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A tillögur stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá Íslands

Umsögn okkar í stjórn Samtakanna ‘78 varðar 6. grein, (jafnræðisregluna) í II. 

kafla í tillögu stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnskipunarlaga. Við viljum leggja 

til eina breytingu á 6. grein sem er að bæta orðinu kynvitund (e. gender identity) 

inn í upptalningu á mismununarbreytum jafnræðisreglunnar.

Við leggjum því til að 6. greinin hljóði svo með viðbót okkar (skáletruð):

„6.gr. Jafnræði
Öll erum við jöfn fyrir lögum og skulum njóta mannréttinda án 
mismununar, svo sem vegna kynferðis, aldurs, arfgerðar, búsetu, 
efnahags, fötlunar, kynhneigðar , kynvitundar, kynþáttar, litarháttar, 
skoðana, stjórnmálatengsla, trúarbragða, tungumáls, uppruna, ætternis og 
stöðu að öðru leyti.

Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. “

Við lögðum fram sams konar breytingartillögu og þessa til stjórnlagaráðs í sumar 

ásamt 14 öðrum hagsmunafélögum og félagasamtökum hinsegin fólks. 

Atkvæðagreiðsla hjá stjórnlagaráði um tillöguna var mjög jöfn og munaði 

einungis einu atkvæði að hún yrði samþykkt. Ástæðan höldum við að sé fyrst og 

fremst sú að fólk skilji ekki til fullnustu merkingu hugtaksins kynvitund og hversu 

mikilvægt er að styðja við þennan hóp fólks. Mjög algengt er að fólk rugli saman 

hugtökunum kynhneigð og kynvitund en eins og sjá má í meðfylgjandi skýringu er 

um tvo mjög ólíka hluti að ræða.

„Orðið kynhneigð vísar tilgetu hvers einstaklings til að verða ástfanginn og laðast 

tilfinningalega og kynferðislega að einstaklingum a f  gagnstæðu kyni, sama kyni 

eða fleiri en einu kyni, og eiga náin og kynferðisleg samskipti við þá." 

(Alþjóðalögfræðinganefndin, 2007, bls. 6)

„Orðið kynvitund á við djúpstæða innri tilfinningu sérhverrar manneskju og 

einstaklingsbundna upplifun hennar á eigin kyni, sem getur samsvarað eða verið 

andstæð þvíkyni sem hún var talin hafa við fæðingu. Þar með talin er persónuleg 

upplifun á líkamanum (sem -  e f  það ergert a f  frjálsum vilja -  gæti falið ísér  

breytingar á líkamlegu útliti eða kynhlutverki með aðstoð lyfja, skurðaðgerða eða 

á annan hátt) og annars konar kyntjáning, s.s. klæðaburður, málfar og látbragð." 

(Alþjóðalögfræðinganefndin, 2007, bls. 6)
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Elsta heimild um orðið kynvitund í íslensku máli, er skv. Ritmálssafni Orðabókar 

Háskólans í ritinu Birtingi frá 1966, en þá var orðið ekki sett í samhengi við 

hinsegin fólk. Sem merkingarfræðileg þýðing fellur orðið kynvitund, að okkar 

mati, ákaflega vel að skilgreiningunni á enska hugtakinu „gender identity“ en 

landlæknisembættið virðist hafa þýtt enska hugtakið á táknfræðilegan hátt sem 

kynsemd. Það orð er þó ekki jafn gegnsætt merkingarlega og er ekki til í 

Ritmálssafni Orðabókar Háskólans þegar þetta er skrifað.

Áratugalöng mannréttindabarátta hinsegin fólks á Íslandi gegn mismunun hefur 

nýlega borið þann árangur að hjónabönd samkynhneigðra eru nú leyfð skv. 

lögum. Í lögum er skýrt kveðið á um bann við mismunun vegna kynhneigðar og 

þannig er hugtakið kynhneigð mismununarbreyta í íslenskum lögum.

Almennt er talið, að staða hinsegin fólks á Íslandi sé með því besta sem gerist í 

heiminum, að transfólki undanskildu. Nýleg skýrsla sýnir greinilega að staða 

transfólks á Íslandi er mun lakari en staða samkynhneigðra. Hvernig má það 

vera, ef löggjafinn skilur það sem svo að mismununarbreytan kynhneigð nái yfir 

bæði samkynhneigða og transfólk? Einmitt í þessari spurningu liggur svarið: Það 

vantar aðra mismununarbreytu og það er kynvitund. Mismunun samkynhneigðra 

er ekki aðeins vegna kynhneigðar heldur er t.d. hommum einnig mismunað ef 

þeir virðast kvenlegir, eða ef gerandinn telur hommann vera ókarlmannlegan. 

Þarna er um að ræða raunverulega eða ætlaða kynvitund hommans. 

Gagnkynhneigðum karlmönnum sem líkjast konum í útliti, fasi og klæðaburði er 

mismunað á sama hátt en ekki eftir kynhneigð. Fólki sem óskar eftir leiðréttingu 

á kyni er í sumum tilfellum mismunað vegna kynhneigðar, en svo til alltaf vegna 

kynvitundar. Eftir slíka kynleiðréttingu, minnkar mismununin verulega en er þó 

áfram til staðar.

Þarna er því um að ræða tvær óháðar mismununarbreytur, kynhneigð og 

kynvitund, sem af þekkingarleysi hefur verið slegið saman í eina. Þessar 

mismununarbreytur eru báðar notaðar í ráðleggingum 29 

mannréttindasérfræðinga um hvernig lagaumhverfi væri óskandi fyrir hinsegin 

fólk, hinum svokölluðu Yogyakarta grundvallarreglum. 

(Alþjóðalögfræðinganefndin, 2007)
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Þótt mannréttindabarátta hinsegin fólks sé í góðum farvegi á Íslandi er 

baráttunni alls ekki lokið. Enn má finna samfélög þar sem dauðarefsing liggur 

við, fyrir það eitt að vera hinsegin. Víða um heim býr hinsegin fólk við þann 

raunveruleika að refsing liggur við allri jákvæðri umræðu um málefni hinsegin 

fólks og þegar þetta er skrifað liggur t.d. fyrir rússneska þinginu tillaga um að 

banna alla opinbera umræðu um hinsegin fólk.

Við mannréttindadómstól Evrópu hafa fallið nokkrir dómar í málum um 

mismunun vegna kynvitundar er hafa stefnumótandi áhrif á íslenskan landsrétt. 

Ítarlega er fjallað um þá í riti MRSÍ er ber undirtitilinn: Stefnumótandi áhrif á 

Landsrétt (Anna Dögg Hermannsdóttir o.fl., 2000).

Söguleg tímamót urðu þann 17. júní 2011 þegar Suður-Afríka kynnti ályktun sem 

Mannréttindaráð S.Þ. samþykkti og „[staðfesti] algild mannréttindi og tekur til 

greina áhyggjur vegna ofbeldisverka og mismununar á grundvelli kynhneigðar 

og kynvitundar.“ („Historic Decision at the United Nations“, 2011). Þarna 

ályktaði Mannréttindaráð S.Þ. í fyrsta skipti um bæði kynhneigð og kynvitund. 

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóða lögfræðinganefndarinnar vísa þessi tvö orð til 

lesbía, homma, tvíkynhneigðra og transfólks (LGBT) auk draglistafólks og 

intersex fólks.

Í skýrslu Mannréttindastofnunar Sameinuðu þjóðanna um mansal, barnavændi 

og barnaklám 2004, var tekið fram að sú mikla mismunun sem ungt transgender 

fólk verður fyrir gerir þau að einum viðkvæmustu og jaðarsettustu ungmennum 

samfélagsins.

Transgender Europe (ww.tgeu.org) vann skýrslu í Trans Murder Monitoring 

verkefninu meðal annars um hlutfallslegt ofbeldi sem beint var gegn kynhneigð 

og kynvitund. Niðurstaðan var að um 60 % andláta voru afleiðing af ofbeldi eða 

mismunun vegna kynvitundar. Niðurstaðan var þannig að um 60 % ofbeldis 

beindist því gegn transfólki, þó svo að meðal látinna væru margir sem tilheyrðu 

LGBT minnihlutanum en voru tæplega transfólk.

Í fullkomnum heimi þyrfti ekki að telja upp allskonar minnihlutahópa sem 

bannað er að mismuna eins og kom fram í kynningu Suður-Afríku á áðurnefndri 

ályktun en þar var vitnað í 2. grein Mannréttindayfirlýsingar S.Þ.: „hver maður
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skal eiga kröfu á réttindum og frjálsræði og skal þar engan greinarmun gera“. 

(„Historic Decision at the United Nations“, 2011) Blóðug saga mannréttindabrota 

sýnir þó svo ekki verður um villst, að fólki var og er enn mismunað þrátt fyrir 

þetta skýra ákvæði.

Undanfarið hefur sífellt meira borið á fréttum af fólki, hvers kynvitund er önnur 

en almennings. Þessi hópur, fyrst og fremst transfólks, verður ítrekað fyrir 

margskonar ofbeldi og mismunun um heim allan og það er eins og það sé í lagi að 

hæðast að fólki með aðra kynvitund en almennt gerist.

Nú líður brátt að því að nefnd um stöðu transfólks á Íslandi skili af sér sínum 

tillögum til laga sem vonandi bæta stöðu þessa hóps til jafns við annað hinsegin 

fólk á Íslandi. Við málsmeðferð Alþingis á nýrri stjórnarskrá mætti taka skýrt 

fram, að jafnræðisreglan innihaldi ekki endanlega upptalningu á þeim 

mismununarbreytum sem henni er ætlað að ná yfir og að kynvitund sé þar á 

meðal. Við viljum þó eindregið hvetja Alþingi til að stíga skrefið til fulls til 

stuðnings mannréttindum þessa hóps og bæta þessu fallega orði kynvitund inn í 

upptalningu II. kafla, 6.gr. jafnræðisreglunnar. Þannig myndi löggjafinn ganga 

skrefi lengra en stjórnlagaráð treysti sér til og setja skýran tón í 

mannréttindabaráttu transfólks á Íslandi.

Guðmundur Helgason, Anna Jonna Ármannsdóttir,
formaður Samtakanna ‘78 varaformaður Samtakanna '78
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