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"Ја сам рођена у погрешном телу и желим да променим пол”.

  Ово је реченица којом је шеснаестогодишња девојчица из темеља променила живот
једне београдске породице. Када је, након почетног шока, њена мајка одговорила да то
неће моћи да уради без њене сагласности, тинејџерка јој је цитирала члан Породичног
закона који експлицитно каже да „дете које је напунило 15 година и које је способно за
расуђивање може дати пристанак за предузимање медицинског захвата”.   

Како је могуће да петнаестогодишње дете не може да гласа или вози аутомобил, али
може да промени пол, поставља реторичко питање њена мајка Александра М.

  
  

Како је могуће да петнаестогодишње дете не може да гласа или вози аутомобил, али
може да промени пол

    

– Приметила сам да се моја ћерка стиди груди и женских облина, да се повлачи у себе и
проводи много времена на интернету, али сам све то приписала уобичајеној
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адолесцентској фази тражења идентитета. Међутим, када сам је питала зашто повезује
груди снажним бајндером, траком за повезивање, саопштила ми је идеје које јој се
врзмају по глави. Након што смо се прибрали од шока и страха, супруг и ја смо је одвели
на Клинику за адолесцентну психијатрију, где су стручњаци рекли да је у питању
адолесцентна криза. То је једино што ми у овом моменту даје снагу да се борим против
система који деци дозвољава да се упуштају у опасне хормонске експерименте и
одлучују се за радикалне операције свог тела без пристанка родитеља. Свесна сам да
одређени број људи на планети има осећај да живи у погрешном телу и спремна да
прихватим чињеницу да моја кћерка има наклоност према сопственом полу, али сам
шокирана чињеницом да наши закони дозвољавају да дете са навршених 15 година може
самостално да донесе одлуку о стерилизацији и сакаћењу гениталија – прича ова мајка.

  

Александра М. истиче да је у разговору са ћерком схватила да је она своју представу о
трансродном идентитету и промени пола добила претрагом интернета који обилује
псеудопсихолошким тестовима чије решавање наводно помаже да откријемо да ли смо
рођени у правом или погрешном телу, али и нереалним причама о лакоћи промене пола.

  

– Ти текстови на интернету у суштини баратају са родним стереотипима. У једном од њих
се, примера ради, каже да ако девојчица носи панталоне, баца шналице из косе и игра
се аутомобилчићима, онда је дечак у телу девојчице. Па, то је суспензија здравог разума.
Колико се девојчица игра са аутомобилима и одбија да везује кикице? Да ли све њих
треба да водимо код пластичног хирурга? Тинејџ култура је снажно обележена
трансродним ликовима, а јутјуб је препун видео-клипова у којима се истиче да ћете након
промене пола доживети чаробну трансформацију душе и самоуверено кренути у нови
живот. Не приказују се ожиљци од операције и нико не говори да је промена пола
синоним за стерилизацију и сакаћење здравог тела. Користе се еуфемизми типа „горње
операције” или „адаптације тела на душевно стање”,  а не прича се о унакаженим
гениталијама и чињеници да неће моћи ни да уринира без проблема, а камоли да има
нормални сексуални живот – каже ова мајка.

 2 / 3



Политика: Према члану Породичног закона малолетници могу сами да одлучују о промени пола
уторак, 17 септембар 2019 14:01

  Она је престрашена чињеницом да је хормонска терапија која претходи операцији пола –пут у једном правцу. Девојчице које крећу са хормонском терапијом добијају дубок глас имаље по телу и неретко  губе косу, а дечацима не расту полни органи... Код оба пола сезауставља развој гениталија и секундарних полних карактеристика.  Весна Брзев Ћурчић, психолог и психоаналитичар која деценијама ради саадолесцентима, каже да је за младе уобичајено да експериментишу са својомсексуалношћу.  – Од пубертета ка адолесценцији, тело представља енигму за адолесценте. Великепромене на телесном плану их збуњују, неке и плаше. Све ове промене стварају и збрку углави и деси се да некада нису сигурни у своју сексуалну оријентацију. Тим пре што сустрасна пријатељства између самих девојака и самих младића пре правило негоизузетак. За већину младих то је пролазна псеудохомосексуална фаза која код некихможе да изазове страх, па и панику. Сазревањем се успоставља сексуална оријентацијакоја је потом углавном стабилна – каже Брзев Ћурчић.  Иако по закону петнаестогодишњаци могу самостално да доносе одлуку о промени пола,наша саговорница истиче да у пракси ниједан стручњак неће одобрити оваквуинтервенцију код малолетне особе.  – Постоји Комисија коју је формирало Министарство здравља а чине је стручњациразних профила који се у оваквим случајевима питају. То не важи само за адолесценте,него и за пунолетне особе –подсећа Весна Брзев Ћурчић.  Годишње се обави између 10 и 15 операција  Душица Марковић Жигић, психијатар и члан Комисије за промену пола потврђује даособа која је напунила 15 година има право да се обрати овој комисији и без пристанкародитеља, али наглашава да се пре навршене 18. године не почиње хормонска терапија.  – Тачно је, обраћали су нам се и малолетници који су имала осећај да су рођени упогрешном телу, али процедура психо-физичког праћења особе пре почињањахормонске терапије траје око годину дана, нарочито када су млади у питању. Постојеразне форме несклада између полног и родног идентитета, али нису сви за операцију.Зато чекамо да деца сазру. До сада нико није радио операцију пре 18. године. Иначе, унашој земљи две трећине трошкова операције покрива Фонд за здравствено осигурање,али једну трећину плаћа пацијент, а тај трошак износи око хиљаду евра, што већинаадолесцената не може сама да финансира – закључује Душица Марковић Жигић.  Она додаје да између 10 и 15 особа у Србији годишње промени пол. До сада је најмлађипацијент имао 18, а најстарији 68 година.  Политика  
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