
Τι ευχόµαστε να
γνώριζαν οι γονείς µας
   Η InterACT Youth είναι µια οµάδα εφήβων
και 20χρονων ίντερσεξ υποστηρικτών, που
προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία
           γύρω από τα ίντερσεξ ζητήµατα.
Όλα µας είχαµε διαφορετικές εµπειρίες µε 
 τους γονείς µας και δηµιουργήσαµε αυτό το 
     φυλλάδιο για να προετοιµάσουµε άλλες
     οικογένειες µε ίντερσεξ παιδιά για αυτό 

το ταξίδι που έχουν µπροστά τους.

www.interactyouth.org
www.interactadvocates.org

365 Boston Post Road Suite 163
Sudbury, MA 01776

info@interactadvocates.org
707-793-1190

 Σαν κηδεµόνες µας, οι αποφάσεις σας
επηρεάζουν το πεπρωµένο µας. Να
θυµάστε, κάθε παιδί είναι µοναδικό
και θα αναπτύξει διαφορετικούς τρόπους
διαχείρισης. Να είστε προετοιµασµένοι 
να µας παρέχετε πολλαπλές µορφές

υποστήριξης, στη διάρκεια του
ταξιδιού µας.

••••• • • •• •• ••••
Η interACT Youth είναι ένας χώρος για να 
υψώσουν τη φωνή τους τα νεαρά ίντερσεξ 
άτοµα, να µοιραστούν τις ιστορίες τους
και να αλλάξουν τον κόσµο.

InterACT: Υποστηρικτές της ίντερσεξ νεολαίας

"Όσα νιώθετε για το παιδί σας έχουν αξία, 
αλλά ταυτόχρονα το ίντερσεξ παιδί σας
πρόκειται να µεγαλώσει και να εξελιχθεί 
σε ένα αυτόνοµο άτοµο. Πρέπει να νιώσετε  
ότι η οπτική σας ίσως δεν είναι πάντα
συµβατή µε αυτή την πραγµατικότητα."

Αδέρφια
•  Είναι σηµαντικό να γνωρίζει όλη η οικογένεια.

•  Μπορεί να ζηλέψω τις εµπειρίες των αδερφιών µου 
   στην εφηβεία, και το ότι µπορούν να κάνουν παιδιά.

•  Βοηθήστε µε να νιώσω αγαπητό και ξεχωριστό παιδί
   ακριβώς επειδή είµαι διαφορετικό κι όχι παρόλο που
   είµαι διαφορετικό.

•  Μπορεί να µετανιώνω ή να λυπάµαι που δεν µπορώ
   να µοιραστώ το βίωµα/τη γνώση µου µε τα νεαρότερα 
   αδέρφια µου όταν βρεθούν στην εφηβεία τους.

Θεραπευτική Υποστήριξη
•  Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζω πως έχω την επιλογή
   να ζητήσω βοήθεια. 
•  Να ξέρετε ότι είναι εντάξει για µένα να πάω να δω 
   έναν ψυχοθεραπευτή κι αυτό δεν µε κάνει “τρελό”. Το
    να είσαι ίντερσεξ µπορεί να είναι δύσκολα διαχειρίσιµο.
•  Δεν αποτυγχάνετε αν ζητήσω να δω θεραπευτή.

•  Ψάξτε για οµάδες υποστήριξης και ρωτήστε µε αν
   θέλω να ενταχθώ σε κάποια. Είναι ενδυναµωτικό
   να συναντάς άλλους ίντερσεξ ανθρώπους.

Κατανόηση
•  Προσπαθήστε να συναντήσετε γονείς άλλων ίντερσεξ
   παιδιών. Δηµιουργήστε το δίκτυό σας, ώστε να µη
   νιώθετε µόνοι.
•  Μην υποθέτετε πώς νιώθω: Ρωτήστε µε.

•  Να ακούτε.

•  Να είστε προσεχτικοί µε τα λόγια και τις πράξεις σας.
   Το θέµα αφορά τη δική µου ζωή, όχι τη δική σας.

•  Ναι, τα πράγµατα θα επηρεάσουν και τη δική σας ζωή, αλλά η
   προτεραιότητά σας είναι να είστε για µένα εκεί, 
   στη διάρκεια όλων εκείνων των καθοριστικών 
   για τη ζωή µου στιγµών.

Υποστηρίζουµε την ίντερσεξ νεολαία

Η interACT Youth είναι ένα πρότζεκτ της



Συνεργασία
•  Αυτό θα είναι ένα ταξίδι πιο δύσκολο από ότι ίσως 
   φαντάζεστε.

•  Πάρτε χρόνο και διαχειριστείτε τα δικά σας συναισθήµατα.

•  Δεν φταίτε εσείς σε κάτι. 

•  Αναγνωρίστε πόσο σηµαντικό είναι όλο αυτό για 
   την ταυτότητά µου.

•  Ακόµα κι αν έχω συµβιβαστεί µε αυτό που µου
   συµβαίνει, δε σηµαίνει ότι το έχω ξεπεράσει κιόλας.

•  Παρακαλώ µη µου λέτε πώς πρέπει να νιώθω.

•  Μη µε συγκρίνετε µε άλλες, «χειρότερες» περιπτώσεις. 

•  Χρειάζοµαι να µου ανοίγετε ευκαιρίες να συζητώ για το σώµα
  µου. Μπορεί να δυσκολεύοµαι να το κάνω από µόνο µου.

•  Μην κρατάτε µυστικά από µένα για το σώµα µου. 
   Δε θέλω να περιµένω να µεγαλώσω για να 
   ανακαλύψω ότι εσείς τα ξέρατε όλα από την αρχή.

•  Δίνετέ µου τις πληροφορίες σε δόσεις. Το να τα ακούσω
   όλα µαζί ταυτόχρονα µπορεί να µε συντρίψει.

•  Συνεννοηθείτε µεταξύ σας οι γονείς πριν µου µιλήσετε·
   να είστε προετοιµασµένοι να αντιµετωπίσετε µαζί 
   την αντίδρασή µου.

•  Να είστε έτοιµοι να απαντήσετε τις ερωτήσεις µου.
   Δε θέλω να καταφεύγω στο ίντερνετ για απαντήσεις.

•  Μην αντιµετωπίζετε τη διάγνωσή µου σα βάρος
   και µη µε λυπάστε, γιατί έτσι θα νιώθω ότι 
   κάτι δεν πάει καλά µε µένα.

Αποκάλυψη στους άλλους
•  Μακάρι να µη µε αφήνατε έξω από τη συζήτηση, 
   όταν αποκαλύψατε την κατάσταση µου στην 
   υπόλοιπη οικογένεια.

•  Αν έχετε ήδη µιλήσει γι'αυτό σε άλλους ανθρώπους,
   παρακαλώ να µου το πείτε. Θα προτιµούσα να µην 
   το ανακαλύψω αργότερα µόνο µου.

•  Ενηµερώστε µε αν θελήσετε να το µοιραστείτε µε τρίτους.
   Κατανοώ ότι χρειάζεστε κι εσείς να µιλάτε γι’ αυτό
   αλλά πρόκειται για τη δική µου ιστορία και θα έπρεπε
   να έχω λόγο στο ποιος τη µαθαίνει.

•  Ενθαρρύνετέ µε να αποφασίσω σε ποιον θέλω να το πω,
   και να σκεφτώ τα θετικά και τα αρνητικά της τυχόν 
   αποκάλυψης. Δε θέλω να το πω σε κάποιον και να 
   µετανιώσω µετά.

•  Να µε υπερασπίζεστε, ειδικά αν είµαι πολύ µικρό
   για να υπερασπιστώ τον εαυτό µου.

•  Οι δάσκαλοι και τα σχολικά βιβλία πιθανόν να µην
   έχουν πληροφορίες σχετικά. Κι αυτό µπορεί να 
   κάνει το σχολείο µια δύσκολη εµπειρία για µένα.

•  Ρωτήστε µε αν συµφωνώ να στείλετε ανώνυµα φυλλάδια 
   ενηµέρωσης στο σχολείο µου. Αν µάθουν ότι υπάρχει ένα
   ίντερσεξ παιδί στο σχολείο, ίσως ευαισθητοποιηθούν. 

•  Να είστε διακριτικοί όταν συζητάτε για τις “συνήθεις” 
   εµπειρίες. Το να µιλάτε για πραγµατικότητες που εγώ 
   δε θα βιώσω, µπορεί να µε πληγώνει (π.χ. εγκυµοσύνη).

•  Βοηθήστε τα µέλη της οικογένειας να καταλάβουν 
   την πραγµατικότητα του δικού µου σώµατος, και ότι 
   σχετικές ερωτήσεις µπορεί να προκαλέσουν φόρτιση.

•  Άλλο διακριτικότητα και άλλο µυστικοπάθεια.
   Λέγοντάς µου ότι δεν πρέπει να το πω
   σε κανέναν, το κάνει αµέσως 
   κάτι ντροπιαστικό.

Αντιµετωπίζοντας
        τους γιατρούς

•  Αφήνετε να επιλέγω ποιος θέλω να µε συνοδεύει στα
   ραντεβού µου. Ίσως θέλω και τους δυο σας εκεί!

•  Κάποιες φορές χρειάζεται να µιλήσω ιδιωτικά µε έναν 
   γιατρό. Κατανοήστε το και να ρωτήστε αν πρέπει να φύγετε.

•  Ενηµερώστε µε για τα δικαιώµατά µου ως ασθενή. Αν
   δεν τα γνωρίζετε, τότε ενηµερωθείτε πρωτού µε φέρετε
   σε ένα µη ασφαλές περιβάλλον.

•  Οι γιατροί θα έχουν µεγάλη περιέργεια για το σώµα µου.
   Μην επιτρέψετε να µε µεταχειριστούν σαν πειραµατόζωο.

•  Ίσως δεν αντιληφθώ ότι η εξέταση απο πολλούς γιατρούς
   µαζί, µπορεί να µε επηρεάσει αργότερα. Ενθαρρύνετέ 
   να λέω “όχι” οποτεδήποτε νιώθω άβολα.

•  Κάντε τη δική σας έρευνα, γίνετε εσείς οι ειδικοί για
   το σώµα µου. Μην αφήνετε κανένα γιατρό να σας 
   µιλήσει για κάτι µη αναστρέψιµο χωρίς πρώτα να 
   έχετε ενηµερωθεί διεξοδικά.

•  Οι εξετάσεις γεννητικών οργάνων είναι αρκετά δυσάρεστες  
   για έναν ενήλικα. Πόσο µάλλον για ένα παιδί! Βοηθήστε
   µε να νιώσω όσο πιο άνετα γίνεται σε τέτοιες εξετάσεις.

•  Συµπεριλάβετε µε στη συζήτηση µε τον γιατρό µου.
   Μη µιλάτε για µένα σα να µην είµαι εκεί.

•  Ενηµερωθείτε καλύτερα για τις επιλογές µου σχετικά
   µε θεραπείες ορµονικής υποκατάστασης (HRT) και δώστε 
   µου µια εικόνα των συνεπειών που µπορεί να επιφέρει
   στο σώµα µου. Να είστε “ανοιχτοί” στη δοκιµή
   διαφορετικών επιλογών.

•  Μην αφήνετε τους γιατρούς να µε πιέζουν σε άµεσες
   αποφάσεις. Συχνά δεν χρειάζεται καµία άµεση παρέµβαση.

•  Συµβουλευτείτε µια διαφορετική οµάδα ειδικών και µέλη
   της κοινότητας, που µπορούν να µας βοηθήσουν να
   κατανοήσουµε και να διαχειριστούµε αυτές τις εµπειρίες!•

•
•••

Αυτό δεν είναι κάτι
που εσείς ή εγώ µπορούµε
 να το περάσουµε µόνοι·

χρειαζόµαστε ο ένας 
τον άλλον!

Υποστηρίζουµε την ίντερσεξ νεολαία

«Μπορεί να συµπεριφέροµαι 

σαν να είµαι καλά, ακόµα και 

όταν δεν είµαι» Μετάφραση
& επιµέλεια:


