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Umsögn: Frumvarp tiL Laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna

Samtökin '78 -  Félag hinsegin fólks á Islandi tagnar því að jatnréttislög nái einnig tit fólks með htuttausa

Þó eru nokkur atriði sem Samtökin '78 tetja að geti farið betur og fyrs t ber að netna í kafta er fjattar um markmið 

Laganna. Þar segir að „Markmið taga þessara er að koma í veg fyrir mismunun á grundvelli kyns og koma á og 

viðhalda jafnrétti og jötnum  tækifærum kynjanna á öttum sviðum samfélagsins." Við teggjum tit 

orðatagsbreytingu tit að gera markmiðin enn skýrari fyrir þann breiða hóp sem fjallað er um: „Markmið taga 

þessara erað koma íveg fyrir mismunun á grundvetti kyns og koma á og viðhatda jafnrétti og jöfnum  tækifærum

I greinargerð frumvarpsins er fjattað um kyn og fjötda þeirra. Þar segir: „Skiptar skoðanir geta verið á því hvort 

títa eigi svo á að heimitdin tiL htutLausrar kynskráningar þýði að kynin séu nú þrjú eða hvort kynin séu áfram tvö 

en að ja fnfram t geti einstaktingar kosið að tiLheyra hvorugu þeirra." Samtökin '78 benda á að enginn vafi Leikur 

á um það að kynin eru vissutega fteiri en tvö ásamt því að sumir einstaktingar eru hvorugt, bæði eða með 

ftæðandi kynvitund. Sumir þessara einstaktinga kjósa svo að skrá sig htuttaust í kerfum hins opinbera og hér er

I þeim titvikum eru tögin jákvæð en á mörgum stöðum virðist sem „htuttaus kynskráning" hafi einfatdtega verið 

bæ tt við án þess að hugsa atmennitega um samþættingu attra þeirra kynja sem tit eru ásamt ótíkum 

kynvitundum og kyntjáningum. Samtökin '78 vitja beina því tit nefndarinnar að huga ávattt að fjötbreytiteika kyns

Það þarf að passa það að tata ekki um „htuttausa kynskráningu" sem kyn, því það er hugtakið einmitt ekki. 

Htuttaus kynskráning er þriðja kynskráningin sem heimitt er að skrá skv. tögum um kynræ nt sjátfræði. Það gerir 

hana ekki að kynvitund, því innan þessarar skráningar geta margar kynvitundir samræmst. Betra væri að tata

Samtökin '78 vitja einnig benda á orðatag í 28. gr taganna, og sérstaktega orðatag greinargerðar við þá grein: 

„Lagt er þó tit að orðin „kvenna og karta" komi í staðinn fyrir orðið „ kynjanna" í 1. mgr. Þetta er tagt tit þar sem 

ákvæðið byggist á því að fjötdi kvenna og karta á hverjum tíma sé svipaður og miðar að því að jafna 

þátttökumöguteika og áhrif þessara tveggja hópa í samfétaginu. Mætt er því fy rir um tittekið tágmarkshtutfatt 

kvenna og karta í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum hins opinbera. Stík regta getur eðti máts samkvæmt
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tæpast tekið tuttum Fetum tit einstaktinga með htuttausa skráningu kgns enda ótíktegt að sá hópur verði gkja

Með þessari bregtingu, sem tistuð er upp hér að ofan, er farið beint á móti titgangi Laga um kynræ nt sjáLFræði. 

Ákveðið er að taka kynsegin fóLk eða þá einstaktinga sem ekki falla undir kynjatvíhyggjuna út fyrir sviga, sem er 

einmitt tiLgangur þessa Lagafrumvarps, að okkar mati. Þarna er kynsegin fóLki haldið fy rir utan og þau réttindi 

sem ávinnast með Lagabreytingunni á ekki við um þá einstaktinga. Þetta tetja Samtökin '78 vera varasama

Að lokum vilja Samtökin '78 óska allsherjar- og menntamálanefnd velfarnaðar og um leið beinum því tiL 

nefndarinnar að Samtökin '78 eru reiðubúin að koma fyrir nefndina tiL að rökstyðja umsögn okkar ásamt því að 

svara spurningum nefndarfótks.

Fyrir hönd Samtakanna '78,

DaníeL E. A rnarsson , íram kvæ m dastjó ri
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