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Efni: Frumvarp til laga um ófrjósemisaðgerðir, 435. mál.

Vísað er í tölvupóst frá nefndasviði Alþingis, dags. 30. janúar sl., þar sem óskað var eftir 
athugasemdum umboðsmanns barna við 2. mgr. 3. gr. framangreinds frumvarps. Í greininni er 
lagt til að ófrjósemisaðgerðir á börnum verði heimilaðar í þeim tilvikum þegar ætla má að 
frjósemi þeirra muni hafa alvarleg áhrif á líf eða heilsu þeirra.

Umboðsmaður barna vill árétta að börn njóta réttar til mannlegrar reisnar og andlegrar og 
líkamlegrar friðhelgi og er sá réttur m.a. tryggður í 71. gr. stjórnarskrárinnar og ákvæðum 
Barnasáttmálans, samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Börn eiga jafnframt rétt 
á því að fá að tjá skoðun sína í öllum málum sem þau varðar og njóta stigvaxandi réttar til að 
hafa áhrif á eigið líf samkvæmt 12. gr. Barnasáttmálans.

Árið 2013 gáfu ýmsar stofnanir Sameinuðu þjóðanna í samvinnu við 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunina, út yfirlýsingu um afnám þvingaðra og ófrjálsra 
ófrjósemisaðgerða. Í yfirlýsingunni segir að ófrjósemisaðgerð, sem framkvæmd er, án þess að 
fyrir liggi fullt, frjálst og upplýst samþykki viðkomandi, sé brot á grundvallarrétti einstaklinga 
til upplýsinga, heilsu, einka- og fjölskyldulífs. Þá eigi virðing fyrir sjálfsákvörðunarrétti og 
andlegri og líkamlegri friðhelgi einstaklinga að vera í forgrunni við framkvæmd 
ófrjósemisaðgerða og allir eigi því að hafa val um ófrjósemisaðgerð en eiga jafnframt að geta 
hafnað því að gangast undir slíka aðgerð. Í yfirlýsingunni kemur einnig fram að þó svo að 
meðganga geti skapað hættu fyrir líf eða heilsu einstaklings sé ófrjósemisaðgerð ekki eina leiðin 
til að koma í veg fyrir ótímabæra eða óæskilega þungun. Þá sé mikilvægt að gefa viðkomandi 
einstaklingi tíma til að taka ákvörðun um mögulega ófrjósemisaðgerð og tryggja þarf 
heildstæðar upplýsingar, ráðgjöf og stuðning. Upplýsingarnar þurfa að vera skýrar, 
aðgengilegar og taka mið af viðtakandanum, ávallt á að upplýsa um aðra valkosti og taka þarf 
mið af félagslegum aðstæðum og heilsufari viðkomandi einstaklings.

Í skýrslu sérlegs sendifulltrúa Sameinuðu þjóðanna um pyntingar til Mannréttindaráðs 
Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2013 er m.a. fjallað um ófrjósemisaðgerðir. Þar kemur fram að 
óafturkræfar læknisfræðilegar aðgerðir, sem framkvæmdar eru, án þess að fyrir liggi frjálst og



upplýst samþykki viðkomandi, geta fallið undir skilgreininguna á illri meðferð eða pyntingum. 
Þá séu ákveðnir hópar í sérstakri hættu eins og t.d. fatlaðir einstaklingar, en oft sé framkvæmd 
slíkra aðgerða á fötluðu fólki réttlætt með þeim rökum að um læknisfræðilega nauðsyn sé að 
ræða og það sé viðkomandi fyrir bestu.

Í riti FIGO, alþjóðasamtaka fæðinga- og kvensjúkdómalækna frá 2012, um siðferðileg álitaefni 
á starfssviði samtakanna, kemur fram að ófrjósemisaðgerðir séu ekki læknisfræðilega 
nauðsynlegar jafnvel þó svo að meðganga geti falið í sér hættu fyrir líf eða heilsu konu. Þá telja 
samtökin brýnt að konur fái tíma, svigrúm og stuðning til þess að taka slíkar ákvarðanir og virða 
ber upplýsta ákvörðun í öllum tilvikum, jafnvel þó svo að kona velji ekki ófrjósemisaðgerð sem 
geti þá falið í sér hættu fyrir líf og heilsu viðkomandi.

Ísland er aðildarríki Barnasáttmálans og verða stjórnvöld því að stuðla að því að 
sjálfsákvörðunarréttur barna og réttur þeirra til andlegrar og líkamlegrar friðhelgi sé virtur í 
hvívetna. Með vísan til alls framangreinds er það mat umboðsmanns barna að framkvæmd 
ófrjósemisaðgerða á börnum sé ekki hægt að réttlæta sem læknisfræðilega nauðsyn, jafnvel þó 
svo að frjósemi viðkomandi geti falið í sér áhættu fyrir líf og heilsu. Leita má annarra leiða til 
þess að koma í veg fyrir þungun sem eru afturkræfar og mun minna íþyngjandi. Um er að ræða 
ákvörðun sem getur verið flókin og þungbær fyrir ungan einstakling sem þarf því nauðsynlegan 
stuðning, tíma og svigrúm til þess að taka upplýsta ákvörðun á eigin forsendum og án 
utanaðkomandi þrýstings. Því telur umboðsmaður barna brýnt að frumvarpið nái ekki óbreytt 
fram að ganga þar sem það tryggir ekki nægilega sjálfsákvörðunarrétt barna og ungmenna í 
þessari stöðu né kveður á um nauðsynlega heilbrigðisþjónustu, fræðslu, stuðning og ráðgjöf 
þeim til handa. Ljóst er að fötluð ungmenni eru sérstaklega berskjölduð í þessu samhengi og 
telur umboðsmaður barna frumvarpið því ekki uppfylla c.lið 1. mgr. 23. gr. samnings 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, um rétt fatlaðra einstaklinga, barna sem og 
fullorðinna, til eigin frjósemi.

Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997, eiga ungmenni 16 ára og eldri, að veita 
eigið samþykki fyrir nauðsynlegri læknismeðferð og þá kveða lögin á um að börn skulu höfð 
með í ráðum, eins og kostur er, varðandi eigin meðferð og alltaf ef þau eru 12 ára eða eldri. 
Frumvarpið kveður hins vegar á um að einstaklingi sé ekki heimilt að óska eftir 
ófrjósemisaðgerð fyrr en við 18 ára aldur og er þannig um ákveðið misræmi að ræða milli 
frumvarpsins og laga um réttindi sjúklinga.
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