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Trans Ísland fagnar því mikilvæga skrefi sem er tekið með þessari lagabreytingu, og telur það vera 

grundvallaratriði laga um kynrænt sjálfræði 80/2019 að öllum einstaklingum séu tryggð líkamleg friðhelgi 

og að flett sé ofan af þeirri leynd sem hefur ríkt um þau inngrip sem intersex börn hafa þurft að upplifa 

hérlendis í áraraðir. Trans Ísland telur því að hér sé verið að stíga mikilvægt og þýðingarvert skref fyrir 

intersex fólk. Hinsvegar vill Trans Ísland vill koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri.

1. Trans Ísland vill hinsvegar benda á, eins og hefur áður komið fram, að lögin tryggja ekki öllum 

einstaklingum líkamlega friðhelgi. Lögin kveða á um að leyfilegt sé að framkvæma aðgerðir á 

einstaklingum með stutta þvagrás (e. hypospadia) og lítið typpi (e. micropenis), svo lengi sem 

taldar séu fram afleiðingar og ávinningur slíkra aðgerða.

Trans Ísland telur ekki að ávinningur þeirra aðgerða sé réttlætanlegur miðað við þær andlegu og 

líkamlegu afleiðingar sem slíkt getur haft. Aðgerðir eru sjaldan eingöngu ein aðgerð og eru 

einstaklingar því oft á tíðum að þurfa að takast á við fylgikvilla og eftirfylgnisaðgerðir um ókomna 

tíð. Að okkar mati ætti því sömu reglur að gilda hér og um önnur inngrip, þ.e. að einstaklingar geti 

veitt upplýst samþykki um að leyfa slíkar aðgerðir þegar þau hafa þroska til.

Ástæður þess að slíkar aðgerðir eru framkvæmdar eru ekki síður drifnar af félagslegum 

viðhorfum, en oft er gripið til þeirra taka að einstaklingar með typpi þurfi að geta pissað standandi 

eins og aðrir eða að vera með lítil kynfæri sé mikil skömm sem þurfi að laga. Slík rök eru bundin 

sterkum félagslegum gildum um kynfæri og „æskilega“ virkni þeirra, frekar en að hér sé um 

heilsufarslegar ástæður að ræða.

2. Ef að fyrrum nefndar breytingar verða hinsvegar ekki gerðar, þá leggur T rans Ísland til að 

bráðabirgðar ákvæði verði breytt á þann veg að nýr starfshópur sem endurmetur 11. grein verði 

skipaður strax í stað þess að slíkt sé gert innan þriggja ára. Intersex fólk hefur þurft að bíða í fleiri 

áratugi eftir að þeirra réttur sé virtur í lögum og telur Trans Ísland að skrefið til að tryggja 

líkamlega friðhelgi verið að vera stigið til fulls fyrr eða síðar. Ef Íslandi vill setja fordæmi á 

alþjóðlegum vettvangi og virkilega tryggja borgurum sínum sömu réttindi og annað fólk lifir við, þá 

er þetta eitt af þeim grundvallaratriðum sem þarf að tryggja.



Að mati Trans Íslands ganga lögin því ekki skrefið til fulls og mun því ekki allt fólk á Íslandi lifa við 

líkamlega friðhelgi. Það skýtur skökku við tilgang og anda laga um kynrænt sjálfræði 80/2019 og hvetjum 

við því enn og aftur til þess að Íslandi stígi þetta skref til fulls og sjái til þess að allir Íslendingar njóti fulls 

rétts til líkamlegrar friðhelgi samkvæmt lögum.
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