Quando se trata da proteção de pessoas transgênero contra a discriminação,
a verdade é mais pacata que a ficção. Legisladores atualizaram a lei de
Massachusetts em 2016 para proteger pessoas transgênero em locais
públicos porque todas as pessoas devem ser tratadas de forma justa.

CAÇA-MITOS

Mito: “Acomodações públicas”
significa banheiros e vestiários.

Mito: A lei não tem precedentes
nem comprovação.

Mito: Proteções antidiscriminação podem ser usadas
como justificativa para má
conduta em banheiros e
vestiários.

Mito: A lei permite que homens
invadam espaços femininos. De um
dia para o outro, homens podem
simplesmente afirmar que são
mulheres e acessar espaços
reservados para mulheres.

Mito: Proteger legalmente pessoas
transgênero em locais públicos
coloca em risco mulheres e crianças
em vestiários e banheiros públicos.

FATO: Acomodações públicas são todos os lugares aonde vamos quando não estamos em casa, no trabalho ou na escola. Incluem cinemas,
restaurantes, parques, transportes públicos e cafeterias; e, claro, incluem algo tão básico quanto o uso de banheiros nesses locais.

FATO: Em todo o país, 18 estados, Washington-D.C. e mais de 200 cidades já aprovaram leis protegendo pessoas transgênero em espaços

públicos. Isso inclui Massachusetts em 2016 e 14 municípios de Massachusetts, de Worcester a Swampscott a Boston, anteriormente à lei estadual.

FATO: Isso é falso. A redação da lei proíbe seu abuso, as leis criminais permanecem em vigor, e a experiência da vida real conta uma história diferente:
▪
▪
▪
▪
▪

A lei determina que a identidade de gênero deve ser “parte sincera da identidade essencial de uma pessoa”.
A lei proíbe explicitamente que pessoas declarem uma identidade de gênero para qualquer “finalidade imprópria”.
Nada na lei enfraquece as leis existentes contra o comportamento ilegal. Agressão e assédio permanecem ilegais.
Os 18 estados e os mais de 200 municípios com leis que protegem pessoas transgênero contra a discriminação não registraram quaisquer problemas.
Academias com políticas que protegem pessoas transgênero contra discriminação não sofrem quaisquer problemas — incluindo Planet Fitness, que
possui mais de 50 instalações em todo o estado de Massachusetts.

FATO: Segurança e privacidade são importantes para todos. É por isso que temos leis em vigor que tornam ilegal atacar ou assediar pessoas, ou invadir
a privacidade delas. Já é ilegal entrar em um banheiro ou vestiário para atacar alguém, ponto final. Qualquer pessoa que faça isso poderá e deverá ser detida
e indiciada conforme o alcance total da lei. A polícia usa essas leis para prevenir agressão, manter as pessoas em segurança e responsabilizar agressores. A
atualização das leis de Massachusetts para proteger pessoas transgênero contra discriminação não mudou isso. Além disso, a comunidade médica confirma:
não é possível “virar” transgênero de um dia para o outro.

FATO: Mais de 250 organizações em todo o país que trabalham para prevenir e tratar sobreviventes de violência apoiam as leis que protegem
pessoas transgênero em banheiros e vestiários. Entre elas estão a National Alliance to End Sexual Violence, o National Center for Victims of Crime e a
National Coalition Against Domestic Violence. Em Massachusetts, mais de 30 organizações locais que fazem esse tipo de trabalho apoiam as proteções
para pessoas transgênero contra a discriminação em locais públicos, entre elas a MA Coalition Against Sexual Assault & Domestic Violence.

Mito: Pessoas transgênero que

FATO: Homens transgênero e mulheres transgênero usam banheiros e vestiários pelos mesmos motivos que qualquer outra pessoa. E quando o fazem,

usem banheiros e vestiários deixarão
os outros desconfortáveis.

valorizam a segurança, a privacidade e a discrição tanto quanto qualquer outra pessoa. Pessoas transgênero fazem parte dos nossos locais de trabalho e
das nossas vizinhanças, e precisam ter a possibilidade de usar banheiros assim como qualquer outra pessoa.

Mito: Proibir a discriminação de

FATO: Desde 2012, a legislação de Massachusetts proíbe a discriminação contra pessoas transgênero em escolas públicas e assegura que os alunos

pessoas transgênero em locais
públicos permite que estudantes
acessem banheiros e vestiários
para o sexo oposto em escolas.

tenham acesso a instalações que correspondam ao gênero vivido por eles todos os dias. Não há quaisquer incidentes registrados. O Departamento de
Educação Elementar e Secundária oferece orientação para distritos escolares para garantir oportunidades educacionais seguras e igualitárias para todos os
estudantes.

Mito: A lei força negócios a gastar

FATO: Negócios não tiveram que gastar nem um centavo com reformas ou novas construções. A lei simplesmente garante aos clientes o acesso seguro

dinheiro para reformar banheiros para
que sejam neutros entre os sexos ou
adicionar outras mais instalações com
segregação dos sexos.

a instalações existentes que correspondam ao gênero vivido por eles todos os dias. Na verdade, mais de 300 negócios, grandes e pequenos, apoiam a lei
anti-discriminação de MA.

Mito: A discriminação contra

FATO: Uma pesquisa de 2014 revelou que 65 por cento das pessoas transgênero em Massachusetts tinham enfrentado discriminação em um local

pessoas transgênero não é um
problema em Massachusetts.

público nos 12 meses anteriores.

LENDAS CONTADAS PELA OPOSIÇÃO
TJ MAXX
Em dezembro, uma mulher foi fotografada por um homem escondido no banheiro feminino de uma T.J.
Maxx em Plainville-MA. Quando pediu ajuda aos funcionários, eles pareciam indecisos sobre o que
fazer.
Deveriam chamar a polícia e arriscar acusações de crime de ódio? Ou deveriam se proteger e proteger
o empregador, ignorando o ocorrido e defendendo o homem em vez da mulher assustada?
A lei de agora beneficia mais as pessoas que queiram violar espaços privados.

FESTA DE REVELAÇÃO
A lei também tem levado escolas públicas a promover agressivamente a transgeneridade entre
crianças pequenas. Em junho, uma classe da quarta série em Richmond-MA foi sujeitada a uma
“festa de revelação” para um menino que tinha “transicionado” para menina. Os pais dos alunos não
foram informados até mais tarde, e uma carta enviada para casa junto com os alunos declarava
sobre o menino: “é uma menina, e por isso agora usa o banheiro das meninas”. As crianças ficaram
assustadas e confusas, e os pais ficaram indignados. Que direitos eles têm nessas situações para
apresentar assuntos delicados aos seus filhos? Um ano após a aprovação da lei, essas perguntas
preocupantes permanecem sem resposta.

EM MASSACHUSETTS, ACREDITAMOS QUE TODOS DEVEM SER TRATADOS DE FORMA JUSTA.
O objetivo da lei é proteger a liberdade de todos os residentes de Massachusetts — incluindo os transgênero — para que vivam suas vidas livres de discriminação. Todas
as pessoas trabalhadoras, incluindo pessoas transgênero, devem ser tratadas de forma justa e igualitária pelas leis de nosso estado, e é por isso que atualizamos a
legislação de Massachusetts em 2016. Ninguém deve viver com medo de discriminação simplesmente por ser quem é.

