HVAD ER OII EUROPE’S MÅL?
OII Europe arbejder med udgangspunkt i
Malta Deklarationen, der blev formuleret på
det 3. Internationale Intersex Forum 2013, for
•

Fuld implementering af menneskerettigheder, kropslig integritet & selvbestemmelse for interkønnede personer

•

Et Lovforbud imod medicinsk og psykologisk behandling uden samtykke :
Medicinere og andre professionelle,
skal ikke udføre nogen former for behandling, der har til formål at modificere
køns karakteristika, hvis det kan udsættes
indtil personen der skal behandles kan
give sit informerede samtykke.

•

Promovere selvbevidsthed, synlighed og
anerkendelse af interkønnede personer.

•

Fuld beskyttelse imod diskrimination,
og optagelsen af kønskarakteristika
som en grund til beskyttelse.

•

Uddanne samfundet i interkøns
problemerstillinger, fra et menneskeretsligt perspektiv.
Hvis du vil vide mere, besøg da
oiieurope.org
og intervisibility.eu

Supported by a grant from the
Foundation Open Society Institute
in cooperation with the
Human Rights Initiative of the Open Society Foundations.
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HVEM ER
INTERKØNNEDE PERSONER?
Interkøn er en paraply term. Interkønnede
individer er født med køns karakteristika,
der enten er hunlige og hanlige på samme
tid, ikke helt hunlige eller hanlige, eller
hverken hunlige eller hanlige. Vore køns
karakteristika og kroppe er sunde variationer af de menneskelige køn.
Variationer i kønskarakteristika, er måske
ikke synligt ved fødslen. Interkønnede
kroppe kan vise sig at være interkønnede,
før fødslen, ved fødslen, i barndommen,
i puberteten eller i voksenlivet. En interkønnet kan finde ud af, at vedkommende
er interkønnet i en meget tidlig alder,
eller senere i livet.

HVAD ER OII EUROPE?
OII Europa er paraplyorganisationen,
for europæiske menneskerettigheds baserede interkøns organisationer. OII Europe,
blev stiftet på Human Rights Day, den
10. December, ved det Andet Interkøns
Forum i Stockholm, i 2012, og er registreret
som en velgørende NGO siden 2016.

HVILKE MENNESKERETTIGHEDS
PROBLEMER STÅR INTERKØNNEDE
PERSONER OVERFOR?
•

Sygeliggørelse af deres kroppe

•

Medicinske interventioner, personlig,
uden forudgående, vedholdende og fuldt
informerede samtykke.

•

Overtrædelser imod deres fysiske integritet

•

Psykologisk trauma

•

Usynliggørelse

•

Stigmatisering

•

Strukturel og verbal diskrimination

•

Chikane

•

Manglende adgang til relevant og/eller
nødvendig medicin

•

Manglende juridisk anerkendelse

