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Mikið er ég glöð að þið eruð með þennan bækling ykkur í hönd.

Miklar vonir eru til þess að hann muni nýtast ykkur í starfi og auka

skilning ykkar á málefnum fatlaðs fólks og hinsegin fólks. Það er

mikil gróska í samfélaginu þegar kemur að bættum viðhorfum og

hugmyndum, en fræðsla og þá sérstaklega kynfræðsla hefur ekki

fylgt þessum breytta tíma. Það er allt of oft sem fatlað fólk og

hinsegin fólk fær ekki að sjá fólk eins og sig í kynfræðslu. Markmið

með gerð bæklingsins er að koma kynfræðslu nær því sem hún á að

vera, það er inngildandi og valdeflandi fyrir öll.

 

Ef ég sé ekki fólk eins og mig í mínu námsefni, þá hlýt ég að vera 

ómikilvæg/t/ur.

 

Í bæklingnum verður fjallað um allskonar fólk þegar kemur að kynlífi,

kynheilbrigði og sjálfsfróun. Einnig verður talað um ólík sambandsform,

margbreytileika líkamans, jafnrétti og orðræðu. Listuð eru upp gagnleg

hugtök undir hinsegin regnhlífinni, úr baráttu fatlaðs fólks og hugtök úr

kynjafræði. Nokkrar reynslusögur birtast í bæklingnum til þess að veita

lesendum meiri skilning á því að vera unglingur og tilheyra hópi sem er

jaðarsettur í samfélaginu. Bæklingurinn og greinargerðin sem fylgir er

lokaverkefnið mitt í tómstunda- og félagsmálafræði með kynjafræði sem

aukagrein við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.

 

Flest eru kynverur og öll vilja læra um líkamann sinn. Njótið fræðslunnar og

dreifið henni sem víðast!
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Þessi bæklingur er ætlaður öllum þeim sem langar að víkka skilning sinn

á kynlífi. Tilgangur bæklingsins er að veita fróðleik sem getur svarað

forvitni margra, hann á einnig að virka sem tól fyrir kennara og

leiðbeinendur í skóla- og tómstundaumhverfi til að inngilda og auka

sýnileika hinsegin fólks og fatlaðs fólks í kynfræðslu og í umræðu um

kynlíf. 

 

Kynfræðsla kemur öllum við, sama hvort það sé mismunabreyta til staðar

eða ekki. Í Aðalnámskrá grunnskóla er ekki lögð áhersla á kynfræðslu og

oft er það í höndum kennara og leiðbeinanda að innleiða hana í kennslu.

Það getur verið krefjandi fyrir þau að leita réttra svara þegar

upplýsingaflæði um inngildandi kynfræðslu er lítil. Margbreytileiki

unglinga sýnir okkur þörfina á kynfræðslu sem gerir ekki einungis ráð fyrir

gagnkynja samböndum, smokkum og kynsjúkdómum. Unglingar í dag

þurfa kynfræðslu sem gerir ráð fyrir þeim og vinum þeirra. Kynfræðsla á

að normalíserar alla líkama, allar kynhneigðir, allar kynvitundir, alla

kyntjáningu og öll kyneinkenni. Kynfræðsla á að vera valdeflandi,

sjálfsstyrkjandi og hvetjandi en ekki eitthvað sem veldur skömm, þöggun

eða hræðslu. Það á ekki að vera óþægilegt að tala um kynfræðslu þegar

kemur að fötluðu fólki og hinsegin fólki. 

 

 

Vonandi getur bæklingurinn veitt fólki þá fræðslu sem það þarf til að vera

öruggt að tala um allskonar kynlíf.
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Í gegn um tíðina hefur skömm loðað við kynlíf og kynfræðslu, þá

sérstaklega þegar kemur að jaðarsettu fólki og umræðu um þau sem

kynverur. Inngildandi kynfræðsla þarf endurspegla fjölbreytta líkama,

birta fatlanir sem styrkleika og byggja á því að fatlað fólk megi hafa

áhuga á kynlífi. Hún þarf að gera ráð fyrir ólíkum sambandsformum,

kynhneigðum, kyneinkennum og kynvitundum. Nota þarf kynhlutlaust

orðalag til þess að öll finni sig velkomin í umræðuna. Kynfræðsla þarf að

valdefla nemendur og vinna gegn neikvæðum staðalímyndum. Með því að

tala inngildandi um kynfræðslu geta fleiri séð sig fyrir sér að njóta sín

kynlífi. Öll fræðsla um kynlíf, getnaðarvarnir, hreinlæti og kynsjúkdóma

má ekki miðast einungis við ófatlaða sís-gagnkynhneigða nemendur og

nemendur í gagnkynja samböndum. Kynjakerfið og ableismi á ekki að

setja kynfræðslunni skorður.

 

 

 

4

M I K I L V Æ G I   S A M T V I N N U N A R 

Í  K Y N F R Æ Ð S L U 

ALLS KONAR

F O R R É T T I N D I 

Fólk sem er ekki í ákveðnum jaðarsettum hóp er í forréttindastöðu

gagnvart þeirri jaðarsetningu. Það eru forréttindi að vera hvítur, karl,

óhinsegin eða ófatlaður. Forréttindi auðvelda lífið, þau fjarlægja allar

hindranir sem fólk í jaðarsettum hópum þarf að komast yfir. Það er

mikilvægt að gera ráð fyrir eigin forréttindastöðu, til þess að geta gert sér

grein fyrir þeim hindrunum sem þau sjálf mæta ekki en annað fólk mætir.

Með því að inngilda jaðarsetta hópa í kynfræðslu fær fólk í

forréttindastöðu tækifæri til þess að kynnast því að jaðarsett fólk getur

verið kynverur.



 

 

Feðraveldið, sís-gagnkynhneigð viðmið, ableismi, hinseginfordómar og

aðrir fordómar umlykja allt samfélagið. Þessi atriði eru bæði sýnileg og

hulin í mismunun gagnvart jaðarsettu fólki. Margar hindranir geta komið í

veg fyrir það að jaðarsett fólk fái að vera það sjálft, fái að vera í sambandi

og fái að stunda kynlíf og sjálfsfróun. Fordómar og stofnanavæðing

samfélagsins lítur á fatlað fólk sem eilíf börn eða sem kynlausa

einstaklinga og á sama tíma útskúfar hún hinseginleika. Fjölskyldur,

vinahópar, heimili, heilbrigðiskerfið og skóla- og tómstundaumhverfið

geta skapað, meðvitað og ómeðvitað, óörugg rými fyrir jaðarsetta hópa

með því að leyfa þeim ekki að vera þau sjálf.
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Jafnréttisbarátta endar aldrei og hugmyndir almennings um

jafnréttisparadís og útópíu miðast oft einungis að jafnrétti nokkurra hópa.

Aktívismi, vitundarvakningar og það að nota hvert tækifæri til að standa

upp gegn mismun, niðrandi orðræðu og fordómum styrkir stöðu

jaðarsettra hópa. Að inngilda hinseginleika og fatlanir inn í kynfræðslu er

hluti af baráttu fræðafólks, aktívista og hagsmunafélaga fatlaðs fólks og

hinsegin fólks.

Það er ekki öruggt fyrir hinsegin ungling að koma út ef niðrandi umræða
er í vinahópnum eða inn á heimilinu.
Fatlaður unglingur fær ekki að stunda sjálfsfróun ef fordómar og fáfræði
aðstoðarfólks hans koma í veg fyrir það.
Það er ekki tekið mark á hinsegin pælingum eða uppgötvunum unglings
með þroskahömlun ef ableismi er til staðar.



 

 

S J Á L F S S K O Ð U N  -  S J Á L F S F R Ó U N   

 

 

 

Að kynnast líkamanum sínum er lykill í því að eiga gott samband við hann
og þykja vænt um hann. Sjálfsvirðing skiptir miklu máli í kynlífi. Það að
vera andlega reiðubúin/n/ð, hafa trú á eigin getu og vita eigin mörk er
grundvöllur fyrir gott kynlíf. Óöryggi og vanlíðan getur skapast ef
líkaminn og hugurinn er ekki á sömu blaðsíðu. 
 
Með sjálfsskoðun er hægt að skoða líkamann sinn og snerta hann. Þá er
hægt að skoða kynfærin og örva þau, prófa mismunandi aðferðir, athuga
hvað er best og hvernig hægt er að framkvæma það. Engin kynfæri eru
eins og engum tveimur finnst nákvæmlega það sama gott. Það að byggja
upp jákvæða líkams- og kynímynd er æviverkefni en regluleg sjálfsskoðun
á eigin líkama auðveldar öll samskipti í kynlífi.
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Mörg sambönd eru rómantísk og kynferðisleg en önnur eru einungis
rómantísk eða einungis kynferðisleg. Ekki allt fólk vill stunda kynlíf og
ekki allt fólk vill vera í rómantísku sambandi. Oftast er sambandið milli
tveggja aðila en sum eru í opnum samböndum og eru þá í sambandi með
fleiri en einum aðila í einu, með samþykki allra aðila. Sambönd geta verið
allskonar, óháð kynvitund, kyneinkennum og kynhneigðum fólks.
Hinseginleiki fólks eða fatlanir takmarkar ekki möguleikana þeirra á að
vera í sambandi. 
 
Það er gaman að vera skotin/n/ð og fá fiðrildi í magann vegna hrifningu
gagnvart öðrum einstaklingi. Eitt getur leitt af öðru og mögulega verður
til samband með samþykki allra þeirra sem eiga að því. Sambönd geta
verið bæði heilbrigð og óheilbrigð. Þau sem eru í heilbrigðu sambandi
bera virðingu fyrir líkamlegum og andlegum mörkum hvors annars. Þá
einkennist sambandið af trausti, stuðningi, jafnrétti og hreinskilni þar sem
samskipti eru undirstöðuatriði. Óheilbrigð sambönd einkennast meðal
annars af stjórnsemi og afbrýðisemi sem getur leitt til ofbeldis.

2020
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Hvað erum við
tilbúin að gera?



 

 

L Í K A M A R   O G   A N D L E G U R   U N D I R B Ú N I N G U R 
 

 
Allir líkamar geta stundað kynlíf og sjálfsfróun. Það þarf stundum aukinn
undirbúning, hjálpartæki eða skipulag, en aðalmálið er að nota
hugmyndaflug og útsjónarsemi til að skapa fallega stund. Hægt er að
stunda kynlíf og sjálfsfróun í mörgum mismunandi stellingum, til dæmis
liggjandi, sitjandi í stól eða standandi. Líkaminn er fær um að njóta á
margan hátt og ein stelling hentar ekki öllum. Einstaklingar og pör þurfa
því hver fyrir sig að finna út hvað hentar þeim best. Líkamar fatlaðs fólks
eru færir um að njóta í kynlífi jafnt við líkama ófatlaðs fólks, þar sem
fatlanir takmarka ekki möguleika fólks að stunda gott kynlíf. 
 
Hvernig talað er um líkamann skiptir máli upp á hvernig andrúmsloftið er.
Margt trans fólk talar um líkama sinn eftir sinni kynvitund. Til dæmis eru
trans strákar með bringu og trans stelpur með brjóst, þó svo að engin
læknisfræðileg inngrip, hormónameðferð eða aðgerðir hafa átt sér stað.
Trans fólk getur þurft að takast á við kynama og kvíða vegna líkama síns.
Kynami er tilfinning sem getur skapast þegar kynvitund stangast á við
líkamleg kyneinkenni. Tilfinningin einkennist meðal annars af mikilli
vanlíðan og aftengingu við líkamann, sem getur haft áhrif á líðan trans
fólks í kynlífi. 
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Líkamar eru margbreytilegir. Það er ekki
annars vegar typpi, XY kynlitningar og
pungur og hins vegar píka, snípur, XX
kynlitningar og leggöng. Intersex líkamar
eru með ódæmigerð kyneinkenni sem
geta verið sýnileg á ytri kyn- og
æxlunarfærum. Hvernig intersex fólk
talar um kynfæri sín er undir þeim
sjálfum komið.



Öll sem eru með leg geta farið á túr og oftast byrja þau á túr á
unglingsárunum. Að fara á túr er mjög mismunandi upplifun fyrir öll. Sum
blæða mikið og önnur lítið. Sum fá mikla verki og önnur litla verki.
Sumum líður vel á túr en öðrum illa. Sum vilja tala um það að fara á túr
en önnur ekki. Það má ekki fylgja því skömm að tala um túr og það að
vera á túr. Fólk á ekki að finna sig knúið til að fela túrvörurnar sínar eða
af hverju þau eru með verki eða forfallast. Á túr notar fólk ýmist
tíðarbikar, túrnærbuxur, tíðabindi eða túrtappa til að safna blóðinu
saman. 
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Til þess að geta notið sín í
kynlífi skiptir máli að vera
tilfinningalega undirbúin/n/ð.
Fólk nýtur ekki kynlífs jafn
mikið og á erfiðara með að fá
fullnægingu ef hausinn er ekki
á réttum stað. Kynlíf hefur sem
minnst með líkamann að gera
og sem mest með andlegt
hugarástand og samskipti að
gera.

T Ú R 

Það er allt í góðu lagi að stunda
kynlíf og sjálfsfróun á túr. Hjá
sumum dregur það úr túrverkjum
að stunda kynlíf og aðra
hreyfingu. Það er að setja
handklæði undir líkamann ef
legið er í rúmi og fara síðan í
sturtu eftir á.



 

 

V E R J U R 
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Smokkar er mjög fjölhæfir og ættu alltaf að vera innan handar þar sem
þeir eru bæði kynsjúkdómavörn og getnaðarvörn. Smokkar eru meðal
annars settir á typpi áður en það fólk stundar kynlíf í leggöng, munn eða
endaþarm. Það er einnig hægt að nota þá á fingurna fyrir hreinlæti þegar
kemur að kynlífi með fingrum á sníp, í leggöng og endaþarm. Það er
mikilvægt að muna að fara aldrei beint úr endaþarm í leggöng eða munn
án þess að skipta um smokk. Einnota hanskar geta einnig virkað sem
puttasmokkar.  
 

Önnur leið til að nota smokkinn er að búa til töfrateppi, þá er hann
klipptur og myndað er teppi sem hægt er að leggja á píku eða
endaþarmsop fyrir munnmök. Við kynlíf er gott að fylgjast með
smokknum eða töfrateppinu reglulega til þess að athuga hvort allt sé
á sínum stað. 



Kynsjúkdómar smitast frá einni slímhúð til annarrar. Smokkurinn,
töfrateppið og einnota hanskar eru einu verjurnar sem eru vörn gegn
kynsjúkdómasmitum. Verjur eiga alltaf að vera til staðar, ekki síður
fyrir pör sem eiga eftir að fara í kynsjúkdómatékk. Verjur þurfa að vera
til staðar þó einstaklingur sé á hormónavörn, til þess að hindra
kynsjúkdómasmit. Smokkar og hormónaverjur eru notaðar til þess að
koma í veg fyrir óléttu við beinar samfarir, typpi í píku. Trans og
intersex fólk sem hefur farið í aðgerðir á kynfærum sínum þarf að
nota verjur til að hindra kynsjúkdómasmit þrátt fyrir mögulega
ófrjósemi. 
 
Smokka er oft hægt að fá frítt hjá skólahjúkrunarfræðingi,
námsráðgjafa, í félagsmiðstöðvum og hjá Samtökunum ‘78. Smokkar
eru seldir í matvöruverslunum, sjoppum og apótekum. Það er best
fyrir dagsetning á smokkum og þeir þurfa að snúa á ákveðin veg.
Þegar smokkur er settur á typpi eða kynlífstæki er mikilvægt að halda
í efstu totuna þegar smokkurinn er dreginn niður, til þess að forðast
loftbólur. Sleipiefni dregur úr líkunum á að smokkurinn rifni og gerir
kynlífið þægilegra og ánægjulegra fyrir öll. Það virkar ekki sem
getnaðarvörn að taka typpið úr leggöngum fyrir sáðlát því sæðisvökvi
kemur úr typpinu fyrir sáðlát.
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S A M Þ Y K K I
 

 
Grundvöllur samþykkis og samskipta er það að vita að hvert og eitt á sinn
eigin líkama. Annað fólk en það sjálft á ekki rétt á að gera eitthvað við
líkamann þeirra án þeirra samþykkis. Með þessar áherslur er hægt að læra
að það megi ekki gera eitthvað við líkama annarra án þeirra samþykkis. 
 
Samþykki í samböndum, kynlífi og öðrum samskiptum snýst um að að
koma frá sér, með tali eða annarri tjáningu, skýru og meðvituðu jákvæðu
svari. Það er mikilvægt í öllum samskiptum og athöfnum að allir
þátttakendur séu meðvitaðir og líði vel með samskiptin hverju sinni.
Samþykki er stöðugt samtal sem er alltaf hægt að draga til baka. Að taka
eftir og taka mark á vanlíðan eða ef einstaklingurinn vill stoppa, taka pásu
eða hætta er mikilvægt í öllum samskiptum, ekki síst í kynlífi. Það er töff
að tala saman og fá samþykki fyrir nýjum stellingum, snertingum, auknum
hraða o.s.frv. Það er ekki vandræðalegt að taka stöðuna og spyrja
spurninga í kynlífi, þar sem samtalið skapar betra kynlíf. Þetta á við í öllu
kynlífi, sama hversu vel einstaklingarnir þekkjast. Það að vera í sambandi
er ekki það sama og samþykki. 
 
Munurinn á nauðgun og kynlífi er samþykki, ef skýrt og meðvitað
samþykki er ekki til staðar er um nauðgun að ræða. Þvingað samþykki er
ekki samþykki. Það þarf alltaf að spyrja og alltaf að fá samþykki!
 

 

 

Má ég taka þig úr bolnum?

Finnst þér þetta gott?

Eigum við að halda áfram?
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Kynlíf getur skapað jákvæðar tilfinningar, veitt ánægju og
sjálfsöryggi. Samþykki, traust, ábyrgð og virðing einkenna gott kynlíf.
Það er misjafnt hvort eða hvenær fólk byrjar að stunda kynlíf því það
er einstaklingsákvörðun. Kynlíf getur verið allskonar snertingar, á þá
staði sem veita vellíðan, með sjálfum sér eða öðrum. Kynfæri eru
ekki það eina sem skiptir máli í kynlífi heldur er hægt að nota allan
líkamann, tjáningu og samskipti. Það er engin rétt aðferð við það að
stunda kynlíf og eru möguleikarnir endalausir. Kynlíf er miklu meira
og fjölbreyttara en samfarir (typpi í píku). Samskipti, munnmök,
endaþarmsmök, kynlífstæki, nota fingurna og allan líkamann er
skilgreiningin á kynlífi.

 

 

K Y N L Í F
 



 

 

K Y N L Í F 
 Það að tala saman í kynlífi er besta leiðin til þess að finna út hvað virkar
best, hvaða hreyfingar eru góðar og hvaða hreyfingar eru ekki góðar. Það
að gefa leiðbeiningar styrkir kynlífið, en samskiptaleysi getur leitt til
óöryggis, óþæginda og misskilnings. Það má hætta hvenær og hvar sem
er í kynlífi og það er mikilvægt að fylgjast með hvort einhver líti út fyrir
það að vilja hætta. Öruggara kynlíf einkennist af reglulegu
kynsjúkdómatékki, notkun verja og sleipiefnis, nýjum verjum eftir
endaþarmsmök og auðvitað skýru og meðvituðu samþykki.
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Mörg sem stunda kynlíf kjósa að nota kynlífstæki, bæði við sjálfsfróun og
með öðrum. Til eru titrarar, snípsugur, múffur, strap-on og fleiri tæki. Það
er mikilvægt að fá leiðbeiningar um þrif með þeim og setja smokk á þau
ef þau eru notuð af fleiri en einum aðila. Sleipiefni úr vatni eða sílikoni
henta best. Það má hvorki nota sílikon sleipiefni á sílikonhúðuð
kynlífstæki né sleipiefni sem eru úr olíu.



Í kynlífi getur fólk fengið fullnægingu sem er spennulosun við
kynferðislega örvun, hún getur varið mislengi og mismunandi
tilfinningar fylgja. Fullnægingin á ekki að þurfa að vera endapunktur
eða markmið kynlífs, það má hætta fyrr eða halda áfram eftir
fullnægingu. Það er einnig ólíklegt að þau sem eru að stunda kynlíf
fái fullnægingu á sama tíma, ef þau fá hana yfir höfuð. Flest sem eru
með sníp fá ekki fullnægingu nema með örvun hans. Efsti hluti
snípsins er staðsettur efst milli innri skapabarma og er varinn með
snípshettunni. Hann liggur alla leið niður að leggangaopinu og er
eina líffærið sem er einungis gert fyrir kynferðislega ánægju.
Snípurinn bleytir sig ekki sjálfur svo það er mikilvægt að nota
sleipiefni á hann. Það er hægt að nudda, sjúga og sleikja snípinn, en
það er gott að byrja hægt og fá svo leiðbeiningar um að fara hraðar
eða fastar, meira til hægri eða meira til vinstri. Önnur fá fullnægingu
meðal annars við örvun í leggöng, endaþarm, með örvun á typpi eða
með hugsunum.
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K Y N L Í F 
 Endaþarmsmök eru stór þáttur í kynlífi margra. Í endaþarmsmökum er
ýmist notað typpi, fingur eða leikföng. Sleipiefni er aðalatriðið þegar
kemur að endaþarmsmökum. Vöðvarnir í endaþarminum eru sterkir og eru
vanir því að það sem þeir fást við sé á leiðinni út um endaþarmsopið en
ekki inn um það. Þess vegna er mikilvægt að vera afslappaður og slakur.
Það er eðlilegt að það komi smá kúkur í endaþarmsmökum.
Endaþarmurinn geymir ekki mikið magn af kúk nema rétt á meðan fólk
þarf að kúka. Hann nær því að halda sér nokkuð hreinum án aðstoðar. Það
er alveg nóg að fara í sturtu og þrífa svæðið vel. En sum vilja þrífa
endaþarminn og kallast það ferli skolun (e. douching). Þá er notuð
stólpípa eða sambærilegt tæki til þess að skola endaþarminn. Við skolun
er notað vatn eða aðrir öruggir vökvar, en það er þarf að passa hitastig
vatnsins sem er notað. Það er sniðugt að nota fingur til að finna hvort
vöðvinn sé orðinn nógu slakur, draga andann djúpt og stinga
skolunartólinu inn. Það getur verið sniðugt að hafa sleipiefni við hendina
við skolun, svo ferlið sé ekki óþægilegt. Skolun á ekki að framkvæma í
flýti og það er mikilvægt að þvo sér vel eftir á.  Það er mikilvægt að skola
ekki oftar en annan hvern dag því það fer illa með slímhúðina í
endaþarminum og getur valdið óþægindum og sárum. 
 
Þegar öllu er á botninn hvolft er það einstaklingurinn sjálfur sem skilgreinir
sitt kynlíf, með hverjum, hve oft og hvernig það er stundað.
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O R Ð R Æ Ð A 

Niðrandi og úreld hugtök og brandarar skapa óörugg rými fyrir jaðarsett
fólk. Stöðva og leiðrétta á alla umræðu sem þessa. Fyrirmyndir í
kennslustofum, íþróttaæfingum og félagsmiðstöðvum geta stuðlað að
viðhorfsbreytingum um staðalímyndir með því að leiðrétta niðrandi
orðræðu og nota hana ekki sjálf. Kynja- og jafnréttisfræðsla í skólum
getur dregið úr fordómum og niðrandi orðræðu.
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O F B E L D I  -  S K Ö M M 

TW: Ofbeldi á aldrei rétt á sér og ofbeldi er aldrei þolandanum að kenna
eða afsökunarvert. Jaðarsett fólk, þar á meðal fatlað fólk og hinsegin fólk,
er í áhættuhóp að verða fyrir ofbeldi og þá sérstaklega fatlaðar konur og
trans konur þegar kemur að kynferðisofbeldi. Drusluskömmun,
nauðgunarmenning, kynjakerfið, meginstraums klám, hinseginfordómar,
ableismi og eitruð karlmennska eru meðal menningartengdra atriða sem
geta ýtt undir ofbeldi. Því gegnir inngildandi fræðsla og upplýsingaflæði
lykilhlutverki í baráttunni gegn andlegu, líkamlegu, kynferðislegu og
stafrænu ofbeldi. Öll eiga það skilið að leita sér hjálpar í kjölfar þess að
verða fyrir ofbeldi. Það er hægt að ræða ofbeldi við vini, fjölskyldu,
starfsfólk í skóla- og tómstundaumhverfi og við félagssamtök jaðarsettra
hópa til að fá stuðning og hjálp gegn ofbeldi. Einnig eru félög og
heilbrigðisstofnanir út um allt land sem taka á móti þolendum
kynferðisofbeldis og veita stuðning, ráðgjöf og læknisaðstoð 
(nánar á bls. 32).



Ég er hinsegin sís-stelpa með ekkert svo typical kyntjáningu, mikill gaur
í mér en samt líka prinsessan hennar mömmu. Ég versla lang oftast föt
í karladeildinni, þó mér finnst persónulega að föt ættu ekki að vera
kynjuð. Mig langar í brjóstnám, brjóstin mín eru falleg en mér finnst
þau ekki passa á mig eða við kyntjáninguna mína. Fyrst var ég smeyk
við það að fara gegn stöðlum samfélagsins, þá reglum kynjakerfisins.
Að vera stelpa án brjósta finnst fólki örugglega fáránlegt. Í dag er ég
umkringd fólk sem veitir mér innblástur til að gera það sem mig langar
og það sem mér finnst réttast. Ég er spennt fyrir aðgerðinni, nýju
bringunni minni og ætla aldrei að hætta að brjóta reglur
kynjakerfisins.

Ég er háskólastúdent, nota fornöfnin hún/hana, er hinsegin og fötluð
kona. Ég vildi óska þess að einhver hefði sagt mér að kynlíf væri svo
miklu meira en bara typpi inn í píku. Að snerting, lykt, hljóð, nánd og
stundum bragð er allt hluti af þessu og alls ekki nauðsynlegt að
kynfærin komi í návígi við hvort annað. Ég hefði viljað vita meira um
snípinn, kynheilbrigði píkunnar (annað en typpi inn í píku -> barn fæðist
9 mánuðum síðar), hinsegin málefni og hormóna starfsemina sem á
sér stað við kynlíf og fullnægingu. Að einhver hefði sagt mér að
sjálfsfróun er 100% eðlileg og ekki bara fyrir fólk með typpi. Ég hefði
einnig viljað vita að ég mætti vera kynvera, hafa óskir, langanir og þrár
- þó svo ég notist við hjólastól. Að fatlað fólk væri hvorki kyn- né
kynhneigðar laust. 

Ég hefði viljað vita svo miklu meira 
sem unglingur:
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Ég vildi að ég hefði fundið orðið eikynhneigð fyrr. Þegar ég var yngri
fannst mér ég aldrei vera alveg eins og vinir mínir og þessi tilfinning
magnaðist upp á unglingsárunum. Jújú, ég varð alveg hrifinn af fólki
eins og flestir í kringum mig en það var samt eins og eitthvað væri
öðruvísi hjá mér heldur en krökkunum í kringum mig. Flestir voru farnir
að tala um kynlíf í efstu bekkjum grunnskóla en mér fannst það
óþægilegt og ég skildi ekki af hverju það þurfti alltaf að blanda
einhverju kynferðislegu í málið, að mér fannst. Ég fann orðið asexual
(eikynhneigð) fyrir slysni einhvers staðar á netinu í byrjun menntaskóla
og allt varð skýrara. Sumt fólk, þar á meðal ég, finnur ekki fyrir
kynferðislegri aðlögun og það er allt í lagi! Sumir stunda sjálfsfróun,
sumir stunda kynlíf, sumir finna fyrir rómantískri aðlögun eða verða
ástfangnir – og sumir ekki. En þetta er hluti af eðlilegri flóru
kynhneigða, rétt eins og samkynhneigð, gagnkynhneigð og
tvíkynhneigð. Eikynhneigð er ekkert sem þarf að skammast sín fyrir eða
laga – og ég vildi að ég hefði vitað það fyrr.

Ég er hinsegin og skilgreini mig í dag sem sís lesbía. Í unglingadeild var
ég byrjuð að pæla í því hvort ég væri hinsegin, hef farið mikið fram og
til baka með hvernig ég skilgreini mig. Hef mátað við mig allskonar
kyntjáningu, frá mjög karllægri í mjög kvenlega. Ég prófaði meira að
segja að nota önnur fornöfn um mig í svona viku, bara upp á fun-ið. Á
tímabili var dagamunur á því hvaða kynhneigð ég notaði um mig. Í dag
er ég búin að finna mitt jafnvægi, svona allavega í bili. Mér finnst gaman
að ögra því hvernig kynjakerfið vill hafa mig. Kynjakerfið er mótanlegt
eftir því hvernig samfélagið mótar það. Skilningur minn á því hver ég er
og hver ég vil vera er bara undir mér komið á hverjum tíma. Það er í
lagi að skipta um skoðun, það er í lagi að prófa sig áfram. Ég er
spennt að sjá hvernig ég mun þroskast og breytast og finna mig meira
og meira.
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Ég er 16 ára kynsegin manneskja í menntaskóla (þegar þetta gerðist).
Mér hefur tekist að deita einhvern lengur en 2 vikur í fyrsta sinn og ég
finn á mér að hvað úr hverju fer að koma að því. Því sem allir tala svo
mikið um. FYRSTA SKIPTINU! Ég er ekki beint stressað, meira spennt.
Veit ekki alveg hverju ég á að búast við en ég er búið að vera að fróa
mér frá því ég var 7 ára svo ég þekki a.m.k. eigin líkama frekar vel. Eitt
kvöldið liggur þetta í loftinu, þessi áþreifanlega spenna. Í hita leiksins
færi ég hendina neðar og ofan í nærbuxurnar hans. Ég stoppa. Getur
það vera.... að hann sé í alvörunni með svona stórt typpi??? Í
ringulreiðinni æli ég út úr mér „Hann mun ekki komast inn.“ Hann lítur
upp með spurnaraugum. „Hvað meinarðu?“ Í þessum nýfundna
vandræðaleika sting ég upp á því að við prufum samt. Eftir smá
bankbank er víst að það er enga inngöngu að fá. Ég er einfaldlega of
nýtt í þessu og hann virðist engin ráð hafa. Við höldum samt áfram að
kúra og eftir smá stund færist aftur hiti í leikinn. Við enduðum á því að
gera allskonar hluti þetta kvöld sem voru frábærir, þó kynlífið hafi ekki
innihaldið beinar samfarir. Kynlíf er allskonar og þarf ekki að innihalda
typpi inn í rass/píku heldur bara allt sem manni langar og hefur
hugmyndaflug í og fær samþykki fyrir.

Ég er 23 ára lesbía, þó að mér finnist orðið lesbía hljóma frekar
miðaldra. Ég og kærastan mín förum báðar reglulega á túr en næstum
aldrei á sama tíma svo við erum á túr í næstum tvær vikur í hverjum
mánuði. Um daginn fannst mér kærastan mín voða sæt þegar hún kom
úr sturtu. Eitt leiddi af öðru og fyrr en var vorum við komnar upp í rúm.
Mundum svo að hún var á túr svo við sóttum okkur handklæði og
settum undir okkur í rúmið. En þegar man notar hendurnar, andlitið og
bara allan líkamann í kynlífi þá er erfitt að halda túrblóðinu á
handklæðinu. Það var samt voða rómantískt eitthvað að kúra saman
allar út í túrblóði. Er rauður ekki litur ástarinnar?
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Ég er tvíkynhneigð stelpa. Ég hafði verið gagnkynhneigð í 20 ár þar til ég
kolféll fyrir einni stelpu þegar ég byrjaði í háskóla. Rússíbaninn í hausnum
fylgdi í kjölfarið: „Af hverju er ég að uppgötva þetta núna?“, „Af hverju er ég
ekki búin að pæla í þessu fyrr?“ Á þessum tíma vissi ég ekki neitt um
hinseginflóruna og mér fannst hinsegin fólk vera “skrítið fólk”. Ég hafði aldrei
haft neinar hinsegin fyrirmyndir og ekki einu sinni dottið í hug að afla mér
upplýsingar um það. Þegar á þessu stóð skildi ég ekkert hvernig ég gæti
mögulega vitað það hver kynhneigð mín væri. Mér fannst ég þurfa að vera
all in - eða all out til þess að „sanna“ það fyrir foreldrum mínum og
systkinum og „sanna“ það fyrir kærustu minni að ég gæti virkilega verið
svona ástfangin af henni. Mér fannst lesbíu stimpillinn þó aldrei eiga neitt
sérstaklega vel við mig og ég fór í gengum margar útgáfur af sjálfri mér -
sem var reyndar eins frelsandi og margir hafa lýst. Í dag á ég kærasta,
eitthvað sem ég hélt að ég ,,gæti aldrei átt” eftir að ég kom út í fyrsta skipti.
Kjarni málsins er raunar sá að það hefði verið töluvert auðveldara fyrir mig
að átta mig á sjálfri mér ef ég hefði bara leyft mér að gera það á mínum
hraða. Ég fann fyrir pressu frá fólki að skilgreina mig og fór síðan að haga
mér eftir því. Mig langar að segja við alla sem eru í þessum aðstæðum og
eru áttavilltir að taka ykkar tíma til þess að finna það út hvernig ykkur líður í
garð einhvers annars. Þú þarft ekki gefa nein svör strax. Þú getur verið hvað
sem þú vilt eða ekki neitt þess vegna, því þú ræður hreinlega ekki við það
hverjum þú hrífst af.

Ég er ungur hommi og nota fornafnið hann. Ég byrjaði að stunda kynlíf í
framhaldsskóla og þótti það mjög stressandi. Ég áttaði mig ekki á því að
undirbúningurinn fyrir endaþarmsmök gæti tengst kynlífinu og væri
eitthvað sem ég gætið notið að gera einn eða með öðrum. Núna veit ég að
það að þetta er ekki tabú að tala um kynlíf, það er betra því þá læri ég svo
mikið nýtt með því að opna umræður um það.



 

 

H U G T Ö K 

24

ALLS KONAR

Jaðarsettir hópar eru hópar í samfélaginu sem verða fyrir mismunun sem
veldur því að þeim er ýtt út á jaðar samfélagsins með fordómum, öráreitni
og ofbeldi. Einstaklingar sem eru jaðarsettir mæta oft óvirðingu frá
samfélaginu og þurfa mörg hver að berjast á hverjum degi fyrir tilvist
sinni og réttindum. 
 
Öruggari rými eru sköpuð  fyrir fólk sem er jaðarsett með virðingu,
fræðslu og opinni umræðu í rýminu. Í þeim geta öll verið þau sjálf án þess
að þurfa að fela, bera skömm eða finna fyrir mismunun. Öruggari rými eru
aðgengileg og opin öllum, þar leiðréttir fólk sig eða aðra ef þau mismæla
sig eða nota niðrandi orðræðu og sjálfsskilgreiningar fólks eru ekki
dregnar í vafa. Í öruggari rýmum er leyfilegt að brjóta reglur kynjakerfisins
án þess að mæta fordómum. Tilgangur öruggari rýmis er að andæfa
rasisma, ableisma, hinseginfordóma og kvenfyrirlitningu. En þó er aldrei
hægt að ábyrgjast það, þar sem það þarf ekki mera en eina manneskju
eða atvik til þess að gera rýmið óöruggt.
 
Samtvinnun er þegar jaðarsett félagsleg staða fólks á grundvelli t.d.
fötlunar og hinseginleika, tvinnast saman. Tveir eða fleiri þættir geta haft
áhrif samtímis á tækifæri fólks og það verður að taka tillit til þess. 
 
Mismunabreyta er staða eða atriði sem jaðarsetur fólk. Það geta verið
fleiri en ein mismunabreyta sem jaðarsetur einstakling og þá tvinnast þær
saman. Dæmi um mismunabreytur sem fólki er mismunað fyrir;
hinseginleiki, fötlun, uppruni, húðlitur og efnahagur.
 
Jafnrétti er hugmyndin um jafnan rétt allra einstaklinga í samfélaginu. Þá
er ekkert rými fyrir mismunun, stigveldi eða forréttindi. Jaðarsettir hópar
berjast fyrir jafnrétti fyrir sig og önnur í sambærilegri stöðu. Jafnrétti er
ekki náð fyrr en allir jaðarsettir hópar hafa náð jafnrétti á við aðra.
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Forréttindi eru þau auknu tækifæri og réttindi sem fólk hefur fyrir það eitt
að vera ekki jaðarsett. Fólk fæðist inn í forréttindastöður og er vant að
hafa þau. Það getur þess vegna verið flókið að horfast í augu við eigin
forréttindastöðu og taka eftir henni. Það eru forréttindi að vera hvítur,
ófatlaður, gagnkynhneigður, sís maður.
 
Feðraveldið er félagslegt kerfi sem útilokar, undirskipar og kúgar konur
og aðra hópa sem eru jaðarsettir. Það staðsetur karla í forréttindastöðu á
hærri stall heldur en aðra hópa samfélagsins og gefur þeim aukin
tækifæri í lífinu. Í feðraveldinu hafa karlar meiri völd bæði innan
heimilisins og almennt í samfélaginu.
 
Fötlun er afleiðing af samfélagslegu fyrirkomulagi sem undirokar og
aðgreinir fatlað fólk frá ófötluðu fólki. Samfélagið er búið til af ófötluðu
fólki fyrir ófatlað fólk. Með þeim hætti stafa hindranir fatlaðs fólks ekki
vegna líffræðilegra orsaka heldur vegna félagslegra, efnahagslegra,
pólitískra og menningarlegra hindrana. Fatlað fólk mætir kerfisbundnum,
stofnanabundnum, heilbrigðistengdum og félagstengdum fordómum,
mismunun og öráreitni daglega.
 
Ableismi er hugtak yfir kerfisbundið misrétti gagnvart fötluðu fólki.
Ableismi viðheldur hugmyndum ófatlaðs fólks um að fatlað fólk sé gallað,
furðulegt og óverðmætt. Birt ing ar myndir ableisma eru meðal annars
aðgengisleysi, fordómar, mismunun, forræðishyggja og í niðrandi
orðanotkun beint eða óbeint að fötluðu fólki. 
 
Sís gagnkynhneigð viðmið eru þau viðmið sem eru í samfélaginu sem
ganga út frá því að öll séu bæði gagnkynhneigð og sís. Gert er ráð fyrir
því að allir menn séu sís og að þeir finni sér konu sem er líka sís, að þau
gifti sig og stofni fjölskyldu.
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Kynjakerfið er ósýnilegar reglur sem byggja á kynjatvíhyggju, það að
kynin séu einungis tvö. Reglurnar segja hvernig strákar eiga að vera og
hvernig stelpur eiga að vera. Það nær utan um það hvernig fólk á að leika
sér, hvernig fólk má klæða sig, hvernig líkamar fólks eiga að líta út og í
hverjum fólk á að vera skotin í. Hinsegin fólk brýtur reglur kynjakerfisins
með því að vera til. Kynjatvíhyggjan er hugmyndafræði sem er viðheldur
kynjakerfinu og feðraveldinu.
 
Hinsegin - LGBTQQIAAP+ er regnhlífarhugtak yfir öll þau sem skilgreina
sig utan samfélagslegs norms þegar kemur að kynvitund, kynhneigð og
kyneinkennum. Hugtakið hinsegin var áður notað á niðrandi hátt, en
hinsegin fólk tók orðið í sínar hendur og breyttu viðhorfi samfélagsins til
orðsins til hins betra. Stafarunan hér að ofan er oft nefnd þegar verið að
fjalla um hinsegin málefni og tákna stafirnir ensku hugtökin: Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, Intersex, Asexual, Ally,
Pansexual og fleiri hópar hinsegin fólks. 
 
Að koma út er segja einhverjum öðrum en gæludýrinu sín frá
hinseginleika sínum. Það er erfiðast að koma út í fyrsta skiptið, en það
verður mikið auðveldara með tímanum. Það er engin ein rétt leið til að
koma út. Kennarar, námsráðgjafar eða leiðbeinendur eiga að vera til
staðar fyrir nemendur í hinsegin pælingum. Það er mikilvægt að öll geri
sér grein fyrir því að það má ekki segja frá hinseginleika annarra nema
með samþykki þess sem um ræðir. 
 
Intersex er regnhlífarhugtak yfir fólk sem er með meðfædd ódæmigerð
kyneinkenni. Þessi líffræðilegi breytileiki getur verið sjáanlegur við
fæðingu en margir koma í ljós seinna um ævina. Intersex ungabörn með
sjáanlega intersex eiginleika eru oft send í fegrunaraðgerðir, án upplýsts
samþykkis, á kynfærum þeirra til þess að þau passi í staðla samfélagsins.
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Markkynja er að vera með dæmigerð kyneinkenni. Það er samfélagslegt
norm að vera markkynja svo fólk gerir ráð fyrir því að öll séu markkynja. 
 
Kynvitund er hvernig upplifunin er á eigin kyni. Öll hafa kynvitund og hún
segir til um það hvernig við viljum vera. Kynvitund hefur ekkert með
kynfæri, líffræði eða útlit að gera. 
 
Sís fólk eru þau sem eru sátt í því kyni sem það var úthlutað við fæðingu.
Að vera sís er norm samfélagsins, því fólk gerir ráð fyrir að öll séu sís. 
 
Trans er regnhlífarhugtak sem nær yfir öll þau sem skilgreina kynvitund
sína á skjön við það kyn sem þeim var úthlutað við fæðingu. Kynhneigðir
trans fólks eru jafn fjölbreyttar og sís fólks, því kynvitund hefur ekki áhrif
á kynhneigð. Trans konur eru konur sem var úthlutað karlkyni við
fæðingu, en þær tala um sig í kvenkyni í nútíð, fortíð og framtíð og nota
kvenmannsnöfn. Trans karlar eru karlar sem var úthlutað kvenkyni við
fæðingu, en þeir tala um sig í karlkyni í nútíð, fortíð og framtíð og nota
karlmannsnöfn. Trans fólk sem skilgreinir sig utan kynjatvíhyggjunnar er
kynsegin. 
 
Kynsegin einstaklingar skilgreina sig hvorki einungis sem karl né konu.
Kynvitund þeirra getur verið blanda af báðu, flakkað á milli eða eitthvað
allt annað. Kynjatvíhyggja samfélagsins útskúfar kynsegin fólki t.d. í
sturtuklefum, stelpu-og strákakvöldum í félagsmiðstöðvum og
spurningakönnunum með því að gera ráð fyrir einungis tveimur kynjum.
Kynsegin fólk notar oft hlutlaus persónufornöfn og notar hvorugkyns
beygingar á lýsingarorðum um sjálft sig.
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Fornöfn eru fjölbreyttari en einungis hann og hún. Mörg sem eru kynsegin
kjósa að nota hlutlaus persónufornöfn um sjálft sig. Þess vegna er
mikilvægt að kynna sig með fornafni ásamt nafni og biðja önnur í rýminu
að gera slíkt hið sama. Þannig er hægt að skapa aðstæður þar sem fólk
getur kynnst sig með sínu rétta nafni og fornafni. Dæmi um íslensk
fornöfn eru: Hán - Hé - Hín - Héð - Þau - Það.
 
Kynhneigð segir til um hvernig fólk laðast að öðru fólki. Þá eru
gagnkynhneigð, samkynhneigð, tvíkynhneigð, pankynhneigð, eikynhneigð
dæmi um kynhneigðir en þær eru ótal fleiri. Kynhneigð fólks getur breyst,
því það er í lagi að prófa sig áfram eða skipta um skoðun. Kynhegðun
fólks segir ekki til um kynhneigð þeirra þar sem atvik, hegðun eða
athafnir hafa ekki áhrif á kynhneigð. Sjálfsskilgreiningarvaldið trompar
allt þegar kemur að því hver kynhneigðin er, aðeins einstaklingurinn
sjálfur getur tekið ákvörðun um kynhneigðina sína.
 
Eikynhneigð er kynhneigð sem fólk hefur sem laðast lítið eða ekkert
kynferðislega að öðru fólki. Rómantísk aðlöðun getur þó verið til staðar
sem og mismunandi sambandsform. Eikynhneigð hvers og eins er
mismunandi og fólk er til í að gera mismunandi hluti, jafnvel suma
kynferðislega. Samskipti og samþykki er lykilþáttur í því að finna rými þar
sem öllum líður vel. Ólíkt skírlífi, sem er að velja að stunda ekki kynlíf, þá
er eikynhneigð kynhneigð sem er á rófi. Eikynhneigð er líka
regnhlífarhugtak fyrir eirómantíkt, það að vilja ekki vera í rómantískum
samböndum, gráa eikynhneigð, að finna til lítillar kynferðislegrar
löngunnar og demí eikynhneigð, að finna aðeins til kynferðislegra
langana ef tilfinningaleg tengsl eru þegar til staðar.
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Fjölkærni er það að geta elskað fleiri en einn einstakling í einu, á
rómantískan og/eða kynferðislegan máta. Fjölkærni er ekki það sama og
að halda fram hjá og er heldur ekki það sama og fjölkvæni. Samskipti og
samþykki allra í sambandinu er höfð í fyrirrúmi svo þau séu öll á sömu
blaðsíðu.
 
BDSM-hneigð er regnhlífarhugtak yfir fólk sem hefur áhuga á
valdaskiptum í kynlífi og/eða í sambandinu. Grundvallarreglur BDSM eru
þær að BDSM sé öruggt, meðvitað og samþykkt. B stendur fyrir bindingar,
D stendur fyrir drottnun, S stendur fyrir undirgefni og sadisma og M
stendur fyrir masókisma. 
 
Kyntjáning er það hvernig fólk tjáir kynvitund sína. Hún getur meðal
annars veriðkarlmannleg, kvenleg, blanda af báðu eða óháð
kynjatvíhyggjunni. Hinsegin fólk er oft dæmt út frá kyntjáningu sinni. Til
að tryggja öryggi sitt getur hinsegin fólk þurft að fela kyntjáningu sína
svo hún falli betur að reglum kynjakerfisins. 
 
Öráreitni eru stutt og hversdagsleg samskipti, hegðun eða atvik sem
sendir niðrandi skilaboð til hópa sem eru jaðarsettir. Öráreitni getur bæði
verið meðvituð og ómeðvituð hegðun sem jaðarsett fólk mætir vegna
viðmiða samfélagsins.
 
Áreitni er ágengni, átroðningur eða það að sýna einhverjum óvelkomna
athygli. Áreitni er hegðun sem er sýnd gagnvart einhverjum sem kærir sig
ekki um hana. Kynferðisleg áreitni getur verið orðbundin, táknræn og/eða
líkamleg eins og niðurlægjandi brandarar, óviðeigandi snerting,
kynferðislegar athugasemdir eða óvelkomnar beiðnir. Kynferðisleg áreitni
er oft beint að konum og jaðarsettu fólki með það markmið að knýja þau
til undirgefni og gera lítið úr þeim.
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Ofbeldi er líkamleg, andleg, kynferðisleg eða stafræn hegðun sem felur í
sér ógn, hótun, stjórnun og/eða þvinganir. Einstaklingurinn sem beitir
ofbeldinu ber alltaf ábyrgðina á því, það er aldrei þolandanum að kenna.
Enginn á skilið að upplifa ofbeldi af neinu tagi.
 
Drusluskömmun er eitt af þeim viðhorfum sem einkenna
nauðgunarmenningu,  sem er normalíserandi viðhorfum samfélagsins
gagnvart kynferðisofbeldi. Konur mæta kúgun, eru hlutgerðar og eiga að
fylgja reglum kynjakerfisins. Í Druslugöngunni, frá 2011, eignar fólk sér
druslustimpilinn, tekur valdið í sínar hendur þannig að það sé ekki hægt
að nota orðið gegn þeim. Markmið göngunnar er að skila skömminni með
því að vekja athygli á því að það eru gerendur sem bera ábyrgð á
kynferðisofbeldi. Einnig að konur mega stunda mikið kynlíf, klæða sig
eins þær vilja og haga sér illa.
 
#FreeTheNipple eða brjóstabyltingin er andóf gegn hrelliklámi og þeim
kynferðislega stimpli sem brjóst hafa. Viðhorfsbreyting er nauðsynleg þar
sem það er enginn munur á geirvörtum fólks.
 
Klám er mjög flókið hugtak með mismunandi markmið. Klám getur verið í
formi kvikmynda, myndbanda, ljósmynda, teikninga, frásagna og ljóða.
Aðgengi að klámi er meira heldur en aðgengi að kynfræðslu svo það er
mikilvægt að unglingar séu meðvitaðir um það að í klámi eru óraunhæfar
birtingarmyndir kynlífs og er það ekki gott efni til kynfræðslu. Klám ýtir
undir óraunhæfar útlitskröfur og væntingar til frammistöðu í kynlífi.
Meginstraums klám er búið til af körlum fyrir karla, þar sem konur eru
niðurlægðar og birtingarmynd klámsins er ofbeldisfull. Birtingarmyndir
jaðarsettra hópa í klámi eru oft blætisgerðar og er hlutverk þeirra ekki að
njóta. Leikstjórinn og kvikmyndaframleiðandinn Erika Lust brautryðjandi í
framleiðslu feminísks kláms. 
 



 

 
A Ð G E N G I   B Æ K L I N G S I N S 
 

 

 

Rafræn útgáfa finnst á vefsíðunni Issuu. Þar er er hægt að finna útgáfu á
íslensku og á ensku. Fræðslubæklingurinn á heima á öllum
starfsvettvöngum þar sem unnið er með unglingum.
 

 

H V A R   F I N N S T   M E I R I   F R Æ Ð S L A?
 

 Það er alltaf hægt að hafa samband við eftirfarandi félög, hópa og
embætti varðandi ráðleggingar, upplýsingar eða fyrirlestra:
Samtökin ’78
Intersex Ísland
Tabú: feminísk hreyfing fatlaðra kvenna
Q-félag hinsegin stúdenta
Átak félag fólks með þroskahömlun
Ungmennaráð Þroskahjálpar
Forréttindalistar Reykjavíkurborgar
Ungliðahreyfing ÖBÍ
HIN - Hinsegin Norðurland
Embætti umboðsmanns barna
Fávitar - Instagram
Sjúkást, Stígamót
Karlmennskan - Instagram
ÖtilA - otila.is
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Samtökin ‘78 bjóða meðal annars upp á stuðningshópa fyrir trans unglinga og
aðstandendur trans fólks. Þar er einnig hægt að panta tíma í ráðgjöf og fá
lögfræðiþjónustu. Börn, foreldrar, hinsegin fólk og fólk í hinsegin pælingum
geta pantað tíma í ráðgjöf. Hinsegin félagsmiðstöð Samtakanna ‘78 er opin
öllum á aldrinum 13-17 ára sem eru áhugasöm um hinsegin málefni, eru í
hinsegin pælingum eða eru hinsegin. 

 
Eftirfarandi er hentugt við umræður og kennslu:
ILGA Evrópa - Regnbogakort um lagaleg réttindi hinsegin fólks í Evrópu
Gender Unicorn - þar sem fólk getur staðsett kynvitund, kyntjáningu, líkamleg
hrifningu og rómantísk hrifningu sína hverju sinni og séð hvernig hún getur
breyst milli daga, mánaða og ára. En mikilvægt að muna að hinseginleiki,
hrifning og tjáning er ekki á línulegu rófi heldur eru fleiri víddir. Gender
Unicorn er einföld æfing og hentar vel fyrir börn og unglinga. 
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks - sem hefur það
markmið að tryggja réttindi fatlaðs fólks þar sem mannréttindi og frelsi er
grundvöllurinn. 

 
Kynferðislegt ofbeldI (TW):
Neyðarmóttaka Landspítalans fyrir þolendur kynferðisbrota veitir aðhlynningu, lyf og
lögfræðilega aðstoð (svipaða aðstoð er hægt að fá á Sjúkrahúsinu á Akureyri og á
Heilbrigðisstofnun Austurlands á Neskaupstað).
Stígamót eru með ráðgjöf fyrir 18 ára og eldri til að vinna úr afleiðingum ofbeldis.
Bjarkarhlíð (Reykjavík) og Aflið (Akureyri) veita stuðning og ráðgjöf fyrir þolendur
ofbeldis.
Barnaverndarnefnd og Barnahús aðstoða öll börn sem leita hjálpar og taka við
ábendingum. 
Lögreglan tekur við tilkynningum um ofbeldi og aðstoðar fólk að komast úr
aðstæðum.
Rauði krossinn (sími: 1717) tekur við símtölum.
Drekaslóð er fræðslu- og þjónustumiðstöð fyrir þolendur allskyns ofbeldis og
aðstandendur þeirra.
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H V E R N I G   E R   H Æ G T   A Ð   F R A M K V Æ M A   I N N-

G I L D A N D I   K Y N F R Æ Ð S L U?  

M E Ð  Þ V Í  A Ð:
 

 
1. Bjóða upp á nafna- og fornafnahringi reglulega og fræða hópinn um ný  
fornöfn og fjölbreytileika þeirra. Það skapar öruggari rými.
2. Nota kynhlutlaust orðalag með því að segja til dæmis: öll, sum, flest,
mörg og þau.
3. Gera ráð fyrir fötluðu fólki og hafa þau með í umræðunni. Fatlað fólk
fólk á einnig skilið að fá hinseginfræðslu.
4. Gera ráð fyrir hinseginleika og fjalla um allt undir hinseginregnhlífinni.
5. Skipta ekki hópnum í tvennt eftir kynjatvíhyggjunni, það er stelpur og
strákar. Þar sem kynin eru fleiri og skapar þetta rými sem útskúfar
kynsegin fólk.
6. Öll megi læra alla kynfræðslu og það á ekki að vera feimnismál að tala
um málefni píkunnar við hópa sem hafa ekki píkur og öfugt.
7. Tala ekki bara um getnað/verjur/kynsjúkdóma, það er einungis lítill
hluti af kynlífi. 
8. Halda léttu andrúmslofti yfir kynfræðslunni, umræðan á ekki að vera
feimnismál eða niðrandi. 
9. Tala um mikilvægi þess að kynnast eigin líkama og nota sjálfsskoðun,
þannig geta öll komist að því hvað þeim finnst gott.
10. Útskýra af hverju klám er ekki raunveruleg birtingarmynd kynlífs. 
11. Gefa unglingunum tól til þess að vita hvenær farið er yfir þeirra mörk,
hvernig þau geta veitt og fengið samþykki og hvert þau geta leitað ef
brotið er á þeim. 
12. Fjalla um verjur sem henta öllum. 
13. Huga að aðgengi í víðum skilningi, nota myndræna framsetningu og
einfaldan rithátt.  
14. Gera ráð fyrir inngildandi kynfræðslu, þó ekki sé vitað af jaðarsetningu
innan hópsins. Inngildandi kynfræðsla er gagnleg fyrir öll.
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Þakka ykkur kærlega fyrir lesturinn, vonandi gagnast hann ykkur og þeim

sem þið vinnið með. Viðmið samfélagsins breytast ekki nema öll standa

saman og leggi áherslu á sjónarmið samtvinnunar. Þannig er hægt að

hafa það markmið að stuðla að bættu jafnrétti fyrir alla hópa sem eru

jaðarsettir í samfélaginu. Bæklingurinn væri ekki hinn sami án þeirra

listaverka sem hann prýðir. Með von um að verkin aðstoði lesendur að

skilja hugtökin betur og gagnist þeim í fræðslustarfi með unglingum. Ég

þakka myndskreytaranum Klöru Rosatti innilega fyrir sitt framlag sem og

yndislegum einstaklingum úr baráttu fatlaðs fólks og hinsegin fólks sem

veittu innblástur, stuðning og ráðleggingar til að skapa enn betri bækling.

Að hinsegja kynfræðslu og gera ráð fyrir allskonar líkömum er gott fyrir

öll. Þar sem þrenging á umræðunni um einungis líffræðileg og

æxlunartengd hlutverk fjarlægir allt sem gerir kynlíf mannlegt og

ánægjulegt.

 

Enn og aftur - þessi fræðsla á heima alls staðar og því væri yndislegt ef

þið mynduð dreifa henni sem víðast. Gangi ykkur mjög vel að inngilda

fatlað fólk og hinsegin fólk í alla umræðu og fræðslu.

 

Andrea Ósk Sigurbjörnsdóttir
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Höfundur bæklings staðsetti sig gagnvart efninu með sjónarmiðsfemínima að
leiðarljósi. Höfundur getur ekki sett sig fullkomlega í spor þeirra jaðarsettu
hópa sem hafa færri forréttindi en hann sjálfur. Það hefur áhrif á skrifin,
hugmyndir hans og innihald fræðslubæklingsins. Fræðslan getur verið á skjön
við sannleika hluta fólks sem er jaðarsett í samfélaginu. Fólk upplifir,
skilgreinir og skilur hugtök mismunandi, enda eru endalaust nýjar og betri
hugmyndir að koma upp á yfirborðið.
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