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נייר עמדה בנושא :פשעי שינאה על רקע זהות ושונות מגדרית
מוגש מטעם אירגון "מעברים" – שינוי בר קיימא לקהילה הטרנסית
רקע :כ %3מהאוכ לוסיה מרגישים אי הלימה בין מגדרם ומינם
 %0.3-%0.1מהאוכלוסיה הם אנשים טרנסג'נדרים.
בישראל חיים בין  8,000ל ,24,000-אנשים טרנסג'נדרים ,מתוך  8,000,000תושבים.
על פי מחקרים בארץ ובעולם עולה :כמחצית מהאנשים הטרנסג'נדרים והאנשים המגוונים מגדרית חוו אלימות
פיזית על רקע שונותם המגדרית.






אלימות פיזית בישראל %55 :מהנשים הטרנסג'נדריות מזכר לנקבה ו %48מהאנשים הטרנסג'נדרים מנקבה
1
לזכר דיווחו כי נפלו קורבן לאלימות פיזית בשל זהותם המגדרית.
אלימות בשוק העבודה בישראל %24 :מתוך העובדות והעובדים הטרנסג'נדרים חוו אלימות פיזית במקום
2
עבודתם לפחות פעם אחת
אלימות במסגרות שונות בארה"ב %26 :מהאנשים הטרנסג'נדרים חוו אלימות פיזית לפחות פעם אחת
במסגרות שונות 10% ,אחוז חוו תקיפה מינית (עבודה ,לימודים ,שרותי בריאות ,רווחה ,דיור ,משטרה
ו שירותי מדינה נוספים) – 3מדובר בסקר הגדול ביותר שנעשה עד כה בעולם (כ 7000נסקרים)
 - 4UN declaration on sexual orientation and gender identityבשנת  2008הועלתה הצעה לאו"ם
5
בדבר נטייה מינית וזהות מגדרית .ראשיתה של ההצהרה הינה "ההחלטה הברזילאית" משנת 2003
הקובעת כי זכויות להט"ב הן בסיסיות ככל זכויות האדם האחרות .ההצהרה כללה גינוי של אלימות ,הטרדה,
אפליה ,הדרה ,סטיגמטיזציה ורדיפה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית .וכן ,גינוי של הרג והוצאה להורג,
עינויים ,מעצרים שרירותיים ,קיפוח כלכלי ,חברתי ותרבותי על בסיס נטייה מינית או זהות מגדרית .עפ"י
ההצהרה ,אסורה כל צורה של הפרת זכויות אדם על רקע וממניעים של נטייה מינית או זהות מגדרית.
ההצהרה זכתה לתמיכתן של  67מדינות ,לרבות ישראל ,ואילו  57מדינות התנגדו ,ברובן מדינות ערביות-
איסלמיות 6.הצעה זו טרם נתקבלה.

לאירגון "מעברים" פונים כ 60אנשים טרנסג'נדרים ובני משפחותיהם מידי חודש .עם זאת ,מעטות הפניות שאנו
מקבלים בנושא אלימות – לרוב נושא זה עולה כבדרך אגב כחלק מפנייה בנושא אחר .כיום ,בשל מיעוט משאבים ,איננו
עוקבים אחר נושא זה ומסתמכים על מחקרים ותחושות מהשטח .אנו מאמינים שהדיווח הנמוך לעומת הסטטיסטיקות
הגבוהות במחקרים ,נובע מתחושת יאוש וחוסר אמון במערכת (שהיא לעיתים אלימה לכשעצמה) .מלבד הערך
המשפטי בהצעה זו ,והאמירה כנגד אלימות .החמרת הענישה על אלימות על רקע מגדרי ,תאותת לחברות וחברי
הקהילה הטרנסג'נדרית ,שלחיינו ושלמות גופנו יש ערך בעיני החברה והמדינה.
בכל שאלה נשמח לסייע.
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