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Gutt? Maria er jente god som noen, men da hun ble født var
hun ikke det. Foto: Stian Lønne Zakariassen
Kjøp bilde

María (16) ble født i en guttekropp, men i dag er det ingen som kan ta
henne for noe annet enn en jente. Hun har hatt mange tøffe år, men føler
også at det har gjort henne sterkere.

Tekst: Ida Johannessen
- Allerede da jeg tok mine første steg, skjønte jeg at jeg var
annerledes, forteller María. Jeg var mye mer interessert i
jenteting enn gutteting, og jeg likte å ha på meg kjoler, som om
jeg prøvde å flykte vekk fra hvordan jeg så ut.
Hun husker at dette opplevdes som veldig rart, for det var jo
ingen andre barn hun kjente som var sånn.
- Det føltes veldig feil for meg å ha den kroppen jeg var født
med, og på grunn av det ble også alt annet feil, sier hun.
María kan også fortelle at selvtilliten har vært så lavt nede til
tider, at hun noen ganger følte seg som et monster. Heldigvis
har hun hatt familie og venner rundt seg som har støttet henne
fra dag én.

Ble mobbet
- Før ble jeg mye mobbet. Jeg var veldig svak og klarte ikke å ta
igjen på noen som helst måte. Særlig ungdomsskolen var tøff,
men mye har forandret seg siden da, forteller María åpenhjertig.
Hun tror at folk mobber fordi de har for lite kunnskaper om det
som foregår med et menneske. Hun mener også at det kan være
særlig i små byer som Moss at folk oppfører seg nesten som om
de er redde bare fordi noen er litt annerledes.
- Mobbingen har også gjort meg sterkere, og i dag står jeg på
mine egne ben og for den jeg er.

Fortalte historien på bloggen
For ikke for lang tid tilbake bestemte María seg for å opprette en
blogg og fortelle sin historie. Først og fremst for å opplyse andre,
og prøve å gjøre en forskjell. Det er ikke alle som skjønner at
verden ikke bare er i svart-hvitt, noe María har fått oppleve flere
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ganger.
- Det er på en måte litt tabu, og jeg føler at vi trenger
mennesker som kan forklare slike ting, mener hun.
Bloggen fikk masse respons og mest fra mennesker som var
støttende og la igjen positive kommentarer, blant dem kunne
man også finne den kjente bloggeren Lars Tangen og kjendisen
Lene Alexandra, som begge roste María på sine blogger.
- Jeg følte at jeg nådde ut til folk, og det varmet virkelig når jeg
leste alle de hyggelige tilbakemeldingene.
Men blant alt det positive dukket det også opp noen som ville
ødelegge. María ble drapstruet og hetset, og valgte derfor å
legge ned bloggen.
- Man kan aldri vite hvor seriøst folk mener det, for det er så
mye stygt ute i verden, sier hun.

- Jeg har det bra nå
Tross en vanskelig vei, har María vært sterk, og har i dag et godt
liv med mange rundt seg som bryr seg om henne.
- Jeg føler at alt går veldig bra, og at jeg er mye nærmere målet
mitt, smiler hun. Det er viktig at folk forstår at jeg ikke er en
gutt, men en jente som har hatt en vanskelig fortid.
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