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Stjórn Samtakanna '78 sendi breytingartillögu samhljóða þeirri sem hér um 
ræðir til Stjórnlagaráðs. Auk þess hefur undirritaður, formaður Samtakanna, í 
tvígang talað fyrir því á nefndarfundum hjá Alþingi að orðinu kynvitund verði 
bætt inn í jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar, sbr. II. kafla, 6. grein í fyrirliggjandi 
frumvarpi þar sem talað er um að allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta 
mannréttinda án mismununar.

Margir telja að upptalning á mismununarbreytum eigi ekki heima í stjórnarskrá, 
slíkt sé óþarfi og að það nægi að taka skýrt fram að ekki megi mismuna. Þó þarf 
ekki annað en horfa vestur um haf en í stjórnarskrá Bandaríkjanna stendur 
skýrum stöfum: All men are created equal... Samt er það svo að hinsegin fólk og 
margir aðrir hafa í gegnum tíðina ekki notið þar fullra mannréttinda og eru enn 
að berjast fyrir réttlæti og jafnrétti. Þá sýna nýleg dæmi í Rússlandi að það þarf 
ekki annað en óvinveitt stjórnvöld og þá er allt í einu búið að samþykkja lög sem 
ganga á rétt hinsegin fólks til tjáningarfrelsis, að maður tali nú ekki um 
„morðfrumvarpið“ svokallaða sem margsinnis hefur verið lagt fyrir þingið í 
Úganda og kallar á dauðarefsingar yfir þeim sem gerast „sekir um 
samkynhneigð.“

Í tillögu Stjórnlagaráðs er gert ráð fyrir orðinu kynhneigð í upptalningu 
jafnræðisreglunnar, sem myndi þá taka af öll tvímæli og verja alla gagn-, sam- og 
tvíkynhneigða gegn mismunun á grundvelli kynhneigðar. Þessu fögnum við mjög 
en teljum um leið gífurlega mikilvægt að orðið kynvitund rati inn í upptalninguna, 
sem myndi meðal annars vernda transfólk gegn mismunun. Almenningsálit hefur 
síðastliðin ár snúist samkynhneigðum mjög í hag og með því að setja orðið 
kynvitund inn í jafnræðisregluna myndi Alþingi sýna mikilvægt fordæmi og 
styrkja tilvistargrundvöll transfólks til mikilla muna.

Við leggjum því til að 6. grein, II. kafla í frumvarpi til stjórnskipunarlaga 
hljóði svo:

„Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án mismununar, svo sem 
vegna kynferðis, aldurs, arfgerðar, búsetu, efnahags, fötlunar, kynhneigðar, 
kynvitundar, kynþáttar, litarháttar, skoðana, stjórnmálatengsla, trúarbragða, 
tungumáls, uppruna, ætternis og stöðu að öðru leyti.
Konur og Karlar skulu njóta jafns réttar íhvívetna."
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