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Tak copak se vám narodilo? ChlapeÄ•ek nebo holÄ•iÄ•ka? BohuÅ¾el, obÄ•as se pÅ™ihodí, Å¾e to není tak jednoznaÄ•né... Ro
jsou mnohdy zdÄ›&scaron;eni tím, &bdquo;co&ldquo; se jim to narodilo za dítÄ› a prosí lékaÅ™e o Ä•asný zákrok, aby dítÄ› byl
normální. LékaÅ™i se tomu povÄ›t&scaron;inou nevzpírají. I jejich cílem je dosaÅ¾ení normality jedince. Ov&scaron;em co v
tÄ›chto souvislostech znamená být normální?

NÄ›kdy ani nejde o tÄ›lesné zdraví, ale o to, aby dítÄ› dostálo sociálním nárokÅ¯m. KaÅ¾dý musí mít jedno ze dvou
povolených pohlaví, staÄ•í se podívat do dokumentÅ¯. Ani jazyk nepoÄ•ítá s tÅ™etím rodem &ndash; pravidla slu&scaron;ného
chování nám zapovídají mluvit o nÄ›kom ve stÅ™edním rodÄ›, pokud výslovnÄ› nezdÅ¯razníme, Å¾e jde o dítÄ›. V ÄŒesku se
nevede diskuse o pÅ™ípadech lidí, kteÅ™í vyboÄ•ují z tradiÄ•ního fyzického vnímání muÅ¾Å¯ a Å¾en. Å˜eÄ• je o intersex osob
také intersexuálech, kteÅ™í se narodili s obojími pohlavními orgány, mají jiné chromozomy. Nebo fyzicky vypadají na
opaÄ•né pohlaví, neÅ¾ mají zapsané v obÄ•anském prÅ¯kazu. OstatnÄ›, sami tito se to dozvídají aÅ¾ ve 20 nebo 30 letech, do
doby Å¾ijí normální Å¾ivoty; naopak jiné pÅ™ípady se Å™e&scaron;í chirurgicky uÅ¾ v dÄ›tství, coÅ¾ mÅ¯Å¾e dotÄ•eným lid
problémy s jejich sexualitou v dospÄ›losti. Intersexualita zahrnuje také osoby, které byly dÅ™íve oznaÄ•ovány jako
hermafroditi, protoÅ¾e se u nich vyvinuly muÅ¾ské i Å¾enské pohlavní orgány. PrávÄ› z tohoto dÅ¯vodu se problém
Å™e&scaron;í uÅ¾ v útlém dÄ›tství, a to nejÄ•astÄ›ji chirurgickým zákrokem, pÅ™i kterém jsou jedny orgány odstranÄ›ny, nebo
pomocí patÅ™iÄ•ných hormonÅ¯. Mezi intersexuální jedince v&scaron;ak patÅ™í i osoby, jejichÅ¾ genitálie se jeví jako
jednoznaÄ•nÄ› Å¾enské/muÅ¾ské, ale ve skuteÄ•nosti jsou nositeli genetické informace opaÄ•ného pohlaví. Tito lidé
naru&scaron;ují tradiÄ•ní dÄ›lení svÄ›ta na muÅ¾ský a Å¾enský, protoÅ¾e jednoznaÄ•né urÄ•ení jejich pohlaví mÅ¯Å¾e být &n
pÅ™inejmen&scaron;ím zpoÄ•átku &ndash; velmi problematické. Mají nejednoznaÄ•né pohlavní orgány, nebo mají pÅ™ítomny
oboje. Také jde o lidi, u kterých se vyskytuje variabilita v chromozomálním pohlaví vÅ¯Ä•i biologickému. Taková
nejednoznaÄ•nost se jim do Å¾ivota promítá nÄ›kolika zpÅ¯soby. NÄ›které osoby mohou mít kvÅ¯li hormonÅ¯m nestandardní
fyzický vývoj &ndash; muÅ¾i mohou vypadat jako Å¾eny, pÅ™ípadnÄ› naopak. V nÄ›kterých pÅ™ípadech mohou mít fyzické z
pohlaví. ÄŒasto proto tito lidé naráÅ¾ejí na nepochopení vÄ›t&scaron;inové populace. Musí pak neustále potvrzovat a
dokazovat svou identitu. Problém nastává, pokud mají obÄ•anku na nÄ›jaké pohlaví a vypadají jako pohlaví opaÄ•né. ÄŒást
intersex osob dlouho netu&scaron;í, Å¾e se jich tento problém týká. ÄŒasto se to dozvídají pozdÄ›ji mezi 20 aÅ¾ 30 lety a do t
doby Å¾ijí normální Å¾ivot muÅ¾e nebo Å¾eny. Problém nastává tÅ™eba v okamÅ¾iku, kdy chtÄ›jí zaloÅ¾it rodinu. NapÅ™í
ve chvíli, kdy nemohou otÄ›hotnÄ›t, zajdou na kliniku, kde se to vlastnÄ› dozvÄ›dí&hellip; Tomuto trendu vy&scaron;ly vstÅ™íc
i sociální sítÄ›. V rámci genderové korektnosti uÅ¾ nemusíte na facebooku v USA uvádÄ›t, jestli jste muÅ¾, nebo Å¾ena. Máte
výbÄ›r Å™adu dal&scaron;ích moÅ¾ností. MÅ¯Å¾ete být napÅ™íklad jedinec orientovaný transgenderovÄ› (cítíte se být nÄ›kým
urÄ•uje va&scaron;e pohlaví), mÅ¯Å¾ete být intersexuál (Ä•lovÄ›k, jehoÅ¾ vnitÅ™ní nebo vnÄ›j&scaron;í pohlavní orgány jsou
odli&scaron;né od tÄ›ch typicky muÅ¾ských nebo Å¾enských) stejnÄ› jako mÅ¯Å¾ete být tÅ™eba osobou, která se oznaÄ•uje:
conforming (lidé, kteÅ™í se neztotoÅ¾Åˆují s kategorií muÅ¾e ani Å¾eny). Aby zÅ¯stali korektní a nedotkli se opravdu nikoho,
napÅ™íklad v londýnském metru oslovení &bdquo;Ladies and Gentlemen&ldquo;, tedy dámy a pánové, na pozdrav:
&bdquo;Good morning everyone,&ldquo; coÅ¾ bychom mohli pÅ™eloÅ¾it jako &bdquo;Dobré ráno v&scaron;em&ldquo;.

P. S. Tato problematika se uÅ¾ mnohokráte pÅ™etÅ™ásala v situacích, kdy se pochybovalo o Å¾enskosti nÄ›kterých sportovk
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