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Helstu punktar:
o Samtökin '78 fagna frum varp i um kynræ nt sjálfræði, sem á heildina litið  fe lur í sér gríðarlega 

m ikilvæ gar og tím abæ rar ré tta rbæ tur hvað varðar kynræ nt sjálfræði og viðurkenningu trans fólks 
o Samtökin ‘78 gera þó alvarlegar athugasem dir við það að frum varp ið  trygg i ekki líkamlega 

friðhelg i barna undir 16 ára aldri og krefjast þess að við frum varp ið  verði bæ tt ákvæðum þar að 
lútandi

o M ikilvæ gt er að frum varp ið  kveði á um að læknar skrái inngrip  sem fram kvæ m d eru á 
kyneinkennum barna og að Landlækni séu ve itta r þær upplýsingar árlega 

o Fari svo að starfshópur um málefni barna með ódæ m igerð kyneinkenni verði se ttu r á laggirnar 
(sbr. bráðabirgðaákvæ ði 1), er m ik ilvæ gt að hópnum séu se tt tím am örk og að ónauðsynleg, 
óa ftu rkræ f inngrip  í kyneinkenni barna án upplýsts sambykkis séu gerð óheim il á meðan hann 
starfar

Samtökin ’78 fagna því að forsæ tisráðuneytið  leggi þetta m etnaðarfu lla frum varp  fram til A lþingis. Verði 
frum varp um kynræ nt sjálfræði að lögum mun það hafa í fö r með sér gríðarlega m ikilvæ gar ré tta rbæ tur 
og skipa íslandi í frem stu röð hvað varðar kynræ nt sjálfræði og viðurkenningu trans fólks. Samtökin ‘78 
fagna bví að breytingar hafi verið gerðar á frum varp inu til samræmis við umsagnir sem bárust í 
sam ráðsgátt A lþ ing is og leggja ja fn fram t áherslu á að hlustað verði áfram á raddir trans og intersex fólks 
í áfram haldandi vinnu við fy rirligg jand i frum varp.

Við gerum engu að síður a lvarlegar athugasem dir við það að frum varp ið  trygg i ekki börnum  undir 16 ára 
aldri líkamlega friðhelg i og vernd gegn ónauðsynlegum inngripum  í kyneinkenni bekra. Y firlýs t m arkm ið 
frum varpsins er að standa vörð um ré tt einstaklinga til líkamlegrar friðhelg i. Enda njóti sérhver 
e instaklingur, skv. 3. gr. frumvarpsins., „óskoraðs ré tta r til [..] líkam legrar friðhelg i og sjálfræðis varðandi 
b reytingar á kyneinkennum." Það orkar því alvarlegs tvím æ lis að frum varp ið  skilgreini einungis í hverju 
þessi friðhelg i fe lst fy r ir  einstaklinga y fir  16 ára aldri, sérstaklega þar sem b ro t gegn sjálfsákvörðunarrétti 
einstaklinga y fir kyneinkennum sínum eiga sér nær undantekningalaust stað á barnsaldri. Á bað einkum 
við um intersex börn eða börn með ódæ m igerð kyneinkenni, en a lþ jóðlegar rannsóknir meta að um 1 af 
hverjum  200  fæ ddum  börnum  séu í alvarlegri hæ ttu á því að verða fy r ir  ónauðsynlegum  og óafturkræ fum  
inngripum  í kyneinkenni sín. Samtökin ‘78 gera því þá skýlausu kröfu að við frum varp ið  verði bæ tt 
ákvæðum sem trygg ja  líkamlega friðhelg i barna.

Athugasemdir við einstakar greinar og kafla

III. kafli: Líkamleg friðhelg i og b reytingar á kyneinkennum.

a) Líkamleg friðhelg i -  vernd til handa börnum  (11. gr.):

Líkt og fram hefur komið, orkar alvarlegs tvím æ lis að frum varp ið  skilgreini einungis í hverju líkamleg 
friðhelg i varðandi kyneinkenni fe lst fy r ir  einstaklinga y fir  16 ára aldri. Samtökin '78 gera þá kröfu að bæ tt 
verði við ákvæði sem kveður á um sambæ rilega vernd fy r ir  börn. Við styðjum  heilshugar þá útfæ rslu sem 
var h luti af frum varpsdrögunum  þegar þau voru afhent velferðarráðuneyti ve turinn 2017-18.

b) Skráningar á b reytingum  á kyneinkennum barna (v iðbó t):

SAMTÖKIN ’78 - SUÐURGÖTU 3, 101 REYKJAVÍK - SKRIFSTOFA@SAMTOKIN78.IS -W W W . SAMTOKIN78.IS

mailto:skrifstofa@samtokin78.is


Tölfræ ði y fir  varanlegar b reytingar sem gerðar eru á kyneinkennum barna hérlendis er stórlega ábótavant. 
Nauðsynlegt er að öll slík inngrip verði skráð svo unnt sé að henda betur reiður á stöðu þessara mála í 
íslensku heilbrigðiskerfi. Við leggjum  því til að e ftirfarandi grein verði bæ tt við í III. kafla:

„Læ knar sem gera varanlegar b reytingar á kynfæ rum , kynkirtlum  eða öðrum  kyneinkennum barna skulu 
halda skrá y fir  þær og veita landlækni árlega upplýsingar um fjö lda og eðli inngripa og aldur þeirra sem 
þæ r undirgangast."

V. Ákvæ ði til bráðabirgða

Telji A lb ing i ekki unnt að verða við kröfu Samtakanna ‘78 um að trygg ja  börnum  undir16 ára aldri líkamlega 
friðhelg i þegar í stað og, leggjum  við til e ftirfarandi b reytingar á bráðabirgðaákvæ ði 1 um samsetningu 
starfshóps og tím amörk:

Eins og fram  kom í fy rri umsögn Samtakanna '78 á sam ráðsgátt stjórnvalda, te ljum  við að sjónarm ið 
siðfræ ðinga æ ttu  að hafa aukið væ gi innan starfshópsins og leggjum  bess vegna til að þeir verði tve ir 
frekar en einn. Einnig te ljum  við m ik ilvæ gt að tím am örk verði se tt á vinnu starfshópsins. Þannig verði “Skal 
hópurinn skila n iðurstöðum  sínum og tillögum  eins f ljó t t og unnt er e ftir g ild istöku laga þessara” að “ Skal 
hópurinn skila n iðurstöðum  sínum og tillögum  innan árs frá g ild istöku laga þessara” .

Einnig leggjum  við til að bráðabirgðaákvæ ðið kveði á um að varanlegar b reytingar á kynfæ rum, kynkirtlum  
eða öðrum  kyneinkennum barna undir 16 ára aldri, sem ekki stafi af brýnni heilsufarslegri nauðsyn, verði 
gerðar óheim ilar bar til samráðshópurinn hefur lokið störfum  sínum. Hæ gt er að nýta upprunaleg drög 
þessa frum varps, sem vinnuhópur afhenti velferðarráðuneyti veturinn 2017-18, við smíð slíks ákvæðis.

Við óskum þ ingm önnum  góðs gengis og hvetjum  þau til að nýta þe tta  tæ kifæ ri t il þess að sýna hugrekki 
og þæ ta vernd fy r ir  þörn með ódæ m igerð kyneinkenni við frum varpið, svo a llir e instaklingar fái notið  
kynræ ns sjálfræðis. Með þ v í feng i A lþ in g i tæ kifæ ri til þess að samþykkja lög sem væru í fullu samræ mi við 
nýsam þykkta þ ingsá lyktun Evrópuþingsins um m annré ttind i intersex fólks, við ábendingar sem fram koma  
í nýrri skýrslu A m nesty In ternational um stöðuna hér á landi og við stjórnarsáttm ála rík isstjórnar íslands.

Fyrir hönd Samtakanna ‘78,

Daníel E. Arnarsson, fram kvæ m dastjóri
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