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(heildarlög)'
Nefnd: Velferðarnefnd

Sið m e nnt fagnar þ ví að frum varp um þetta málefni sé kom ið á borð A lþingis og m æ lir
m eð sa m þ y k k t þess fyrir þinglok. Við skoðun á frum varpinu voru þó nokkur atriði sem
mætti bæta fyrir væ ntanle ga afgreiðslu þess.

Titill frum varpsins
Orðið kynáttunarvandi er ekki hentugt nafn á upplifun e instaklingsins eins og lýst er í
frum varpinu. Undirritaður hefur heyrt það frá transfólki sem deilir þeirri skoðun að nafnið
sé ekki hentugt. Hugtakið virðist gefa til kynna að einstaklingurinn sé í vanda m eð að
átta sig á þ ví hvaða kyni hann tilheyrir. Forsendur fyrir kynbreytingunni, í þjóðskrá
og/eða m eð kynleiðréttandi aðgerð, er að einstaklingurinn sé fullviss um að líkam lega sé
hann af öðru kyni en hið líkam lega bendir til.

Málið er hins v e g a r að hér er um að ræða ósam ræ m i milli huglæ gs m ats viðkom an di á
því hvaða kyn hann te lur sig andlega og hvert líkam legt kyn viðkom an di er þá stundina.
Því m iður er Siðm ennt ekki í stöðu til að leggja fram hentugra hugtak en finnist ekki neitt
betra hugtak fyrir afgreiðslu frum varp sins leggur félagið til að v æ n ta n le g u m lögum verði
breytt þegar betra hugtak liggur fyrir.

Listi yfir kynleiðrétta einstaklinga
Fái einstakling ur sem hefur farið í kynleiðréttindi aðgerð nýja kennitölu er hætta á að við
það m yndist listi yfir þá einstaklinga sem hafa farið í kynleiðréttandi aðgerðir (og óskað
nýrrar kennitölu). Kalli einhver fram lista yfir einstaklinga sem fengið hafa nýjar
kennitölur er viðko m an di kom inn m eð lista yfir einstaklinga sem hafa farið í
kynleiðréttindi aðgerð. Listinn myndi eingöngu ná yfir einstaklinga sem óskuðu sér nýrrar
kennitölu sbr. 3. mgr. 8. gr. fru m v arp sin s en þar sem engum öðrum einstakling um býðst
til að fá nýja kennitölu er nokkuð öruggt að allir þeir sem eru á listanum hafa farið í
ge gnum kynleiðréttandi aðgerð.
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H eim ildin til að afhenda slíka lista er nokkuð opin og er skv. frum varp inu „stjórnvöld[...]
og aðrir aðilar sem starfa síns vegna þurfa að vita tengsl nýju og eldri kennitölunnar".
U pplýsingar eins og þessar m unu líklegast falla undir v ið k v æ m a r persónuupplýsingar
skv. 8. tl. 2. gr. laga 77/2000 um persónuvernd og m eðferð pe rsónuupplýsinga og því
ætti að gera m iklar kröfur um það hverjir hafa aðgang að slíkum lista enda yrði varla
kom ist hjá því í fra m k v æ m d að m ynda einstakan lista yfir kennitöluskipti einstaklinga.

Leggur S ið m e nnt því til að heim ildin til þess að fá nýja kennitölu rati ekki í sa m þ y k kt
frum varp, heldur hljóti ítarlegrar skoð unar m eð persó nuverndarsjónarm ið í huga og verði
bæ tt við síðar verði niðurstaðan sú að vernd persónuupplýsinga verði fullnæ gjandi í
fram kvæ m d . Ef ákvæ ðið ratar sam t sem áður í frum varp ið er m æ lt með því að sett verði
upp skylda þjóðskrár til þess að láta vita af þessari vinnslu persónuupplýsinga og þeirri
hættu sem það gæti skapað.

Um afturköllun í 11. gr.
Ekki er tekið fyrir er ef um sæ kjandi hefur fengið nýja kennitölu skv. 3. mgr. 8.
leiðréttir kyn sitt til baka í þjóðskrá. Myndi hann hverfa til göm lu kennitölunnar eða
þriðju? Til að tefja ekki frum varp ið að óþörfu m æ lir Sið m e nnt m eð þ ví að veitingu
kennitalna sé einfaldlega sleppt í væ n ta n le g u m lögum þar til fullvissa næst á þessu

gr og
fá þá
nýrra
sviði.

Að lokum
Sið m e nnt ítrekar m eðm æ li sín um að þetta frum varp verði afgreitt fyrir þinglok og
vonandi með einróm a sam þykki.

Tillögur að breytingum
3. mgr. 8. gr. skal falla brott.
eða:
Við 3. mgr. 8. gr. k em u r nýr málsliður, svohljóðandi: Þjóðskrá skal tilkynna um sæ kjanda
hvaða hópar aðila fái að vita tengsl nýju og göm lu kennitölunnar.

F.h. Sið m e nntar
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