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Kæra Alþingi

Athygli minni hefur verið beint að því að þið hafið til umræðu að banna mismunun gegn feitum á 
Íslandi. Þetta styð ég heilshugar og eru eftirfarandi ástæður fyrir því

1. Fordómar og hvers kyns mismunun er ekki bara raunveruleiki á Íslandi, heldur félagslega 

samþykktur raunveruleiki. Verði fólk fyrir mismunun á grundvelli kyns, kynþáttar, trúar o.s.frv. þá 
geta þeir einstaklingar leitað réttar síns. Þetta geta feitir ekki gert, þó er mín skoðun að ofsóknir gegn 
þeim er mun stærra vandamál á Íslandi heldur en gegn nokkrum öðrum minnihlutahóp. Því tel ég 

þörfina fyrir þessum lögum nauðsynlega.

2. Mótrökin gegn þessu frumvarpi sem ég hef heyrt eru þau, að séu ekki fordómar og mismunun gegn 

feitum, þá missa þau hvatninguna til að fara í megrun. Ég hafna þessum rökum alfarið á grundvelli 
þess að þær rannsóknir sem ég hef lesið benda til hins gagnstæða. Það er fylgni á milli fordóma gegn 
feitum og þunglyndis. Síðan þá er fylgni á milli þunglyndis og offitu. Það er mikill misskilningur að 

offitan sem slík valdi þunglyndinu. Vissulega er það rétt að hreyfing eykur seytingu endorfíns og 
dópamíns og annara taugaboðefna sem valda vellíðan. En seytingin er tímabundin og gráðan á 
þessari líkamsstarfsemi er ekki nóg til þess að útskýra betri andlega líðan þeirra sem ekki eru feitir. 

Það sem eftir stendur eru félagslegar ástæður. Það er því engin réttlæting fyrir mismunun gegn þeim 
sem eru feitir.

3. Til að fyrirbyggja allan misskilning þá er ég alls ekki að halda því fram að offita sé eitthvað sem þurfi 
ekki að takast á við. Að sjálfsögðu eiga þeir sem eru of feitir að takast á við það. Þeim ber 
siðferðisleg skylda til þess gegnvart sjálfum sér, ástvinum sínum og þjóðfélaginu öllu. En það er í 

rauninni allt önnur umræða. Í rauninni er umræðan um offitu tvískipt:

a. Líkamlegi hlutinn

Offita er skaðleg fyrir einstaklinginn og kostnaðarsöm fyrir þjóðfélagið þannig að það verður að taka á 

henni. Ef einstaklingurinn er ekki fær um það sjálfur þá þarf hann aðstoð, alveg eins og þeir sem 

reykja eða drekka o.s.frv.

b. Félagslegi hlutinn

Það eru miklir fordómar á Íslandi gegn offeitu fólki. Þeir ganga svo langt, að fólki er synjað um vinnu, 
fólk verður fyrir áreiti, ofsóknum og jafnvel ofbeldi. Þetta kemur líkamlega hlutanum ekkert við og 

þarf að uppræta.

4. Fjárhagsleg rök, í ljósi þess að fordómarnir ganga oft svo langt að fólk verður fyrir ofsóknum, sem 

getur valdið andlegu og líkamlegu heilsutjóni með tilheyrandi kostnaði.

5. Þekking mín á málefninu er ekki eingöngu akademísk heldur hef ég einnig reynt hana á eigin skinni. 

Ég var feitt ungabarn, síðan barn, síðan unglingur og nú er ég fullorðin og er ennþá feit. Félagsmótun 
mín var vægast sagt áhugaverð. Öllum börnunum í fjölskyldu minni var kennt að hata feitt fólk strax í 
æsku, enda er þetta hluti af íslenskri félagsmótun. Ég túlka þetta ekki svo að um illvilja foreldra okkar 

var að ræða, enda voru þau bara að skila sinni félagsmótun til næstu kynslóðar. En þetta sýnir enn og



aftur að þessir fordómar eru ekki meðfæddir, heldur er þetta lærð hegðun, eins og aðrir fordómar. 

Eðlilega var barnsæskan töluvert stormasöm hjá mér, þar sem mér var kennt að hata feita alveg eins 
og hinum. Í raun var mér kennt að hata sjálfa mig af foreldrum mínum. Ég bjó á Akureyri og gekk í 
skóla með 500 nemendum. Þar sem ég var eina feita barnið þá gefur að skilja að hver einasti 

einstaklingur þekkti mig, bæði kennarar og nemendur. Ég ætla ekki að fara út í smáatriði þess sem 
var gert við mig í skólanum vegna útlits míns en ég held að flestir geta skilið að sú saga er miður. 

Seinna þá lærði ég það að eftir að ég brotnaði niður hjá móðursystur minni eitt kvöldið, þá hafi í 
framhaldi verið haldinn fundur í skólanum þar sem allir kennarar og forledrar voru skikkaðir til að 
mæta. Ég frétti þetta á fullorðinsárunum mínum vegna þess að ekkert í hegðun annara barna eða 

kennara gáfu til kynna að þessi fundur hafi breytt neinu. Utan skólans þá hef ég orðið fyrir líkamsárás 
fólks sem ég þekki ekki og ég gerði ekkert til þess að eiga skilið. Um var að ræða barnsmíðar og 
svívirðingar um útlit mitt. Í seinni tíð fékk þessi tegund árásar nafnið hatursglæpur. Þar sem 

félagsmótun mín hafði kennt mér að ég gæti eingöngu sjálfri mér um kennt vegna útlits míns, þá var 
þessi lífsreynsla niðurlægjandi og ég tilkynnti hana engum. Hvorki foreldrum mínum, vinum og allra 
síst lögreglu. Ég varð þunglynd og á unglingsárunum þá náði þunglyndið þeim hæðum að ég íhugaði 

að taka mitt eigið líf. Ég var ung og óreynd þannig að sem betur fer vissi ég ekki af valmöguleikanum 
um sársaukalusan dauðdaga með því að nota bíl og bílskúr. Ég held að það hafi bjargað lífi mínu 
vegna þess að í hvert sinn sem ég skar mig á framhandleggina þá gat ég aldrei farið alla leið með það 

vegna þekkingarleysis á verklaginu og líkamlega sársaukanum sem fylgdi því. Í dag er ég auðvitað glöð 
að þetta heppnaðist ekki og vitanlega dauðskammast ég mín fyrir þetta, enda hef ég engum sagt frá 
þessu áður. Hitt sem að bjargaði lífi mínu var það að þrátt fyrir allt, þá átti ég góða vini, sem nenntu 

að hlusta á mig væla yfir sömu hlutunum aftur og aftur. Þau sýndu mér þolinmæði og stuðning þar til 
ég stálpaðist og vitkaðist, og lærði að þetta sjálfshatur hafði mér verið kennt á röngum forsendum. Í 
dag elska ég sjálfa mig eins og ég er og mín eina eftirsjá í lífinu er sú að sem barn þá var mér kennt að 

hata, sem ég og gerði þar til daginn sem ég vissi betur. Ég er sterk og er með gott öryggisnet í 
kringum mig. En ég veit að saga mín er alls ekki einsdæmi og ég hugsa til þeirra með sorg í hjarta sem 

voru ekki jafn heppnir og ég. Það fólk þarf á ykkur að halda núna.

Ástæðan fyrir þessum skrifum er sú að ég geri mér grein fyrir því að þingmenn eru engin 

undantekning frá þeirri félagsmótun sem viðgengst á Íslandi í dag. Ég hef því miður ekki ástæðu til að 
ætla að sumir þeirra séu lausir við sína fordóma. En það er skylda þeirra sem fulltrúa þjóðarinnar að 
láta þessa fordóma ekki hafa áhrif á ákvörðun sína varðandi málefnið. Hér á landi er minnihlutahópur 

sem þarf á vernd þeirra að halda núna, þótt fyrr hefði verið.

Virðingarfyllst,

Sigrún Katrín Kristjánsdóttir 

Hjúkrunarfræðingur og 4. árs læknanemi


