Frumvarpið tel ég vera of þröngt. Athugið með að banna einfaldlega allar aðgerðir á kynfærum barna
(sem ekki eru lífsnauðsynlegar). Þar vil ég benda á eftirfarandi:
http://ruv.is/frett/thoggunin-og-feluleikurinn-gridarlegur
Það skiptir engu máli hvort einstaklingur sé talinn karl eða kvenkyns við fæðingu, né hvort læknar
og/eða hjúkrunarfólk eigi erfitt með að greina hvort kynið er. Allar svona aðgerðir ætti einungis að
vera gerðar á spítölum þar sem "sjúklingur" er fullráða einstaklingur sem hefur tekið ákvörðun
sjálf(ur) varðandi sýn kynfæri.
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Heilbrigðism ál ■Innlent
Intersex kona, sem var fyrirskipað af læknum að halda því leyndu, spyr hvers
vegna börnum sé breytt með skurðaðgerð til að aðlagast kröfum sam félagsins
í stað þess að breyta sam félaginu. Ráðgjafi Evrópuráðsins segir að Íslendingar
fremji m annréttindabrot með því að gera óafturkræ far skurðaðgerðir á
börnum sem eru intersex og fæ ðast með ódæ m igerð líffræðileg kyneinkenni.

Mannréttindabrot á intersex börnum
Intersex fólk á Íslandi er oft látið gangast undir óafturkræ far skurðaðgerðir
eða horm ónam eðferðir að því forspurðu. Þetta kom fram á ráðstefnu um
málefni intersex fólks í dag. Piet de Bruyn, ráðgjafi Evrópuráðsins um réttindi
hinsegin fólks, segir þetta hrein og klár m annréttindabrot og að Íslendingar
ættu að hætta slíkum óafturkræ fum inngripum.
Piet segir m ikilvæ gt að heilbrigðiskerfið sé í stakk búið til að sinna intersex
fólki og aðstandendum þeirra. Til þess þurfi að auka fræðslu til
heilbigðisstarfsfólks og annarra sem vinna með þessum hópi. Þá þurfi að
banna með lögum að mismuna fólki vegna þess að það sé intersex.
En hvernig sten du r Ísland m iðað við nágrannalöndin varðandi réttindi intersex
fólks? „Það eru engin réttindi intersex fólks," segir Kitty Anderson, form aður
sam takanna Intersex Ísla n d . „Intersex fólk sem vill kvarta undan
læ knism eðferð sinni oft á tíðum getur það ekki vegna þess að það er tíu ára
fyrningartím i. Við erum ekki með neina löggjöf sem verndar intersex fólk."

Móðurinni sagt að ljúga
Kitty segir að mikil þöggun sé í gangi varðandi intersex fólk á Íslandi. „Í mínu
tilfelli var mömmu fyrirskipað að ljúga að mér til þrettán ára aldurs. Okkur var
sagt að við ættum ekki að segja neinum frá þessu. Læknirinn minn skammaði
mig þegar ég sagði honum að ég væri farin að segja vinum mínum frá þessu.
Mömmu var bannað að segja foreldrum sínum eða systrum sínum frá þessu,
þannig að þöggunin og feluleikurinn hefur verið gríðarlegur. Þetta er eitthvað
sem á ekki að ræða, má ekki ræða og skal ekki ræða."

Enn þá gerðar skurðaðgerðir á intersex börnum á íslenskum
spítölum
Enn þann dag í dag eru gerðar skurðaðgerðir á intersex ungbörnum á Íslandi,
án þess að nauðsyn beri til. Nefndir Sameinuðu þjóðanna telja þetta brjóta
gegn sam ningi gegn pyntingum og annarri grim m ilegri, óm annúðlegri eða
vanvirðandi m eðferð og sam ningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.
„Hérna erum við ekki að tala um læ knisfræ ðilega nauðsynleg inngrip, sem
stundum þarf að fram kvæ m a, en það er m innihluti þeirra inngripa sem eru
gerð," segir Kitty. „Ástæ ðan sem er oft gefin er að það sé barninu erfitt að
aðlagast sam félaginu ef að líffræðin þeirra er einhvern veginn öðruvísi, en af
hverju erum við að skera upp börn til að aðlagast sam félaginu, af hverju
breytum við ekki sam félaginu þannig að það sé pláss fyrir alla hér?"

