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 Емили Гарднер (23), која сматра да је "више женско него што није", рекла је пре
неколико година члановима своје породице да би јој било драже да када о њој говоре
користе заменицу "они", а не "она". Ова девојка је пример све раширенијег тренда међу
Американцима, који сматрају да имају право да изаберу заменицу коју ће користити за
себе, а која неће зависити од пола с којим су се родили.

  Битка се води на визит картама, у е-маил потписима и на друштвеним мрежама, на
којима директно наводе коју заменицу користе за себе. А "они" је све популарнија код
оних који су "не-бинарни" и који се не идентификују ни као женског ни као мушког рода.
 

Књижара у Филаделфији у којој Гарднер ради то подржава и на пулту је поставила
натпис на којем пише: "Молимо немојте претпостављати заменицу запосленог, питајте."

  

"Не-бинарни људи одувек постоје. То није ништа ново, није тренд, једноставно смо
такви", рекао је Пижеон Пагонис, уметник из Чикага који се представља као "они".
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"Када људи не поштују моје заменице, стисне ме изнутра, не осећам се добро", рекао је
Пагонис, који је покренуо бренд одеће "Пресладак да будеш бинаран".

  

Родно неутралне заменице, дуго ограничене на ЛГБТQ заједницу, "постају све
популарније, па и изван великих градова", рекла је социолог Карла Фефер.

  

"Успон друштвених мрежа значи да се културне трансформације могу догодити брже и
више проширити него раније", рекла је Фефер.

  

Томе доприноси и то што су не-бинарни људи све више заступљени на телевизији и у поп
култури, као што је британски уметник Сем Смит, који је недавно рекао да за себе жели
да користи заменицу "они", "након што је цео живот био у рату са својим родом".

  

Међутим, заменица "они" није популарна свуда и може да изазове подсмех, а критичари
истичу да је претерано политички коректна.

  

"Јутрос у Старбаксу баристи су имали заменице које су сами одабрали", објавио је
недавно на Титеру конзервативни активиста Чарли Кирк који подржава Трампа.

  

"Стварамо друштво људи који само чекају да се увреде", оцијенио је Кирк.

  

"Они" као једна особа

  

У Нјујорку "родно неутрална" продавница с одећом под називом Тхе Пхлуид Пројецт
продаје сукње, капе и ципеле с високим потпетицама, подстичући купце да гледају ван
оквира бинарности. Нјујорк је посебно прихватио тај ментални склоп, нудећи нову
неутралну категорију која се од јануара може уписивати у матични лист.
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Како се тај тренд све више одомаћује, све већи број бинарних људи истиче заменице
"она" или "он" на профилима друштвених мрежа и другде као знак солидарности.

  

Елизабет Ворен, један од фаворита у утрци за демократску председничку номинацију
2020. године, прошлог месеца је постала шеста кандидаткиња која је додала заменицу
"она" на својим друштвеним мрежама.

  

"Свака особа заслужује да буде третирана с достојанством и поштовањем, а то почиње
правим заменицама. Ја сам Елизабет. Моје заменице су она/њено", објавила је Ворен на
Твитеру.

  

(Н1)
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