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Umsögn: Frumvarp tiL Laga um bregtingu á Lögum um kgnrænt sjáLfræði, nr. 
80/2019 (ódæmigerð kgneinkenni)

Sam tökin '78 - félag hinsegin fó lks á Islandi tagna bregtingum  á tögum  um kgnræ nt s já lfræ ði er tengjast 

ódæ m igerðum  kgneinkennum . Þegar tögin voru sam þgkkt fg r ir rúm u ári þá voru  það mikit vonbrigð i að kafti um 

in tersex börn (börn með ódæ m igerð kgneinkenni) hafði fattið ú t og m átattokkurinn se ttu r í nefnd. Það eru 

grunnm annré ttind i hvers og eins einstaktings að tíkamteg friðhetg i þeirra sé trgggð, hvo rt sem um ræ ðir 

fu tto rðna manneskju eða barn. Fótk með ódæ m igerð kgneinkenni he fu r í gegnum  tíðina þ u rft að þota grófa 

m ism unun þegar kem ur að tíkam tegri friðhetgi, ónæ gitega upptgsingagjö f ásam t því að mikit Leynd he fu r rík t um 

þennan tiLtekna hóp sem hefur ha ft a lvartegar heiLsufarsLegar a fle ið ingar á in tersex einstaktinga. Því er

Þetta lagafrum varp er að m örgu Leyti vandað og næ r v ítt y fir  m álaflokkinn, orðaLag er s k ý rt og titgangur Laganna 

einnig. Sérstaktega skaL fagna því að nú er tiL vísir að virku e ftirtiti og sam ráði þegar kem ur að aðgerðum  á

Eins ber að fagna að upptýsingaskytda tit fo re tdra  eða forsjáraðita  er nú tögbundin, ásam t því að sú

A ukinhetdur skat meðat annars benda skjótstæ ðingum  á viðeigandi ja fn ing ja fræ ðstu  fótks með ódæ m igerð 

kyneinkenni og hagsm unasam taka þeirra, og ber því að fagna. Ja fn fra m t er tag t tit teym i skipað fagfótki sem 

v innu r með intersex börnum  og aðstandendum  þeirra, og e ftir atvikum  bendir á ja fn ing ja fræ ðstu. Þetta er

Þ rá tt fy r ira t t t  það jákvæ ða í frum varp inu  þá verðum  við að benda á hið augtjósa að öttum  börnum  er ekki tryggð 

s já tfkra fa  vernd með þessari breytingu. E instaktingar sem fæ ðast með s tu tta  þvagrás/reðurhú funeðanrás (e. 

hypospadias) eða vanvöxt á typpi (e. m icropenis) fatta ekki undir verndina, þ rá tt fy r ir  að þau fatti und ir teym i um 

börn sem fæ ðast með ódæ m igerð kyneinkenni og þar af Leiðandi túta söm u tögum  og önnur börn er varðar

Það s tingur ís tú f  að frum varpsdrögin  geri ráð fy r ir  þv íað  trygg ja  öttum  börnum  vernd nema þeim einstaktingum  

sem fæ ðast með s tu tta  þvagrás/reðurhú funeðanrás (e. hypospadias) og fótks með vanvöxt á typpi (e. 

m icropenis). Elvetjum við stjó rnvötd  tit að athuga þau mát enn frekar enda er það ekki í anda taga um kyn ræ nt
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Einnig vilja Samtökin '78 benda á að þessi tög gera ekki ráð fy r ir  þeim gró fu  m annré ttindabro tum  sem hafa á tt 

sér stað gagnvart in tersex fótki í fo rtíð inni. Þau mát þurfa  að kom ast upp á y firbo rð ið  og stjórnvöLdum  ber að 

athuga þau brot, viðurkenna þau og trygg ja  að intersex fóLk geti Leitað ré tta r síns a ftu r í tím ann án takm arkana.

Sam tökin '78 - félag hinsegin fóLks vitL einnig beina því tiL a llshe rja r- og m enntam átanefndar að skoða atvartega 

að breyta  því að máLafLokkurinn, þ.e. þau atrið i frum varpsins sem ná y fir börn með ódæ m igerð kyneinkenni og 

nefnd um kynvitund, fæ ris t frá barna- og ungtingageðdeitd og þess í stað kveði Lögin aðeins á um það að

Skv. þessu frum varp i er tagt tiL að heiLbrigðisráðherra skipi nefnd er fjatti um mátefni barna með ódæ m igerð 

kyneinkenni en enn er bundið í Lög að teym i um kynvitund  sé innan barna- og ungtindageðdeitdar. Sam tökin '78

Sam tökin '78 hvetja stjórnvöLd áfram  tiL að trygg ja  öLLum einstaktingum  Líkamtega friðhetgi, Lagategan ré tt og

Að Lokum vitja Samtökin '78 óska a llshe rja r- og m enntam átanefnd ve tfa rnaðar og um Leið beinum við því tit 

ne fndarinnar að Samtökin '78 eru reiðubúin að koma fy r ir  nefndina tiL að rökstyð ja  um sögn okkar ásam t því að 

svara spurn ingum  nefndarfótks.

Fyrir hönd Samtakanna '78,

DaníeL E. A rn a rsso n , fra m k v æ m d a s tjó r i
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