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- Doctorul Zilei: E încurajată 
această debusolare? Mă gândesc 
spre exemplu la Angelina Jolie al 
cărei prim copil biologic, o fetiţă, 
se îmbracă şi se poartă că un bă-
iat. 
- Psiholog Eveline Osnaga: Este 

foarte delicat pentru că nu trebu-
ie nici să încurajăm şi nici să negăm 
acesta situaţie. Este dificil pentru cei 
care privesc din exterior acesta situ-
aţie, pentru că este greu de înţeles şi 
de acceptat aşa ceva, dar cu siguranţă 
şi mai dificil este pentru cei care sunt 
direct implicaţi. Ca adult, ca părin-
te, este important să-ţi asculţi copi-
lul şi mai apoi să te îndrepţi cu el că-
tre medici pentru a cauta soluţii şi 
explicaţii. Cu siguranţă psihoterapia 
este un sprijin emoţional atât pen-
tru copil cât şi pentru adulţi, şi poate 
aduce în timp claritatea de care este 
atâta nevoie pentru a lua decizia cea 
mai bună. Este bine de ştiut și repet 
asta, că acesta situaţie în care se gă-
sesc transgenderii nu este 
o fiţă, un capriciu sau un 
trend.

Unii nu au curajul  
să-și asume starea

- Văd că şi în modă lu-
crurile sunt amesteca-
te. Ţinutele bărbaţilor 
sunt din ce în ce mai 
feminine, ale femeilor 
sunt bărbăteşti, câte-
odată, în toată regula. 
Apoi manechinele, sunt 
câteva la care, dacă te 
uiţi, ai ezitări. O fi băr-
bat, o fi femeie? 
- Ei bine, acei oameni 

care dau trendul în diver-
se domenii fie că vorbim 
de muzică, modă, make-
up, hair styling au unde-
va o problema nerezolva-
tă… sau poate doar îşi do-
resc să atragă atenţia în-

cercând să se facă acceptaţi sau cel 
puţin văzuţi. Deşi suntem tentaţi să 
negăm transgenderii şi ne este greu 
să înţelegem conceptul, asta nu în-
seamnă că ei nu există în ţară noastră 
sau în lume… Cel mai probabil, tren-
durile de care vorbeşti îşi au explica-
ţia în orientările pe care autorii lor le 
au. Sunt mulţi trasgenderi care nu au 
curajul şi nu au puterea să-şi asume 
ceea ce sunt şi aleg să ducă o viaţă în 
tăcere alături de noi.

fiță sau 
realitate?
Sunt manechine la care atunci când 
te uiți ai dubii. Or fi femei? Or fi 
bărbați? Apoi, vezi la TV tot felul de 
materiale legate de copii-băieți care 
se simt fetițe sau invers, încurajați 
de părinți sau renegați de aceștia.  

Ce este 
transgenderul și 
cu ce probleme 
se confruntă, 
explică psihologul 
colaborator al 
Doctorului zilei, 

Eveline Țibichi - Osnaga

Transgenderul,

te dar este foarte greu să ia o aşa decizie 
la o vârstă fragedă. Copiii nu au noţiunea 
responsabilităţii, a deciziei, şi a asumă-
rii, ceea ce înseamnă că decizia asta ar 
trebui să aştepte până la o vârstă potri-
vită. În altă ordine de idei este important 
că părintele să-şi sprijine necondiţionat 
copilul, ceea ce nu înseamnă să-l încu-
rajeze. Atâta timp cât medical este dove-
dit că există o neconcordanţă între cre-
ier şi fizic nu are rost să mergem pe ideea 
că este o fiţă sau o extravaganţă.
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- Doctorul zilei: Cum este cunoscu-
tă tulburarea de indentitate a ge-
nului? 

- Psiholog Eveline Osnaga: Cei care nu 
se identifică cu sexul lor biologic şi simt 
nevoia să treacă la sexul opus sunt iden-
tificaţi în literatura de specialitate ca fi-
ind transgenderi. Aparent, pare o ne-
bunie pentru cei care nu au exprimenat 
neconcordanţa între fizic şi creier, cu 
care ei trăiesc zi de zi. Odată cu acestă 
neconcordanţă ei experimentează zi de 
zi fustrare, vinovăţie şi dacă îşi permit 
să recunoască în faţă lor şi mai apoi în 
faţă apropiatiilor ajung să cunoască şi 
cele mai sumbre fețe ale discriminării.

Decizii care nu trebuie luate  
în copilărie

- Anul trecut, în Norvegia s-a vo-
tat o lege în baza căreia copiii de la 
vârstă de 6 ani pot alege dacă vor 
să fie băieţi sau fetiţe. Dar Norve-
gia nu este singură ţară din lume în 
care se acordă astfel de libertăţi. 

Malta este un alt stat care acordă 
minorilor drepturi depline cu pri-
vire la alegerea sexului, iar Argen-
tina, Danemarca sau Irlanda au 
şi ele legi asemănătoare. Părinţii 
sunt cei care încurajează astfel de 
alegeri. E normal? Sunt copiii capa-
bili, la vârste fragede, să ia aseme-
nea decizii? 
- Subiectul este foarte serios şi foar-

te complex… tranziţia pentru cei care 
se găsesc în acesta postură este în fi-

nal o eliberare însă acestă eliberare adu-
ce după sine foarte multe schimbări în 
viaţă transgenderului. Fie că vorbim de 
schimbarea vocii, schimbarea corpu-
lui, masa musculară, densitatea osoa-
să, până la atitudini, gesturi şi mo-
dul de a gândi. Ei ajung să schimbe to-
tul şi în plan social, atunci când vorbim 
de acte de identitate, reacţia societăţii, a 
familiei, a colegilor de la locul de mun-
că sau a şcolii. Ce vreau să subliniez este 
că un copil este capabil să spună ce sim-

- Doctorul zilei: Când şi cum 
apare această bivalență, nici 
nu ştiu să o numesc? Fizic eşti 
fetiţă dar te simţi băiat, eşti 
băiat dar te simţi fetiţă. 

- Psiholog Eveline Osnaga: Încă se 
fac studii în acest sens. Pentru mo-
ment cea mai plauzibilă explica-
ţie este că pe perioada sarcinii dacă 
mama are o dereglare hormona-
lă şi are nivelul testosteronului prea 
mare, iar fătul este de gen feminin, 
şansele ca respectivă fetiţă să devi-
nă transgener sunt foarte mari. Ex-
plicaţia acesta este valabilă şi pen-
tru băieţi, atunci când mama are 
în timpul sarcini un nivel ridicat 
de extrogen. Cu alte cuvinte, cor-
pul se indetifică cu un gen în timp 
ce creierul nu are aceaşi informaţie 
şi atunci comportamentul, emoţiile 
şi trăsăturile sunt diferite, şi de aici 
începe neconcordanţă. În altă ordi-
ne de idei, acestă ipoteză este con-
firmată şi în urmă RMN-urilor, care 
confirmă că aspectul şi trăsăturile 
creierului sunt atipice pentru aceş-
tia. De către subiecţi acestă proble-
mă este identificată încă din primii 
ani de viaţă, pentru că deşi nu ştiu 
să-şi explice, sunt atraşi de obiecte 
sau aspecte diferite decât alţi băieţi 
sau, după caz, alte fetiţe. 

Nu e o fiță,  
un capriciu  
sau un trend


