
Διακήρυξη της Ρήγας 

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου του 2014 η Ευρωπαϊκή Ίντερσεξ 
Συνάντηση έλαβε χώρα στη Ρήγα

Υπό την αιγίδα της OII Europe και την διοργάνωση της ILGA Europe, 
συγκεντρώθηκαν ίντερσεξ οργανώσεις που εργάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των ίντερσεξ ανθρώπων. Σκοπός της συνάντησης ήταν να ορίσει στόχους και 
στρατηγικές για να υποστηρίξει την πλήρη υλοποίηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της σωματικής ακεραιότητας και του αυτοπροσδιορισμού των ίντερσεξ
ατόμων στην Ευρώπη, στα εδάφη όπου ισχύει η Διακήρυξη της Μάλτας, η οποία 
διατυπώθηκε κατά το 3ο Διεθνές Ίντερσεξ Φόρουμ το 2013. 

Οι τέσσερις στόχοι είναι:

1. Η αμφισβήτηση του ορισμού του φύλου ως αποτελούμενο μόνο από θηλυκό 
και αρσενικό, και η προώθηση της γνώσης ότι το φύλο αποτελεί φάσμα.

2. Να διασφαλίσουμε ότι οι ίντερσεξ άνθρωποι είναι απόλυτα προστατευμένοι 
απέναντι σε κάθε είδους διάκριση. Για να επιτευχθεί αυτό, προτείνουμε την 
υιοθέτηση νομοθεσίας ενάντια στις διακρίσεις λόγω των χαρακτηριστικών 
φύλου- όποια κι αν είναι η εμφάνιση και η διαμόρφωση αυτών των 
χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά του φύλου αναφέρονται στα 

https://oiieurope.org/statement-of-riga/


χρωμοσώματα, τις γονάδες και τα ανατομικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, 
τα οποία περιλαμβάνουν πρωτογενή χαρακτηριστικά όπως τα εσωτερικά και 
εξωτερικά αναπαραγωγικά όργανα, τα χρωμοσώματα και τις ορμόνες, και 
δευτερογενή χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα τη μυϊκή μάζα, την 
κατανομή των μαλλιών, τα στήθη και το ανάστημα.

3. Να διασφαλίσουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν για την ίση 
μεταχείριση και την ευεξία των ίντερσεξ ανθρώπων, όπως για παράδειγμα 
επαγγελματίες υγείας, γονείς και εκπαιδευτικοί, όπως επίσης και η κοινωνία 
στο σύνολο της, έχει ευαισθητοποιηθεί και εκπαιδευτεί στα ίντερσεξ ζητήματα
από μία οπτική συμβατή με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

4. Να εργαστούμε ώστε να τεθούν οι μη συναινετικές, σωματικές και 
ψυχολογικές ιατρικές παρεμβάσεις εκτός νόμου. Οι επαγγελματίες υγείας ή 
άλλοι επαγγελματίες δεν πρέπει να προτείνουν καμία ιατρική παρέμβαση με 
σκοπό να συμμορφώσουν τα χαρακτηριστικά του φύλου που παρουσιάζουν 
ποικιλομορφίες, μέχρι το άτομο που θα δεχτεί την παρέμβαση να μπορεί να 
δώσει τη συναίνεση του κατόπιν ενημέρωσης.

Δεδομένων αυτών των στόχων, η Ευρωπαϊκή Ίντερσεξ Συνάντηση καλεί την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και τις εθνικές κυβερνήσεις, 
να λάβουν υπόψιν τα ίντερσεξ ζητήματα και να αναλάβουν δράση για την πλήρη 
προστασία των ίντερσεξ ανθρώπων.

Υπόβαθρο:
Μέχρι και σήμερα, σε όλη την Ευρώπη, τα ίντερσεξ άτομα υποβάλλονται σε 
απάνθρωπα και εξευτελιστικά χειρουργεία, ορμονοθεραπείες και άλλες ιατρικές 
παρεμβάσεις, χωρίς τη συναίνεση τους. Αυτό συμβαίνει λόγω της ασυδοσίας των 
γιατρών και απουσία νομικών ρυθμίσεων. Τα μη συναινετικά αυτά χειρουργεία 
γίνονται χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι το φύλο αποτελεί φάσμα, και αποτελούν 
κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κακοποίηση της σωματικής 
ακεραιότητας και της προσωπικής αξιοπρέπειας.

Η OII Europe (Διεθνής Ίντερσεξ Οργανισμός στην Ευρώπη), ένας οργανισμός όπου 
συστεγάζονται οι οργανώσειςπου εργάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
ίντερσεξ ανθρώπων στην Ευρώπη, ιδρύθηκε την Ημέρα των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, στις 10 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια του 2ου Ίντερσεξ Φόρουμ, στη 
Στοκχόλμη το 2012.
Η OII Europe είναι μία αυτόνομη θυγατρική οργάνωση του , Organisation Internationale des 

Intersexués (OII  )  ,   ε  νός αποκεντρωμένου παγκόσμιου δικτύου ίντερσεξ οργανισμών, το 
οποίο ιδρύθηκε το 2003, και δραστηριοποιείται από τότε μέσω των εθνικών 
οργανισμών του σε κάθε περιοχή του κόσμου. 

Συμμετέχοντες Οργανισμοί:
Intersex Iceland
NNID of the Netherlands
OII Austria / VIMÖ
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OII Belgium / Genres Pluriels
OII Bulgaria
OII Francophonie
OII Germany / IVIM
OII Scandinavia / Intersex Scandinavia
TransInterQueer e.V. 
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Μετάφραση Ιωάννα Μακρή 
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