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Sendi Alísherjarnefnd Alþingis meðfylgjandi grein sem álit mitt á nýju frumvarpi til nýrra 
hjúskaparlaga. Það er einlæg ósk mín að Alþingi hrófli ekki við núverandi lögum heldur styrki stöðu 
hjónabands og hjúskapar á íslandi.
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Ragna Árnadóttir sagði í inngangsræðu sinni um nýja hjúskaparlöggjöf:

„Virðulegi forseti. Hjúskapur er fýrst og fremst borgaraleg stofnun. Löggjöf um hjúskap 
skilgreinir þetta viðurkennda sambúðarform á hverjum tíma og markar hverjir megi ganga í hjúskap 
og hver hjónavfgsluskilyrði skuli vera. Þá er það löggjafans að ákveða hvaða réttaráhrif fylgja stofnun 
hjúskapar. Löggjafinn hefur styrkt þetta sambúðarform umfram önnur með tilliti til þess að 
hjúskapurinn er ein af sterkustu grunnstoðum fjölskyldunnar í samfélaginu, Hjúskapurinn á sér djúpar 
rætur í löggjöf og menningu og segir í greinargerð að grunnstoðir hjónabandsins séu byggðar á 
hugmyndum um gagnkvæma ást, festu og varanleika." (úr kynningarræðu mannréttindamála- 
ráðherra, Rögnu Árnadóttur)

Hvað er borgaraleg stofnun? Barnaheimili, leikskóli, ráðuneyti og sjúkrahús? En er hjúskapurinn 
borgaralega stofnun? Hjú gátu verið vinnuafl sveitanna áður fyrr. Hjúskapur náði einnig yfir hjón sem 
alltaf í gegnum árþúsundin, hafa verið karl og kona. Orðið hjú er hvorukynsorð af því að það nær yfir 
bæði kyn eins og öllum má Ijóst vera. Að setja fram löggjöf með nýrri merkingu þess orðs er auðvitað 
að breyta tungunni. íslenskan hefur notið þeirrar sérstöðu okkar á meðal að við höfum frekar búið til 
nýyrði í stað þess að eyðileggja gömul og gegn orð.

Þegar dóms og mannréttindaráðherra fullyrðir að hjúskapur sé fyrst og fremst borgaraieg stofnun er 
hún þá að tala um vinnuhjú með starfssamning við vinnuveitendur? Eða er verið að umbyíta 
hjónabandinu?

En svo kemur allt í einu orðið „hjónavígsluskilyrði". Þá sjá menn að ráðherra snýr uppá íslenska 
tungu og birtist þá útúrsnúningur inn á hjónabandinu. Samkvæmt kristninni er hjónabandið ekki 
borgaraleg stofnun. Hjónabandið erfrá Guði komið. Skipulagið frá himnum en framkvæmdin hjá 
mönnum. Hjónabandið er aðeins vígt og blessað samband milli karls og konu svo lengi sem þau bæði 
lifa.

Við erum með afar langa sögu mannkynsins þar sem hjónabandið er einmitt eitt fyrsta fyrirtækið sem 
stofnað er tií milli manna. Evá var leidd til Adams. Þetta var fyrsti hjúskapurinn, fyrsta hjónabandið og 
það löngu áður en Aiþingi var sett við Austurvöll.



Jesús Kristur greinir frá þessari stofnun sem guðlegri stofnun þegar hann segir: „Hafið þið eigi lesið að 
skaparinn gerði þau frá upphafi karl og konu og sagði: Fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og 
búa með konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki framartvö heldur einn 
maður. Það sem Guð hefur tengt saman má eigi maðurinn sundur skilja." (Matt. 19:4-6)

í Ijösi þessara orða er hið nýja frumvarp um nýja tegund hjúskapar því aðför að þessum kristna 
kenningararfi. Sérhver þingmaður sem greiðir þessu frumvarpi atkvæði sitt gerist þá sekur um 
tvennt. Að rjúfa það heit að Jesús Kristur sé leiðtogi lífsins og sá sem við fylgjum þegar kemur að 
öllum alvöruákvörðunum í skipulagi tilverunnar. Hitt er það að samþykkt þessara nýju laga er aðför 
að íslenskri tungu þar sem hjúskapur og hjónaband er látið ná yfir fólk af sama kyní sem heitir hvoru 
öðru ást og tryggð. Myndum við breyta merkingu t.d.á orðinu fóstbræðraiag í ástarsamband tveggja 
karlmanna?

Og Biblían segir: „Hjúskapurinn sé í heiðri hafður í öllum greinum og hjónasængin sé óflekkuð, því að 
hórkarla og frillulífismenn mun Guð dæma. Sýnið enga fégirni í hegðun yðar en íátið yður nægja það 
sem þér hafið. Guð hefur sjálfur sagt: „Ég mun ekki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig." Hebr. 13: 
4 og 5

Þessí vers sýna svo ekki verði um villst hversu nálæg þessi atriði eru, afstaðan til hjúskaparins og 
afstaðan til peninganna.

Af þessum ástæðum vil ég mótmæla harðlega þessu frumvarpi um breytta hjúskaparstöðu og skora á 
hvern þingmann að hafna frumvarpi Rögnu um nýjan skilning á borgaralegum stofnunum.

í Ijósi hins nýja frumvarps og áskorun helmings prestastefnu um að bíða, er vert að benda á að 
helmingur presta þeirrar stefnu treystir sér ekki til að styðja þetta frumvarp. Tel ég þann helming 
vonarsjóð fyrir íslenska kristni. Hinir þurfa að fara í endurhæfingu ekkert síður en þingmenn sem 
glöptust af peningahyggju undanfarinna ára og þurfa að segja af sér. Sannarlega er þar um 
siðferðisbrest að ræða hjá prestum sem þingmönnum.

Ég vii einnig benda á að undanfari hins fjármálalega siðferðisbrests þjóðfélagsins var viðhorfsbreyting 
eða frekar höfnun á siðferðis-sjónarmiðum biblíunnar sem kristnin hefur haldið fram í þúsundir ára 
og þóttu góð gildi hér á þessu landi í þúsund ár.

Til að laga siðferði ð á íslandi í dag hafa menn óskað eftir að „hin gömlu gildi" verði tekin upp og 
kristnin fái að nýju frið til að móta komandi kynslóðir til kristilegs hugarfars.

Ég skora á þingmenn að ganga fram og endurnýja hin kristnu sjónarmið og gildi bæði í meðferð 
peninga, hjónabands, fjölskylduhátta og umburðarlyndis. Því hefur nefnilega verið svo komið að hin 
kristnu gildi hafa ekki notið umburðarlyndis um talsverðan tíma.
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