية – مما يجعله عقيمًا. كما تشترط 

العملية الخضوع لتشخيص على يد اختصاصي 
الطب النفسي كون المتحولين جنسيًا ُيعدون 

»مرضى من الناحية العقلية«. وترفض جون جانيت 
أن تعرض نفسها لهذه اإلجراءات برمتها. 

ألول 2014
سمبر/كانون ا

دي
Index: EUR 36/001/2014 Arabic :رقم الوثيقة

كما يعني ذلك أن جميع وثائقها الرسمية ما زالت 
تشير إليها بلقب »السيد« أو »الجنس: ذكر«. ولقد 

أفصحت عن هويتها الجديدة الناجمة عن تحولها 
جنسيًا وغالبًا ما تسمع تعليقات سلبية عندما 

ُيطلب إليها إبراز هوية أو أوراق ثبوتية عندما تنزل 
في أحد الفنادق مثاًل أو تستعير كتابًا من المكتبة 
العامة المحلية. وعالوة على معاناتها مع التمييز 

والمضايقات، تواجه جون جانيت مشاكل في 
الحصول على الرعاية الصحية المالئمة. 

ساعد جون جانيت على أن تحيا حياة خالية من 
التمييز ضدها. يرجى حث الحكومة النرويجية 
على أن تكفل سن قوانين تتيح لجون جانيت 

وغيرها من المتحولين جنسيًا في النرويج تغيير 
هويتهم الجنسية قانونيًا دون اضطرارهم 

للخضوع لعالج طبي إلزامي.

ُاكتب إلى وزير الصحة في النرويج
ناشد الحكومة لضمان سن قوانين تسمح لجون جانيت، 

وجميع المتحولين جنسيًا في النرويج، تغيير هويتهم 
الجنسية دون اضطرارهم للخضوع لعالج طبي إلزامي.
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ُاكتب رسالة لمؤازرة جون جانيت 
سوف ُتسر جون جانيت بأن تصلها رسالة الدعم منك 

وتسمع عما قمت به من أجل مساعدتها – ابعث الرسالة 
 عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان التالي: 

 jsolstadrem@gmail.com

كما يمكن إرسال البطاقات والرسائل البريدية وغير ذلك 
من الرسائل إلى العنوان التالي:

John Jeanette Solstad Remø,
c/o Amnesty International Norway,

PO Box 702 Sentrum, 0106 Oslo, Norway

اكـتـب رســـالـة
غّير حياة إنسان


