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Efni: Umsögn íslandsdeildar Amnesty International um frumvarp til laga um breytingu á lögum um kynrænt 
sjálfræði, nr. 80/2019. Þskj. 22, 22. mál á 151. löggj.þ. 2020-2021.

íslandsdeild Amnesty International fagnar frumvarpi til laga um breytingu á lögum um kynrænt sjálfræði, nr. 
80/2019 um ódæmigerð kyneinkenni. Þegar lögin voru samþykkt fyrir um ári síðan hörmuðu samtökin mjög 
að tækifærið hafi ekki verið nýtt til að tryggja verndun réttinda intersex barna er snýr að ónauðsynlegum, 
óafturkræfum og inngripsmiklum aðgerðum á börnum sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni. Því er það 
mikið fagnaðarefni að frumvarpið hafi nú verið lagt fram.

í febrúar 2019 gaf Amnesty International út skýrslu sem leiddi í Ijós að einstakiingar á íslandi með ódæmigerð 
kyneinkenni, sem ekki falla undir væntingar kynjatvíhyggjunnar um líkama karla og kvenna, kunna að sæta 
mismunun og tilraunum til að laga líkama þeirra að viðteknum normum, ýmist með skurðaðgerðum eða 
hormónameðferð. í skýrslu Amnesty International kom einnig fram að þegar einstaklingar með ódæmigerð 
líffræðileg kyneinkenni og fjölskyldur þeirra leita þjónustu í íslenska heilbrigðiskerfinu, dregur skortur á skýru 
mannréttindamiðuðu verklagi og þverfaglegri nálgun, ásamt ónógum félagslegum stuðningi úr möguleikum 
þeirra til að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er.

íslandsdeild Amnesty International fagnar því að frumvarpið sem nú er lagt fram er bæði metnaðarfullt og 
skýrt. í frumvarpinu er bætt við 11. gr. a þar sem áréttuð er sú meginregla að börn, líkt og aðrir, njóti 
líkamlegrar friðhelgi sem og réttartil heilbrigðisþjónustu. Vernd þessara réttinda er útfærð í greininni, þannig 
að réttur barna til allrar nauðsynlegrar heilbrigðisþjónustu er tryggður án mismununar svo og friðhelgi 
gagnvart ónauðsynlegum inngripum. Þessu ber að fagna sem og því að komið sé á fót virku eftirliti og samráði 
þegar kemur að aðgerðum og meðferðum á intersex börnum. Þá er fagnaðarefni að frumvarpið mæli fyrir um 
að skipað verði teymi um börn sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni sem á að veita börnum og 
aðstandendum þeirra upplýsingar, ráðgjöf og meðferð í samræmi við þarfir hvers og eins og sinnir að öðru 
leyti þeim skyldum sem fram koma í 11. gr. a.

íslandsdeild Amnesty International harmar þó að í frumvarpinu hafi verið sett sérregla um vægari skilyrði séu 
sett fyrir því að varanlegar breytingar séu gerðar á kyneinkennum barns sem fæðist með ódæmigerð 
kyneinkenni sem felast í ofstuttri þvagrás (hypospadias) eða vanvexti á typpi (micropenis) og hvetur til þess 
að sérreglan verði felld burt. Ofstutt þvagrás (hypospadias) og vanvöxtur á typpi (micropenis) eru ódæmigerð 
kyneinkenni. Börn sem fæðast með þessi kyneinkenni ættu að njóta sömu verndar gegn ónauðsynlegum, 
óafturkræfum og inngripsmiklum aðgerðum og börn með önnur ódæmigerð kyneinkenni. í Ijósi þessa ítrekar 
íslandsdeild Amnesty International áskorun sína sem kveður á um að samræma lög, reglugerðir og aðgerðir 
við ákvæði 7.1.1. í ályktun 2191 á vegum Evrópuráðsþingsins um að „banna ónauðsynleg læknainngrip til að 
laga líkama barna að stöðluðum kynjahugmyndum með skurðaðgerð, ófrjósemisaðgerðum og öðrum 
meðferðum á intersex börnum án upplýsts samþykkis þeirra", á þann hátt sem felur ekki í sér hegningarákvæði.
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