Wat een man is, en wat een vrouw, is niet altijd even duidelijk. Soms
heeft een man ‘vrouwelijke’ en een vrouw juist ‘mannelijke’ eigenschappen.
Sommige mensen zien zichzelf niet als man of als vrouw, maar als mens.
De maatschappij verwacht wel dat we onszelf ‘man’ of ‘vrouw’ noemen.
Meisjes roze, jongens blauw. Maar wat als je afwijkt van die norm?

Transgender

Cisgender

Als je sekse niet overeenkomt met je
identiteit dan kun je jezelf transgender noemen. Bijvoorbeeld: je hebt het
lichaam van een jongen, maar je bent
in het echt een meisje of andersom.
Als je dan het lichaam wilt van wie je
echt bent dan kun je ‘in transitie gaan’
om je lichaam aan te passen. Maar dat
hoeft niet.

Als je sekse wel overeenkomt met je
identiteit dan kun je jezelf cisgender
noemen. Bijvoorbeeld: je hebt het lichaam van een meisje en je bent ook
echt een meisje, of je hebt het lichaam
van een jongen en je bent ook echt
een jongen. Dit komt het meeste voor,
daarom is de wereld verdeeld in ‘mannen’ en ‘vrouwen’.

intersekse-conditie

Geaardheid

Als je zowel biologische kenmerken
hebt van een vrouw als een man dan
ben je een mens met een intersekseconditie. Dat zie je meestal niet altijd
aan de buitenkant, vaak ook zijn het
chromosomen of is het hormonaal.
Ongeveer 1% van alle mensen hebben een intersekse-conditie. De meeste
mensen komen er pas in hun pubertijd achter, of zelfs nooit.

Of je verliefd wordt op mannen of
vrouwen of beide, of op een mix van
mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, zegt niets over je eigen
gender maar alles over je geaardheid.
Val je op mannen of vrouwen, dan ben
je of hetero, homo of lesbo. Val je op
mannen én vrouwen dan ben je bi, val
je op mensen dan ben je panseksueel.
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