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Umsögn: Frumvarp tiL Laga um mannanöfn

Samtökin '78 - Félag hinsegin fólks á íslandi fagna frumvarpi til laga um breytingu á mannanöfnum. Telja 

Samtökin að breytingin sé tit mikilla bóta fy rir hinsegin fótk, sérstaktega þá einstaktinga sem eru kynsegin eða 

með ftæðandi kynvitund. Það ætti að vera grundvattarréttur hvers og eins að ákveða nafn sitt og að gera það

Sérstaktega vitja Samtökin '78 fagna eftirfarandi: Kenning tit foretdris er mynduð þannig að á eftir eiginnafni eða 

eiginnöfnum kemur nafn foretdris eða foreldra í eignarfatti, að viðbættu -son ef kartmaður er, -dóttir ef 

kvenmaður er eða -bur ef skráning kyns er htuttaus. Einnig er heimitt að nota sem kenningu eingöngu nafn

Að því sögðu þá hvetjum við nefndina þó tiL þess að skoða það hvort að einstaktingur þurfi að kenna sig við 

foreldri og veiti einstaktingum frekari heimitd tiL að bera hvaða kenninafn sem er án þess að senda beiðni þess 

efnis tiL Þjóðskrár. Einnig hvetjum við nefndina tiL að skoða það að afnema kenninafnaregtuna með tittiti tit kyns 

og heimita einstaktingi með kartkyns kynskráningu að bera viðbótina -dóttir eða -bur, eins þeim sem hafa 

kvenkyns kynskráningu að bera viðbótina -son eða -bur og þeim sem hafa htuttausa kynskráningu að bera

Nafn þarf ekki enditega að vísa tit kynskráningar einstaktingsins hetdur á að vera atgjörtega á vatdi hvers 

einstaktings að ákveða sitt nafn, hvort sem um er að ræða eigin- eða kenninafn.

Samtökin '78 tetja frumvarpið vandað og gott, en benda á að það mætti ganga enn Lengra en það gerir að okkar

Að tokum vitja Samtökin '78 óska attsherjar- og menntamátanefnd vetfarnaðar og um teið beinum því tit 

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

svara spurningum nefndarfótks.

Fyrir hönd Samtakanna '78,
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