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Reykjavík, 29. október 2020

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um kynrænt 
sjálfræði, nr. 80/2019 (ódæmigerð kyneinkenni). 151. löggjafarþing 2020-2021. 
Þingskjal 22 - 22. mál.

Félagsráðgjafafélag Íslands (FÍ) þakkar tækifærið til að gera umsögn um frumvarp til 
laga um breytingu á lögum um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019 (ódæmigerð 
kyneinkenni).

Félagsráðgjafafélag Íslands er sammála markmiði lagabreytingarinnar sem ætlað er að 
tryggja mannréttindi og standa vörð um líkamlega friðhelgi þeirra barna sem fæðast 
með ódæmigerð kyneinkenni ásamt því að tryggja bestu fáanlegu heilbrigðisþjónustu. 
Félagsráðgjafafélag Íslands tekur undir þau sjónarmið að óþarfar og óafturkræfar 
skurðaðgerðir sem ætlað er að ákvarða kyn barns án upplýsts samþykkis þess eigi ekki 
rétt á sér. Börn eiga alltaf að hafa tækifæri til að taka upplýsta ákvörðun þegar þau hafa 
aldur og þroska til þegar um svo alvarlegt inngrip á líkama þeirra er að ræða. Því ber 
að taka réttindi og líkamlega friðhelgi barns fram yfir skoðanir fullorðinna, ef ekki er 
um að ræða sérstök heilsufarsleg vandamál, sama hvort þær eru af félagslegum, 
sálfélagslegum eða útlitslegum ástæðum. Hér er um að ræða margvísleg álitamál og því 
er mikilvægt að tryggja vandaða og ítarlega málsmeðferð sem undirstrikar nauðsyn þess 
að skipað verði nýtt teymi um börn sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni eins og 
fram kemur í frumvarpinu. Þar sem um er að ræða andlega, félagslega og líkamlega 
heilsu barns er mikilvægt að um verði að ræða þverfaglegt teymi með aðkomu 
félagsráðgjafa. Jafnframt er mikilvægt að tryggja viðeigandi upplýsingagjöf, ráðgjöf og 
stuðning við foreldra og barn í öllu ferlinu.

Félagsráðgjafafélag Íslands er reiðubúið að fylgja þessari umsögn eftir sé þess óskað.

Virðingarfyllst, 
fyrir hönd Félagsráðgjafafélags Íslands

Steinunn Bergmann, formaður.
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