
ΔΗΛΩΣΗ της 1ης Ευρωπαϊκής   Συνάντησης της   Intersex   Κοινότητας   (Βιέννη, 30 - 31 Μαρτίου 2017)  
VIENNA Statement

Στις 30 - 31 Μαρτίου 2017 στη Βιέννη της Αυστρίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση της κοινότητας OII Europe. Κατά τη
διάρκεια της κοινοτικής εκδήλωσης 28 ίντερσεξ άτομα από 16 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, άλλα ακτιβιστές και
άλλα όχι, συγκεντρώθηκαν  για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και τους ποικίλους στόχους και στρατηγικές τους για την
πλήρη  εφαρμογή  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων,  της  σωματικής  ακεραιότητας,  της  αυτοδιάθεσης  και  της  κοινωνικής
αποδοχής των ίντερσεξ ατόμων στην Ευρώπη.
Επιβεβαιώνουμε ότι οι ίντερσεξ άνθρωποι είναι πραγματικοί και υπάρχουν σε όλες τις εποχές, τις περιοχές και τις χώρες του
κόσμου.
Επικυρώνουμε τη Διακήρυξη της Μάλτας  και τα αιτήματά της, που διατυπώθηκαν στο 3ο Διεθνές Φόρουμ Intersex (2013),
καθώς και τους στόχους που διατυπώθηκαν από την 1η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Intersex στη Δήλωση της Ρίγας (2014).
Τονίζουμε επίσης το γεγονός ότι μέχρι σήμερα περισσότερες από 50 φορές όργανα των Ηνωμένων Εθνών, περιφερειακά και
εθνικά  όργανα  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  κάλεσαν  τις  κυβερνήσεις,  τους  υπεύθυνους  χάραξης  πολιτικής  και  τους
ενδιαφερόμενους να σταματήσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι ίντερσεξ άνθρωποι-
συμπεριλαμβανομένης  της  λήψης  των  απαραίτητων  νομοθετικών,  διοικητικών  και  άλλων  μέτρων  για  τη  διασφάλιση  του
σεβασμού της  φυσικής  ακεραιότητας  και  της  αυτονομίας  των  ίντερσεξ  ατόμων  και  για  να διασφαλιστεί  ότι  κανείς  δεν  θα
υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της βρεφικής ή της παιδικής ηλικίας σε μη επείγουσες ιατρικές ή χειρουργικές διαδικασίες με
σκοπό την επιλογή του φύλου του παιδιού.
Η διασφάλιση του δικαιώματος των ίντερσεξ ατόμων στη σωματική ακεραιότητα, τη φυσική αυτονομία και την αυτοδιάθεση
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε όλες τις ενέργειες που αναλαμβάνονται. Οι ίντερσεξ άνθρωποι  πρέπει να υποστηριχθούν
ώστε να  γίνουν  η κινητήρια δύναμη των κοινωνικών, πολιτικών και νομοθετικών αλλαγών που τους αφορούν.

Καλούμε λοιπόν τις κυβερνήσεις:
 Να  αναγνωρίσουν  τους  ίντερσεξ  ανθρώπους  ως  μια  κοινότητα  που  έχει  συγκεκριμένες  και  ζωτικές

ανάγκες και  ότι τα ανθρώπινα δικαιώματά τους χρήζουν προστασίας.

Για το σκοπό αυτό, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν αποφασιστική δράση, ώστε:
 Να εγκαταστήσουν νομοθετικές προστασίες που απαγορεύουν τις  ιατρικές παρεμβάσεις  σε παιδιά με

παραλλαγές  των  χαρακτηριστικών  φύλου,  για  κοινωνικούς,  ψυχοκοινωνικούς,  πολιτιστικούς  ή
κοσμητικούς/αισθητικούς λόγους.  Είναι  απαραίτητη  η απαγόρευση  του ακρωτηριασμού των  ίντερσεξ
γεννητικών οργάνων (Intersex Genital Mutilation, IGM ), καθώς είναι ισοδύναμος με τον ακρωτηριασμό
των  γυναικείων  γεννητικών  οργάνων  (FGM)  που διενεργείται  ιατρικά.  Η  απαγόρευση  μπορεί  να
περιλαμβάνει την  ψήφιση νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα
που διενεργούν ή βοηθούν σε τέτοιες επεμβάσεις.

 Να  διασφαλίσουν  ότι  οι  ιατροί  ή  άλλοι  επαγγελματίες  δεν  εκτελούν  καμία  θεραπεία  με  σκοπό  την
τροποποίηση  των  χαρακτηριστικών  φύλου,  η  οποία  μπορεί  να  αναβληθεί  έως  ότου  το  άτομο  που
πρόκειται  να  υποβληθεί  σε  αυτήν  να  είναι  σε  θέση  να  παράσχει  πλήρη,  ελεύθερη  και  ενημερωμένη
συγκατάθεση.  Ιατρικές  και  ψυχολογικές  θεραπείες  που  πραγματοποιούνται  χωρίς  την  ελεύθερη,
προσωπική και πλήρως ενημερωμένη συγκατάθεση του ίντερσεξ ατόμου, εκτός των περιπτώσεων που
είναι αναγκαίες για τη ζωή του, πρέπει να καταστούν μη νόμιμες. Η ενημερωμένη συγκατάθεση απαιτεί
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ενημέρωση  για  εναλλακτικές  επιλογές,  στις  οποίες  ενδεικτικά  συμπεριλαμβάνονται  ιατρικές,
ψυχολογικές,  κοινωνιολογικές  και  σχετικές  με  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα  πληροφορίες.  Η  παροχή
συμβουλών  από  ομοτίμους  (άλλα  ίντερσεξ  άτομα,  peer-support)  πρέπει  να  λαμβάνεται  υποχρεωτικά
υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 Να  διασφαλίσουν  ότι  τα  ίντερσεξ  άτομα  προστατεύονται  από  τις  διακρίσεις.  Για  το  σκοπό  αυτό,  οι
κυβερνήσεις πρέπει να εγκαθιδρύσουν συνταγματικές και νομοθετικές προστασίες κατά των διακρίσεων,
των  εγκλημάτων  μίσους  και  της  ρητορικής  μίσους  στο  έδαφος  των  χαρακτηριστικών  φύλου.  Εάν  η
προσθήκη ενός νέου εδάφους δεν είναι εφικτή, τα «χαρακτηριστικά φύλου» πρέπει να περιλαμβάνονται
ρητά στο έδαφος του «φύλου». Οι ίντερσεξ άνθρωποι πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και
προστασίες που παρέχονται στους άλλους πολίτες.

 Να παρέχουν αποζημιώσεις  στα ίντερσεξ  άτομα που υπέστησαν ιατρικά περιττές  ή  εξευτελιστικές   /
τραυματικές θεραπείες.

Στον  τομέα  της  εκπαίδευσης,  καλούμε  τις  κυβερνήσεις,  τα  πανεπιστημιακά  ιδρύματα και  τα
σχολεία κάθε βαθμίδας να αναλάβουν δράση ώστε:

 Να συμπεριλάβουν την ίντερσεξ πραγματικότητα (διαφυλικότητα) ως υποχρεωτικό μέρος των σχολικών
προγραμμάτων σπουδών, ειδικά στη βιολογία και τη σεξουαλική εκπαίδευση.

 Να ενημερώσουν /επιμορφώσουν τους επαγγελματίες που διαδραματίζουν ρόλο στη διαπροσωπική ζωή
των  ανθρώπων,  συμπεριλαμβανομένων,  ενδεικτικά,  των  μελλοντικών  ιατρών,  χειρουργών,  μαιών,
νοσοκόμων,  βοηθών  υγειονομικής  περίθαλψης,  δασκάλων,  καθηγητών  και  διοικητικών  υπαλλήλων
σχετικά  με  την  ύπαρξη  ατόμων  με  παραλλαγές  των  χαρακτηριστικών  φύλου  και  της  ίντερσεξ
πραγματικότητας.  Όλη  η  επιμόρφωση  θα  πρέπει  να  παρέχεται  υπό  την  οπτική  της
αποπαθολογικοποίησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 Να εγκαθιδρύσουν ίντερσεξ-συμπεριληπτικές  πολιτικές, κατά του εκφοβισμού στα σχολεία.
Τα σχολεία θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι δραστηριότητες με βάση το φύλο μπορεί να δυσκολεύουν 
και να αποκλείουν κάποια ίντερσεξ παιδιά.

Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης καλούμε τις κυβερνήσεις, τις ιατρικές ενώσεις και 
σωματεία, τις ασφαλιστικές εταιρίες και άλλους φορείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής που 
εργάζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ώστε 

 Να διασφαλίσουν την πλήρη πρόσβαση των ίντερσεξ ατόμων στο ιατρικό τους ιστορικό.

 Να επιμορφώσουν όλους τους επαγγελματίες υγείας και παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με 
την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σεβασμού απέναντι στα ίντερσεξ άτομα και τη διασφάλιση του 
απορρήτου των προσωπικών τους δεδομένων.

 Να καλύπτουν όλες τις ανάγκες που σχετίζονται με την υγεία των ίντερσεξ ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκλήθηκαν από προηγούμενες ιατρικές και ψυχολογικές ή 
ψυχιατρικές παρεμβάσεις.

Όσον αφορά τη στήριξη των ίντερσεξ ατόμων και των οικογενειών τους, καλούμε τις κυβερνήσεις 

 Να διασφαλίσουν ότι η παροχή συμβουλών από ομοτίμους, η οποία προσεγγίζει ζητήματα 
διαφυλικότητας με τρόπο αποπαθολογικοποίησης και συμβατό με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 
επικεφαλής τους ίντερσεξ  ενήλικες, είναι εύκολα διαθέσιμη σε γονείς, φροντιστές, οικογένειες, ίντερσεξ 
παιδιά και ίντερσεξ ενήλικες.

 Να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής που προσεγγίζουν ζητήματα 
διαφυλικότητας με τρόπο αποπαθολογικοποίησης και συμβατό με τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι 
εύκολα διαθέσιμες σε γονείς, φροντιστές, οικογένειες, ίντερσεξ παιδιά και ίντερσεξ ενήλικες.



Στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ, media), καλούμε όλους τους επαγγελματίες του 
τομέα, καθώς και τουςφορείς δεοντολογίας των μέσων ενημέρωσης

 Να αυξήσουν τις θετικές αναπαραστάσεις σε οποιαδήποτε μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε πρόκειται για 
ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, βιβλία, άρθρα περιοδικών και άλλα οπτικοακουστικά μέσα.

 Να συζητούν τα ίντερσεξ ζητήματα χωρίς αρνητική προδιάθεση και χωρίς να αναπαράγουν 
προκαταλήψεις, στερεότυπα ή υποθέσεις.

 Να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με ποικιλομορφίες των χαρακτηριστικών φύλου και τα ίντερσεξ ζητήματα 
δεν αντιμετωπίζονται ως “εξωτικά” ή “ξένα” με κανέναν τρόπο. Τα συμβούλια Τύπου (π.χ. ΕΣΡ) και άλλοι 
φορείς δεοντολογίας που σχετίζονται με τα μέσα ενημέρωσης (π.χ. ΕΣΗΕΑ) θα πρέπει να αναλάβουν 
δράση για να διασφαλίσουν ότι δεν γίνονται διακρίσεις στους ίντερσεξ ανθρώπους και ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματά τους γίνονται σεβαστά.

Όσον αφορά τους δείκτες φύλου και τις εγκαταστάσεις με έμφυλους διαχωρισμούς, καλούμε τις 
κυβερνήσεις

 Να νομοθετήσουν μια εύκολη διοικητική διαδικασία ώστε να διευκολύνεται η αλλαγή καταχώρισης του 
γένους / φύλου στη βάση του αυτοπροσδιορισμού και της προσωπικής δήλωσης. Πρέπει να υπάρχει 
διαθέσιμος ουδέτερος δείκτης φύλου.

 Να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις (τουαλέτες, αποδυτήρια) χωρίς φύλο για όλους τους ανθρώπους.

 Να μην επιτρέπουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις να απαιτούν έμφυλους 
ενδυματολογικούς κώδικες. Μολονότι το κοινωνικό φύλο και το βιολογικό φύλο (γένος) αποτελούν δύο 
ξεχωριστές πτυχές ενός ατόμου, το δυαδικό φύλο είναι επιβλαβές, ειδικά για τα ίντερσεξ άτομα.

Τα σύμμαχα/υποστηρικτικά άτομα οφείλουν να γνωρίζουν ότι

 Δεν πρέπει να εργαλειοποιούν τα ίντερσεξ βιώματα ή ζητήματα για τους δικούς τους σκοπούς.

 Οι ίντερσεξ ακτιβιστές χρειάζονται την υποστήριξή τους.

 Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξωτικοποιούν τους ίντερσεξ ανθρώπους, να χρησιμοποιούν τους 
ίδιους και τα ίντερσεξ ζητήματα συμβολικά ή ως “άλλοθι” ή να σφετερίζονται ίντερσεξ χρηματοδοτήσεις.

 Πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν γλώσσα αποκλεισμού ή παθολογικοποιητικούς όρους (όπως 
“μεσοφυλικός-ή-ό”, “ερμαφρόδιτος-η-ο”, “διαταραχές της ανάπτυξης φύλου (DSD)”, κ.α).

 Πρέπει να δημιουργήσουν ασφαλείς χώρους για τα ίντερσεξ άτομα.

 Πρέπει να ενημερωθούν για ζητήματα διαφυλικότητας και χαρακτηριστικών φύλου από τα ίδια τα 
ίντερσεξ άτομα, χωρίς να τα πιέζουν να παρέχουν στοιχεία παρά τη θέλησή τους. Να αναζητήσουν 
τοπικές ή περιφερειακές ίντερσεξ οργανώσεις και να χρησιμοποιούν τις πηγές που αυτές παρέχουν.

 Πρέπει να προωθήσουν τα ίντερσεξ δικαιώματα ως ανθρώπινα δικαιώματα.

 Η συμμαχία/υποστήριξη εκδηλώνεται με ενέργειες, όχι με ταυτότητες, δηλαδή, ο προσδιορισμός κάποιου 
ως σύμμαχος δεν αρκεί για να είναι σύμμαχος, πρέπει και να δρα ως τέτοιος.

Τίποτα για εμάς - χωρίς εμάς!

Πρωτότυπο κείμενο με υπογραφές: 
https://oiieurope.org/statement-1st-european-intersex-community-event-vienna-30st-31st-march-2017/ 
Μετάφραση στα ελληνικά: Intersex Greece
Προσκαλούμε όλους τους ίντερσεξ ανθρώπους, τις οργανώσεις τους και τους συμμάχους μας να 
συνυπογράψουν τη Δήλωση της Βιέννης. Αν θέλετε να προσθέσετε το όνομα ή την οργάνωσή σας, 
παρακαλούμε συμπληρώστε αυτήν την φόρμα. 
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