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Vídeo: Concentración silenciosa por el suicidio de Alan
Data: 27 de desembre de 2015
Mitjà: TVE, Telediario noche. Minut 20:17 a 20:49, durada 32''
Resum: Concentració silenciosa en record de l'Alan, un noi de 17 anys
que va suïcidar-se perquè patia assetjament escolar pel fet de ser trans.
El suïcidi d'un menor trans a causa de l'assetjament escolar en una peça poc
més que incidental
El vídeo de TVE sobre la concentració silenciosa després del suïcidi d'Alan, un noi trans
de 17 anys de Rubí que patia una forta depressió arran de l'assetjament escolar, diu
que les famílies de menors trans, reclamen «protecció» i «ajuda» de l'administració,
però no en dóna cap mena d’especificació.
Tampoc aporta dades per dimensionar la relació entre el bullying homofòbic i
transfòbic en relació amb els suïcidis d'adolescents lesbianes, gais, bisexuals,
transgènere (persones que no s'identifiquen amb el sexe o la identitat de gènere
assignats en néixer) i transexuals (persones que han fet una transició cap al gènere
desitjat amb cirurgia).
La peça fa conèixer l'Associació de Famílies de Menors Transexuals Chrysallis, que
també havia convocat concentracions a València, Madrid i Sevilla i que desplega una
campanya amb el lema: “La transfòbia ens mata”.
A la notícia no apareix la fotografia de l'Alan. Una elecció encertada, ja que la seva
imatge no hauria aportat més informació sobre el fet i, com explica Miquel Missé de
Cultura Trans en una carta oberta a l' Alan, veure-la constantment augmenta el dolor i
la impotència de l'entorn i de la comunitat trans per no haver pogut aturar les
conseqüències mortals de la transfòbia.
Les reivindicacions no hi estan contextualitzades. Per complementar, podria haver citat
l'informe Acoso escolar y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes lesbianas, gais y
transexuales de la FELGTB (Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transexuals i
Bisexuals), que el 2012 en va demanar empara al Defensor del Poble davant
l'assetjament homo i transfòbic, “causa fonamental de risc de suïcidi entre aquesta
població”.
Un 43% dels menors que ho pateixen pensa en suïcidar-se i un 81% ho planifica (el
40%, en detall). Prop de 200.000 alumnes de secundària LGTB estan en risc
d'exclusió, violència i fins i tot suïcidi. La FELGTB reclama als responsables educatius
que posin en marxa un pla de prevenció del bulliying homo i transfòbic i del risc de
suïcidi. L’informe Violencia escolar: maltrato entre iguales en la educación secundaria y
obligatoria 1999-2006 del Defensor del Poble recomanava als centres educatius que
defineixin estratègies contra l’assetjament i mesures per reforçar els aprenentatges
relacionats amb l’educació afectivo-sexual i que hi impliquin el professorat.
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Pla mitjà de la presentadora del Telediario

Pla general de la concentració, persones amb
pancartes i altres que es consolen. Subtítol al
peu:“Concentración en Barcelona. Piden
protección y ayuda para los menores
transexuales”.

Àudio
Concentración silenciosa en Barcelona
esta tarde por la muerte de Alan, un
menor transexual que se suicidó el
jueves tras sufrir acoso escolar.
Voz en off:
La asociación Crisálida, que agrupa a
las familias de estos jóvenes, ha
convocado esta tarde movilizaciones
también en otras ciudades españolas
como Madrid, Valencia o Sevilla.

Gran pla general de la concentració a la plaça Con el lema “La Transfobia nos mata”
Sant Jaume de Barcelona
han denunciado la presión social que
sufren estos menores y han pedido a
Pla mitjà de dues dones.
la administración más protección para
Pla general de les persones concentrades,
ellos.
algunes porten espelmes a la ma i altres
aplaudeixen.

