Uma importante lei que protege pessoas transgênero está em risco aqui em Massachusetts
Em novembro de 2018, os eleitores em Massachusetts serão consultados na urna sobre manter a lei que
protege as pessoas transgênero contra a discriminação em locais públicos, como restaurantes, lojas e hospitais.

O que houve?

E agora?

Expectativas

Em 2016, Freedom for All
Massachusetts promoveu com
sucesso a legislação que atualizava
a lei de não discriminação de
Massachusetts para que incluísse
proteções para pessoas
transgênero em locais públicos. O
Governador Baker promulgou a lei
em julho de 2016.

A campanha Freedom for All
Massachusetts está trabalhando
duro contra esse esforço perigoso e
discriminatório pela revogação.

A oposição a essa lei, representada
pelos mesmos grupos que se opunham
ao casamento entre pessoas do mesmo
sexo, usará o medo e a desinformação
para promover seus interesses.

Pouco depois, a oposição à lei
reuniu um número relativamente
pequeno de assinaturas para
colocar em votação em 2018 a
revogação da lei.
A conquista para a qual
trabalhamos tão duro está em risco.

Esta é uma campanha que não
podemos perder. Se Massachusetts
revogar as proteções que temos
para transgêneros, haverá um sério
impacto nas vidas das pessoas
daqui, assim como em famílias,
comunidades e em toda a economia
do estado.
Isso também estabeleceria um
perigoso precedente ao nos tornar o
primeiro estado do país a reverter
direitos transgênero nas urnas.

Estamos fazendo de tudo ao nosso
alcance para conscientizar o público
eleitor de que não há evidências de
que a lei diminua a segurança de
mulheres e crianças. Defensores da
segurança concordam, incluindo
autoridades policiais e líderes de
organizações contra abuso sexual.
Desde que a lei entrou em vigor, não
houve qualquer problema decorrente
de pessoas abusando a lei. Além disso,
muitas cidades, incluindo Boston, já
têm essas proteções há mais de uma
década, sem qualquer problema.

EM NOVEMBRO, VOTE SIM NA 3

pela dignidade e o respeito a nossos(as) vizinhos(as) transgênero em Massachusetts
Principais associações e agências policiais do estado, grupos de defesa de direitos das mulheres e de
vítimas em todo o estado, grandes empregadores, nossos times esportivos, líderes espirituais —
todos juntos para apoiar o tratamento igualitário para vizinhos(as), parentes e amigos(as).

www.freedommassachusetts.org

O QUE É UMA
ACOMODAÇÃO PÚBLICA?
Em 2016, Massachusetts aprovou proteções anti-discriminatórias para nossos(as) amigos(as),
parentes e vizinhos(as) transgênero em espaços públicos — qualquer lugar em que estejamos
quando não estamos em casa, no trabalho ou na escola. Isso inclui, entre outros:

Lojas de varejo e
shopping centers

Restaurantes

Hotéis

Consultórios
médicos

Parques
públicos

Teatros e
cinemas

Transporte
público

O povo de Massachusetts apoia proteções igualitárias sob a lei para nossos(as)
vizinhos(as), parentes e amigos(as).

Referendo sobre legislação em vigor, relativa a

ANTI-DISCRIMINAÇÃO TRANSGÊNERO
O VOTO PELO SIM mantém a lei atual, que proíbe a
discriminação baseada na identidade de gênero em locais
de acomodação pública.
O VOTO PELO NÃO revogaria essa provisão da
lei de acomodação pública.

www.freedommassachusetts.org

