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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður fjallað um lög um staðfesta samvist nr. 87/1996 og þá orðræðu í 

kringum þau lög. Skoðuð verður forsaga réttindabaráttu samkynhneigðra á Íslandi í því 

samhengi. Lagalegt umhverfi samkynhneigðra í nágrannalöndum Íslands verður einnig 

kannað og þá hvaða skref höfðu verið tekin í málefnum samkynhneigðra þar. Hjónaband 

var skilgreint í lögum á Íslandi sem eingöngu milli karls og konu og því voru 

samkynhneigðir útilokaðir frá þeim réttindum sem fylgdu því að vera í opinberlega skráðri 

sambúð. Þetta hafði mikil áhrif á samfélag samkynhneigðra þegar alnæmisfaraldurinn 

stóð sem hæst en makar höfðu nánast engin réttindi til að óska upplýsinga um heilsufar 

eða erfa maka. Yfirferð þessarar ritgerðar staðnæmist árið 1996 en þá voru samþykkt lög 

87/1996 um staðfesta samvist fólks af sama kyni. Kannaðar verða þær kenningar og 

hugtök sem þykja henta í greiningu sem þessari á opinberri umræðu. Einnig verður 

skoðað hvort það sé hægt að merkja teljanlega breytingu á viðhorfi almennings gangvart 

samkynhneigðum í íslensku samfélagi þess tíma.   
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Inngangur 

Saga mannréttindabaráttu hvar sem er í heiminum kennir okkur það að það þarf alltaf 

hafa fyrir hlutunum. Hvernig sem á það er litið, kúgun kvenna eða kúgun þjóðar af völdum 

einræðisherra, þá er saga hinsegin fólks svipuð þeim sem á undan hafa gengið í baráttu 

sinni fyrir jafnrétti og mannréttindum. Þá skiptir litlu hvort um er að ræða baráttur kvenna 

eða fólks með annan húðlit en hvítan. Þessi ritgerð verður ekki nýtt til að kafa í gegnum 

alla baráttusögu hinsegin fólks á Íslandi heldur verður hún afmörkuð við setningu laga á 

Íslandi um staðfesta samvist, lög nr. 87/1996. Ég mun þó fara snögglega yfir forsöguna á 

baráttu samkynhneigðra en þá eingöngu til að gefa ritgerðinni samhengi. Á bakvið hverja 

lagasetningu á Íslandi er saga. Sagnfræði er það víðfemt fag að nánast hvar sem drepið er 

niður fæti munum við finna söguna og fræðin. Mismikið er þó af kjöti á lagabeinunum en 

í þessu tilviki er öruggt að fullyrða að nægt er kjötið. Ég mun fara yfir þau atriði sem helst 

þarf að huga að þegar kemur að lögum sem þessum eins og hver var tilgangurinn og 

hvernig komst Alþingi að þessari niðurstöðu. Hinar ýmsu spurningar spretta upp þegar 

viðfangsefnið er skoðað. Hvers vegna voru málefni samkynhneigðra upp á pallborðinu á 

þessum tímapunkti í sögunni? Var eitthvað í gangi í samfélaginu eða í nágrannalöndunum 

sem olli því að þetta komst á lista hjá íslenskum stjórnvöldum? Hvernig var umræðan 

almennt um setningu slíkra laga á Íslandi? Var þetta lokamarkmið hagsmunasamtaka 

samkynhneigðra eða eingöngu eitt skref í rétta átt ? Allt spurningar sem reynt verður að 

svara í ritgerðinni.  

 Saga baráttu samkynhneigðra á Íslandi hefst formlega með stofnun Iceland 

Hospitality árið 1976. Voru einungis nokkrir karlmenn sem komu að þessari stofnun og 

var þetta einungis pósthólf í Reykjavík þar sem fólk gat skrifað inn og fengið svör tilbaka. 

Gefin voru út fræðslurit ásamt því að tengja átti íslenskt samkynhneigt fólk við aðra 

samkynhneigða erlendis. Það má segja að þetta hafi verið einhverskonar forveri 

Samtakanna ´78 sem eru enn starfandi í dag. Hlutverk Samtakanna ´78 var að fræða 

almenning um samkynhneigt fólk og berjast fyrir auknum réttindum samkynhneigðra. 

Sýnileiki Samtakanna ´78 ásamt aukinni alþjóðavæðingu 10.áratugarins hefur eflaust haft 

sitt að segja um það að lög um staðfesta samvist voru samþykkt á Alþingi í júní 1996. 

Alþingi Íslendinga ályktaði í maí árið 1992 að fela ríkisstjórn Davíð Oddsonar að 

útbúa skýrslu um stöðu samkynhneigðra í íslensku samfélagi og koma með tillögur að 
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úrbótum ef þess þyrfti. Flutningsmenn tillögunnar komu úr Sjálfstæðisflokki, 

Framsóknarflokki og Alþýðuflokki með Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur fremsta í flokki. 

Sýnir þessi þverskurður alþingismanna að um þverpólitískt mál var að ræða og því 

væntanlegur meirihluti á Alþingi fyrir málinu. Skýrslan leit dagsins ljós í október 1994 og 

verður fjallað um hana í sérstökum kafla í ritgerðinni.   

Skiptar skoðanir voru um lögin í þjóðfélaginu og var hart á tekist á hinum ýmsu 

stöðum. Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir þeirri opinberu umræðu sem var í gangi 

og reynt að varpa ljósi á þá ólíku afstöðu milli þeirra hópa sem tókust á. Samtökin ́ 78 voru 

málsvari og verjandi samkynhneigðra og báru hitann og þungann af umræðunni. 

Þjóðkirkjan var stór þáttakandi í umræðunni en það voru einnig aðrir trúarhópar, sem 

oftar en ekki voru háværari en þjóðkirkjan. Opinberar stofnanir þurftu að gefa álit sitt á 

málinu og skila til Alþingis en það reynist eflaust mikilvægt gagn í túlkun á almennu áliti á 

lögunum. Alþingismenn kváðu sér hljóðs í umræðum á Alþingi áður en síðan lögin voru 

samþykkt. Fjöldinn allur af skoðanagreinum voru ritaðar í dagblöð þess tíma sem einnig 

nýtast við úrlausn viðfangefnisins.     

Það er langt um liðið síðan lög um staðfesta samvist voru samþykkt á Alþingi og 

skilgreiningar á hinsegin fólki ekki orðnar jafn ítarlegar og þær eru í dag. Höfundur gerir 

sér grein fyrir þeim erfiðleikum sem af þessu stafar þar sem nánast eingöngu er rætt um 

samkynhneigð í þeim heimildum nýtast í þessari ritgerð. Lögin um staðfesta samvist voru 

ekki einungis fyrir homma og lesbíur heldur einnig fyrir aðra hópa s.s tvíkynhneigða. Það 

ber því mikið á hugtakinu samkynhneigð í þessari ritgerð.  

Þær heimildir sem reifaðar verða í þessari ritgerð ættu að geta gefið skýrari sýn á 

andrúmsloftið í íslensku samfélagi í kringum gildistöku laganna og hugsanlega skýra nánar 

ástæður þess að lögin voru sett. Meðal heimilda má nefna Skýrslu nefndar um málefni 

samkynhneigðra frá árinu 1994, blaðagreinar og umræður almennings á opinberum 

vettvangi ásamt umræðum á Alþingi. Einnig verða skoðaðar þær umsagnir sem sendar 

voru inn við vinnslu frumvarpsins um staðfesta samvist. 
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1. Forsaga réttindabaráttu samkynhneigðra 

Réttindabarátta samkynhneigðra á Íslandi hófst ekki formlega fyrr en með stofnun 

Samtakanna ´78 en það höfðu samt áður verið stofnuð samtök samkynhneigðra  eða árið 

1976 og hétu þau Iceland Hospitality.1 Iceland Hospitality voru stofnuð að Ísraelskri 

fyrirmynd og hugsuð til þess að kynnast öðrum samkynhneigðum einstaklingum erlendis 

frá í gegnum bréfaskriftir. Eingöngu var um pósthólf að ræða og voru allir stofnendur 

samkynhneigðir karlmenn. Auglýsing frá Iceland Hospitality birtist í íslenskum dagblöðum 

árið 1977 þar sem tilgangur félagsins var undirstrikaður. Samkvæmt auglýsingunni var 

ekki talið æskilegt að bæla niður þessa eðlilegu hvöt mannkynsins sem væri 

samkynhneigð en tilgangur félagsins sagður vera að efla samskipti milli þeirra sem telja 

samkynhneigð einn þátt í mannlegu eðli, fræðsla til almennings og barátta gegn 

fordómum.2 Iceland Hospitality virðist hafa runnið saman við Samtökin ´78 árið 1978.  

 Samtökin ´78 voru stofnuð, eins og nafnið gefur til kynna, árið 1978 en eins og 

áður voru það eingöngu hommar sem stofnuðu félagið.3 Lesbíur  skipuðu sér ekki í 

framvarðasveit samtaka samkynhneigðra fyrst um sinn enda mun minna talað um lesbíur 

í samfélaginu og konur almennt lægra settar í samfélagi þess tíma. Konur höfðu almennt 

minna frelsi til athafna utan heimilis þar sem þær sáu um börnin og heimilið. 

Karlmaðurinn, samkynhneigður eða ekki, hafði mun meira frelsi til athafna utan heimilis 

á þessum tíma og því skal engan undra að hommar hafi tekið meira pláss í umræðunni en 

lesbíur. Samtökin Íslensk-lesbíska voru stofnuð árið 1985 en þau voru stofnuð þar sem 

lesbíum þóttu þær ekki fá nógu mikið rými innan Samtakanna ´78.4 Oftast samtvinnuðust 

baráttur kvennréttinda og lesbía saman en það fór ekki alveg þannig hér á landi. Lesbíur 

voru í sérstakri stöðu sem hvorki kvennréttindabaráttukonur né hommar gátu skilið 

fullkomnlega. Þær tilheyrðu tvöfalt kúguðum minnihlutahópum bæði sem konur og sem 

lesbíur. Þetta er hugtak sem kallast samtvinnun þar sem „... kynþáttur, kyngervi, þjóðerni, 

fötlun, aldur, kynhneigð o.fl., auk kerfis kúgunar þeim tengd, fléttast saman, skarast, 

 
1 Kristín Svava Tómasdóttir, „Sögur af mér – eða því sem ég gæti orðið“, bls.186 
2 Kristín Svava Tómasdóttir, „Sögur af mér – eða því sem ég gæti orðið“, bls.188. 
3 Kristín Svava Tómasdóttir,  „Sögur af mér – eða því sem ég gæti orðið“, bls.188. 
4 Íris Ellenberger, „Lesbía verður til“, bls. 9. 
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kallast á og móta hvern annan.“5 Íslensk-lesbíska starfaði frá 1985 til 1988 í Kvennahúsinu 

við Vallarstræti en stofnendur voru einnig virkar í kvennahreyfingunni á þeim tíma.6  

Starf Samtakanna ´78 snéri að miklu leyti að fræðslu til almennings með ýmsum 

leiðum eins og fræðslufundum í skólum, símatímum og taka að sér forsvar fyrir málefni 

samkynhneigðra í opinberu lífi. Samtökin ´78 voru einnig mjög afkastamikil í félagslífi 

samkynhneigðra á Íslandi en þau stóðu fyrir opnum húsum og ýmis konar samkomum. 

Samkomurnar hafa alla tíð gegnt miklu hlutverki í lífi samkynhneigðra, hvort heldur á 

Íslandi eða erlendis. Sérstök rými þar sem hneigðinni hefur verið fagnað án fordóma 

meðal annara af svipuðu sauðhúsi. Eitthvað sem á þeim tíma var heldur sjaldgæft. 

Málefnin, skipulagið og baráttan voru oft sögð hafa hafist á barnum. Víða erlendis var 

hægt að finna fyrirmyndir af sambærilegum samtökum og því þurfti ekki að finna upp 

hjólið. Í Danmörku höfðu samtök homma og lesbía verið stofnuð árið 1948, Forbundet af 

48. Íslenskt samkynhneigt fólk hafði sótt mikið í flutning erlendis þar sem bæði almenn 

umræða var komin lengra á veg og nafnleysi stórborganna heillaði sveitafólkið frá Íslandi.7 

Nefnd um málefni samkynhneigðra taldi einnig að flokka mætti samkynhneigða sem 

flóttamenn í ákveðnum skilning. „Kaupmannahöfn hefur þannig um aldir verið einskonar 

höfuðstaður samkynhneigðra Íslendinga en margir búa annars staðar á Norðurlöndunum 

og í mörgum ríkjum Bandaríkjanna.“8 Það kemur því ekki á óvart að bæði Iceland 

Hopsitality og Samtökin ´78 voru byggð að erlendri fyrirmynd og heimfærð á Íslandi.  

Réttindabarátta og fræðsla til almennings var ætíð, og er enn, í forgrunni starfi 

Samtakanna ´78 og hefur lagt grunninn að þeim réttindum sem samkynhneigðir hafa nú 

öðlast. Samtökin hafa alltaf lagt mikið upp úr því að koma fræðslu um málefni 

samkynhneigðra að í öllu þeirra starfi og þó svo að stórar orrustur hafi unnist þá eru 

margir hópar innan regnhlífar Samtakanna ´78 enn að berjast við fordóma og fáfræði.9 

Fyrstu árin fóru að miklu leyti í baráttu við opinberar stofnanir og krefja þær um rými fyrir 

samkynhneigða einstaklinga. Einnig fóru árin eftir stofnun að miklu leyti í fræðslu og 

forvarnastarf sem alnæmisfaraldurinn hafði í för með sér. Umönnun sjúkra vina og 

félagsmanna var einnig mikill þáttur í starfinu á 9. áratugnum en mikill fjöldi félagsmanna 

 
5 Íris Ellenberger, „Lesbía verður til“, bls. 11. 
6 Íris Ellenberger, „Lesbía verður til“, bls. 9. 
7 Þóra Ásgeirsdóttir, „Þrjátíu ára stríðið“, bls. 24-26.  
8 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 19. 
9 Íris Ellenberger et al, „Inngangur“, bls. 12. 
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smitaðist af HIV/AIDS á þessum tíma.10 Talið er að um 80 íslenskir samkynhneigðir 

einstaklingar hafi látist af völdum AIDS á 9. og 10. áratug 20.aldar. Þar sem ekki var alltaf 

skráð um rétta dánarorsök þá eru eingöngu 28 tilvik skráð sem dánarorsök á Íslandi á 

þessu tímabili.11 Í mörgum tilfellum var ástæðan fyrir andláti ekki beint rakin til AIDS 

heldur var um sjúkdóma sem annars drógu ekki fólk til dauða. Fólk með AIDS var með 

verulega skert ónæmiskerfi og því gátu minnstu sýkingar haft gríðarleg áhrif á heilsifar 

viðkomandi. Í mörgum tilfellum er vel hægt að áætla að fjölskyldumeðlimir hafi óskað 

eftir að skráð dánarorök væri önnur en AIDS af þeirri skömm sem slíkur dauði fól í sér. 

Það hefur hoggið stórt skarð í félagsmannahópinn að missa svo marga úr sjúkdómnum en 

þessi hópur var ekki ýkja stór á þessum fyrstu árum Samtakanna ´78. Talið er að allt í allt 

hafi frá upphafi um 500 manns smitast af HIV/AIDS á Íslandi þó svo það sé ekki tilgreint 

hversu margir af þeim séu samkynhneigðir.12 Alnæmisfaraldurinn vakti mikla athygli á 

samkynhneigðum þar sem í fyrstu virtist sem þessi sjúkdómur herjaði nær eingöngu á 

homma. Þó svo að seinna hafi það komið í ljós að slíkt var ekki rétt. Þó svo að þessi athygli 

á málefnum samkynhneigðra hafi að mestu leyti verið neikvæð þá greiddi hún samt sem 

áður leið Samtakanna ´78 að fjölmiðlum og voru því virk í umræðunni á þeim tíma. 

Stofnaður var samráðshópur um málefni samkynhneigðra hjá Landlækni og var Böðvar 

Björnsson ráðin þar til vinnu.13 Böðvar Björnsson var þá talsmaður Samtakanna ´78 og var 

því rödd samkynhneigðra komin inn fyrir dyrnar hjá ríkinu. Það er því augljóst að athyglin 

sem samkynhneigðir fengu á þessum árum var vegna HIV/AIDS og því ekki úr vegi að halda 

því fram að pólitíkin hafi fylgst með framvindu mála. Hvort faraldurinn hafi hægt á 

réttindabaráttu samkynhneigðra eða orðið því til framdráttar er ómögulegt að segja til 

um.  

Heimsstyrjöldin síðar hafði gífurleg áhrif á sjálfsmynd samkynhneigðra á 

Vesturlöndum. Í Evrópu var fólki refsað fyrir að vera samkynhneigt og þau samfélög sem 

áður höfðu myndast voru þurrkuð út. Hinum megin Atlantshafsins var staðan allt önnur. 

Kynjaskipting í hernum gerði það að verkum að mun meira rými skapaðist fyrir þessar 

 
10 Vef: Svona fólk, „Áfallahjálp hvers annars“, http://svonafolk.is/2018/10/10/samhent-fjolskylda/, 
skoðað 19.1.2020.  
11 Vef: Hagstofa Íslands, 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__Faeddirdanir__danir__danarmein/MAN05301.px/tab
le/tableViewLayout1/?rxid=469a9523-f2f2-44c5-a5c1-1eda82049402, skoðað 1.12.2019. 
12 Einar Þór Jónsson, „Hugleiðingar framkvæmdastjóra“, bls. 5. 
13Dagblaðið Vísir, „Hommi í vinnu hjá Landlækni“, bls. 6  

http://svonafolk.is/2018/10/10/samhent-fjolskylda/
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__Faeddirdanir__danir__danarmein/MAN05301.px/table/tableViewLayout1/?rxid=469a9523-f2f2-44c5-a5c1-1eda82049402
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__Faeddirdanir__danir__danarmein/MAN05301.px/table/tableViewLayout1/?rxid=469a9523-f2f2-44c5-a5c1-1eda82049402
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skrítnu tilfinningar að gerjast. Barir og samtök voru stofnuð vestanhafs og barðist efri 

stéttin fyrir jákvæðri ímynd samkynhneigðra „... á grundvelli þess að þeir væru 

virðingarverðir borgarar.“14 Samtökin í Bandaríkjunum urðu síðar undirstaða svipaðra 

samtaka í Evrópu sem kölluðu sig frelsishreyfingar homma og lesbúa (e. gay liberation) 

Hreyfingarnar börðust gegn ríkjandi gagnkynhneigðri menningu og stereótýpískum 

kynjahlutverkum. Samtökin í Danmörku, Noregi og Svíþjóð eru í grunnin stofnuð út frá 

svipuðum tíðaranda.15 Þó svo að Samtökin ´78 hafi verið stofnuð til að berjast fyrir 

réttindum homma og lesbía þá var staðan allt önnur árið 1978 en hún var árið 1948. 

Samtökin ´78 hafa ekki endilega verið mikið í því að reyna niðurrif á gildandi 

gagnkynhneigðu kerfi heldur frekar að óska eftir þátttökurétti. Miðað við þann árangur í 

réttindabaráttu sem þessi félög hafa áorkað í gegnum tíðina þá hafa þau endað á nánast 

sama stað, réttindalega séð.  

 

2. Umhverfið í nágrannalöndunum.  

Ein aðalástæða þess að farið var í að skoða málefni samkynhneigðra á Íslandi var umhverfi 

þessa hóps í nágrannalöndunum. Bæði Evrópuráðið og Norðurlandaráðið höfðu á árunum 

1981 og 1984 samþykkt ályktanir þess efnis að aðildarríki ráðanna skyldu skoða málefni 

samkynhneigðra og koma í veg fyrir mismunum í lögum. Sambúðarlöggjöf 

samkynhneigðra var samþykkt árið 1989 í Danmörku, 1993 í Noregi og 1988 í Svíþjóð. 

Finnland var ennþá að vinna í sínum málum þegar Ísland tók þetta skref.16 Það er tvennt 

sem vert er að skoða varðandi þetta. Lög um verndun minnihlutahópa og síðan lagalega 

stöðu á mismunandi sambands- og sambúðarformum. Hvoru tveggja var farið yfir í Skýrslu 

nefndar um málefni samkynhneigðra.  

 Á Íslandi voru samþykkt lög árið 1973 sem bönnuðu atlögur á sérstakra 

minnihlutahópa en þar voru samkynhneigðir ekki taldir sérstaklega fram. Þau lög 

bönnuðu mismunun, smánun eða annars konar atlögu til verndar þar til greindum 

 
14 Íris Ellenberger, „Lesbía verður til“, bls. 14. 
15 Íris Ellenberger, „Lesbía verður til“, bls. 14-15. 
16 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 53-55. 
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minnihlutahópum. Engin lög giltu á Íslandi sem bönnuðu misrétti eða mismunum 

gagnvart samkynhneigðum.17 

 Norska ríkisstjórnin hafði árið 1975 falið nefnd að kanna lagalega stöðu 

samkynhneigðra og tvíkynhneigðra. Úr því varð að hegningarlögum var breytt þannig að 

sérstaklega yrði gert refsivert að mismuna fólki fyrir samkynhneigð.18 Í skýrslunni var ekki 

tekið fram að það hafi verið að frumkvæði nefndar að útbúin skyldu sértæk lög um skráða 

sambúð samkynhneigðra en slík lög tóku gildi 1993. Réttindi einstaklinga í þessu nýja 

sambúðarformi voru á við hjónaband með undantekningu á kirkjulegri hjónavígslu og 

ákvæði ættleiðingarlaga. Áður höfðu verið útbúin lög um sambýlisfólk, árið 1991, og tóku 

þá til einstaklinga með sameiginlegt heimilishald, þ.á.m samkynhneigðra. Þau svipuðu 

mjög til þeirra laga sem giltu á Íslandi þar sem kona og karl urðu sjálfkrafa skráð í sambúð 

eftir tveggja ára sambúð eða ef þau eignuðust barn. Munurinn á því íslenska og því norska 

var því orðalagið. Talað var um einstaklinga í norsku lögunum en konu og karl í þeim 

íslensku.19 

 Í Svíþjóð árið 1984 hafði komið út skýrsla um málefni samkynhneigðra. Þar var 

mælt með því að breyta hegningarlögum á svipaða vegu og gert var í Noregi. Ekki taldi sú 

nefnd að hægt væri að sanna misrétti í garð samkynhneigðra en það væri samt sem áður 

hætta á því. Margir samkynhneigðir einstaklingar létu það vera að koma úr skápnum af 

ótta við mismunun og úrræðaleysi við að sækja rétt sinn.20 Svipaða sögu var að segja af 

skráðri sambúð tveggja einstaklinga með sameiginlegt heimilishald en slík lög voru 

formfest árið 1987 í Svíþjóð. Sænska ríkisstjórnin skipaði nefnd sem skilaði af sér skýrslu 

árið 1993 um sérstök ákvæði í lögum um skráða sambúð samkynhneigðra. Líkt og í Noregi, 

þá voru réttindin sambærileg hjónabandi að undanskildu ákvæði um ættleiðingu, 

tæknifrjógvunar eða kirkjulegra hjónavígslu.21 

 Í Danmörku árið 1988 kom út skýrsla á vegum nefndar sem skipuð hafði verið til 

að fara yfir málefni samkynhneigðra þar í landi. Fyrir þá lagabreytingu sem nefndin lagði 

til höfðu samkynhneigðir ekki sérstaka vernd sem minnihlutahópur en nefndin benti á að 

 
17 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 45. 
18 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 46-47. 
19 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 54. 
20 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 47. 
21 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 55. 
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sá hópur hefði hugsanlega meiri þörf fyrir vernd en aðrir minnihlutahópar.22 Mun ítarlegra 

er fjallað um lögin til skráðra sambúðar í Danmörku en hinum Norðurlöndunum en það 

kemur kannski ekki á óvart að áhugin sé meiri á umræðuna og framgang þessa fyrrum 

nýlenduherra Íslendinga. Önnur ástæða gæti líka verið að mikið af Íslendingum bjó í 

Danmörku og hafði þ.a.l betri þekkingu á umræðunni þar. Lög um skráða sambúð 

samkynhneigðra voru samþykkt árið 1989 á danska þinginu en þessi umræða hafði verið 

til staðar á þinginu frá því 1968 þegar upp kom sú tillaga að fella sérákvæði um 

samkynhneigða inn í almenn lög um hjúskap. Nefndin danska frá árinu 1988 klofnaði í 

afstöðu sinni til þess hvort ætti að útbúa sér lög um sambúð samkynhneigðra en 

meirihlutinn var því mótfallinn. Minnihlutinn taldi það nauðsynlegt þar sem í þeim fælist 

viðurkenning samfélagsins á sambúð samkynhneigðra. Danska þingið kaus með 

minnihlutanum í þessu máli. Réttaráhrif nýju laganna voru þau sömu og hjá hjónum að 

undanskildum nokkrum atriðum. Það voru sömu atriðin og hjá Noregi og Svíþjóð. 

Eingöngu var um borgaralegar vígslur en ekki kirkjulegar að ræða, ekki máttu 

samkynhneigðir ættleiða börn né fara í tæknifrjóvgun. Í dönsku lögunum var hinsvegar 

skylda að leita sátta hjá presti við sambúðarslit en slíkt var seinna fellt niður.23 

 Á þeim tíma sem íslenska skýrslan kom út var finnska fjölskyldunefndin enn að 

störfum og því ekki komið í ljós hvernig færi með þau mál þar. Finnska ríkisstjórnin hafði 

stofnað nefnd árið 1991 til að fara yfir málefni samkynhneigðra líkt og á hinum 

norðurlöndunum.24 Einhver bið var eftir sambærilegum lögum í Finnlandi en þau tóku 

ekki gildi fyrr en 2002.  

 Það sem lögin hjá öllum norðurlöndunum áttu sameiginlegt var viljinn til 

að breyta menningu og einblína á samfélag þar sem reynt yrði að útrýma fordómum og 

auka á jafnrétti fyrir lögum. Hins vegar, þá töldu allar norrænu nefndirnar mikilvægt að 

útiloka samkynhneigða frá ættleiðingum, kirkjulegum athöfnum og tæknifrjóvgunum. Það 

var ekki tekið fram hvort að þessi nýju sambúðarform samkynhneigðra hafi verið það sem 

óskaði hafði verið eftir hjá samtökum samkynhneigðra.  

 

 
22 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 49. 
23 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 53-54. 
24 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 55-56. 
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3. Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra 

Frumvarp um staðfesta samvist var unnið upp úr skýrslu nefndar um málefni 

samkynhneigðra sem Alþingi óskaði eftir að myndi fara yfir stöðu málefna 

samkynhneigðra árið 1992. Skýrslunni var skilað til ríkisstjórnar Íslands árið 1994.25 

Alþingi fól þáverandi ríkisstjórn Íslands að láta framkvæma könnun á misrétti 

gangvart samkynhneigðu fólki. Flutningsmenn þingsályktunartillögunnar sem var flutt 7. 

desember 1991 voru Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Össur Skarphéðinsson, Ólafur Þ. 

Þórðarson, Guðrún Helgadóttir og Einar K. Guðfinnsson. Þessi tillaga var því flutt í 

þverpólitískri samstöðu Sjálfstæðisflokks, Alþýðubandalags, Framsóknarflokks, 

Alþýðuflokks og Samtaka um kvennalista.26 Tillagan hafði verið flutt áður árið 1985 en 

fékk þá ekki brautargengi. Flutningsmenn upprunalegu tillögunnar voru þau Kristín S. 

Kvaran, Guðrún Agnarsdóttir, Helgi Seljan og Ólafur Þ. Þórðarson.27 Árið 1985 var 

Steingrímur Hermannsson í forsvari fyrir ríkisstjórn sína sem starfaði frá 1983-1987. Var 

það samsteypustjórn Framsóknarflokks og Sjálfsstæðisflokks.28 Þessi tillaga var því nær 

eingöngu frá minnihlutanum en það voru Bandalag jafnaðarmanna, Samtök um 

kvennalista, Alþýðubandalags og Framsóknarflokks. Það hefur eflaust haft áhrif á 

framgöngu þess að stærsti flokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn, tók ekki þátt í þessari 

þingsályktunartillögu. Engin gögn eru til um það hvers vegna málið lognaðist út en það fór 

ekki fram neinar umræður, atkvæðagreiðslur en málið var sent til allherjarnefndar og 

dagaði uppi þar. Líklegasta skýringin hlýtur að vera flokkspólítísk. Að sama skapi væri þá 

hægt að útskýra velgengi tillögunnar árið 1991/1992 að þá eru Sjálfsstæðisflokkurinn og 

Alþýðubandalagið voru í ríkisstjórn saman en flutningsmenn á þeim tíma voru í 

stjórnarflokkum.29 Það væri líka hægt að velta upp þeim möguleika hvort að íslenskt 

samfélag hafi verið tilbúið árið 1985 að ræða svo stórt og viðkvæmt málefni.    

 
25 Vef. 564. Frumvarp til laga um staðfesta samvist, https://www.althingi.is/altext/120/s/0564.html, 
skoðað 2.12.2019.  
26 Vef. 213. Tillaga til þingsályktunar um afnám misréttis gagnvart samkynhneigðu fólki, 
https://www.althingi.is/altext/115/s/0213.html, skoðað 4.12.2019.  
27 Vef. 138. Tillaga til þingsályktunar um afnám misréttis gagnvart samkynhneigðu fólki, 
https://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0138.pdf, skoðað 4.12.2019.  
28 Vef. 29. Fyrsta ráðuneyti Steingríms Hermannssonar, 
https://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/radherrar-og-raduneyti-1904-2010/raduneyti-
1917-2011/, skoðað 4.12.2019.  
29 Vef. 33. Fyrsta ráðuneyti Davíðs Oddssonar, 
https://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/radherrar-og-raduneyti-1904-2010/raduneyti-
1917-2011/, skoðað 4.12.2019.  

https://www.althingi.is/altext/120/s/0564.html
https://www.althingi.is/altext/115/s/0213.html
https://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0138.pdf
https://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/radherrar-og-raduneyti-1904-2010/raduneyti-1917-2011/
https://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/radherrar-og-raduneyti-1904-2010/raduneyti-1917-2011/
https://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/radherrar-og-raduneyti-1904-2010/raduneyti-1917-2011/
https://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/radherrar-og-raduneyti-1904-2010/raduneyti-1917-2011/
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 Eins og áður sagði þá fól Alþingi ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 

Davíðs Oddssyni, forsætisráðherra, að stofna nefnd og framkvæma skoðun á því misrétti 

sem samkynhneigt fólk yrði fyrir á Íslandi. Átti að skoða lagalegar, félagslegar og 

efnahagslegar hliðar málsins. Sjálfstæðisflokkurinn hafði áður komið við sögu í 

baráttusögu samkynhneigðra árið 1986 þegar Samtökin ´78 misstu húsnæði sitt við 

Brautarholt en fengu úthlutað húsnæði við Lindargötu 49 fyrir tilstuðlan borgaryfirvalda.30 

Davíð Oddsson var þá borgarstjóri og því ekki nýtt á nálinni að málefni samkynhneigðra 

væru á borði Davíðs Oddsonar og Sjálfstæðisflokksins.  

 Eftir umræður á Alþingi fékk félagsmálanefnd málið til umfjöllunar en í þeirri 

atlögu fékk nefndin umsagnir frá 16 aðilum sem voru að mestu leyti jákvæðar og/eða 

fögnuðu slíkri umfjöllun. Einn aðili skilaði neikvæðri umsögn en það var félagsmálastjórinn 

á Ísafirði sem bar við öllum mögulegum rökum s.s trúarlegum, siðferðislegum o.s.fr. 

Biskup Íslands skilaði hinsvegar jákvæðri umsögn um málið og sagðist Sr. Ólafur Skúlason 

vona að þetta skref yrði til þess að „efla sanngirni og skilning gagnvart 

samkynhneigðum“31 

Nefnd um málefni samkynhneigðra var skipuð 26. apríl 1993 af Davíð Oddssyni 

forsætisráðherra. Nefndina skipuðu þau Drífa Pálsdóttir, dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 

Ingi Valur Jóhannsson, félagsmálaráðuneyti, Margrét Harðardóttir, 

menntamálaráðuneyti, Sigurður Júlíus Grétarsson, dósent í sálfræði við Háskóla Íslands, 

Guðni Baldurson og Guðrún Gísladóttir, Samtökin ́ 78. Lana Kolbrún Eddudóttir var skipuð 

í nefndina eftir að Guðrún Gísladóttir lét af störfum í byrjun árs 1994. Markmið 

nefndarinnar var að kanna stöðu samkynhneigrða á Íslandi ásamt því að koma með 

tillögur að úrbótum.    

Nefnd um málefni samkynhneigðra átti að hafa til hliðsjónar ályktanir 

Evrópuráðsins frá 1981 og Norðurlandaráðsins frá 1984. 32  Evrópuráðið ályktaði og 

samþykkti 1. október 1981 að því yrði beint til aðildarríkja ráðsins að tryggja 

samkynhneigðum sama rétt og öðrum þegnum til atvinnu, launa og vinnuöryggis. 

Fulltrúar Noregs og Hollands voru flutningsmenn tillögunnar. Þó svo að samtök 

samkynhneigðra hafi verið ný á nálinni árið 1981 á Íslandi þá var það ekki raunin á 

 
30 Kristín Svava Tómasdóttir, „Svo veistu að þú varst ekki hér“, bls.191. 
31 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 2. 
32 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 1. 
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meginlandinu og á Norðurlöndunum. Í Danmörku voru stofnuð samtök samkynhneigðra 

árið 1948, í Noregi 1949 og í Hollandi 1946. Það var því búið að ræða þessi mál í áratugi í 

Evrópu áður en hún hófst á Íslandi. Ályktun Evrópuráðsins hljómaði í megindráttum að 

aðildarríki ráðsins ættu að einbeita sér að útrýma misrétti meðal íbúa sinna. Þar var talið 

upp m.a að afnema ætti lög sem banna samkynhneigð, sömu aldursmörk myndu gilda um 

ákvörðunarrétt ungmenna til kynmaka, eyða öllum skrám sem innihéldu lista yfir 

samkynhneigt fólk og hætta að þröngva fólki í læknismeðferðir vegna kynhneigðar. 

Samtímis var ályktað að beina því til Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) að fjarlægja 

samkynhneigð af lista sem geðsjúkdóma.33 Svipuð tillaga var samþykkt í 

Norðurlandaráðinu árið 1984 en þar var mælst til þess að hvert aðildarríki fyrir sig myndi 

rannsaka hagi samkynhneigðra og felld yrðu út lög þar sem misrétti í garð 

samkynhneigðra kæmi fram.34 Þetta var því hugsanlega ekki spurning um hvort íslenskt 

samfélag væri tilbúið til að ræða þessi mál eða taka slaginn, alþjóðlegt samstarf sá til þess 

að þessi mál þurftu að vera á dagskránni.  

Nefnd um málefni samkynhneigðra fór yfir víðan völl í umfjöllun sinni um málefni 

samkynhneigðra. Staða samkynhneigðra í þjóðfélaginu var rannsökuð og þá aðallega 

menningar- félags- og lagalega þó svo að skýrslan hafi verið frekar almenns eðlis. Ekki 

voru gerðar neinar haldbærar rannsóknir á högum samkynhneigðra á Íslandi heldur 

studdist nefndin aðallega við tölur frá nágrannaríkjum. Sérþekking Samtakanna ´78 á 

málefnum samkynhneigðra sem og annarra samtaka eða stofnana eins og 

Landlæknisembættis voru nýttar í niðurstöður skýrslunnar.  Engu að síður gat nefndin 

farið vel yfir þá mælanlegu hluti sem rannsaka þurfti eins og löggjöf, skattamál og fræðslu 

um samkynhneigð í skólakerfinu. Þar sem þessi nefnd fékk eingöngu viðfangsefnið að 

skilgreina vanda samkynhneigðra og koma með tillögur um úrbótum til handa þeim hópi 

þá var lítið sem ekkert rætt um aðra hópa undir regnhlífinni. Það verður hins vegar að 

taka það til greina að umræður á öðrum hópum en gagn- og samkynhneigðum voru ekki 

komnar svo ýkja langt í almennri umræðu á Íslandi.  

Meginviðfangsefni nefndarinnar snérist um samkynhneigða minnihlutahópinn 

gegn gagnkynhneigða meirihlutanum og hvernig ætti að fara með þennan nýja 

minnihlutahóp í lögum. Nefndin virtist lenda í smá erfiðleikum með skilgreininguna á 

 
33 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 3. 
34 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 4. 
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samkynhneigð í skýrslu sinni og hvernig ætti að áætla meðaltal samkynhneigðra út. 

Nefndin kom sér þó átakalaust frá þessum vanda með því að skilgreina að „... 

samkynhneigð feli í sér að manneskja laðist að öðrum af sama kyni, tilfinningalega og 

erótískt“.35 Hvað varðar að áætla fjölda samkynhneigðra í samfélaginu þá gekk það verr. 

Nefndin útlistaði þó nokkur atriði um hvernig áætla mætti fjölda samkynhneigðra út frá 

hinum ýmsu skilgreiningum erlendra fræðimanna. Miðað við þær skilgreiningar þá mátti 

ætla að samkynhneigðir væru allt frá 1% og upp í 15%.36 Það hefði þá verið hægt að áætla 

að það hefðu verið 2.680 til 40.194 samkynhneigðir einstaklingar á Íslandi 1.janúar 

1996.37 Ekki væri hægt að segja fyrir víst hvor þessara talna var rétt og verður það 

væntanlega aldrei hægt.  Hins vegar taldi nefndin rétt að álykta að á Íslandi hefði verið 

um 6 þúsund samkynhneigðir einstaklingar. Þessa tölu fékk nefndin út frá rannsókn 

Landlæknisembættis um þekkingu Íslendinga á smitleiðum alnæmis og frá rannsóknir 

nágrannalanda.38 Burtséð frá því hvaða tölur voru nýttar í þessu skyni þá taldi nefndin 

þetta vera töluvert stóran minnihlutahóp um að ræða.  

Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra tók fordóma, hræðslu og 

ranghugmyndir um samkynhneigða fyrir í þónokkuð löngu máli. Rannsókn sem gerð var 

árið 1984 í Svíþjóð var tekin fyrir þar sem staða samkynhneigðra var könnuð. Talið var víst 

að þögn, ósýnileiki og leynd mynduðu vítahring sem erfitt væri að binda endi á. Málefni 

samkynhneigðra væru lítið sem ekkert rædd og þ.a.l haldið utan við menningar- og 

félagslegar stofnanir. Því minna sem rætt væri um samkynhneigða, því meiri fordómar 

fengu að grassera í þjóðfélaginu. Til þess að forðast fordóma þá leyndu samkynhneigðir 

oft kynhneigð sinni.39 Ranghugmyndir um samkynhneigða voru taldar vera að þetta væri 

einsleitur hópur og dæmdur út frá staðaímyndum þeirra sem vöktu mestu athyglina. 

Hommar voru taldir vera kvenlegir og lesbíur þá karlmannlegar. Ranghugmyndin hafi 

verið sú að hommar og lesbíur hafi viljað vera gagnstæða sínu fæðingarkyni.40 Nefndin 

taldi þetta aðal ranghugmyndina um samkynhneigða þar sem finna mætti samkynhneigða 

 
35 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 9-10. 
36 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 10. 
37 Vef: Hagstofa Íslands, 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__1_yfirlit__Yfirlit_mannfjolda/MAN0000
0.px/table/tableViewLayout1/?rxid=2a4691e2-7f5a-4510-a4a1-d1484ce73f4b, skoðað 11.12.2019. 
38 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 11. 
39 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 11. 
40 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 11-12. 

https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__1_yfirlit__Yfirlit_mannfjolda/MAN00000.px/table/tableViewLayout1/?rxid=2a4691e2-7f5a-4510-a4a1-d1484ce73f4b
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__1_yfirlit__Yfirlit_mannfjolda/MAN00000.px/table/tableViewLayout1/?rxid=2a4691e2-7f5a-4510-a4a1-d1484ce73f4b
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einstaklinga í öllum stigum þjóðfélagsins og hvaða vinnu sem væri. Nefndin tók svo 

óvænta beygju með skrifum og afstöðu sína gangvart fordómum. Mun sterkara orðbragð 

var notað sem höfundur telur mjög óvanalegt fyrir nefnd á vegum ríkisins. Sagt var beint 

út að fordómar og ofsóknir á hendur samkynhneigðum „... hafa aldrei – fremur en aðrar 

ofsóknir – byggst á skynsamlegum grunni“.41 Í framhaldinu var haldið áfram á svipuðum 

nótum:  

En þær hafa þó ítrekað átt sér stað, ýmist með blessun laga og stofnana 

viðkomandi þjóðfélaga eða með tilviljanakenndu aðkasti þeirra sem af einhverjum 

ástæðum telja samkynhneigða ógna sér eða samfélaginu. Iðulega er vísað í 

trúarbrögðin til fulltingis – og samfélaginu talin hætta búin ef ekki er barist gegn 

syndinni.42 

Skýrsluhöfundar bentu á tvenns konar rök fyrir fordómum í garð samkynhneigðra. Annars 

vegar væri það vegna hræðslu um að samfélög leggist af ef þau skilyrði myndast að allir 

yrðu samkynhneigðir. Það var ekki gefið mikið tilefni til ótta við slíku í skýrslunni. Hins 

vegar væru það rökin um náttúrulegt eðli og eðlilegt líf. Skýrsluhöfundar gáfu ekki mikið 

fyrir þau rök enda ættum við seint að gera atferli dýra okkur að siðferðilegum viðmiðum. 

Náttúrurökin voru einnig hrakin þegar rætt var um að öll kynhegðun sem ekki fól í sér 

frjóvgun væri ónáttúrleg. Tekið var fram að náttúrlega frjógvun væri trufluð með ýmsu 

móti og ef notast ætti við slík rök þá þyrfti að banna alla aðstoð við frjógvun s.s 

tæknifrjóvgun.43 Skýrslan tók einnig á þeim trúarrökum sem beitt hafði verið en taldi það 

með engu móti standast skoðun. Rökin sem höfðu aðallega verið notuð voru þau að 

Biblían fordæmdi og taldi samkynhneigð vera synd. Lokaorð þessa kafla skýrslunnar eru 

mjög áhrifamikil og beina fordómum hið snarasta heim í föðurhúsin:  

Rök þeirra sem reyna að réttlæta andúð á samkynhneigðum eru þannig ekki 

haldbær. Sú vá sem andstæðingar samkynhneigðra telja sig vera að berjast gegn 

er ekki raunveruleg og þær ástæður sem gefnar eru fyrir þeirri baráttu eru 

óskynsamlegar.44  

 

 
41 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 12. 
42 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 12. 
43 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 13. 
44 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 13. 
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4. Lögin og tilgangur þeirra 

 Lög 87/1996 voru staðfest á Alþingi 4. júní 1996 og send Forseta Íslands til 

staðfestingar. Þann 12. júní voru þau staðfest. Þverpólitísk samstaða náðist um málið sem 

mætti telja til einstaks afreks um svo umdeilt mál. Einungis einn þingmaður var á móti 

málinu, og hafði alla tíð verið á móti því, en það var Árni Johnsen, Sjálfstæðisflokkur. 

Nokkrir þingmenn voru fjarverandi og Einar Oddur Kristjánsson, Sjálfstæðisflokkur, 

greiddi frumvarpinu ekki atkvæði sitt heldur sat hjá. 44 þingmenn samþykktu 

frumvarpið.45  

 Lög um staðfesta samvist nr. 87/1996 heimiluðu tveimur einstaklingum af sama 

kyni að stofna til sambúðar sem skráð væri opinberlega. Um lögin giltu almenn ákvæði 

hjúskaparlaga 31/1993 með nokkrum undantekningum. Ákvæðum um ættleiðingu, 

stjúpættleiðingu eða tæknifrjógvun voru undanskild hjúskaparlögunum í lögum um 

staðfesta samvist. Einnig var borgaralegum vígslumönnum falin framkvæmd staðfestrar 

samvistar og því þjóðkirkjan útilokuð sem vígsluaðili. Lög 87/1996 öðluðust gildi 27.júní 

1996 á alþjóðlegum baráttudegi samkynhneigðra.46 

Áður hafði verið til annað sambandsform en hjónaband og var það óvígð sambúð. 

Orðalag þeirra hjúskaparlaga 31/1993 var útilokandi fyrir samkynja pör og þeim 

réttindum sem fylgdu óvígðri sambúð en þar var eingöngu talað um mann og konu. Slíkt 

sambandsform tók sjálfkrafa gildi eftir að maður og kona höfðu búið saman í tvö ár eða 

eignast barn saman. Við gildistöku sambúðarinnar öðluðust hvort um sig réttindi sem 

snéru þá helst að dánarbúum, forræði barna o.s.fr.47 Einstaklingar af samka kyni í óskráðri 

sambúð voru því ekki skráð sem makar og öðluðust ekki slík réttindi. Það gat oft verið 

erfitt ef um lát maka var að ræða eða skiptingu eigna við sambúðarslit. Ef einstaklingur af 

sama kyni erfði maka sinn við lát þurfti að greiða háan erfðafjárskatt sem ekki þurfti þegar 

um hjón eða sambúðarfólk var að ræða. Þetta gerðist eingöngu í þeim tilvikum þar sem 

útbúin hafði verið erfðaskrá en slíkt form nær eingöngu til takmarkaðs hluta erfðafjár. 

 
45 Vef. Atkvæðagreiðsla 14923, 
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/atkvaedagreidsla/?nnafnak=14923, skoðað 1.12.2019. 
46 Vef: Alþingi, nr. 564 frumvarp til laga um staðfesta samvist, 
https://www.althingi.is/altext/120/s/1182.html, skoðað 7.1.2020. 
47 Vef: Alþingi, frumvarp til laga um tekjuskatt og eignaskatt, 
https://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0600.pdf. Skoðað 7.1.2020.  

https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/atkvaedagreidsla/?nnafnak=14923
https://www.althingi.is/altext/120/s/1182.html
https://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0600.pdf


 

 17 

 

 

Lögerfingjar eiga alltaf tilkall til viss hlutar þó svo að erfðaskrá hafi verið útbúin.48 Það 

hefur því verið hamlandi fyrir eftirlifandi maka að sitja í óskiptu búi líkt og í tilfelli 

sambúðar karls og konu. Ætla má að fyrir staðfestingu nýrra laga 1996 hafi verið mjög 

fátítt að samkynhneigðir einstaklingar hafi erft maka sinn við lát þar sem oftar en ekki er 

hægt að finna lögerfingja og rennur þá hlutur þess látna til ættingja. Mismununin var því 

gríðarleg að þessu tilliti en taka verður inn í myndina að búsetuform samkynhneigðra var 

tiltölulega nýtt í íslensku samfélagi. Við gerð fyrri laga um sambúð tveggja einstaklinga var 

ekki tekið tillit til slíks forms. Tilgangur nýju laganna var að leiðrétta þessa mismunun og 

gera hin ýmsu sambúðarform jafn há undir lögum.  

Þáverandi ríkisstjórn Íslands var ekki tilbúin til að ganga alla leið með fullt jafnrétti 

en með lögum um staðfesta samvist þá voru það ennþá eingöngu karl og kona í skráðum 

hjúskap sem gátu frum- eða stjúpættleitt börn. Lög um tæknifrjóvganir héldust óbreytt 

og gátu því lesbíur ekki nýtt sér það til að eignast barn saman. Í athugasemdum við 

frumvarpið voru taldar upp þær ástæður sem liggja að baki áframhaldandi mismunum á 

milli sambúðarforma. Þáverandi ríkisstjórn taldi það ekki rétt að ganga að rétti barnsins 

við að eiga móður- og föðurímynd, því það var „að jafnaði fyrir bestu“. Einnig var talið 

að staðfest samvist væri það nýtt sambúðarform að réttast væri að stíga varlega til 

jarðar.49 Þarna lá munur á staðfestri samvist og hjónabandi.  

Hjónaband, í skilningi laga 31/1993 um hjúskap karls og konu, stóð 

samkynhneigðum pörum ekki til boða heldur var lögum um staðfest samvist ætluð sem 

málamiðlun sjónarmiða samkynhneigðra annars vegar og kirkjunnar hinsvegar. Íslenska 

þjóðkirkjan hafði á þessum tíma ekki áhuga á því að gefa saman tvo einstaklinga af sama 

kyni í hjónaband en Alþingi sýndi vilja til þess að rétta lagalegan mismunum þessa hóps. 

Réttast væri að álykta að þess vegna hafi verið farið í að útbúa nýtt sambúðarform í nýjum 

lagabálk í stað þess að breyta orðalagi gömlu hjúskaparlaganna. Ástæðan fyrir því að 

þjóðkirkjan slapp við að vígja samvistina er sú að þjóðkirkjan hafði óskað eftir því að þetta 

yrði ekki sett á herðar hennar. Hjúskapur tveggja einstaklinga af sama kyni væri ekki 

gerður í sátt við kirkjuna.50  

 
48 Vef:  Erfðalög 8/1962, 35gr. https://www.althingi.is/lagas/149c/1962008.html, skoðað 7.1.2020. 
49 Vef: Alþingi, nr. 564 frumvarp til laga um staðfesta samvist, 
https://www.althingi.is/altext/120/s/0564.html, skoðað 7.1.2020. 
50 Vef: Alþingi, nr. 564 frumvarp til laga um staðfesta samvist, 
https://www.althingi.is/altext/120/s/0564.html, skoðað 7.1.2020. 

https://www.althingi.is/lagas/149c/1962008.html
https://www.althingi.is/altext/120/s/0564.html
https://www.althingi.is/altext/120/s/0564.html
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Hugtakið staðfest samvist var nýtt á nálinni og hafði ekki verið notað í íslenskum 

lögum áður. Það var ekki talið heppilegt að nota hugtakið skráð sambúð þar sem það væri 

nú þegar í notkun í lögum um aðstöðu karls og konu í óskráðri sambúð. Það var einnig 

talið að notkun á orðinu skráð gæfi frekar til kynna að hið opinbera héldi skrá yfir sambönd 

einstaklinga frekar en að um sambúðarform væri að ræða. Það væri helst til of formlegt 

og gæfi ekki rétta tilfinningu fyrir nýja sambúðarforminu. Það var því leitað til íslenskrar 

málstöðvar um „heppilegt orðfæri“51 sem hentaði þessum hópi einstaklinga og biði ekki 

upp á neina útúrsnúninga. Það hefur væntanlega þótt mikilvægt að passa orðanotkun í 

svo pólitískt viðkvæmu máli. Íslensk málstöð kom því með þá tillögu að staðfest samvist 

væri ef til vill heppilegasta hugtakið.   

 

5. Gagnkynhneigðrarhyggja og gagnkynhneigð viðmið 

Hér mun ég leitast við að útskýra þau hugtök og kenningar sem nýtast við greiningu á 

þeirri orðræðu í kringum lög um staðfesta samvist. Þetta var hugmyndafræði sem 

samkynhneigðir þurftu að takast á við og að mörgu leyti þurfa enn. 

Gagnkynhneigðarhyggja er og var ríkjandi í öllum samfélögum sem Íslendingar mæla sig 

við. Þetta er hugmyndafræðilegt kerfi sem setur gagnkynhneigða meirihlutann ofar í 

virðingarstiganum en þá sem hafa aðrar kynhneigðir.52 Svipuð hugmyndafræði birtist í 

síshyggju en þar er trans fólk sett neðar en sís fólk.53 Sís er „notað um fólk sem upplifir sig 

á þann hátt að það tilheyri því kyni sem því var úthlutað við fæðingu.“54 og getur því átt 

við um gagnkynhneigða, tvíkynhneigða, samkynhneigða o.s.fr. Þessi hugmyndafræði kom 

skýrt fram í frumvarpi laga um staðfesta samvist og að miklu leyti í þeim umsögnum og 

ummælum sem fóru fram um lögin.  

Lögin um staðfesta samvist á Íslandi voru sérstaklega unnin þannig að samkynja 

pör fengu rétt til sambúðar og fengu þar með ýmis réttindi á við gagnkynhneigð hjón.  

Hinsvegar voru þessi lög einnig til þess fallin að passa upp á forréttindastöðu 

 
51 Vef: Alþingi, nr. 564 frumvarp til laga um staðfesta samvist, 
https://www.althingi.is/altext/120/s/0564.html, skoðað 7.1.2020. 
52 Vef: Hinsegin frá Ö til A, https://otila.is/vidhorf/fordomar-og-jadarsetning/gagnkynhneigdarhyggja-
gagnkynhneigdarremba-heterosexism-homofobia/, skoðað 18.12.2019. 
53 Vef: Hinsegin frá Ö til A, https://otila.is/vidhorf/fordomar-og-jadarsetning/sishyggja-cis-sexism-
transfobia/, skoðað 7.1.2020.  
54 Vef: Hinsegin frá Ö til A, https://otila.is/hinsegin-regnhlifin/kynvitund-og-kyntjaning/sis-sis-kynja/ 

https://www.althingi.is/altext/120/s/0564.html
https://otila.is/vidhorf/fordomar-og-jadarsetning/gagnkynhneigdarhyggja-gagnkynhneigdarremba-heterosexism-homofobia/
https://otila.is/vidhorf/fordomar-og-jadarsetning/gagnkynhneigdarhyggja-gagnkynhneigdarremba-heterosexism-homofobia/
https://otila.is/vidhorf/fordomar-og-jadarsetning/sishyggja-cis-sexism-transfobia/
https://otila.is/vidhorf/fordomar-og-jadarsetning/sishyggja-cis-sexism-transfobia/
https://otila.is/hinsegin-regnhlifin/kynvitund-og-kyntjaning/sis-sis-kynja/
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gagnkynhneigðra og var þá skýrasta dæmið lögin sjálf. Útbúin voru sérstök lög um 

samkynhneigða og takmarkaðan rétt þeirra til sambúðar. Það þótti betra að útbúa sérstök 

lög um sambúðarform samkynhneigðra heldur en að breyta orðalagi eldri laga. Ekki var 

samkynhneigðum hleypt að þeim stöðum og stofnunum sem gagnkynhneigðir töldu 

sjálfsagt að vera hluti af. Þar ber hæst að nefna ættleiðingar og tæknifrjóvganir sem ekki 

var álitið að samkynhneigðir ættu að vera hluti af. Sömu sögu var að segja um kirkjulegar 

vígslur í hjónaband. Gagnkynhneigðir voru eðlilegur hluti af samfélaginu og höfðu því 

aðgang að öllum þessum tækifærum en samkynhneigðir fengu einungis örlítið brot.  

Hugtakið staðfest samvist var einnig talið heppilegast til að nýta fyrir þetta nýja 

sambandsform. Skráð sambúð var nú þegar frátekið fyrir gagnkynhneigða meirihlutann 

og þurfti því að leita til Íslenskrar málstöðvar varðandi heppilegt orð. Það mátti heldur 

ekki nota orðið hjónaband því það var einnig frátekið fyrir kirkjulegar vígslur karls og konu. 

Samkynhneigðir áttu ekki heima í sama ramma og gagnkynhneigðir og máttu því ekki nýta 

sömu orðin. Þó svo að verknaðurinn, ef svo má að orði komast, væri hin sami.  

Annað dæmi um gagnkynhneigðarhyggju var t.d sjálfvirka sambúðarform manns 

og konu sem höfðu búið saman lengur en í tvo ár eða höfðu eignast barn. Þar er ekki gert 

ráð fyrir öðrum en gagnkynhneigðum einstaklingum og því ekki rými fyrir samkynhneigða 

í þessu sambúðarformi. Það var heldur ekki gert ráð fyrir því að kona og karl gætu búið 

saman án þess að eiga í nánu sambandi og verið t.d vinir. Ætla mætti að 

orðalagsbreytingar hefðu verið mun fyrirferðaminni og kostað minni fyrirhöfn heldur en 

ný lög.  

Svipaða sögu er og var að segja af gagnkynhneigðum viðmiðum (e. 

Heteronormativity). Munurinn á gagnkynhneigðarhyggju og gagnkynhneigðum viðmiðum 

er sáralítill en þó skýrt greinilegur. Gagnkynhneigð viðmið eiga aðallega við um 

menninguna og samfélagið og hvernig hugsunarháttur stjórnar þeim viðmiðum okkar. 

Strax við fæðingu er okkur úthlutað kyn og kynhneigð. Uppeldi er miðað út frá því og öll 

opinber kennsla gengur út frá þeim viðmiðum.55  Fyrri lög um sambúðarform einstaklinga 

gerðu einungis ráð fyrir því að fólk væri gagnkynhneigt og lítið sem ekkert túlkunarfrelsi í 

þeim. Réttindabarátta samkynhneigðra hefur gengið út á það að útrýma þessum 

viðmiðum og skora á þau með því að markmiði að brjóta niður stereótýpíska múra.56 Að 

 
55 Vef: Hinsegin frá Ö til A, https://otila.is/vidhorf/stadlar/gagnkynhneigt-vidmid/, skoðað 18.12.2019. 
56 Íris Ellenberger, „Lesbía verður til“, bls. 15. 

https://otila.is/vidhorf/stadlar/gagnkynhneigt-vidmid/
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einhverju leyti tókst það með setningu laga um staðfesta samvist þó svo að eflaust hafi 

einhverjir viljað ganga lengra.  

 

6. Umræður á Alþingi 

Umræður um málið í heild, frá þingsályktun til frumvarps, voru mjög hófstilltar á Alþingi. 

Oft hefur verið mun meira gert úr mun minna. Við flutning á þingsályktunartillögu árið 

1992 var verið að óska eftir því að hefja skoðun á stöðu samkynhneigðra á Íslandi. Guðrún 

Helgadóttir var einn flutningsmanna frumvarpsins og tók það sérstaklega fram í sinni 

ræðu að kollegar hennar í Norðurlandaráðinu hefðu á sínum tíma gagnrýnt afskiptaleysi 

Íslendinga og Finna í málefnum samkynhneigðra. Danmörk, Svíþjóð og Noregur hefðu öll 

unnið að afnámi misréttis á því sviði. Almennt voru þingmenn á sama máli varðandi aukin 

mannréttindi til handa öllum einstaklingum á Íslandi þó einstaka þingmenn hafi tekið 

annan pól í hæðina varðandi heftandi réttindi gagnkynhneigða meirihlutans. Ingibjörg 

Sólrún Gísladóttir sagði að þetta hefði verið sitt fyrsta flutningsmál á Alþingi eftir að hún 

var kosin inn á þing fyrir Samtök um kvennalista. Hún hafði af því áhyggjur að þessi 

þingsályktunartillaga um skoðun á málefnum samkynhneigðra ylli leiðindum í 

þjóðfélaginu og myndi hugsanlega valda einhverjum usla á Alþingi. Þegar málið komst loks 

á dagskrá þá var engin sem mælti á móti og það virtist koma henni á óvart. Hún sagði hins 

vegar að hún hafi viljað hafa málið þverpólitískt og hafa meðflutningsmenn úr öllum 

flokkum, sem var svo raunin. Þau sem höfðu hvað mestan áhuga á framgang málsins 

reyndu að fá til liðs við sig þá sem vitað væri að samkynhneigðir væru að einhverju leyti 

hluti af lífi þess þingmanns. Þannig myndi tillagan snerta við líf þingmannanna beint. Var 

það talið líklegast til að fá nægan stuðning við málið á þingi svo hægt væri að koma þessari 

nefnd á laggirnar.57 Þingsályktunartillagan var þó einungis til að kanna stöðu 

samkynhneigðra og koma með tillögur að úrbótum til að útrýma misrétti í þeirra garð. 

Vinna fyrrnefndar nefndar um málefni samkynhneigðra lauk árið 1994 eins og áður hefur 

verið komið inn á.  

 
57 Vef: Svona Fólk, viðtal við Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur 2002, 
http://svonafolk.is/2017/08/22/thingsalyktun-um-stodu-samkynhneigdra-a-islandi/, skoðað 2.1.2020.  

http://svonafolk.is/2017/08/22/thingsalyktun-um-stodu-samkynhneigdra-a-islandi/
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 Fyrsta umræðan um þingsályktunartillöguna árið 1992 var frekar hófstillt og 

einungis flutningsmenn tillögunnar sem stigu í pontu. Þeir flutningsmenn ræddu allir um 

að það væri verk þeirra á Alþingi að stuðla að hamingjusamari þjóð, það væri þeirra eina 

verk. Því þurfti nauðsynlega að útrýma misrétti byggt á kynhneigð og það væri með öllu 

ólíðandi. Það er greinilegt að flutningsmennirnir voru búin að undirbúa málið vel þar sem 

þau voru fullkomlega meðvituð um þær raunir og angist samkynhneigðra. Merkilegra 

þykir að hvergi í þessum ræðum er tekið fram að hefta skuli réttindi samkynhneigðra 

heldur þvert á móti „... að þessi hópur Íslendinga njóti sömu mannréttinda og við hin.“58 

Flutningsmenn þessarar tillögu „... vilja ekki lengur una því að á Íslandi líðist misrétti sem 

byggist á kynhneigð...“59 Svo fór að Alþingi samþykkti að láta kanna stöðu samkynhneigðra 

á Íslandi.  

 Ferill Alþingis í svona málum var þannig háttað að eftir að þingsályktunartillaga 

kom fram og var samþykkt þá þurfti að senda það áfram í nefnd, í þetta skiptið 

félagsamálanefnd Alþingis, og óska eftir umsögnum. Alls voru sendar út 27 beiðnir um 

umsagnir til ýmissa aðila s.s Biskup Íslands, Samtökin ´78, félagsmálanefndir bæjarfélaga 

o.s.fr. Umsagnirnar við þessa tillögu voru yfirgnæfandi á jákvæðum nótum en 16 aðilar 

skiluðu inn umsögnum.60 Bæjarstjórn Ísafjarðar sendi afgerandi neikvæða umsögn en það 

var í hlutverki félagsmálastjóra bæjarins að útbúa svar við umsagnarbeiðni 

félagsmálanefndar Alþingis. Þar voru talin upp öll þau atriði sem venjulega voru talin upp 

þegar fordómar í garð samkynhneigðra eru annars vegar. Kristin trú var sögð smánuð og 

misrétti kristins fólks áréttuð ef farið yrði í þessa vegferð. Læknisfræðilegar ástæður voru 

einnig nefndar en undirritaður félagsmálastjóri hafði rætt við lækna bæði á Íslandi og 

erlendis um þessi mál og komist að þeirri niðurstöðu að það væri ekkert læknisfræðilegt 

að samkynhneigðum annað en áunnin árátta líkt og áfengissýki eða eiturlyfjafíkn. Mestu 

púðri var hins vegar eytt í félagslega og siðferðilega þáttinn. Foreldra höfðu miklar 

áhyggjur af börnum sínum í kringum samkynhneigða þar sem unglingar virtust ánetjast 

kynvillu frekar en aðrir aldurshópar. Það hafi nefnilega verið svo lítið „... vitað um slík áhrif 

 
58 Vef: Alþingi, ræða Guðrúnar Helgadóttur, https://www.althingi.is/altext/115/04/r08233200.sgml, 
skoðað 19.12.2019. 
59 Vef: Alþingi, ræða Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, 
https://www.althingi.is/altext/115/04/r08232100.sgml, skoðað 19.12.2019. 
60 Vef: Alþingi, umsagnarbeiðnir, 
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/umsagnabeidnir/?ltg=115&mnr=193, skoðað 14.1.2020.  

https://www.althingi.is/altext/115/04/r08233200.sgml
https://www.althingi.is/altext/115/04/r08232100.sgml
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/umsagnabeidnir/?ltg=115&mnr=193
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á líf fólks annarra en þeirra sem þegar eru orðnir samkynhneigðir.“61 Félagsmálastjórinn 

hafði semsagt áhyggjur af unglingunum sem kæmust í tæri við kynvillta kennarar eða 

annað starfsfólk á samkomustöðum unglinga. Það var þó ekki neikvæða umsögnin sem 

vakti mesta athygli höfundar heldur var það sú afgerandi jákvæða umsögn frá Biskupi 

Íslands. Miðað við almenna umræður undanfarinna ára þá hefði maður ætlað að Biskup 

Íslands og þjóðkirkjan hefðu verið alfarið á móti þessari tillögu og sent inn svipaða umsögn 

og bæjarstjórn Ísafjarðar. Ólafur Skúlason skrifaði sjálfur undir bréfið sem var sent til 

félagsmálanefndar Alþingis og hann taldi að:  

Þingsályktunartillaga þessi verður vonandi skref í þá átt, að efla sanngirni og 

skilning gagnvart samkynhneigðu fólki, líðan þess og hlutskipti, því fátt er jafn 

ógeðfellt og fjarlægt frumatriðum kristinnar siðfræði eins og útskúfun þeirra sem 

eru öðru vísi en fjöldinn.62 

Aðrar umsagnir við frumvarpið voru sem áður segir jákvæðar og voru 7 þeirra mjög 

jákvæðar og töldu þurft að benda á að þarna væri löngu tímabært jafnréttismál að ræða. 

Það mætti taka dæmi úr umsögn Félagsmálaráðs Neskaupsstaðar en ráðið taldi það 

„grundvallaratriði að allir þegna þessa lands njóti sömu réttinda“63 Sálfræðingafélag 

Íslands sendi einnig inn umsögn um málið og taldi það löngu þarft að skoða málefni 

samkynhneigðra. Í umsögninn stóð m.a að „Sálfræðingar hafa um langt árabil haft homma 

og lesbíur til meðferðar vegna vanlíðunar, sem rekja má beint til misréttis í þjóðfélaginu, 

“64 Þau töldu það einnig mikilvægt að skoða sérstaklega hóp alnæmissmitaðra homma 

sem hefðu tvöfalda ástæðu til að fela bæði kynhneigð og sjúkdóm vegna hættu á 

fordómum og misrétti.65 Félagsmálanefnd lauk sinni umfjöllun um málið og sendi aftur til 

 
61 Vef: Alþingi, umsögn Bæjarstjórnar Ísafjarðar, https://www.althingi.is/altext/erindi/115/115-1176.pdf, 
skoðað 19.12.2019.  
62 Vef: Alþingi, umsögn Biskups Íslands, https://www.althingi.is/altext/erindi/115/115-1200.pdf, skoðað 
19.12.2019.  
63 Vef: Alþingi, umsögn Bæjarstjórnar Neskaupsstaðar, https://www.althingi.is/altext/erindi/115/115-
1320.pdf, skoðað 19.12.2019.  
64 Vef: Alþingi, umsögn Sálfræðingafélags Íslands, https://www.althingi.is/altext/erindi/115/115-
1150.pdf, skoðað 15.1.2020.  
65 Vef: Alþingi, umsögn Sálfræðingafélags Íslands, https://www.althingi.is/altext/erindi/115/115-
1150.pdf, skoðað 15.1.2020.  

https://www.althingi.is/altext/erindi/115/115-1176.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/115/115-1200.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/115/115-1320.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/115/115-1320.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/115/115-1150.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/115/115-1150.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/115/115-1150.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/115/115-1150.pdf
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Alþingis í þinglega meðferð. Allir þeir þingmenn sem voru mættir á fundinn þann dag 

samþykktu tillöguna að stofna nefndina.66 

 Það hitnaði örlítið í kolunum við fyrstu umræðu á Alþingi þegar frumvarpið kom 

fyrst fram á Alþingi árið 1996. Eins og áður, þá kepptust þingmenn við að koma upp í 

pontu á Alþingi og lýstu yfir stuðningi við málefnið og frumvarpið. Þorsteinn Pálsson var á 

þessum tíma dómsmálaráðherra og flutti því málið fyrir hönd ríkisstjórnar Sjálfstæðis- og 

Framsóknarflokks. Það má greina ákveðin þemu í máli þeirra þingmanna sem ákváðu að 

láta heyra í sér við umræður um lögin á Alþingi að allir voru sammála um ágæti þess að 

útrýma fordómum og misrétti til handa þessum minnihlutahóp. Það voru hins vegar 

margir af þessum þingmönnum sem kváðu lögin ekki ganga nógu langt í útrýmingu 

misréttis og voru þá nefnd þau atriði sem snúa að ættleiðingum og tæknifrjóvgunum. 

Helsti stuðningsmaður þess að lögin hefðu átt að ganga lengra var Ólafur Örn Haraldsson, 

Framsóknarflokki, en hann var eini þingmaðurinn sem sat hjá í atkvæðagreiðslu um málið. 

Hann sagði að:  

Ég tel að fólk í staðfestri samvist eigi að hafa sömu réttindi og aðrir 

þjóðfélagsþegnar hvað varðar stjúpættleiðingu. Stjúpættleiðing er í eðli sínu 

réttindamál þeirra barna sem hlut eiga að máli... Ég mun þess vegna sitja hjá við 

atkvæðagreiðsluna. 67 

Ólafur Örn Haraldsson lét þetta ákvæði laganna ekki hafa þau áhrif á sig að hann gæti ekki 

stutt lögin en hann sat einungis hjá í annarri atkvæðagreiðslu. Þá átti eftir að taka þriðju 

umræðu um frumvarpið og þar kaus hann með frumvarpinu. Þegar ræða átti málefni 

Þjóðkirkjunnar og að gera þá kröfu að Þjóðkirkjan framkvæmdi trúarlegar vígslur 

samkynhneigðra þá kvað við annan tón. Margrét Frímannsdóttir sagði að hún teldi það 

eðilegt að setja Þjóðkirkjunni þau skil að framkvæma trúarlegar kirkjulegar vígslur þar sem 

prestar væru opinberir starfsmenn. Ólafur vildi þá ólmur ekki fara að rugga bátnum ef það 

hefði áhrif á framgang málsins á þingi:  

 
66 Vef: Alþingi, atkvæðagreiðsla um þingsályktunartillögu, 
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/atkvaedagreidslur/?btim=1992-05-
19+21:39:19&etim=1992-05-19+21:42:44, skoðað 15.1.2020.  
67 Vef: Alþingi, ræða Ólafs Arnar Höskuldssonar, https://www.althingi.is/altext/120/06/r03235103.sgml, 
skoðað 2.1.2020. 

https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/atkvaedagreidslur/?btim=1992-05-19+21:39:19&etim=1992-05-19+21:42:44
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/atkvaedagreidslur/?btim=1992-05-19+21:39:19&etim=1992-05-19+21:42:44
https://www.althingi.is/altext/120/06/r03235103.sgml
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Þó ég styðji full réttindi samkynhneigðra og fagnaði því mest ef þau næðust núna 

strax þá tel ég hinsvegar að það sé betra að ná sátt um þetta frumvarp en efna til 

deilna sem gætu borið málið af vegi.68 

Össur Skarphéðinsson, Alþýðuflokki, hafði sitthvað um málefni Þjóðkirkjunnar að segja 

líka en hann taldi það ómögulegt að lögin um staðfesta samvist gæfu ekki kost á öðru en 

að sýslumenn eða aðrir löglærðir fulltrúar hans gætu séð um athöfnina. Frumvarpið gaf 

Þjóðkirkjunni ekki kost á því að gefa samkynhneigð pör saman ef það væri einhver á þeirra 

vegum sem hefði slíkan áhuga en Össur sagði að „En ef það eru prestar sem vilja staðfesta 

sambúð samkynhneigðra með kirkjulegri vígslu tel ég að heimildin eigi að vera fyrir 

hendi.“69 

Það er því ekki hægt að segja annað en að afstaða Þjóðkirkjunnar hafi haft ítrekuð áhrif á 

málefni samkynhneigðra í þessu máli. Greinilegt að hinir opinskáustu stuðningsmenn 

mannréttinda voru ekki tilbúnir að fara í slag við Þjóðkirkjuna. Það má velta því fyrir sér 

hvort það hafi eitthvað með völd Þjóðkirkjunnar að gera eða hvort almenningsálitið hafi 

ekki hallað í þá áttina að heimila trúarlegar vígslur.  

 Eins og áður var komið inn á var eingöngu einn þingmaður á móti málinu og hafði 

hann sitt hvað að segja um málið. Árni Johnsen taldi þetta frumvarp ekki eiga rétt á sér 

þar sem samkynhneigð væri skekkja í samfélaginu og ekki ætti að setja reglur um hverja 

þá skekkju sem kæmi upp. Árni Johnsen vildi meina að löggjafarvaldið á Íslandi ætti að sjá 

til þess að það væru almennar leikreglur fyrir alla en ekki sérreglur fyrir suma. 

Samkynhneigðum væri með þessu frumvarpi falin sérréttindi í samfélaginu sem yrði 

meirihlutanum til ama.  

Öll almenn réttindi á Íslandi eru óháð kynvillu. Ég tel að þegar kemur að hugtakinu 

hjónavígsla, hvort sem orðið staðfesting er notað, staðfest samvist eða annað sem 

er illa skilgreint að mínu mati í frumvarpinu sem hér um ræðir og segir nánast 

ekkert, þá kemur að sérstökum þáttum í samfélaginu þar sem að mínu mati verður 

að verja hag þeirra fjölmennari. Það verður að verja meiri hagsmuni fyrir minni. 

Að mínu mati er engin spurning að samkynhneigt fólk eða kynvillt fólk, hvaða orð 

 
68 Vef: Alþingi, ræða Ólafs Arnar Höskuldssonar, https://www.althingi.is/altext/120/03/r05181752.sgml, 
skoðað 2.1.2020. 
69 Vef: Alþingi,ræða Össurar Skarphéðinssonar, https://www.althingi.is/altext/120/03/r05182204.sgml, 
skoðað 2.1.2020.  

https://www.althingi.is/altext/120/03/r05181752.sgml
https://www.althingi.is/altext/120/03/r05182204.sgml
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svo sem menn nota, er ekki síður hæfileikaríkt en annað fólk og geri ég í sjálfu sér 

engan mun þar á. En miðað við leikreglurnar sem við búum við, þá þurfum við að 

marka okkur ákveðnar línur þar sem horft er til allra átta og reynt er að koma í veg 

fyrir að daglegum árekstrum fjölgi í okkar samfélagi. En það tel ég gert með þeirri 

sérstöðu sem þetta frumvarp felur í sér með svokallaðri staðfestri samvist.70 

Ástæðan fyrir því að ég gef Árna Johnsen svona mikið pláss í ritgerðinni er sú að í ræðu 

hans kristölluðust þau gagnkynhneigðu viðmið sem gegnsýrðu þjóðfélagið og 

gagnkynhneigðarhyggjuna sem sífellt var talið vera að ráðast á. Árni Johnsen taldi sig 

verjanda hins gagnkynhneigða meirihluta sem bæri skaða af þessum lögum, sem hann var 

að einhverju leyti, enda kosinn á þing af hluta þjóðarinnar. Minnihlutahópur ættu ekkert 

með það að fá sérréttindi þar sem lög landsins ættu að vera almenn og fyrir meirihlutann. 

Árni Johnsen taldi einnig að löggjafinn ætti að endurspegla sjónarmið þjóðkirkjunnar þar 

sem meirihluti Íslendinga aðhylltist slíka trú og tengsl ríkis og kirkju.  

Ef samkynhneigt fólk á að fá réttindi til staðfestra samvistar, sambúðar, eins konar 

vígslu framhjá kirkjunni, afhverju ættum við þá ekki að leyfa fjölkvæni eða 

barnagiftingar sem tíðkast víða um heim o.s.frv.? Það kemur ekkert samkynhneigð 

við en það kemur við sérréttindum. Það kemur við lífsstíl sem er úr takt við þann 

grundvöll sem við byggjum okkar leikreglur á. Ég held að menn eigi að fara mjög 

hægt í þessum efnum.71   

Árni Johnsen kom þarna inn á svipaða tengingu og var að finna í málflutningi 

bókstafstrúarleiðtoga í umræðunni um samkynhneigða. Hann tengdi samkynhneigða við 

barnagirnd án þess þó að bendla sjálfan sig við slíka orðræðu. Markmiðið var að koma 

hugmyndinni fram og leyfa almenningi að lesa á milli línanna. Hann tók það einnig fram 

að samkynhneigð væri lífstíll og tönglaðist á sérréttindum minnihlutahópa. Hann vildi 

meina að það væru sérréttindi að fá staðfestingu hins opinbera á öðruvísi sambúðarformi. 

Það væru almenn lög í landinu og þeir sem ekki pössuðu inn í þann ramma ættu ekki að 

fá sérlög og þar með sérréttindi.  

 
70 Vef: Alþingi, ræða Árna Johnsen, https://www.althingi.is/altext/120/03/r05190204.sgml, skoðað 
3.1.2020.  
71 Vef: Alþingi, ræða Árna Johnsen, https://www.althingi.is/altext/120/03/r05190204.sgml, skoðað 
3.1.2020.  
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 Tveir af þeim þingmönnum sem veittu andsvar við ræðu Árna Johnsen gagnrýndu 

afstöðu Árna en það voru þau Bryndís Hlöðversdóttir, Alþýðubandalag, og Ágúst 

Einarsson, Þjóðvaki – hreyfing fólksins. Bryndís Hlöðversdóttir vildi fá svar við því hvað 

þetta frumvarp truflaði líf gagnkynhneigða meirihlutans eða „Hvað truflar það tilfinningar 

eða tilvist hv.þm Árna Johnsens eða hinnar hamingjusömu heildar eins og hann kallar 

svo?“72 Árni Johnsen svaraði þeirri spurningu ekki en hélt áfram að ræða um hinar 

almennu leikreglur samfélagsins. Ágúst Einarsson kom einnig inn á punkt sem höfundur 

hafði einmitt velt fyrir sér við lestur á heimildum fyrir þessa ritgerð. Sjálfstæðisflokkurinn 

var hægri miðaður stjórnmálaflokkur og það hefur lengi, og gerir enn, loðað við 

stjórnmálaflokka á hægri kanntinum að þeir væru andsnúnir slíkum mannréttindamálum 

og vinstri vængur stjórnmálanna ætti tilkall til slíkra málaflokka. Höfundur velti því fyrir 

sér hvort að Árni Johnsen hefði verið fengin til að koma fram með mótmæli gegn 

frumvarpinu til að friða bakland Sjálfstæðisflokksins og halda í það fylgi sem væri mótfallið 

þessum breytingum. Ríkisstjórnin hefði hins vegar þurft að koma þessum breytingum í 

gegn þar sem bæði Evrópuráðið og Norðurlandaráðið hefðu ályktað að útrýma þyrfti 

misrétti gegn samkynhneigðum. Þessa spurningu bar Ágúst Einarsson upp í pontu á 

Alþingi: 

Hins vegar hafa í umræðunni tekið þátt aðilar sem eru í öllum þingflokkum og lýst 

yfir stuðningi við frumvarpið og reifað það með margvíslegum efnistökum. Málið 

er flutt af dómsmálaráðherra sem stjórnafrumvarp og auðvitað efast ég ekkert um 

vilja stjórnarinnar í þessu efni. En mér leikur forvitni á að vita af því að háttvirtur 

þingmaður er eini þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem hefur talað í þessari 

umræðu (Gripið fram í: Hingað til.) hingað til, hvort hér sé verið að endurspegla á 

einhvern hátt skoðanir sem eiga meiri fylgi í þingflokki Sjálfstæðisflokksins og 

hvort þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hafi tekið þetta mál, sem ég efast ekki um, 

til efnislegrar umræðu í sínu flokki.73 

Þó svo að frumvarpið hafi verið samþykkt á Alþingi með stuðningi Sjálfstæðisflokks þá var 

Árni Johnsen hugsanlega búin að sannfæra íhaldssamari kjósendur flokksins að þeirra 

 
72 Vef: Alþingi, andsvar Bryndísar Hlöðversdóttur, 
https://www.althingi.is/altext/120/03/r05192221.sgml, skoðað 3.1.2020.  
73 Vef: Alþingi, andsvar Ágústs Einarssonar, https://www.althingi.is/altext/120/03/r05193036.sgml, 
skoðað 3.1.2020. 

https://www.althingi.is/altext/120/03/r05192221.sgml
https://www.althingi.is/altext/120/03/r05193036.sgml


 

 27 

 

 

sjónarmið ættu enn upp á borði hjá Sjálfstæðisflokknum. Einar K. Guðfinnsson, 

Sjálfstæðisflokki, sem var einn flutningsmanna tillögunnar árið 1992 um að skoða málefni 

samkynhneigðra kom því næst upp í pontu og sagði það af og frá að Sjálfstæðisflokkurinn 

hefði stillt upp mótmælum við frumvarpið líkt og Ágúst Einarsson ýjaði að í ræðu sinni.74 

Fyrir þessu eru engar sannanir og því er ólíklegt að við munum komast að hinu sanna í 

þessu máli.   

 

7. Afstaða Þjóðkirkjunnar og annara trúarhópa 

Eins og áður hefur verið komið að þá var Biskup Íslands, Sr. Ólafur Skúlason, mjög 

jákvæður gagnvart þeirri nefnd sem átti að fjalla um málefni samkynhneigðra árið 1992. 

Kom það höfundi verulega á óvart og bjóst þar með við því að komast að nýjum sannleika 

gagnvart afstöðu kirkjunnar á málefnum samkynhneigðra. Annað kom hins vegar í ljós 

þegar heimildir voru skoðaðar betur og nær í tíma.  

Þáverandi dómsmálaráðherra fór þess á leit við Biskup Íslands að útskýra afstöðu 

kirkjunnar við að framkvæma athöfn staðfestrar samvistar og hvort það mætti skylda 

presta til að framkvæma trúarlega athöfn fyrir samkynhneigð pör. Svörin stóðu eilítið á 

sér en nefnd á vegum kirkjuþings gat ekki skilað af sér niðurstöðum fyrir þetta mál. Fór 

svo að kirkjuráð sendi svar til dóms- og kirkjumálaráðherra. Í svari kirkjuráðs segir meðal 

annars að „... óskar kirkjan alls ekki eftir því og telur það mjög vafasamt að mælt verði 

fyrir því í lögum að heimild sé veitt til kirkjulegrar vígslu samkynhneigðra.“ 75 Kirkjan var 

hinsvegar alveg til í að taka samkynhneigða einstaklinga að sér á sáttafundi við 

sambúðarslit, rétt eins og alla aðra þegna Guðs. Prestar myndu sannarlega biðja fyrir 

þeim.  

Þegar frumvarpið kom fram árið 1996 var afstaða kirkjunnar ennþá hin sama 

varðandi jöfn borgaraleg réttindi og tók fram í umsögn um frumvarpið að 

„Biskupsembættið gerir ekki athugasemd við anda frumvarpsins sem stefnir að því að 

 
74 Vef: Alþingi, ræða Einar K. Guðfinnssonar, https://www.althingi.is/altext/120/03/r05193421.sgml, 
skoðað 3.1.2020. 
75 Vef: Alþingi, nr. 564 frumvarp til laga um staðfesta samvist, 
https://www.althingi.is/altext/120/s/0564.html, skoðað 7.1.2020. 
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veita samkynhneigðum borgaraleg réttindi til jafns á við aðra þegna þessa lands.“76 

Borgaraleg réttindi er hægt að túlka sem aðalatriði setningarinnar hér á undan. 

Þjóðkirkjan hafði ekki álitið rétt til kirkjulegra vígslu sem almenn borgaraleg réttindi þar 

sem í sömu umsögn var áréttað „að kirkjan sé ekki reiðubúin að heimila vígslur 

samkynhneigðra.“77 Hins vegar var boðist til þess að taka að sér sáluhjálp við sambandsslit 

rétt eins og um hjón væri að ræða. Tekið var fram að eðlilegast þætti samt að þeir sömu 

borgaralegu aðilar og framkvæmdu staðfestinguna myndu sjá um sættir og heimila 

skilnað.78 Biskup Íslands var greinilega að passa sig á orðanotkun í þessu samhengi og 

mætti því ætla að hann hafi ekki viljað styggja einhvern hluta síns safnaðar. Prestafélagið 

taldi hins vegar að það þyrfti lengri tíma til að fjalla um málið og sagðist stjórn Prestafélags 

Íslands treysta „sjer ekki til að mæla með samþykkt þess, en leyfir sjer hins vegar að mæla 

með því, að afgreiðsla þess verði látin bíða þar til slík stefna liggur fyrir,“79 Þarna kom 

skýrt fram hjá kirkjunni sú afstaða að kirkjan ætlaði ekki taka þennan hóp að sér og vildi 

lítið um það mál ræða almennt. Umsagnirnar voru almennt stuttar og hnitmiðaðar og 

engu líkara en um mjög heita kartöflu væri að ræða. Séra Þorbjörn Hlynur Árnason fór 

fyrir nefnd þeirri sem átti að greina stöðu samkynhneigðra gagnvart kirkjunni. Í viðtalinu 

sem var tekið við hann í Helgarpóstinum í janúar árið 1996 var hann sagður þögull sem 

gröfin og ekki viljað tjá sig mikið um vinnu nefndarinnar.80 Annar prestur var tekin í viðtal 

í sömu grein í Helgarpóstinum en þar sagði hann að honum yrði það ljúft og skylt að gefa 

saman par af sama kyni ef lög leyfðu það. Eins og staðan var þá heimiluðu lögin það ekki.81 

Það var því ekki sjálfgefið að afstaða allra innan kirkjunnar hafi verið sú sama og opinbera 

afstaðan. Lana Kolbrún Eddudóttir, sem var í nefndinni um málefni samkynhneigðra, sagði 

að það hafi verið verst að „þrasa við kirkjunnar menn og þrasið snérist um það hvort þetta 

mætti heita hjónaband eða ekki, sem það náttúrulega mátti ekki því kirkjan átti einkarétt 

 
76 Vef: Alþingi, umsögn Biskup Íslands, https://www.althingi.is/altext/erindi/120/120-1656.pdf, skoðað 
14.1.2020.  
77 Vef: Alþingi, umsögn Biskup Íslands, https://www.althingi.is/altext/erindi/120/120-1656.pdf, skoðað 
14.1.2020. 
78 Vef: Alþingi, umsögn Biskups Íslands, https://www.althingi.is/altext/erindi/120/120-1656.pdf, skoðað 
3.1.2020.  
79 Vef: Alþingi, umsögn Prestafélags Íslands, https://www.althingi.is/altext/erindi/120/120-1336.pdf, 
skoðað 3.1.2020. 
80 Helgarpósturinn, „„Embættismenn segja eins og aular við megum ekki eiga börn!““, bls. 22-23. 
81 Sama heimild.  
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á því hugtaki“82 Það er því augljóst á þessum ummælum Lönu að kirkjan hafði ekki hug á 

að hleypa samkynhneigðum að stofnunum Þjóðkirkjunnar en hafði mikinn áhuga á því að 

passa upp á orðanotkunina sína. Ekki mætti rugla saman þeim orðum sem notuð væru 

um sambúðarform gagnkynhneigðra við hið nýtilkomna sambúðarform samkynhneigðra.  

Af öllum þeim mismunandi trúarhópum á Íslandi var það einungis þjóðkirkjan sem 

var beint spurð um umsögn. Það lá eflaust beinast við þar sem sú stofnun var sú eina sem 

var viðurkennd í stjórnarskrá landsins þó svo að aðrir trúarhópar höfðu einnig fengið 

fjármagn frá ríkinu. Þetta hins vegar stöðvaði ekki aðra trúarleiðtoga í að miðla sinni 

skoðun og þá um leið þeirra túlkun sinni á skoðunum Jesú og hans spámanna. Þegar 

málefni samkynhneigðra voru rædd við trúarleiðtoga þá var Biblían oftar en ekki notuð til 

útskýringar á sjónarmiðum.  Gunnar Þorsteinsson, þáverandi forstöðumaður Krossins, 

hafði sig allan við að útskýra lög Guðs. Hann taldi Biblíuna vera afar skýra hvað málefni 

samkynhneigðra varðaði. Samkynhneigt líferni og athæfi væri alfarið bannað og talið 

synd. Áður en frumvarpið kom fram á Alþingi sagðist hann vonast til þess að málið kæmi 

ekki til þingsins um vorið 1996 þar sem það myndi án efa leiða til aðskilnað ríkis og kirkju.83 

Þann 14.febrúar 1996 sendu forstöðumenn nokkurra trúarhópa frá sér yfirlýsingu sem 

birt var í Morgunblaðinu. Þetta voru forstöðumenn Hvítasunnukirkjunnar í Reykjavík, 

Vegarins, Aðventista SD, Hjálpræðishersins, Samtök ungs fólks með hlutverk, Orð lífsins, 

Krossins, Kristilegs félags heilbrigðisstétta og einn sóknarprestur. Yfirlýsingin var beiðni til 

stjórnvalda að heimila ekki sambúðarform önnur en milli karls og konu en þeir töldu 

málefnið snúa að siðferði þjóðarinnar. 

Samkynhneigðir eiga að hafa sömu mannréttindi og aðrir einstaklingar í 

þjóðfélaginu. Að meina þeim að giftast eða ættleiða börn er ekki brot á 

mannréttindum. Löggjöf þjóðfélagsins setur mönnum siðferðilegan ramma sem 

ætlað er að standa vörð um heilbrigt og gott líferni. Fjölkvæni er ekki til að mynda 

ekki viðurkennt á Íslandi en telst þó ekki mannréttindabrot.84  

Orðanotkunin í yfirlýsingunni sýndi að samkynhneigða átti að líta á sem einstaklinga en 

ekki sem pör eða hóp. Kristin gildi veittu þeim sömu mannréttindi og öðrum en það væri 

ekki brot á mannréttindum að meina þeim að giftast eða eignast börn. Yfirlýsingin bar það 

 
82 Myndefni: Hrafnhildur Gunnarsdóttir, „Svona fólk“, mín 22:40-22:50.  
83 Helgarpósturinn, „„Embættismenn segja eins og aular við megum ekki eiga börn!““, bls. 22-23. 
84Hafliði Kristinsson et al, „„Löggjöf sé byggð á kristnu siðferði““, bls. 11.  
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með sér að það átti að reyna útskýra kristna afstöðu í einföldu og skýru máli. 

Gagnkynhneigðrahyggjan kom einnig skýrt fram í greininni en þeir einstaklingar sem ekki 

voru gagnkynhneigðir höfðu þá ekkert með það að fá þau réttindi sem gagnkynja pörum 

væri réttilega úthlutað af Guði. Einnig var reynt að koma í veg fyrir þá gagnrýni að kristin 

gildi ættu að bera með sér kærleika, fyrirgefningu og skilning.  

Kristnum mönnum ber að elska og virða alla menn, samkynhneigða sem og aðra, 

en geta þó ekki lagt blessun sína yfir kynhegðun þeirra. 85 

Hér var nýtt dæmi úr Biblíunni um faríseana sem vildu grýta konu fyrir hórdóm. Jesús 

sagði þeim sem syndlaus væri að kasta fyrsta steinum og úr varð að engin kastaði steini. 

Jesús á síðan að hafa sagt konunni að fara og syndga ekki meira. Samkvæmt yfirlýsingunni 

í Morgunblaðinu var svipað farið með samkynhneigð. Jesú hafi ekki lagt blessun sína á 

slíkt líferni og það myndu þeir ekki heldur gera en þeir myndu reyna að aðstoða fólk til að 

snúa aftur til heilbrigðs lífernis í sátt við Guð og menn. Það væri nefnilega hægt að lækna 

samkynhneigð með Guðs orði:  

Ekki hefur verið hægt að sanna að líkamlegar ástæður séu fyrir samkynhneigð. 

Orsakanna ber fremur að leita í umhverfi og uppeldi. Jesú boðar mönnum lausn 

undan hvers konar fjötrum og mörg dæmi eru um að fólk hafi með Guðs hjálp 

losnað undan því oki sem samkynhneigð vissulega er.86 

Biblían er uppfull af gagnkynhneigðrahyggju og því ekki að undra að fólk taki boðskap 

hennar bókstaflega og álykti að samkynhneigð sé synd. Gagnkynhneigð var því í forgrunni 

alls þjóðfélagsins hvort sem um ræddi kvikmyndir eða bækur. Samkvæmt þeim stöðlum 

var ekki til önnur kynhneigð en gagnkynhneigð. Biblíuna ætti því réttilega að skoða sem 

heimild fyrir það samfélag sem þá var uppi. Gagnkynhneigt samfélag sem hefur með 

tímanum breyst og opnað á aðra möguleika eins og samkynhneigð. Það væri einnig 

auðvelt að benda á ýmis misræmi við kristin gildi og Biblíuna þar sem Guð er ógiftur og 

Jesú fæðist konu sem er ógift.  

Margrét Pála Ólafsdóttir hafði á þessu ágæta útskýringu hvers vegna trúarhópar 

voru svo andsnúnir samkynhneigðum og afhverju heiftin hefði verið svona mikil:  

 
85 Hafliði Kristinsson et al, „„Löggjöf sé byggð á kristnu siðferði““, bls. 11. 
86 Sama heimild.  
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Ég hef löngum sagt að við urðum vinsælt skotmark um tíma fyrir 

bókstafstrúarmenn, það er að segja fyrir hatursfulla hópa sem vilja finna sér óvin, 

því það er svo erfitt að sameina fólk um jákvæða hluti en það er svo auðvelt að 

sameina fólk í æsingi og hita gegn einhverju.87 

Snorri Óskarsson, kenndur við Betel, hafði einnig uppi svipaðar skoðanir og Gunnar 

Þorsteinsson en þeir vísa báðir til þess að Guð hafi skapað karl og konu og ætlað þeim að 

giftast. Algeng samlíking á enskri tungu er „Adam and Eve not Adam and Steve“. Orðræða 

þeirra beggja lituð af hatri og fordómum líkt og Margrét Pála lýsti hér að ofan. Snorri 

Óskarsson taldi það nánast öruggt, samkvæmt heimildum sínum frá Bandaríkjunum, að 

ef samkynhneigðir fengu rétt til sambúðar á við hjónaband þá myndu samtök 

barnaníðinga mæta næst á eftir og krefjast réttlætingar á tilverurétti kynhneigðar 

þeirra.88 Haft var eftir Snorra í viðtali við Dagblaðið Vísi degi fyrir gildistöku laganna að 

hann væri mjög hryggur við þetta tilefni. Þetta væri í hans huga mikil skömm fyrir 

Íslendinga og mikill sorgardagur. Það er ómögulegt að sjá út úr viðtalinu við hann að hann 

muni nokkurn tíman sjá til sólar aftur.  

Staðfest samvist breytir því ekki að Guð hefur andstyggð á kynvillu. Staðfest 

samvist hreinsar engan frá synd villunnar. Staðfest samvist gerir Ísland sekt um 

yfirtroðslur og að hafna Guðs lögum. Ísland hefur brotið markalínu Guðs og getur 

ekki sett ný siðferðisgildi. Allt virðist vera Íslands óhamingju að liði.89  

Það er hægt að greina skilmerkilega línu milli Þjóðkirkjunnar og bókstafstrúarhópa í þeirri 

orðræðu sem hefur verið farið yfir. Það er mun mildari tónn sem kemur frá Þjóðkirkjunni 

í opinberri umræðu um trúarvígslur samkynhneigðra. Þjóðkirkjan var mun meira í að svara 

málefninu sem var fyrir hendi og þá hvort það ætti að leyfa trúarlegur vígslur í kirkjum. 

Þjóðkirkjan var ekki á móti lögunum um staðfesta samvist en var mótfallin því að annast 

vígsluna. Þeir bókstafstrúarhópar eins og Krossinn og Betel voru mun minna í orðaskiptum 

um lögin sjálf heldur mun meira í því að taka fyrir andstöðu sína á samkynhneigð og 

lausninni á þeim vanda, rót vandans ef svo má að orði komast, laga hommana og 

lesbíurnar. Þar með væri hægt að sleppa þessum lögum um staðfesta samvist. Margrét 

 
87 Vef: Svona fólk, Margrét Pála Ólafsdóttir, http://svonafolk.is/2017/08/03/bokstafstruarhopar/, skoðað 
4.1.2020. 
88 Alþýðublaðið, „Næst munu barnaníðingar vilja giftast börnum“, bls. 1. 
89 Dagblaðið Vísir, „Guð hefur andstyggð á kynvillu“, bls. 13.  

http://svonafolk.is/2017/08/03/bokstafstruarhopar/
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Pála hefur hugsanlega haft eitthvað fyrir sér í því að það sé auðveldara að sameinast gegn 

óvini en að sameinast í jákvæðni. Athyglin sem málið fékk veitti þeim Gunnari og Snorra 

líka ansi mikið af ókeypis auglýsingu fyrir sínar kirkjur. Þjóðkirkjan þurfti ekki á neinni 

auglýsingu að halda og sökum stærðar í íslensku samfélagi þá hafði andstaða 

Þjóðkirkjunnar til trúarlegra vígslu samkynhneigðra einnig mun meiri áhrif og sendi 

sterkari skilaboð heldur en gífuryrði annarra trúarhópa.   

 

8. Umræðan í þjóðfélaginu 

Það var hægt að greina breytingar á hugafari almennings við lestur á greinum í dagblöðum 

þess tíma. Í byrjun 9.áratugarins voru orð eins og kynvillingur áberandi í fréttagreinum 

þegar rætt var um samkynhneigða. Yfirlætisbragur var á vel flestum þeirra enda voru 

Samtökin ´78 nýstofnuð og samkynhneigðir farnir að láta til sín taka í 

þjóðfélagsumræðunni. Alnæmisfaraldurinn var einnig mikið í blöðunum fyrstu ár 

9.áratugarins en fyrstu tilfellin greinast í Bandaríkjunum árið 1981.90 Sjúkdómurinn átti 

eftir að næra umræðuna um samkynhneigða á Íslandi næstu árin á eftir.  

 Við upphaf 9.áratugarins er greinilega hægt að merkja töluverða andúð gegn 

samkynhneigðum í þeim blaðagreinum sem gefnar voru út. Þorsteinn Guðjónsson ritaði í 

Velvakandi í Morgunblaðinu árið 1980 að það væri ný manntegund að ryðja sér til rúms á 

Íslandi „sem nefnd er kynvillingar,“91 Hann taldi að „hver sem eitthvað hefur kynnzt 

kynvillingum veit að þeir hafa býsna þjálfaðar úthugsaðar útbreiðsluaðferðir.“92 Síðar í 

greininni tók hann dæmi um hvernig Bretar hefðu spyrnt við fótum gegn 

útbreiðsluaðferðunum og minnir foreldra á að passa börnin sín svo þau verði nú ekki 

þrautþjálfaða kynvillingnum að bráð. Aðrar greinar frá þessum tíma taka í svipaðan 

streng. Varað er við kynvillingaflóði á Filipseyjum og Sri Lanka eftir að ferðaheildsali lét 

óvart hafa það eftir sér að komið væri fram við kynvillinga á sama hátt og aðra á þessum 

stöðum. Það væri „„varla þverfótað fyrir vestrænum kynvillingum kyssandi og kjassandi 

unga drengi á kaffihúsum og opinberum stöðum.““93  Steinunn Jóhannesdóttir skrifar í 

 
90 Vef: U.S. Department of Health & Human Services, 
https://www.cdc.gov/mmwr/PDF/wk/mm5021.pdf, skoðað 7.1.2020.   
91Þorsteinn Guðjónsson, „Heilbrigt og sjúkt“, bls. 28-29. 
92 Sama heimild.  
93 Robin Smyth, „Kynvilltir þurfa líka að kunna sér hóf...“ bls. 39. 

https://www.cdc.gov/mmwr/PDF/wk/mm5021.pdf
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Þjóðviljann árið 1981 að hún sé alls ekki á móti hommum eða lesbíum en hún sé á móti 

„lesbianisma eða hómósexúalisma sem stefnu, af því að sú stefna er í eðli sínu á móti 

framhaldi lífsins.“94 Þó svo að hér séu einungis um vel til fundin dæmi á umræðunni þá er 

hægt að nýta sér tölulegar staðreyndir því til stuðnings. Þegar litið er á tölur yfir það 

hversu oft kynvilla eða kynvillingur var notað í blaðagreinum á árunum 1980-1989 þá var 

það í 268 skipti. Á sama tíma var orðið samkynhneigð eingöngu notað í 172 skipti. Orðið 

hommi kemur fyrir í 547 skipti og lesbía í 771 skipti.95 Málefnið bar því ansi oft á góma á 

þessum áratug. Þessi ritgerð er hinsvegar að skoða umræðuna í kringum lögin um 

staðfesta samvist og því skulum við líta aðeins nær í tíma.  

 Það er ærið verkefni að fara yfir allt það efni um almennar umræður í þjóðfélaginu 

um lögin til staðfestrar samvistar. Í flestum þeim blaðagreinum sem skoðaðar voru var 

rætt við álitsgjafa sem oftar en ekki voru þá alþingismenn, trúarleiðtogar eða 

forsvarsmenn hagsmunasamtaka samkynhneigðra. Þegar nýttur er samaburður á 

orðanotkun í dagblöðum eins og hér að ofan þá er vel hægt að merkja aukna notkun á 

orðinu hommi og samkynhneigð. Kynvilla eða kynvillingur er notað í 96 skipti á 

10.áratugnum og hafði því dregið verulega úr notkun á þeim orðum. Lesbíur voru nefndar 

sjaldnar eða í 677 skipti en þá hafði orðið samkynhneigð verið notað í 943 skipti.96 

Niðrandi orðanotkun um samkynhneigða hafði stórfækkað og hin nýlega gjaldgengu orð 

orðin mun algengari. Það mætti telja þessa auknu tillitssemi til breytingar á hugafari, 

aukinnar fræðslu og aukinnar umræðu um málefni samkynhneigðra.  

 Þau álit sem gefin voru í aðdraganda lagasetningarinnar voru að einhverju leyti 

með neikvæðum tón og oftar en ekki voru innsendar greinar almennings mjög harðorðar 

í garð samkynhneigðra. Eins og áður var nefnt þá var það yfirleitt frá þeim sem höfðu áður 

verið álitnir álitsgjafar og talsmenn síns hóps. Þeir sem voru á móti þessum lögum voru 

þó töluvert fleiri í almennri umræðu heldur en t.d á Alþingi þar sem eingöngu einn var á 

móti. Hlutföllin héldust ekki í hendur hvað það varðar. Þeir sem voru á móti 

lagasetningunni notuðu trúarleg rök í hvívetna en inn í það flæktust einnig 

gagnkynhneigðu viðmiðin og gagnkynhneigðarhyggjan. Hallgrímur S Guðmannsson sendir 

inn sínar hugleiðingar til Morgunblaðsins í mars 1996 og taldi að Alþingi yrði að hafna 

 
94 Steinunn Jóhannesdóttir, „Eiga Askur og Embla að skilja?“ bls. 4. 
95 Tölur fengnar á www.timarit.is og eru ófullkomin heimild en segja þó sína sögu.  
96 Sama heimild.  

http://www.timarit.is/
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samþykkt laganna með því að  „... styðja við bakið á heilbrigðu og fögru mannlífi og kristnu 

siðferði í landinu.“97 Hann náði að koma nánast öllum andstæðum samkynhneigðar inn í 

eina litla setningu. Ef lögin yrðu samþykkt yrði íslenskt samfélags siðlaust, heiðið, 

óheilbrigt og ljótt. Daníel Þorsteinsson tók í svipaða strengi með innsendri grein í 

Morgunblaðið í mars 1996. Honum fannst það ótrúlegt að þingmenn ætluðu að 

samþykkja svo afbrigðilega hegðun sem samkynhneigð væri. Honum fannst það 

ómerkileg rök að ætla samkynhneigðum að vera einn hluti af litrófi kynhegðunar 

mannsins. Kemur Daníel inn á þau rök að ef það ætti að samþykkja lífstíl samkynhneigðra 

með lögum þá væri ekkert því til fyrirstöðu að barna- og dýrarníðingar myndu einnig 

heimta slík réttindi.  

Krafan um réttlætingu á samkynhneigð er í raun krafa um það siðferðishrun sem 

var á tímum Sódómu og Gómorru. Okkur ber, án tillits til þess hvaða 

stjórnmálaflokk við kjósum, að afneita þeim stjórnmálamönnum sem ljá 

málefnum kynvillunnar brautargengi, þar reynir á hvort við teljum okkur kristna 

þjóð.98 

Daníel slær á marga strengi í grein sinni en hann nær að koma inn á siðferði, kristna trú, 

stjórnmálin og barnagirnd. Allt mjög áberandi hluti af almennri umræðu í þjóðfélaginu hjá 

þeim sem voru mótfallnir lögunum.  

 Snorri Óskarsson og Hörður Torfason voru spurðir í Tímanum í mars árið 1996 

hvernig þeim litist á fyrirhugað frumvarp um staðfesta samvist. Þeir voru báðir á því að 

þeim litist engan vegin á þetta. Lengra náði ekki samlíking í svari þeirra en Snorri taldi 

þetta atlögu að hjónabandinu og taldi málið ekki eiga skylt við mannréttindi. Hann vildi 

meina að samkynhneigt fólk „... hefur ekki tök á lífinu og tilfinningum sínum. Þetta er 

óregla í tilfinningum, miklu frekar skyld fíkn en mannréttindum“99 Hörður Torfason taldi 

hins vegar að það væri fáranlegt að setja sérstök lög um samkynhneigða þar sem þetta 

ætti að vera hluti af sjálfsögðum mannréttindum allra. Hann sagði svo að þetta væri 

„fyrsta skrefið eftir meira en 20 ára baráttu. Vonandi tekur það skemmri tíma að fylgja 

réttindunum eftir til fulls.“100 

 
97 Hallgrímur S. Guðmannsson, „Hvað gerir Alþingi?“ bls. 48.  
98 Daníel Þorsteinsson, „Nei, samkynhneigð er ekki eðlileg“, bls. 41.  
99 Tíminn, „Tíminn spyr...“, bls. 2.  
100 Sama grein.  
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 Páll Óskar var í viðtali við Dagblaðið Vísi í mars árið 1996 um mjög svo umdeilt 

tónlistamyndband við eitt af lögunum hans. Myndbandið fjallaði um venjulegt líf tveggja 

karlmanna sem voru í sambandi og þótti sína fullmikið af nekt og ósiðlegu athæfi. 

Sjónvarpsstöðvar neituðu að sýna myndbandið og fór svo að hann klippti út ósiðlegu 

atriðin. Það er engum ofsögum sagt að hann var búinn að fá sig fullsaddan af fordómafullu 

íslensku samfélagi.  

Það er alveg ótrúlegt í hvaða myndum fordómar gagnvart samkynhneigðum skjóta 

upp kollinum. Þó ég sé vinsæl poppstjarna þá er líka fullt af fólki sem hreint og 

beint finnst ég ekki hafa tilverurétt vegna kynhneigðar minnar og lætur mig heyra 

það. Ég er að upplifa þetta misrétti á hverju einasta drottins degi sem ég er hérna 

á Íslandi. 101 

Þetta virðist styðja þá kenningu að fordómar gagnvart samkynhneigðum hafi verið miklir 

í íslensku samfélagi á þessum tíma. Það voru hins vegar einnig skrifaðar greinar í íslensk 

dagblöð sem studdu afstöðu samkynhneigðra og rétt þeirra til bættrar stöðu í 

þjóðfélaginu. Einn þeirra var ritstjóri Helgarpóstins, Stefán Hrafn Hagalín, en hann skrifaði 

í leiðara sínum í mars 1996 að afstaða Þjóðkirkjunnar og Árna Johnsen á málefnum 

samkynhneigðra væri til skammar. Hann virtist einnig hafa áttað sig á því andrúmslofti til 

málefnisins sem sveif yfir á þessu tíma. „Enn meira áhyggjuefni er þó að þjóðin – sjálfur 

almenningur, sem á stundum hefur haft vit fyrir leiðtogum sínum – jarmar í blindni með 

hjarðmönnum sínum þennan sama söng.“102 Hann gaf í skyn með þessum orðum sínum 

að almenn umræða á Íslandi væri í takt við þá sem Þjóðkirkjan og Árni höfðu uppi.  

 Sigurður Harðarson virtist ætla að taka upp hanskann fyrir samkynhneigðum og 

rétt þeirra til ásta. Hann skrifaði grein í Morgunblaðið í maí 1996 þar sem hann lýsir þeirri 

skoðun sinni að ást sé mannréttindi.  

Hommar eru karlmenn sem verða ástfangnir af öðrum karlmönnum og lesbíur 

konur sem verða ástfangnar af öðrum konum, fyrir mér er það svo einfalt og allir 

skulu njóta réttar síns til ástar. Það breytir engu um fegurð ástarinnar hvers kyns 

aðilarnir eru, því ástin verður alltaf náttúrulegt fyrirbæri og öllum manneskjum 

eðlileg tilfinning.103 

 
101 Dagblaðið Vísir, „Þetta er ekki klám“, bls. 30-31.Grein:  
102 Stefán Hrafn Hagalín, „Skömm þjóðar“, bls. 10.  
103 Sigurður Harðarson, „Ást er mannréttindi“, bls. 45.  
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Hann er ekki sá eini sem kemur þessari skoðun sinni á framfæri en Brynhildur 

Þórarinsdóttir skrifar grein í   í mars 1996 þar sem hún fær nokkra þjóðþekkta 

einstaklinga til að ræða við sig um frumvarpið um staðfesta samvist sem þá var komið inn 

á borð Alþingis. Í byrjun greinar tekur hún fram að „Frumvarp um staðfesta samvist 

samkynhneigðra er stórt framfaraskref að mati flestra þeirra sem um málið fjalla“104 

 Þegar umræðan er skoðuð þá er ómögulegt að segja til um í hvora áttina þjóðin 

sveiflaðist. Voru Íslendingar fylgjandi frumvarpinu rétt eins og meirihluti alþingismanna 

eða var meirihlutinn mótfallin auknum réttindum samkynhneigðra.  

 

9. Afstaða Samtakanna ´78 

Það ætti í raun að liggja í augum uppi að lögin um staðfesta samvist hefðu notið mikilla 

vinsælda meðal samkynhneigðra. Þar var verið að leiðrétta ranglæti 

gagnkynhneigðarhyggjunnar að einhverju leyti og bæri að fagna. Hugsanlega var málið 

aðeins flóknara en slíkt.  

 Þegar nefndin um málefni samkynhneigðra skilaði sinni skýrslu til Alþingis 1996 

fylgdu með henni álit og tillögur til umbóta. Nefndin klofnaði í afstöðu sinni en farin var 

sú leið að skila meirihluta- og minnihlutaáliti. Fulltrúar Samtakanna ´78 voru í minnihluta 

í nefndinni en minnihlutaálitið var unnið af Lönu Kolbrúnu Eddudóttur og Guðna 

Baldurssyni. Þau lögðu til að allar þær breytingar sem yrðu gerðar á réttarstöðu 

samkynhneigðs fólks ættu að ganga jafnlangt og lög sem giltu um gagnkynhneigða. Enginn 

munur ætti að vera þar nema með sérstakri vernd sem minnihlutahópur gegn mismunum. 

Minnihlutaálitið var dregið saman í 7 hluta en þar bar hæst að nefna að það ætti að vera 

undir hverju og einu pari að velja hvort það stofnaði til hjúskapar hjá borgarlegum eða 

trúarlegum vígslumanni. Samkynhneigðum ætti að veita sömu heimild til ættleiðingar rétt 

eins og ættleiðingarlög veittu karli og konu. Samkynhneigðum ætti síðan að veita vernd í 

hegningarlögum gegn mismunum og háði. Ef stjórnvöld ætluðu sér að samþykkja tillögur 

meirihlutans um staðfesta samvist myndi misréttið vera staðfest í lögum og takmarka 

 
104 Brynhildur Þórarinsdóttir, „Eitt land, ein þjóð & einn lífsmáti“, bls. 26-27.  
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réttindi samkynhneigðra. Alþingi ætti því að samþykkja ein hjúskaparlög fyrir alla 

þegna.105   

Krafan frá Samtökunum ´78 var skýr að engin afsláttur yrði veittur á full mannréttindi. 

Margir innan vébanda Samtakanna ´78 voru ekki tilbúnir til að gefa neitt eftir í þessum 

málefnum en þegar frumvarpið kemur síðan fram með takmörkuðum réttindum þá er 

gefið eftir og þessi áfangasigur tekin með fögnuði. Lana Kolbrún Eddudóttir sagði að þau 

Guðni Baldursson hefðu fengið það í gegn að skila séráliti í nefndinni þar sem meirihlutinn 

vildi taka svipuð skref og höfðu verið tekin í nágrannalöndunum í kringum okkur. Margrét 

Pála var á þessum tíma formaður Samtakanna ´78 og lét hafa eftir sér að:  

Við myndum leggja það skýrt fram að þetta væri ekki markmiðið sem við stefndum 

að. Auðvitað, við samþykkjum áfangasigra, við vinnum að þeim, við vinnum með 

fólki en lokamarkmiðið er á hreinu. Við gátum aldrei skrifað undir að við værum 

algjörlega sammála löggjöf sem er mjög takmörkuð fyrir okkur. Það var ekki hægt. 

106 

Lögin um staðfesta samvist voru einmitt það, mjög takmarkandi fyrir samkynhneigða. Full 

og ótakmarkandi mannréttindi hefði einungis verið hægt að ná með því að útbúa ein 

hjúskaparlög fyrir alla. Umræðan í samfélagi samkynhneigðra var á þeim tíma blendin 

gagnvart þessu þó svo að yfirgnæfandi meirihluti hafi verið samþykkur þeim sem 

áfangasigri. Samtökin ´78 fóru mjög opinskátt með þá afstöðu sína að slík lög væru 

eingöngu til þess að búa til minnihlutahóp en ekki til að útrýma misréttinu eins og verkefni 

nefndarinnar var.  Árni „Glóbó“ Kristjánsson lýsir því að honum og fólki í kringum hann 

hafi alls ekki hugnast að slík lög yrðu að veruleika sem að einhverju leyti takmörkuðu 

réttindi hans:  

Það voru ekkert allir sammála því að það ætti að setja einhver lög um okkur. Það 

var alveg hægt að túlka það þannig að þá væri búið að staðfesta misréttið. 

Afhverju þarf einhver sér lög um mig? Ég hélt ég væri fæddur með sama lagabálk 

og aðrir Íslendingar.107 

Greinilegt að ekki hafi allir verið á eitt sáttir með tillögurnar að nýjum lögum um staðfesta 

samvist og umræðan skipst upp í mismunandi hópa eftir því. Það er þó lítið um jákvæða 

 
105 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra, 1994, bls. 8. 
106 Myndefni: Hrafnhildur Gunnarsdóttir, „Svona fólk“, mín 21:55-22:17.  
107 Myndefni: Hrafnhildur Gunnarsdóttir, „Svona fólk“, mín 22:53-23:17.  
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umræðu samkynhneigðra um málið á þessu stigi en þetta er um það leyti sem skýrslan 

um málefni samkynhneigðra kemur fyrst út. Margrét Pála sagði að „Þessi lög ganga mjög 

skammt og eru aðeins fyrsta skrefið að fullum þegnrétti í samfélagi sem er fordómafullt 

og oft skrambi erfit.“108Að einhverju leyti verður að teljast eðlilegt að framvarðasveit 

Samtakanna ´78 sé mótfallinn svo takmarkandi lögum áður en frumvarp er útbúið og 

reynir þar með að hafa áhrif á löggjafann.  

 Það var hins vegar önnur hlið á málinu, mun alvarlegri hlið sem hugsanlega ekki 

allir höfðu áttað sig á í hita augnabliksins. Samtökin ´78 gerðu sér líka grein fyrir því að þó 

svo að lög um staðfesta samvist væru takmarkandi og þau hefðu viljað ganga lengra þá 

væri þessi áfangasigur eitthvað sem þau gátu ekki neitað. Það sem áður hafði á gengið í 

samfélagi samkynhneigðra með alnæmisfaraldurinn gerði það erfitt fyrir Samtökin ´78 að 

neita áfangasigri eða lýsa sig mótfallinn lögunum um staðfesta samvist. Margrét Pála 

sagði að „við vorum svo mörg með blendnar tilfinningar. Var bara betra að segja nei takk? 

En ekki síst í ljósi alnæmisins þá var það ekki í boði.“109 Þó svo að pör ættu íbúðareign 

sameiginlega þá var makinn ekki skráður sem erfingi nema að parið hefði skráð sambúð 

sína hjá hinum opinbera. 

Síðan kom alnæmi til sögunnar og við urðum allt í einu dauðleg. Fjöldi vina minna 

hefur fengið þennan hræðilega sjúkdóm og þurft að leggjast inn á sjúkrahús. 

Margir makar þeirra hafa átt í miklum erfiðleikum með að fá upplýsingar um líðan 

þeirra á sjúkrahúsum, því heilbrigðiskerfið viðurkennir ekki sambúð 

samkynhneigðra.   

Þarna stóð málið í forystusveit Samtakanna ´78 sökum fullkomins réttindaleysis 

samkynhneigðra. Það var ekki hægt að neita auknum, þó takmörkuðum, réttindum á 

þessum forsendum.  

 Þó svo að tilfinningar gagnvart þessum nýju lögum hafi verið blendnar þá gerðu 

fáir lítið úr áfanganum sem náðist 27.júní 1996 þegar lögin tóku gildi. Tilfinningar þeirra 

sem höfðu unnið að auknum réttindum samkynhneigðra á vegum Samtakanna ´78 runnu 

hátt uppi þann dag. Hátíðarsamkoma var haldin í Borgarleikhúsinu og mættu þar fjöldi 

manns, aðstandendur samkynhneigðra, stjórnmálamenn og þáverandi forseti Íslands, 

Vigdís Finnbogadóttir. Margrét Pála sagði að „þegar lögin loksins urðu að veruleika þá var 

 
108 Helgarpósturinn, „„Embættismenn segja eins og aular við megum ekki eiga börn!““, bls. 22-23. 
109 Myndefni: Hrafnhildur Gunnarsdóttir, „Svona fólk“, mín 23:30-23:40.  
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það með gríðarlegri samstöðu hjá þjóðinni. Þetta var ótrúlegt að upplifa. Stemninguna“110 

Þorvaldur Kristinsson, fyrrum formaður Samtakanna ´78 þurfti að hafa sig allan við til að 

hemja tilfinningar sínar á þessum tímamótum:  

Ég hugsa að ég gleymi aldrei þeim degi þegar ég gekk inn í Borgarleikhúsið 27.júní 

1996 þar sem hommar og lesbíur voru að fagna samvistarlögunum nýju. Og ég gat 

varla talað, ég gat varla tekið við kveðjum og hamingjuóskum því klökkvinn sat upp 

í kverkum og vildi út. Langaði bara til að setjast niður og gráta. Ég græt ekki á 

almannafæri, það hef ég aldrei gert.111 

Það er greinilegur gleðitónn yfir þeim sem tjáð sig hafa um þennan dag sem lögin tóku 

gildi. Percy B. Stefánsson, þáverandi varaformaður Samtakanna ´78, sagði að „... það er 

meiriháttar að fá þessa viðurkenningu á sambandi okkar og það er einstæður viðburður 

að þjóðhöfðingi mæti til að samfagna samkynhneigðum.“112 Vigdís Finnbogadóttir var 

spurð af fréttamanni hvort það hefði verið erfið ákvörðun að mæta á fögnuðinn. Vigdís 

spurði á móti „Afhverju hefði það átt að vera það?“113 Alþingi hafði loksins staðfest 

tilverurétt samkynhneigðra á Íslandi og var því orðinn hópur í samfélaginu sem ekki var 

lengur hægt að neita. Orðin þekkt stærð. Oftast er það nú þannig að lög sem taka gildi á 

Alþingi hafa ekki mælanleg áhrif á einstaklinga, hópa eða samfélög en Lilja Sigurðardóttir, 

fyrrum formaður Samtakanna ´78, taldi svo vera:  

Daginn sem að lög um staðfesta samvist tóku gildi, í minningunni minni, er það 

dagur sem breytti öllu. Og það er svo skrítið að segja það afþví þetta eru bara 

einhver lög á Alþingi og hvaða áhrif hefur það á líf þitt? En það gerði það. Vegna 

þess að þetta breytti svo viðhorfi fólks til okkar.114  

Gleðin, tilfinningarnar og sigurinn í höfn höfðu áþreifanlega mikið að segja um umræðu 

samkynhneigðra og forystufólks Samtakanna ´78. Blendar tilfinningar en engu að síður að 

miklu leyti var það gleði að ná þessu í gegn eftir næstum tveggja áratuga baráttu 

Samtakanna ´78.  

 Við svona tímamót eins og gildistöku laganna þá er eðlilegt að spurningar varðandi 

framhaldið vakni og þá hvað það var sem samkynhneigðir vildu? Ýmislegt bendir til þess 

 
110 Myndefni: Hrafnhildur Gunnarsdóttir, „Svona fólk“, mín 38:51-39:00.  
111 Myndefni: Hrafnhildur Gunnarsdóttir, „Svona fólk“, mín 40:05-40:30.   
112 Dagblaðið Vísir, „Ógleymanlegur hamingjudagur“, bls. 8.  
113 Sama heimild.  
114 Myndefni: Hrafnhildur Gunnarsdóttir, „Svona fólk“, mín 42:50-43:01.  
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að samkynhneigðir hafi í auknu mæli á þessum tíma tekið upp gagnkynhneigð gildi. Það 

má greina blendnar tilfinningar Þorvaldar Kristinssonar og Lönu Kolbrúnar Eddudóttur til 

laga um staðfesta samvist. Samkynhneigðir börðust fyrir því að mega gera eins og 

gagnkynhneigðir í stað þess að finna nýjar leiðir til þess að fagna fjölbreytileikanum á 

annan máta. Lana Kolbrún Eddudóttir sagði að „auðvitað voru ekki allir neitt sérstaklega 

spenntir fyrir því að ganga í björg heterósexúalisma.“115 Eins merkileg og nýju lögin voru 

og sigurinn í baráttunni sætur þá hefur hugsanlega tækifærið til aðgreiningar glatast. 

Þorvaldur Kristinsson kom þessu vel í orð en hann sagði: 

Ég gleðst yfir því að hommar og lesbíur geta staðfest ástir sínar og rétt sinn til ásta 

á vettvangi laganna. Ég gleðst yfir því að við skulum vera lögleg. Ég sakna líka 

einhvers. Það fylgir því nefnilega sérkennilegur kraftur að vera utangarðs. Við 

vorum svo ótrúlega óstýrilát í okkar ástum. Við erum að verða líkari ykkur hinum. 

Við erum að líkjast æ meir samfélagi hinna gagnkynhneigðu.116 

 

10. Samanburður á orðræðu 

Nú þegar búið er að skoða umræður helstu hópa þjóðfélagsins á þessum árum fyrir lög 

um staðfesta samvist er vert að skoða hvað standi upp úr.  

 Það má vel greina ákveðin þemu í þeirri orðræðu sem uppi var höfð. Kristin trú var 

eitt aðal þemað og greinilegt að forsvarsfólk Samtakanna ́ 78 átti í fullu fangi með að svara 

slíkri gagnrýni. Rökin voru þau að kristið samfélag á Íslandi gæti ekki með nokkru móti 

samþykkt lög sem gengu gegn vilja Guðs. Þetta myndi leiða til siðferðisleysis þjóðarinnar 

með ófyrirséðum afleiðingum. Bókstafstrúarleiðtogar voru með þeim óvægustu í harðri 

gagnrýni á samkynhneigt samfélag en fyrir þeim var ekki pláss fyrir slíkt athæfi í 

þjóðfélaginu. Það var líka hægt að lækna kynvilluna með Guðs orði og sumir meira að 

segja orðið vitni af slíku kraftaverki. Aðsendar greinar frá almenningi í dagblöðin á Íslandi 

voru yfirleitt á sama máli og hefur höfundur ekki lesið eina grein þeirra sem voru mótfallin 

lögunum um staðfesta samvist sem ekki innihélt rök trúarlegs eðlis. Það vakti þó athygli 

að Þjóðkirkjan hafði sig ekki eins mikið frammi í opinberri umræðu eins valdamikil og stór 

 
115 Myndefni: Hrafnhildur Gunnarsdóttir, „Svona fólk“, mín 23:19-23:25.  
116 Myndefni: Hrafnhildur Gunnarsdóttir, „Svona fólk“, mín 43:12-43:50.  
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sú stofnun var. Þar gæti að einhverju leyti spilað inn í sú staða sem var innan 

Þjóðkirkjunnar hvað varðar ásakanir um kynferðisáreitni Biskup Íslands gegn tveimur 

konum, innanhúsátök um Langholtskirkju eða gagnrýni alþingismanna á neikvætt 

hugarfar gagnvart samkynhneigðum.117 

Annað þema í umræðunni sem kom sífellt upp var líkindi samkynhneigðar við barna- 

og dýragirnd. Þau sérréttindi sem Árni Johnsen var alfarið á móti að veita 

samkynhneigðum með lögum um staðfesta samvist yrðu væntanlega til þess að aðrir 

hópar kynvilltra manna myndu óska eftir sömu réttindum. Það er ekki úr vegi að halda því 

fram að fáfræði hafi átt einhvern hlut í slíkri orðræðu en þeir sem héldu slíku fram hafi 

ekki áttað sig á eðli málsins. Hugsanlega er um að ræða arfleifð af eldri orðræðu sjötta og 

sjöunda áratug 20.aldar þar sem kynvilla var talin bráðsmitandi sem herjaði aðallega á 

ungt fólk.118  

Náttúran kom einnig fram í umræðunni en hún kom inn á þá hugmynd að það væri 

ónáttúrulegt að njóta ásta með sama kyni. Líkamar kynjanna væru þannig uppbyggðir að 

það væri ónáttúrulegt að fjölga sér ekki. Samkynhneigð myndi útrýma mannkyninu og geti 

því ekki verið náttúrulegt. Kynjatvíhyggjan kemur inn á þetta þar sem samfélagið gerir ráð 

fyrir því að kynin séu tvö, þau séu andstæður og bæti hvort annað upp. Ekki myndist rými 

í samfélaginu fyrir tvær konur eða tvo karla þar sem það eru ekki andstæður og geti því 

ekki virkað.119   

Gagnkynhneigðarhyggja og gagnkynhneigð viðmið eru gegnumgangandi þemu í allri 

orðræðu um lögin um staðfesta samvist og samkynhneigða yfir höfuð. Sú staðreynd að 

samkynhneigðir fengu ekki aðgang að almennum hjúskaparlögum heldur þurfti að útbúa 

sérstök lög um sambúðarform er skínandi dæmi um gagnkynhneigðarhyggju. 

Gagnkynhneigðir voru settir skörinu hærra en samkynhneigðir fengu þann afgang sem 

þeim var úthlutað. Annað dæmi var síðan orðræðan um kristna trú og aðgang 

samkynhneigðra að kirkjunni. Gagnkynhneigð viðmið komu í veg fyrir að það skyldi 

myndast rými fyrir samkynhneigða innan kirkjunnar.  

Orðræða forsvarsmanna Samtakanna ´78 var svo einmitt í hina áttina. 

Samkynhneigðir áttu að fá pláss innan ríkjandi valdakerfa. Slíkt hefur verið útskýrt sem 

 
117 Dagblaðið Vísir, „Þetta er ósannur áburður“ og „Þá væri biskup alltaf vanhæfur“, bls. 2-3.  
118 Ásta Kristín Benediktsdóttir, „Sjoppa ein við Laugaveginn“, bls. 149. 
119 Vef: Hinsegin frá Ö til A, https://otila.is/grunnurinn/kynjatvihyggja/, skoðað 18.1.2020.  

https://otila.is/grunnurinn/kynjatvihyggja/
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samkynhneigð viðmið. „Þannig hafa samkynhneigðir ákveðið að ganga inn í ríkjandi 

valdakerfi og berjast fyrir réttindum sínum með því að undirstrika að þeir vilji viðhalda því 

en ekki kollsteypa því.“120 Þannig getur baráttan fyrir einum hjúskaparlögum þar sem 

engin kyn eru tilgreind verið dæmi um samkynhneigð viðmið. Þá er barist fyrir því að fá 

aðgang að ríkjandi valdkerfi gagnkynhneigðra með því að fá aðgang að hjónabandinu.  

Þorvaldur Kristinsson nefndi það einmitt að hann hafi orðið sorgmæddur þegar lögin um 

staðfesta samvist voru samþykkt en honum fannst samkynhneigðir vera að ganga til liðs 

við samfélag gagnkynhneigðar. Í stað þess að útbúa rými innan þjóðfélagsins sem útilokar 

ekki aðrar hugmyndir um ást eða sambúð þá hafi samkynhneigðir hugsanlega glatað 

tækifæri sínu til aðgreiningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120 Íris Ellenberger, „Að flytja út mannréttindi“, bls. 254.  
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Lokaorð 

Málefni samkynhneigðra höfðu komist í almenna umræðu á níunda áratug 20.aldar fyrir 

tilstuðlan alnæmisfaraldsins. Ekki var lengur hægt að neita því að þessi samfélagshópur 

væri teljanleg stærð. Samtökin ´78 voru stofnuð stuttu áður en faraldurinn skellur á 

heimsbyggðinni. Baráttan fyrir mannréttindum samkynhneigðra og útrýmingu fordóma 

hafði alltaf verið í forgrunni starfs Samtakanna ´78. Fyrsta stóra skrefið í þeirri vegferð var 

lögfest 27.júní 1996 þegar lög um staðfesta samvist nr. 87/1996 tóku gildi.  

Evrópuráðið og Norðurlandaráðið höfðu samþykkt ályktanir þess efnis að aðildarlönd 

ættu að taka málefnum samkynhneigðra fastari tökum og skoða leiðir til þess að auka 

mannréttindi og útrýma fordómum. Danmörk, Svíþjóð og Noregur höfðu öll samþykkt lög 

um sambúðarform samkynhneigðra á undan Íslandi og því var pressa á Íslandi að skoða 

þessi mál með fullri alvöru. Alþingismenn voru nánast allir sammála um ágæti þessara 

laga þó að einn hafi verið á móti samþykkt þeirra. Þó ótrúlegt megi virðast þá myndust 

ekki heitar umræður um málið á Alþingi og rann frumvarpið í gegn án teljandi tafa í 

þinglegri meðferð.  

Umræður í þjóðfélaginu voru hins vegar mun ástríðufyllri en stór, mikil og oft á tíðum 

mjög særandi orð voru höfð um samkynhneigða. Kristin trú hafði vinningin í þeim 

málefnum en sú orðræða var oft á tíðum óvægin og hörð. Bókstafstrúarleiðtogar á borð 

við Gunnar Þorsteinsson í Krossinum og Snorra Óskarsson í Betel höfðu sig alla við í 

herferð sinni gegn samkynhneigð. Guð ætti að vera þess megnugur að hjálpa fólki að 

losna við samkynhneigð líkt og um fíkn væri að ræða. Þó svo að Þjóðkirkjan hafi sett sig á 

móti trúarlegum vígslum samkynhneigðra para þá hafði hún sig ekki jafn mikið frammi og 

bókstafstrúarleiðtogar. Almenningur sveiflaðist til í málinu og greinilegt að þetta hefur 

tekið mikið á suma í þjóðfélaginu. Þeir sem voru mótfallnir lagasetningunni nýttu kristna 

trú, siðferði og náttúruna sér til halds og traust í rökhyggju. Samtökin ´78 héldu sig að 

mestu við það að samkynhneigðir óskuðu alls ekki eftir sérstökum lögum heldur að full 

mannréttindin á við aðra þjóðfélagsþegna væri markmiðið. Þetta var bara áfangasigur. 

Þegar á hólminn var komið var ekki hægt að sleppa tækifærinu að öðlast aukin réttindi 

sama hversu takmörkuð þau væru. Alnæmisfaraldurinn hafði tekið sinn toll á samfélagi 
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samkynhneigðra og því voru þessi lög til að auka á réttindi para í samkynja sambandi 

gagnvart hinum ýmsu stofnunum ríkisins.  

Mikill fögnuður var meðal samkynhneigðra þegar lögin tóku gildi og slegið var upp 

veislu í Borgarleikhúsinu þar sem pör sem höfðu staðfest samvist sína fyrr um daginn 

mættu til að halda upp á daginn. Minnast forsvarsfólk Samtakanna ´78 þessa dags með 

gleði og töldu þessi lög hafa breytt miklu í lífi sínu. Lögin hefðu í raun breytt öllu fyrir hóp 

samkynhneigðra sem varð fyrir vikið þekkt stærð í þjóðfélaginu og breytti viðhorfum 

almennings til frambúðar.  

Allar þær neikvæðnisraddir í þjóðfélaginu höfðu ekki teljanleg áhrif á niðurstöðuna 

þar sem lögin voru samþykkt á Alþingi með 44 atkvæðum á móti 1 atkvæði. Það verður 

að teljast mjög ólíklegt að pólitíkus sem á í hættu að missa fylgi hefði ekki samþykkt svona 

lög ef almenn mótstaða hefði verið fyrir í þjóðfélaginu. Það er eflaust til marks um það 

andrúmsloft á þeim tíma. Forsvarsmenn Samtakanna ´78 sem börðust hvað mest fyrir 

auknum mannréttindum hafa án efa unnið gífurlegt þrekvirki þegar skoðað er hvers konar 

máttarstofnanir þjóðfélagsins var við að etja. Þeim til halds og traust voru hins vegar mikið 

af stofnunum og einstaklingum sem studdu baráttuna til fullra mannréttinda.  

Það er því ljóst að þessi lagasetning hafði gríðarmikil áhrif á allt þjóðfélagið svo ekki 

sé talað um þann hóp sem gat nú öðlast réttindi á við hjúskap karls og konu. Það stendur 

því enn ósvarað hvort þetta hafi verið það sem samkynhneigðir hafi viljað frá upphafi? 

Var það markmiðið að verða eins og hinir ? 
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