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Vegna þingmáls 752 — Frumvarp til laga um kynrænt sjálfræði —

Frumvarpið mjög jákvætt skref í rétta átt og óbreytt gæti það verið góður grunnur sem hægt væri að vinna 
nánar út frá.

Sem transmanneskja búsett erlendis hef ég verið í vandræðum tengdum gildandi Lögum um réttarstöðu 
einstaklinga með kynáttunarvanda (57/2012), sem tímabært er að skipta út.

Besta dæmið um þau vandræði sem núverandi lög skapa mér er að á meðan lögheimili mitt gagnvart 
íslenskum stjórnvöldum væri í Þýskalandi þyrfti ég ekki eingöngu að fara í gegn um dýrt og flókið 
skrifræðisferli gagnvart þýskum yfirvöldum en ekki íslenskum til að breyta kynskráningu minni og nafni í 
Þjóðskrá Íslands. Í ofanálag gerir þýska ferlið mér ekki kleift að breyta eftirnafni til samræmis við íslenskar 
nafnahefðir nema að fara í prófmál við þýska ríkið upp á von og óvon.

Þannig þyrfti ég að halda karlkyns-eftirnafninu „Skarphéðinsson“ þrátt fyrir breytingu á kynskráningu eins 
og staðan er í dag, sem er óásættanlegt.

Verði þetta frumvarp að lögum einfaldast ferlið til muna þar sem nafnbreyting og skráning á kyni getur átt 
sér stað gagnvart íslenskum yfirvöldum strax í upphafi, skv. íslenskum nafnahefðum og einungis þyrfti að 
skila inn þýddum íslenskum vottorðum í ráðhúsi míns sveitarfélags hér í Þýskalandi.

Varðandi 4. gr. vil ég benda á að hafandi starfað fyrir Sameinuðu Þjóðirnar í löndum þar sem ég gæti verið í 
hættu af hálfu yfirvalda — Líbanon, Tyrklandi og Jórdaníu — vegna mögulegs ósamræmis milli 
kynskráningar og vissra kyneinkenna, væri gagnlegt að eiga möguleika á að fá útgefið vegabréf eða 
aukavegabréf með annari kynskráningu en er til staðar í Þjóðskrá ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi, án 
þess að þurfa breyta skráningu í Þjóðskrá oftar en æskilegt er.

Slík heimild gæti einnig verið gagnleg þeim sem hefðu hlutlausa kynskráningu í Þjóðskrá og gætu af þeim 
völdum átt í vandræðum með að fá vegabréfsáritun erlendis eða lent í öðrum skrifræðislegum vandræðum.

Eftirfarandi málsgrein eða efnislega svipaðri væri annað hvort hægt að koma fyrir í sér grein eða skeyta 
henni aftan við 4. gr:

„Ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi er heimilt að gefa út vegabréf sem tilgreinir kyn sem ekki samræmist 
kynskráningu einstaklings í  Þjóðskrá og skal beiðni um slíkt vegabréf fylgja skrifleg greinargerð um ástæður 
beiðnarinnar.“

Að öðru leiti, og í ljósi þess hveru mikil réttarbót það er, þá er gríðarlega mikilvægt að klára þetta mál á 
yfirstandandi þingi — og það er í raun skárri kostur að frumvarpið sé samþykkt óbreytt, frekar en að það dagi 
uppi. Þá væri hægt að endurskoða og bæta í það sem vantar síðar meir eins og gert er ráð fyrir.
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