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LAAT ZE NIET BUITEN DE MAATSCHAPPIJ
VALLEN
Regeringsleiders en overheden moeten meer oog hebben voor de rechten van lesbiennes, biseksuelen, transvrouwen en vrouwen met een
intersekse-conditie, vindt Irene Hemelaar. Want waarom zegt de maatschappij bijvoorbeeld dat je altijd óf man óf vrouw moet zijn? De
directeur LHBTI-emancipatie van Amsterdam Gay Pride is dit jaar VN vrouwen- vertegenwoordiger. In oktober wil ze deze thema’s
aankaarten tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York.

tekst Martijn Nobel

Hoe vind je het dat je tot vrouwenvertegenwoordiger bent gekozen?
‘Dit is bijna het hoogst haalbare voor een activist als ik. En dat ik onderdeel mag uitmaken van de Nederlandse

regeringsdelegatie die in oktober naar de Verenigde Naties gaat, betekent dat de overheid achter mijn boodschap staat. Een

grote eer.’

Wat is die boodschap?
‘Of je nu lesbisch bent of biseksueel, een transvrouw of een vrouw met een intersekse-conditie, iedereen is gelijk. Ik vind dat

er meer aandacht moet komen voor de rechten van deze groep.’

Vrouwen met een intersekse-conditie?
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‘Dat zijn vrouwen die behalve vrouwelijke óók mannelijke kenmerken hebben – bij mannen is het andersom. Soms zijn dit

uiterlijke kenmerken, soms zit het in de chromosomen, bijvoorbeeld dat vrouwen het XY-chromosoom hebben in plaats van

XX. Als een maatschappij zegt dat je alleen óf man óf vrouw kunt zijn, dan sluit je deze groep uit. Iets normaals als naar een

openbaar toilet gaan, kunnen ze al als vervelend ervaren. Krijgen ze te horen: “Je bent op de verkeerde wc.” Een andere

ergernis is dat je op de meest onlogische momenten op formulieren moet invullen wat je geslacht is, bijvoorbeeld bij het

afsluiten van een telefoon- of krantenabonnement. Je kunt dan kiezen tussen man of vrouw, maar er is meer dan dat.’

Dat aankruisen, is toch ook weer niet zo’n groot probleem?
‘Dat er beperkt wordt gedacht over op wat voor manier je mens kunt zijn, is voor degenen met een intersekse-conditie en

transpersonen wél vervelend. Buiten de maatschappij vallen, is misschien een te groot begrip, maar in de gesprekken die ik

met verschillende mensen heb gevoerd, vertellen ze dat ze het gevoel hebben dat het nooit over hén gaat.’

Vind je dat baby’s waarvan niet helemaal duidelijk is wat het geslacht is, geopereerd moeten worden?
‘Alleen als dat wegens gezondheidsredenen noodzakelijk is. Niet wanneer dit gebeurt om voor een bepaald geslacht te

kiezen. Die keuze kan later immers verkeerd uitpakken. Laat het lekker zoals het is. Als een arts een baby ziet met een klein

piemeltje én schaamlippen, dan willen sommige artsen, maar ook de ouders, dat er voor een bepaald geslacht wordt

gekozen. Maar als alles goed functioneert, de baby geen lichamelijke problemen heeft, bijvoorbeeld bij het plassen, kun je

ook wachten tot een kind zelf in staat is om een keuze te maken. Een volwassene kan bovendien voor zichzelf later ook

bepalen: ik ben content met hoe ik ben, ik hoef niet geopereerd te worden. Want het kan zijn dat iemand zich helemaal man

of vrouw voelt, maar geen behoefte heeft aan een geslachtsoperatie om de genderidentiteit bevestigd te krijgen.’ •


