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   οιο είναι 
το πρόβλημα 
με τη στρατηγική  
των τρανς δικαιωμάτων;*

του Dean Spade

1 Ο πρωτότυπος τίτλος: «Normal Life: 

Administrative violence, Critical Trans Rights and 

the Limits of Law».

2 Ο όρος που χρησιμοποιεί ο Spade είναι 

«distribution of life chances» και εννοεί όλες 

εκείνες τις κρατικές ρυθμίσεις και κοινωνικές 

συντεταγμένες που αυξάνουν τις πιθανότητες 

ένα τρανς άτομο να δεχτεί επίθεση, να 

υποτιμηθεί η ζωή με ακραίο τρόπο ή να 

δολοφονηθεί.

3 Οι στατιστικές είναι δημόσιες στην ιστοσελίδα 

του Human Rights Campaign, www.hrc.org.

Εισαγωγή 
από την ομάδα

Το πολυδιαβασμένο βιβλίο του Dead 
Spade, «Κανονική Ζωή: Διοικητική 
βία, ριζοσπαστικά τρανς δικαιώματα 
και τα όρια του νόμου»1 εκδόθηκε το 
2011, μέσα στην καρδιά της περιόδου 
που η τρανς κοινότητα στην Ευρώπη 
και τις ΗΠΑ έβαλε μπροστά με ένταση 
θεσμικές διεκδικήσεις και εξασφάλισε 
ορισμένα δικαιώματα. Ο Spade είναι 
σήμερα ακαδημαϊκός και δικηγόρος. 
Θα λέγαμε ότι εκφράζει τις απόψεις 
του ριζοσπαστικού κομματιού του 
τρανς κινήματος των ΗΠΑ. Στο βιβλίο 
του κάνει κριτική στο πώς οι νομικές 
μεταρρυθμίσεις έχουν επανειλημμένα 
αποτύχει να φέρουν ουσιαστική αλλα-
γή στις κοινωνικές σχέσεις εξουσίας, 
και ειδικά εστιάζει στη μαύρη και την 
τρανς κοινότητα. Η άποψή του αυτή 
καταδεικνύει τη στροφή που έχει κάνει 
μέρος της γκέι και λεσβιακής κοινότη-
τας από το ’80 και μετά: από τις συλλο-
γικές αρνήσεις και την ανταγωνιστική 
πολιτική στη λεγόμενη πολιτική των 
δικαιωμάτων και τα αιτήματα απο-
δοχής και ενσωμάτωσης. Δηλαδή αι-
τούμαστε ίσο δικαίωμα στο γάμο, ίση 
πρόσβαση στη στρατιωτική θητεία, 
την ψήφιση νόμων κατά των εγκλημά-
των μίσους. Και δεν κάνουμε πολιτική 
που να εχθρεύεται το κράτος (αυτό θα 
σήμαινε κριτική προς το θεσμό του γά-
μου και τη στρατιωτική μηχανή), παρά 
μόνο ζητάμε από αυτό να μας δει και 
να μας εξασφαλίσει. Ως επί το πλεί-
στον, η πολιτική αυτή δεν εκφράζεται 
από αυτές που πλήττονται περισσότε-
ρο, τις υποτιμημένες λόγω της φυλής 
και της τάξης τους. 

Η οπτική του Spade μας φαίνεται χρή-
σιμη, γιατί βάζει στο επίκεντρο τα συμ-
φέροντα όσων καταπιέζονται και «πε-
ρισσεύουν» λόγω της ταυτότητας φύ-
λου τους και δεν μπορούν να εκπρο-

σωπηθούν από ΜΚΟ και χρηματοδο-
τούμενα πρότζεκτ. Μιλά για το πώς τα 
δικαιώματα και οι συνθήκες ζωής των 
υποτιμημένων κομματιών της τρανς 
κοινότητας δεν λαμβάνονται καθόλου 
υπόψη από τη δικαιωματική πολιτική, 
το αντίθετο μάλιστα, η πολιτική αυτή 
συνδράμει στον αποκλεισμό και τη συ-
γκάλυψη της βίας. Επανειλημμένα στο 
κείμενό του θέτει το ζήτημα, όπως το 
ονομάζει, της «κατανομής των δυνατο-
τήτων επιβίωσης»2,  δηλαδή το ζήτημα 
της πραγματικής βίας -μέχρι και εξό-
ντωσης- για τα μέλη της τρανς κοινό-
τητας. Η οπτική αυτή αναδεικνύει ως 
άρρηκτα συνδεδεμένη την απειθαρχία 
στο δοσμένο από τους γιατρούς και το 
κράτος φύλο, με την κοινωνική υπο-
τίμηση. Έτσι, διατηρεί μια καχυποψία 
απέναντι στις προθέσεις του αμερι-
κανικού κράτους το οποίο στο όνομα 
του φιλελευθερισμού ενσωματώνει τα 
αιτήματα της τρανς κοινότητας, διατη-
ρώντας ταυτόχρονα αναλλοίωτες όλες 
τις πολιτικές που προωθούν ως δομικά 
στοιχεία της κοινωνικής οργάνωσης 
την αμερικανική λευκή οικογένεια, την 
ετεροφυλοφιλία και την ταξική υποτί-
μηση, στοιχεία που προκαλούν τη βία 
κατά των τρανς ατόμων. 

Το κείμενο που επιλέξαμε να μετα-
φράσουμε εστιάζει στην κριτική που 
έχουν κάνει μαύροι ιστορικοί στους 
νόμους περί φυλετικών διακρίσεων. 
Υποστηρίζουν ότι το ίδιο κράτος που 
ψηφίζει νόμους κατά των διακρίσε-
ων είναι αυτό που παράγει, ασκεί και 
συγκαλύπτει (με άλλοθι τους νόμους 
αυτούς) τον ρατσισμό. Αυτό το έχου-
με υποστηρίξει και στο περιοδικό, 
με αφορμή διάφορα θέματα όπως το 
νόμο κατά της πορνείας στη Γαλλία 
(τεύχος 8), την υπόθεση της Κολωνί-

ας το 2016 (τεύχος 14), το πρόσφατο 
ελληνικό σύμφωνο συμβίωσης (τεύ-
χος 12) και το νόμο αναγνώρισης της 
ταυτότητας φύλου (τεύχος 19). Είμα-
στε φίλες της καχυποψίας απέναντι 
στις κρατικές πολιτικές, τι να κάνουμε! 
Ακριβώς επειδή διακατεχόμαστε από 
αυτή την καχυποψία, είναι που παρα-
τηρούμε ότι το κείμενο διατρέχει μια 
ισχυρή αντίφαση. Ο Spade, ενώ τονίζει 
ότι ο «συστημικός ρατσισμός» απουσι-
άζει από τους νόμους, διατηρεί πίστη 
σε αυτούς. Η άποψή του είναι ότι οι νό-
μοι «αφήνουν εκτός», δεν μπορούν να 
κατανοήσουν το ζήτημα, «ερμηνεύουν 
λάθος», όχι ότι οι νόμοι οι ίδιοι συμπυ-
κνώνουν τον συστημικό ρατσισμό. Η 
εμπιστοσύνη ότι η κρατική ρύθμιση θα 
λύσει τους ανταγωνισμούς μέσα σε μία 
κοινωνία και θα ανατιμήσει μια κοινω-
νική ομάδα διατρέχει το κείμενο.

Η κριτική που κάνει ο Spade όμως δεν 
παύει να είναι διπλά χρήσιμη και επίκαι-
ρη σήμερα. Την τελευταία πενταετία, η 
τρανς κοινότητα στις ΗΠΑ πλήττεται 
από δεκάδες δολοφονίες μαύρων και 
λατίνων γυναικών. Οι στατιστικές απλά 
αποτυπώνουν τη πραγματικότητα: 
από το 2013 μέχρι το 2017, 102 τρανς 
άτομα δολοφονήθηκαν στις ΗΠΑ, 86 
από τα οποία ήταν έγχρωμα, ενώ 80% 
αυτών γυναίκες3. Επομένως, το τρανς 
κίνημα, όπως και το φεμινιστικό, δεν 
μπορεί παρά να βλέπει την αντι-τρανς 
βία όχι μόνο ως ένα ζήτημα που αφο-
ρά την ταυτότητα φύλου, αλλά ως άρ-
ρηκτα συνδεδεμένη και με την τάξη 
και τη φυλή. Η προσέγγιση αυτή του 
κειμένου αποδείχτηκε χρήσιμη όταν 
συζητήσαμε για το νόμο αναγνώρισης 
της ταυτότητας φύλου που ψηφίστηκε 
στην Ελλάδα τον Νοέμβρη του 2017. 
Γιατί δεν αντέχουμε να αναδεικνύεται 
το κράτος συριζανέλ ως φιλεύσπλαχνο 

και δίκαιο, όταν ταυτόχρονα κυνηγά 
και φυλακίζει το πιο ευάλωτο κομμά-
τι αυτής της κοινότητας -τις εργάτριες 
στη βιομηχανία του σεξ και τους τρανς 
μετανάστες- και ταυτόχρονα, φυσικά, 
χτίζει τον εθνικό κορμό και επιβρα-
βεύει τους νοικοκυραίους με κάθε 
ευκαιρία. Επίσης, η άποψη του Spade 
για το ότι οι νόμοι αντιμετωπίζουν τις 
τρανς επιθέσεις σαν προερχόμενες 
από λιγοστούς τρελούς εγκληματίες 
μας βρίσκει σύμφωνες. Και αυτό γιατί 
δεν θέλουμε για κανένα λόγο το κρά-
τος να επιβάλλει την κλασική αφήγηση 
που θέλει τους θύτες να είναι λιγοστοί, 
τρελοί και «μεμονωμένα περιστατικά» 
-με τον ίδιο τρόπο που οι φασίστες πα-
ρουσιάζονται σαν να είναι ένα μάτσο 
τρελοί με μηδενική κοινωνική απήχη-
ση ή οι βιαστές σαν τέρατα και ανώμα-
λοι, ενώ ξέρουμε ότι είναι πολλοί και 
είναι δίπλα μας.

Κάποια μικρά μέρη του κειμένου (ση-
μειωμένα με αγκύλες) επιλέχθηκαν να 
μη μεταφραστούν λόγω έλλειψης χώ-
ρου στο περιοδικό. Θεωρούμε ότι οι 
επιλογές αυτές δεν αλλοιώνουν το νό-
ημα και τα επιχειρήματα του κειμένου. 
Ευχαριστούμε τη Kyoko Kishida για την 
επιμέλεια της μετάφρασης.
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   οιο είναι 
το πρόβλημα 
με τη στρατηγική  
των τρανς δικαιωμάτων;*

του Dean Spade

* Ο πρωτότυπος τίτλος 

του κειμένου είναι «What’s 

wrong with trans rights?”. 

Μεταφράσαμε τον τίτλο έτσι, 

γιατί η ακριβής μετάφραση 

θα ήταν «Ποιο είναι το 

πρόβλημα με τα τρανς 

δικαιώματα;», το οποίο 

θα ήταν προβληματικό. Ο 

όρος trans rights στις ΗΠΑ 

έχει ιστορική και πολιτική 

διάσταση και αναφέρεται 

στο κομμάτι εκείνο του 

κινήματος που επιλέγει τη 

στρατηγική των θεσμικών 

αλλαγών. Θεωρούμε ότι 

στο ελληνικό συγκείμενο 

ο τίτλος θα παρέπεμπε 

σε εναντίωση στα τρανς 

δικαιώματα, δεδομένου ότι 

στη χώρα που ζούμε δεν 

υπάρχουν καν αυτά.

Kαθώς το ζήτημα των τρανς δικαιωμάτων κερδίζει έδα-
φος τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μια φαινομενική 
συμφωνία έχει αναδυθεί σχετικά με το ποιες νομικές 
αλλαγές πρέπει να γίνουν ώστε να καλυτερεύσει η 
ζωή των τρανς. Οι υποστηρικτές της ισότητας για τα 

τρανς άτομα έχουν επιδιώξει κυρίως δύο τύπους παρεμβάσεων: 
νόμους κατά των διακρίσεων που συγκαταλέγουν το φύλο ή/και 
την έκφρασή του ως μια κατηγορία η οποία δεν μπορεί να αποτελεί 
κριτήριο για διακρίσεις, και νόμους ενάντια στα εγκλήματα μίσους, 
τα οποία περιλαμβάνουν εγκλήματα που γίνονται με κίνητρο την 
ταυτότητα φύλου ή/και την έμφυλη έκφραση του θύματος. [...] Το 
2009, ο ομοσπονδιακός νομος, «Matthew Shepard and James Byrd, 
Jr. Hate Crimes Prevention Act», προσέθεσε την ταυτότητα φύλου 
στη νομοθεσία περί εγκλημάτων μίσους. Υπάρχει μια διαρκής μάχη 
σχετικά με το εάν και πώς η ταυτότητα φύλου θα πρέπει να περι-
λαμβάνεται στο Employment Non-Discrimination Act (ENDA) -ένα 
νόμο ο οποίος θα απαγορεύει τη διάκριση λόγω σεξουαλικού προ-
σανατολισμού- ανάμεσα στις πιο συντηρητικές γκέι και λεσβιακές 
οργανώσεις, την Εκστρατεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (HRC), 
τους νομικούς, και ένα πλήθος οργανώσεων και ακτιβιστών που θέ-
λουν να πιέσουν για τη συμπερίληψη μέσω του Κογκρέσου. Οι δύο 
αυτές παρεμβάσεις, νόμοι κατά των διακρίσεων και των εγκλημά-
των μίσους, είναι ο ορισμός των τρανς δικαιωμάτων στις ΗΠΑ και 
επί του παρόντος αποτελούν τις πιο ορατές προσπάθειες σε αυτόν 
τον τομέα από τις ΜΚΟ και τους ακτιβιστές.

Η λογική πίσω από αυτές τις στρατηγικές δεν είναι μυστηριώδης. Οι 
υποστηρικτές τους ισχυρίζονται ότι αυτοί οι νόμοι καταφέρνουν μια 
σειρά από σημαντικά πράγματα. Πρώτον, οι νόμοι κατά των διακρίσε-
ων δημιουργούν μια βάση για να γίνουν καταγγελίες κατά αφεντικών, 
ιδιοκτητών, εστιατορίων, ξενοδοχείων, καταστημάτων, και τα λοιπά. 
Τέτοιες καταγγελίες από τρανς άτομα έχουν στο παρελθόν αποτύχει 
καθώς τα δικαστήρια ισχυρίστηκαν ότι ο αποκλεισμός σε αυτά τα 
πλαίσια είναι μια νόμιμη προτίμηση του αφεντικού, του ιδιοκτήτη ή 
του επιχειρηματία1. Τέτοιοι νόμοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να επη-
ρεάσουν τα δικαστήρια ώστε να τιμωρήσουν τους θύτες και να πα-
ρέχουν συγκεκριμένα επανορθωτικά μέτρα (πχ. αποζημιώσεις) στους 
τρανς ανθρώπους που έχουν υποστεί βία. Υπάρχει επίσης η ελπίδα 
ότι έτσι θα σταλεί ένα μήνυμα που θα προλάβει δυνητικούς θύτες, 
καθώς θα τους κάνει γνωστό ότι οι αποκλεισμοί δεν είναι αποδεκτοί. 
Οι νόμοι αυτοί τελικά μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση στην 
εργασία, τη στέγαση και τις άλλες ανάγκες των τρανς ατόμων.

Οι νόμοι κατά των εγκλημάτων μίσους προωθούνται με την ίδια 
λογική. Οι υποστηρικτές τους τονίζουν ότι ο τρανς πληθυσμός έχει 
πολύ υψηλά ποσοστά δολοφονιών και ότι υπόκειται εντατικά στη 
βία2. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ζωές των τρανς ατόμων είναι τόσο 
υποτιμημένες από την αστυνομία και τους εισαγγελείς που οι δο-
λοφονίες αυτές τιμωρούνται με λιγότερα χρόνια φυλάκισης από ότι 
ένας τυπικός φόνος. Οι υποστηρικτές πιστεύουν ότι οι νόμοι κατά 
των εγκλημάτων μίσους θα παρέμβουν σε αυτές τις περιπτώσεις, 
αναγκάζοντας τις αρχές επιβολής του νόμου να λάβουν αυτή τη βία 

σοβαρά υπόψη. Υπάρχει επίσης και ένα συμβολικό στοιχείο στην 
ψήφιση αυτών των νόμων: μια δήλωση ότι οι τρανς ζωές έχουν 
σημασία, η οποία συχνά περιγράφεται από τους υποστηρικτές ως 
επιβεβαίωση ότι τα τρανς άτομα είναι άνθρωποι. Επιπλέον, οι υπο-
στηρικτές των νόμων κατά των διακρίσεων και των εγκλημάτων μί-
σους διατείνονται ότι με την προώθηση της ψήφισης των νόμων, η 
οποία περιλαμβάνει την περίληψη των τρανς θεμάτων στα ΜΜΕ και 
συναντήσεις με νομοθέτες ώστε να συζητηθεί η τρανς εμπειρία, αυ-
ξάνεται η τρανς ορατότητα και επιταχύνεται ο αγώνας για την τρανς 
ισότητα. Η λειτουργία της συλλογής δεδομένων που έχουν οι ρυθ-
μίσεις των εγκλημάτων μίσους, με βάση την οποία ορισμένοι κυ-
βερνητικοί οργανισμοί κρατούν και αρχείο αυτών των εγκλημάτων, 
είναι άλλος ένας λόγος που οι υποστηρικτές αυτών των νόμων τούς 
διαφημίζουν ως έναν τρόπο να καταστούν το πλήθος και η ένταση 
των τρανς αγώνων ορατά.

Η λογική της ορατότητας και της συμπεριληπτικότητας που πε-
ριβάλλει τις εκστρατείες για νόμους αυτού του τύπου είναι πολύ 
δημοφιλής, αλλά υπάρχουν προβληματικοί περιορισμοί στην ιδέα 
ότι οι δύο νομικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν μια κατάλληλη προ-
σέγγιση στα προβλήματα των τρανς ατόμων στο επίπεδο του ποινι-
κού και του αστικού νομικού κώδικα. Ένας προβληματισμός αφορά 
το κατά πόσο αυτοί οι νόμοι πραγματικά βελτιώνουν την κατανομή 
των δυνατοτήτων επιβίωσης του πληθυσμού που υποτίθεται ότι 
προστατεύεται. Αν δει κανείς τις κατηγορίες ταυτοτήτων που περι-
λαμβάνονται σε αυτούς τους νόμους τις τελευταίες δεκαετίες υπάρ-
χει ένδειξη ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν εξαλείψει τη βία, 
τον αποκλεισμό ή την περιθωριοποίηση.

Η διακρίσεις και η βία κατά των έγχρωμων ατόμων επιμένουν 
παρ’ όλες τις νομικές αλλαγές που τις κατέστησαν παράνομες. Το 
επιμένον και διαρκώς διογκούμενο φυλετικό ταξικό χάσμα στις ΗΠΑ 
υποδεικνύει ότι οι νομικές αυτές αλλαγές δεν είχαν τις υποσχόμενες 
επιπτώσεις και ότι δεν άγγιξαν τη δομή του συστημικού ρατσισμού3. 
Παρομοίως, η ιστορία του νόμου για την Αναπηρία (Americans with 
Disabilities Act- ADA) τον 20ο αιώνα δείχνει εξίσου απογοητευτικά 
αποτελέσματα. Τα δικαστήρια έχουν περιορίσει τις δυνατότητες 
εφαρμογής του νόμου με στενές ερμηνείες και τα άτομα με αναπηρί-
ες παραμένουν οικονομικά και πολιτικά περιθωριοποιημένα από τον 
συστημικό αρτιμελισμό4. Παρόμοια επιχειρήματα μπορούν να δομη-
θούν και για την επιμονή των διακρίσεων με βάση την εθνοτική κα-
ταγωγή, το φύλο, και άλλων διάχυτων διακρίσεων και συμπεριφορών 
που έχουν επισήμως απαγορευτεί εδώ και δεκαετίες. Η επιμονή των 
μισθολογικών χασμάτων, παράνομων απολύσεων, εχθρικών εργασι-
ακών περιβαλλόντων, οι διαφορές στις προσλήψεις και η ρατσιστική 
βία κατά των ανθρώπων που προστατεύονται από τους νόμους κατά 
των διακρίσεων και των εγκλημάτων μίσους μας καλεί να είμαστε κα-
χύποπτες και να μην υποθέτουμε απλά ότι οι νόμοι αυτοί έχουν το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι νόμοι κατά των εγκλημάτων μίσους δεν έχουν αποτρεπτικό χα-
ρακτήρα. Εστιάζουν στην τιμωρία και δεν μπορεί να υποστηριχτεί 
ότι προλαμβάνουν τη ρατσιστική βία. Πέραν της αποτυχίας τους 
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αυτής, πρέπει να γίνονται αντιληπτοί μέσα στο πλαίσιο της αποτυχίας 
του νομικού συστήματος, και πιο συγκεκριμένα της βίας του σωφρονι-
στικού συστήματος. Οι νόμοι κατά των διακρίσεων δεν εφαρμόζονται 
επαρκώς. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν υποστεί διακρίσεις δεν 
έχουν καν πρόσβαση σε νομική βοήθεια, και τα περιστατικά αυτά δεν 
φτάνουν ποτέ στο δικαστήριο. Επιπλέον, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει 
περιορίσει υπερβολικά την εφαρμοσιμότητα του νόμου τα τελευταία 
30 χρόνια, κάνοντάς το σχεδόν αδύνατον να αποδειχθεί η διάκριση 
εάν δεν έχεις ένα χαρτί υπογεγραμμένο από το αφεντικό ή τον ιδιοκτή-
τη σου που να δηλώνει πως «Κινείται νομικά εναντίον σου γιατί [εδώ 
συμπληρώνεται το χαρακτηριστικό]». Ακόμη και σε περιπτώσεις τόσο 
προφανείς όσο αυτή, οι υποθέσεις συχνά χάνονται. Το να αποδείξεις 
πρόθεση διάκρισης είναι τόσο κεντρικό ζητούμενο που κάνει αδύνατον 
να κερδίσει κανείς όταν οι υποθέσεις αυτές φτάσουν στο δικαστήριο. 
Οι νόμοι αυτοί έχουν επίσης τόσο στενό περιθώριο εφαρμογής που δεν 
περιλαμβάνουν τη βία που ασκούν κάποιοι από τους πιο κοινούς ρα-
τσιστές κατά των περιθωριοποιημένων ομάδων: σωφρονιστικοί υπάλ-
ληλοι, γραφειοκράτες της πρόνοιας, επόπτες στο workfare, υπάλληλοι 
στη μετανάστευση, εργαζόμενοι στα οικογενειακά επιδόματα, και άλλοι 
που έχουν σημαντικό έλεγχο πάνω στις ζωές των περιθωριοποιημένων 
ατόμων στις ΗΠΑ. Στη νεοφιλελεύθερη εποχή που χαρακτηρίζεται από 
εγκατάλειψη (μείωση της κοινωνικής προστασίας, ειδικά σε φτωχές και 
έγχρωμες κοινότητες) και εγκλεισμό (αυξημένη δίωξη της μετανάστευ-
σης και εγκληματοποίηση) οι νόμοι κατά των διακρίσεων παρέχουν 
ελάχιστη ανακούφιση στους πιο ευάλωτους ανθρώπους. 

Επιπλέον αυτών των γενικών προβλημάτων με τους νόμους που προ-
σθέτουν την ταυτότητα/έκφραση φύλου στη λίστα των χαρακτηριστι-
κών που απαγορεύεται να αποτελούν κριτήρια για διακρίσεις, οι τρανς 
διάδικοι έχουν να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες προκλήσεις όταν επι-
διώκουν την αποκατάσταση μέσω των νόμων. Ακόμη και σε περιοχές 
όπου υπάρχουν νόμοι, διάδικοι έχουν χάσει σε υποθέσεις που είχαν να 
κάνουν με στέρηση πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους διαχωρι-
σμένους με βάση το φύλο. [...]. Φυσικά, δεδομένης της εντυπωσιακής 
ανεργίας του τρανς πληθυσμού που είναι άστεγος, της απουσίας υπο-
στήριξης από την οικογένεια, των τραυμάτων λόγω βίας, των διακρίσε-
ων από μελλοντικά αφεντικά, τις ανάγκες υγείας που αγνοούνται, και 
άλλους τέτοιους παράγοντες, ακόμη κι αν οι νομικές κατοχυρώσεις για 
την πρόσβαση στις τουαλέτες βελτιώνονταν, αυτό δεν θα άγγιζε καν 
την επιφάνεια της τρανς φτώχειας5. [...]

Οι θεωρητικοί των θεωριών της φυλής6 έχουν αναπτύξει αναλύσεις 
για τα όρια των νόμων κατά των διακρίσεων και έχει σημασία να τις κα-
τανοήσουμε ως τρόπους που αυτοί οι νόμοι είχαν και έχουν αποτύχει να 
επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή για τα τρανς άτομα. Η κριτική του Alan 
Freeman σχετικά με αυτό που ονομάζει «η οπτική του θύτη» στους νό-
μους κατά των διακρίσεων είναι ιδιαίτερα βοηθητική ώστε να αναλογι-
στούμε τα όρια των τρανς δικαιωματικών πολιτικών7. Αποκαλύπτει πώς 
και γιατί οι ρυθμίσεις αυτές δεν πραγματοποιούν τις υποσχέσεις τους για 
ισότητα και ελευθερία προς τους ανθρώπους που έχουν υποστεί βία. Ο 
Freeman ισχυρίζεται ότι οι νόμοι κατά των διακρίσεων ερμηνεύουν λαν-

θασμένα τον ρατσισμό και έτσι αποτυγχάνουν να τον αντιμετωπίσουν.
Η νομοθεσία αυτή αντιλαμβάνεται τις βλάβες που προκαλεί ο ρατσι-

σμός πρωταρχικά μέσα από το δίπολο θύτης/θύμα, κατασκευάζοντας 
μια σκηνή όπου ο θύτης είναι κάποιος που μισεί παράλογα τους αν-
θρώπους που διαφέρουν λόγω φυλής και προχωρά στην απόλυσή τους 
ή στην στέρηση πρόσβασης ή τους χτυπά ή δολοφονεί κινούμενος από 
αυτό το μίσος. Η υιοθέτηση αυτής της αντίληψης για τον ρατσισμό από 
το νόμο τον καθιστά ανίκανο να εξαλείψει τον ρατσισμό και ταυτόχρο-
να συμβάλλει στη συσκότιση των πραγματικών λειτουργιών του ρατσι-
σμού. Πρώτον, εξατομικεύει τον ρατσισμό. Λέει ότι ο ρατσισμός αφορά 
κακούς ανθρώπους που επίτηδες κάνουν διακρίσεις και πρέπει να τι-
μωρηθούν γι’ αυτό. Με αυτή την (παρα)νόηση, ο συστημικός και δομι-
κός ρατσισμός γίνεται αόρατος. Μέσα από αυτή τη λειτουργία, ο νόμος 
μπορεί να ασχοληθεί με περιπτώσεις όπου ο θύτης με πρόθεση έλαβε 
υπόψη του την απαγορευμένη κατηγορία (πχ. φυλή, φύλο, ικανότητα) 
και αποφάσισε με βάση αυτήν (πχ. πρόσληψη, απόλυση, εκδίωξη). Συν-
θήκες όπως το να κατοικείς σε μια περιοχή όπου υποχρηματοδοτείται 
η εκπαίδευση και «τυχαίνει» το 96% των μαθητών να είναι έγχρωμοι8 ή 
να πρέπει να δώσεις εισαγωγικές εξετάσεις οι οποίες έχει αποδειχτεί ότι 
αξιολογούν όχι τόσο την ακαδημαϊκή επιτυχία όσο τα φυλετικά χαρα-
κτηριστικά9, ή οποιαδήποτε άλλη τέτοια διαφορά στις συνθήκες ζωής 
(πρόσβαση σε τροφή, σε υπηρεσίες υγείας, εργασία, στέγαση, καθαρό 
νερό και αέρα), ξέρουμε καλά ότι έχουν ρίζες σε μακροχρόνιες στρα-
τηγικές αποκλεισμού και εκμετάλλευσης που δεν μπορούν να γίνουν 
κατανοητές ως «παραβιάσεις» υπό το πρίσμα των νομικών διακρίσεων, 
επομένως δεν υπάρχει και αποζημίωση. Αυτή η στενή ερμηνεία του τι 
συνιστά παραβίαση και τι δεν αναγνωρίζεται ως διάκριση έχει σκοπό 
να ουδετεροποιήσει και να ενισχύσει το status quo της ανισότητας. Οι 
νόμοι κατά των διακρίσεων τελικά στοχεύουν μόνο σε αποκλίνοντα 
άτομα με ακραίες και απροκάλυπτα ρατσιστικές προθέσεις10. Εν τω με-
ταξύ, όλες οι διαφορές στις πιθανότητες επιβίωσης οι οποίες φτιάχνο-
νται με βάση τη φυλή, την τάξη, την ικανότητα, την εθνοτική καταγωγή, 
το φύλο, αυτά όλα παραμένουν ανέγγιχτα και επιβεβαιώνονται ως μη-
διακρίσεις ή ακόμη και ως δίκαιες. 

Η οπτική του θύτη αποκρύπτει το ιστορικό πλαίσιο του ρατσισμού. Η 
διάκριση γίνεται αντιληπτή ως πράξη που εκκινείται από το χαρακτηρι-
στικό που ο νόμος απαγορεύει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη απο-
φάσεων, αλλά δεν νοιάζεται για το εάν αυτός που αποφασίζει βλάπτει 
μια κοινωνική ομάδα που αποκλείεται παραδοσιακά. Με αυτόν τον τρό-
πο, η αρχή της διάκρισης έχει χρησιμοποιηθεί για να απομυζήσει κάθε 
προγράμμα για την άρση του φυλετικού διαχωρισμού. Αυτή η «αχρωμα-
τοψία» υποσκάπτει τις δυνατότητες αποκατάστασης των εντυπωσιακών 
φυλετικών διαχωρισμών στις ΗΠΑ που έχουν ρίζες στη σκλαβιά, τη γε-
νοκτονία, την αρπαγή της γης και τον αποκλεισμό μεταναστών, όπως και 
των στοχευμένα ρατσιστικών πολιτικών που ιστορικά, αλλά και σήμερα, 
αποκλείουν τις έγχρωμες κοινότητες από τα οφέλη προγραμμάτων για 
αμερικανούς πολίτες, όπως η κοινωνική ασφάλιση, η παραχώρηση γης, 
οι πιστώσεις και άλλα μέτρα στήριξης για την απόκτηση κατοικίας11. Οι 
συνθήκες που έχουν γεννήσει και συνεχίζουν να αναπαράγουν αυτές τις 

Η Εθνική ομάδα Γκέι και λεσβιακής Δράσης (National 
Gay and Lesbian Task Force) ιδρύθηκε το 1973 με 

σκοπό να χρησιμοποιήσει τις τότε lgbt κινητοποιήσεις 
για να οργανώσει πολιτική δράση σε εθνικό επίπεδο. 

Σήμερα παίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική των 
δικαιωμάτων στις ΗΠΑ. Αλλά οι καιροί έχουν αλλάξει.. 

Από μια ανταγωνιστική δύναμη που ήταν μέρος του 
μωσαϊκού των κινημάτων της εποχής, των μαύρων, 

του αντιπολεμικού και του φεμινιστικού, σήμερα 
το NGLTF επισκέπτεται χώρους εργασίας (εδώ στην 

εταιρία κινητών Credo το 2016) για να "ενημερώσει" 
τους εργαζόμενους σχετικά με την ομοφοβία. Είμαστε 

σίγουρες ότι οι εργαζόμενοι/ες ήξεραν από πριν με 
ποιανού τη μεριά ήταν...
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τεράστιες αποκλίσεις γίνονται αόρατες με την επιμονή στην οπτική του 
θύτη, έτσι ώστε ακόμη και η εξέταση των απαγορευμένων κατηγοριών 
γίνεται βλαβερή. Το μοντέλο αυτό προσποιείται ότι όλοι ξεκινούν τη ζωή 
με ίσα εφόδια. Έτσι, οποιαδήποτε ευκαιρία ή μειονέκτημα βασίζεται σε 
αυτές τις κατηγορίες γεννά ανισότητα, πάλι με στόχο να προβληθεί το 
status quo ως ουδέτερο. Η δικαιολόγηση του συστημικού ρατσισμού, 
μασκαρεμένη με τη λογική των ίσων ευκαιριών, κατασκευάζει και τον 
μύθο του «αντίστροφου ρατσισμού», μια έννοια που παρερμηνεύει τον 
ρατσισμό, φτάνοντας να υποστηρίζει ότι ρατσισμός είναι και οι λευκοί 
να χάνουν ευκαιρίες επειδή τα προγράμματα άρσης των φυλετικών δια-
χωρισμών βοηθούν τους μαύρους.

Η εξάρτηση των νόμων κατά των διακρίσεων από την οπτική του 
θύτη δημιουργεί μια λανθασμένη αντίληψη ότι μια προηγουμένως πε-
ριθωριοποιημένη ομάδα είναι τώρα ίση, ότι η δικαιοσύνη έχει επιβληθεί 
και ότι η κατανομή των δυνατοτήτων επιβίωσης έχει αποκατασταθεί. 
Αυτή η δήλωση ισότητας και δικαίου ποδοπατεί τις πλέον συνηθισμέ-
νες ανισότητες και διακρίσεις και τις αφήνει ελεύθερες να συνεχίσουν 
να υπάρχουν. Το να περιοριστούν οι πολιτικές στρατηγικές αντίστασης 
στη διεκδίκηση τέτοιων νόμων είναι σαν να παραδέχεται κανείς ότι 
εάν κερδηθεί η αναγνώριση και η συμπερίληψη με αυτόν τον τρόπο, 
θα εξισωθούν οι πιθανότητες επιβίωσής μας και όλοι θα μπορούμε να 
ανταγωνιστούμε σε ένα (δίκαιο) σύστημα. Αυτό συνήθως συνιστά και 
μια στέρηση άλλων κριτικών, λες και το οικονομικό σύστημα είναι δί-
καιο με εξαίρεση τα περιστατικά όπου κακοί ρατσιστές μερικές φορές 
απολύουν τρανς άτομα επειδή είναι τρανς. Το να δομείται το πρόβλημα 
της καταπίεσης τόσο στενά, έτσι ώστε ένας νόμος κατά των διακρίσεων 
να αποτελεί λύση, παραβλέπει την πολυπλοκότητα και το εύρος της συ-
στημικής και απειλητικής για τη ζωή των τρανς ατόμων βίας. [...]

Οι νόμοι για τα εγκλήματα μίσους είναι ένα ακόμα άμεσο παράδειγ-
μα των ορίων της αντίληψης της καταπίεσης μέσα από την οπτική του 
θύτη. Οι νόμοι για τα εγκλήματα μίσους βάζουν τη βία σε ένα πλαίσιο με 
όρους ατομικού παραβάτη. Αυτοί οι νόμοι και οι υποστηρικτές τους περι-
γράφουν τη βία μέσα από ένα πρίσμα το οποίο την υπεραπλουστεύει και 
υπονοεί ότι το σωφρονιστικό σύστημα είναι ο κατάλληλος τρόπος για να 
επιλυθεί το ζήτημα. Η βία η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο των νόμων 
για τα εγκλήματα μίσους είναι αυτή των υποτιθέμενων «μη φυσιολογι-
κών» ατόμων που έχουν διαπράξει βίαιες πράξεις έχοντας ως κίνητρο 
την προκατάληψη. Η υπεράσπιση με βάση τέτοιους νόμους προωθεί τη 
λανθασμένη ιδέα ότι τέτοιου είδους βία είναι κατακριτέα από ένα κράτος 
το οποίο βασίζεται στην ισότητα, και θα πρέπει να τιμωρεί με περίσσιο 
ζήλο. Ενώ είναι αδιαμφισβήτητα αλήθεια ότι η βία τέτοιου είδους είναι 
συχνή και καταστρεπτική, οι επικριτές των νόμων για τα εγκλήματα μί-
σους υποστηρίζουν ότι αυτοί δεν αποτελούν λύση. Πρώτα απ’ όλα, όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω, αυτοί οι νόμοι δεν έχουν διαφορετικό απο-
τέλεσμα: οι άνθρωποι δεν διαβάζουν νομικά βιβλία προτού διαπράξουν 
βίαιες πράξεις, ούτε επιλέγουν να μην χρησιμοποιήσουν ρατσιστική βία 
επειδή η ποινή είναι σκληρή. Οι νόμοι κατά των εγκλημάτων μίσους δεν 
αυξάνουν και δεν μπορούν να αυξήσουν στην πραγματικότητα τις πιθα-
νότητες επιβίωσης των ανθρώπων που υποθετικά προστατεύουν.

Δεύτερον, οι νόμοι αυτοί ενδυναμώνουν και νομιμοποιούν το σωφρο-
νιστικό σύστημα, ένα σύστημα που στοχοποιεί ακριβώς αυτούς τους 
ανθρώπους που οι νόμοι υποτίθεται πως ψηφίστηκαν για να προστα-
τεύουν. Το σωφρονιστικό σύστημα χτίστηκε και αναπαράγει συνεχώς 
κοινωνικές προκαταλήψεις (ρατσισμό, σεξισμό, ομοφοβία, τρανσφοβία, 
αρτιμελισμό,  ξενοφοβία) τις οποίες οι υποστηρικτές αυτών των νόμων 
θέλουν να εξαλείψουν. Αυτό δεν είναι κάτι ασήμαντο, δεδομένης της τα-
χείας ανάπτυξης του σωφρονιστικού συστήματος των ΗΠΑ τις τελευταίες 
δεκαετίες, και του γεγονότος ότι αυτό στοχεύει στους διαχωρισμούς με 
βάση το φύλο, τη φυλή και την ικανότητα. Οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή έχουν 
το 25% των φυλακισμένων παγκοσμίως παρόλο που ο πληθυσμός τους 
είναι μόνο το 5% του παγκόσμιου12. Ο εγκλεισμός στις ΗΠΑ έχει τετρα-
πλασιαστεί από το 1980 και συνεχίζει να αυξάνεται παρά το γεγονός ότι 
τα βίαια εγκλήματα και τα εγκλήματα ιδιοκτησίας έχουν μειωθεί από το 
199013. Οι ΗΠΑ έχουν το υψηλότερο καταγεγραμμένο ποσοστό εγκλει-
σμού ανά άτομο σε σχέση με κάθε άλλη χώρα14. Μια έρευνα του 2008 
υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ  πλέον φυλακίζουν 1 στους 100 ενήλικες15. Ση-
μαντικές διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, την ικανότητα, την εθνι-
κότητα ενυπάρχουν σε αυτόν τον εγκλεισμό. Ένας στους εννέα μαύρους 
άντρες ανάμεσα στην ηλικία των 20 με 34 μπαίνει φυλακή. Ενώ ακόμα οι 
άντρες ξεπερνούν κατά πολύ σε αριθμό τις γυναίκες στις φυλακές, το πο-
σοστό των φυλακίσεων για αυτές μεγαλώνει πολύ πιο γρήγορα, κυρίως 
ως αποτέλεσμα του ότι εκτίουν ποινές λόγω του πολέμου κατά των ναρ-
κωτικών, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών ελάχιστων ποι-
νών για καταδίκες που αφορούν ναρκωτικά. Εκτιμάται ότι ένα 27% των 
φυλακισμένων δεν είναι νόμιμοι. Παράλληλα, αν και ακριβείς εκτιμήσεις 
για το ποσοστό των ανθρώπων με αναπηρία είναι δύσκολο να υπάρξουν, 
είναι ξεκάθαρο ότι ο συνδυασμός της σοβαρής ιατρικής παραμέλησης, η 
αποϊδρυματοποίηση ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα χωρίς παροχή 
επαρκών κοινωνικών υπηρεσιών και η χρήση μη-συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων εξηγούν τα υψηλά αυτά ποσοστά.

Σε ένα γενικό πλαίσιο μαζικών φυλακίσεων και ραγδαίας αύξησης της 
στοχοποίησης των παραδοσιακά περιθωριοποιημένων κομματιών του 
πληθυσμού, τι σημαίνει να χρησιμοποιείς  νόμους που προωθούν την 
εγκληματοποίηση προκειμένου να αναδείξεις τη βία που δέχονται αυτές 
οι ομάδες; Αυτή η άποψη έχει διατυπωθεί από επικριτές των νόμων που 
τονίζουν ότι οι ρίζες των σύγχρονων γκέι και λεσβιακών πολιτικών είναι 
στον αντι-μπατσικό ακτιβισμό του ’60 και του ’70, και οι οποίοι θέτουν 
ζήτημα σχετικά με τους τρόπους που οι τωρινές γκέι και λεσβιακές δι-
καιωματικές πολιτικές είναι ευθυγραμμισμένες με τη νεοφιλελεύθερη 
ατζέντα τύπου «τάξη και ασφάλεια»16.

Θα μπορούσαν οι βετεράνοι των εξεγέρσεων ενάντια στην αστυνο-
μία στο Stonewall και την καφετέρια Compton’s17 να έχουν προβλέψει 
ότι μερικές δεκαετίες αργότερα οι μεταρρυθμιστές των ΛΟΑΤ νόμων θα 
υποστήριζαν την ψήφιση του Hate Crimes Prevention Act των Matthew 
Shepard και James Byrd, Jr., ενός νόμου που παρέχει εκατομμύρια δολά-
ρια για να ενισχύσει την αστυνομία και τη χρηματοδότηση των υπηρεσι-
ών δίωξης; Θα μπορούσαν να έχουν φανταστεί ότι η αστυνομία θα διεκ-
δικούσε το ρόλο του προστάτη των κουίρ και τρανς ατόμων ενάντια στη 
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βία, την ίδια ώρα που η φυλάκιση και η αστυνομική βία είχαν εκτοξευτεί; 
Ο νεοφιλελεύθερος επαναπροσδιορισμός των διακρίσεων και της βίας 
που έχει τόσο δραστικά υποσκάψει τις στρατηγικές αντίστασης στην 
οικονομική εκμετάλλευση και τη βία του κράτους, παράγει αυτήν την 
περιορισμένη μεταρρύθμιση του νόμου η οποία αδιαφορεί και συνεργεί 
στο κακό και τη βία που βιώνουν κάθε μέρα τα κουίρ και τρανς άτομα 
που παλεύουν ενάντια στο ρατσισμό, τον αρτιμελισμό, την ξενοφοβια, 
την τρανσφοβία, την ομοφοβία και τη φτώχεια.

 Αυτοί οι προβληματισμοί είναι ιδιαίτερα έγκυροι για τα τρανς άτομα, 
δεδομένης της αστυνομικής καταστολής, της παρενόχλησης, της βίας, 
αλλά και των υψηλών ποσοστών φυλάκισης νέων και ενηλίκων. Ο τρανς 
πληθυσμός είναι δυσανάλογα φτωχός εξαιτίας της παρανομοποίησης της 
εργασίας του, της απόρριψης από την οικογένεια, του αποκλεισμού από 
το σχολείο, την ιατρική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες18. Αυτοί 
οι παράγοντες αυξάνουν τη συμμετοχή μας σε παρανομοποιημένες ερ-
γασίες ώστε να επιβιώσουμε, και σε συνδυασμό με την καταστολή από 
την αστυνομία, παράγουν μεγάλα ποσοστά εγκληματικότητας. Τα τρανς 
άτομα στις φυλακές αντιμετωπίζουν διάφορες παρενοχλήσεις, ιατρική 
παραμέληση και βία και στις αντρικές και στις γυναικείες εγκαταστάσεις. 
Η βία κατά των τρανς γυναικών που κρατούνται σε αντρικές φυλακές κα-
ταγγέλλεται διαρκώς από τις έγκλειστες, όπως επίσης και από ερευνητές, 
ενώ δικαστικές υποθέσεις και καταθέσεις από συνηγόρους και πρώην φυ-
λακισμένους αποκαλύπτουν τάσεις για εξαναγκαστική πορνεία, σεξουα-
λική σκλαβιά, σεξουαλική παρενόχληση, και άλλες μορφές βίας. Τα τρανς 
άτομα, όπως και όλα τα άτομα που είναι έγκλειστα σε γυναικείες φυλακές, 
είναι στόχοι έμφυλης βίας, που συμπεριλαμβάνει σεξουαλική κακοποίηση 
και βιασμούς, τις περισσότερες φορές από τους σωφρονιστικούς υπαλλή-
λους. Τα έγκλειστα άτομα στις γυναικείες φυλακές τα οποία θεωρούνται 
πολύ αρρενωπά από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, βρίσκονται συ-
νήθως σε τεράστιο κίνδυνο κακοποίησης και τιμωρίας, συμπεριλαμβα-
νομένης και της ψυχολογικά τραυματικής απομόνωσης για υποτιθέμενη 
παραβίαση των νόμων ενάντια στην ομοφυλοφιλική επαφή. Αυτά τα άτο-
μα επίσης, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο ρίσκο κακοποίησης λόγω της μη 
συμμόρφωσής τους στα έμφυλα πρότυπα19.

Δεδομένου ότι το σωφρονιστικό σύστημα είναι από μόνο του μια ση-
μαντική πηγή φυλετικής και έμφυλης βίας,  η αύξηση των πόρων του και 
της τιμωρίας, δεν μειώνουν τη βία απέναντι στα τρανς άτομα. Όταν οι 
υπερασπιστές των νόμων κατά των εγκλημάτων μίσους θεωρούν το σω-
φρονιστικό σύστημα λύση στη βία που δέχονται τα τρανς άτομα, συμμε-
τέχουν στη λανθασμένη λογική ότι το σωφρονιστικό σύστημα παράγει 
ασφάλεια, ενώ είναι εμφανές ότι είναι ένα πεδίο τεράστιας βίας. Ο σω-
φρονισμός δεν μπορεί να είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούμε ώστε να 
σταματήσουμε την τρανσφοβία, όταν το σωφρονιστικό σύστημα είναι 
ο πιο σημαντικός θύτης κατά των τρανς ατόμων. Πολλοί έχουν υποστη-
ρίξει ότι η επέκταση του σωφρονιστικού συστήματος, μέσω της προώ-
θησης νόμων κατά του μίσους, αποτελεί ενσωμάτωση. Και αυτό επειδή 
οι αγώνες που έχουν αναδείξει συγκεκριμένες συνθήκες ή βίαιες συ-
μπεριφορές ως τέτοιες, χρησιμοποιούνται τελικά για να υποστηρίξουν 
το ίδιο το σύστημα, το οποίο βλάπτει τα άτομα που αγωνίζονται. Μια 
νέα εντολή που θέλει την τιμωρία των τρανσφοβικών ατόμων έχει προ-

στεθεί στο οπλοστάσιο ενός συστήματος που πρωτίστως φυλακίζει 
και καταστρέφει τις ζωές των φτωχών ανθρώπων, των έγχρωμων, των 
ιθαγενών, των ατόμων με αναπηρία, των μεταναστών και χρησιμοποιεί 
την έμφυλη και σεξουαλική βία ως ένα καθημερινό εργαλείο ενάντια σε 
άτομα όλων των φύλων20.

Ένα σημαντικό στοιχείο του σκεπτικού υπέρ της νομοθέτησης ενά-
ντια στα εγκλήματα μίσους και τις διακρίσεις -ακόμη και στους κόλπους 
των υποστηρικτών των νόμων που αναγνωρίζουν το πόσο ανεπαρκείς 
είναι αυτές οι παρεμβάσεις ως εργαλεία αύξησης των πιθανοτήτων επι-
βίωσης των τρανς ατόμων- έχει να κάνει με τη σημασία του να κατονο-
μάζονται από το νόμο η εγκληματικότητα και η βία που βιώνουμε. Η 
αντίληψη ότι η κατονομασία αυτή ωφελεί την ποιότητα ζωής των τρανς 
ατόμων πρέπει να επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υποτιθέ-
μενα πλεονεκτήματα αυτής της κατάδειξης δίνουν ακόμα μεγαλύτερη 
δυνατότητα σε επιβλαβή συστήματα να διεκδικήσουν νομιμότητα και 
ισότητα, ενώ συνεχίζουν να μας σκοτώνουν. Εγκλήματα μίσους και 
νόμοι ενάντια στην εγκληματικότητα δηλώνουν ότι τα σωφρονιστικά 
συστήματα και οι οικονομικές συνθήκες είναι τώρα μη τρανσφοβικές, 
παρόλα αυτά, αυτοί οι νόμοι όχι μόνο δεν καταφέρνουν να εξαλείψουν 
την τρανσφοβία αλλά ενδυναμώνουν συστήματα που την διαπράττουν. 

Η ανάλυση αυτή  καταδεικνύει ότι η αναδιάρθρωση του νόμου είναι 
απλώς ένα τέχνασμα, ώστε αυτός να φαίνεται πιο συμπεριληπτικός, ενώ 
παράλληλα αφήνει τις πιο βίαιες εκφάνσεις του άθικτες. Το γεγονός αυτό 
θα πρέπει να απασχολήσει πολλά κοινωνικά κινήματα σήμερα. Για παρά-
δειγμα, οι πολέμιοι των φυλακών στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η αναμόρ-
φωση των φυλακών, η οποία στοχεύει συνήθως στη μείωση της βίας ή 
της αδικίας στο σύστημα εγκλεισμού, έχει συνεισφέρει στη διατήρηση 
και την επέκταση του εγκλεισμού21. Η προσπάθεια αναμόρφωσης των 
φυλακών, η οποία στοχεύει στο να μειώσει μια ποικιλία βλαβών, όπως 
η έμφυλη και σεξουαλική βία, η ιατρική παραμέληση και η κακοποίηση, 
η υπερπληρότητα των φυλακών, για να ονομάσουμε μερικές από αυτές, 
έχει πολλές φορές γίνει από καλοπροαίρετους ανθρώπους που ήθελαν 
να καταδείξουν τις φρικαλεότητες του εγκλεισμού. Ωστόσο, αυτές οι με-
ταρρυθμιστικές προσπάθειες έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο επέκτασης 
των φυλακών, το οποίο οδηγεί στο να χτίζονται και να γεμίζουν όλο και 
περισσότερες φυλακές. Οι πολέμιοι προειδοποιούν ότι ένα σύστημα σχε-
διασμένο από τη γέννησή του ως τεχνολογία φυλετικού ελέγχου μέσω 
εξορίας και τιμωρίας, θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε σκεπτικό είναι 
απαραίτητο ώστε να καταφέρει αυτόν τον σκοπό. Ένα πρόσφατο πα-
ράδειγμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη φεμινιστική και τρανς πολι-
τική είναι ο νόμος για την εξάλειψη του βιασμού στις φυλακές (National 
Prison Rape Elimination Act, NPREA) του 2003. Ενώ θεσπίστηκε με σκο-
πό να προλαμβάνει τη σεξουαλική κακοποίηση, ο NPREA έχει επιπλέον 
χρησιμοποιηθεί για να επιβάλει και να αυξήσει τις ποινές εναντίον των 
κρατουμένων για συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα, συμπεριλαμ-
βανομένων δραστηριοτήτων όπως το κράτημα χέρι-χέρι. Οι πολέμιοι 
του νόμου -ακτιβιστές που κάνουν εργασία υποστήριξης των έγκλειστων 
στις φυλακές- έχουν καταδείξει ότι επειδή μερικά από τα κύρια εργαλεία 
που χρησιμοποιεί ο νόμος είναι τιμωρητικά, αυτά έχουν γίνει ένα ακόμη 
κομμάτι του οπλοστασίου που χρησιμοποιεί το σωφρονιστικό σύστημα 
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για να αυξήσει τις ποινές, να στοχοποιήσει τους έγχρωμους κρατούμε-
νους, τους κουίρ και τρανς κρατούμενους και να επεκτείνει τον εγκλει-
σμό. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι νέοι νόμοι έχουν μειώσει τη σεξουαλική 
βία, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έχουν αυξήσει την τιμωρία. Επομένως, οι 
ακτιβιστές που σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν την μεταρρύθμιση του 
νόμου ως εργαλείο οφείλουν να είναι έτοιμοι να εκτιμήσουν κατά πόσο 
στην πραγματικότητα ενδυναμώνουν και επεκτείνουν τη δυνατότητα 
διάφορων συστημάτων να ασκήσουν βία, ή αν δουλειά μας είναι η κα-
τάργηση αυτής της δυνατότητας.

Στο γενικό πλαίσιο αναδιαμόρφωσης των φυλακών αλλά και της 
μεταναστευτικής πολιτικής, οι τρανς ακτιβιστές εκφράζουν ανησυχίες 
για τον κίνδυνο να διαιρεθούν τεχνητά πληθυσμοί με την εφαρμογή 
ιδεών περί του ποιος συνιστά «άξιο» και ποιος «μη άξιο» υποκείμενο. 
Καμπάνιες που εστιάζουν στους μετανάστες και τους παρουσιάζουν 
ως «σκληρά εργαζόμενους» (ρατσιστικός κωδικός όρος για φτωχούς 
πληθυσμούς που δεν χρειάζονται στήριξη, όπως κοινωνικά οφέλη και 
στέγαση), ως «νομιμόφρονες» (για να μην καταλήξουν στο σωφρονι-
στικό σύστημα) ή κατασκευάζουν το μεταναστευτικό ως ένα ζήτημα 
ενότητας της οικογένειας βασισμένης στο ετεροκανονικό οικοδόμημα, 
στιγματίζουν επιπλέον όσους δεν «αξίζουν», και δημιουργούν πολιτι-
κές που ωφελούν ένα μικρό κομμάτι των συγκεκριμένων ανθρώπων. 
Παρόμοια, καμπάνιες για τον εγκλεισμό οι οποίες εστιάζουν μόνο σε 
άτομα που έχουν καταδικαστεί για μη βίαια εγκλήματα, «πολιτικούς 
κρατούμενους», ή ανθρώπους που δικαιώθηκαν μετά την εύρεση ενός 
καινούργιου στοιχείου, κινδυνεύουν να «βελτιώσουν» το σύστημα με 
τρόπους που νομιμοποιούν και δικαιολογούν τη συνέχιση της σωφρο-
νιστικής διαδικασίας, παραβλέποντας τις πιο μεγάλες της αντιφάσεις.

Τρεις προβληματισμοί σχετικά με την μεταρρύθμιση του νόμου διεισ-
δύουν σε πολλά πεδία της αντίστασης. Πρώτον, αυτές οι στρατηγικές 
αλλάζουν μόνο αυτό που λέει ο νόμος ότι ένα σύστημα κάνει, και όχι 
τις συγκεκριμένες επιπτώσεις του. Δεύτερον, βελτιώνουν ένα σύστημα 
με τρόπους που το βοηθούν να συνεχίζει να στοχοποιεί τους πλέον ευ-
άλωτους, ενώ μόνο μερικώς ή προσωρινά απομακρύνει τους λιγότερο 
ευάλωτους από το δρόμο του. Και τελικά, τα πρότζεκτ αναδιάρθρωσης 
νόμων συνήθως παρέχουν δικαιολογίες για την επέκταση των επιβλα-
βών συστημάτων.

Η κριτική του Freeman για την οπτική του θύτη μας βοηθάει να κα-
τανοήσουμε πώς οι νόμοι κατά των διακρίσεων δεν αντιλαμβάνονται 
πως λειτουργεί η βία του ρατσισμού, του αρτιμελισμού, της ξενοφοβί-
ας, της τρανσφοβίας, του σεξισμού και της ομοφοβίας. Η δουλειά του 
Freeman δείχνει ότι οι νόμοι αυτοί δεν καταφέρνουν να βρουν λύσεις 
στις βλάβες που προσπαθούν να αποκαταστήσουν, αλλά στην πραγ-
ματικότητα μπορεί να ενδυναμώσουν τα συστήματα τα οποία κάνουν 
μια κακή κατανομή στις δυνατότητες επιβίωσης. Επαναξιολογώντας τις 
θεωρίες περί εξουσίας και αγώνων που αποτελούν τη βάση για αυτές 
τις στρατηγικές νομικών μεταρρυθμίσεων, μπορούμε να στρέψουμε 
την προσοχή μας σε άλλα νομικά συστήματα που παράγουν δομική 
αβεβαιότητα και μειωμένη πιθανότητα επιβίωσης για τα τρανς άτομα, 
και να βρούμε διαφορετικές μορφές παρέμβασης.
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