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Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa Reykjavíkurborgar sér um að framfylgja mannréttindastefnu 

Reykjavíkurborgar auk þess að fylgja eftir ákvörðunum mannréttinda-, nýsköpunar- og 

lýðræðisráðs. Mannréttindastefnan er byggð á jafnræðisreglunni og miðar að því að allar 

manneskjur fái notið mannréttinda án tillits til uppruna, þjóðernis, stéttar, tungumáls, litarháttar, 

trúarbragða, lífs-, stjórnmálaskoðanna, trúleysis, kyns, kynhneigðar, kynvitundar, kyntjáningar, 

kyneinkenna, aldurs, fötlunar, holdafars, líkamsgerðar, heilsufars, atgervis eða annarrar stöðu.

Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofan fagnar frumvarpi til laga um breytingu á lögum um kynrænt 

sjálfræði, nr. 80/2019 (ódæmigerð kyneinkenni) og þá viðurkenningu og vernd sem börn með 

ódæmigerð kyneinkenni hljóta með því.

Hins vegar gerir skrifstofan athugasemd við undanþágur í 4. gr. frumvarpsins sem heimila inngrip 

vegna of stuttar þvagrásar annars vegar og hins vegar vegna vanvaxtar á typpi. E f litið er til 

alþjóðastofnanna, mannréttindareglna og ályktanna sem nefndar eru í greinargerð er ljóst að 

íslenska ríkið gengur ekki eins langt og mælst er til. Eins og fram kemur í greinargerð eru í 

Jogjakarta-meginreglum plús 10 skyldur ríkja útlistaðar m.a. til að tryggja að löggjöf „vinn[i] gegn 

fordómum og staðalímyndum og trygg[i] að hugmyndin um „það sem börnum er fyrir bestu“ sé 

ekki misnotuð til þess að réttlæta inngrip sem ganga gegn rétti barna til líkamlegrar friðhelgi.“ 

Rökstyðja mætti að ofangreindar undanþágur gangi gegn þessum skyldum, brjóti á líkamlegri 

friðhelgi barna með því einmitt að styðjast við kynjaðar staðalímyndir og hugmyndir um það sem 

er börnum fyrir bestu. Þrátt fyrir rökstuðning í greinargerð um að því samfélagslega markmiði um
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að smátt typpi hafi ekki neikvæð lífsgæði í för með sér verði ekki náð með því einu að setja 

strangari skorður við lyfjameðferð á vanvexti á typpi er alls óljóst að það sé unnið að því markmiði 

með öðrum leiðum. Því má efast um að breyting verði á umræðunni um vanvöxt á typpi á næstum 

árum, eða þegar endurskoðun á 11. gr laganna fer fram. Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa leggur 

samt sem áður mikla áherslu á að staðið verður við þá tímaáætlun sem sett er fram í 11. gr. 

frumvarpsins um endurskoðun á þessu ákvæði (5. mgr. 11. gr.).

Í 7. gr. frumvarpsins er lögð til stofnun teymis um börn sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni 

sem skrifstofan telur jákvætt en ítrekar mikilvægi þess að nýttur sé sá möguleiki sem frumvarpið 

veitir um að skipaðir séu sérfræðingar af ólíkum sviðum til þess að tryggja heildstæða og 

þverfaglega þekkingu. Það er ljóst að fjármagn er nauðsynlegt til þess að teymið verði að veruleika 

og afli sér og viðhaldi sinni sérþekkingu.

Að lokum bendir mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa á að huga þarf að fjárveitingu og styrkingu 

til þeirra sem geta veitt jafningjafræðslu (7. gr.), en það væri óráð að byggja hana á sjálfboðavinnu 

einni saman.
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