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Samtökin '78 setja mikta fyrirvara við stjórnarfrumvarp dómsmátaráðherra sem nú er tit meðterðar hjá 

ALLsherjar- og menntamátanefnd.

Samtökin '78 tetja enga af þeim breytingum sem Lagðar eru tiL, tiL þess faLLnar að tryggja rétttáta mátsmeðferð 

hinsegin fóLks sem Leitar að aLþjóðLegri vernd. I núgiLdandi Lögum er Lítið sem ekkert fjattað um hinsegin fólk sem 

Leitar að atþjóðtegri vernd, þrátt fyrir að sá hópur falti undir viðkvæma hópa. I Lögskýringatexta við þau Lög var 

þó tæpt á hinseginLeika, en það er ekki gert í þessari breytingatiLLögu.

Samtökin '78 setja sérstaktega fyrivara við eina grein í þessum breytingum. 115. gr. frumvarpsins er Lagt tit að 

undanþáguákvæði a-Liðar4. mgr. 70. gr. Laganna eigi ekki við um umsókn um fjötskytdusameiningu við útLending 

sem hefur verið boðið hingað tit Lands af stjórnvöLdum skv. 43. gr. Laganna. Samtökin '78 hafa miktar áhyggjur 

af þessari breytingu þar sem það er afar óLíktegt að manneskja sem komi frá Landi þar sem t.d. samkynhneigð 

eða tvíkynhneigð errefsiverð greini fyrirfram frá þvíað eiga maka af sama kyni. FóLkviLLeinmittfinna fyrir öryggi 

áður en það upptýsir yfirvöLd um samkynja samband sitt, vegna mikits vantrausts í garð stjórnvatda.

Samtökin '78 viLja einnig benda á að einstaktingar sem Leita tit samtakanna hafa ítrekað þurft að sannreyna sinn 

hinseginteika og sum hafa þurft að ganga ansi Langt tit að reyna að sýna fram á það að þau vissuLega titbeyri 

þeim hópi. SLÍk vinnubrögð eru að mati Samtakanna '78 ófagLeg og tiL þess faLLin að brjóta á mannréttindum 

þessara einstakLinga. Eins hafa einstaktingar sem Leita tit samtakanna verið beitt miktu ofbetdi af hátfu yfirvatda 

í heimatandi sínu, vegna hinseginteika síns, og eðtitega treysta þá ekki stjórnvötdum neins staðar tiL að opinbera 

hinseginLeika sinn. Vegna þessa þá þarf að byggja upp traust og því futtkomtega eðtiLegt að einstakLingur segi 

ekki frá hinseginLeika sínum í fyrsta viðtati.

Það hefði mátt fara í skoðun á því hvernig mátsmeðferð hinsegin fótks sem Leita að aLþjóðLegri vernd er atmennt 

á Istandi svo að það mat gæti verið grunnur að breytingum á Lögum um úttendinga. Það var ekki gert við 

breytingar á þessum Lögum.

Það er ansi margt sem má bæta í Lögum um úttendinga tit að virða mannréttindi minnihtutahópa, en þessi 

breyting nær ekki tit þeirra þátta og eru að mati Samtakanna '78 ekki tit bóta. Jafnframt má færa rök fyrir því að 

þau séu skref aftur á bak þegar kemur að hinsegin fótki, með vísan tit breytinga á 15. gr. taganna.
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