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Varðar485. mál á 138. löggjafarþingi 2009-2010:

Umsögn FAS, Samtaka foreldra og aðstandenda samkynhneigðra, um frumvarp til 
laga um breytingar á hjúskaparlögum og íleiri löguin og um brottfall laga um 

staðfesta samvist (ein hjúskaparlög).

FAS, Samtök foreldra og aðsíandenda samkynhneigðra, lýsa yfír eindregnum stuðn- 
ingi við ofangreint frumvarp og hvetja til þess að Alþsngi samþykki það.

FAS, Samtök foreldra og aðstandenda sarnkynhneigðra, fagna ofangreindu frumvarpi 
dómsmála- og mannréttindaráðherra.

Markmið FAS hefiir ávallt verið að ein hjúskaparlög gildi í landinu, sem þjóni bæði sam- 
kynhneigðu og gagnkynhneigðu fólki. Má í því sambandi minna á áskorun til Alþingis 
sem aðalfundur FAS árið 2005 samþykkti og send var öllum alþingismönnum í desember 
það ár. í greinargerð með áskoruninni segir m.a.: „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 einstakl- 
inga. [...] Foreldrar og aðstandendur samkynhneigðra skora á Alþingi íslendinga að stíga 
skrefíð til fuíls og breyta hjúskaparíögum nr. 31/1993 svo þau þjóni bæði gagnkyn- 
hneigðu 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 
ímika ti! orðalagi hér og þar í lögunum, næðist þetta fram. [...] Við treystum því að 
Alþingi íslendinga, í krafti réttkjörinna þingmanna, stígi skrefið til fulls og breyti hjú- 
skaparlögunum og afhemi þar með lagalega mismunun í íslensku samfélagi á grundvelli 
kynhneigðar.“

Þessi afstaða FAS hefur jafiiframt verið ítrekuð í umsögnum um frumvarp til laga um 
breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem varða réttindi samkynhneigðra (18. mál á 135. lög- 
gjafarþingi 2007-2008) og frumvarp til laga um breytingu á lögum um staðfesta samvist, 
nr. 87/1996, með síðari breytingum (532. mál á 135. löggjafarþingi 2007-2008).



Það er FAS því sérstakt fagnaðareftii að dómsmála- og mannréttindaráðherra skuli nú 
hafa lagt fram það frumvarp sem hér er veitt umsögn um, og ekki síður fagnar FAS þeim 
einróma jákvæðu undirtektum þingmanna úr öllum flokkum og utan flokka, sem frum- 
varpið hlaut við fyrstu umræðu í þinginu. Svo vitnað sé til orða háttvirts þingmanns 
Þráins Bertelssonar: „Það er dásamlegt að geta aukið rétt fólks án þess að þurfa að ganga 
á rétt eins eða neins. Með því að auka rétt samkynhneigðra þarf ekki að ganga á rétt 
þeirra sem gagnkynhneigðir eru. Með því að leyfa hjónabönd samkynhneigðra þarf á 
engan máta að setja kvóta á fjölda hjónabanda gagnkynhneigðra, takmarka lengd þeirra 
eða neitt x þá veru. Framfarimar eru þama, þær kosta okkur ekki neitt, þær kosta bara að 
við köstum af okkur þeim Qötrum hugarfarsins sem dingla um háísinn á mannkyninu írá 
upphafí vega og það er fagnaðarefni þegar tekst að losna við einn af hinum þungu 
hlekkjum í þeirri keðju.”
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