CELE OII EUROPE
OII Europe działa w oparciu o Deklarację
Maltańską, uchwaloną na 3. Międzynarodowym Forum Interpłciowości w 2013 r.,
na rzecz
ĐƋ pełnego uznania praw człowieka,
nietykalności cielesnej i samostanowienia osób interpłciowych
ĐƋ prawnego zakazu przeprowadzania
przymusowych zabiegów medycznych
i terapii psychologicznych; kadra
medyczna i inni specjaliści nie powinni przeprowadzać żadnych zabiegów
mających na celu modyfikację cech
płciowych, które to zabiegi mogą zostać
odroczone do momentu, kiedy osoba,
która ma im zostać poddana, będzie
mogła wyrazić na nie zgodę
ĐƋ promocji samoświadomości, widoczności i uznania osób interpłciowych
ĐƋ pełnej ochrony przed dyskryminacją i na
rzecz uznania cech płciowych za przesłankę chronioną
ĐƋ edukacji społecznej na temat
interpłciowości z punktu widzenia praw
człowieka
Aby dowiedzieć się więcej,
odwiedź strony: oiieurope.org
oraz intervisibility.eu
Polish version produced in cooperation with Heinrich Böll Stiftung e. V.
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KIM SĄ OSOBY INTERPŁCIOWE?
Interpłciowość to pojęcie parasolowe.
Osoby interpłciowe rodzą się z ciałem
posiadającym cechy płciowe jednocześnie
męskie i żeńskie, niejednoznacznie męskie
bądź żeńskie lub ani męskie, ani żeńskie.
Nasze ciała są zdrowymi ciałami, w których
kombinacja cech płciowych różni się od
tej, którą ma większość społeczeństwa.
Kombinacja cech płciowych nie zawsze
jest widoczna już u noworodków. Cechy
interpłciowe mogą ujawnić się
w okresie prenatalnym, podczas narodzin,
w dzieciństwie, w okresie dojrzewania
lub w życiu dorosłym. Dana osoba może
zorientować się, że jest interpłciowa
w bardzo wczesnym wieku lub późniejszym
okresie swojego życia.
CZYM JEST OII EUROPE?
OII Europe to organizacja parasolowa
zrzeszająca organizacje zajmujące się
prawami człowieka osób interpłciowych
z całej Europy. OII Europe powstało
w Dzień Praw Człowieka, 10 grudnia 2012
w Sztokholmie, podczas 2. Forum
Interpłciowości, a w 2016 roku zostało
zarejestrowane jako charytatywna
organizacja pozarządowa.

Z JAKIMI PROBLEMAMI Z ZAKRESU
PRAW CZŁOWIEKA MIERZĄ SIĘ
OSOBY INTERPŁCIOWE?
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nymi bez osobistej, wcześniejszej,
trwałej i opartej na rzetelnych
informacjach zgody
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i/lub niezbędnej opieki zdrowotnej
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