
Bakgrund 
 

Den 10 maj 2017 publicerade Amnesty International sin första granskning av människorättskränkningar 

som vissa personer med intersexvariationer får utstå (vissa identifierar sig som intersex). Rapporten 

“First, Do No Harm: Ensuring the Rights of Children with Variations of Sex Characteristics in Denmark 

and Germany” fokuserar särskilt på Danmark och Tyskland och de MR-kränkningar som begås mot 

personer med intersexvariationer där. Rapporten visar att framförallt barn genomgår icke-akuta, 

kränkande och oåterkalleliga medicinska ingrepp. Dessa oåterkalleliga ingrepp kan leda till långvarig 

fysisk och psykisk skada, med personer som under hela sin livstid lider av smärta, förlorad sexuell 

känslighet eller psykiska problem som i viss utsträckning är en konsekvens av sterilisering eller 

kastrering, till exempel. 

 

De medicinska procedurerna utförs oftast då situationen varken är akut eller livshotande och utan att de 

väldigt unga barnen har möjlighet att själva bestämma. Detta kränker fundamentala mänskliga 

rättigheter till hälsa, kroppsintegritet och självbestämmelse. 

 

År 2012 tog Tysklands etiska råd fram tydliga åtgärdsrekommendationer för , men ämnet har under 

flera år mött motstånd. Nu finns det äntligen en möjlighet att stoppa fortsatt lidande. Tysklands Federala 

Koalitionsavtal har föreslagit att onödiga medicinska ingrepp på barn med intersexvariationer ska 

förbjudas om det inte innebär en fara för livet. Däremot är det oklart när och hur denna motion ska bli 

lag. Därför sätter vi nu press på Tysklands regering och medlemmarna av Bundestag att de ska göra 

lagförslaget till verklighet. Engagera dig i vår kampanj riktad mot Tysklands justitieminister Katarina 

Barley och medlemmarna i Bundestag som har stor inflytande på problemet. Skicka ett mail nu, så barn 

med intersexvariationer kan börja åtnjuta bättre skydd utan fortsatt fördröjning. 

 

 
En tredje könsidentitet 
 

Den 15 augusti 2018 godkände Tysklands regering ett lagförslag att implementera ett avgörande av 

Tyska Federala Konstitutionsdomstolen om det ‘tredje könet’ alternativet. Avgörandet skapades hösten 

2017 och påstår att personer med intersexvariationer har rätten till en positiv designering av deras kön. 

Beslutet är en stor succe för synligheten och acceptansen av personer med intersexvariationer; 

däremot, grupper som förespråkar intersexvariationer är kritiska mot det Tyska Federala 

Inrikesministeriets lagförslag inte minst för att det fallerar att skydda barn med intersexvariationer mot 

skadliga medicinska behandlingar, vilket kräver en separat lag.  

 

   



Aktionsbegäran 
 

Mål: 
 

I slutet av 2019 i Tyskland ska, icke-akuta, kränkande och oåterkalleliga medicinska ingrepp med 

skadliga effekter inte längre utföras på bebisar och barn med intersexvariationer och att det skjuts upp 

tills att de är kapabla att själva kunna delta i beslutsprocessen och ge sitt samtycke. 

 

Delmål: 
- I slutet av 2018, ska problemet med icke-akuta, kränkande och oåterkalleliga medicinska 

ingrepp på individer med intersexvariationer få ökad uppmärksamhet i politiken och media i 

Tyskland. 

- I slutet av 2018, ska Tysklands regering offentligt upprepa sitt engagemang för att avsluta 

icke-akuta, kränkande och oåterkalleliga medicinska ingrepp på individer med 

intersexvariationer. 

- I mitten av 2019, ska regeringen tagit kliv mot att avsluta icke-akuta, kränkande och 

oåterkalleliga medicinska ingrepp på individer med intersexvariationer, genom att implementera 

sitt engagemang som en del av 2017 koalitionsavtal och i linje med mänskliga 

rättighetsprinciper- och standarder. 

 

Aktionsbeskrivning 
 

Vykortsaktion 
Ansvaret för medicinska ingrepp på personer med intersexvariationer ligger hos justitie- och 

konsumtionsskyddsministern, Dr Katarina Barley - hon är därför målet för denna aktion. Breven ska 

vara adresserade till följande adress: 

 

Federal Ministry of Justice and Consumer Protection 

Federal Minister Dr. Katharina Barley 

Mohrenstraße 37 

10117 Berlin 

Germany 

 

Mailaktion 
Aktion riktar sig mot Tysklands justitieminister, från vem vi förväntar oss kommer stötta våra krav och 

som vi tror har inflytande på problemet och kan sätta press på Tysklands regering. I PDF:n Upprop kan 

du läsa vad som ska skickas i mailet och justitieministerns emailadress. 

 
 
Aktionen pågår nu och fram till årsskiftet. Skriv ett brev eller mejla för barn med intersexvariationers 

rättigheter! 

 


