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Efni: Umsögn Trans Íslands um frumvarp forsætisráðherra til laga um kynrænt sjálfræði, 
þskj. 1184, 752. mál.

Trans Ísland, félag trans fólks á Íslandi, lýsir yfir eindregnum stuðningi við drög að frumvarpi um 
kynrænt sjálfræði og fagnar því að frumvarpið sé nú loks að líta dagsins Ijós. Frumvarpið er 
einstakt tækifæri fyrir íslenskt samfélag til að koma á fót stærstu réttarbót í réttindamálum trans 
fólks og intersex fólks hérlendis, ef ekki á heimsvísu.

Trans Ísland fagnar því sömuleiðis að breytingar hafi verið gerðar á frumvarpinu í samræmi við 
umsagnir bárust inn á samráðsgátt Alþingis. Mikilvægt er að raddir hinsegin fólks fái að heyrast 
og séu metnar sem sérfræðimöt, enda eiga þessi lög beinlínis erindi við líf og hagi hinsegin 
fólks. Við viljum því hvetja til þess að raddir hinsegin fólks haldi áfram að vega hvað mest í 
þessari umræðu og að raddir sem draga úr mikilvægi þessa frumvarps séu teknar með fyrirvara, 
enda sé hér verið að hrófla við mjög vanaföstum og inngrónum gildum í okkar samfélagi

Trans Ísland telur möguleika á að einstaklingar innan heilbrigðisstéttarinnar muni setja sig upp á 
móti hlutum þessa frumvarps. Þar er mikilvægt er að hugsa til þess að ein af megin ástæðum 
þess að frumvarp sem þetta er borið fram er einmitt til að draga úr valdi og íhaldssemi 
einstaklinga innan heilbrigðistéttarinnar, sem hafa sögulega staðið í vegi fyrir veigamiklum og 
þörfum breytingum á þessu sviði víðsvegar um heim.

Með það í huga vill Trans Ísland gera alvarlegar athugasemdir við að frumvarpið tryggi börnum 
undir 16 ára aldri ekki líkamlega friðhelgi, en slíkt fer gegn tilgangi og markmiði þessa 
frumvarps. Í 3. grein, lið (d er skýrt tekið fram að hver einstaklingur njóti óskorðars réttar til 
„líkamlegmr fnðhelgi og sjálfræðis varðandi breytingar á kyneinkennum“. Það gefur því auga 
leið að slíkt ætti að ná yfir einstaklinga undir 16 ára aldri, en þau inngrip sem gerð eru á börnum 
með ódæmigerð kyneinkenni og intersex fólki eru nær öll framkvæmd á ungabörnum. Þau 
inngrip leiða til frekari inngripa síðar meir á lífsleiðinni og jafnvel í marga áratugi, ásamt því að 
sum inngrip gera einstaklinga háða hormónameðferð alla þeirra ævi.

Sömuleiðis er mikilvægt að gerð sé krafa um að öll inngrip á kyneinkennum einstaklinga séu 
skráð sem slík svo hægt sé að nálgast upplýsingar og tölur um slíkt. Intersex fólk hefur þurft að 
sæta slíkar aðgerðir í marga áratugi án þess að það séu til upplýsingar um hvaða inngrip voru 
gerð og þeim upplýsingum jafnvel haldið frá einstaklingunum sjálfum. Mikil skömm og 
leyndarhyggja hefur ráðið ríkjum í málefnum intersex fólks og þarf að lyfta þeirri hulu sem allra 
fyrst.

Trans Ísland vill því undirstrika mikilvægi þess að líkamleg friðhelgi allra verði tryggð, til að 
standa vörð um réttindi barna og fólks sem hefur þurft að þola skömm og leyndarhyggju í marga 
áratugi af sökum óþarfra inngripa. Raddir trans fólks og intersex fólks þurfa því að ráða ferðinni 
hér.



Farið verður frekar yfir hvaða greinar á við hér að neðan.

Athugasemdir við einstaka kafla og greinar
III. Kafli: Líkamleg friðhelgi og breytingar á kyneinkennum.

1) Líkamleg friðhelgi og breytingar á kyneinkennum (11. grein).

Trans Ísland vill gera alvarlega athugasemd við 11. grein sem kveður á um að einungis 
sé bannað að framkvæma inngrip í kyneinkennni einstaklinga yfir 16 ára aldri. Trans 
Ísland telur það vera algjört grundvallar atriði og eigi að vera eitt af megin áhersluatriðum 
þessa frumvarps að börn undir 16 ára aldri hljóti líka líkamlega friðhelgi. Trans Ísland vill 
því hvetja til þess að réttur þeirra verði einnig tryggður í þessu frumvarpi, enda það sá 
hópur sem er hvað viðkvæmastur og er mest hætta á að brotið sé á þeirra líkamlegu 
friðhelgi. Nánast öll inngrip í líkama einstaklinga með ódæmigerð kyneinkenni eiga sér 
stað í barnæsku.

Í upprunalegum drögum sem afhent voru Velferðarráðuneyti veturinn 2017-18 af 
vinnuhóp frumvarpsins var slíkur réttur tryggður og vill Trans Ísland undirstrika mikilvægi 
þess þær tillögur verði virtar. Mikilvægt er að hlustað sé á raddir þeirra sem sátu í þeim 
vinnuhóp, enda einstaklingar þar sem þetta á beint erindi við, og hafa inngrip í 
kyneinkenni barna haft alvarlegar neikvæðar afleiðingar á bæði líkamlega og andlega 
heilsu fólks í áratugi.

2) Skráning á breytingum kyneinkanna einstaklinga (viðbót)

Tölfræði yfir fjölda inngripa sem hafa verið framkvæmdar á kyneinkennum einstaklinga 
er sárlega ábótavant og hefur lengi ríkt mikil leynd varðandi þessi mál hérlendis sem og 
erlendis. Trans Ísland vill því hvetja til þess að sérstaklega verði tekið fram í 11. grein að 
slík inngrip eigi að vera skráð af þeim læknum og/eða heilbrigðissstarfsfólki sem 
framkvæma slík. Trans Ísland leggur því til að eftirfarandi verði bætt við 11. grein:

„Læknar sem gera varanlegar breytingar á kynfærum, kynkirtlum eða öðrum 
kyneinkennum barna skulu halda skrá yfir þæ r og veita landlækni árlega upplýsingar um 
fjölda og eðli inngripa og aldur þeirra sem þæ r undirgangast. “

3) Ákvæði til bráðabirgða

Ef að Alþingi verður ekki við kröfu Trans Íslands um að tryggja börnum undir 16 ára aldri 
líkamlegra friðhelgi eins fljótt og auðið, þá leggur Trans Ísland til breytingar á 
samsetningu starfshóps og sömuleiðis tímamörk.

Trans Ísland leggur til að tveir siðfræðingar sitji í nefndinni frekar en einn og sömuleiðis 
að tímamörk starfshóps til að skila af sér niðurstöðum miðist við eitt ár. Þannig verði



“Skal hópurinn skila niðurstöðum sínum og tillögum eins fljótt og unnt er eftir gildistöku 
laga þessara” að “Skal hópurinn skila niðurstöðum sínum og tillögum innan árs eftir 
gildistöku laga þessara”.

Upprunalegi starfshópur sem smíðaði þetta frumvarp vann mikla vinnu til þess að tryggja 
að réttindi trans fólks og intersex fólks yrði bætt á vegamiklan máta. Hópurinn var 
samansettur og hinseginfólki og sérfræðingum sem leituðu álits annara og var það skýrt í 
huga þeirra sem sátu fyrir hönd hinsegin félaga að líkamleg friðhelgi allra er eitt af 
grundvallaratriðum þessa frumvarps. Við hvetjum því Alþingi til að virða álit hinsegin 
fólks hér, enda engin betur fær til að vita hvað mun bæta lífskjör fólks í þessum 
aðstæðum nema fólkið sjálft og talsfólk þeirra.

Við óskum þingmönnum góðs gengis og hvetjum þau til þess að nýta þetta tækifæri til 
þess að sýna hugrekki og bæta vernd fyrir börn með ódæmigerð kyneinkenni við 
frumvarpið, svo allir einstaklingar fái notið kynræns sjálfræðis. Með því fengi Alþingi 
tækifæri til þess að samþykkja lög sem væru að fullu til samræmis við nýsamþykkta 
þingsályktun Evrópuþingsins um mannréttindi intersex fólks, til samræmis við ábendingar 
sem fram koma í nýrri skýrslu Amnesty International um stöðuna hér á landi og til 
samræmis við stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Íslands.

Ísland hefur tækifæri á að standa fremst í flokki þegar kemur að réttindum hinsegin fólks 
og setja fordæmi fyrir aðrar þjóðir út um allan heim.
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