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Umsögn íslandsdeildar Amnesty International um frumvarp til laga um 
kynrænt sjálfræði, 149. löggjafarþing 2018-2019. Þingskjal 1184-752. mál.

Vísað ertil erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 2. apríl 2019 þarsem allsherjar- og 

menntamálanefnd sendi til umsagnar frumvarp til laga um kynrænt sjálfræði 752. mál.

íslandsdeild Amnesty International fagnar þeim skrefum sem ríkisstjórn íslands er nú að taka 

í átt að því að koma íslandi í fremstu röð í málefnum hinsegin fólks með löggjöf um kynrænt 

sjálfræði í samræmi við nýútkomin tilmæli Evrópuráðsins vegna mannréttinda intersex fólks.

Mannréttindi barna, unglinga og fullorðinna einstaklinga með ódæmigerð líffræðileg 

kyneinkenni eru viðurkennd og njóta verndar samkvæmt alþjóðalögum. ísland hefur 

undirritað og fullgilt fjölda aþjóðasamninga sem vernda einstaklinga með ódæmigerð 

líffræðileg einkenni gegn mismunun og gera þá kröfu til íslenskra stjórnvalda að virða, 

vernda og uppfylla rétt þeirra til að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem 

unnt er.

í niðurstöðum nýlegrar skýrslu Amnesty International, No Shame in Diversity: The right to 

health fo r people with variations ofsex characteristics in lceland, kemur fram að 

einstaklingar á íslandi með ódæmigerð líffræðileg kyneinkenni, sem falla ekki undir 

væntingar kynjatvíhyggjunnar um líkama karlmanna og kvenna kunna að sæta mismunun og 

tilraunum til að laga líkama þeirra að viðteknum normum, ýmist með skurðaðgerðum eða



hormónameðferð. Þar kemur einnig fram að þegar einstaklingar með ódæmigerð líffræðileg 

kyneinkenni og fjölskyldur þeirra leita þjónustu í íslenska heilbrigðiskerfinu þá dregur skortur 

á skýru mannréttindamiðuðu verklagi og þverfaglegri nálgun, ásamt ónógum félagslegum 

stuðningi úr möguleikum þeirra til að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki 

sem unnt er.

Að auki hefur ísland ekki enn látið af sjúkdómsvæðingu á kynvitund trans einstaklinga og 

viðheldur úreltum og niðurlægjandi kröfum um lagalega kynskráningu m.a. með því að 

krefjast þess að trans einstaklingar gangist undir geðsjúkdómsgreiningu.

Fyrri rannsóknarskýrsla Amnesty International, The states decides who I am, sýnir fram á að 

þessar úreltu kröfur brjóta á mannréttindum trans fólks, meðal annars réttinum til að njóta 

líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er og frelsis frá grimmilegri, 

ómannlegri og niðurlægjandi meðferð.1

Frumvarp til laga um kynrænt sjálfræði, sem liggur nú fyrir Alþingi, skapar tækifæri til að 

vernda réttindi intersex barna og fullorðinna en í núverandi drögum að frumvarpinu er 

vöntun á mikilvægri vernd fyrir intersex börn. Þá sérstaklega hvað varðar ákvæði til að koma 

í veg fyrir ónauðsynlegar, óafturkræfar og inngripsmiklar aðgerðir á börnum sem fæðast með 

ódæmigerð líffræðileg kyneinkenni.

Grípa þarf til tafarlausra aðgerða til tryggja að börn og fullorðnir með ódæmigerð líffræðileg 

kyneinkenni njóti mannréttindaverndar, að börn með ódæmigerð kyneinkenni sæti ekki 

skaðlegum og ónauðsynlegum inngripum og að trans fólk geti fengið lagalega viðurkenningu 

á kyni sem byggist á sjálfsákvörðunarrétti.

1 See Amnesty International, Thestate decides who I am: Lack of legal gender recognition for transgender people in Europe (Index: EUR 

01/001/2014), available at https://www.amnestv.org/en/documents/EUR01/001/2014/en/

https://www.amnestv.org/en/documents/EUR01/001/2014/en/
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íslandsdeild Amnesty International skorar þess vegna á íslensk stjórnvöld að:

• Tryggja og vernda jafna meðferð einstaklinga með ódæmigerð líffræðileg 

kyneinkenni, bæði í lögum og framkvæmd.

• Samræma lög, reglugerðir og aðgerðir við ákvæði 7.1.1. í ályktun Evrópuráðsþingsins 

nr. 2191, sem kveður á um að „banna ónauðsynleg læknisfræðileg inngrip til að laga 

líkama barna að stöðluðum kynjahugmyndum með skurðaðgerðum, 

ófrjósemisaðgerðum og öðrum meðferðum á intersex börnum án upplýsts samþykkis 

þeirra", án þess að samræmingin feli í sér hegningarákvæði.

• Veita einstaklingum leyfi til að breyta nafni sínu og kynskráningu lagalega, þar með 

talið á opinberum gögnum sem útgefin eru af ríkinu, á skjótan, aðgengilegan og 

gagnsæjan máta og í samræmi við kynvitund einstaklingsins.

• Tfyggja að lagaleg viðurkenning á kyni og lagaleg kynskráning fyrir hvaða einstakling 

sem er, á hvaða aldri sem er, sé ekki háð læknisfræðilegum inngripum.
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