
باراغوايايرين روتيال وماريانا سبولفيدا 

ال تملوا علينا هويتنا



تريد كل من ايرين وماريانا أن تعيشا حياتهما بحرية، 
وتفعال األشياء التي تحبانها، مثل لعب الكرة الطائرة، 

والرقص، والذهاب إلى المسرح. ومع ذلك، 
بصفتهما امرأتان عابرتان جنسًيا، تنشغل ايرين 

وماريانا بالدفاع عن أنفسهما ضد التمييز. لقد تعرضتا 
للتنمر وااًلعتداء الجسدي، ومنعتا من المجاهرة 

بالمشكالت التي تواجهانها في حياتهما اليومية.

اًل يمكن لألشخاص العابرين جنسًيا في باراغواي 
تغيير أسمائهم قانوًنا، أو الحصول على وثائق 
هوية تتطابق مع هويتهم القائمة على النوع 

ااًلجتماعي، من بين الممارسات التمييزية 
المجحفة األخرى. هذا يعني أنه اًل يمكن للطالب 

العابرين جنسًيا الحصول على الشهادات 
المدرسية بأسمائهم المختارة، مما يجعل العثور 
على وظيفة أمًرا صعًبا. وانعدام المساواة هذا 

دفع ايرين وماريانا إلى أن تصبحا ناشطتين 
للمطالبة بالتغيير.

لكن ااًلحتجاج ليس باألمر السهل على العابرين 
جنسًيا في باراغواي. فباراغواي دولة محافظة 

للغاية تعامل األشخاص العابرين جنسًيا، ومجتمع 
الميم، بشكل جائر. وتحاول إخفاءهم عن المجتمع. 

لهذا السبب، غالًبا ما يتم حظر احتجاجات جماعات 
العابرين جنسًيا، وفي بعض الحااًلت تعرضت 

المظاهرات لالعتداء.

ناضلت ايرين وماريانا منذ سنوات لتغيير 
اسميهما القانونيين. إذا تمكنتا من الحصول على 
وثائق تتطابق مع هويتهما، فهذا يعني أن الدولة 

بدأت في ااًلعتراف بوجودهما كنساء عابرات 
جنسًيا. وكما قالت ايرين "لقد جئت إلى العالم 

ألظهر هويتي، وليس لُتملى علّي هويتي."

طالبوا باراغواي باالعتراف قانوًنا بهوية 
األشخاص العابرين جنسًيا حتى يتمكنوا من 

ممارسة حقوقهم

 اكتبوا إلى 
سلطات باراغواي

طالبوها بااًلعتراف قانوًنا بهويات العابرين جنسًيا 
حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في حرية التعبير 

وتكوين الجمعيات أو ااًلنضمام إليها، والتظاهر 
مظهرين هوياتهم التي يرونها ألنفسهم.
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 بّينوا اليرين وماريانا 
أنكم متضامنون معهما

أرسلوا رسائل صداقة وأمل إلى ايرين وماريانا 
لمواصلة نضالهما.
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