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ಪತ್ರಿಕ ಪಿಕಟಣ  
ಟ್ಿರ್ ಜೆನ್ಡರ್ ಪಸಯನ್ಸಜ (ಪ್ರಿಟ್ ಕ್ಷನ್ಸ ಆಫ್ ರ  ಟ್ಸಜ) ಮಸಕದ , 2018 ಮರ್ುು ಟ್ಿಫಿಕೈಂಗ್ ಆಫ್ ಪಸಯನ್ಸಜ (ಪ್ರಿವ ನ್ಷನ್ಸ, ಪ್ರಿಟ್ ಕ್ಷನ್ಸ ಅೈಂಡ್ ರಿಹ್ಾಬಿಲಿಟ್ ೇಷನ್ಸ) ಮಸಕದ , 

2018 ಗಳನ್ುು ವಿರ ಕೇಧಿಸಿ 

 

ಕನಹಾಟಕ ಯಹಜ್ಯದ ಲಿಂಗ ರಿರ್ತಾತಯು, ಲ  ಿಂಗಿಕ ಕಹಮಾಕತಾಯು, ಸ  ೋಯಹಟಗಹಯಯು, ವ  ಕ್ಷಣಿಕ ತಜ್ಞಯು ಭತುು ಅಯ ಫ ಿಂಫಲಗಯಹದ ನಹುಗಳು ರ್ತೋರಹದ 
ವ  ೋಶಣ ಮ ಸಲಹಯು ಯ ಗಳ ವಿಯುದಧ ಭತುು ಲಿಂಗ ರಿರ್ತಾತ ಷಭುದಹಮ ಸಹಗು ಲ  ಿಂಗಿಕ ಕಹಮಾಕತಾಯ (ಲಿಂಗ ರಿರ್ತಾತ ಲ  ಿಂಗಿಕ ಕಹಮಾಕತಾಯನ ನ 
ಒಳಗ  ಿಂಡಿಂತ , ಆದಯ  ಅರಿಗಶ ಟೋ ಸೋಮಿತಹಗಿಯದಿಂತ ) ಜ  ತ ಗ  ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುರ್ತುದ ದೋ . ನಹುಗಳು ರರ್ತಗಹಮಿಮಹಗಿಯುಿಂತಸ ಟ್ಹರನ ಜೆನಡರ್ ಷಾನ್ಸಜ 
(ಪ್ರರಟ್ ಕ್ಷನ್ಸ ಆಫ್ ಯ  ಟ್ಸಜ) ಭಷ ದ , 2018 ಭತುು ಟ್ಹರಫಿಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಷಾನ್ಸಜ (ಪ್ರರ ನಷನ್ಸ, ಪ್ರರಟ್ ಕ್ಷನ್ಸ ಅಿಂಡ್ ರಿಸಹಯಬಿಲಟ್ ೋಶನ್ಸ) ಭಷ ದ , 2018 ಗಳ ಕುರಿತು 
ಗಿಂಭೋಯಹದ  ಕಳಳ ಯಕುಡಿಷುರ್ತುದ ದೋ . ರಷುುತ ಈ ಎಯಡ  ಭಷ ದ ಗಳು ರಷುುತ ಯಹಜ್ಯಷಬ ಯೆದುಯು ಭಿಂಡನ ಮಹಗುುದು ಫಹಕಯಿದ .  ಈ ಎಯಡು 
ಭಷ ದ ಗಳನುನ ಯಹಜ್ಯಷಬ ಮಲಿ ಭಿಂಡಿಷಫಹಯದು ಭತುು ಅದಯ ಫದಲಗ  ಅನುನ ಯಹಜ್ಯ ಷಬ ಮ ವಿವ ೋಶ ಷಮಿರ್ತಯಿಂದಕ ೆ ಹಿಸಕ  ಡಫ ೋಕ ಿಂದು 
ಆಗರಹಿಷುರ್ತುದ ದೋ . 
 

ಇರ್ತುೋಚ ಗ  ಆಗಸ್ಟಟ 2018ಯಲಿ, ದ ಸಲ ಉಚ್ಛನಹಯಮಹಲಮು ಸರ್ಷಾ ಭುಿಂದ ರ್ ಭತುು ಇತಯಯು v. ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯ ರಕಯಣದಲ,ಿ ಭಕ್ಷಹಟನ ಮನುನ 
ಅಯಹಧೋಕರಿಷು ವಿಧಹನು, ಷಭಷ ಯಗ  ಷರಿಮಹದ ರಿಸಹಯಲಿ ಎಿಂದು ಗಭನಿಸತು. ಸಹಗ ಯೆೋ, ಷ  ಟಿಂಫರ್ 2018ಯಲ,ಿ ಷರ್ೋಾಚ್ಛ ನಹಯಮಹಲಮದ ಐದು 
ಭಿಂದಿ ನಹಯಮಭ ರ್ತಾಗಳ ಪ್ರೋಠರ್ಿಂದು ನತ ೋಜ್ ಸಿಂಘ್ ಜ  ೋಸರ್ ಭತುು ಇತಯಯು v. ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯ ರಕಣದಲ,ಿ "ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟಿ. ಯಕುಗಳು 
"ಷ ಯ ಹಿಡಿಮದ ೋ ಬಿಟಟ ಹತಕಗಳ ಿಂಫ ಕರಿನ ಯಳಿನಿಿಂದ ಭುಕುಹದ ಫದುಕನುನ ಸ  ಿಂದಲು ಅಸಾಯು" ಎಿಂದು ಷಶಟಹಗಿ ನಿಧಾರಿಸತು.  ಎಯಡ  ಭಷ ದ ಗಳು 
(ಟ್ಹರನ ಜೆನಡರ್ ಭಷ ದ  ಭತುು ಟ್ಹರಫಿಕಿಂಗ್ ಭಷ ದ  , 2018) ಭ ಲಬ ತಹಗಿ ಅಯಹಧೋಕರಿಷು ರೃರ್ತುಯಿಿಂದ  ರೋರಿತಹಗಿ . ಷಕಹಾಯು, ಷಭಹಜ್ 
ಕಲಹಯಣಹದಿ / ಅಭೃದಿಧಹದಿ ಕಹಮಾಕರಭಗಳನುನ ಸಮಿಿಕ  ಳುು ಫದಲು, ಫಡಯು ಭತುು ಕಡ ಗಣಿಷಲಟಟಯನುನ, ಲ  ಿಂಗಿಕ ಕಹಯಯಾಕತಾಯು, ಜಿೋತದಹಳುಗಳು, 
ಗುರ್ತುಗ  ಕಹಮಿಾಕಯು, ಭನ ಕ ಲಷದಯು, ಕಟಟಡ ಕಹಮಿಾಕಯು, ಲಿಂಗರಿರಿರ್ತತ ಯಕುಗಳು, ಅಿಂತಯಯಹಜ್ಯ ಭತುು ಅಿಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೋಮ ಕಹಮಿಾಕಯನುನ ಷ ಯ ಹಿಡಿಮುತು 
ಗಭನಸರಿಷುರ್ತುದ . 
ಟ್ಿರ್ ಜೆನ್ಡರ್ ಮಸಕದ   

1. ಭಷ ದ ಮನುನ ಲ  ೋಕಷಬ ಮಲಿ ಷಭುದಹಮದ ಮಹುದ ೋ ಷಲಸ ಮನುನ ಡ ದುಕ  ಳುದ ೋ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಷಲಹಯಿತು ಭತುತ್ ಅದು ಷಭುದಹಮದ 
ಮಹುದ ೋ ಕಳಳ ಭತುು ಫ ೋಡಿಕ ಗಳನುನ ರಿಸರಿಷುುದಲ ಿಭತುು ಇದ  ಿಂದು ದೌಜ್ಾನಯಕಯ ವಹಷಕಹಿಂಗಿೋಮ ರಕರಯೆಮಹಗಿದ . 

2. ಈ ಭಷ ದ ಮು ಲಿಂಗ ರಿರ್ತಾತ ಯಕುಗಳ ಸಕುೆಗಳಹದ , ಮಿೋಷಲಹರ್ತ, ಉದ  ಯೋಗ ಭತುು ವ  ಕ್ಷಣಿಕ ಅಕಹವಗಳಿಗ  ಷಿಂಫಿಂಧಸದ ಈ ಹಿಿಂದಿನ 
ತಹಕಾಕತ ಗಳ ಹಿನ ನಲ ಮಲಿ ರರ್ತಗಹಮಿಮಹದ ನಡ ಮಹಗಿದುದ, ಇದು ನಹಲಹಜ ರ್ತೋುಾ, ಎಿಂ.ಎಸ್ಟ.ಜ .ಈ. ಯದಿ ಭತುು ಷಿಂಷದಿೋಮ ಷಹಾಯಿೋ ಷಮಿರ್ತಮ 
ಶಿಪಹಯಷುಗಳಲಿ ುನಯುಚ್ಛರಿಷಲಹಗಿಯು ಷವ-ನಿಧಹಾಯದ ಸಕೆಗ  ವಿಯುದಧಹಗಿದ . 

3. ಭಷ ದ ಮು ಷಕಹಾಯ ಭತುು ಅದಯ ಕಹಮಾನಿಹಾಸಕ ಅಿಂಗಗಳು, ಪ್ರಲೋಸ್ಟ ಹಿಿಂಷ , ಸುಟಿಟನ ಕುಟುಿಂಫಗಳಿಿಂದ ನಡ ಮು ಹಿಿಂಷ , ಭುಿಂತಹದ 
ವಿಶಮಗಳ ಸ  ಣ ಗಹರಿಕ ಮ ಕರಭಗಳ ಕುರಿತು ಭಹತನಹಡುುದಿಲಿ. 

4. ಭಷ ದ ಮು, ಲಿಂಗರಿರ್ತಾತಯ ಷಹಿಂರದಹಯಿಕ ಆದಹಮ ಭ ಲಹದ ಭಕ್ಷಹಟನ ಮನುನ ಅಯಹಧಕಹಯಣನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಮುತುದ ಮಹದದರಿಿಂದ ಭತುು 
ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ  ಯೋಗ, ಆಯ  ೋಗಯಷ ೋ  ಭುಿಂತಹದ ಎಲಹಿ ಅಕಹವಗಳನುನ ನಿಯಹಕರಿಷುತುದ  ಭತುು  ವಿಹಸ, ದತುು ಸವೋಕಹಯ, ಆಸುಮ ಸಕುೆಗಳನುನ 
ಗುಯುರ್ತಷುುದಿಲಿಹದದರಿಿಂದ ಭಷ ದ ಮು,  ಲಿಂಗ ರಿರ್ತಾತಯ ಯಕ್ಷಣ ಗ  ಷಹಕಹಗುುದಿಲಿ. 

5. ಭಷ ದ ಮು ಇತಯ ಜ್ನರಿಗ  ಸ  ೋಲಸದಯ , ಲಿಂಗರಿರ್ತಾತಯ ಮೋಲನ ತಹಯತಭಯ ಭತುು ಸಲ ಿಗಳಿಗ  ಕಡಿಮ ರಭಹಣದ ಶಿಕ್ಷ  ನಿೋಡುುದನುನ 
ಎರ್ತುಹಿಡಿಮುತುದ . 

6. ಭಷ ದ ಮು, ಲಿಂಗರಿರ್ತಾತಯು  ಭುಕು ಓಡಹಟ ಭತುು ಷಿಂಫಿಂಧ ಫ ಳ ಷು ಸಕೆಯು ಮಷೆಮಹಗಿದದಯ  ತಭಿ ಪ್ರೋಶಕಯ  ಿಂದಿಗ  ಹಸಷಫ ೋಕು 
ಅಥಹ ನಹಯಮಹಲಮದ ಮೊಯ ಸ  ೋಗಫ ೋಕು ಎಿಂದು ನುಡಿಮು ಭ ಲಕ ಅಯ ಇಚ ಛ ಇದದಲ ಿಫದುಕು ಭ ಲಬ ತ ಸಕೆನುನ ಉಲಿಿಂಘಿಷುತುದ , 

 

ಟ್ಿಫಿಕೈಂಗ್ ಮಸಕದ  
1. ಭಷ ದ ಮು ಅಸಯಣಕ  ೆಳಗಹದ ಷಿಂತರಷುಯನುನ ಲ  ಿಂಗಿಕ ಕಯುಕುಳ, ಜಿೋತ ದಧರ್ತ, ಗುರ್ತುಗ  ನೌಕರಿ ಭತುು ಅಿಂತಹಯಹಜ್ಯ ಲಸಗ  ಕ ಲಷಗಳಿಗಹಗಿ 

ವ  ೋಶಣ ಗ  ಳಡಿಷುುದನುನ ದಿಂಡನಹಸಾಗ  ಳಿಷು ಈಗಹಗಲ ೋ ಅಸುತವದಲಿಯು ಕಹನ ನಿನ ವಿಶಮದಲಿ ಅಷಶಟಹಗಿದ . 
2. ಕಳುಷಹಗಣ , ಅಷಶಟ ದಿಂಡನಹ ನಿೋರ್ತ, ಪ್ರೋಲೋಷಯ ಕ  ಮಲಿ ಅರ್ತಮಹದ ಅಧಕಹಯನುನ ನಿೋಡುುದು ಮೊದಲಹದಹಕುೆ ಷಿಂಫಿಂಧ ೋ ಇಯದ 

ಅಯಹಧಗಳನುನ ಯಚಿಸಯು ಭಷ ದ ಮು ಅಯಹಧ ನಹಯಮದ ಭ ಲಬ ತ ತತವಗಳಿಗ  ವಿಯುದಧಹಗಿದ . 



 

3. ಭಷ ದ ಮು ಅಸುತವದಲಿಯು ಆವರಮ ಗೃಸಗಳ   ಪಲಯಗಳನುನ ಕಡ ಗಣಿಸ ಭುಿಂದುಯ ಷುತುದ , ನಹಯಮಹಧೋವಯನುನ ಜ್ಹಫಹದಯಯನಹನಗಿಷಲು 
ವಿಪಲಹಗುತುದ . ಭತುು ಕಳುಷಹಗಣ ಮ ಷಿಂತರಷುಯು ಕಹನ ನು ಎಲ ಿಬಹಯರ್ತೋಮ ನಹಗರಿೋಕರಿಗ  'ಯಕ್ಷಣ 'ಗಹಗಿ ಲಬಯವಿಯು ಕಹನ ನು ರಿಸಹಯಗಳನುನ 
ಡ ಮುುದನುನ ತಡ ಹಿಡಿಮುತುದ . 

4. ಭಷ ದ ಮು, ಹಯಹರಿ ಷಿಂಘಟನ ಗಳು, ಕಹಮಿಾಕಯ ಗುಿಂುಗಳು, ಲ  ಮಿಿಕ ಕಹಮಾಕತಾಯು, ಲಿಂಗರಿರ್ತಾತ ಷಭುದಹಮಗಳನುನ ವಿವ ೋಶಹಗಿ 
ಭಕ್ಷಹಟನ , ಲ  ಿಂಗಿಕ ೃರ್ತು ಭತುು ಭನ ಗ ಲಷದಿಂತಸ ಅನೌಕಹರಿಕ ಕ ಲಷಗಳ ಮೋಲನ ರಿಣಹಭಗಳ ಫಗ  ಿಷಭಹಲ  ೋಚಿಸಲಿ 

5. ಭಷ ದ ಮು ಷಕಹಾರಿ ರರ್ತನಿಧಗಳು ಭತುು ಉದ  ಯೋಗದಹತಯನುನ ಸ  ಣ ಗಹಯಹಗಿಷುುದಿಲಿ, ಫದಲಗ , ಒಫಬಯ ಆಯೆೆ ಭತುು ಕ ಲಷದ ಭತುು 
ಜಿೋನ  ೋಹಮದ ಫಗ ಮನುನ ಕಳುಷಹಗಹಣಿಕ  ಎಿಂದು ಘ ೋಷ್ಟ್ಷುತುದ  ಭತುು ಇಿಂತಸ ಕ ಲಷಗಳಲ ಿತ  ಡಗು ಕಡ ಗಣಿತ ಷಭುದಹಮಗಳಿಗ  ಅರ್ತಯ ೋಕದ 
ಶಿಕ್ಷ ಗಳನುನ ವಿಧಷುತುದ . 

6. ಭಷ ದ ಮು ಸಹಮೊೋಾನುಗಳು ಭತುು ಇತಯ ಔಶಧಗಳನುನ ನಿೋಡುುದನುನ ಅಯಹಧೋಕರಿಷುತುದ  ಭತುು ಲಿಂಗ ನಿಧಾರಿಷು ಸಹಮೊೋಾನ್ಸ ಚಿಕತ ಜಮ 
ವಿಶಮದಲ ಿಫಲಿಂತ ಭತುು ಷಸಹಮ ಭಹಡುುದಯ ನಡುವಿನ ಯತಹಯಷನುನ ಗುಯುರ್ತಷುಲಿ ವಿಪಲಹಗುತುದ . 

7. ಭಷ ದ ಮು ಷವಇಚ ಛಮ ಲ  ಿಂಗಿಕ ೃರ್ತು ಭತುು ಕಳುಷಹಗಹಣಿಕ ಮ ನಡು  ಯತಹಯಷ ಭಹಡುುದಿಲಿ. 
8. ಭಷ ದ ಮು ಭಹನಹಧಕಹಯಗಳು ಭತುು ಷಿಂತರಷು-ಕ ೋಿಂದಿರತ ವಿಧಹನಗಳ ಡ ಗ  ಗಭನಸರಿಷು ಅಿಂತಹಯಹಷ್ಟ್ರೋಮ ಕಹನ ನು ನಿಮಭಗಳಿಗ  

ವಿಯುದಧಹಗಿದ . 
 

ಸ ಚಿಿನ ಭಹಹಿರ್ತಗಹಗಿ ಷಿಂಕಾಸ: 9972736749, 9620889944 

 

 

 

   



 

COALITION OF SEX WORKERS AND SEXUAL MINORITIES’ RIGHTS, KARNATAKA 

 

20/12/2018 

 

PRESS RELEASE 

Oppose Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2018 and Trafficking of Persons (Prevention, Protection and 

Rehabilitation) Bill, 2018 

 

We, transpersons, sex workers, activists, academics, and allies in Karnataka, work on various forms of extreme exploitation and with the 

transgender community and sex workers (including but not limited to transgender sex workers). We express grave concerns with the 

regressive Transgender Persons (Protection of Rights) Bill and the Trafficking of Persons  (Prevention, Protection and Rehabilitation) 

Bill, 2018. Both bills are pending consideration before the Rajya Sabha now. We demand that both these Bills not be introduced in 

the Rajya Sabha and that they be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha. 

 

Recently in August 2018, the Delhi High Court in Harsh Mander and ors. vs. UoI has observed that the approach of criminalising 

begging was not a solution to addressing the problem. Further, in September 2018, a five judge bench of the Supreme Court in Navetej 

Singh Johar and ors. vs. UoI categorically held that “The LGBT persons deserve to live a life unshackled from the shadow of being 

‘unapprehended felons’.” Both the Bills (Transgender Bill and Trafficking Bill 2018) are fundamentally motivated by a criminalizing 

impulse. The state instead of taking on welfarist / developmentalist functions chooses to focus on incarcerating the poor and 

marginalised, including sex workers, bonded labourers, contract workers, domestic workers, construction workers, transgender persons, 

inter-state, intra-state and international migrant workers. 

  

Transgender Bill 

 

1. Bill was passed in Lok Sabha without ANY community consultation and does not address concerns or demands of the community and 

is an abusive legislative process.  

2. Bill is a retrograde step from previous iterations of transgender persons‟ rights such as reservation, employment and education 

opportunities, right to self determination of gender as iterated in the NALSA judgment, MSJE report, the Tiruchi Siva Bill, and the 

Parliamentary Standing Committee recommendations. 

3. Bill does not address accountability measures, within the state and its functionaries, police violence, violence from natal families, etc.   

4. Bill is inadequate for the protection of transgender persons as it uphold the criminalisation of transgender persons for traditional 

sources of income such as begging, while denying any opportunities in education, employment, healthcare, etc. or recognising rights to 

marriage, adoption, property, etc. 

5. Bill upholds lighter consequences and penalties for discrimination and assault on trans people compared to cisgender people.  

6. Bill violates the fundamental rights of transgender persons to live where we please, stating that even as adults with the right to free 

movement and association, we must either stay with our parents or approach a court.  

 

Trafficking Bill 

 

1. Bill‟s is unclear with respect to existing laws which already penalize trafficking and exploitation of trafficked victims for sexual 

exploitation, bonded labour, contract labour, and inter-state migrant work. 

2. Bill goes against fundamental principles of criminal justice and the Indian Constitution by creating new offenses unrelated to 

trafficking, use of unclear sentencing policy, vesting excessive powers in the police, etc. 

3. Bill ignores and furthers the failures of existing „protection‟ homes, fails to hold magistrates accountable, and explicitly bars victims 

of trafficking from accessing the legal remedies that every citizen of India is entitled to in the name of „protection‟.  

4. Bill lacks consultation with trade unions, labour groups, sex workers, and transgender communities, specifically with respect to 

impact on informal labour, including begging, sex work, and domestic work, thereby categorically targeting marginalised communities. 

5. Bill does not hold accountable state actors and employers, but instead declares one‟s choice and form of labour and sustenance as 

trafficking and prescribes excessive punishment for the marginalised communities engaging in these form of labour.    

6. Bill criminalizes the administration of hormones and other medicines, failing to distinguish between coercion and assistance in 

accessing gender affirming hormone therapy.  

7. Bill does not distinguish between voluntary sex work and trafficking. 

8. Bill is against international legal norms which focus on human rights and a victim-centred approach 

 

For more information, contact: 9972736749, 9620889944 


