Text: El sistema binari
Per al sistema patriarcal i binarista, els hòmens han de ser “blaus” (cotxes,
futbol, força, cabells curts...) i les dones “rosa” (moda, bellesa,
maternitat...). I si la nostra expressió de gènere no correspon al model, ens
discriminen. Ser un xic femení o una xica masculina és quasi tan greu com
cometre un delicte i mereix el castic social. De vegades se sol dir que és la
societat. Però no som totes i tots part d’aquesta societat? Quan
parlem del “sistema”, és aquest un ens que actua al marge, o per damunt,
de la nostra voluntat? És important que ens preguntem per la nostra
participació en el manteniment de les injustícies del sistema o de la cultura.
Insultem, marginem o critiquem les persones diferents? Mirem cap a un
altre costat quan insulten algú altre per la seua expressió, identitat o
orientació? Encarnem masculinitats i/o feminitats “perfectes”?
Vocabulari bàsic:
Sexe (anatomia): marcat pels genitals interns i externs, pels cromosomes,
per les hormones, per les gònades i pels caràcters sexuals secundaris.
-Sexes normatius: mascle i femella
-Sexe exclòs: intersexual
Identitat de gènere: sexe que sentim i en el qual volem que ens tracten.
- Identitats normatives: dona i home cis (estan d’acord amb el sexe assignat)
- Identitats excloses: transsexuals, transgèneres, trans... (no estan d’acord
amb el sexe assignat, s’identifquen amb un dels dos sexes binaris, amb cap
d’ells o de vegades amb un i de vegades amb l’altre…)
Expressió de gènere: com vestim, sentim, ens comportem...
- Expressions normatives: dones femenines i hòmens masculins
- Expressions excloses: dones masculines, hòmens femenins, persones
ambigües...
Orientació sexual: qui ens agrada, a qui desitgem, de qui ens enamorem...
- Orientació normativa: heterosexual
- Orientacions excloses: homosexual, bisexual, pansexual, demisexual,
asexual…
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