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1η Δεκεμβρίου 2013

Μεταξύ 29ης Νοεμβρίου και 1ης Δεκεμβρίου 2013,
πραγματοποιήθηκε στη Valletta της Μάλτας το Τρίτο
Διεθνές Intersex Φόρουμ, υποστηριζόμενο από την
ILGA και την ILGA-Europe. Στην συνάντηση αυτή
συγκεντρώθηκαν 34 ακτιβιστές/στριες εκπροσωπόντας
30 ίντερσεξ οργανώσεις από όλες τις ηπείρους.

Προοίμιο
Επιβεβαιώνουμε ότι οι ίντερσεξ άνθρωποι είναι πραγματικοί και υπάρχουν σε όλες τις περιοχές και σε 
όλες τις χώρες σε όλο τον κόσμο. Επομένως, οι ίντερσεξ άνθρωποι πρέπει να υποστηριχθούν ώστε να 
γίνουν οι μοχλοί των κοινωνικών, πολιτικών και νομοθετικών αλλαγών που τους αφορούν.

Επαναβεβαιώνουμε τις αρχές του πρώτου και του Δεύτερου Διεθνούς Intersex Φόρουμ και 
επεκτείνουμε τις διεκδικήσεις που στοχεύουν στον τερματισμό των διακρίσεων εναντίον των ίντερσεξ 
ατόμων και στη διασφάλιση του δικαιώματος της σωματικής ακεραιότητας, της φυσικής αυτονομίας 
και της αυτοδιάθεσης.

Αιτήματα
Να σταματήσουν οι ακρωτηριασμοί και οι «κανονικοποιητικές» πρακτικές όπως χειρουργικές 
επεμβάσεις γεννητικών οργάνων, ψυχολογικές και άλλες ιατρικές θεραπείες με νομοθετικά και άλλα 
μέσα. Οι ίντερσεξ άνθρωποι πρέπει να ενδυναμώνονται ώστε να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις 
που επηρεάζουν τη σωματική τους ακεραιότητα, τη φυσική αυτονομία και τον αυτοπροσδιορισμό τους
Να τερματιστούν η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση, ο προγεννητικός έλεγχος και η θεραπεία και η 
επιλεκτική άμβλωση των ίντερσεξ εμβρύων.
Να σταματήσει η ανθρωποκτονία και οι δολοφονίες ίντερσεξ ατόμων.
Να τερματιστεί η μη συναινετική αποστείρωση των ίντερσεξ ατόμων.
Να αποπαθολογικοποιηθούν οι παραλλαγές των χαρακτηριστικών φύλου στις ιατρικές οδηγίες, τα 
πρωτόκολλα και τις ταξινομήσεις, όπως η Διεθνής Ταξινόμηση Νοσημάτων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ICD).
Να καταχωρούνται στη γέννηση τα ίντερσεξ παιδιά ως θήλεα ή άρρενα, με την επίγνωση ότι, όπως και 
όλοι οι άνθρωποι, μπορεί  μεγαλώνοντας να ταυτιστούν με διαφορετικό φύλο ή ταυτότητα φύλου.
Να διασφαλιστεί ότι οι ταξινομήσεις του φύλου ή της ταυτότητας φύλου μπορούν να τροποποιηθούν 
μέσω απλής διοικητικής διαδικασίας κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων ατόμων. Όλοι οι 
ενήλικες και οι ικανοί ανήλικοι πρέπει να έχουν την επιλογή ανάμεσα σε θηλυκό(F), αρσενικό (M), μη 
δυαδικές ή πολλαπλές επιλογές. Στο μέλλον, όπως με τη φυλή ή τη θρησκεία, το φύλο ή η ταυτότητα 
φύλου δεν θα πρέπει να αποτελεί κατηγορία στα πιστοποιητικά γέννησης ή στα έγγραφα ταυτότητας 
για κανέναν.
Να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία γενικότερα, σχετικά με τα  intersex θέματα και τα δικαιώματα 
των ίντερσεξ ατόμων.
Να δημιουργηθούν και να λειτουργούν υποστηρικτικά, ασφαλή και θετικά περιβάλλοντα για τα 
ίντερσεξ άτομα, τις οικογένειές τους και τον περίγυρό τους.
Να διασφαλιστεί ότι τα ίντερσεξ άτομα έχουν το δικαίωμα σε ολοκληρωμένη πληροφόρηση και 
πρόσβαση στα ιατρικά τους αρχεία και ιστορικό.

https://oiieurope.org/malta-declaration/


Να διασφαλιστεί ότι όλοι οι επαγγελματίες και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που 
διαδραματίζουν συγκεκριμένο ρόλο στην ευζωία των ίντερσεξ ατόμων είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι 
ώστε να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες.
Να παρέχεται επαρκής αναγνώριση των ταλαιπωριών και της αδικίας που προκλήθηκε στους ίντερσεξ 
ανθρώπους στο παρελθόν και να παρέχεται επαρκής επανόρθωση, αποκατάσταση, πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη και το δικαίωμα στην αλήθεια
Να δομηθεί νομοθεσία κατά των διακρίσεων επιπρόσθετα των άλλων πεδίων και λόγων,  και να 
διασφαλιστεί η προστασία από τις διατομεακές διακρίσεις.
Να διασφαλισθεί η παροχή όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων που απορρέουν από 
την ιδιότητα του πολίτη στα ίντερσεξ άτομα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος γάμου και 
σχηματισμού οικογένειας.
Να διασφαλιστεί ότι τα ίντερσεξ άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά αθλήματα, σε όλα 
τα επίπεδα, σύμφωνα με το νόμιμο φύλο τους. Οι ίντερσεξ αθλήτριες και αθλητές που έχουν 
ταπεινωθεί ή εκπέσει των τίτλων τους θα πρέπει να λάβουν αποζημίωση και να αποκατασταθούν.
Να αναγνωριστεί ότι η παθολογικοποίηση και ο στιγματισμός των ίντερσεξ ατόμων οδηγούν σε 
σημαντικά προβλήματα τραυματισμού και ψυχικής υγείας.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα και ευημερία των ίντερσεξ ατόμων , η 
αυτόνομη μη παθολογική ψυχοκοινωνική και ομότιμη υποστήριξη θα είναι διαθέσιμη στα ίντερσεξ 
άτομα καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους (ως αυτο-απαιτείται), καθώς και στους γονείς ή / και τους 
φροντιστές τους .

Με βάση τα παραπάνω, το Φόρουμ καλεί:

1. Τα διεθνή, περιφερειακά και εθνικά θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε να 
λάβουν υπόψη τους και να παρέχουν ορατότητα στα ίντερσεξ ζητήματα μέσα από το έργο τους.

2. Τις εθνικές κυβερνήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες που διατυπώνονται από το 
Intersex  φόρουμ και να αντλήσουν επαρκείς λύσεις σε άμεση συνεργασία με ίντερσεξ 
εκπροσώπους και οργανισμούς. 

3. Τα δημοσιογραφικά πρακτορεία και πηγές ώστε να διασφαλίζουν το δικαίωμα των ίντερσεξ 
ανθρώπων στην ιδιωτική ζωή, στην αξιοπρέπεια, στην άρτια και ηθική εκπροσώπησή τους.

4. Τους χρηματοδότες ώστε να συνεργάζονται με ίντερσεξ οργανώσεις και να τις υποστηρίζουν 
στον αγώνα για ορατότητα, να αυξήσουν το δυναμικό τους, την οικοδόμηση της γνώσης και 
την επιβεβαίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

5. Τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία γεφυρών με τις
ίντερσεξ οργανώσεις και να τις στηρίζουν σε βάση αμοιβαίας υποστήριξης. Αυτό πρέπει να 
γίνει με πνεύμα συνεργασίας και κανείς δεν πρέπει να εργαλειοποιεί τα ίντερσεξ ζητήματα ως 
μέσο για άλλους σκοπούς.


