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Áskorun til Alþingis íslendinga.

Á aðalfundi FAS, Samtaka foreldra og aðstandenda samkynhneigðra, var 

eftirfarandi áskorun til Alþingis íslendinga samþykkt:

Foreldrar og aðstandendur samkynhneigðra skora á Alþingi íslendinga að 

breyta hjúskaparlögum nr. 31/1993 á þann veg að þau þjóni bæði 

gagnkynhneigðu og samkynhneigðu fólki.

Með því einu að breyta gildissviði laganna í 1. gr. og setja að lögin gildi 

um hjúskap tveggja einstaklinga, en ekki karls og konu eins og nú er, og 

hnika til orðalagi hér og þar í lögunum, næðist þetta fram.

Reykjavík, 6. desember 2005,

Stjóm FAS.
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Greinargerð
Með áskorun til Alþingis íslendinga 

frá FAS, Samtökum foreldra og aðstandenda samkynhneigðra.

Samtök foreldra og aðstandenda samkynhneigðra, þakka Alþingi íslendinga, fyrir 
mikilvæg skref sem stigin hafa verið í mannréttindabaráttu samkynhneigðra með laga- 
setningu til að jafiia stöðu ástvina okkar, lesbía og homma. Nú síðast með frumvarpi 
til laga sem lagt var frarn á Alþingi í nóvember 2005 og tekur á réttindum samkyn- 
hneigðra til ættleiðinga, gervifijóvgunar og til að fá óvígða sambúð skráða í þjóðskrá.

Á aðalfundi FAS 2005 var samþykkt áskorun, þar sem foreldrar og aðstandendur 
samkynhneigðra skora á Alþingi íslendinga að breyta hjúskaparlögum nr. 31/1993 á 
þann veg að þau þjóni bæði gagnkynhneigðu og samkynhneigðu fólki. Með því væri 
lagalegu jafiirétti náð og samkynhneigðum sem og gagnkynhneigðum, bömum þeirra 
og fjölskyldum, mætt af virðingu á hamingjustundum lífsins þegar hjúskapur er 
innsiglaður milli tveggja einstaklinga.

Við vekjum athygli á því að slík lagasetning er í samræmi við Jafnréttisáætlun 
kirkjunnar frá 1999. Þar segir í inngangi:

Jafnréttisáætlun kirkjunnar er ætlað að marka leiðir í átt til þess að þjóðkirkjan verði stofiiun 
og samfélag sem geti með sanni mælt af reynslu: “Guð fer ekki í manngreinarálit.” “Hér er 
enginn Gyðingur né grískur, þræll né fijáls maður, karl né kona. Þér eruð öll eitt í Kristi Jesú.” 
Og þetta á ekki að vera orðin ein, heldur raunveruleiki, viðurkenning manngildis og jafiiréttis 
allra jarðar bama, og lifandi viðmiðun sem áminni, ákæri, leiðbeini og leiðrétti kirkjuna þegar 
hún fer afvega.

Þjóðkirkjan harmar ranglæti og misrétti sem kirkjan hefur átt aðild að vitandi og óafvitandi, 
og vanrækslu sína hvað varðar vitnisburð um þann Guð sem fer ekki í manngreinarálit.

Þjóðkirkjan þakkar þeim konum og körlum sem fyrr og síðar hafa gengið fiam fyrir skjöldu 
til að minna kirkju og samfélag á skyldur sínar, vakið athygli á neyðarópum þeirra sem 
rangindum eru beitt og leitað nýrra leiða í vitnisburðinum um kærleika Guðs og náð.

Þjóðkirkjan vill biðja og vinna að komu þess dags þegar Kristur heflir í heilögum anda 
sínum endumýjað ásjónu jarðar og leitt réttlæti, frið og frelsi til sigurs og vill með 
guðsþjónustu sinni, fræðslu og kærleiksþjónustu vera tákn, verkfæri og farvegur þeirrar 
framtíðarsýnar (Heimild: Jafnréttisáætlun kirkjunnar. Biskupsstofa, október 1999, bls. 1).

Við vísum til þess að hjúskaparlögin nr. 31/1993 eru ekki margorð um grundvallar- 
sjónarmið eða gildi hjúskaparins, en þau byggjast á eftirfarandi atriðum:

• Fijálst samkomulag um lífssamband. Samband sem auðvelt er að komast í og tiltölulega 
auðvelt er að komast úr

• Jafhrétti og samstaða hjóna. Stofiiun hjúskapar er tiyggð sem grundvallarmannréttindi í 
stjómarskrá og alþjóðlegum samningum

• Efiiahagslegt sjálfstæði hjóna.
(Heimild: Lára V. Júlíusdóttir, 2005. Hvað er hjónaband að skilningi laganna? Sérrit -  Samkynhneigð 
kirkja og trú: Hvar stöndum við? Kiikjuritið, 71. árg. 1. hefti 2005: bls. 81).

Sé vikið að þeini spumingu hvort íslenska Þjóðkirkjan geti haft forystu í málefhum 
samkynhneigðra er áhugavert að skoða með hvaða hætti íslensk lög um hjúskap 
tengjast íslensku Þjóðkirkjunni. Svarið er einfalt. Ekkert í íslenskum hjúskaparlögum 
mismunar einstökum trúfélögum.

FAS/HN, desember 2005.
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FAS/HN, desember 2005.

Hvergi í lögunum er fja llað  um kristilegan tilgang hjúskapar. Einungis í ákvæðum um 
vígslumenn er minnst á presta og trúfélög. Vígslumenn hjúskapar geta verið skv. 16. 
gr. hjúskaparlaga hvort sem er prestar, forstöðumenn trúfélags sem hefur vígslu- 
heimild eða borgaralegir vígslumenn. í 17. gr. segir svo:

Prestar Þjóðkirkjunnar annast kirkjulega hjónavígslu, svo og prestar og forstöðumenn annarra 
skráðra trúfélaga hér á landi sem fengið hafa löggildingu dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til 
þess (sjá síðustu heimild, bls. 82).

Foreldrar og aðstandendur samkynhneigðra skora á Alþingi íslendinga að stíga skrefið 
til fulls og breyta hjúskaparlögum nr. 31/1993 svo þau þjóni bæði gagnkynhneigðu- 
og samkynhneigðu fólki. Með því einu að breyta gildissviði laganna og láta 1. 
greinina gilda um hjúskap tveggja einstaklinga, en ekki karls og konu eins og nú er, 
og hnika til orðalagi hér og þar í lögunum, næðist þetta fram.

Með því gerði Alþingi íslendinga öllum þegnum þessa lands sem kjósa að ganga í 
hjúskap jafiit undir höfði og jafiiframt væri vígslumönnum hjúskapar skv. 16. gr. 
hjúskaparlaga gefinn lagalegur grundvöllur til að gefa fólk saman óháð kynhneigð, 
litarhætti eða trúarskoðunum.

Við treystum því að Alþingi íslendinga, í krafti réttkjörinna þingmanna, stigi skrefið 
til fulls og breyti hjúskaparlögunum og afiiemi þar með lagalega mismunun í íslensku 
samfélagi á grundvelli kynhneigðar.

Virðingarfyllst,

Reykjavík 6. desember 2005,

f.h. FAS, Samtaka foreldra og aðstandenda samkynhneigðra,

Harpa Njáls, formaður Ingibjörg S. Gaiðmundsdóttir, varaformaður

Ólöi Markúsdóttir, gjaldkeri Jóhanna Eyþórsdóttir, ritari

Anna Þorvarðardóttir, meðstj. G. Þórama Þórarinsdóttir, meðstj.

________________ Á f t * * ------_____________________________________________

Sigfinnur Þorleifsson, meðstjómandi.
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