КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА
OII EUROPE?
Работата на OII Europe се основава върху
Декларацията от Малта, която беше
приета от третия Международен
интерсекс форум през 2013 г. и цели:
•

пълно зачитане на човешки те
права, телесна неприкосновеност и
възможност за самоопределяне за
интерсекс хората

•

правна забрана на извършването на
медицинско и психологическо лечение
без съгласие на лицето; медицински
служители и други специалисти не
трябва да извършват никакво лечение
с цел промяна на половите белези
ако то може да се отложи до момента,
в който лицето, което трябва да се
подложи на лечение, е в състояние да
даде информирано съгласие

•

промотиране на информираност,
видимост и признаване на интерсекс
хората

•

пълна защита от дискриминация и
приемането на “полови белези” като
защитено от дискриминация основание

•

образоване на обществото по
проблемите на интерсекс от гледна
точка на човешките права
За да научите повече, моля посетете

oiieurope.org
и intervisibility.eu
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КОИ ХОРА СА ИНТЕРСЕКС?
Интерсекс е събирателно понятие.
Интерсекс хората са родени с полови
белези, които са или едновременно
мъжки и женски, не напълно мъжки или
не напълно женски, или пък нито мъжки,
нито женски. Нашите полови белези
и нашите тела са здрави вариации на
човешките полове.
Вариациите на половите белези може да
не бъдат видими при раждането. Едно
тяло може да прояви своите интерсекс
характеристики в пренаталния период,
при раждането, по време на пубертета или
в зряла възраст. Човек може да разбере,
че е интерсекс в много ранна възраст или
в по-късен етап от живота си.

КАКВО Е OII EUROPE?
OII Europe е организация, обединяваща
интерсекс организации, работещи в
сферата на човешките права. OII Europe
беше основана на Деня на човешките
права, 10ти декември, по време на Втория
интерсекс форум в Стокхолм през 2012
и е регистрирана като благотворителна
неправителствена организация от 2016
година.

С КАКВИ ПРОБЛЕМИ СЕ
СБЛЪСКВАТ ИНТЕРСЕКС
ХОРАТА КОГАТО СТАВА ДУМА
ЗА ЧОВЕШКИТЕ ИМ ПРАВА?
•

патологизиране на телата им

•

медицински намеси без
предварителното им, лично и
информирано съгласие

•

нарушаване на физическата им
неприкосновеност

•

психологически травми

•

невидимост

•

стигма

•

структурна и вербална дискриминация

•

тормоз

•

липса на достъп до адекватно и/или
нужно лечение

•

липса на правно признаване

