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Umsögn Siðmenntar um breytingu á lögum um staðfesta samvist, nr. 87/1996, með sfðari breytingum.

Siðmennt lýsir sig efnislega sammála þeim breytingum sem lagðar eru fram í frumvarpinu á 4. grein laganna, 
liðum a, b og c

Siðmennt vill gera eftirfarandi athugasemd er lítur að aðdraganda þessa frumvarps og efni greinagerðarinnar 
„Athugasemdir við lagafrumvarp þetta" sem er neðanmáls við það.

Það er hryggilegt til þess að hugsa að löggjafinn skuli fyrst nú veita þetta sjálfsagða frelsi, eftir að Þjóðkirkjan 
loksins veitti samþykki sitt. Alþingi á ekki að lúta vilja einstaka trúfélaga, óháð stærð þeirra, um það hvernig 
mannréttindum er útdeilt á íslandi. Löggjafavaldið á í ákvörðunartökum sínum að vera algerlega aðskilið 
trúarlegum hagsmunahópum og gæta þess að allir séu jafnir fyrír lögunum. Skylda löggjafans er fyrst og 
fremst til mannréttinda, ekki til trúarhópa. Kirkja á að vera aðskilin ríki og löggjafinn óháður og frjáls til þess að 
stuðla að lagabótum eins fljótt og auðið er. Hvert trú- og lífsskoðunarfélag hefur svo frelsi til að fylgja sinni 
eigin sannfæringu svo lengi sem hún brýtur ekki á frelsi og réttindum annarra.

Ef litið er á stærra samhengi laganna, þá er Siðmennt þeirrar skoðunar að ekki eigi að hafa sérstök lög um 
„staðfesta samvist" heldur eigi samkynhneigðir að geta ̂ gifst" og gengið í „hjónaband" rétt eins og allir aðrir.
Félagið telur að með þessu orðalagi „staðfest samvist" sé verið að mismuna samkynhneigðum pörum og 
komist undan því að veita þeim sömu virðingu og gagnkynhneigðum ástarsamböndum. Siðmennt hvetur 
löggjafann til að taka öll lögin til endurskoðunar með þetta að leiðarljósi.

Virðingarfyllst, 

F.h. Siðmenntar

Hope Knútsson, formaður

StÐMENNT er aðili að eftirfarandi samtökum: 
IHEU - Intematkxial Humanist and Ethical Union 

EHF - European Humanist Federation 
MRSÍ - Mannréttindaskrifstofa Islands
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