המלצות לסיקור א.נשים
על הקשת הטרנסית בספורט
מוגש מטעם עמותת מעברים לקשת הטרנסית
השיח התקשורתי על ילדים ובוגרים טרנסים בספורט
בשנים האחרונות ישנו עיסוק תקשורתי רב בספורטאים ובעיקר בספורטאיות טרנסיות .התקשורת
והשיח ברשתות החברתיות מציגים את עצם השתתפותן של נשים טרנסיות בתחרויות ספורט לנשים
כתופעה חדשה וכסוגייה מעוררת מחלוקת .לכתבות ופוסטים בנושא יש כמה מאפיינים:
) (1הצגת מידע חלקי או מסולף באופן מגמתי .גם כאשר מידע זה נגיש למשל בוויקפדיה .המטרה של
המידע המגמתי  -להפחית בהישגים של ספורטאים וספורטאיות טרנסימות ולהציג את הטרנסיו ּת עצמה
כמשהו שלילי המקנה יתרון לא הוגן.
) (2הצגת שאלות ודיון תיאורטי על זכותן של ספורטאיות טרנסיות להשתתף בתחרויות ספורט.
) (3הסקת מסקנות גורפות ,בנוסח "אסור לאפשר לנשים טרנסיות להתחרות בתחרויות ספורט לנשים".
לפעמים כותבים את המסקנה באופן מפורש אך לפעמים היא רק נאמרת במרומז
או עולה מתוך השאלות והדברים שנאמרו בכתבה.

חשוב לזכור
לספורטאים.ות טרנסימם.ות אין יתרון לא הוגן בספורט .אבל לנרטיב "היתרון הטבעי" יש היסטוריה ארוכה.
ספורטאיות טרנסיות שונות זו מזו ,בין היתר ביכולותיהן הספורטיביות ,בדיוק כמו ספורטאיות שאינן טרנסיות.
"נתונים גנטיים ואיברי רבייה אינם אינדיקטורים לביצועים אתלטיים ",כפי שהסביר ד"ר ג'ושוע סייפר בתצהיר עד
מומחה שהוגש במסגרת עתירה של ארגוני זכויות אדם .יכולות ספורטיביות מושפעות ממגוון גורמים :נתונים פיזיולוגים
כמו גובה ושרירים ,תכונות אופי ,כמו גם סביבה תומכת ,וגישה למשאבים .למשל ,ילדים ממשפחות עשירות מצליחים
יותר בספורט בבית הספר בגלל השקעה כספית של הוריהם ונגישות למשאבים ומתקני אימונים.
הטענה כי לנשים ולילדות טרנסיות יש יתרון מעצם היותן טרנסיות מתעלמת מהמציאות של חייהן הרוויה בהדרה
ואלימות .רמות הבריונות והאפלייה כלפי ילדות טרנסיות מקשה עליהן להשאר בבית הספר .לפי סקר של מעברים,
 39%מהתלמידים על הקשת הטרנסית נעדרים במידה מסוימת מהלימודים ו 71% -סובלים מהערות וביריונות בבית
הספר מצד תלמידים אחרים .סקרים דומים במדינות אחרות מצביעים על ממצאים דומים .למשל ,לפי סקר שנערך
בארה"ב 22% ,מהתלמידות הטרנסיות ספגו התעמרות קשה עד שנאלצו לעזוב את בית הספר בגלל בריונות והטרדה.
עוד  10%מהתלמידות הטרנסיות סולקו מבית הספר.
זו אינה הפעם הראשונה בה מנסים להמעיט או לפגוע בהצלחה של ספורטאים מאוכלוסיות מוחלשות ומודרות על
בסיס טענות לכאורה "מדעיות" .למיתוס "הכישרון הטבעי" יש היסטוריה ארוכה בשיח גזעני על ספורט .ספורטאים
שחורים הוצגו כבעלי "יתרון גנטי" כדי להפחית בתרומה של אימונים ועבודה מאומצת וכך להסיט את הדיון
מההשפעות של אי-שוויון על השתתפות אוכלוסיות שונות בספורט.
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הקמפיין נגד השתתפות ילדות ונשים טרנסיות בפעילויות ספורט לבנות אינו מקדם את הספורט או ספורט נשים.
הצעות החוק בתחום לא עוסקות בהסדרת תחרות הוגנת בספורט מקצועי שכן לארגוני ספורט לאומיים ובינ"ל כגון
הוועד האולימפי ואיגודים ענפיים יש ועדות מקצועיות הקובעות קריטריונים להשתתפות
בתחרויות בענף .היעד של החקיקה :מניעת השתתפות ילדות וילדים טרנסים בפעילויות ספורט הקשורות למערכת
החינוך מגיל הגן ועד הקולג'.
השיח התקשורתי על ספורטאיות טרנסיות נוצר בהקשר פוליטי מסויים ומשרת אינטרסים פוליטיים של גורמים
אנטי-להט"ב .חקיקה אנטי-טרנסית אינה מטרה בפני עצמה אלא כלי לקידום חקיקה אנטי-להט"ב ,למשל ,החוק
" "don't say gayשעבר בפלורידה בארה"ב לאחרונה .למעשה ,שלושת השנים האחרונות בארה"ב נקבעו שיאים
חדשים לא רק בחקיקה אנטי-טרנס אלא בחקיקה אנטי-להט"ב בכלל .כאשר אנחנו לוקחים חלק בדיונים על ספור־
טאיות טרנסיות ,חשוב שנהיה מודעים להקשר הפוליטי של הדיון עצמו ,לזהות הקבוצות שמובילות/יוזמות
את הדיון ,ולגורמים שמרוויחים ציבורית ופוליטית ממחלוקות על זכויות טרנס.

טיפים לאנשי ונשות תקשורת
 .1יש לדבר עם ספורטאים.ות טרנסים.ות עצמם.ן
 א.נשים טרנסים.ות הם.ן מומחים.ות לחייהם.ן ולחוויותיהם.ן שלהם.ן ויכולים.ות לדבר בצורההכי ישירה על ההשפעה של איסורים כאלה
 הקולות של א.נשים טרנסים.ות תמיד צריכים להיות מרכזים בשיח זה .2לשתף למה דיונים תיאורטיים על הנושא הם פוגענים
 לאיסורי ספורט אנטי-טרנס יש השפעה חברתית ורגשית שלילית על א.נשים ונוער טרנסים.ות וא-בינארים.ות על ידי: .1אילוץ אותם לבחור בין ביטול או הדרה
 .2מנדים צעירים טרנסים מבני גילם
 .3הפיכתם לנושא לביקורת ציבורית
 .3למשוך תשומת לב לקבוצות וארגוני אנטי-להט"ב שהם מאחורי הקלעים
 -לשמל ,לכתוב על מימוני הארגון ועל הסיפור שזה מספר

בהצלחה! נשמח לעמוד לרשותכם
להסביר ולסייע בכל התלבטות!
עמותת מעברים לקשת הטרנסית
טלפון  058-4451475מייל contact@maavarim.org
לפניות בנושא סיקור תקשורתי וראיונות:
ירדן  ,בטלפון  058-4462688או במייל Media@maavarim.org
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