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Útdráttur 

 

Samkynhneigðir unglingar sem ekki ná að móta sína samkynhneigðu sjálfsmynd 

og finna sig þar af leiðandi hvorki í gagnkynhneigða- né samkynhneigða 

heiminum, eru líklegri til að einangrast félagslega og leiðast út í áhættuhegðun, 

svo sem misnotkun áfengis eða vímuefna og sjálfsvígstilraunir. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að fá betri sýn á þau verkefni sem samkynhneigður unglingur 

þarf að fást við áður en hann kemur út úr skápnum, og einnig að reyna að varpa 

ljósi á hvort aðstoð við þessa einstaklinga er nægjanlega mikil hér á landi. 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn og viðtöl tekin við fjóra aðila sem starfa í 

hagsmunasamtökum samkynhneigðra; stjórnarmeðlim ungliðahreyfingar 

Samtakanna ´78, formann Q – félags hinsegin stúdenta, formann FAS – samtaka 

foreldra og aðstandenda samkynhneigðra og ráðgjafa hjá Samtökunnum ´78. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að mikilvægustu verkefnin sem 

samkynhneigðir unglingar þurfa að glíma við áður en þeir koma út úr skápnum, 

eru að sættast við sjálfan sig og sína kynhneigð og eyða öllum hugsanlegum 

fordómum og ranghugmyndum hjá sjálfum sér í sambandi við samkynhneigð. 

Einnig kom í ljós að samkynhneigðir unglingar sem komnir eru út úr skápnum 

hafa aðgang að aðstoð á höfuðborgarsvæðinu, en þau mál þarf að efla verulega úti 

á landi. 
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1 Inngangur 

 
Hommar og lesbíur hafa sætt fordómum, fyrirlitningu og réttleysi á Íslandi vegna 

kynhneigðar sinnar í gegnum árin (Forsætisráðuneytið, 1994). Þótt barátta 

samkynhneigðra fyrir lagalegum úrbótum hafi skilað sér í því að í dag standa þeir 

jafnfætis öðrum frammi fyrir lögum og viðhorf í garð samkynhneigðra sé 

jákvæðara í samfélaginu, er ég þess fullviss að mörgum samkynhneigðum 

unglingum reynist erfitt að koma út úr skápnum á meðan fordómar eru ennþá til 

staðar í samfélaginu. Fordómarnir geta tekið á sig margar myndir, til dæmis með 

lítilli umræðu, hunsun eða útskúfun. 

 Áður en unglingar koma út úr skápnum þurfa þeir að vera búnir að sættast 

við kynhneigð sína og helst kynnast heimi samkynhneigðra að einhverju marki. 

Til að aðstoða unglingana við þetta ferli eru starfrækt þó nokkur hagsmunafélög 

hér á landi, þar eru mest áberandi Samtökin ´78 og ungliðahreyfing hennar. 

Erfiðasta verkefnið sem unglingurinn þarf að glíma við þegar hann kemur út úr 

skápnum er í flestum tilvikum að segja foreldrum sínum fréttirnar, þau eru yfirleitt 

þau síðustu sem komast að kynhneigð unglingsins. Foreldrar samkynhneigðra 

unglinga þurfa tíma til að meðtaka tíðindin og byggja sig upp í að koma út úr 

skápnum sem foreldri samkynhneigðs einstaklings. Í því samhengi er mikilvægt 

að foreldra leiti sér upplýsinga um samkynhneigð og samfélag samkynhneigðra, 

annað hvort hjá ráðgjafa Samtakanna ´78 eða hjá FAS – samtökum foreldra og 

aðstandenda samkynhneigðra. 

 Eftir þessa rannsóknarvinnu mína er mér ljóst að mikilvægasta verkefni 

samkynhneigðra í dag er að stórefla fræðslu um samkynhneigð og berjast fyrir 

auknum sýnileika. Þegar kemur að fræðslunni þá er aðal áherslan á skólakerfinu, 

þar er mikil vinna fyrir höndum. Lítil sem engin umræða á sér stað í grunnskólum 

um samkynhneigð og leiðir það af sér að krakkar sem ljúka grunnskólaprófi vita 

lítið sem ekkert um samkynhneigð og þá er frekari hætta á að þessir krakkar komi 

til með að þróa með sér ranghugmyndir um samkynhneigð sem leitt geta af sér 

fordóma.  

 Ástæðan fyrir því að ég ákvað að skoða þennan málaflokk er sú að ég 

þekkti ekkert til samkynhneigða samfélagsins og þekkti engan samkynhneigðan 

einstakling, sem er í raun ótrúlegt því ef við gefum okkur að samkynhneigðir séu 
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5% þjóðarinnar þá má gróflega áætla að samkynhneigðir og þeirra allra nánustu 

aðstandendur séu rúmlega 25% þjóðarinnar (Harpa Njálsdóttir, 2001). Þegar ég 

fór að kynna mér þennan málaflokk fékk ég strax áhuga á því ferli sem á sér stað 

frá því að unglingur áttar sig á kynhneigð sinni og þangað til hann kemur út úr 

skápnum. Einnig þótti mér áhugavert að fræðast um hvað viðhorf fjölskyldu, 

skólafélaga og samfélagsins í heild hafa mikil áhrif á þetta ferli. Enn eitt atriði var 

til þess að kveikja áhuga minn og það er sú gríðarlega barátta sem samkynhneigðir 

hafa þurft að heyja til að fá í gegn lagaleg réttindi og til að komast út úr 

skugganum og öðlast samþykki samfélagsins, seinni baráttunni er alls ekki lokið.  

 
Rannsóknarspurningar mínar eru tvær;  

1. Hver eru mikilvægustu verkefnin sem samkynhneigður unglingur þarf að 

fást við áður en hann kemur út úr skápnum?  

2. Hvaða aðstoð er í boði fyrir þessa einstaklinga?  

 

Ritgerðin skiptist í átta kafla með undirköflum. Í köflum tvö til fimm er fræðileg 

umfjöllun um samkynhneigð, uppbygging fræðilega hlutans er nánar útskýrð í 

upphafi kafla tvö. Í sjötta kafla er aðferðarfræðinni lýst, þar sem tekin er fyrir 

rannsóknaraðferðin, kostir og gallar hennar og framkvæmd rannsóknarinnar. Í 

kafla sjö fer ég yfir rannsóknarniðurstöðurnar, niðurstöðunum skipti ég upp eftir 

þeim þemum sem urðu til við greiningu gagnanna. Þemun eru; að koma út úr 

skápnum og mótun sjálfsmyndar, foreldrar – hugarfar og viðbrögð, staða 

samkynhneigðra unglinga á Íslandi í dag og fordómar, skólar og fræðsla og aðstoð 

og félagslíf sem stendur samkynhneigðum unglingum og aðstandendum til boða. Í 

áttunda kafla tek ég svo helstu niðurstöður rannsóknarinnar saman og svara 

rannsóknarspurningunum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Hér í fræðilega hluta ritgerðarinnar verður byrjað á því að fara yfir rannsóknir á 

tíðni samkynhneigðar og fyrri tíma hugmyndir um samkynhneigð, einnig verða 

tvær helstu hugmyndir um ástæður samkynhneigðar, mótunarhyggja og 

eðlishyggja skoðaðar. Í næsta kafla verður réttindabarátta samkynhneigðra hér á 

landi rakin auk þess sem farið verður yfir baráttu samkynhneigðra fyrir auknum 

sýnileika og virðingu. Þá verður fjallað um þau verkefni sem einstaklingur þarf að 

fást við, fyrir og eftir að komið er út úr skápnum auk þess sem rætt er um þau 

atriði sem mestu máli skipta í uppbyggingu heilbrigðar samkynhneigðrar 

sjálfsmyndar. Einnig verður fjallað um sorgina og þögnina sem geta verið 

viðbrögð bæði einstaklingsins sjálfs sem og foreldra. Því næst verða 

hagsmunafélög samkynhneigðra skoðuð og að lokum kemur aðferðarfræðikafli, 

þar sem fjallað verður um rannsóknaraðferðir og framkvæmd rannsóknarinnar. 

2.1 Rannsóknir á tíðni samkynhneigðar 
Ein þekktasta rannsókn sem gerð hefur verið á kynhneigð fólks er sennilega 

rannsókn Alfreds Kinsey og samstarfsmanna hans í Bandaríkjunum á 5. og 6. 

áratug síðustu aldar. Þá tóku rannsakendur viðtöl við þúsundir kvenna og karla 

með það að markmiði að reyna að kortleggja mannlega kynvitund. Kinsey var 

reyndar gagnrýndur fyrir að úrtak hans gæfi ekki rétta mynd af hinum almenna 

bandaríska borgara. Beitt var sex þrepa skala þar sem andstæðu pólarnir voru 

algjör samkynhneigð og algjör gagnkynhneigð. Það sem kom mest á óvart í 

niðurstöðum rannsóknarinnar var að stærsti hluti úrtaksins lenti einhverstaðar á 

þrepunum 4 á milli þessara andstæðu póla. Kinsey dró þá ályktun að 37% 

bandarískra karla hefðu einhvertíman stunda kynlíf með öðrum karlamanni, 50% 

þeirra sem ennþá væru ógiftir við 35 ára aldur taldi hann að hefðu einnig reynslu 

af kynlífi með öðrum karlmönnum og að 4% hvítra karla væru eingöngu 

samkynhneigðir. Færri konur höfðu stundað kynlíf með öðrum konum, eða 13%. 

Einnig kom fram að 26% að þeim konum sem ógiftar voru við 45 ára aldur höfðu 

stundað kynlíf með annari konu en minna en 3% kvenna voru eingöngu 

samkynhneigðar (Conrad og Schneider, 1985). Útfrá niðurstöðum þessarar 

rannsóknar vildi Kinsey meina að 10% karlmanna í Bandaríkjunum væru 

samkynhneigðir (Rannveig Traustadóttir, 2003). 
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Í breskri rannsókn frá árinu 1992 sem bar nafnið The National Health and 

Social Life Survey (NHSLS) kom fram að um 10% karla og 5% kvenna sem tóku 

þátt í rannsókninni höfðu stundað kynlíf með aðila af sama kyni síðan þau urðu 

kynþroska. Einnig kom fram í sömu könnun að 5% af körlunum og 4% kvennanna 

höfðu stundað kynlíf með aðila af sama kyni eftir 18 ára aldurinn (Patricia H. 

Bazemore, 2008. Coauthors: William H. Wilson & Douglas A. Bigelow). Kinsey 

vildi meina eftir sína rannsókn að fjöldi samkynhneigðra væri um 10% af 

mannkyninu, sem er hærri tala en sú sem kom út úr þessari bresku rannsókn. En 

það er alltaf erfitt að fullyrða fjölda samkynhneigðra vegna mismunandi 

rannsóknaraðgerða og einnig mismunandi skilgreininga á samkynhneigð. Eru til 

dæmis allir sem einhvertíman hafa stundað kynlíf með aðila af sama kyni 

samkynhneigðir? Það fer eftir því hvernig sá sem svarar þessari spurningu 

skilgreinir samkynhneigð. 

2.2 Samkynhneigð sem sjúkdómur  
Lengi vel framan af var samkynhneigð talin vera sjúkdómur sem lækna mætti. 

Gengið var út frá því sem vísu í fyrstu fræðilegu rannsóknunum á samkynhneigð 

að ef fólk væri ekki gagnkynhneigt þá væri það afbrigðilegt. Einnig var það svo 

að þessar rannsóknir tóku auk þess yfirleitt bara til samkynhneigðs fólks sem 

einnig var geðveikt. Með þessari samsetningu töldu fræðimenn þess tíma sig vera 

vissa um að samkynhneigðir væru í raun geðveikir, óáreiðanlegir, siðlausir auk 

þess sem þeim skorti heilindi. Þýskur læknir, Kraft-Ebbing, sem uppi var á 19. 

öldinni kom fram með sínar útskýringar á samkynhneigð sem varpar dálítið góðu 

ljósi á hugarástand manna gagnvart samkynhneigð á þessum tímum. Kraft-Ebbing 

taldi að samkynhneigð væri geðsjúkdómur sem stafaði af úrkynjun. Þegar 

sjúkdómurinn væri á byrjunarstigi lýsti hann sér þannig að einstaklingurinn sem 

haldin væri sjúkdómnum fyndi til kynlífslöngunar með einstaklingi af sama kyni. 

Þegar sjúkdómurinn kæmist á alvarlegt stig lýsti hann sér þannig að 

einstaklingurinn líktist hinu kyninu á ýmsan hátt. Annar þýskur læknir, Magnus 

Hirschfield sem var uppi á svipuðum tíma og Kraft-Ebbing vildi hins vegar meina 

að samkynhneigðir væru sérstakt kyn, það er að segja þriðja kynið. Þetta kyn 

samanstæði af blöndu af karlkyni og kvenkyni í misjöfnum hlutföllum. Einnig 

fullyrti Hirschfield að hann gæti skorið úr um það hversu samkynhneigður 

einstaklingur væri. Hann notaði aðferð til þess sem fólst í því að meta hversu 
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mikið kynfæri, líkamsbygging, sálarlíf og kynhvöt einstaklingsins líktust hinu 

kyninu (Guðmundur Páll Ásgeirsson, 1999).  

Almennt var því talið að lækna mætti þá einstaklinga sem löðuðust 

kynferðislega að sama kyni af þessari ,,kynvillu.” Algengustu 

,,læknismeðferðirnar”  sem helst voru notaðar í Bretlandi og Bandaríkjunum á 7. 

og 8. áratug síðustu aldar voru raflost, og ógleðivaldandi lyf. Beitt var klassískri 

skilyrðingu í raflostmeðferðinni þar sem raflost var gefið um leið og 

,,sjúklingunum” voru sýndar kynörvandi myndir af einstaklingum af sama kyni. 

Einnig voru aðferðir eins og hormónameðferð, gelding og heilablaðskurður 

notaðar til að reyna að lækna ,,sjúkdóminn.” Það var ekki fyrr en árið 1973 sem að 

samkynhneigð var tekin út af lista Ameríska geðlæknafélagsins (APA) yfir 

geðsjúkdóma og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (ICD) steig ekki það skref fyrr 

en 1992 (Valur Helgi Kristinsson, 2005). 

2.3 Mótunar- og eðlishyggja 
Hugmyndum um samkynhneigð hefur oft á tíðum verið skipt niður í tvo flokka, 

þeir flokkar eru eðlishyggja (essentialism) annars vegar og svo mótunarhyggja 

(constructionism) hins vegar (Stein, 1990). Eðlishyggjan einkenndi hugmyndir 

manna um samkynhneigð langt fram á miðja 19. öld og byggir á þeirri hugmynd 

að í eðli sínu séu samkynhneigðir öðruvísi en gagnkynhneigðir. Það er að segja að 

inni í þeim sé eitthvert afl sem knúi þá til annarskonar hugsunar, hegðunar og þeir 

hafi öðruvísi siðferðisleg gildi. Gengið er út frá því í eðlishyggjunni að hægt sé að 

finna líffræðilegar útskýringar á öllu atferli manna. Hægt sé að skipta þeim sem 

fylgjandi eru eðlishyggjunni í tvo hópa, annars vegar þá sem aðhyllast 

fordæmandi eðlishyggju og hins vegar þá sem aðhyllast umburðarlynda 

eðlishyggju. Þeir sem fylgjandi eru fordæmandi viðhorfum telja að samkynhneigð 

sé ekkert annað en líffræðilegur galli sem hægt sé að lækna eða losna við (Snorri 

Óskarsson, 1996). Aftur á móti líta þeir sem aðhyllast umburðarlynda eðlishyggju 

svo á að samkynhneigð sé í raun eðlilegur þáttur í líffræðilegum fjölbreytileika 

mannkyns og telja að virða eigi rétt samkynhneigðra til að lifa samkvæmt eðli 

sínu (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 1996). 

 Mótunarhyggja er algjör andstæða við eðlishyggjuna. Fylgismenn hennar 

vilja meina að hugtök eins og ,,karlmaður”, ,,kvenmaður”, ,,samkynhneigð” og 

,,gagnkynhneigð” séu í raun fyrirbæri sem sköpuð hafa verið félagslega, það er að 
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segja þau standi fyrir ákveðinn hegðunarmun sem að miklu eða öllu leyti hafi 

verið skapaður í gegnum samskipti fólks. Þetta séu sem sagt ekki sjálfgefin 

náttúruleg eða líffræðileg fyrirbæri. Þar sem að þessi hugtök kviknuðu í 

samskiptum fólks, þá vilja mótunarhyggjumenn meina að til þess að viðhalda 

þeim gildum sem hugtökin standa fyrir þá breyti fólk hegðun sinni til að 

samræmast hverju hugtaki og til að mæta þeim væntingum sem aðrir hafa til þessa 

hugtaks. Mótunarhyggjan vill meina að það sé hegðunarmunur á milli karla og 

kvenna sem og samkynhneigðra og gagnkynhneigðra, sjónum er beint á þennan 

mun og hvernig honum er viðhaldið. Áhersla er lögð á innan mótunarhyggjunnar 

að líffræðilegir þættir skipti litlu sem engu máli þegar samkynhneigð er 

annarsvegar. Heldur liggja þar að baki sögulegir og félagsfræðilegir þættir 

(Guðmundur Páll Ásgeirsson, 1999). 

 



 12

3 Réttindabarátta  

3.1 Frá skuggaveröld til viðurkenningar 
Hægt er að segja að samkynhneigð hafi verið til í mannlegri breytni allt frá 

upphafi, má þar nefna Forn-Grikki sem vegsömuðu ástarsambönd milli 

karlamanna og ungra drengja sem dæmi. Þrátt fyrir þessa staðreynd hefur 

samkynhneigð verið litin hornauga í gegnum nær alla mannkynssöguna (M. Ruse, 

1988). Það er ekki fyrr en á allra síðustu áratugum sem samkynhneigð hefur verið 

viðurkennd og rædd opinberlega. Samkynhneigðir hafa á þessum tíma þurft að 

berjast fyrir tilverurétti sínum og mætt margskonar ofsóknum og erfiðleikum á 

vegi sínum. Helsta vopn þeirra hefur í gegnum tíðina verið sýnileiki og opinská 

umræða. Í Bandaríkjunum komst réttindabarátta samkynhneigðra fyrst í fjölmiðla 

árið 1969 þegar Stonewall uppþotin svokölluðu gripu athygli fjölmiðla. Uppþotin 

stöfuðu af því að fjöldi samkynhneigðra kom saman á Stonewall barnum í New 

York til að minnast söngkonunnar Judy Garland. Lögreglan í borginni hafði haft 

það fyrir venju að koma reglulega á þennan bar til að berja á fólkinu og rýma 

staðinn, í þeim tilgangi að uppræta hópamyndun samkynhneigðra. Þennan dag var 

gestum Stonewall nóg boðið og gerðu uppreisn gegn lögreglunni. Úr urðu 

talsverðar óeirðir og með því komust samkynhneigðir í fjölmiðla (Þorvaldur 

Kristinsson, 1999). 

 Hér á Íslandi var ekki til orð yfir samkynhneigða fyrr en að nýyrðið 

kynvilla kom fram í grein um nýjungar í læknisfræði í blaðinu Skírni árið 1922 

(Stefán Jónsson, 1922). Fram að 8. og 9. áratugum síðustu aldar má segja að 

umræðan í fjölmiðlum hér á landi hafi einkennst af fáfræði og fordómum í garð 

samkynhneigðra, þar voru orð eins og kynvillingar, geðveikir, sjúklingar og að 

vera ekki normal mest áberandi (Birta Björnsdóttir, 2006).  

 Þrátt fyrir stöku heimildir um vísi að hópamyndun í Reykjavík eftir síðari 

heimstyrjöldina og samlíf samkynhneigðra á 6. og 7. áratugum tuttugustu aldar 

má segja að hommar og lesbíur hafi lifað í felum á Íslandi. Réttindabarátta þeirra 

og sýnileiki var lítill sem enginn allt fram á síðustu áratugi tuttugustu aldar. 

Hörður Torfason steig fyrstur Íslendinga skrefið til fulls þegar hann kom fram 

fyrir alþjóð og lýsti því yfir að hann væri ,,hómósexjúalisti” og tók einnig fram að 

hann skammaðist sín ekkert fyrir það. Hörður varð fyrir miklum ofsóknum eftir að 
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hann kom út úr skápnum og flúði land til Danmerkur í kjölfarið (Smári 

Valgeirsson, 1975). Íslenskt samfélag var það lokað á þessum tíma, 8. og 9. 

áratugum síðustu aldar að enginn vísir að hópamyndun samkynhneigðra hafði átt 

sér stað og samkynhneigðir höfðu engan samastað til að hittast á og ræða sín mál 

og hitta aðra samkynhneigða einstaklinga. Hörður komst að mikilvægi 

baráttusamtaka samkynhneigðra á tíma sínum í Danmörku og árið 1978 voru 

Samtökin ´78 stofnuð á heimili hans af um það bil tuttugu manna hópi (Þorvaldur 

Kristinsson, 2003a). 

Markmið Samtakanna ´78 hafa frá upphafi verið að auka sýnileika 

samkynhneigðra og berjast fyrir viðurkenningu þeirra og jöfnum réttindum á við 

aðra þegna landsins. Til að ná þessum markmiðum sínum hafa Samtökin ´78 

staðið fyrir ýmiskonar fræðslu í samfélaginu til að auka sýnileika sinn og opna 

umræðuna en það hefur ekki alltaf gengið þrautalaust fyrir sig. Árið 1983 stóðu 

Samtökin fyrir fræðslufundum í framhaldskólum þar sem kynnt var stefna og 

sjónarmið þeirra. Þáverandi menntamálaráðherra, Ragnhildur Helgadóttir lét 

hinsvegar banna þessa fræðslufundi þegar til stóð að fara í Hjúkrunarskóla Íslands 

því hún taldi þess fundarhöld óæskileg, umræða um samkynhneigð ætti ekkert 

erindi þangað (Þröstur Haraldsson, 1983). 

 Það hefur sýnt sig að mikil viðhorfsbreyting hefur orðið í garð 

samkynhneigðra það sem af er 21. öldinni. Dæmi um það er viðamikil evrópsk 

könnun sem Gallup stóð fyrir árið 2003 (,,Meirihluti hlynntur hjónaböndum 

samkynhneigðra”, 2003). Fimmtán þúsund manns tóku þátt í þessari könnun og 

náði hún yfir þrjátíu ríki. Sú könnun staðfesti að meirihluti Evrópubúa var 

hlynntur því að samkynhneigðir öðluðust réttindi til þess að gifta sig. Gallup gerði 

einnig álíka könnun hér á landi árið 2004 og afstaða Íslendinga var skýr, 70% 

landsmanna voru á þeim tímapunkti á því að leyfa samkynhneigðum að gifta sig í 

kirkjum (,,Viðhorfið til hjónabands samkynhneigðra”, 2004).  

 Segja má að samkynhneigð sem slík hafi komið út úr skápnum hér á landi 

fyrir þremur áratugum og á allra síðustu árum hafa átt sér stað miklar 

viðhorfsbreytingar til samkynhneigðar. Hún hefur komið út úr þeirri skuggaveröld 

sem hún mátti dúsa í og er núna að öðlast sess sem einn af eðlilegum þáttum 

mannlegs fjölbreytileika (Birta Björnsdóttir, 2006).  
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3.2 Aukin lagaleg réttindi 
Hér á landi hefur einn maður, Guðmundur Sigurjónsson Hofdal, hlotið dóm fyrir 

kynhneigð sína. Þetta gerðist árið 1924 og var hann dæmdur í 8 mánaða 

betrunarhúsvinnu fyrir brot á 178. grein hegningarlaga frá 1869, ,,fyrir holdlegt 

samræði við einstakling af sama kyni.” Þessi lög voru í gildi til 1940 (Þorvaldur 

Kristinsson, 2003b). 

 Helstu baráttumál samkynhneigðra undanfarna tvo áratugi hafa gengið út á 

að berjast fyrir því að standa jafnfætis öðrum fyrir lögum þegar kemur að 

staðfestri sambúð, giftingum og ættleiðingu barna. Árið 1992 var lögð fyrir 

Alþingi þingsályktunartillaga um afnám misréttis gagnvart samkynhneigðu fólki 

og var hún samþykkt einróma. Innihald hennar var á þá leið að ríkisstjórninni var 

falið að skipa nefnd sem hefði það hlutverk að kanna stöðu samkynhneigðra á 

Íslandi. Einnig átti nefndin að kanna lagalega, félagslega og menningarlega stöðu 

samkynhneigðra og gera tillögur að úrbótum og grípa til þeirra aðgerða sem þurfa 

þótti til að útrýma misrétti gagnvart samkynhneigðu fólki (Forsætisráðuneytið, 

1994). Sama ár samþykkti Alþingi einnig róttækar breytingar á hegningarlögunum 

frá 1940 er snéru að kaflanum um skírlífsbrot. Breytingarnar fólu það í sér að ekki 

var lengur gerður munur á aðilum brots eftir kyni og því varð allur mismunur 

gagnvart samkynhneigðum varðandi samræðisaldur úr sögunni (Lög um breyting 

á almennum hegningarlögum, 1992). Árið 1996 samþykkti Alþingi frumvarp um 

staðfesta samvist fólks af sama kyni. Þessi staðfesta samvist hefur sömu lagalegu 

merkingu og hjónaband gagnkynhneigðra fyrir utan að ættleiðingar eru ekki 

heimilaðar né tæknifrjóvganir (Lög um staðfesta samvist, 1996). Við gildistöku 

þessara laga gátu samkynhneigðir því skráð sig í staðfesta samvist hér á landi en 

einungis borgaralegum vígslumanni var heimilt að staðfesta samvist 

samkynhneigðra en ekki kirkjulegum vígslumanni (Þorvaldur Kristinsson, 2003b). 

Segja má að þessum lögum hafi ekki einungis verið ætlað að tryggja 

samkynhneigðum lágmarksréttindi og viðurkenna þörfina á því að eyða 

fordómum heldur líka að auka skilning á jafngildri stöðu samkynhneigðra og 

gagnkynhneigðra í samfélaginu og fjölskyldulífi (Hrefna Friðriksdóttir, 2003). 

Haustið 1996 var samþykkt á Alþingi sú lagabreyting á hegningarlögum að 

bannað væri að mismuna fólki vegna kynhneigðar. Með þessum lögum var orðið 

refsivert að neita fólki um vöru eða þjónustu, ráðast að því opinberlega eða ógna 

manni eða hópi fólks vegna kynhneigðar (Þorvaldur Kristinsson, 2003b). Árið 
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2000 samþykkti Alþingi breytingar á lögum um staðfesta samvist að því leyti að 

heimiluð var ættleiðing stjúpbarna fólks sem skráð var í staðfesta samvist, skilyrði 

var þó að samvistaraðilar hefðu áður farið með sameiginlega forsjá yfir barninu. 

Einnig var réttur útlendinga sem bjuggu hér á landi rýmkaður í þá átt að þeir máttu 

nú skrá sig í staðfesta samvist (Lög um breytingu á lögum um staðfesta samvist, 

2000). Árið 2006 samþykkti Alþingi frumvarp sem gerði það að verkum að 

fjölskylduréttur skyldi vera jafn að öllu leyti án tillits til kynhneigðar. Þessi 

lagabreyting gerði það að verkum að nú stóðu samkynhneigðir jafnfætis öðrum 

íbúum þessa lands þegar kemur að því að skrá óvígða sambúð hjá Hagstofu 

Íslands. Með þessum lögum fengu samkynhneigðir einnig sama rétt og aðrir til 

ættleiðinga og lesbíur í staðfestri samvist eða óvígðri sambúð öðluðust sama rétt 

og aðrar konur til tæknifrjóvgunar á opinberum sjúkrastofnunum (Lög um 

breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu samkynhneigðra (sambúð, 

ættleiðingar, tæknifrjóvganir), 2006). Í júní árið 2008 var stórum áfanga fagnað 

meðal samkynhneigðra þegar lögum um staðfesta samvist var breytt að því leyti 

að prestum og forstöðumönnum trúfélega var gert heimilt að staðfesta samvist 

samkynhneigðra (Lög um breytingu á lögum um staðfesta samvist, 2008). Með 

þessari lagabreytingu var eitt af síðustu skrefunum stigið í útrýmingu á lagalegri 

mismunun gagnvart samkynhneigðum. 
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4 Frá uppgötvun til opinberunar 

4.1 Að átta sig á kynhneigð sinni og móta samkynhneigða sjálfsmynd 
Það er mismunandi á hvaða aldri einstaklingarnir eru þegar þeir finna fyrst fyrir 

því að þeir eru ,,örðuvísi.” Viðbrögðin við þessari uppgötvun eru einnig mjög 

misjöfn. Í því ferli geta komið upp tilfinningar eins og afneitun, sorg, reiði og 

sjálfsásökun. Einstaklingar sem eru að uppgötva sig á unglingsárunum geta margir 

hverjir lent í ákveðnum erfiðleikum og sumir lenda jafnvel í því að sjálfsálit þeirra 

minnkar og þeir fara að efast um eigið ágæti. Einstaklingurinn þarf að gangast við 

sjálfum sér eins og hann er og því er möguleiki á því að einhverjir lendi í 

sálrænum og félagslegum vanda þegar þeir standa frammi fyrir þessum 

staðreyndum. Þetta er sá tími í lífi fólks þar sem mikil orka fer í að falla inn í 

hópinn og máta sig við aðra unglinga, það er liður í því að byggja upp sjálfsmynd 

sína. Að átta sig á og upplifa kynhneigð sína er jafnan stór hluti af þeirri 

naflaskoðun sem alla jafnan á sér stað hjá ungmennum á þessum árum. Ef 

einstaklingur á þessum aldri hefur enga fyrirmynd, engan sem hann getur mátað 

sig við getur hann átt erfitt með að byggja upp sína sjálfsmynd. En ef við göngum 

út frá þeim kenningum að samkynhneigð sé ekki eitthvað sem maður lærir eða 

ákveður að taka upp, né verður óvart fyrir við kynþroskaaldur heldur að hún sé 

meðfædd og einstaklingar átta sig á henni um og upp úr kynþroskatímabilinu, 

alveg eins og gagnkynhneigðir átta sig á sinni kynhneigð þá er ljóst að þetta eru 

verkefni sem að ungir samkynhneigðir einstaklingar verða að fást við (Sigtryggur 

Jónsson, 1993).  

4.2 Þrepakenning H. P. Martins 
Það eru útbreiddar hugmyndir innan fræðanna um samkynhneigð, að líta megi á 

það að átta sig á kynhneigð sinni og móta sína samkynhneigðu sjálfsmynd sem 

ferli þar sem ákveðin verkefni taki við hvert af öðru í nokkuð ákveðinni röð. H. P. 

Martins (1991) kom fram með 7 þrepa kenningu, þar sem hann einskorðaði sig við 

samkynhneigða karlmenn. Hann sagði að þótt samkynhneigðir karlmenn væru 

eins ólíkir og þeir væru margir, væru eftirfarandi þættir sameiginlegir í 

þroskasögu þeirra. 

Að finna fyrir því að vera öðruvísi en aðrir. Þetta er tilfinning sem kemur oftar en 

ekki fram í barnæsku. 
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Að játa fyrir sjálfum sér að hafa ástarþrá til einstaklings af sama kyni. Þetta getur 

verið andlega erfitt ferli og hér þurfa einstaklingarnir í sumum tilvikum að takast á 

við eigin fordóma í garð samkynhneigðra sem og fordóma samfélagsins. Á þessu 

stigi getur það komið fyrir að einstaklingar lenda í flækju með eigin tilfinningar 

og líðan og hafna jafnvel samkynhneigðum tilfinningum sínum um tíma. 

Að játa samkynhneigð sína fyrir öðrum. Þetta verkefni getur í raun staðið yfir í 

langan tíma, jafnvel alla ævi. Því í hvert skipti sem samkynhneigður einstaklingur 

kemur inn í nýja félagshópa eða nýtt umhverfi þá þarf hann að ákveða sig hvort, 

og þá hvernig hann gerir grein fyrir kynhneigð sinni. Á þessu stigi fer oft af stað 

ákveðinn feluleikur þar sem einstaklingar eru í sumum tilfellum hræddir við að 

koma upp um kynhneigð sína. Því getur myndast ákveðin togstreita ef 

einstaklingur hefur leynt kynhneigð sinni. 

Að sættast við sjálfan sig. Í sumum tilvikum geta liðið mörg ár frá því að 

einstaklingar gera sér grein fyrir kynhneigð sinni og þar til þeir hafa sæst 

fullkomlega við hana og sjálfa sig sem samkynhneigða einstaklinga.  

Að prófa sig áfram með að vera samkynhneigður. Á þessu skeiði laga margir 

hegðun sína og sjálfsmynd ákaflega hratt að þeirri félagsmenningu 

samkynhneigðra sem þeir eru að kynnast. Gagnkynhneigðir hafa það forskot að 

nær allt uppeldi og umhverfi þeirra hefur mótast af miklu eða öllu leyti af 

fyrirmyndum en hinn samkynhneigði á sér fáar fyrirmyndir en aftur á móti meira 

af fordómum og þarf því smátt og smátt að reyna fyrir sér í samkynhneigðri 

hegðun. Á þessu stigi er algengt að samkynhneigðir flakki á milli sambanda, 

sambönd sem oft standa mjög stutt yfir. 

Langvarandi og náin sambönd. Náin sambönd samkynhneigðra taka við af 

tilraunastarfsemi unglingsáranna sem virðist einkenna kynlíf þeirra fyrst eftir að 

þeir koma út úr skápnum. Oft þurfa einstaklingarnir að standast mikið álag til að 

halda úti löngu og nánu sambandi, þar er mikilvægast að báðir aðilar hafi sterka 

og vel mótaða sjálfsmynd þannig að þeir beri ekki óleysta togstreitu inn í 

sambúðina. Einnig er mikilvægt að einstaklingarnir séu samstíga í samskiptum við 

fjölskyldur sínar og félaga.  

Að festa jákvæða og margþætta sjálfsmynd í sessi. Á þessu stigi skilgreinir 

einstaklingurinn sig ekki fyrst og fremst eftir kynhneigð sinni heldur út frá ýmsum 

öðrum þáttum í lífi sínu og persónuleika (Guðmundur Páll Ásgeirsson, 1999).  
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Þó verður að hafa þann fyrirvara við þessar þrepakenningar í mótun 

samkynhneigðar sjálfsmyndar að alls ekki allir samkynhneigðir einstaklingar 

ganga í gegnum þessi þrep. Til að mynda hefur verið bent á að fjölbreytni 

einstaklingsreynslunnar sé meiri en þessar kenningar gera ráð fyrir. Þó megi sjá 

ákveðin meginverkefni en það er misjafnt hvernig einstaklingar leysa þau, sumir 

leysa þau ekki hvert á fætur öðru á fyrirfram ákveðinn hátt eins og kenningarnar 

gera ráð fyrir, heldur komi þeir oft að verkefnunum aftur við nýjar aðstæður eða 

með öðru hugarfari. Því í nútímasamfélagi þurfa bæði samkynhneigðir sem og 

gagnkynhneigðir að aðlagast og kynnast nýjum aðstæðum og nýjum 

samfélagshópum (Savin-Williams, 2001).  

Á síðustu árum hafa náðst fram hér á landi miklar og þarfar lagalegar 

breytingar sem setja samkynhneigða á sama stall og gagnkynhneigða frammi fyrir 

lögum. Því má velta því fyrir sér hvort þrepakenningarnar eigi fullkomlega við í 

dag. Það er örugglega auðveldara að samsvara sig heimi samkynhneigðara í dag 

heldur en fyrir 20-30 árum og  samkynhneigðir unglingar eiga auðveldara með að 

finna sér fyrirmyndir innan hins samkynhneigða heims. Einnig er samkynhneigð 

orðin minna feimnismál í dag en áður fyrr. En þó er ljóst að samkynhneigðir 

unglingar þurfa alltaf að fást við viss verkefni sem skýrð eru í þrepakenningunum 

þrátt fyrir að viðhorf til samkynhneigðar hafi batnað og lögin séu þeim hliðholl. 

Þeir þurfa alltaf að vinna í sjálfum sér. 

4.3 Að koma út úr skápnum  
Hversu auðvelt eða erfitt það reynist ungum einstaklingi að stíga skrefin út úr 

skápnum veltur yfirleitt á því hversu langt hann sjálfur er kominn með að mynda 

sér heilbrigða og trausta sjálfsmynd auk þess hvernig umhverfið í kringum 

einstaklinginn er. Ungur samkynhneigður einstaklingur sem er að koma út úr 

skápnum rekur sig gjarnan á tvo slæma samfélagslega þætti í umhverfi sínu, 

gagnkynheigðarrembu (homophobia) og kynhneigðarhroka (heterosexism). 

Gagnkynhneigðarremba lýsir sér þannig að gagnkynhneigð sé svo miklu æðri en 

samkynhneigð að hvergi sé talað um samkynhneigð eða yfir höfuð gert ráð fyrir 

henni í orðum, áætlunum, verkum eða uppákomum. Kynhneigðarhroki lýsir sér í 

neikvæðum viðhorfum og óraunhæfum ótta gagnvart samkynhneigð og 

samkynhneigðum. Mikilvægt er að eyða bæði kynhneigðarhroka og 

gagnkynhneigðarrembu því þetta tvennt hefur haldið samkynhneigðum 
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einstaklingum frá þeirri grunnforsendu að fá að lifa í friði og sátt með sína 

kynhneigð. Þrátt fyrir bætta löggjöf undanfarin ár hér á landi þá er það svo að 

sumir fá enn félagslega brennimerkingu við það eitt að koma úr skápnum. 

Félagsleg brennimerking bíður hættunni heim og getur aukið líkur á 

andfélagslegri hegðun svo sem notkun fíkniefna, falli úr skóla, geðræn vandamál 

og jafnvel sjálfsvíg svo dæmi séu tekin (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005).  

 Rannsóknir hafa leitt í ljós að samkynhneigðir unglingar fjarlægast 

foreldra sína á því tímabili frá því þau átta sig á samkynhneigð sinni og þar til þau 

hafa sagt þeim frá því og þangað til foreldrarnir horfast í augu við þá staðreynd. Á 

þessu tímabili vill unglingurinn oftar en ekki segja foreldrum sínum frá kynhneigð 

sinni og lýsa líðan sinni og fá samþykki, ástúð og stuðning. En óttinn við höfnun 

foreldrana heldur aftur af þeim og það leiðir af sér að unglingurinn dregur úr 

samskiptum sínum við þá til að halda því leyndu hvað hann er að gera (Strommen, 

1989).  

 Jákvætt og umburðarlynt umhverfi sem og aðgengi að einstaklingum í 

sömu sporum sem dæma ekki unglinginn né stimpla hann á neikvæðan hátt er 

mjög mikilvægt fyrir þann sem er að koma út úr skápnum. Umhverfi þar sem þeir 

þurfa ekki að óttast útskúfun eða höfnun. 

4.4 Sorgin 
Þegar unglingur er að átta sig á samkynhneigð sinni getur komið fyrir að hann 

upplifi sorgartilfinningu. Hann getur fyllst ótta til að byrja með við þessar 

breytingu á sjálfum sér og öllum þessum nýju hugsunum og tilfinningum og fyllst 

harmi yfir því að valda foreldrum sínum eða öðrum ástvinum sorg. Unglingnum 

finnst hann vera misheppnaður og tilfinningar eins og skömm, sektarkennd, 

einmanakennd, sjálfsásökun og reiði geta komið fram. Foreldrar geta líka upplifað 

svipaðar tilfinningar, þeir upplifa skömm og sektarkennd og reyna að átta sig á því 

hvað fór úrskeiðis í uppeldinu. Einnig getur það komið fyrir að þeir beini 

tilfinningum sínum að unglingnum sjálfum eða þeim vinahóp sem hann tilheyrir 

og sakar vinahópinn um að  hafa komið afkvæmi sínu inn á þessa braut. Fyrstu 

viðbrögð foreldra tengjast oft hugsunum um eigin missi. En sjálfhverfar hugsanir 

foreldra taka þó oftast enda og áhyggjur af velferð barnsins og líðan þess taka við. 

Til dæmis áhyggjur af mögulegri félagslegri höfnun sem gæti átt sér stað vegna 

fordóma í samfélaginu (Guðmundur Páll Ásgeirsson, 2003).  
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Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum á 9. áratug síðustu aldar kom 

fram að margir foreldrar líktu því að átta sig á að barnið þeirra væri samkynhneigt 

við að syrgja dauða þess. Einnig kom fram að foreldrar töldu að börnin og 

lífshlaup þeirra væru hluti af hugmyndum þeirra sjálfra um eigin ævi. Foreldrarnir 

voru því einnig að syrgja fyrir fram ákveðin samskipti við gagnkynhneigða 

fjölskyldu barnsins síns (Robinson, Walters og Skeen, 1989).  

4.5 Þögnin 
Í rannsókn sem gerð var hér á landi meðal 193 einstaklinga í Samtökunum ´78 

kom fram að einn af hverjum tveimur ræddi fyrst við vin eða vinkonu um 

samkynhneigð sína. Einn af hverjum fimm ræddi við nákominn ættingja, yfirleitt 

systur, en flestir sögðu foreldrum sínum síðast frá samkynhneigð sinni. Hræðsla 

við höfnun og sektarkennd virtist ráða þar ferðinni. Fram kom að viðbrögð 

foreldra voru lang oftast áfall, mæður sýndu sterkari viðbrögð eða með öðrum 

hætti en feður sem brugðust frekar við með þögn. Rannsakendur töldu stuðning 

fagfólks og fólks sem átti samkynhneigt barn auka líkurnar á að foreldrar næðu 

því þroskastigi að umbera og sætta sig við samkynhneigð barnsins síns 

(Guðmundur Páll Ásgeirsson, Halldóra Bregmann og Toby Herman, 1994).  

Saltzburg rannsakaði (2004) líðan sjö foreldra samkynhneigðra ungmenna. 

Foreldrarnir voru á aldrinum 45-55 ára, fimm konur og tveir karla og áttu þau 

samkynhneigð börn á aldrinum 15-18 ára. Allir viðmælendur upplifðu djúpt áfall 

þegar barnið sagði þeim frá kynhneigð sinni. Foreldrarnir afneituðu fréttinni og 

vonuðust lengi vel til þess að þetta væri ekki satt. Foreldrarnir fundu fyrir djúpum 

söknuði, einmanaleika og skömmustukennd. Þeim fannst upplifunin ekki vera eins 

og sorg við fráfall ástvinar því að samfélagið sýndi þeim hvorki samúð né 

skilning. Einnig upplifðu foreldrarnir tilfinningalegan aðskilnað við upplifunina, 

einhverskonar hlutleysi. Öll fylltust þau ótta við aðskilnað eða vinaslit, þeim 

fannst þau ekki lengur tilheyra heimi barnsins. Á mismunandi löngum tíma átti sér 

stað ákveðin aðlögun sem foreldrarnir þökkuðu fyrst og fremst fræðslu sem þau 

fengu um samkynhneigð. Það sem hjálpaði þeim mest við að vinna úr áfallinu og 

sorginni var að kynnast samkynhneigðu fólki og hitta aðra foreldra sem stóðu í 

sömu sporum og þeir sjálfir. Saltzburg komst að því að mikilvægast var fyrir 

foreldra að fræðast um samkynhneigð og kynnast heimi samkynhneigðra og tala 
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svo við börnin sín og veita þeim stuðning í stað þess að velja þá leið að tala ekki 

um þá stöðu sem upp er komin (Saltzburg, 2004). 

Þegar þögninni er beitt skynja samkynhneigðir einstaklingar höfnun og 

fyrirlitningu í sinn garð. Slík höfnun getur verið afar sár reynsla og erfið því allir 

þarfnast ákveðinnar viðurkenningar á sjálfum sér. Þögnin skekkir sjálfsmynd hins 

samkynhneigða einstaklings sem fyrir henni verður og gerir hann vanhæfari til að 

takast á við lífið. Að lifa í þögn um eiginleika sinn til ásta er erfið aðstaða fyrir 

hvern einstakling því í þögninni felast skýr skilaboð um útilokun (Sara Dögg 

Jónsdóttir, 2002). 
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5 Hagsmunasamtök samkynhneigðra 

5.1 Samtökin ´78 
Samtökin ´78 voru stofnuð 2. maí árið 1978 með undirheitinu Félag homosexual 

fólks á Íslandi sem síðar var breytt í Félag lesbía og homma á Íslandi og í dag 

titlar félagið sig sem Félag samkynhneigðra, tvíkynhneigðra og transgender fólks 

á Íslandi. Stofnfundinn sátu rúmlega tuttugu karlmenn og fyrsti formaður 

samtakanna var Guðni Baldursson. Eins og kom fram hér að framan var Hörður 

Torfason helsti hvatamaðurinn af stofnun Samtakanna ´78. Hann hafði kynnst 

mikilvægi slíkra samtaka meðal frændþjóða okkar í Skandinavíu. Samtökin ´78 

eru elstu og stærstu félagasamtök samkynhneigðra hér á landi. Engin kona var 

með þegar Samtökin ´78 voru stofnuð en strax á 1. starfsári gengu konur til liðs 

við þau. Þær voru þó árum saman í miklum minnihluta félagsmanna en þeim hefur 

síðan þá fjölgað verulega. Árið 1998 eignuðust Samtökin ´78 sitt eigið húsnæði að 

Laugarvegi 3 með fjárstyrk frá Reykjavíkurborg. Við það gjör breyttist aðstaða 

félagsins til hins betra. (Þorvaldur Kristinsson, 2003a).  

 Markmið Samtakanna ´78 er að vinna að því að lesbíur, hommar, 

tvíkynhneigðir og transgender fólk verði sýnilegt og viðurkennt sem og að berjast 

fyrir því að þessir þjóðfélagshópar njóti jafnréttis á við aðra í íslensku samfélagi. 

Til að ná þessum markmiðum berst félagið fyrir ýmsum mannréttindum þessara 

hópa og reynir að efla fræðslu í opinberu fræðslukerfi með margvíslegri útgáfu og 

í fjölmiðlum. Einnig leitast félagið við að skapa þessum hópum félagslegan og 

menningarlegan vettvang til að styrkja sjálfsvitund þeirra, samkennd og samstöðu 

um sérkenni sín. Þessi barátta samtakanna frá stofnun hefur skilað sér í því að í 

dag virðir íslensk löggjöf mannréttindi samkynhneigðra og tvíkynhneigðra í meira 

mæli en dæmi eru um meðal flestra ríkja heims. Einnig sýnir mikill meirihluti 

almennings þeim sömu mannvirðingu og öðrum íslenskum þegnum (Samtökin 

´78, e.d.). 

 Allt frá stofnun Samtakanna ´78 hefur verið boðið upp á ráðgjöf að 

einhverju leiti. Í byrjun var boðið upp á símaráðgjöf, símatímar voru auglýstir og 

til að byrja með sinnti formaður Samakanna ´78 símaráðgjöfinni heima hjá sér í 

sínum eigin síma. Um 1983 eignuðust Samtökin ´78 sitt fyrsta símanúmer og upp 

frá því gegndi símaráðgjöfin margvíslegu hlutverki, til dæmis að aðstoða fólk við 
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að finna og hitta aðra samkynhneigða einstaklinga. Árið 1994 réðu Samtökin ´78 

starfsmann og stór hluti þeirra verkefna sem símaráðgjöfin hafði sinnt færðist yfir 

á hann. Árið 2001 hófu Samtökin ´78 að bjóða upp á viðtalstíma hjá 

félagsráðgjöfum og uppúr því lagðist símaráðgjöfin niður. Með slíkum 

viðtalstímum vildu Samtökin ´78 gefa samkynhneigðum og aðstandendum þeirra 

tækifæri til að koma í viðtal hjá sérfræðingum til að ræða félagslega stöðu sína, 

andlega líðan og tilfinningar sínar. Í grunninn er boðið upp á 2-3 viðtöl en ef 

einstaklingar þurfa meiri aðstoð þá vísa félagsráðgjafarnir þeim á aðra sérfræðinga 

utan samtakanna (Anni Haugen, 2005). 

 Einnig er starfræktur ungliðahópur undir merkjum Samtakanna ´78 og er 

hann ætlaður samkynhneigðum og tvíkynhneigðum unglingum á aldrinum 14-20 

ára. Tilgangur ungliðahópsins er sá að gefa ungum krökkum tækifæri á að koma 

saman og kynnast starfinu sem og að hitta aðra jafningja sem standa í sömu 

sporum og þeir sjálfir (Ungliðahópur Samtakanna ´78, e.d.). 

 Á Akureyri er starfræktur norðurlandshópur Samtakanna ´78. Tilgangur 

þeirra er sá sami og félagsins í Reykjavík, það er að segja að skapa aðstöðu fyrir 

samkynhneigt, tvíkynhneigt og transgender fólk til að hittast, tala saman og styðja 

hvert annað. Norðurlandshópurinn starfrækir einnig jafningjafræðslu fyrir grunn- 

og framhaldsskóla á landsbyggðinni ásamt ýmiskonar fræðslu og stuðningsstarfi á 

Akureyri (Samtökin ´78 á Norðurlandi, e.d.). 

5.2 KMK – konur með konum 
KMK er hagsmunafélag lesbía og tvíkynhneigðra kvenna innan og utan 

Samtakanna ´78 sem var formlega stofnað 7. mars 1993. Upphaf félagsins má 

rekja aftur til stofnunar félagsins Íslensk-lesbíska árið 1985. Það félag var 

upphafið að kvennastarfi lesbía í Reykjavík. Íslensk-lesbíska var litað 

kvennapólitískum blæ og markmið félagsins var að gera lesbíur sýnilegri innan 

kvennahreyfingarinnar og berjast á móti því karlaveldi sem einkenndi Samtökin 

´78 á þessum tíma. KMK var upphaflega grasrótarhreyfing til að auka fjölbreytni 

dagskrár fyrir konur með konum í og utan Samtakanna ´78. Starf félagsins hefur í 

gegnum árin verið mislíflegt. Árið 2001 var rætt á samráðsdögum stjórnar 

Samtakanna ´78 og trúnaðarráðs að auka starf fyrir konur innan félagsins. Síðan 

þá hefur starfsemi félagsins verið öflug og lifandi og laðað að sér mjög breiðan 

hóp kvenna, bæði ungar sem aldnar, einhleypar og giftar, barnlausar og mæður. 
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Markmiðið með starfi hópsins er að efla tengsl meðal lesbía og tvíkynhneigðra 

kvenna með því að stuðla að félagslífi, auka samstöðu og samheldni og efla 

meðvitund kvenna í mannréttindabaráttu samkynhneigðra og tvíkynhneigðra 

(KMK, e.d.). 

5.3 Q – Félag hinsegin stúdenta 
19. janúar árið 1999 var Félag samkynhneigðra stúdenta (FSS) formlega stofnað. 

Tildrög að stofnun félagsins var sú að árið áður hittist ört stækkandi hópur 

samkynhneigðra stúdenta reglulega til að ræða stöðu þeirra innan Háskóla Íslands. 

Út frá þeim umræðum sáu þessir aðilar þörfina á því að stofna hagsmunasamtök 

og stuðningshóp fyrir samkynhneigða innan Háskólans. Fyrirmyndina að stofnun 

félagsins er að finna í fjölmörgum háskólum erlendis þar sem félög hinsegin 

stúdenta hafa verið starfrækt í mörg ár og búin að festa sig í sessi sem ákveðin 

þrýstiöfl innan skólanna. Eitt af markmiðum með stofnun félagsins var að vera 

sýnilegt afl innan háskólasamfélagsins og einnig að vera í forsvari þegar málefni 

samkynhneigðra bar á góma. Auka fræðslu og umræðu á þeim vettvangi og styðja 

þá stúdenta sem hugsanlega lentu í vandamálum vegna kynhneigðar sinnar. Sem 

og að skapa aðstöðu til að samkynhneigðir stúdentar gætu komið saman utan 

skemmtistaða bæjarins (Þorvaldur Kristinsson, 2003a). 

 Á aðalfundi félagsins í mars árið 2008 var ákveðið að skipta um nafn á 

félaginu og heitir það nú Q – Félag hinsegin stúdenta. Starf félagsins skiptist í 3 

deildir, félagsdeild sem heldur utan um félagsmenn og samkomur á vegum 

félagsins. Kynningardeild sem sér um að halda sýnileika félagsins á lofti með því 

að halda úti heimasíðu og annari kynningarstarfsemi. Þriðja er svo alþjóðadeildin 

sem sér um öll samskipti félagsins við systurfélög sín og önnur alþjóðleg 

samskipti. Félagið er til húsa hjá Samtökunum ´78 að Laugarvegi 3 (Q – félag 

hinsegin stúdenta, e.d.). 

5.4 FAS – Samtök foreldra og aðstandenda samkynhneigðra 

Grunnurinn að stofnun þessara samtaka varð til meðal foreldra sem hittust 

reglulega í félagsmiðstöð Samtakanna ´78 á árunum 2000 til 2003. Markmið 

félagsins er meðal annars að skapa foreldrum samkynhneigðra grundvöll til að 

hittast og deila á milli sín reynslu, tilfinningum og vonum. Áhersla er lögð á að 

byggja foreldrana upp með fræðslu til að þeir verði betur í stakk búnir til að styðja 

börn sín. Einnig stuðlar félagið að því að auka umræðu um samkynhneigð í 
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samfélaginu með því að vinna að fræðslu, bæði með opnum fundum og innan 

félagsins, tilgangur þess er að auka skilning og þekkingu á því að samkynhneigð 

er fjölskyldumál (Samtök foreldra og aðstandenda samkynhneigðra, e.d.) 
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6 Aðferðarfræðin 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknaraðferðina, framkvæmd rannsóknarinnar 

verður kynnt og nefndir verða kostir og gallar þessarar aðferðar. 

6.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 
Í þessari rannsókn beitti ég eigindlegri rannsóknaraðferð. Eigindlega 

rannsóknarhefðin er fjölbreytt og margar aðferðir sem falla þar undir, svo sem 

þekktasta og um leið vinsælasta leið gagnaöflunar í eigindlegum rannsóknum sem 

er viðtalsformið en því formi beiti ég í þessari rannsókn. Þetta form gagnaöflunar 

er eins vinsælt og raun ber vitni vegna þess að það gerir rannsakandanum kleift að 

kafa djúpt í þau atriði sem hann telur mikilvæg og fá skoðun þátttakenda á þeim 

atriðum. Eigindlegar rannsóknir eru túlkandi og byggja á lýsandi gögnum, meðal 

annars viðtölum. Viðtalsformið er hentugt tæki því það gerir rannsakanda kleift að 

kafa ofan í þau atriði sem vekja áhuga hans og öðlast skilning á þeim málum út frá 

upplifun viðmælenda. Eigindleg rannsókn er nákvæm rannsókn á félagslegum 

fyrirbærum. Mikilvægt er að eigindlegir rannsakendur horfi framhjá 

hversdagslegum veruleika viðmælandans og leitist við að skilja félagslegan 

veruleika hans á nýjan hátt. Leitast er við að lýsa veruleika annara eins og þeir 

upplifa hann og þess vegna er mikilvægt að rannsakendur reyni að leggja til hliðar 

sínar eigin skoðanir, trú og viðhorf. Kosturinn við eigindlegar rannsóknir er að þar 

fáum við fram skilning og nýjar hugmyndir sem ekki fást með tölum (Esterberg, 

2002). Í eigindlegum rannsóknum er ekki verið að leitast eftir að sannprófa hluti 

heldur er markmiðið að safna upplýsingum til þess að reyna að skilja hvaða 

merkingu fólk leggur í hlutina (Kahn, 2004).  

6.2 Framkvæmd 
Rannsóknin var framkvæmd á tímabilinu mars – apríl 2009. Tekin voru fjögur 

opin einstaklingsviðtöl við einstaklinga sem starfa í hagsmunasamtökum 

samkynhneigðra. Með þessari gerð viðtala fær rannsakandinn færi á að skoða 

viðfangsefnið opinskátt, viðmælandinn fær að njóta sín og nota sín eigin orð til að 

tjá sig (Esterberg, 2002). Öll viðtölin voru tekin upp á diktafón og síðan afrituð 

orð frá orði á tölvutækt form. Úrvinnslu gangnanna var þannig háttað að þau voru 

lesin yfir margsinnis og síðan greind niður í þemu, sem kynnt verða í næsta kafla.  
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Viðtöl voru tekin við stjórnarmeðlim ungliðahreyfingar Samtakanna ´78, 

formann Q – félag hinsegin stúdenta, formann FAS – samtök foreldra og 

aðstandenda samkynhneigðra og annan af tveimur ráðgjöfum Samtakanna ´78. Þar 

sem markmið rannsóknarinnar var annars vegar að varpa ljósi á þá aðstoð sem 

býðst samkynhneigðum ungmennum í dag og hins vegar að komast að hver 

mikilvægustu verkefnin eru þegar unglingur er að koma út úr skápnum og að 

byggja upp sína samkynhneigðu sjálfsmynd, var leitað eftir því að 

viðmælendurnir væru vel að sér í þeim efnum. Allir viðmælendurnir starfa í 

hagsmunasamtökum samkynhneigðra, þrír af þeim eru samkynhneigðir og hafa 

gengið í gegnum það ferli að koma út úr skápnum og eru því vel til þess fallnir að 

gefa góða mynd af þessum rannsóknarþáttum. 

 Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru ef til vill þeir að viðmælendur 

mínir eru sumir hverjir ekki í nægjanlega góðum tengslum við þá einstaklinga sem 

virkilega eiga erfitt með að sættast við sína kynhneigð og lenda því í erfiðleikum 

með að átta sig á tilfinningum sínum og komast út úr skápnum. Stærsti hlutinn af 

þeim unglingum sem nýta sér þjónustu þessara hagsmunasamtaka eru sáttir með 

sína kynhneigð, en það er lítið vitað um hinn hópinn.  
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7 Rannsóknarniðurstöður  

Hér á eftir verður farið yfir þær niðurstöður sem ég fékk eftir greiningu 

viðtalanna. Ég skipti efni viðtalanna niður í fimm þemu;  

• Að koma út úr skápnum og mótun sjálfsmyndar  

• Foreldrar – hugarfar og viðbrögð  

• Staða samkynhneigðra unglinga á Íslandi í dag og fordómar  

• Skólar og fræðsla  

• Aðstoð og félagslíf sem stendur samkynhneigðum unglingum og  

      aðstandendum til boða.  

 

7.1 Að koma út úr skápnum og mótun sjálfsmyndar 
Að koma út úr skápnum er í flestum tilfellum erfitt ferli. Þetta er ákveðin 

sporavinna sem snýst um það hvort einstaklingurinn burðast með allar þessar 

tilfinningar og reynir að loka á þær eða hvort hann tekur af skarið, er hugrakkur 

og stendur með sjálfum sér. Fyrir suma er auðvelt að koma út úr skápnum og í 

þeim tilfellum þá hafa þeir einstaklingar upplifað góðan stuðning frá fjölskyldu og 

þeim félagshópum sem þeir tilheyra. Ef þessir hlutir eru ekki til staðar þá verður 

ferlið erfiðara. Öll vinnan er hjá einstaklingnum sjálfum, en það er mikilvægt að 

nærsamfélag hans, fjölskylda og vinir standi þétt við bak hans og aðstoði við 

vinnuna.  

Viðmælendur mínir voru sammála um að mikilvægasta verkefnið áður en 

komið er út úr skápnum væri að sættast við sjálfan sig, því annars er erfitt að 

byggja upp hina samkynhneigðu sjálfsmynd. Ungmennin þurfa líka að læra á að 

tilheyra ákveðnum hópi, hópi samkynhneigðra. Þó kom það fram hjá 

viðmælendum mínum að mikilvægt væri að einstaklingar mættu ekki hugsa sem 

svo að núna væru þeir hommar/lesbíur og þess vegna þyrftu þeir að haga sér á 

ákveðin hátt. Það er grundvallaratriði að halda í sjálfstæði sitt en ekki breyta sér til 

að falla inn í ákveðinn hóp. Í því sambandi er mikilvægt að ræða hlutina opinskátt 

og kynnast hinum samkynhneigða heimi. Einnig þarf einstaklingurinn að eyða 

öllum fordómum og ranghugmyndum hjá sjálfum sér. Slíkar ranghugmyndir og 

fordómar eru í flestum tilvikum ekki meðvitaðir heldur eitthvað sem hefur síast 

inn úr því umhverfi sem einstaklingurinn lifir í, til dæmis í fjölskyldu, vinahóp 
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eða skóla. Ungmenni sem ennþá er inni í skápnum tekur eftir allri neikvæðri 

umræðu í garð samkynhneigðar, alveg sama hvort það er inni á heimili, í skóla 

eða úti í samfélaginu. Á þessu stigi er einstaklingurinn verulega viðkvæmur og 

tekur allt neikvætt umtal inn á sig. Því er mjög mikilvægt að tala um þessa hluti, 

tilfinningar og líðan sína. Einstaklingar eiga að tala um þessa hluti við manneskju 

sem þeir treysta. Það leiðir ekkert gott af sér að loka á hlutina. Að koma út úr 

skápnum er ákveðin breyting og breytingar geta verið erfiðar og oft þarf að leggja 

mikla vinnu í þær, en í leiðinni geta þær líka verið jákvæðar og gefandi. 

Erfiðasta skrefið í því að koma út úr skápnum fyrir unglinga er í flestum 

tilvikum að segja foreldrum sínum frá kynhneigð sinni. Þau óttast neikvæð 

viðbrögð eða höfnun og það er mjög viðkvæmt, sérstaklega fyrir ungt fólk. Það 

getur verið verulega erfitt fyrir þá unglinga sem hafa orðið vitni að fordómum 

heima fyrir, til dæmis niðrandi tal um homma eða lesbíur að koma út úr skápnum. 

Fordómalaust umhverfi heima fyrir og jákvæð afstaða til samkynhneigðar getur 

auðveldað þetta ferli. En það er alltaf töluverð hindrun að segja foreldrum sínum 

frá samkynhneigð sinni, alveg sama þótt unglingarnir komi frá jákvæðum 

heimilum og telji sig vita að viðbrögðin verði góð.  

Viðmælendur mínir töldu að það væri auðveldara að koma út úr skápnum í 

dag heldur en fyrir 10-15 árum vegna þess að viðhorf til samkynhneigðar væri 

almennt mun jákvæðara en áður fyrr og aðstoð og félagslíf væri orðið fjölbreyttara 

og aðgengilegra. En fólk þarf ennþá að fást við ýmisleg verkefni sem snúa að 

þeim sjálfum eins og að sættast við hlutina og ganga í gegnum þær breytingar sem 

tengjast því að koma út úr skápnum. 

7.2 Foreldrar – hugarfar og viðbrögð 
Viðbrögð foreldra við samkynhneigð barna sinna getur verið æði misjöfn og 

tilfinningar sem foreldrarnir upplifa spanna allan tilfinningaskalann. Allt frá að 

finna til léttis upp í reiði og sorg. Fyrstu viðbrögðin eru yfirleitt persónulegar 

tilfinningar, annað hvort verða foreldrar reiðir og hálfpartinn hafna þessari 

staðreynd eða þá að þeir taki fréttunum með ró og afla sér upplýsinga um 

samkynhneigð og kynnast samfélagi samkynhneigðra. Sumir foreldrar upplifa 

létti, þá eru þau búin að taka eftir því að það er eitthvað sem búið er að vera að 

vefjast fyrir barninu, en vissu ekki hvað það var fyrr en barnið kom út úr 

skápnum. Á eftir persónulegum áhyggjum foreldra taka yfirleitt við áhyggjur af 
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framtíð barnsins, til dæmis hvernig samfélagið komi til með að taka barninu, hvort 

það verði fyrir fordómum eða eigi á einhvern hátt takmarkaðri möguleika en aðrir 

í framtíðinni.  

Formaður FAS telur að bestu og mikilvægustu viðbrögð foreldra séu að 

fullvissa barnið um að kynhneigð þess breyti engu um sambandið milli foreldra og 

barnsins. Þegar búið er að koma því á hreint er mikilvægt að leita sér upplýsinga 

um hvernig sé best að styðja barnið. Foreldrar gera yfirleitt ekki ráð fyrir því að 

barnið þeirra sé samkynhneigt og þess vegna eru flestir gagnkynhneigðir foreldrar 

ekki vel að sér um málefni og líf samkynhneigðra. Það er mikilvægt að foreldrar 

og aðrir aðstandendur hvetji unglinginn og styðji við hann á jákvæðum nótum. 

Það þarf að hvetja unglinginn til að standa með sjálfum sér, hlusta á hann og 

benda honum á þegar og ef hann er að flýja sjálfan sig. Verstu viðbrögð foreldra 

eru hinsvegar þau að hreinlega afneita þessari staðreynd og neita að ræða hlutina 

eða útskúfa barninu. Það getur verið verulega erfitt fyrir unglinginn að fá ekki 

stuðning heima fyrir. Þá neyðist unglingurinn til að leita eftir stuðningi utan 

heimilis og þá skapast hætta á að viðkomandi lendi í einhverjum vafasömum 

félagsskap. Því miður er það staðreynd, þó svo að það sé ekki algengt, að í dag eru 

til samkynhneigðir unglingar sem upplifa höfnun frá foreldrum sínum og eru 

útskúfaðir af heimilum sínum. Sumar fjölskyldur líta ennþá á samkynhneigð sem 

skömm og þó nokkuð margir aðstandendur sem leita í ráðgjöf hjá Samtökunum 

´78 eru með það viðhorf og líður illa yfir því. Aðrar fjölskyldur beita þögninni, 

það er að segja vilja ekkert ræða um samkynhneigð innan fjölskyldunnar né utan 

hennar. Þá er litið á samkynhneigð unglingsins sem staðreynd en það á ekkert að 

ræða það frekar. Sú aðferð getur haft slæm áhrif á unglinginn. Einnig eru margir 

foreldrar sem ganga í gegnum sorgarferli þegar þeir heyra fréttirnar. Það ferli þarf 

ekki alltaf að vera neikvætt og í raun er það eðlilegt að sumu leiti. Foreldrarnir 

hafa mótað sér ákveðna mynd af barninu sínu og sjá fyrir sér í grófum dráttum 

hvernig framtíð þess verður. En svo breytist barnið allt í einu og passar ekki 

lengur inn í þau plön og þá ímynd sem foreldrarnir voru búnir að byggja upp og 

þá fer af stað sorgarferli. En það er mikilvægt að foreldrar átti sig á því að 

samkynhneigða barnið er ennþá sama barnið og áður.  

 Það er ekki bara unglingurinn sem verður að koma út úr skápnum heldur 

verða foreldrarnir einnig að stíga út úr skápnum sem foreldrar samkynhneigðs 

einstaklings. Foreldrarnir þurfa líka að leggja sig fram, þeir þurfa að tala opinskátt 
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um stöðuna og afla sér upplýsinga til að geta rætt við barnið sitt á skynsamlegum 

nótum. Það verður líka að gefa foreldrum sinn tíma til að meðtaka tíðindin og átta 

sig á breyttum aðstæðum. Þegar unglingur kemur út úr skápnum þá er viðkomandi 

yfirleitt búinn að ganga í gegnum langt ferli þar sem hann hefur verið að sættast 

við sjálfan sig og hugsað út í alla mögulega og ómögulega hluti. Því verður einnig 

að gefa foreldrum tíma til að byggja upp ný viðhorf og nýtt gildismat.  

Feður virðast eiga erfiðara með að sætta sig við samkynhneigð barna sinna  

að mati ráðgjafa hjá Samtökunum ´78, sérstaklega ef börnin eru drengir. 

Ráðgjafinn taldi að það gæti haft eitthvað með karlmennskuímyndina að gera því 

það væri meira umburðarlyndi ef um dóttur væri að ræða. Einnig kom fram í máli 

ráðgjafans að viðhorf fjölskyldu og tengsl innan fjölskyldunnar skiptu gríðarlega 

miklu máli við mótun sjálfsmyndar samkynhneigðra unglinga. Ráðgjafinn benti á, 

máli sínu til stuðnings að erlendar rannsóknir hafi sýnt að unglingar sem ekki fá 

góðan stuðning heima fyrir séu líklegri til að þróa með sér lágt sjálfsmat og leiðast 

frekar út í ýmiskonar áhættuhegðun. Ráðgjafinn sagði að meirihluti þeirra foreldra 

sem leituðu í ráðgjöfina væru jákvæðir og að þeir væru ólmir í að gera allt sem í 

þeirra valdi stæði til að hjálpa barninu sínu. Þeir væru að koma til að ná sér í 

upplýsingar um stöðu mála í dag og hvernig líf barnsins síns kæmi til með að 

verða. Helstu ráðleggingar sem foreldrar fá í þessari ráðgjöf eru þau að byrja á því 

að vinna í sjálfum sér, taka ábyrgð á eigin viðhorfum og tilfinningum. Foreldrarnir 

eru hvattir til þess að dæma ekki samkynhneigð út frá viðhorfum sínum heldur 

skoða hvaðan þessi viðhorf koma og vinna í þeim. Þeir þurfa líka að velja á milli 

þess að lifa í neikvæðninni eða opna sig og takast á við þá stöðu sem upp er 

komin. Hvor leiðin skilar betri tengslum við barnið? Það er spurning sem 

foreldrarnir verða að svara. Skilaboðin sem foreldrarnir fá eru alltaf þau að 

samkynhneigð sé eðlileg, það er ekkert slæmt við það að vera samkynhneigður. Í 

raun snýst þetta ekki um samkynhneigð heldur viðhorfin. Foreldrar þurfa að koma 

út úr skápnum sem foreldrar samkynhneigðra barna. Það er allt í lagi að finna fyrir 

reiði og sorg og vera með einhverjar skrýtnar hugmyndir um samkynhneigð svo 

lengi sem fólk er tilbúið til að opna sig og vinna með þær. 

7.3 Staða samkynhneigðra unglinga á Íslandi í dag og fordómar 
Viðmælendur mínir voru allir sammála um að staðan í samfélaginu á 

höfuðborgarsvæðinu væri almennt góð, þó svo að hver og einn gæti bent á dæmi 
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sem þyrfti að bæta. Viðmælendurnir voru sammála um að umræðan um 

samkynhneigð og samkynhneigðan lífstíl þyrfti almennt að vera meiri, alveg sama 

hvort átt er við inni á heimilum, vinnustöðum eða almennum stofnunum. 

Samkynhneigðir hafa öðlast mikil lagaleg réttindi síðustu ár og það hefur stuðlað 

að jákvæðara viðhorfi í þeirra garð, en í raun og veru þá eru lagaleg réttindi eitt og 

lífið sjálft annað og ennþá er töluverð vinna eftir til að samkynhneigðir standi 

jafnfætis öðrum á öllum sviðum. Eitt af því sem þarf að bæta er sýnileiki 

samkynhneigðra, koma lífstíl þeirra meira á framfæri. Hin árlega Gleðiganga, sem 

í dag er orðin ein stærsta fjölskyldusamkoman í Reykjavík er góð leið til að koma 

lífstíl samkynhneigðra á framfæri en hún ein og sér er ekki nóg. Samkynhneigðir 

hafa á síðustu árum einbeitt sér mikið að því að stuðla að lagabreytingum til að 

koma sínum réttindum í höfn en núna þurfa þeir að einbeita sér í meiri mæli að 

því að gera sig sýnilegri og stuðla að því að komið sé á fót öflugri fræðslu á öllum 

stigum samfélegsins.  

Munurinn á stöðu samkynhneigðra unglinga úti á landi og á 

höfuðborgarsvæðinu er því miður mjög mikill. Það er mun erfiðara að vera 

samkynhneigður unglingur úti á landi vegna þess að sú aðstoð sem býðst 

unglingum á höfuðborgarsvæðinu er ekki í boði úti á landi, nema í mjög litlum 

mæli. Unglingar geta síður falið sig í fjöldanum úti á landi eins og hægt er á stór 

Reykjavíkursvæðinu og þar með keypt sér tíma til þess að aðlagast heimi 

samkynhneigðra. En það fer eftir viðhorfum í hverju samfélagi fyrir sig hversu 

erfitt það reynist einstaklingi að koma út úr skápnum. Staðreyndin er sú að 

aðstoðin sem er í boði úti á landi er mjög af skornum skammti. Norðurlandshópur 

Samtakanna ´78 er starfræktur á Akureyri og þar er einnig unglingahópur, en 

starfsemi þessara félaga mætti kannski vera öflugri. En það er erfitt vegna þess að 

fjöldi virkra meðlima hefur ekki verið mjög mikill og oft á tíðum hefur starfsemin 

hjá unglingahópnum hangið á bláþræði vegan lélegrar þátttöku. Ástæðan fyrir því 

er sú að krakkar flytja einfaldlega á höfuðborgarsvæðið eða út fyrir landsteinana 

til þess að koma út úr skápnum. Það virðist því miður vera besta lausnin.   

Viðmælendur mínir voru sammála um að það væri minna um að 

einstaklingar af sama kyni yrðu fyrir áreiti þótt þeir leiddust niðri í bæ heldur en 

áður fyrr, þó ennþá væru dæmi um það. Formaður Q og stjórnarmeðlimurinn í 

ungliðahreyfingunni voru sammála um að í dag væri ekki ,,inn” að vera með 

fordóma í garð samkynhneigðra. Það er orðið gamaldags. Sá sem er með fordóma 
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í garð samkynhneigðra á frekar á hættu að verða sjálfur fyrir aðkasti. Í þessu 

sambandi er verið að tala um niðrandi tal eða illkvittna hegðun í garð 

samkynhneigðra.  

 Ráðgjafi Samtakanna ´78 telur að í dag sé ekki mikið um beina fordóma í 

garð samkynhneigðra í samfélaginu, en tók jafnframt fram að samkynhneigð væri 

ennþá mikið feimnismál og þar af leiðandi væri töluvert um dulda fordóma. 

Staðan virðist vera þannig núna að flestir eru, eða þykjast vera, mjög opnir fyrir 

samkynhneigð, svo lengi sem það þurfi ekkert að ræða það. Inni á vinnustöðum er 

til dæmis sjaldan spurt um hvernig maki eða fjölskylda samkynhneigðs 

einstaklings hefur það, eins og er nánast undantekningarlaust gert við aðila í 

gagnkynhneigðu sambandi. Þetta getur leitt til þess að samkynhneigðir upplifi sig 

dálítið einangraða. Það vantar meiri viðurkenningu og virðingu fyrir 

samkynhneigðum sem getur skapast með opnari umræðum.  

Fordómar í garð ungra samkynhneigðra einstaklinga virðast vera mjög 

misjafnir eftir kyni. Ungar samkynhneigðar stelpur sem eru til dæmis að dansa 

saman inni á skemmtistað verða stundum fyrir aðkasti frá strákum sem eru að 

reyna að snúa þeim, telja að þær hafi ekki ennþá komist í kynni við ,,alvöru” 

karlmann og eru boðnir og búnir til að ,,aðstoða” þær. Þessi hegðun stráka hefur 

vafalítið eitthvað með kynlífshugmyndir eða fantasíur að gera. Slík hegðun getur 

til lengdar gert ungum samkynhneigðum stúlkum erfitt fyrir og hindrað þær í að 

fara út og skemmta sér eins og annað fólk. Það sem virðist vera einna verst fyrir 

unga samkynhneigða drengi er notkunin á orðinu hommi. Orðið hommi er notað 

sem skammaryrði, sérstaklega hjá ungu fólki. Unglingar hafa kannski enga 

sérstaka fordóma gagnvart samkynhneigðum, heldur er þetta meira orðanotkunin. 

Það þarf að berjast gegn þessari notkun á orðinu hommi og besta leiðin til þess er 

að öllum líkindum í gegnum fræðslu. Það getur verið mjög erfitt fyrir ungling sem 

er að koma út úr skápnum að heyra orðið hommi í niðrandi merkingu rétt áður en 

hann stígur út úr skápnum og tilheyrir eftir það hópi manna sem kallast hommar.  

7.4 Skólar og fræðsla 
Viðmælendur mínir voru allir sammála um mikilvægi þess að leggja mikla áherslu 

á eflingu fræðslu og almennrar umræðu um samkynhneigð í skólum landsins, ekki 

síst grunnskólum. Kennarar og starfsfólk grunnskóla eru mikilvægir aðilar í 

uppeldi barna og því verður að vera hægt að gera þá kröfu að þessir aðilar séu vel 
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upplýstir og hæfir til að takast á við margbreytileika mannfólksins. Kennarar og 

aðrir starfsmenn þurfa að vera í stakk búnir til að takast á við fordóma ef þeir 

verða varir við þá innan veggja skólans og einnig þurfa þeir að ráða yfir 

nægjanlegri þekkingu til að geta stutt þá einstaklinga sem eru að velta fyrir sér 

kynhneigð sinni eða eru að koma út úr skápnum. Þessi vöntun á þekkingu 

starfsfólks skólanna getur valdið því að krakkar eigi erfiðara með að koma út úr 

skápnum vegna þess að þeir eru óöruggir með það hvaða stuðningur er í boði. Það 

er ekki auðvelt að fara til námsráðgjafa eða kennara og tala um þessi mál ef 

umræðan hefur verið lítil sem engin um samkynhneigð innan skólans. Einu skiptin 

sem talað er um að samkynhneigð sé eðlilegur lífstíll í grunnskólum er í 

lífsleiknitímum á unglingastigi, þar sem stuttlega er komið inn á það hvað 

samkynhneigð er. En í raun vantar heilsteyptari umræðu og meiri fræðslu til 

nemenda um samkynhneigðan lífstíl og þann möguleika að samkynhneigðir geti 

stofnað fjölskyldur eins og allir aðrir. Lítil sem engin umræða í skólum getur sent 

þau skilaboð að samkynhneigð sé ekki tekin með inn í hið daglega líf. Krakkar í 

yngri bekkjum grunnskóla eru opnir fyrir öllu og eru í flestum tilvikum ekki með 

fordóma gagnvart neinu. Því væri æskilegt að hefja umræðu og fræðslu í yngstu 

bekkjunum. Formaður FAS var á þessari skoðun og máli sínu til stuðnings nefndi 

hún dæmi um dóttur sína sem kom heim úr skólanum einn daginn og sagði að 

kennarinn sinn, í fyrsta bekk, væri hommi. Mamman spurði hvort hún vissi hvað 

það væri og þá svaraði hún ,,já, það er maður sem elskar annan mann” og svo 

þurfti ekkert að ræða það frekar. Kennari þessarar stúlku hafði þá talað mjög 

opinskátt um samkynhneigð sína í skólanum. Ef krakkarnir spurðu hvort hann 

væri hommi, þá játaði hann því um leið og hann útskýrði á skýran og heiðarlegan 

hátt hvað fælist í því að vera hommi. Fordómar byggjast á fáfræði og með aukinni 

fræðslu um samkynhneigð á yngsta stigi grunnskóla má koma í veg fyrir að miklu 

leyti að krakkar þrói með sér fordóma um samkynhneigð eftir því sem þau eldast.  

Það er ljóst að leggja þarf mikla vinnu í tengsl skóla og heimilis, þar er 

grunnurinn lagður að því hvernig einstaklingurinn þroskast seinna meir og hvernig 

hann kemur til með að vera og líða með sjálfan sig. Það þarf að endurskoða 

kennslubækur í yngstu bekkjunum með tilli til til fjölskyldugerða. Þar er alltaf 

mamma og pabbi, en ekki mamma og mamma eða pabbi og pabbi. Vinnan inni í 

grunnskólunum þarf að miða að því að takast á við margbreytileikann í lífinu, það 
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eru allskonar fjölskylduform í gangi, gagnkynhneigðir, samkynhneigðir og 

krakkar sem eiga samkynhneigða foreldra.  

Samtökin ´78 bjóða upp á jafningjafræðslu fyrir unglingastig grunnskóla 

og menntaskóla. Ungliðahreyfingin sér um þessa fræðslu og þar eru krakkar á 

aldrinum 16-20 ára að deila sinni reynslu og fræða jafningja sína um 

samkynhneigð. Þessi fræðsla er mjög mikilvæg og bæði formaður Q og 

stjórnarmeðlimur ungliðahreyfingarinnar fullyrtu af eigin reynslu að það væri 

ákaflega mikil þörf á þessari fræðslu miðað við þær spurningar sem þau hafa 

fengið frá jafnöldrum sínum. Einnig nefndu þau að bæta þyrfti kynfræðslu því þar 

væri lítið sem ekkert minnst á það hvernig á að stunda öruggt kynlíf með 

einstaklingi af sama kyni. Það er líka mikilvægt að koma þessari jafningjafræðslu 

í meiri mæli út á land. Þar verða skólarnir helst að eiga frumkvæðið því 

jafningjafræðslan treður sér ekki inn í skólana, skólarnir verða að óska eftir henni. 

En það er ekki auðvelt að útvega peninga og mannskap til þess að fljúga í skóla út 

um allt land til að standa fyrir jafningjafræðslu og ekki raunhæft að ætla 

Samtökunum ´78 að taka á sig þann kostnað. Því er mikilvægt að ríki og 

sveitarfélög marki ákveðna stefnu í málefnum samkynhneigðra til þess að aðstoða 

Samtökin ´78 og aðra sem standa að fræðslu til að ná til sem flestra út um allt 

land.  

Stjórnameðlimur ungliðahreyfingarinnar sagðist hafa vitneskju um það að 

unglingar veldu sér menntaskóla eftir því hvaða orð færi af viðkomandi skóla í 

sambandi við samkynhneigð. Það er að segja hvort skólar væru opnir og jákvæðir 

eða neikvæðir og fordómafullir. Menntaskólinn í Hamrahlíð er sá skóli á 

höfuðborgarsvæðinu sem virðist vera hvað opnastur og jákvæðastur og sagði 

stjórnarmeðlimurinn að hann vissi um mjög marga unglinga sem höfðu valið þann 

skóla út af orðsporinu. Einnig sagðist hann vita til þess að Menntaskólinn á 

Selfossi væri mjög lokaður og þar væri verulega erfitt fyrir samkynhneigðan 

ungling að stunda nám vegna fordóma og neikvæðrar umræðu um samkynhneigð. 

Formaður Q sagði að það vantaði ennþá opnari umræður um 

samkynhneigð innan Háskóla Íslands. Viðhorf til samkynhneigðar virðast vera 

jákvæð en umræðan og sýnileiki hennar innan skólans er mjög takmörkuð. 

Formaðurinn nefndi dæmi úr fyrirlestrum í kennslustofum þar sem 

samkynhneigðir eru ekki teknir með í umræðuna. Þar sagðist hún upplifa líkt og í 

grunnskóla að talað sé eingöngu um mömmu og pabba, og sagðist taka því sem 
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höfnun því í hennar tilviki verður aldrei pabbi, heldur mamma og mamma. 

Formaðurinn sagði að sumir kennarar forðuðust að ræða samkynhneigð af ótta við 

að segja eitthvað sem gæti móðgað samkynhneigða nemendur. Þetta væri erfið 

staða, því þótt að þeir vilji engan særa með orðrum þá er það alveg jafn særandi að 

vera ekki tekin með í umræðuna.  

7.5 Aðstoð og félagslíf sem stendur samkynhneigðum unglingum og 
aðstandendum til boða 

Viðmælendur mínir voru sammála um að þegar einstaklingur er búinn að sættast 

við kynhneigð sína og komin út úr skápnum þá sé staðan á aðstoð og félagslífi á 

höfuðborgarsvæðinu nokkuð góð. Hins vegar þarf að auka aðstoð til þeirra sem 

ennþá eru inni í skápnum. Besta leiðin til þess er meiri fræðsla og miklu meiri 

sýnileiki. Internetið hjálpar mikið á þessu sviði. Þar er hægt að nálgast gríðarlegar 

upplýsingar um samkynhneigð og viðmælendurnir töldu að Internetið væri 

mikilvægur þáttur í því þegar einstaklingur er að kynna sér hinn samkynhneigða 

heim. Samkynhneigðir unglingar eru mjög virkir á þar til gerðum spjallsíðum þar 

sem þeir geta skipst á sögum og borið saman bækur sínar. Það er góður 

undirbúningur, en svo kemur alltaf að því að unglingarnir vilja hittast og þá er 

Ungliðahreyfingin kjörinn vettvangur. Einnig nefndu sumir viðmælendur mínir að 

þeir vildu sjá fagfólk eins og sálfræðinga og geðlækna búa yfir meiri þekkingu um 

samkynhneigð og samkynhneigðan lífstíl. 

7.5.1 Starfsemi ungliðahreyfingarinnar 

Það er nokkuð ljóst að ungliðahreyfingin er mjög mikilvægt félag fyrir 

samkynhneigða einstaklinga á aldrinum 14-20 ára. Þangað leita unglingar mikið 

til að fá upplýsingar um hvað samkynhneigð er og til þess að hitta aðra unglinga 

sem eru í sömu stöðu og þeir sjálfir og heyra af reynslu þeirra við að koma út úr 

skápnum. Einnig leita einstaklingar sem hafa lent í erfiðleikum eftir að þeir komu 

út úr skápnum til ungliðahreyfingarinnar til þess að fá stuðning. Stjórnarmeðlimur 

ungliðahreyfingarinnar sagðist vita um fjölmarga unglinga sem sögðust finna til 

mikils léttis þegar þeir komu í ungliðahreyfinguna, þá þurftu þeir ekki lengur að 

spá í öllu í umhverfinu því þarna er öllum tekið eins og þeir eru og því finna þeir 

til öryggis innan hópsins. Ungliðahreyfingin er í raun ósköp venjuleg 

félagsmiðstöð þar sem unglingar geta kynnst öðrum unglinum, skipst á sögum og 

skemmt sér saman. Þau sjá um sig sjálf það er engin fullorðinn að stjórnast í þeim, 
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þannig að þetta eru bara jafningjar með jafningjum. Þátttakan í starfi 

ungliðahreyfingarinnar hefur verið mjög mikil undanfarin ár. Stöðugt fleiri 

unglingar eru að bætast í hópinn, gott orð fer af starfseminni og unglingarnir 

treysta hver öðrum. Það er mikið lagt upp úr trausti í þessari starfsemi. Það eru 

ekki birtar myndir af unglingum á netinu sem ekki vilja það. Unglingarnir geta 

treyst því að ef þeir mæta og vilja ekki að það fréttist þá fréttist það ekki. 

Ungliðahreyfingin heldur sýnileika sínum á lofti með því að taka þátt í 

Gleðigöngunni á hverju ári og sagði stjórnarmeðlimurinn að eftir hverja 

Gleðigöngu myndu fleiri unglingar bætast í hópinn. Einnig auglýsi hópurinn sig 

með jafningjafræðslunni og svo með því að halda úti virkri heimasíðu. Starf 

ungliðahreyfingarinnar er mjög mikilvægur stuðningur við samkynhneigð 

ungmenni, það sést best á því hversu öflugur og fjölmennur hópurinn er sem tekur 

þátt í starfseminni. Því er mikilvægt að hreyfingin haldi sýnileika sínum á lofti til 

þess að þá unglinga sem vantar aðstoð við að átta sig á kynhneigð sinni, kynnast 

heimi samkynhneigðra og koma út úr skápnum viti hvert þeir geti leitað. 

7.5.2 Starfsemi Q – Félags hinsegin stúdenta 

Að mati formanns Q er þörfin fyrir félagið ekki jafn mikil og hún var við stofnun 

félagsins. Á þeim tíma þegar félagið varð til var erfiðara að vera samkynhneigður 

í Háskóla því umhverfið var allt annað og færri staðir til að hitta fólk í sömu 

stöðu. Í dag eru tveir hinsegin skemmtistaðir í Reykjavík en að mati formannsins 

er mikilvægt að það séu til fleiri vettvangar fyrir samkynhneigða stúdenta að 

hittast en bara skemmtistaðir og því er starfsemi félagsins mikilvæg. En þó þörfin 

fyrir félagið sé minni í dag er hún samt sem áður enn til staðar. Það eru ennþá 

einstaklingar sem leita til félagsins, sérstaklega þeir sem eru að byrja í 

háskólanámi og eru ný komnir út úr skápnum. Þessir einstaklingar leita til 

félagsins til þess að forvitnast um starfsemi þess og hvernig viðburðum sé háttað. 

Það er lítið um að stúdentar séu að leita til félagsins til þess að fá stuðning, heldur 

finnst þeim bara gott að vita af því að það sé til eitthvert félag sem stendur fyrir 

viðburðum og býður upp á félagsskap. Félagið er opið öllum stúdentum í öllum 

háskólum og menntaskólum landsins, en þó starfar það eingöngu innan Háskóla 

Íslands. Félagið hefur reynt að ýta undir stofnun hagsmunafélaga í öðrum 

háskólum en það hefur strandað á því að þau hafa ekki haft nógu marga 

félagsmenn til að koma því á laggirnar. Einnig hefur sú hugmynd komið upp að 
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hafa einn tengilið í hverjum háskóla og jafnvel menntaskóla en það hefur ekki 

gengið upp ennþá, formaðurinn segir það sérstaklega mikilvægt að koma upp 

svona tengiliðum í skólum úti á landi. Þátttakan í félaginu innan Háskóla Íslands 

er lítil miðað við heildarfjölda nemenda. Á félagaskrá eru um 90 manns en 

heildarfjöldi nemenda er um 13.000. Ástæðurnar fyrir þessu geta verið nokkrar að 

mati formannsins, kannski vill fólk einfaldlega ekki taka þátt, aðrir geta verið 

feimnir eða þá að þegar fólk er komið á þennan aldur þá láti það starfsemi 

Samtakanna ´78 ásamt því að hittast á skemmtistöðum bara duga. Félagið reynir 

að vera sýnilegt innan veggja Háskólans með því að standa fyrir viðburðum á 

Háskólatorginu. Félagið var með kynningarbás á Háskóladeginum og næsta haust 

verður félagið mjög áberandi á svo kölluðum Jafnréttisdögum. Einnig ætlar 

félagið að koma að kennslu í hinsegin fræðum með einhverjum hætti sem kennt 

verður við Háskóla Íslands næsta haust. Með því vonast félagið að umræðan um 

samkynhneigð og samkynhneigðan lífstíl komist á hærra plan innan 

háskólasamfélagsins.  

7.5.3 Starfsemi FAS – Samtök foreldra og aðstandenda samkynhneigðra 

Formaður FAS segir að starfsemi þess félags sé ekki mjög vel sótt af 

aðstandendum samkynhneigðra. Ekki er mikið um að aðstandendur leiti til þeirra 

eftir upplýsingum og mæting á mánaðarlega opna fundi sem félagið stendur fyrir 

er ekki mikil. Miðað við mætingu á fundina þá má kannski líta á að þörfin fyrir 

starfsemi félagsins sé ekki mikil, en Samtökin ´78 hafa lýst því yfir að sú 

starfsemi sem félagið stendur fyrir sé ómetanleg. Félagið sé góður bakhjarl því 

foreldrafélög séu ákveðin brú á milli samkynhneigða og gagnkynhneigða 

heimsins. Félagið sé þrýstiafl sem verður og á að beita sér sem slíkt. Allir 

aðstandendur samkynhneigðra sem taka þátt í starfsemi félagsins standa 100% á 

bak við unglingana, en markmið félagsins er að ná til þeirra sem gera það ekki. 

Þau reyna að ná til þeirra með því að halda opna fundi og fræðslukvöld og auglýsa 

þau kvöld vel. En það er erfitt að ná til þeirra sem afneita þessari staðreynd 

algerlega, en það er markmið félagsins að ná til þess hóps. 

7.5.4 Ráðgjöf Samtakanna ´78 

Ráðgjafi Samtakanna ´78 segir að þörfin fyrir ráðgjöf af þessu tagi sé mikil og frá 

því að ráðgjöfin byrjaði árið 2001 hafi aðsókn verið mjög jöfn og aukist 
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undanfarin ár. Stærsti hópurinn sem leitar í ráðgjöfina er á aldrinum 30-45 ára og 

flestir af þeim eru komnir á ákveðna endastöð. Þá eru þeir búnir að eiga mjög 

erfitt í langan tíma og síðasta úrræðið er að leita sér hjálpar hjá ráðgjöfunum. Það 

er ljóst að þótt samfélagið sé orðið opnara og viðhorf í garð samkynhneigðra sé 

orðið mun jákvæðara þá eru alltaf einhver vandamál sem einstaklingar þurfa að 

glíma við þegar þeir eru að koma út úr skápnum. Þeir þurfa að takast á við sjálfa 

sig og í því ferli er gott að leita til ráðgjafa sem getur létt undir með þeim. Þannig 

að þörfin fyrir ráðgjöf að þessu tagi er mjög mikil. Þó aðsóknin í ráðgjöfina hafi 

verið góð undanfarin ár þá telur ráðgjafinn að þörf sé á að auglýsa þessa aðstoð 

betur, til dæmis í blöðum og inni í skólum. Auglýsingin verður að vera létt og 

grípandi til þess að eyða því hugarfari að það sé ekki jákvætt að leita aðstoðar hjá 

ráðgjafa. Sumum finnst ef til vill stórt skref að fara í viðtal hjá ráðgjafa, en það fer 

allt eftir viðhorfum í samfélaginu. Þess vegna þarf að auglýsa þessa aðstoð á þann 

hátt að unglingum finnist ekkert mál að fara í ráðgjöf. Það þarf að koma því út í 

samfélagið að það sé eðlilegur hlutur að fara í ráðgjöf þegar einstaklingur er að 

koma út úr skápnum, alveg sama þótt hann eigi auðvelt með það. Það er engin 

skömm í því að leita sér aðstoðar. Dæmi eru um að unglingar komi í ráðgjöf, 

stoppi bara stutt við, skoði aðstöðuna og komi svo út úr skápnum stuttu seinna. 

Aðrir eiga aftur á móti erfiðara með þetta, koma oft og eru í miklum vafa en það 

er alveg eðlilegt og í fullkomnu lagi. Þetta er alltaf persónu- og aðstöðubundið, 

sumir eiga fjölskyldur sem gera þeim erfiðara fyrir og þeir einstaklingar þurfa 

lengri tíma.  
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8 Umræður 

Samkvæmt viðmælendum mínum er mikilvægasta verkefnið sem einstaklingur 

þarf að glíma við áður en hann kemur út úr skápnum að sættast við sjálfan sig og 

sína kynhneigð. Einnig þarf einstaklingurinn að eyða öllum fordómum og 

ranghugmyndum hjá sjálfum sér um samkynhneigð. Ráðgjafi Samtakanna ´78 

sagði að í því sambandi sé mikilvægt að tala opinskátt um líðan sína og hugsanir 

við einhvern sem viðkomandi treystir. Ungmenni sem er ennþá inni í skápnum 

tekur alla neikvæða umræðu um samkynhneigð inn á sig, og því er það gríðarlega 

mikilvægt að hafa einhvern til að ræða þessa hluti við.  

Hversu erfitt eða auðvelt það er fyrir samkynhneigðan ungling að koma út 

úr skápnum fer eftir hvort hann fær stuðning frá foreldrum sínum, vinahóp og 

þeim viðhorfum sem eru ráðandi í nærsamfélagi hans. Ef umhverfi unglingsins er 

umburðarlynt, samþykkjandi og jákvætt til að mynda foreldrar, skóli og 

félagahópur verður mun auðveldara fyrir unglinginn að skilgreina sig sem 

samkynhneigðan einstakling heldur en ef neikvætt viðmót kemur frá þessum 

aðilum. Þegar einstaklingur er komin út úr skápnum verður hann að búa sig undir 

að þurfa jafnvel að takast á við fordómafullt gagnkynhneigt samfélag. Þeir sem 

afhjúpa kynhneigð sína fyrir öðrum líður oftar betur og eru líkamlega heilbrigðari 

en þeir sem gera það ekki (Alderson, 2003). 

 

Erfiðasta skrefið í því að koma út úr skápnum fyrir unglinga er lang oftast að segja 

foreldrum sínum frá kynhneigð sinni, þar spilar óttinn við neikvæð viðbrögð eða 

höfnun foreldra stórt hlutverk. Bestu viðbrögð foreldra við fréttunum um að 

unglingurinn þeirra sé samkynhneigður er að fullvissa hann um að samband þeirra 

komi ekki til með að breytast. Því næst ættu foreldrar að afla sér upplýsinga um 

samkynhneigð til að vera betur í stakk búin til að ræða hlutina við unglinginn og 

styðja hann. Verstu viðbrögð foreldra eru þai að beita þögninni eða hreinlega 

afneita unglingnum vegna kynhneigðar hans.  

Allir viðmælendur mínir voru sammála um að í dag eru viðhorf til 

samkynhneigðar jákvæðari en þau voru fyrir 10-15 árum og umræðan er orðin 

opnari, þetta tvennt gerir það að verkum að í dag er auðveldara fyrir 

samkynhneigða unglinga að koma út úr skápnum heldur en fyrir 10-15 árum.  
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Helstu baráttumál samkynhneigðra í dag eru að stuðla að meiri sýnileika þeirra, 

fræðslu og opnari umræðu um samkynhneigð. Samfélagið virðist vera opið og 

jákvætt í þeirra garð en það er of algengt að skautað sé framhjá umræðunni þegar 

hún berst að samkynhneigð. Samkynhneigðir þurfa að koma sýnileika sínum 

meira á kortið með fleiri aðferðum en Gleðigöngunni, þó hún sé orðin ein 

vinsælasta fjölskylduskemmtun Reykjavíkur hvert ár þá er í lítið í gangi utan 

hennar.  

Fræðslu um samkynhneigð er ábótavant á öllum stigum skólakerfisins og 

þar eru grunnskólarnir hvað mikilvægastir. Lítið sem ekkert er rætt um 

samkynhneigð innan veggja þeirra. Þar þarf að vinna mikla vinnu til að koma 

umræðum og fræðslu um samkynhneigð þangað inn. Besta leiðin til að reyna að 

koma í veg fyrir að grunnskólakrakkar þrói með sér ranghugmyndir um 

samkynhneigð og fordóma í garð samkynhneigðra er að efla fræðslu og stuðla að 

opnari umræðum. Ráðgjafi Samtakanna ´78 og formaður Q sögðust vilja sjá nýjar 

kennslubækur fyrir yngri bekki grunnskólanna þar sem fjallað væri um þann 

fjölbreytileika í fjölskylduformum sem til staðar er á Íslandi í dag. Ráðgjafinn 

kom einnig inn á að umræður um samkynhneigð í grunnskólum mætti ekki 

einskorðast við lífsleikni tíma, umræðan þyrfti að vera opnari og krakkar í yngstu 

bekkjum grunnskóla þyrftu að fá fræðslu um hvað samkynhneigð er og hvað það 

þýðir að vera samkynhneigður. 

 

Svo virðist sem aðstoð fyrir unglinga sem komnir eru út úr skápnum sé mjög góð 

á höfuðborgarsvæðinu, en aftur á móti er þörf fyrir að auka þá aðstoð sem beint er 

þeim unglingum sem enn þá eru inni í skápnum. Staða samkynhneigðra unglinga 

úti á landi er hins vegar ekki nægjanlega góð. Á Akureyri er starfræktur 

Norðurlandshópur Samtakanna ´78. Það eru einu hagsmunasamtök 

samkynhneigðra á landsbyggðinni. Samkynhneigðir unglingar á landsbyggðinni 

virðast því annað hvort flytja á höfuðborgarsvæðið eða til útlanda áður en þeir 

koma út úr skápnum eða strax eftir að þeir eru komnir út úr skápnum.  

 

Hagsmunafélög samkynhneigðra sem starfa á höfuðborgarsvæðinu eru að vinna 

góða vinnu. Ungliðahópur Samtakanna ´78 er traustur og góður félagsskapur sem 

unglingar leita mikið til, til dæmis til að fá ráð við því hvernig best að er að koma 

út úr skápnum, hlusta á reynslusögur annarra eða bara til að njóta félagsskapar 
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með unglingum sem standa í sömu sporum og þau sjálf. Ráðgjafaþjónusta 

Samtakanna ´78 er kjörinn vettvangur fyrir samkynhneigða einstaklinga til að fá 

svör við spurningum sem kunna að brenna á þeim, eða aðstandendur 

samkynhneigðra sem vita lítið sem ekkert um samkynhneigða heiminn. Í 

ráðgjöfinni gefst kostur á að tala við sérfræðinga á þessu sviði sem geta veitt góða 

innsýn inn í líf samkynhneigðra og geta frætt einstaklinga um það hvað felst í því 

að vera samkynhneigður. Q er líka góður málsvari fyrir samkynhneigða stúdenta 

sem vinnur að því að auka sýnileika þeirra innan veggja Háskóla Íslands. 

Formaður Q sagði að það sem vantar uppá í þeirra starfi er að komast inn í fleiri 

skóla, bæði háskóla og menntaskóla. Það kostar mannskap sem ekki hefur fundist 

hingað til.  

 

Eftir þessa rannsóknarvinnu hef ég komist að þeirri niðurstöðu að svörin við 

rannsóknarspurningunum eru á þessa leið; 

1. Mikilvægustu verkefnin sem samkynhneigðir unglingar þurfa að glíma við 

áður en þeir koma út úr skápnum, eru að sættast við sjálfan sig og sína 

kynhneigð og eyða öllum hugsanlegum fordómum og ranghugmyndum hjá 

sjálfum sér í sambandi við samkynhneigð. 

2. Aðgangur að aðstoð á höfuðborgarsvæðinu fyrir samkynhneigða unglinga 

sem komnir eru út úr skápnum er nokkuð góð, hins vegar þarf að auka þá 

aðstoð úti á landi. 

 

Eftir að hafa kynnt mér hinn samkynhneigða heim í þessari rannsóknarvinnu er 

mér ljóst að mikil vöntun er á íslenskum rannsóknum á sviði samkynhneigðar. 

Rannsaka þyrfti líðan íslenskra samkynhneigðra ungmenna sem eru að koma út úr 

skápnum. Það er auðvelt að ná til þeirra sem eru komnir út úr skápnum og líður 

vel með það, en erfiðara er að ná til hins hópsins. Unglingana sem eiga virkilega 

erfitt með að sættast við kynhneigð sína, mæta mikilli neikvæðni og eru í hættu á 

að leiðast út í áhættuhegðun.  

 

Það er von mín að þessi rannsókn hjálpi til við að auka fræðslu og umræðu um 

stöðu samkynhneigðra unglinga og verði upphafið að fleiri rannsóknum á þessu 

sviði. 
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Viðauki 

Ráðgjafi samtakanna ´78. 
 

1. Hversu mikil þörf er á þeirri ráðgjöf sem þið bjóðið upp á hérna miðað við 

þá umræðu að samfélagið sé að verða opnara í garð samkynhneigðra og að 

samkynhneigð sé ekki lengur eins mikið feimnismál eins og áður fyrr? 

 
2. Telur þú að þessi ráðgjöf hjálpi ungum einstaklingum að koma út úr 

skápnum?  

 
3. Sérðu einhverjar breytingar á þeim sem til ykkar leita, út frá aldri eða kyni, 

frá því að Samtökin ´78 byrjuðu að bjóða upp á þessa ráðgjöf árið 2001? 

 
4. Telur þú að samkynhneigðir unglingar eigi almennt erfitt í dag með að 

koma út úr skápnum? 

 

5. Telur þú að það sé auðveldara að koma út úr skápnum núna en fyrir ca. 10 

– 15 árum? 

 
6. Hvaða hópur er það sem leitar mest til ykkar? 

 
7. Hverjar eru helstu spurningar þeirra sem til ykkar leita? 

 
8. Hvað er það í umhverfi sínu sem unglingar óttast mest þegar þeir eru að 

koma út úr skápnum? 

 
9. Verður þú vör við fordóma í umhverfi þeirra sem leita til ykkar? 

 
10. Hefur þú heyrt af einstaklingum sem lenda í erfiðleikum í skóla vegna 

kynhneigðar sinnar, andlega, félagslega eða námslega? 

 
11. Nú hef ég heyrt umræðu um að í dag séu ungir samkynhneigðir krakkar að 

sækja mikið í félagsskap hjá öðrum sem standa í sömu sporum í gegnum 

netið. Telur þú þetta góða þróun? Telur þú að þetta hafi einhver áhrif á til 

dæmis starfsemi Ungliðahreyfingarinnar? 
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12. Getur verið að ungmenni noti þessa leið til að forðast það að stíga fram í 

dagsljósið, að þau geti verið örugg inn í herbergi og haft samskipti í 

gegnum tölvur? Með því geta þau jafnvel haldið kynhneigð sinni leyndri 

fyrir sínum nánsustu?  

 

13. Hvernig er ástandi í samfélaginu að þínu mati þegar kemur að 

samkynhneigð? Eru ennþá fordómar í gangi? Ef svo er, hvernig birtast 

þeir? 

 

14. Telur þú að einstaklingar og fjölskyldur líti ennþá á samkynhneigð sem 

skömm? 

 

15. Hvað er það mikilvægasta í því ferli þegar ungmenni er að reyna að byggja 

upp sína samkynhneigðu sjálfsmynd og stíga það skref að koma út úr 

skápnum? 

 

16. Er mikið um það hér á landi að þínu mati að ungmenni nái ekki að byggja 

upp nægjanlega trausta samkynhneigða sjálfsmynd, og þar að auki fái ekki 

nægjanlegan stuðning eða jafnvel höfnun frá foreldrum? Ef svo er, eru 

þessi ungmenni þá í áhættuhópi þegar kemur að td. falli úr skóla, 

þunglyndi og áfengis- og vímuefnaneyslu? 

 

17. Hver eru réttu skrefin fyrir ungmenni sem er farin að finna fyrir 

samkynhneigðum tilfinningum? Ég veit að það er sennilega ekki til nein 

ein rétt leið, en hver væru þín ráð? 

 

18. Er þessi ráðgjöf ykkar nægjanlega sýnileg? Eða telur þú að það þyrfti að 

kynna hana betur og á fleiri stöðum, Td. eins og á unglingastigi 

barnaskóla, framhaldsskólum eða bara almennt úti í samfélaginu? 

 

19. Fá ungmenni í dag nægjanlega fræðslu um kynlíf með tiliti til 

sjúkdómahættu.  
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20. Samkynheigð ungmenni úti á landi, fá þau nægjanlega aðstoð, fræðslu og 

stuðning frá umhverfi sínu? Standa þau jafnfætis ungmennum hér í 

Reykjavík? 

 

21. Er mikið um að foreldrar, sistkyni, ömmur og afar og aðrir aðstandendur 

nýti sér ráðgjöfina ykkar? 

 

22. Hverjar eru helstu spurningar þeirra? 

 

23. Þeir foreldrar sem koma, eru það einungis þeir sem ætla að standa 100% á 

bakvið barnið sitt? Ekki þeir sem hálf partinn hafna barninu eða vilja ekki 

tala um samkynhneigðina við barnið? 

 

24. Koma til ykkar foreldrar sem eru að ganga í gegnum sorgarferli vegna 

samkynhneigðar barna sinna? 

 

25. Hverjar eru þær ráðleggirnar sem þið gefir foreldrum, bæði þeim sem eru 

styðjandi sem og hinum? 

 

26. Þarf að auka fræðslu um samkyneigð í þjóðfélaginu almennt? Með hvaða 

hætti? 

 

27. Er næg aðstoð og stuðningu í boði fyrir samkynhneigð ungmenni á Íslandi 

í dag? 

 

28. Telur þú þörf á fleiri úrræðum til aðstoðar samkynhneigðum ungmennum? 

Ef svo er, hver ættu þau að vera? 

 

29. Sérð þú eitthvað sem þarf að breytast til aðstoða þessi ungmenni enn 

frekar? 

 

30. Hver er helsta ógnin/hindrunin sem samkynhneigð ungmenni þurfa að 

glíma við? 
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Formaður FAS. 

1. Eru margir foreldar sem leita til ykkar til að fá upplýsingar um 

samkynhneigð? 

 

2. Nú geri ég ráð fyrir að allir þeir foreldrar sem taka þátt í starfi félagsins 

séu að styðja við bak barna sinna 100%, er ekki markmið ykkar að ná til 

þeirra sem gera það ekki? 

 

3. Ef svo er hvernig er best að fara að því? 

 

4. Hver telur þú að sé mikilvægasta skrefið að því að samkynheigt ungmenni 

nái að sættast við kynhneigð sína og byggja upp heilbrigða samkynhneigða 

sjálfsmynd? 

 

5. Telur þú algengt að foreldrar afneiti börnum sínum vegna samkynhneigðar 

þeirra? 

 

6. Hvaða tilfinningar eru það sem foreldrar ganga í gegnum þegar þeir heyra 

um samkynhneigð barn síns? 

  

7. Er algengt að foreldrar beiti þögninni, fá fréttirnar og síðan er þetta aldrei 

rætt? 

 

8. Hver eru ,,verstu” viðbrögð foreldra í þessum aðstæðum? 

 

9. Hver eru ,,réttu” viðbrögð foreldra í þessum aðstæðum? 

 

10. Eru einhverjir aðrir aðstandendur sem leita til ykkar? Hvað með sistkyni? 

 

11. Nú er það staðreynd að samfélagið er orðið opnara gangvart 

samkynhneigð og viðhorfið jákvæðara, er samt mikið verk óunnið? Eru 

ennþá fordómar í samfélaginu? 
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12. Hvaða áhrif getur það haft á samkynhneigða unglinga að fá ekki stuðning 

frá foreldrum sínum? 

  

13. Er nóg að gert í samfélaginu okkar til að aðstoða ungmenni sem eru að 

koma út úr skápnum? 

 

14. Hvað með samkynhneigð ungmenni utan af landi? Og foreldra þeirra? 

 

15. Þarf enn öflugra fræðslustarf á öllum stigum samfélagsins? Ef svo er, hvert 

þarf að beina fræðslunni? 

 

16.  Eru margar fjölskyldur sem líta á samkynhneigð sem skömm? 

 

17. Finnur félagið fyrir stuðningi í samfélaginu, finnið þið að starf ykkar sé 

mikilvægt og nauðsynlegt? 

 

18. Telur þú að þörf sé á fleiri úrræðum til að aðstoða samkynhneigð 

ungmenni við að koma út úr skápnum og móta sína sjálfsmynd? Ef svo er, 

hvað? 

 

19. Er eitthvað sem þarf að breytast í samfélaginu sem gæti aðstoðað þessa 

unglinga? 

 

20. Hver er mesta ógnin/hindrunin fyrir samkynhneigð ungmenni þegar þau 

eru að koma út úr skápnum? 
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Formaður Q 

1. Lýstu fyrir mér starfsemi Q? Hvernig fer starfið fram? 

 

2. Er félagið nægjanlega sýnilegt innan HÍ? Hvað gerið þið til að auka 

sýnileika ykkar? 

 

3. Er þörfin fyrir starfsemi félagsins jafn mikil í dag og hún var áður? 

 

4. Er félagið algerlega sjálfstætt? Nú eruð þið með aðstöðu hjá Samtökunum 

´78, er mikil samvinna milli ykkar, Samtakanna og 

ungliðahreyfingarinnar?  

 

5. Telur þú gott að það sé mikið samstarf á milli þessara félaga eða telur þú 

mikilvægt að Q sé sjálfstætt félag sem fókusar bara á samkynhneigða 

stúdenta? 

 

6. Í upphafi var þetta félag stofnað meðal annars til að gefa samkynhneigðum 

stúdentum tækifæri til að hittast annars staðar en á skemmtistöðum, er jafn 

mikil þörf á því núna þegar félagið og var stofnað? 

 

7. Bjóðið þið upp á einhverskonar aðstoð eða viðburði sem eru til þess fallnir 

að aðstoða einstaklinga við að koma út úr skápnum? 

 

8. Hver stór hluti af samkynhneigðum stúdentum við HÍ er virkur innan 

félagsins? 

 

9. Er mikið um að nýstúdentar leiti til ykkar til að fá stuðning? 

 

10. Verður þú vör við fordóma í garð samkynhneigðra innan HÍ? Ef svo er, 

hvernig birtast þeir? 

 

11. Er talað nógu mikið um samkynhneigð innan HÍ að þínu mati? Er þörf á 

opnari umræðum? 
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12. Hvernig er staða í öðrum háskólum landsins? Er líka starfrækt 

hagsmunafélag samkynhneigðra stúdenta í öðrum háskólum? 

 

13. Hvernig finnst þér staðan vera úti í samfélaginu í dag þegar kemur að 

samkynhneigð? Er þetta feimnismál? Er umræðan nægjanlega opin? 

 

14. Eru að þínu mati fordómar í gangi í dag gagnvart samkynhneigð? Ef svo er 

hvernig lýsa þeir sér? 

 

15. Telur þú að það séu nægjanleg úrræði/aðstoð í boði í samfélaginu fyrir 

samkynhneigð ungmenni?  

 

16. Er auðveldara að koma út úr skápnum núna en fyrir ca. 10-15 árum?  

 

17. Hver heldur þú að séu helstu vandamálin í umhverfinu þegar unglingur er 

að koma út úr skápnum? 

 

18. Nú eru til allmörg hagsmunfélög samkynhneigðra hér í Reykjavík, er þörf 

á fleirum?  

 

19. Nú til dags er mjög auðvelt að kynnast einstaklingum og hafa samskipti í 

gegnum netið, getur þessi þróun að þínu mati komið niður á starfsemi 

þessara hagsmunafélaga, til að mynda á þann hátt að aðsókn á samkomur 

og þess háttar minnki? 
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Stjórnarmeðlimur ungliðahreyfingar Samtakanna ´78.  

1. Verðið þið vör við að unglingar leiti til ykkar til að fá upplýsingar um 

samkynhneigð og ráð til að koma út úr skápnum? 

 

2. Telur þú að starf ungliðahreyfingarinnar sé mikilvægt stuðningsnet fyrir 

unglinga sem eru að koma út úr skápnum? Ef svo, hvernig? 

 

3. Er nægjanlegur stuðningur í samfélaginu í dag við unglinga sem eru að 

koma út úr skápnum? 

 

4. Nú er ungliðahreyfingin ætluð unglingum á aldrinum 14 -20 ára, eru dæmi 

um að annaðhvort yngri eða eldri krakkar leiti til ykkar? 

 

5. Hvað telur þú erfiðasta verkefnið vera þegar unglingur er að koma út úr 

skápnum? 

 

6. Þekkir þú dæmi um unglinga sem leita til ykkar sem hafa fengið höfnun 

frá foreldrum? 

 

7. Hvernig finnst þér viðhorfið í samfélaginu vera í dag gagnvart 

samkynhneigðum? 

 

8. Er mikið um fordóma? Ef svo er hvernig birtast þeir? 

 

9. Finnst þér umræðan um samkynhneigð ungmenni vera nægjanlega mikil í 

samfélaginu? Er hún jákvæð eða neikvæð? 

 

10. Finnst þér nægjanleg umræða vera um samkynhneigð inn á unglingastigi 

barnaskóla og í framhaldsskólum? Ef ekki er þá mikilvægt að bæta úr því? 

 

11. Finnst þér þörf á fleiri úrræðum/aðstoð við samkynhneigð ungmenni í 

dag? 
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12. Hver telur þú vera mikilvægustu skrefin þegar unglingur er að móta sína 

samkynhneigðu sjálfsmynd? 

 

13. Telur þú að samkskipti samkynhneigðra unglinga í gegnum netið komi 

niður á starfsemi ungliðahreyfingarinnar? Það er að segja að unglingar geti 

falið sig bakvið tölvur í stað þess að mæta á samkomur sem eru ætlaðar 

samkynhneigðum? 

 

14. Hver er staða samkynhneigðra unglinga úti á landi? Hvert geta þau leitað? 

 

15. Er starfsemi ungliðahreyfingarinnar nægjanlega sýnileg? Ef ekki, hvað 

gerið þið til að auka sýnileika ykkar? 

 

16. Standið þið að einhverjum uppákomum eða atburðum sem eru til þess 

fallnir að fá samkynhneigða unglinga inn sem ekki hafa þorað að stíga það 

skref, það er að segja skrefið að taka þátt í ungliðahreyfingunni? 

 

17. Telur þú starf ykkar aðstoða unglinga nægjanlega mikið til að koma út úr 

skápnum? Er eitthvað sem hægt er að gera til að auka þann þátt starfsins? 

 

 

 
 






