
‘మధయ్�ంగ’ � అరధ్ం ఏ��?

మధయ్�ంగ వయ్�త్� ��రణ ��ష �� సతరీ ��ర 
లకష్�ల� (�ం�వయవ ��మ్ణం, �జ��� మ�� 
�����) స�పడ� �నన్�న శ�ర లకష్�ల� 
జ�మ్�త్�. 

�నవ శ�ర ��మ్ణం� ��ల�న ప��� ఉనన్ 
ప�ర�ల శ�ర ��మ్ణ వయ్�య్�ల ��త్ం�� 'మధయ్�ంగ' 
(intersex) అనన్ పదం ఒక ఛ�ం (umbrella) వం��. ��న్ 
సంద�భ్ల� మధయ్�ంగ �లకష్�� జననం సందరబ్ం�� 
క���త్� �� మ� ��న్ం�� ��� యవవ్న దశ�� 
�డగల�. ��న్ జ�య్ సంబంధ�న మధయ్�ంగ లకష్�� 
�� అస�పప్�� క��ంచ�.

���ల అ��యం ��రం జ��� 0.05 % �ం� 
1.7% వర� మధయ్�ంగ లకష్�ల� జ�మ్ం� అవ�శం ఉం�. 
ఇం�� అతయ్�క సంఖయ్ (1.7%) సహజం� ఎ�� 
��త్గల�� సంఖయ్ � స�నం. 

మధయ్�ం� ఐ ఉండడం ��క ��రక �ంగ లకష్�ల� 
సంబం�ం�న �షయం. మ�� ఇ� ఒక వయ్�త్ �కక్ 
�ం�కత  (sexual  orientation), �ండ� ��త్ం�� 
సంబం�ం�న� ��. ఒక మధయ్�ంగ వయ్�త్ ����, �, 
��బ్య�, ���స్వ� �� ఎ��స్వ� �వ�చ్�. 
అం��క �� సతరీ ���, ������� �� ఎ��� 
����� ��త్ం��వ�.
 
�� శ�ర లకష్�� ��ర��� �నన్ం� ఉం�ట వలల్, 
�నన్����, �దద్����, మధయ్�ంగ వయ్�త్ల�, 
కళం��� (�ప�నన్���) ఎం�, అ��గయ్ం �ం� 
రకిష్ంపబ� హ�క్, ��రక సమ�త, �ంస, �నన్�� 
�ం� రకష్ణ, స�నత, మ�� �వకష్ వం� ప�ర�ల 
మన� హ�క్ల ఉలల్ంఘన� ���బ�� ఉం��.

 

��క సమ�త

స���� ఆ�ద�గయ్�న �ట్���� (stereotype) 
� స�ప��ధం� �రచ్����� మధయ్�ంగ ���� 
అనవసర�న శ���తస్� త�తర �దయ్ ���ల� 
����త్ ఉండడం ప���.
 
�ల సంద�భ్ల� ��� ��� స��య�� (irreversible) 
ఇ�ం� �దయ్ ���� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� �శవ్త 
వయ్ంధతవ్ం, �ధ, �వ్�నం ��ప్వడం, �ం�క సప్రశ్� 
��ప్వడం, �ందయ్�, (depression) వం� ���ంతం 
�ర� �న�క వయ్ధల� ���య్� ��త్�. సంబం�త 
వయ్�త్�ం� (�ల సంద�భ్ల� తన� �� �రణ్యం 
����నంత �నన్ వయ�స్ ��) ��త్, అవ�హన�, 
సవ్సచ్ందం� ఇ�చ్న అ�మ� ��ం�� �తయ్ం 
జ���నన్ ఇ�ం� �దయ్ ���� �� ���క సమ�త 
హ�క్�, �ంస, అ�దరణ, ��దకర ఆచరణల� 
�రం� ఉం� హ�క్� హ�ంచవ�చ్�.

ఇ�ం� పదధ్�ల� తర� సంసక్ృ�, �ంగ �ధ� 
మ�� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల పటల్ వయ్�య్స� �� 
నమమ్�ల��, సభయ్ స�జం� ఇ��చ్�డం అ� 
��� సమ�ధ్ం��ం� ఉం��.
 
�వకష్� ��న �ఖ� బలవంత� ���స్�, ��క 
సమ�త� భంగం క��ంచడం వం� �నవ హ�క్ల 
ఉలల్ంఘన� ఎనన్�� �య్యం �య��.   ��పటల్ 
వయ్�య్స� �� ��దకర �ట్����స్ � �నన్�� 
�ం� వయ్వ��ల� ��స్�ంచడం, సమ�ధ్ంచడం �క 
��� వయ్��కం� ��డవల�న �ధయ్త ����� ఉం�. 
ఇ�ం� పదధ్�ల�, ��న్ సంద�భ్ల�, ఆ�గయ్ �యక 
పదధ్��� సమ�ధ్ం��� అవ�శం �� ఉం�. �� 
ఇ� తర� ��క సమ�త� రకిష్ంచ�� వయ్�త్గత 
�వ్����న్ �ర�ంచ�� మ�� ��య్�మ్య 
ప�షక్�ల అవ��ల� గమ�ంచ�, బల�న�న 
తరక్ం�� ఆ�రప�న సమరధ్��.
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UNFE - INTERSEX FACT SHEET IN TELUGU

�సత్�ల ప�ట్క 

ఇంట� ��స్ 
�రదృషట్వ��త్, అ�ం� త�ప్� నమమ్�ల�, ���క 
ఒ�త్�ల� ��య్� మధయ్�ం�ల త�ల్దం�� 
���ం��త్ ఉం��, ��, ఎ�ం� �దయ్వసర 
�చన� ���న్,  తవ్రపడవల�నంత అ�య్వశయ్కత �� 
���న్, ఆ పదధ్�ల �వ్� �నవహ�క్ల ఉలల్ంఘన 
జ���ందనడం �జం, అ�ం� పదధ్�ల� తమ 
అం����న్, మదద్�త్� ఇ�చ్ అవ�శం ఉండవ�చ్. ఈ 
అం���� తర�  ��వలల్ ఉతప్నన్�� త�క్ల �� 
�రఘ్��క పరయ్వ��ల� స�న స��రం �క�వడం 
వలల్�,  peer (సమ��న) స�య�ల� సంబంధ 
�ంధ�య్� �క�డం, మధయ్�ంగ �దద్ల��� �� 
��ం�ల� సంబం�� �క�వడం �రణం.

��మం� మధయ్�ంగ యవవ్��, వ�జ�� �� 
�లయ్ం� అ�వం� శ���తస్� ��ఉండడం �� 
మధయ్�ంగ లకష్�ల� ����య��� జ��న �య�న్ల 
��క ��గ్, �వకష్ �కక్ వ�త్��, ����తస్� వలల్ ఏరప్�న 
�శృత�న, ��కర�న �చలవలల్  ఎంత  ���క 
�న�క వయ్ధ� �� ఉం��,  అరధ్ం ���వ�చ్.  
��� ��మం� బలవంతం� ���స�పడ� �ంగ, 
�ం�క ��త్ం� వ�గ్�� ��� ��ట్�యబ�న�ట్� 
���త్�.
 
శ��క సమ�త, సవ్యం��ప�త్ � �రగ�య�� ��వం 
�� �దయ్ పరం� అవసరం��, ���� ఆ �దయ్ 
���ల� ���ం��. మధయ్�ంగ ���� �� 
��ం�� సమ��న ��స్�ం� మ�� సమ���ల 
మదద్� �ందగ�� ఉం��.

�నన్��

అ�క సంద�భ్ల� మధయ్�ంగ వయ్�త్�, �� మధయ్�ంగ 
వయ్�త్ అ� ���� �� �� ��త్ం�న �ం�క క�ట్�టల్ 
ప��� �ర� ����, ���ం� �� �నన్���, 
�షణ� ���యబడ��. వయ్�య్స �వన� 
వయ్��క�న చ�ట్� సహజం� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల పటల్ 
ఉనన్ �నన్��� ���ంచ�� పరయ్వ�నం� �� 
ఆ�గయ్ �వ� �ం�ట��, ��య్�య్సం��, �� 
�క�య్ల�� �డ�, ఉ�య్గ సంబం�త �ష�ల�� 
�నన్��, వయ్�య్స �వన� �ర���.
 

ఆ�గయ్ �వలం�ం� ���ల� �తం, మధయ్�ంగ వయ్�త్ల 
ఆ�గయ్ అవస�ల� అవసర�న స��త�న �కష్ణ, 
అవ�హ� మ�� ప��ఞ్నం �క�వడం వలల్ �� 
మధయ్�ంగ వయ్�త్ల ��య్క అవస�ల� ప�గణ�� 
����క ���న్�. ఆ �రణం� �� ఉ�త�న 
�వ���, మధయ్�ంగ వయ్�త్ల  సవ్యం ��ప��, �� 
శ�ర సమ�త, మ�� ఆ�గయ్ం� హ�క్ల�ద �రవం 
�ప�క���న్�.
 
జనన ��కరణ ప��, ఇతర అ��ర ప�ల� న��న 
�ష�ల�  ��ప్� అవసర�న�ప్� ��మం� 
మధయ్�ంగ వయ్�త్� అ�క ���న అడడ్ం��, �వకష్ 
ఎ��క్వల� వ�త్ం�.
 
మధయ్�ంగ ����� ��న్ ��య్క అడడ్ం�ల� 
ఎ��క్వల� వ�త్నన్�.  �� ఈ �నన్ శ�ర లకష్�ల 
�రణం�  ��ల��ం� ��� �ల�ం�న సంద�భ్� 
�ల ఉ�న్�. ఇ�ం� సంఘటన� �� ఎంత� 
�వకష్� ���నన్� సఫ్షట్ం ��త్�న్�.

 
ప�రకష్ణ మ�� ప��రం
 
�నవ హ�క్ల ఉలల్ంఘన�ం� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� రకష్ణ 
క�ప్ం��. అ�ం� ఉలల్ంఘన జ��న�ప్� ��త్ �థ్�� 
ప���ం� ఉలల్ంఘన� �లప్�న��� �కిష్ం��. 
���ల� సమరధ్వంత�న ప��క్రం���  త� 
ప��రం మ�� ఆ చరయ్� స�న ���� 
అం���� ఉం��.
 
�� హ�క్ల� ��వం �� చ�ట్�, �� ���� 
�రణ్�ం�/ ��� �� సమ�ల� మధయ్�ంగ 
వయ్�త్ల� �� తపప్క సం��ం��.

అ��ల అ�వృ�ధ్ �చన� 

ఆ���� 2013  � Sex  Discrimination  Amendment 
(Sexual  Orientation , Gender  Identity  and  Intersex  
Status) Act - � ఆ��ం�ం�. ఇ� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల 
�థ్�� ఒక ��య్క �వకష్ ���ంచవల�న �షయం� 
��త్ం�న �ద� చటట్�. ఆ����  �కక్ ��� 
(�రల్�ం�) మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� అ�మ���ం� జ��న 
బలవంత� ��ంబ �యం�ణ పదద్�ల� ��త్ �థ్� 
��రణ �� జ��ం�. 

Gender Identity, Gender Expression and Sex Charac-
teristics Act � ��ట్ (Malta) 2015 �� ఆ��ం�ం�. 
ఇ� �లల �ం�క లకష్�ల� ��కం� జ�� ��తస్, 
శ���తస్ల� ��ధం ��ంచ��� ఉ�ద్�ం�న �ద� 
చటట్ం. శ�ర లకష్�ల �రణం� �వకష్ �ప��న్ �� ఈ 
చటట్ం ����త్ం�. 

���వల�న చరయ్�:

����:

• మధయ్�ంగ ���ల �ం�క లకష్�ల� అనవసర�న 
శ���తస్�, �దయ్ ���� ���ం� �� శ�ర 
సమ�త� ���, �� �వ్����న్�ర�ం��.
 
• మధయ్�ంగ వయ్�త్�, �� ��ం�ల�, సమ��న 
మధయ్�ంగ వయ్�త్ల అ�భ�ల� ��న  సమంజస�న 
��స్�ం� మ�� సహ�రం అం�ం��. 

• మధయ్�ంగ లకష్�ల ��ప�క� �� �థ్��  ��, �దయ్, 
ఆ�గయ్ం, వృ�త్, �డ� మ�� �ర �వ� �ం� �టల్ 
�వకష్� ���ం��. సంబం�త �వకష్ వయ్��క అవ��ల 
�వ్� అ�ం� �వకష్� సం��ం��.
 

• మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� జ���నన్ �నవ హ�క్ల 
ఉలల్ంఘనల�, ��� �తస్��త్నన్ ��� చటట్ప��� 
���ం��, మ�� ���ల� సమరధ్వంత�న 
ప��క్రం మ�� ప��రం అం�� ���. 

• ��య �నవ హ�క్ల సంసథ్� మధయ్�ంగ �నవ 
హ�క్ల �థ్�� ప��ధన �యడ� �క �� అమ�� 
పరయ్�కిష్ం��. 

• మధయ్�ంగ వయ్�త్ల జనన �వ మ�� ఇతర అ��ర 
ప�ల� �ంగ ��త్ం�� అవస��� స����� 
స��యం క�ప్ం� చ�ట్� ���. 

• మధయ్�ంగ వయ్�త్ల ఆ�గయ్ం, �నవ హ�క్ల� ఆ�గయ్ 
�వలం�ం� ��� త� �కష్ణ ఇ�వ్�. మ�� మధయ్�ంగ 
���� �� త�ల్దం�ల� సమంజస�న సల��, 
సంరకష్ణ క�ప్ం��. మధయ్�ంగ వయ్�త్ల సవ్యం��ప�త్, 
శ�ర సమ�త, �ం�క లకష్�ల� �ర��యకం� 
వయ్వహ�ం��. 

• �య్య వయ్వసథ్�, వలస (immigration) ఆ��ల�, 
చ�ట్ల� అమ�జ��, ఆ�గయ్ �వలం�ం�, �దయ్ మ�� 
ఇతర సంసథ్ల� ప������ మధయ్�ంగ వయ్�త్ల పటల్ 
�రవం, ఇత�ల� స�న ��� వయ్వహ�ంచడం� 
�కష్ణ అం�� ���. 

• ప��ధన, చటట్, �జ�య రం�ల అ�వృ�ధ్ 
�రయ్��ల� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల�, సం�ల� 
సం��ంచడ��క �� �� ��పం��� అవ�శం 
క�ప్ం��. 

���:

•  �రత్ ప�కల��, �� మ�� ��� 
�రయ్��ల� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �� సం�ల గ��న్ 
��చ్�.

•  మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �� �నవ హ�క్ల  ఆం�ళనల� 
త� లకష్���, సమ�లయ్�న ��త్ం� క�ప్ం��. 

 •  మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �ం�కత �ంగ ��త్ం� �షయం� 
ఎ�ం� ఊహ��� ��ం� ��ల� ��� 
���.
 

� �న్���, ఇత�� �� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �ష�ల 
పటల్ ��ధయ్ం �పగల�:

•  మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� �వకష్, �ంస ��న�ప్� ��� 
వయ్��కం� ����.

•  మధయ్�ంగ వయ్�త్� �� ��ధ �ం�కత, �ంగ 
��త్ం�� క�� ఉండగలర� ��త్ం����.



‘మధయ్�ంగ’ � అరధ్ం ఏ��?

మధయ్�ంగ వయ్�త్� ��రణ ��ష �� సతరీ ��ర 
లకష్�ల� (�ం�వయవ ��మ్ణం, �జ��� మ�� 
�����) స�పడ� �నన్�న శ�ర లకష్�ల� 
జ�మ్�త్�. 

�నవ శ�ర ��మ్ణం� ��ల�న ప��� ఉనన్ 
ప�ర�ల శ�ర ��మ్ణ వయ్�య్�ల ��త్ం�� 'మధయ్�ంగ' 
(intersex) అనన్ పదం ఒక ఛ�ం (umbrella) వం��. ��న్ 
సంద�భ్ల� మధయ్�ంగ �లకష్�� జననం సందరబ్ం�� 
క���త్� �� మ� ��న్ం�� ��� యవవ్న దశ�� 
�డగల�. ��న్ జ�య్ సంబంధ�న మధయ్�ంగ లకష్�� 
�� అస�పప్�� క��ంచ�.

���ల అ��యం ��రం జ��� 0.05 % �ం� 
1.7% వర� మధయ్�ంగ లకష్�ల� జ�మ్ం� అవ�శం ఉం�. 
ఇం�� అతయ్�క సంఖయ్ (1.7%) సహజం� ఎ�� 
��త్గల�� సంఖయ్ � స�నం. 

మధయ్�ం� ఐ ఉండడం ��క ��రక �ంగ లకష్�ల� 
సంబం�ం�న �షయం. మ�� ఇ� ఒక వయ్�త్ �కక్ 
�ం�కత  (sexual  orientation), �ండ� ��త్ం�� 
సంబం�ం�న� ��. ఒక మధయ్�ంగ వయ్�త్ ����, �, 
��బ్య�, ���స్వ� �� ఎ��స్వ� �వ�చ్�. 
అం��క �� సతరీ ���, ������� �� ఎ��� 
����� ��త్ం��వ�.
 
�� శ�ర లకష్�� ��ర��� �నన్ం� ఉం�ట వలల్, 
�నన్����, �దద్����, మధయ్�ంగ వయ్�త్ల�, 
కళం��� (�ప�నన్���) ఎం�, అ��గయ్ం �ం� 
రకిష్ంపబ� హ�క్, ��రక సమ�త, �ంస, �నన్�� 
�ం� రకష్ణ, స�నత, మ�� �వకష్ వం� ప�ర�ల 
మన� హ�క్ల ఉలల్ంఘన� ���బ�� ఉం��.

 

��క సమ�త

స���� ఆ�ద�గయ్�న �ట్���� (stereotype) 
� స�ప��ధం� �రచ్����� మధయ్�ంగ ���� 
అనవసర�న శ���తస్� త�తర �దయ్ ���ల� 
����త్ ఉండడం ప���.
 
�ల సంద�భ్ల� ��� ��� స��య�� (irreversible) 
ఇ�ం� �దయ్ ���� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� �శవ్త 
వయ్ంధతవ్ం, �ధ, �వ్�నం ��ప్వడం, �ం�క సప్రశ్� 
��ప్వడం, �ందయ్�, (depression) వం� ���ంతం 
�ర� �న�క వయ్ధల� ���య్� ��త్�. సంబం�త 
వయ్�త్�ం� (�ల సంద�భ్ల� తన� �� �రణ్యం 
����నంత �నన్ వయ�స్ ��) ��త్, అవ�హన�, 
సవ్సచ్ందం� ఇ�చ్న అ�మ� ��ం�� �తయ్ం 
జ���నన్ ఇ�ం� �దయ్ ���� �� ���క సమ�త 
హ�క్�, �ంస, అ�దరణ, ��దకర ఆచరణల� 
�రం� ఉం� హ�క్� హ�ంచవ�చ్�.

ఇ�ం� పదధ్�ల� తర� సంసక్ృ�, �ంగ �ధ� 
మ�� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల పటల్ వయ్�య్స� �� 
నమమ్�ల��, సభయ్ స�జం� ఇ��చ్�డం అ� 
��� సమ�ధ్ం��ం� ఉం��.
 
�వకష్� ��న �ఖ� బలవంత� ���స్�, ��క 
సమ�త� భంగం క��ంచడం వం� �నవ హ�క్ల 
ఉలల్ంఘన� ఎనన్�� �య్యం �య��.   ��పటల్ 
వయ్�య్స� �� ��దకర �ట్����స్ � �నన్�� 
�ం� వయ్వ��ల� ��స్�ంచడం, సమ�ధ్ంచడం �క 
��� వయ్��కం� ��డవల�న �ధయ్త ����� ఉం�. 
ఇ�ం� పదధ్�ల�, ��న్ సంద�భ్ల�, ఆ�గయ్ �యక 
పదధ్��� సమ�ధ్ం��� అవ�శం �� ఉం�. �� 
ఇ� తర� ��క సమ�త� రకిష్ంచ�� వయ్�త్గత 
�వ్����న్ �ర�ంచ�� మ�� ��య్�మ్య 
ప�షక్�ల అవ��ల� గమ�ంచ�, బల�న�న 
తరక్ం�� ఆ�రప�న సమరధ్��.
 

�రదృషట్వ��త్, అ�ం� త�ప్� నమమ్�ల�, ���క 
ఒ�త్�ల� ��య్� మధయ్�ం�ల త�ల్దం�� 
���ం��త్ ఉం��, ��, ఎ�ం� �దయ్వసర 
�చన� ���న్,  తవ్రపడవల�నంత అ�య్వశయ్కత �� 
���న్, ఆ పదధ్�ల �వ్� �నవహ�క్ల ఉలల్ంఘన 
జ���ందనడం �జం, అ�ం� పదధ్�ల� తమ 
అం����న్, మదద్�త్� ఇ�చ్ అవ�శం ఉండవ�చ్. ఈ 
అం���� తర�  ��వలల్ ఉతప్నన్�� త�క్ల �� 
�రఘ్��క పరయ్వ��ల� స�న స��రం �క�వడం 
వలల్�,  peer (సమ��న) స�య�ల� సంబంధ 
�ంధ�య్� �క�డం, మధయ్�ంగ �దద్ల��� �� 
��ం�ల� సంబం�� �క�వడం �రణం.

��మం� మధయ్�ంగ యవవ్��, వ�జ�� �� 
�లయ్ం� అ�వం� శ���తస్� ��ఉండడం �� 
మధయ్�ంగ లకష్�ల� ����య��� జ��న �య�న్ల 
��క ��గ్, �వకష్ �కక్ వ�త్��, ����తస్� వలల్ ఏరప్�న 
�శృత�న, ��కర�న �చలవలల్  ఎంత  ���క 
�న�క వయ్ధ� �� ఉం��,  అరధ్ం ���వ�చ్.  
��� ��మం� బలవంతం� ���స�పడ� �ంగ, 
�ం�క ��త్ం� వ�గ్�� ��� ��ట్�యబ�న�ట్� 
���త్�.
 
శ��క సమ�త, సవ్యం��ప�త్ � �రగ�య�� ��వం 
�� �దయ్ పరం� అవసరం��, ���� ఆ �దయ్ 
���ల� ���ం��. మధయ్�ంగ ���� �� 
��ం�� సమ��న ��స్�ం� మ�� సమ���ల 
మదద్� �ందగ�� ఉం��.

�నన్��

అ�క సంద�భ్ల� మధయ్�ంగ వయ్�త్�, �� మధయ్�ంగ 
వయ్�త్ అ� ���� �� �� ��త్ం�న �ం�క క�ట్�టల్ 
ప��� �ర� ����, ���ం� �� �నన్���, 
�షణ� ���యబడ��. వయ్�య్స �వన� 
వయ్��క�న చ�ట్� సహజం� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల పటల్ 
ఉనన్ �నన్��� ���ంచ�� పరయ్వ�నం� �� 
ఆ�గయ్ �వ� �ం�ట��, ��య్�య్సం��, �� 
�క�య్ల�� �డ�, ఉ�య్గ సంబం�త �ష�ల�� 
�నన్��, వయ్�య్స �వన� �ర���.
 

ఆ�గయ్ �వలం�ం� ���ల� �తం, మధయ్�ంగ వయ్�త్ల 
ఆ�గయ్ అవస�ల� అవసర�న స��త�న �కష్ణ, 
అవ�హ� మ�� ప��ఞ్నం �క�వడం వలల్ �� 
మధయ్�ంగ వయ్�త్ల ��య్క అవస�ల� ప�గణ�� 
����క ���న్�. ఆ �రణం� �� ఉ�త�న 
�వ���, మధయ్�ంగ వయ్�త్ల  సవ్యం ��ప��, �� 
శ�ర సమ�త, మ�� ఆ�గయ్ం� హ�క్ల�ద �రవం 
�ప�క���న్�.
 
జనన ��కరణ ప��, ఇతర అ��ర ప�ల� న��న 
�ష�ల�  ��ప్� అవసర�న�ప్� ��మం� 
మధయ్�ంగ వయ్�త్� అ�క ���న అడడ్ం��, �వకష్ 
ఎ��క్వల� వ�త్ం�.
 
మధయ్�ంగ ����� ��న్ ��య్క అడడ్ం�ల� 
ఎ��క్వల� వ�త్నన్�.  �� ఈ �నన్ శ�ర లకష్�ల 
�రణం�  ��ల��ం� ��� �ల�ం�న సంద�భ్� 
�ల ఉ�న్�. ఇ�ం� సంఘటన� �� ఎంత� 
�వకష్� ���నన్� సఫ్షట్ం ��త్�న్�.

 
ప�రకష్ణ మ�� ప��రం
 
�నవ హ�క్ల ఉలల్ంఘన�ం� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� రకష్ణ 
క�ప్ం��. అ�ం� ఉలల్ంఘన జ��న�ప్� ��త్ �థ్�� 
ప���ం� ఉలల్ంఘన� �లప్�న��� �కిష్ం��. 
���ల� సమరధ్వంత�న ప��క్రం���  త� 
ప��రం మ�� ఆ చరయ్� స�న ���� 
అం���� ఉం��.
 
�� హ�క్ల� ��వం �� చ�ట్�, �� ���� 
�రణ్�ం�/ ��� �� సమ�ల� మధయ్�ంగ 
వయ్�త్ల� �� తపప్క సం��ం��.
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అ��ల అ�వృ�ధ్ �చన� 

ఆ���� 2013  � Sex  Discrimination  Amendment 
(Sexual  Orientation , Gender  Identity  and  Intersex  
Status) Act - � ఆ��ం�ం�. ఇ� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల 
�థ్�� ఒక ��య్క �వకష్ ���ంచవల�న �షయం� 
��త్ం�న �ద� చటట్�. ఆ����  �కక్ ��� 
(�రల్�ం�) మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� అ�మ���ం� జ��న 
బలవంత� ��ంబ �యం�ణ పదద్�ల� ��త్ �థ్� 
��రణ �� జ��ం�. 

Gender Identity, Gender Expression and Sex Charac-
teristics Act � ��ట్ (Malta) 2015 �� ఆ��ం�ం�. 
ఇ� �లల �ం�క లకష్�ల� ��కం� జ�� ��తస్, 
శ���తస్ల� ��ధం ��ంచ��� ఉ�ద్�ం�న �ద� 
చటట్ం. శ�ర లకష్�ల �రణం� �వకష్ �ప��న్ �� ఈ 
చటట్ం ����త్ం�. 

���వల�న చరయ్�:

����:

• మధయ్�ంగ ���ల �ం�క లకష్�ల� అనవసర�న 
శ���తస్�, �దయ్ ���� ���ం� �� శ�ర 
సమ�త� ���, �� �వ్����న్�ర�ం��.
 
• మధయ్�ంగ వయ్�త్�, �� ��ం�ల�, సమ��న 
మధయ్�ంగ వయ్�త్ల అ�భ�ల� ��న  సమంజస�న 
��స్�ం� మ�� సహ�రం అం�ం��. 

• మధయ్�ంగ లకష్�ల ��ప�క� �� �థ్��  ��, �దయ్, 
ఆ�గయ్ం, వృ�త్, �డ� మ�� �ర �వ� �ం� �టల్ 
�వకష్� ���ం��. సంబం�త �వకష్ వయ్��క అవ��ల 
�వ్� అ�ం� �వకష్� సం��ం��.
 

• మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� జ���నన్ �నవ హ�క్ల 
ఉలల్ంఘనల�, ��� �తస్��త్నన్ ��� చటట్ప��� 
���ం��, మ�� ���ల� సమరధ్వంత�న 
ప��క్రం మ�� ప��రం అం�� ���. 

• ��య �నవ హ�క్ల సంసథ్� మధయ్�ంగ �నవ 
హ�క్ల �థ్�� ప��ధన �యడ� �క �� అమ�� 
పరయ్�కిష్ం��. 

• మధయ్�ంగ వయ్�త్ల జనన �వ మ�� ఇతర అ��ర 
ప�ల� �ంగ ��త్ం�� అవస��� స����� 
స��యం క�ప్ం� చ�ట్� ���. 

• మధయ్�ంగ వయ్�త్ల ఆ�గయ్ం, �నవ హ�క్ల� ఆ�గయ్ 
�వలం�ం� ��� త� �కష్ణ ఇ�వ్�. మ�� మధయ్�ంగ 
���� �� త�ల్దం�ల� సమంజస�న సల��, 
సంరకష్ణ క�ప్ం��. మధయ్�ంగ వయ్�త్ల సవ్యం��ప�త్, 
శ�ర సమ�త, �ం�క లకష్�ల� �ర��యకం� 
వయ్వహ�ం��. 

• �య్య వయ్వసథ్�, వలస (immigration) ఆ��ల�, 
చ�ట్ల� అమ�జ��, ఆ�గయ్ �వలం�ం�, �దయ్ మ�� 
ఇతర సంసథ్ల� ప������ మధయ్�ంగ వయ్�త్ల పటల్ 
�రవం, ఇత�ల� స�న ��� వయ్వహ�ంచడం� 
�కష్ణ అం�� ���. 

• ప��ధన, చటట్, �జ�య రం�ల అ�వృ�ధ్ 
�రయ్��ల� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల�, సం�ల� 
సం��ంచడ��క �� �� ��పం��� అవ�శం 
క�ప్ం��. 

���:

•  �రత్ ప�కల��, �� మ�� ��� 
�రయ్��ల� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �� సం�ల గ��న్ 
��చ్�.

•  మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �� �నవ హ�క్ల  ఆం�ళనల� 
త� లకష్���, సమ�లయ్�న ��త్ం� క�ప్ం��. 

 •  మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �ం�కత �ంగ ��త్ం� �షయం� 
ఎ�ం� ఊహ��� ��ం� ��ల� ��� 
���.
 

� �న్���, ఇత�� �� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �ష�ల 
పటల్ ��ధయ్ం �పగల�:

•  మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� �వకష్, �ంస ��న�ప్� ��� 
వయ్��కం� ����.

•  మధయ్�ంగ వయ్�త్� �� ��ధ �ం�కత, �ంగ 
��త్ం�� క�� ఉండగలర� ��త్ం����.



‘మధయ్�ంగ’ � అరధ్ం ఏ��?

మధయ్�ంగ వయ్�త్� ��రణ ��ష �� సతరీ ��ర 
లకష్�ల� (�ం�వయవ ��మ్ణం, �జ��� మ�� 
�����) స�పడ� �నన్�న శ�ర లకష్�ల� 
జ�మ్�త్�. 

�నవ శ�ర ��మ్ణం� ��ల�న ప��� ఉనన్ 
ప�ర�ల శ�ర ��మ్ణ వయ్�య్�ల ��త్ం�� 'మధయ్�ంగ' 
(intersex) అనన్ పదం ఒక ఛ�ం (umbrella) వం��. ��న్ 
సంద�భ్ల� మధయ్�ంగ �లకష్�� జననం సందరబ్ం�� 
క���త్� �� మ� ��న్ం�� ��� యవవ్న దశ�� 
�డగల�. ��న్ జ�య్ సంబంధ�న మధయ్�ంగ లకష్�� 
�� అస�పప్�� క��ంచ�.

���ల అ��యం ��రం జ��� 0.05 % �ం� 
1.7% వర� మధయ్�ంగ లకష్�ల� జ�మ్ం� అవ�శం ఉం�. 
ఇం�� అతయ్�క సంఖయ్ (1.7%) సహజం� ఎ�� 
��త్గల�� సంఖయ్ � స�నం. 

మధయ్�ం� ఐ ఉండడం ��క ��రక �ంగ లకష్�ల� 
సంబం�ం�న �షయం. మ�� ఇ� ఒక వయ్�త్ �కక్ 
�ం�కత  (sexual  orientation), �ండ� ��త్ం�� 
సంబం�ం�న� ��. ఒక మధయ్�ంగ వయ్�త్ ����, �, 
��బ్య�, ���స్వ� �� ఎ��స్వ� �వ�చ్�. 
అం��క �� సతరీ ���, ������� �� ఎ��� 
����� ��త్ం��వ�.
 
�� శ�ర లకష్�� ��ర��� �నన్ం� ఉం�ట వలల్, 
�నన్����, �దద్����, మధయ్�ంగ వయ్�త్ల�, 
కళం��� (�ప�నన్���) ఎం�, అ��గయ్ం �ం� 
రకిష్ంపబ� హ�క్, ��రక సమ�త, �ంస, �నన్�� 
�ం� రకష్ణ, స�నత, మ�� �వకష్ వం� ప�ర�ల 
మన� హ�క్ల ఉలల్ంఘన� ���బ�� ఉం��.

 

��క సమ�త

స���� ఆ�ద�గయ్�న �ట్���� (stereotype) 
� స�ప��ధం� �రచ్����� మధయ్�ంగ ���� 
అనవసర�న శ���తస్� త�తర �దయ్ ���ల� 
����త్ ఉండడం ప���.
 
�ల సంద�భ్ల� ��� ��� స��య�� (irreversible) 
ఇ�ం� �దయ్ ���� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� �శవ్త 
వయ్ంధతవ్ం, �ధ, �వ్�నం ��ప్వడం, �ం�క సప్రశ్� 
��ప్వడం, �ందయ్�, (depression) వం� ���ంతం 
�ర� �న�క వయ్ధల� ���య్� ��త్�. సంబం�త 
వయ్�త్�ం� (�ల సంద�భ్ల� తన� �� �రణ్యం 
����నంత �నన్ వయ�స్ ��) ��త్, అవ�హన�, 
సవ్సచ్ందం� ఇ�చ్న అ�మ� ��ం�� �తయ్ం 
జ���నన్ ఇ�ం� �దయ్ ���� �� ���క సమ�త 
హ�క్�, �ంస, అ�దరణ, ��దకర ఆచరణల� 
�రం� ఉం� హ�క్� హ�ంచవ�చ్�.

ఇ�ం� పదధ్�ల� తర� సంసక్ృ�, �ంగ �ధ� 
మ�� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల పటల్ వయ్�య్స� �� 
నమమ్�ల��, సభయ్ స�జం� ఇ��చ్�డం అ� 
��� సమ�ధ్ం��ం� ఉం��.
 
�వకష్� ��న �ఖ� బలవంత� ���స్�, ��క 
సమ�త� భంగం క��ంచడం వం� �నవ హ�క్ల 
ఉలల్ంఘన� ఎనన్�� �య్యం �య��.   ��పటల్ 
వయ్�య్స� �� ��దకర �ట్����స్ � �నన్�� 
�ం� వయ్వ��ల� ��స్�ంచడం, సమ�ధ్ంచడం �క 
��� వయ్��కం� ��డవల�న �ధయ్త ����� ఉం�. 
ఇ�ం� పదధ్�ల�, ��న్ సంద�భ్ల�, ఆ�గయ్ �యక 
పదధ్��� సమ�ధ్ం��� అవ�శం �� ఉం�. �� 
ఇ� తర� ��క సమ�త� రకిష్ంచ�� వయ్�త్గత 
�వ్����న్ �ర�ంచ�� మ�� ��య్�మ్య 
ప�షక్�ల అవ��ల� గమ�ంచ�, బల�న�న 
తరక్ం�� ఆ�రప�న సమరధ్��.
 

�రదృషట్వ��త్, అ�ం� త�ప్� నమమ్�ల�, ���క 
ఒ�త్�ల� ��య్� మధయ్�ం�ల త�ల్దం�� 
���ం��త్ ఉం��, ��, ఎ�ం� �దయ్వసర 
�చన� ���న్,  తవ్రపడవల�నంత అ�య్వశయ్కత �� 
���న్, ఆ పదధ్�ల �వ్� �నవహ�క్ల ఉలల్ంఘన 
జ���ందనడం �జం, అ�ం� పదధ్�ల� తమ 
అం����న్, మదద్�త్� ఇ�చ్ అవ�శం ఉండవ�చ్. ఈ 
అం���� తర�  ��వలల్ ఉతప్నన్�� త�క్ల �� 
�రఘ్��క పరయ్వ��ల� స�న స��రం �క�వడం 
వలల్�,  peer (సమ��న) స�య�ల� సంబంధ 
�ంధ�య్� �క�డం, మధయ్�ంగ �దద్ల��� �� 
��ం�ల� సంబం�� �క�వడం �రణం.

��మం� మధయ్�ంగ యవవ్��, వ�జ�� �� 
�లయ్ం� అ�వం� శ���తస్� ��ఉండడం �� 
మధయ్�ంగ లకష్�ల� ����య��� జ��న �య�న్ల 
��క ��గ్, �వకష్ �కక్ వ�త్��, ����తస్� వలల్ ఏరప్�న 
�శృత�న, ��కర�న �చలవలల్  ఎంత  ���క 
�న�క వయ్ధ� �� ఉం��,  అరధ్ం ���వ�చ్.  
��� ��మం� బలవంతం� ���స�పడ� �ంగ, 
�ం�క ��త్ం� వ�గ్�� ��� ��ట్�యబ�న�ట్� 
���త్�.
 
శ��క సమ�త, సవ్యం��ప�త్ � �రగ�య�� ��వం 
�� �దయ్ పరం� అవసరం��, ���� ఆ �దయ్ 
���ల� ���ం��. మధయ్�ంగ ���� �� 
��ం�� సమ��న ��స్�ం� మ�� సమ���ల 
మదద్� �ందగ�� ఉం��.

�నన్��

అ�క సంద�భ్ల� మధయ్�ంగ వయ్�త్�, �� మధయ్�ంగ 
వయ్�త్ అ� ���� �� �� ��త్ం�న �ం�క క�ట్�టల్ 
ప��� �ర� ����, ���ం� �� �నన్���, 
�షణ� ���యబడ��. వయ్�య్స �వన� 
వయ్��క�న చ�ట్� సహజం� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల పటల్ 
ఉనన్ �నన్��� ���ంచ�� పరయ్వ�నం� �� 
ఆ�గయ్ �వ� �ం�ట��, ��య్�య్సం��, �� 
�క�య్ల�� �డ�, ఉ�య్గ సంబం�త �ష�ల�� 
�నన్��, వయ్�య్స �వన� �ర���.
 

ఆ�గయ్ �వలం�ం� ���ల� �తం, మధయ్�ంగ వయ్�త్ల 
ఆ�గయ్ అవస�ల� అవసర�న స��త�న �కష్ణ, 
అవ�హ� మ�� ప��ఞ్నం �క�వడం వలల్ �� 
మధయ్�ంగ వయ్�త్ల ��య్క అవస�ల� ప�గణ�� 
����క ���న్�. ఆ �రణం� �� ఉ�త�న 
�వ���, మధయ్�ంగ వయ్�త్ల  సవ్యం ��ప��, �� 
శ�ర సమ�త, మ�� ఆ�గయ్ం� హ�క్ల�ద �రవం 
�ప�క���న్�.
 
జనన ��కరణ ప��, ఇతర అ��ర ప�ల� న��న 
�ష�ల�  ��ప్� అవసర�న�ప్� ��మం� 
మధయ్�ంగ వయ్�త్� అ�క ���న అడడ్ం��, �వకష్ 
ఎ��క్వల� వ�త్ం�.
 
మధయ్�ంగ ����� ��న్ ��య్క అడడ్ం�ల� 
ఎ��క్వల� వ�త్నన్�.  �� ఈ �నన్ శ�ర లకష్�ల 
�రణం�  ��ల��ం� ��� �ల�ం�న సంద�భ్� 
�ల ఉ�న్�. ఇ�ం� సంఘటన� �� ఎంత� 
�వకష్� ���నన్� సఫ్షట్ం ��త్�న్�.

 
ప�రకష్ణ మ�� ప��రం
 
�నవ హ�క్ల ఉలల్ంఘన�ం� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� రకష్ణ 
క�ప్ం��. అ�ం� ఉలల్ంఘన జ��న�ప్� ��త్ �థ్�� 
ప���ం� ఉలల్ంఘన� �లప్�న��� �కిష్ం��. 
���ల� సమరధ్వంత�న ప��క్రం���  త� 
ప��రం మ�� ఆ చరయ్� స�న ���� 
అం���� ఉం��.
 
�� హ�క్ల� ��వం �� చ�ట్�, �� ���� 
�రణ్�ం�/ ��� �� సమ�ల� మధయ్�ంగ 
వయ్�త్ల� �� తపప్క సం��ం��.

అ��ల అ�వృ�ధ్ �చన� 

ఆ���� 2013  � Sex  Discrimination  Amendment 
(Sexual  Orientation , Gender  Identity  and  Intersex  
Status) Act - � ఆ��ం�ం�. ఇ� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల 
�థ్�� ఒక ��య్క �వకష్ ���ంచవల�న �షయం� 
��త్ం�న �ద� చటట్�. ఆ����  �కక్ ��� 
(�రల్�ం�) మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� అ�మ���ం� జ��న 
బలవంత� ��ంబ �యం�ణ పదద్�ల� ��త్ �థ్� 
��రణ �� జ��ం�. 

Gender Identity, Gender Expression and Sex Charac-
teristics Act � ��ట్ (Malta) 2015 �� ఆ��ం�ం�. 
ఇ� �లల �ం�క లకష్�ల� ��కం� జ�� ��తస్, 
శ���తస్ల� ��ధం ��ంచ��� ఉ�ద్�ం�న �ద� 
చటట్ం. శ�ర లకష్�ల �రణం� �వకష్ �ప��న్ �� ఈ 
చటట్ం ����త్ం�. 

���వల�న చరయ్�:

����:

• మధయ్�ంగ ���ల �ం�క లకష్�ల� అనవసర�న 
శ���తస్�, �దయ్ ���� ���ం� �� శ�ర 
సమ�త� ���, �� �వ్����న్�ర�ం��.
 
• మధయ్�ంగ వయ్�త్�, �� ��ం�ల�, సమ��న 
మధయ్�ంగ వయ్�త్ల అ�భ�ల� ��న  సమంజస�న 
��స్�ం� మ�� సహ�రం అం�ం��. 

• మధయ్�ంగ లకష్�ల ��ప�క� �� �థ్��  ��, �దయ్, 
ఆ�గయ్ం, వృ�త్, �డ� మ�� �ర �వ� �ం� �టల్ 
�వకష్� ���ం��. సంబం�త �వకష్ వయ్��క అవ��ల 
�వ్� అ�ం� �వకష్� సం��ం��.
 

• మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� జ���నన్ �నవ హ�క్ల 
ఉలల్ంఘనల�, ��� �తస్��త్నన్ ��� చటట్ప��� 
���ం��, మ�� ���ల� సమరధ్వంత�న 
ప��క్రం మ�� ప��రం అం�� ���. 

• ��య �నవ హ�క్ల సంసథ్� మధయ్�ంగ �నవ 
హ�క్ల �థ్�� ప��ధన �యడ� �క �� అమ�� 
పరయ్�కిష్ం��. 

• మధయ్�ంగ వయ్�త్ల జనన �వ మ�� ఇతర అ��ర 
ప�ల� �ంగ ��త్ం�� అవస��� స����� 
స��యం క�ప్ం� చ�ట్� ���. 

• మధయ్�ంగ వయ్�త్ల ఆ�గయ్ం, �నవ హ�క్ల� ఆ�గయ్ 
�వలం�ం� ��� త� �కష్ణ ఇ�వ్�. మ�� మధయ్�ంగ 
���� �� త�ల్దం�ల� సమంజస�న సల��, 
సంరకష్ణ క�ప్ం��. మధయ్�ంగ వయ్�త్ల సవ్యం��ప�త్, 
శ�ర సమ�త, �ం�క లకష్�ల� �ర��యకం� 
వయ్వహ�ం��. 

• �య్య వయ్వసథ్�, వలస (immigration) ఆ��ల�, 
చ�ట్ల� అమ�జ��, ఆ�గయ్ �వలం�ం�, �దయ్ మ�� 
ఇతర సంసథ్ల� ప������ మధయ్�ంగ వయ్�త్ల పటల్ 
�రవం, ఇత�ల� స�న ��� వయ్వహ�ంచడం� 
�కష్ణ అం�� ���. 

• ప��ధన, చటట్, �జ�య రం�ల అ�వృ�ధ్ 
�రయ్��ల� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల�, సం�ల� 
సం��ంచడ��క �� �� ��పం��� అవ�శం 
క�ప్ం��. 
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���:

•  �రత్ ప�కల��, �� మ�� ��� 
�రయ్��ల� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �� సం�ల గ��న్ 
��చ్�.

•  మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �� �నవ హ�క్ల  ఆం�ళనల� 
త� లకష్���, సమ�లయ్�న ��త్ం� క�ప్ం��. 

 •  మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �ం�కత �ంగ ��త్ం� �షయం� 
ఎ�ం� ఊహ��� ��ం� ��ల� ��� 
���.
 

� �న్���, ఇత�� �� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �ష�ల 
పటల్ ��ధయ్ం �పగల�:

•  మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� �వకష్, �ంస ��న�ప్� ��� 
వయ్��కం� ����.

•  మధయ్�ంగ వయ్�త్� �� ��ధ �ం�కత, �ంగ 
��త్ం�� క�� ఉండగలర� ��త్ం����.



‘మధయ్�ంగ’ � అరధ్ం ఏ��?

మధయ్�ంగ వయ్�త్� ��రణ ��ష �� సతరీ ��ర 
లకష్�ల� (�ం�వయవ ��మ్ణం, �జ��� మ�� 
�����) స�పడ� �నన్�న శ�ర లకష్�ల� 
జ�మ్�త్�. 

�నవ శ�ర ��మ్ణం� ��ల�న ప��� ఉనన్ 
ప�ర�ల శ�ర ��మ్ణ వయ్�య్�ల ��త్ం�� 'మధయ్�ంగ' 
(intersex) అనన్ పదం ఒక ఛ�ం (umbrella) వం��. ��న్ 
సంద�భ్ల� మధయ్�ంగ �లకష్�� జననం సందరబ్ం�� 
క���త్� �� మ� ��న్ం�� ��� యవవ్న దశ�� 
�డగల�. ��న్ జ�య్ సంబంధ�న మధయ్�ంగ లకష్�� 
�� అస�పప్�� క��ంచ�.

���ల అ��యం ��రం జ��� 0.05 % �ం� 
1.7% వర� మధయ్�ంగ లకష్�ల� జ�మ్ం� అవ�శం ఉం�. 
ఇం�� అతయ్�క సంఖయ్ (1.7%) సహజం� ఎ�� 
��త్గల�� సంఖయ్ � స�నం. 

మధయ్�ం� ఐ ఉండడం ��క ��రక �ంగ లకష్�ల� 
సంబం�ం�న �షయం. మ�� ఇ� ఒక వయ్�త్ �కక్ 
�ం�కత  (sexual  orientation), �ండ� ��త్ం�� 
సంబం�ం�న� ��. ఒక మధయ్�ంగ వయ్�త్ ����, �, 
��బ్య�, ���స్వ� �� ఎ��స్వ� �వ�చ్�. 
అం��క �� సతరీ ���, ������� �� ఎ��� 
����� ��త్ం��వ�.
 
�� శ�ర లకష్�� ��ర��� �నన్ం� ఉం�ట వలల్, 
�నన్����, �దద్����, మధయ్�ంగ వయ్�త్ల�, 
కళం��� (�ప�నన్���) ఎం�, అ��గయ్ం �ం� 
రకిష్ంపబ� హ�క్, ��రక సమ�త, �ంస, �నన్�� 
�ం� రకష్ణ, స�నత, మ�� �వకష్ వం� ప�ర�ల 
మన� హ�క్ల ఉలల్ంఘన� ���బ�� ఉం��.

 

��క సమ�త

స���� ఆ�ద�గయ్�న �ట్���� (stereotype) 
� స�ప��ధం� �రచ్����� మధయ్�ంగ ���� 
అనవసర�న శ���తస్� త�తర �దయ్ ���ల� 
����త్ ఉండడం ప���.
 
�ల సంద�భ్ల� ��� ��� స��య�� (irreversible) 
ఇ�ం� �దయ్ ���� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� �శవ్త 
వయ్ంధతవ్ం, �ధ, �వ్�నం ��ప్వడం, �ం�క సప్రశ్� 
��ప్వడం, �ందయ్�, (depression) వం� ���ంతం 
�ర� �న�క వయ్ధల� ���య్� ��త్�. సంబం�త 
వయ్�త్�ం� (�ల సంద�భ్ల� తన� �� �రణ్యం 
����నంత �నన్ వయ�స్ ��) ��త్, అవ�హన�, 
సవ్సచ్ందం� ఇ�చ్న అ�మ� ��ం�� �తయ్ం 
జ���నన్ ఇ�ం� �దయ్ ���� �� ���క సమ�త 
హ�క్�, �ంస, అ�దరణ, ��దకర ఆచరణల� 
�రం� ఉం� హ�క్� హ�ంచవ�చ్�.

ఇ�ం� పదధ్�ల� తర� సంసక్ృ�, �ంగ �ధ� 
మ�� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల పటల్ వయ్�య్స� �� 
నమమ్�ల��, సభయ్ స�జం� ఇ��చ్�డం అ� 
��� సమ�ధ్ం��ం� ఉం��.
 
�వకష్� ��న �ఖ� బలవంత� ���స్�, ��క 
సమ�త� భంగం క��ంచడం వం� �నవ హ�క్ల 
ఉలల్ంఘన� ఎనన్�� �య్యం �య��.   ��పటల్ 
వయ్�య్స� �� ��దకర �ట్����స్ � �నన్�� 
�ం� వయ్వ��ల� ��స్�ంచడం, సమ�ధ్ంచడం �క 
��� వయ్��కం� ��డవల�న �ధయ్త ����� ఉం�. 
ఇ�ం� పదధ్�ల�, ��న్ సంద�భ్ల�, ఆ�గయ్ �యక 
పదధ్��� సమ�ధ్ం��� అవ�శం �� ఉం�. �� 
ఇ� తర� ��క సమ�త� రకిష్ంచ�� వయ్�త్గత 
�వ్����న్ �ర�ంచ�� మ�� ��య్�మ్య 
ప�షక్�ల అవ��ల� గమ�ంచ�, బల�న�న 
తరక్ం�� ఆ�రప�న సమరధ్��.
 

�రదృషట్వ��త్, అ�ం� త�ప్� నమమ్�ల�, ���క 
ఒ�త్�ల� ��య్� మధయ్�ం�ల త�ల్దం�� 
���ం��త్ ఉం��, ��, ఎ�ం� �దయ్వసర 
�చన� ���న్,  తవ్రపడవల�నంత అ�య్వశయ్కత �� 
���న్, ఆ పదధ్�ల �వ్� �నవహ�క్ల ఉలల్ంఘన 
జ���ందనడం �జం, అ�ం� పదధ్�ల� తమ 
అం����న్, మదద్�త్� ఇ�చ్ అవ�శం ఉండవ�చ్. ఈ 
అం���� తర�  ��వలల్ ఉతప్నన్�� త�క్ల �� 
�రఘ్��క పరయ్వ��ల� స�న స��రం �క�వడం 
వలల్�,  peer (సమ��న) స�య�ల� సంబంధ 
�ంధ�య్� �క�డం, మధయ్�ంగ �దద్ల��� �� 
��ం�ల� సంబం�� �క�వడం �రణం.

��మం� మధయ్�ంగ యవవ్��, వ�జ�� �� 
�లయ్ం� అ�వం� శ���తస్� ��ఉండడం �� 
మధయ్�ంగ లకష్�ల� ����య��� జ��న �య�న్ల 
��క ��గ్, �వకష్ �కక్ వ�త్��, ����తస్� వలల్ ఏరప్�న 
�శృత�న, ��కర�న �చలవలల్  ఎంత  ���క 
�న�క వయ్ధ� �� ఉం��,  అరధ్ం ���వ�చ్.  
��� ��మం� బలవంతం� ���స�పడ� �ంగ, 
�ం�క ��త్ం� వ�గ్�� ��� ��ట్�యబ�న�ట్� 
���త్�.
 
శ��క సమ�త, సవ్యం��ప�త్ � �రగ�య�� ��వం 
�� �దయ్ పరం� అవసరం��, ���� ఆ �దయ్ 
���ల� ���ం��. మధయ్�ంగ ���� �� 
��ం�� సమ��న ��స్�ం� మ�� సమ���ల 
మదద్� �ందగ�� ఉం��.

�నన్��

అ�క సంద�భ్ల� మధయ్�ంగ వయ్�త్�, �� మధయ్�ంగ 
వయ్�త్ అ� ���� �� �� ��త్ం�న �ం�క క�ట్�టల్ 
ప��� �ర� ����, ���ం� �� �నన్���, 
�షణ� ���యబడ��. వయ్�య్స �వన� 
వయ్��క�న చ�ట్� సహజం� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల పటల్ 
ఉనన్ �నన్��� ���ంచ�� పరయ్వ�నం� �� 
ఆ�గయ్ �వ� �ం�ట��, ��య్�య్సం��, �� 
�క�య్ల�� �డ�, ఉ�య్గ సంబం�త �ష�ల�� 
�నన్��, వయ్�య్స �వన� �ర���.
 

ఆ�గయ్ �వలం�ం� ���ల� �తం, మధయ్�ంగ వయ్�త్ల 
ఆ�గయ్ అవస�ల� అవసర�న స��త�న �కష్ణ, 
అవ�హ� మ�� ప��ఞ్నం �క�వడం వలల్ �� 
మధయ్�ంగ వయ్�త్ల ��య్క అవస�ల� ప�గణ�� 
����క ���న్�. ఆ �రణం� �� ఉ�త�న 
�వ���, మధయ్�ంగ వయ్�త్ల  సవ్యం ��ప��, �� 
శ�ర సమ�త, మ�� ఆ�గయ్ం� హ�క్ల�ద �రవం 
�ప�క���న్�.
 
జనన ��కరణ ప��, ఇతర అ��ర ప�ల� న��న 
�ష�ల�  ��ప్� అవసర�న�ప్� ��మం� 
మధయ్�ంగ వయ్�త్� అ�క ���న అడడ్ం��, �వకష్ 
ఎ��క్వల� వ�త్ం�.
 
మధయ్�ంగ ����� ��న్ ��య్క అడడ్ం�ల� 
ఎ��క్వల� వ�త్నన్�.  �� ఈ �నన్ శ�ర లకష్�ల 
�రణం�  ��ల��ం� ��� �ల�ం�న సంద�భ్� 
�ల ఉ�న్�. ఇ�ం� సంఘటన� �� ఎంత� 
�వకష్� ���నన్� సఫ్షట్ం ��త్�న్�.

 
ప�రకష్ణ మ�� ప��రం
 
�నవ హ�క్ల ఉలల్ంఘన�ం� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� రకష్ణ 
క�ప్ం��. అ�ం� ఉలల్ంఘన జ��న�ప్� ��త్ �థ్�� 
ప���ం� ఉలల్ంఘన� �లప్�న��� �కిష్ం��. 
���ల� సమరధ్వంత�న ప��క్రం���  త� 
ప��రం మ�� ఆ చరయ్� స�న ���� 
అం���� ఉం��.
 
�� హ�క్ల� ��వం �� చ�ట్�, �� ���� 
�రణ్�ం�/ ��� �� సమ�ల� మధయ్�ంగ 
వయ్�త్ల� �� తపప్క సం��ం��.

అ��ల అ�వృ�ధ్ �చన� 

ఆ���� 2013  � Sex  Discrimination  Amendment 
(Sexual  Orientation , Gender  Identity  and  Intersex  
Status) Act - � ఆ��ం�ం�. ఇ� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల 
�థ్�� ఒక ��య్క �వకష్ ���ంచవల�న �షయం� 
��త్ం�న �ద� చటట్�. ఆ����  �కక్ ��� 
(�రల్�ం�) మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� అ�మ���ం� జ��న 
బలవంత� ��ంబ �యం�ణ పదద్�ల� ��త్ �థ్� 
��రణ �� జ��ం�. 

Gender Identity, Gender Expression and Sex Charac-
teristics Act � ��ట్ (Malta) 2015 �� ఆ��ం�ం�. 
ఇ� �లల �ం�క లకష్�ల� ��కం� జ�� ��తస్, 
శ���తస్ల� ��ధం ��ంచ��� ఉ�ద్�ం�న �ద� 
చటట్ం. శ�ర లకష్�ల �రణం� �వకష్ �ప��న్ �� ఈ 
చటట్ం ����త్ం�. 

���వల�న చరయ్�:

����:

• మధయ్�ంగ ���ల �ం�క లకష్�ల� అనవసర�న 
శ���తస్�, �దయ్ ���� ���ం� �� శ�ర 
సమ�త� ���, �� �వ్����న్�ర�ం��.
 
• మధయ్�ంగ వయ్�త్�, �� ��ం�ల�, సమ��న 
మధయ్�ంగ వయ్�త్ల అ�భ�ల� ��న  సమంజస�న 
��స్�ం� మ�� సహ�రం అం�ం��. 

• మధయ్�ంగ లకష్�ల ��ప�క� �� �థ్��  ��, �దయ్, 
ఆ�గయ్ం, వృ�త్, �డ� మ�� �ర �వ� �ం� �టల్ 
�వకష్� ���ం��. సంబం�త �వకష్ వయ్��క అవ��ల 
�వ్� అ�ం� �వకష్� సం��ం��.
 

• మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� జ���నన్ �నవ హ�క్ల 
ఉలల్ంఘనల�, ��� �తస్��త్నన్ ��� చటట్ప��� 
���ం��, మ�� ���ల� సమరధ్వంత�న 
ప��క్రం మ�� ప��రం అం�� ���. 

• ��య �నవ హ�క్ల సంసథ్� మధయ్�ంగ �నవ 
హ�క్ల �థ్�� ప��ధన �యడ� �క �� అమ�� 
పరయ్�కిష్ం��. 

• మధయ్�ంగ వయ్�త్ల జనన �వ మ�� ఇతర అ��ర 
ప�ల� �ంగ ��త్ం�� అవస��� స����� 
స��యం క�ప్ం� చ�ట్� ���. 

• మధయ్�ంగ వయ్�త్ల ఆ�గయ్ం, �నవ హ�క్ల� ఆ�గయ్ 
�వలం�ం� ��� త� �కష్ణ ఇ�వ్�. మ�� మధయ్�ంగ 
���� �� త�ల్దం�ల� సమంజస�న సల��, 
సంరకష్ణ క�ప్ం��. మధయ్�ంగ వయ్�త్ల సవ్యం��ప�త్, 
శ�ర సమ�త, �ం�క లకష్�ల� �ర��యకం� 
వయ్వహ�ం��. 

• �య్య వయ్వసథ్�, వలస (immigration) ఆ��ల�, 
చ�ట్ల� అమ�జ��, ఆ�గయ్ �వలం�ం�, �దయ్ మ�� 
ఇతర సంసథ్ల� ప������ మధయ్�ంగ వయ్�త్ల పటల్ 
�రవం, ఇత�ల� స�న ��� వయ్వహ�ంచడం� 
�కష్ణ అం�� ���. 

• ప��ధన, చటట్, �జ�య రం�ల అ�వృ�ధ్ 
�రయ్��ల� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల�, సం�ల� 
సం��ంచడ��క �� �� ��పం��� అవ�శం 
క�ప్ం��. 

���� �ష�స్ �సత్వ ప�ట్క (factsheet) ��కరణ/ అం��ర ప��. (����)
���� �ష�స్ మధయ్�ంగ �సత్వ ప�ట్క, ఆ�� �షల�� త�జ్� ���ట్ ఇంట�.��స్ ఆ�య (Intersex Asia) � �రం�ంచబ� RFSL �  �ప్నస్� �యబ�న�. 
ఈ సందరబ్ం� Intersex Asia,  హ��, మ�� �ం� �య (�ం� వరధ్�) ల� �� అం�ం�న స��రం, సవరణ� మ�� త�జ్�ల� సహ�రం �ర�, 
ధనయ్�ద�� ��య��త్ం�. 

���� �ష�స్ ఉ�త�, స�న ��రం (UN Free & Equal Campaign) మ�� OHCHR  �ం� ఈ త�జ్� ���ట్ సఫ�కృతం �వ��� అ�మ�, సహ�రం 
�ర� ��క్� ధనయ్�ద��. ఇ� �రత �శ �షల�� �ల ఆంగల్  �ష ప�� �ం� అన��ర త�జ్�. ఈ త�జ్�� ��య మధయ్�ంగ ఉదయ్మ �రయ్కరత్ల 
�వ్� స����� త� �ధం� ��క�ంచడం జ��న�. ���� �ష�స్ ఈ అన��ర ప�ం �కక్ ఖ�చ్త�వ్�� (accuracy) ఏ �ధ�న �దయ్త వ�ంచ�. 

���:

•  �రత్ ప�కల��, �� మ�� ��� 
�రయ్��ల� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �� సం�ల గ��న్ 
��చ్�.

•  మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �� �నవ హ�క్ల  ఆం�ళనల� 
త� లకష్���, సమ�లయ్�న ��త్ం� క�ప్ం��. 

 •  మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �ం�కత �ంగ ��త్ం� �షయం� 
ఎ�ం� ఊహ��� ��ం� ��ల� ��� 
���.
 

� �న్���, ఇత�� �� మధయ్�ంగ వయ్�త్ల �ష�ల 
పటల్ ��ధయ్ం �పగల�:

•  మధయ్�ంగ వయ్�త్ల� �వకష్, �ంస ��న�ప్� ��� 
వయ్��కం� ����.

•  మధయ్�ంగ వయ్�త్� �� ��ధ �ం�కత, �ంగ 
��త్ం�� క�� ఉండగలర� ��త్ం����.
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