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inയ്യിലാദയ്മായി ഭിnലിംഗനയം ര്പഖയ്ാപിcിരിkുnത് ഭിnൈലംഗികതയുവേരാട് ഏ വും 

കൂടുതല് വിേവചനം കാണിkുn േകരളtിലാെണnത് ആശ ാസകരമാണ്. വളെരയധികം 

ഗുണാtകവും നിേഷധാtകവുമായ വശ ള് aട ിയ നയമാണ് സാമൂഹയ്േkമവകുp് 

ര്പഖയ്ാപിcിരിkുnത്. aത് സ ാഭാവികമാണുതാനും. itരെമാരു നയെt ഏ ടുt് ചര്cകളിലൂെട 

കു മ താkാനു utരവാദിtം iനി നmുേടതാണ്. aലല്ാtപkം നയര്പഖയ്ാപനtില് 

മാര്തമായി കാരയ് ള് oതു ും. 

 

 

 
തീര്cയായും മനുഷയ്രായി ജീവിkാനു ഭിnലിംഗkാരുെട േപാരാ ൡ വലിെയാരു നാഴികകലല്ാണ് 

ഈ നയര്പഖയ്ാപനം. ത ളുെട ര്പശ് ന ള് ചര്c െചyാന് oരിടം േപാലും ലഭിkാതിരുn 

aവsയായിരുnു aടുt കാലംവെര നിലനിnിരുnത്. ജീവിkാന് േവണ്ടി സ nം വീടിനകtും 

പുറtും ഓേരാ നിമിഷവും േപാരാേടണ്ടിയിരുn aവs. േരാഗികളായി കാണുn aവs. 

aതുണ്ടാkിയ മാനസിക സംഘര്ഷ ള് മറികടkാനാവാെത eര്തേയാ േപര് സ nം ജീവന് 



aവസാനിpി്cിരിkുnു. aവിെട 

നിn് കാരയ് ള് ഏെറ മുേnാ ു 

േപായിരിkുnു. aേpാഴും iവരര്ഹി 

kുnത് സഹതാപമലല്, aവകാശമാണ് 

en വസ്തുത വിസ്മരിkെpടുnു. 

ആേഗാളതലtില് aംഗീകരിkെp ി 

രിkുn മുഴുവന് മനുഷയ്ാവകാശ 

ളും ഭിnലിംഗkാര്kും ലഭയ് 

മാകണം. നിയമപരമായിതെn വിേവ 

ചനം aവസാനിpിkണം. പ ിക 

ജാതിkാര്െkതിരായ aതിര്കമ ള് 

തടയാനു നിയമം േപാെല, സ്ര്തീപീഡന ള്െkതിരായ നിയമ ള്േപാെല കര്ശനമായ 

നിയമ ളിലൂെട iവര്െkതിരായ കടnാര്കമണ ളും തടയണം. േനരെt രാജയ്സഭയില് േഭദെp  

രീതിയില് ബിലല്വതരിpിcിരുnു. enാല് േലാകസഭയിെലtിയേpാള് aതിന്െറ anസtയില് 

േചാര്cയുണ്ടായി. ആ ദിശയില് മുേnാ ുേപാകാന് േകരളtിെല ഈ നയം കാരണമാകുെമn് കരുതാം. 

1995െല െകയ് േറാ സേmളനtിലൂെടയാണ് ലിംഗനീതിെയ കുറിcു ചര്cകള് ആേഗാളതലtില് 

സജീവമായത്. ര്പതയ്ുല്pാദനവുമായി ബnെp ് സ്ര്തീകളുെട ആേരാഗയ്ര്പശ് നവും മ ുമാണ് an് 

ഗൗരവമായി ചര്c െചyെp ത്. ൈലംഗികമായ aവകാശ ള് anെt aജണ്ടയില് കാരയ്മായി 

iടംപിടിcിരുnിലല്. ര്പതയ്ൂല്pാദനtിനുമാര്തമായാണ് െപാതുവില് ൈലംഗികതെയ കണ്ടിരുnത് 

enതായിരുnു aതിനു ര്പധാന കാരണം. in് ൈലംഗിക aവകാശ ള് സംരkിkെpടണെമn് 

യു eന് നിഷ് കര്ഷിkുnുണ്ട്. aതുമായി ബnെp  നിയമ ളുണ്ടാkാന് രാര് േളാട് 

നിര്േdശിcി ുമുണ്ട്. enാല് inയ്യടkമു രാര് ള് aതു കൃതയ്മായി നടpാkുnിലല്. 

enിേനെറ, ഭിnലിംഗkാര്k് സാധാരണ േരാഗ ള്kുേപാലും ചികിt നിേഷധിkുn 

േഡാkര്മാരും ആശുപര്തികളുെമാെk iേpാഴുമുണ്ട്. 

 
eര്തേയാ കാലെt േപാരാ ളുെട 

ഭാഗമായിണ് േകരള സര്kാര് itര 

tിലു oരു നയം ര്പഖയ്ാപിkാന് 

തyാരായത്. സ വര്gൈലംഗികത കു കര 

മാkുn ഭരണഘടനയുെട 377-◌ം 

വകുpിെനതിെരയായിരുnു കൂടുതല് 

സമര ളും നടnത്. ആ നിയമം iവിെട 

നടpാkിയ ര്ബി ന് േപാലും eര്തേയാ 

കാലം മുm് aതുേപkിcു. 2009ല് 

െദല്ഹി ൈഹേkാടതി ര്പസ്തുത വകുp് 

റdാkിയത് oരു വലിയ കാല്െവpാ 



യിരുnു. സമൂഹtില് സ വര്gൈലംഗികkാെര കുെറെയാെk ര്പതയ്kരാkാന് aതിനു കഴി ു. 

enാല് സര്kാര് നല്കിയ apീലില് 2013 സുര്പിംേകാടതി വകുp് പുനsാപിcു. മറുവശt് 

ഭിnലിംഗkാെര പിേnാkവിഭാഗ ളായി പരിഗണിc് aവരുെട aവകാശ ള് 

uറpുവരുtണെമn് 2014ല് സുര്പിംേകാടതിതെn മാര്gനിര്േdശം നല്കി. aവര്k് വിദയ്ാഭയ്ാസവും 

േജാലിയും മ ു േkമപdതികളുെമലല്ാം uറpുവരുtണെമnാണ് സുര്പിം േകാടതി നിര്േdശിcത്. 

aതനുസരിc് സംsാന ള് നയ ളുണ്ടാkണെമnും കmീഷന് രൂപീകരിkണെമnും േകാടതി 

കൂ ിേചര്tു. aതിന്െറ ഭാഗമായാണ് േകരളം ര്പഖയ്ാപിcിരിkുn ഭിnലിംഗനയം. 

േനരെt സൂചിpിcേപാെല നിരവധി ഗുണ ളും േപാരായ്മകളുമട ിയതാണ് uഈ നയം. 

aടിsാനപരമായി ഈ നയം െജന്ഡറിെന മാര്തമാണ് aഭിസംേബാധന െചyുnത്. ൈലംഗികതെയ 

oഴിവാkുnു. സ വര്g ൈലംഗിക താല്pരയ്മുവര്k് നയം ബാധകമലല് enു തുറnു പറയുnു. 

aത് ൈലംഗിക സ യംനിര് യാവകാശെമn യുeന് ര്പഖയ്ാപിത നയtിനു വിരുdമാണ്. 

ര്ടാന്സ്െജന്ഡര് വിഭാഗ െള സംബnിc് കുെറേയെറ ഗുണകരമായ വശ ള് ബിലല്ിലുണ്ട.◌് enാല് 

ശസ്ര്തര്കിയയിലൂെട ലിംഗമാ ം നടtിയവെര മാര്തെമ aത് പരിഗണിkുnുു enത് 

പരിമിതിയാണ്. aതും ര്ടാന്സ് വിമന് enു പറയുn പുരുഷന് സ്ര്തീയായി മാറിയവെരയാണ് 

മുഖയ്മായും പരിഗണിkുnത്. മറിcുവെര aനവഗണിkുnു. ര്ടാന്സ് െമന് oരു ശതമാനേമ വരൂ 

enാണ് പറയുnത്. ◌്aത് ശരിയലല്. aവര്kിേpാഴും പുറtുവരാനാകുnിലല് enതാണ് സതയ്ം. 

iനി oരു ശതമാനമായാലും aവരുെട aവകാശ ള് സംരkിkണമേലല്ാ. 

 
പി് േnാkkാരായി പരിഗണിc്◌് eലല്ാ 

aവകാശവും നല്കണെമnത് വളെര 

പുേരാഗമനപരം തെnയാണ്. enാല് 

iവരില് ഭൂരിഭാഗtിന്േറയും പഠനം 

സ് കൂളില് െവcുതെn തടsെpടുn 

aവsയാണ്. aതു മാറാെത 

സംവരണം െകാണ്ട് ഗുണം െചyിലല്. 

iവരുെട പഠനം uറpുവരുtാനായി 

aധയ്ാപകേരയും മ ു ബnെp  

വേരയും സjരാkണം. iവരുെട 

onിcുതാമസിkാനു aവകാശ 

േtയും കു ികെള ദെtടുkാനു aവകാശേtയും കുറിc് നയtിലുണ്ട്. aതുേപാെല 

െപാതുsല ലില് ര്പതയ്ക േടായ് ല ുകള് sാപിkണെമnും നിര്േdശമുണ്ട്. aവരുെട 

നിയമപരമായ aവകാശ ള് aംഗീകരിkാനും നയtില് ജാര്ഗതയുണ്ട്. eലല്ാ 

aേപkാേഫാമുകളിലും iവരുെട േകാളം േവണെമnും ഐഡി കാര്ഡുകളില് ര്ടാന്സ് െജന്ഡര് enു 

േരഖെpടുtെണമnും നിഷ് കര്ഷിkുnു. തമഴ് നാ ിലും മ ും i് േpാള്തെn ആ സാഹചരയ്മുണ്ട്. 

മെ ാരു ര്പധാന വിഷയം വസ്ര്തധാരണവുമായി ബnെp ാണ്. aവരവര്kി മു വസ്ര്തം 

ധരിkാനു aവകാശം aംഗീകരിkെpടണം. 



 
iവരുെട aവകാശ ള് uറpുവരു 

tാനായി കmീഷന് രൂപവല്kരി 

kാനും ജsീസ് േബാര്ഡ് sാപിkാനും 

നിര്േdശമുണ്ട്. enാല് aവയുെട 

aധികാരം നിര്vചിkെp ി ിലല്. aതനി 

വാരയ്മാണ്. കൂടാെത ജിലല്ാതല ളില് 

സ് ര്കീനിംഗ് േബാര്ഡും ൈര്കസിസ് 

iന്റര്െവന്ഷന് െസന്ററും sാപി 

kണം. aവയുേടയും aധികാരം നിര്v 

ചിkുnിലല് enത് പരിമിതിയാണ്. 

iവരുെട ആേരാഗയ്വിഷയവുമായി 

ബnെp ് നയtില് കാരയ്മായ പരാമര്ശ ള് iലല് enു പറയാെതവy. ലിംഗമാ  ശസ്ര്തര്കിയകള് 

aവകാശമായി aംഗീകരിc് സര്kാര് ആശുപര്തികളില് സംവിധാനെമാരുkണം. iേpാള് ബാgൂരിലും 

മ ും രഹസയ്മായാണ് ശസ്ര്തര്കിയകള് നടkുnത്. aവ പലേpാഴും aപകടകരമാെണnു മാര്തമലല്, 

വളെര ചിലേവറിയതുമാണ്. ഈ aവs മാറണം. 

 
iന്റര് െസക്സ് ആയി പിറkുn 

കു ു ളുെട കാരയ്വും വളെര 

ര്പധാനമാണ്. iേpാള് േഡാkര്മാരും 

രkാകര്tാkളുമാണ് aവെരnാകണ 

െമn് തീരുമാനിkുnത്. aത് മാറണം. 

വളരുnതിനനുസരിc് akാരയ്ം തീരു 

മാനിkാനു aവകാശം aവര്kു 

തെn നല്കണം. aതുവെര aവെര 

മ ുവെരേപാെല തെn തുലല്യ്രായി 

കണkാkണം. െപാതുവില് uപേയാ 

ഗിkെpടുn േതഡ് െജന്റര് en 

വാkിെനതിെര iവര്kിടയില് നിn് ര്പതിേഷധമുണ്ട്. atരtില് നmറി ് ത െള 

മൂnാംതരkാരാേkണ്ട en വാദtിനു ര്പസkിയുണ്ട്. aതുേപാെല ര്ടാന്സ് െജന്റര് en 

വാkുപേയാഗിkുേmാഴും aതിനകെt ൈവവിധയ് ള് aംഗീകരിkണം. െജന്ഡറിെനാpം 

ൈലംഗികതയും നയtിലുള്െpടുtണം. 

 
i െനെയാെkയായാലും iെതാരു കാല്െവpുതെn enംഗീകരിc്, കൂടുതല് ചര്cകളിലൂേടയും 

നിര്േdശ ളിലൂേടയും നയെt കൂടുതല് aര്tവtാkാനു iടെപടലാണ് iേpാള് നടേtണ്ടത്. 


