
Op basis van de Verklaring van Malta, 
opgesteld tijdens het 3e Internationale Intersex 
Forum 2013, werkt OII Europe aan 

• respectering van de mensenrechten, 
lichamelijke integriteit en zelfbeschikking 
voor intersekse mensen,

• wettelijk verbod op niet-consensuele 
medische en psychologische behandeling; 
artsen en andere beroepsbeoefenaren 
mogen geen behandeling uitvoeren die 
tot doel heeft de geslachtskenmerken te 
wijzigen en die kan worden uitgesteld tot 
de te behandelen persoon geïnformeerde 
toestemming kan geven,

• bevorderen van zelfbewustzijn, zichtbaar-
heid en erkenning van intersekse mensen,

• volledige bescherming tegen discriminatie 
en  het aannemen van ‘geslachts-
kenmerken’ als  beschermingsgrond,

• voorlichting van de maatschappij 
over intersekse kwesties vanuit een 
mensenrechtenperspectief.
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• pathologisering van hun lichaam

• medische ingrepen zonder persoonlijke, 
voorafgaande, aanhoudende en volledig 
geïnformeerde toestemming 

• schending van hun lichamelijke integriteit 

• psychologisch trauma 

• onzichtbaarheid 

• stigma 

• structurele & verbale discriminatie 

• pesten 

• gebrek aan toegang tot relevante en/of  
benodigde medicatie 

• ontbreken van wettelijke erkenning

MET WELKE MENSENRECHTEN- 
KWESTIES HEBBEN INTERSEKSE 
MENSEN TE MAKEN?

Intersekse is een parapluterm. Intersekse 
mensen worden geboren met een lichaam 
dat niet past binnen de normatieve definitie 
van man en vrouw. Onze geslachtskenmerken 
en lichamen zijn gezonde variaties van het 
menselijk lichaam.

Variaties in geslachtskenmerken zijn meestal 
niet zichtbaar bij de geboorte. Of iemand 
intersekse is kan prenataal blijken, bij de 
geboorte, in de kindertijd, in de puberteit of 
op volwassen leeftijd. Iemand kan zich op zeer 
jonge leefttijd realiseren intersekse te zijn, 
maar dat kan ook op latere leeftijd gebeuren.

WIE ZIJN INTERSEKSE MENSEN

OII Europe is de koepelorganisatie van 
Europese intersekse organisaties die vanuit 
een mensenrechtenpersperctief werken. OII 
Europe is opgericht op 10 december, de Dag 
van de Mensenrechten, tijdens het Tweede 
Internationale Intersekse Forum dat in 2012 
plaatsvond in Stockholm. Sinds 2016 is OII 
Europe in Berlijn geregistreerd als een non-
gouvernementele organisatie.

WAT IS OII EUROPE?


