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

Intersex Ísland fagnar því að forsætisráuneytið leggi þetta metnaðarfulla frumvarp fram til 
Alþingis. Staða trans fólks mun stór bætast við þessa lagasetningu og hluti intersex fólks 
sem einnig skilgreinir sig sem trans mun einnig njóta góðs af breyttu lagaumhverfi. Meirihluti 
intersex fólks er hins vegar ekki trans og munu því þessar lagabreytingar engin áhrif hafa á 
líf og réttindi þeirra. Intersex Ísland lýsir því einnig yfir áhyggjum að ekki sé verið að uppfylla 
stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar sem tekur fram að þetta frumvarp muni uppfylla 
tilmæli Evrópuráðsins um réttindi intersex fólks.

Við teljum fagnaðarefni að réttur einstaklinga eldri en 16 ára til líkamlegrar friðhelgi verði 
lögfestur og að ekki megi lengur gera læknisfræðilegar meðferðir að skilyrði fyrir breytingu á 
kynskráningu. Við teljum þó mjög alvarlegt að réttur barna til líkamlegrar friðhelgi njóti ekki 
verndar undir þessu frumvarpi. Markmið þessa frumvarps er að standa vörð um rétt sérhvers 
einstaklings til þess að taka eigin ákvarðanir um hvað sé gert við kyneinkenni þeirra. Það 
orkar tvímælis að eingöngu sé tryggður réttur þeirra sem náð hafa 16 ára aldri en ekki barna. 
Flest brot á líkamlegri friðhelgi þegar kemur að kyneinkennum eiga sér stað þegar 
einstaklingarnir eru á barnsaldri og því er ljóst að nær öll brot á líkamlegri friðhelgi verða 
ennþá leyfileg ef þessi lög ganga fram óbreytt.

Núverandi frumvarp gerir ekki ráð fyrir að inngrip á kyneinkennum barna verði skráð.
Intersex Ísland sér engin rök fyrir því að fresta lögbundna skráningu á inngripum í 
kyneinkennum barna. Engin tölfræði er til á Íslandi yfir umfang slíkra inngripa og teljum við 
lágmarkskröfu að sá hluti tilmæla Evrópuráðsins verði uppfylltur með þessari löggjöf.
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Athugasemdir við einstakar greinar og kafla

II. kafli: Réttur einstaklings til að skilgreina sjálfur kyn sitt.

1) Takmörkun á heimild til að breyta skráningu kyns (7. gr.)

Takmörkun á heimild til að breyta skráningu kyns tekur ekki tillit til raunveruleika margra 
undir trans regnhlífinni. Kynvitund einstaklinga getur þróast með tímanum og gerir 
frumvarpið ekki næganlega vel ráð fyrir því. Einstaklingar gætu líka þurft að breyta 
kynskráningu sinni af öryggisástæðum. Ekki er skýrt hvenær ríkið mætti hafna slíkri beiðni.

III. kafli: Líkamleg friðhelgi og breytingar á kyneinkennum.

Intersex Ísland sér ekki hvernig að núverandi drög uppfylli þingsályktun Evrópuráðsins þar 
sem börnum verður ekki tryggð vernd fyrir læknisfræðilegum inngripum sem mæta ekki 
brýnni heilsufarslegri nauðsyn. Að tryggja eingöngu líkamlega friðhelgi fyrir fólk eldri en 16 
ára, en ekki börn, er skýr mismunun á grundvelli aldurs. Intersex Ísland gerir því kröfu að 
bætt verði við ákvæði sem tryggir börnum sömu vernd.

Við styðjum heilshugar þá útfærslu sem var hluti af frumvarpsdrögunum þegar þau voru 
afhent velferðarráðuneytinu veturinn 2017-18. Ef þá útfærslu er ekki hægt að lögfesta strax 
leggjum við til að bætt verði við til bráðabirgða grein þar sem sú grein er lögfest þar til 
starfshópur undir bráðabirgða ákvæði hafi skilað niðurstöðum sínum. Ekkert inngrip sem sú 
takmarkaða frestun á inngripum myndi ná yfir er þess eðlis að stutt frestun á inngripinu 
myndi hafa nokkur veruleg áhrif á líf barnsins en gæti komið í veg fyrir inngrip sem væri sett 
lög um stuttu síðar.

2) Skráningar á breytingum á kyneinkennum barna

Alla tölfræði yfir varanlegar breytingar sem gerðar eru á kyneinkennum barna skortir 
hérlendis. Lágmarks skilyrði er að öll slík inngrip verði skráð svo hægt sé að sjá umfang 
slíkra inngripa hérlendis. Intersex Ísland sér engin rök fyrir því að halda ekki slíka skrá líkt og 
er gert með umfang ýmissa annarra læknisfræðilegra inngripa og meðferða hérlendis. Við 
leggjum því til að eftirfarandi grein verði bætt við í III. kafla:

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

1) Samsetning starfshóps

Við leggjum til eftirtaldar breytingar á samsetningu starfshóps um breytingar á kyneinkennum 
barna:

a. Við teljum við að sjónarmið siðfræðinga ættu að hafa aukið vægi innan starfshópsins og 
leggjum til að þeir verði tveir frekar en einn.

2) Starfstími starfshóps.

Við teljum að setja ætti starfshópnum tímatakmörk og leggjum til 6 mánuði.

Við óskum þingmönnum góðs gengis og hvetjum þingmenn allra flokka að standa saman um 
að uppfylla loforð sem sett voru fram í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar um að veita 
börnum með ódæmigerð kyneinkenni vernd fyrir róttækum læknisfræðilegum inngripum 
byggða á útlitslegum, félagslegum eða sálfélagslegum rökum. Nýleg skýrsla Amnesty 
International byggða á rannsókn á intersex fólki og læknum sem sinna þeim sýndi glöggt að 
þó að ymís viðhorf hafa breyst á seinustu árum að þá loða enn úrelt viðhorf til þessarra 
barna innan Íslenskrar læknisfræði.

f.h Intersex Íslands, Kitty Anderson
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