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Ágrip 

Mikil vitundarvakning hefur orðið varðandi málefni trans fólks undanfarin ár. En þrátt fyrir 

það upplifir flest trans fólk sig sem óvelkomið í íþróttum. Íþróttir eru hluti af menningu og 

innan íþrótta hefur kynjakerfið ansi sterk tök.  Rannsókn hefur sýnt að trans fólk forðast 

búningsklefa og óttast áreiti innan íþrótta og þorir almennt ekki að taka þátt. En þrátt fyrir það 

eru til dæmi um trans fólk sem hefur keppt opinberlega í íþróttum og hafa mál þeirra ratað í 

fjölmiðla. Þáttaka trans kvenna í kvennaflokki þykir sérstaklega umdeild og margir eru á því 

máli að trans konur hafi líkamlega yfirburði fram yfir aðra keppendur. Rannsóknir hafa þó 

sýnt fram á að trans konur búa ekki yfir forskoti fram yfir aðrar konur og margt bendir til þess 

að þeir sem mótmæla þáttöku trans kvenna eru almennt fordómafullir. En nú eru breyttir tímar 

og trans fólk sem ekki hefur fundið sig í hefðbundnum íþróttum hefur fundið sig í 

jaðaríþróttum sem ekki stjórnast af kynjakerfinu. Trans fólk á rétt að stunda íþróttir eins og 

allir aðrir. 
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Formáli 

Málefni hinsegin fólks í íþróttum, sér í lagi trans fólks hafa, verið mér sérstaklega hugleikin 

undanfarin ár. Ég kom fyrst út sem trans kona fyrir nánustu vinum árið 2013. En þegar ég 

byrjaði að æfa bardagaíþróttir 2014/2015 var ég komin inn í ákveðið ,,karlmennsku“ umhverfi 

sem varð til þess að ég fór í raun aftur inn í skápinn. Mér leið eins og ég þyrfti að velja á milli 

þess að gera það sem ég elskaði eða að vera ég sjálf. Þrátt fyrir þessa erfiðleika höfðu íþróttir 

mikil jákvæð áhrif á mig og urðu til þess að ég hóf íþróttafræðinám við Háskóla Íslands. Þar 

opnaðist fyrir mér heimur alls kyns íþrótta og námið var mér góð áskorun. Ég kom svo út sem 

trans kona opinberlega fyrir skólafélögum og æfingarfélögum um áramótin 2016/2017 og hóf 

svo sjálf kynleiðréttingarferli 2018. Ég hef lengi viljað koma með innlegg í umræðuna og fæ 

nú loksins tækifæri til þess. Ég er alls ekki hlutlaus aðili en mér þykir þó mikilvægt að geta 

lagt fram þetta innlegg vegna bakgrunns míns.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 
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Inngangur 

Markmiðið með ritgerð þessari er að koma með innlegg í umræðu um þátttöku trans fólks í 

íþróttum, þ.e. sem rökstuðning við rétt þess til að mega keppa í þeim flokki sem samræmist 

kynvitund þeirra. Í daglegu tali er ekki óalgengt að heyra talað um íþróttir sem mögulega 

síðasta vígið í baráttunni fyrir jafnrétti. Íþróttir eru stór hluti af okkar menningu og fólk sem 

skarar fram úr í íþróttum er iðulega hafið til vegs og virðingar af samfélaginu og verður 

fyrirmynd fyrir aðra. Mikil vanþekking ríkir þó enn í umræðunni um hinsegin fólk í íþróttum. 

Vanþekkingin birtist sérstaklega þegar um þátttöku trans fólks ræðir. Þar sem umræðan er 

gjarnan óyfirveguð er eðlilegt að koma með yfirvegað, sanngjarnt og réttlátt innlegg inn í 

umræðuna.  

Mikil vitundarvakning hefur orðið undanfarin ár varðandi málefni trans fólks og hafa fleiri 

einstaklingar komið út sem trans en nokkru sinni fyrr. Viðhorf í garð trans fólks almennt hafa 

breyst mikið í takt við aukið umburðarlyndi og samþykki samfélagsins. Þrátt fyrir að þurfa 

enn að þola mikið hatur og fordóma er trans fólk orðið að virkum þátttakendum í samfélaginu. 

Þátttaka trans fólks í íþróttum er sérstaklega umdeild. Trans konur sem keppa í kvennaflokki 

eru sakaðar um að hafa forskot á aðra keppendur og því vilja margir svifta þær keppnisrétti í 

íþróttum (Fischer og Mclearen, 2020). En er áætlað forskot trans kvenna fram yfir aðra 

keppendur raunverulegt? Hér verður farið yfir sögu kynjaskiptingar í íþróttum. Útskýrt hvað 

það er að vera trans og líðan trans fólks í íþróttum skoðuð, áhrif hormónameðferðar útskýrð, 

farið yfir rannsóknir, síshyggja í íþróttum útskýrð og lagt upp með að svara eftirfarandi 

spurningu: Hafa trans konur í raun og veru forskot fram yfir aðra keppendur eða liggur 

mögulega önnur ástæða að baki þeirri afstöðu að meina trans fólki að keppa í flokki sem 

samræmist kynvitund þess? 

 

Hinsegin fólk, trans fólk og kyn 

Orðið hinsegin er regnhlífarhugtak sem nær yfir alla þá hópa sem eiga það sameiginlegt að 

vera ekki gagnkynhneigðir eða sískynja. Undir hinsegin regnhlífina falla margir hópar og 

lengi hefur tíðkast að telja upp hópana með því að nota skammstöfun, til dæmis LGBTIQ+ 

(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer+). Skammstöfunin er frekar ný, en var 

tekin til notkunar til að auðvelda umræðu um málefni fólks sem fellur undir hinsegin 

regnhlífina (sem er talsvert auðveldara en að telja hvern hóp til) (otila.is, e.d.). 

Ritgerðin Hinsegin fólk og íþróttir fjallar um málefni hinsegin fólks í íþróttum og þar er 

kynjakerfið útskýrt. Til að útskýra nánar hvað felst í því að vera hinsegin þá er mikilvægt að 

skilja hvað kynjakerfið er og hvernig það hefur áhrif á fólk. Kynjakerfið er fyrst og fremst 

ákveðið regluverk (skráðar eða óskráðar reglur) sem varðar það hvernig fólk á að hegða sér 

eftir kyni. Strákar eiga að leika sér með bíla en stelpur með dúkkur. Konur mega mála sig og 
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klæðast kjólum en ekki karlar. Karlar eiga að vera harðir af sér og spila fótbolta en konur eiga 

að vera mjúklegar og stunda ballet. Allt eru þetta dæmi um fastar hugmyndir samfélagsins um 

hvað telst eðlileg hegðun samkvæmt kynjakerfinu. Viðmiðin eru ólík á milli menningarheima 

og breytileg með tímanum (Sveinn Stampsted, 2019). Samkvæmt kynjakerfinu eru tvö kyn, 

allt fólk sískynja, gagnkynhneigt og kýs hefðbundin sambandsform. Kynin tvö mynda saman 

par sem viðheldur karlmennsku og kvennleika (Ugla Stefánía Jónsdóttir, 2014). 

Hinsegin fólk er það fólk sem brýtur reglur kynjakerfisins með tilvist sinni. Fólk má flokka 

sem hinsegin ef það er með ódæmigerð kyneinkenni (kallast Intersex), er ekki gagnkynhneigt, 

kýs óhefðbundin sambandsform (fjölkært/fjölelskandi fólks sem dæmi), eða af því að 

kynvitund þess samræmist ekki því kyni sem því var úthlutað við fæðingu. Flest fólk er sátt 

við úthlutað kyn. Það kallast að vera sískynja. Aftur á móti kallast fólk sem hefur kynvitund 

sem samræmist ekki því kyni sem því var úthlutað trans fólk(otila.is,e.d.). Trans konur eru 

konur sem fengu karlkyni úthlutað við fæðingu en hafa kynvitund konu. Trans karlar eru 

karlar sem var úthlutað kvenkyni við fæðingu en hafa kynvitund karls. Einnig er trans fólk 

sem skilgreinir sig utan tvíhyggjukynjakerfisins. Það fólk kallast kynsegin fólk. Kynvitund 

kynsegin fólks getur verið ólík. Sumt kynsegin fólk skilgreinir sig sem bæði karl og konu, en 

svo er einnig til kynsegin fólk sem skilgreinir sig hvorki sem karl né konu. Allt fólk hefur 

einhverja kynvitund og því er hægt að líkja kynvitund við litina í litrófinu vegna þess hve 

mörg kynin eru. Trans fólk, rétt eins og annað hinsegin fólk, hefur alltaf verið til en lengi 

verið jaðarsettur hópur. Vanþekking á málum trans fólks hefur valdið því að trans fólk hefur 

þurft að þola mikla fordóma og hatur. Í mörgum löndum nýtur trans fólk engra lagalegra 

réttinda og er ofsótt. Þrátt fyrir það hafa breyttir tímar, aukið umburðarlyndi og samþykki 

orðið til þess að fleira og fleira trans fólk þorir að koma út úr skápnum, undirgangast 

kynleiðréttingu (ef það kýs) og lifa eðlilegu lífi sem þau sjálf (Ugla Stefánía Jónsdóttir, 2014). 

 

Hinsegin fólk, kynjakerfið og íþróttir  

Hinsegin fólk ögrar og brýtur reglur kynjakerfisins með tilvist sinni, en það er einn ákveðinn 

vettvangur þar sem kynjakerfið hefur ansi sterk tök. Íþróttir eru líkamlegar æfingar eða 

keppnir sem innihalda ákveðnar reglur, þær eru hluti af menningu og því hefur kynjakerfið 

áhrif á þær. 

Sveinn Sampsted rannsakaði líðan hinsegin fólks árið 2019. Viðmælendur hans voru átta 

manneskjur á aldrinum 19-41 ára sem skilgreindu sig sem samkynhneigða eða tvíkynhneigða. 

Þótt viðmælendurnir hefðu góða reynslu af íþróttum gátu þeir nefnt dæmi um neikvæða 

reynslu. Klefastemming var oft erfið, sérstaklega hjá hinsegin körlum. En hinsegin fólk er 

meðvitað um hvernig annað fólk horfir á það í klefum og upplifir að annað fólk forðist það. 

Annað sem má nefna er orðræðan. Hinsegin fólk verður oft vitni að því að aðrir tala illa um 

hinsegin fólk vegna þess að gerendur vita ekki að þeir tala í návist hinsegin fólks þegar þeir 
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láta út úr sér hatursfull ummæli. Algengt er að orð eins og „hommi“ eða „faggi“ séu notuð af 

öðrum leikmönnum og/eða áhorfendum til þess að gera lítið úr leikmönnum mótherja í þeim 

tilgangi að koma þeim úr jafnvægi. Það veldur því að hinsegin íþróttafólk er tregara til að 

koma út úr skápnum. Fyrirmyndir geta einnig haft áhrif á ákvörðun fólks um að koma út, en 

mikill skortur er á fyrirmyndum, sérstaklega fyrir hinsegin karla, sem veldur því að hinsegin 

karlar sjá íþróttir sem umhverfi þar sem þeir eru óvelkomnir. Fyrirmyndir í íþróttum eru fleiri 

á meðal hinsegin kvenna. Þrátt fyrir það höfðu þátttakendur rannsóknarinnar jákvæða reynslu 

af íþróttum. Samkvæmt niðurstöðum Sveins Sampsteds (2019) voru hlutirnir að færast í rétta 

átt, þó auðvitað væru vandamál enn til staðar. 

Jafnvel þótt rannsókn Sveins Samsteds hafi veitt góða innsýn inn í líðan hinsegin íþróttafólks 

á Íslandi hefur hún sín takmörk. Þar á meðal má nefna að enginn af viðmælendum hans 

skilgreindi sig sem trans og voru flestir annað hvort sam- eða tvíkynhneiðgir einstaklingar. 

Hér verður þessum afmarka gerð skil með því að skoða sérstaklega reynslu trans fólks af 

íþróttum. 

Árið 2017 fór fram rannsókn sem fjallaði sérstaklega líðan trans fólks í íþróttum. (Hargie, 

Mitchelle og Sommerville, 2017). Þátttakendur voru tíu manns. Sex þeirra skilgreindu sig sem 

trans konur og fjórir þeirra skilgreindu sig sem trans karla. Þátttakendur voru á aldrinum 25-

62 ára. Rannsóknin fór fram í gegnum viðtöl (eigindleg rannsókn), þar sem þátttakendur voru 

spurðir út í líðan varðandi þátttöku í íþróttum. Flestir upplifðu sig sem óvelkomna í íþróttum 

og nefndu ýmsar ástæður fyrir því. Viðmælendur nefndu búningsherbergi sem mikinn 

streituvald. Búningsklefar viðhalda tvíhyggjukynjakerfinu og eru einnig félagslegur 

vettvangur þar sem ákveðnar reglur gilda um samskipti. Í búningsklefum á transfólk í hættu á 

að vera áreitt og/eða verða fyrir mótlæti af hálfu annarra. Jafnvel þótt transfólk sé enn í 

skápnum og hafi ekki gengist undir lyfjameðferð eða skurðaðgerð þá getur valdið þeim 

óþægindum að fara í kynjað rými (klefa) sem er þvert á þeirra kynvitund. Það trans fólk sem 

hefur gengist undir hormónameðferð og skurðaðgerð(ir) upplifir einnig hræðslu við að stíga í 

búningsherbergi vegna þess að líkamar þeirra passa ekki endilega við hugmyndir fólks um 

rétta byggingu kvenkyns eða karlkyns líkama og því er ekki víst að annað fólk samþykki þau 

sem hluta af hópnum. 

Búningsherbergin eru þó ekki eina hindrunin sem trans fólk mætir þegar kemur að þátttöku í 

íþróttum. Að koma fram á opinberum vettvangi getur verið streituvaldandi fyrir trans fólk. Á 

opinberum vettvangi á borð við sundlaugar eða líkamsræktarstöðvar á trans fólk á hættu á að 

fá athygli sem þykir óþægileg og á mótum/keppnum er hætta á að það verði fyrir aðkasti frá 

áhorfendum sem eru alls ekki umburðalyndir. Viðmælendur nefndu einnig peninga sem 

hindrun. Margt trans fólk á í fjárhagsvanda vegna kostaðar sem fylgir heilbrigðisþjónustu, 

ásamt því að eiga erfitt með að fóta sig á vinnumarkaði vegna félagslegrar útskúfunar. Að æfa 

íþróttir eða hafa aðgang að líkamsræktarstöð er yfirleitt ekki ókeypis. Félagsleg útskúfun er 

því stór hindrun. Margt trans fólk upplifir sig sem óvelkomið af samfélaginu yfir höfuð og er 
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félagslega einangrað. Því er það hrætt við að taka þátt í félagslegum viðburðum af einhverju 

tagi og íþróttir er engin undantekning. Þessi rannsókn endurspeglar upplifun trans einstaklinga 

sem hvorki eru atvinnumenn né áhugamenn sem keppa á háu stigi af íþróttum (Hargie, 

Mitchelle og Sommerville, 2017). 

Til að skilja betur af hverju hinsegin fólk á erfitt með að fóta sig í íþróttum þarf að gera grein 

fyrir kynjaskiptingu íþrótta. Hafdís Erla Hafsteinstódttir fjallaði um sögu kvennaíþrótta á 

Íslandi frá árunum 1900-1964 í ritgerðinni sinni ,,Hitt kynið“: Kvennaíþróttir, feðraveldi og 

þjóðernishyggja, 1900-1964. Íþróttir hafa lengi verið vettvangur karla og karlmennskunnar og 

rekja má uppruna þeirra til hermennsku. Konur áttu því erfitt með að komast að í íþróttum og 

var það ekki fyrr en á 20. öldinni sem upphaf kvennaíþrótta átti sér stað. Kvennaíþróttir áttu 

að undirstrika mýkt og lipurð og máttu ekki krefjast mikillar áreynslu eða hraða. Það að auki 

var engin snerting við mótherja leyfileg í kvennaíþróttum (Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, 2011). 

Þó nú séu aðrir tímar er augljóst að gildi kynjakerfisins hverfur ekki skyndilega á nokkrum 

áratugum. Sumar íþróttir eru aðallega ætlaðar körlum en aðrar ætlaðar konum. Sú skipting 

tengist kynhlutverkum sem hafa varðveist í gegnum tímann. Því eru íþróttir sem ganga út á 

fínhreyfingar og jafnvægi, t.d. dansíþróttir og fimleikar, frekar ætlaðar konum, en íþróttir sem 

krefjast styrks, snerpu og krafts eru ætlaðar körlum (lyftingar, bardagaíþróttir og boltaíþróttir). 

Íþróttir sem sýna kynin í sínum samfélagslega viðurkenndu hlutverkum fá einnig meiri 

umfjöllun. Karlar sem lyfta eða spila fótbolta fá til dæmis meiri athygli og hrós en þeir sem 

stunda dans eða listskauta, á meðan þeir sem stunda listskauta eða dans eiga í hættu á að vera 

stimplaðir ,,hommar“ og vera strítt að sökum þess (Sveinn Sampsted, 2019). 

Nú vaknar spurningin, hvað með fyrirmyndir? Hvernig viðmót fær það transfólk sem hefur 

komist í fjölmiðla? 

 

Transfólk sem hefur spilað íþróttir 

Íþróttir og svæði þar sem heilsu- og líkamsrækt eru stunduð getur verið erfiður vettvangur 

fyrir trans fólk. Flest trans fólk forðast íþróttir og heilsurækt af ótta við fordóma og meirihluti 

trans fólks sem hefur stundað íþróttir hefur hrökklast úr íþróttum og heilsurækt vegna 

neikvæðrar reynslu (Jones, Arcelus, Bouman og Heycraft, 2016). Þrátt fyrir það er til trans 

fólk sem hefur komið út sem trans opinberlega og keppt í íþróttum. Nokkur þekkt dæmi eru 

um trans fólk sem hefur keppt í flokki í samræmi við kynvitund sína. Eftirfarandi mál hafa 

ratað í fjölmiðla og vakið umræðu. 

Bandaríska tenniskonan Rénee Richards er meðal fyrstu trans kvenna til að gangast undir 

hormónameðferð og keppa á móti sískynja konum. Richards var atvinnuíþróttakona og hafði 

áður keppt í flokki karla en hóf kynleiðréttingarferli og keppti síðan á móti konum. Árið 1976 

var Richards tilneydd til að gangast undir skoðun þar sem litningar hennar yrðu skoðaðir til að 
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sanna að hún væri í raun kona. Hún neitaði og var meinað að keppa. Þetta varð til þess að hún 

fór með málið alla leið í hæstarétt þar sem dómur féll í málinu henni í hag. Hún fékk því að 

taka þátt á US Open árið 1977. Þar með var sagan þó ekki sögð því þegar hún fékk loksins að 

keppa drógu margir aðrir keppendur sig úr keppni til að mótmæla þátttöku hennar. Richards 

tapaði í fyrstu lotu á móti tenniskonunni Virginia Wade í einliðaleik, en komst þó í úrslit í 

tvíliða keppni. Rénee Richards hætti svo atvinnumennsku í tennis fjórum árum síðar 

(teligraph.co.uk, 2019.). 

Mianne Bagger er atvinnuíþróttakona frá Danmörku sem keppir í golfi og hefur gengið í 

gegnum kynleiðréttingarferli (Love, Adam, 2012). Áður en hún gerðist atvinnu íþróttakona 

sigraði hún fjögur mót á árunum 1999-2002. Árið 2004 komst hún í heimsfréttirnar og gerðist 

atvinnu íþróttakona. Hún hefur ekki sigrað mót síðan hún gerðist atvinnu íþróttakona en hefur 

þó átt farsælan feril (Miannebagger.com, e.d.) 

Mál íþrótttakonunar Fallon Fox er eitt það stærsta og umdeildasta mál sem tengist 

íþróttaþátttöku trans fólks. Fallon Fox var atvinnuíþróttakona sem keppti í blönduðum 

bardagalistum (e. Mixed Martial Arts) hjá bardagasamtökunum CFA (Championship Fighting 

Alliance). Eftir að hafa æft og keppt í bardagaíþróttum í fimm ár hafði blaðamaður samband 

við hana og spurði hana út í viðkvæm mál eins og fortíð hennar og líkamsbyggingu. Fallon 

Fox, sem hafði gengið í gegnum kynleiðréttingarferli ákvað því að koma út fyrir umheiminum 

sem trans kona. Hún hafði samband við nettímaritið Outsports.com, sem er tímarit ætlað 

hinsegin íþróttafólki. Málið hlaut mikla athygli og opnaði fyrir umræðu um málefni trans 

kvenna í íþróttum. Íþróttasamfélagið, og þá sérstaklega aðdáendur bardagaíþrótta, var almennt 

mjög fordómafullt í garð trans kvenna ef marka má þau ummæli sem voru látin flakka í 

fjölmiðlum. Íþróttafólk og ýmsir áhrifavaldar tjáðu sig um mál hennar, þar á meðal 

íþróttakonan Ronda Rousey og þáttastjórnandinn Joe Rogan. Fox var sökuð um að svinda 

með því að „þykjast“ vera kona.  

Fox barðist sex atvinnubardaga á sínum ferli. Hún sigraði tvo þeirra á stigum en þrjá bardaga 

með rothöggi. Fox tapaði þó einum bardaga þegar hún var rotuð af íþróttakonunni Ashlee 

Evans-Smith. Þótt Fox hafi náð árangri í sinni íþrótt bauðst henni ekki tækifæri til að berjast 

hjá stórum og virtum samtökum. Fox barðist hjá samtökunum CFA, sem fyrr segir, en reyndi 

að komast yfir í stærri samtök eins og UFC (Ultimate Fighting Championship) eða Invicta 

Fighting Championships. Munurinn á samtökunum er að CFA, Invicta og UFC eru öll 

íþróttadeildir en CFA eru frekar lítið þekkt samtök. Invicta eru samtök sem bjóða bara upp á 

bardaga fyrir konur og eru einnig mikið stærri og þekktari samtök en CFA. UFC er með 

íþróttadeildir fyrir karla og konur og eru stærstu og virtustu íþróttasamtökin sem sýna bardaga 

í blönduðum bardagalistum. Fox var virk á árunum 2013-2014 en er nú hætt að keppa (Fisher 

og McClearen, 2020). 
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Flest umdeild mál sem varða trans fólk í íþróttum varða trans konur, en árið 2017 kom upp 

mál sem varðaði trans strák í Texas fylki í Bandaríkjunum. Mack Beggs, sem var 17 ára á 

þeim tíma, keppti í glímu og var að ganga í gegnum kynleiðréttingarferli/hormónameðferð og 

óskaði eftir að fá að keppa á móti öðrum strákum. Íþróttayfirvöld í Texas neituðu því og hann 

þurfti því að keppa á móti stúlkum. Hann bar yfirburðasigur á öðrum keppendum og varð 

fylkismeistari Texas í ólympískri glímu. Það var nokkuð umdeilt að hann skyldi vera neyddur 

til að keppa á móti stúlkum, ekki aðeins vegna þess að hann var strákur heldur líka vegna þess 

að hann var búinn að gangast undir lyfjameðferð sem ætti að veita honum forskot fram yfir 

aðra keppendur í kvennaflokki. Beggs keppti aftur ári seinna í kvennaflokki og varði titil sinn 

(theguardian.com, 2018.) Þegar trans konum er neitað að keppa í kvennaflokki, þá er það með 

þeim rökum að þær séu mögulega með forskot fram yfir aðra keppendur. Þetta mál er þó 

athyglisvert vegna þess að íþróttamálayfirvöld í Texas neyddu hann til að keppa í 

kvennaflokki þrátt fyrir að búa mögulega yfir forskoti fram yfir aðra keppendur vegna 

lyfjameðferðar. Getur verið að önnur ástæða en sanngirnisjónarmið liggi að baki því viðhorfi 

að meina trans fólki að keppa í flokki sem samræmist þeirra kynvitund? 

Í febrúar á þessu ári í Connerticut fylki í Bandaríkjunum kom upp athyglisvert mál þegar þrjár 

fjölskyldur hófu málsókn með aðstoð samtakanna Alliance Defending Freedome gegn 

Connerticut fylki í þeirri von að meina trans konum að keppa í kvennaflokki í fylkinu. 

Chelsea Mitchell, nemandi við Canton High School í Connerticut og ein þeirra sem tóku þátt í 

málsókninni, keppti á móti trans steplu í 55 metra spretthlaupi á sama tíma og málsóknin átti 

sér stað. Athygli vakti að Mitchell fór fram úr trans stelpunni og sigraði hana þannig. Mitchell 

tók það fram eftir hlaupið að sigurinn breytti engu um afstöðu hennar. Þetta mál er frekar 

athyglisvert að því leiti að hér sést hvernig sískynja fólk með mjög augljósa fordóma gagnvart 

transfólki virðist ekki vera að hugsa um hvað sé sanngjarnt heldur virðist sannfært um að 

trans konur séu ekki alvöru konur og láta þá afstöðu ráða för (nbcconnecticut.com, 2020). 

Þótt dæmi séu um trans konur sem hafa náð árangri eru trans konur engan veginn að sýna 

mikla yfirburði fram yfir sískynja konur. Ef trans konur búa í raun og veru yfir gífurlegu 

forskoti fram yfir aðra keppendur, af hverju eru trans konur ekki meira áberandi í topp sætum 

í íþróttadeildum? 

 

Kynleiðréttingarferli og kynjaskiptir flokkar í íþróttum 

Kynleiðréttingarferli gengur út á að trans fólk gerir ákveðnar breytingar í lífi sínu sem 

samræmist kynvitund þess. Sem dæmi má nefna að fólk velji sér nýtt nafn, geri breytingar á 

nafni og kynskráningu í þjóðskrá, geri jafnvel breytingar á líkama sínum, gengst undir 

hormónameðferð og jafnvel aðgerðir. Það er misjafnt hvað fólk vill gera og fer allt eftir því 

hvernig fólk vill tjá sig. Hormónameðferð fer fram á þann hátt að einstaklingur fær tvenns 

konar lyf. Lyf sem hindra áhrif testósterons/estrógens og lyf sem auka estrógen/testósteron 
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gildi líkamans. Meðferðin kallast krosshormónameðferð. Í tilfelli trans kvenna er 

lyfjainntakan þannig að þær taka inn estrógen í lyfjaformi og svo einnig lyf sem hindra áhrif 

testósterons. Áhrifin eru þau að dregur úr vöðvamassa, líkaminn myndar brjóst og líkamsfitan 

eykst og endurraðar sér. Krosshormónameðferð trans karla er með þeim hætti að þeir fá lyf 

sem hindrar áhrif estrógens og einnig testósteron í lyfjaformi. Áhrifin eru þau að vöðvamassi 

eykst, líkamsfita endurraðar sér, hárvöxtur eykst og röddin verður dýpri (Under, 2016).  

Það eru til margar íþróttadeildir og sambönd víða um heim sem öll hafa ólíkar reglur og 

skilyrði fyrir því hvort trans konur og kynsegin einstaklingar megi keppa í kvennaflokki. Árið 

2003 setti alþjóðlega ólympíunefndin skilyrði fyrir þátttöku trans kvenna í kvennaflokki og 

frá árinu 2004 máttu trans konur keppa í kvennaflokki. Samkvæmt upprunalegum reglum eru 

þrjú skilyrði fyrir því að einstaklingur megi keppa gegn öðrum konum: 1) Að manneskjan hafi 

lýst því yfir að hún sé kona og sé lagalega viðurkennd sem kona, 2) að manneskjan hafi 

gengist í gegnum kynfæraaðgerð, og 3) að manneskjan hafi mælst með gildi testósterons í 

blóði undir 10 nmol/L í að minnsta kosti eitt ár fyrir keppni. Árið 2015 uppfærði alþjóðlega 

ólympíunefndin reglurnar eftir gagnrýni til að koma við móts við trans fólk sem á erfitt með 

að leiðrétta kynskráningu í sínu heimalandi. Því er ekki lengur skylda að sýna fram á lagalega 

kynskráningu. Nú þurfa trans konur aðeins að lýsa því yfir að þær séu konur og sýna fram á 

lágmarks gildi testósterons í blóði í að minnsta kosti ár fyrir keppni. Trans karlar mega keppa 

í karlaflokki án sérstakra skilyrða (Knot, Anderson, og Heather, 2018). 

Merkilegt þykir að reglurnar gera engan veginn ráð fyrir kynsegin fólki. Kynjaðir flokkar í 

íþróttum eru bara tveir (karla og kvenna) og engar heimildir finnast um möguleika kynsegin 

fólks í íþróttum. 

 

Rannsóknir 

Rökin með og á móti því að trans konur megi keppa í kvennaflokki snúnast á yfirborðinu um 

sanngirni og hvort trans konur hafi mögulegt forskot á aðra keppendur. Þótt hormónameðferð 

dragi úr styrk og krafti eru ennþá margir sem eru á því máli að þær trans konur sem 

undirgangast hormónameðferð geti ekki að fullu afturkallað þau áhrif sem testósteron hefur 

haft á líkama þeirra á lífsleiðinni fyrir kynleiðréttingarferlið (Fisher og McClearen, 2020). 

Meðal þeirra sem hafa sett sig gegn þátttöku transfólks í íþróttum eru áhrifavaldarnir Joe 

Rogan, sem er þáttastjórnandi og leiklýsandi hjá UFC, rithöfundurinn Jordan Peterson, sem er 

þekktur fyrir mjög umdeildar og íhaldssamar skoðanir í garð kvenna, og einnig 

íþróttakonurnar Ronda Rousey og Martina Narvatilova, sem sagði að karlmenn gætu ákveðið 

að verða konur, tekið inn hormóna, orðið ríkir með því að vinna í keppnum og síðan bara 

ákveðið aftur að verða karlmenn, hætt á hormónum og síðan eignast börn (Perraudin, 2019). 

Auk þess eru uppi áhyggjur um að transfólk sem ekki hefur farið í kynfæraaðgerð geti 

stjórnað lyfjameðferðinni með því að tímasetja inntöku lyfja sem eiga að draga úr áhrifum 
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testósterons og geti þannig sýnt fram á réttar tölur fyrir blóðprufur en ná samt sem áður að 

byggja upp meiri styrk, snerpu, þol eða kraft en sískynja konur (Genel, 2016). 

Að rannsaka líkamlega yfirburði er að vísu snúið því hver og einn einstaklingur er ólíkur 

öðrum. Þess vegna er hugmyndin um að allir hafi jöfn tækifæri í íþróttum fjarstæður draumur. 

Þrátt fyrir það ber að bjóða öllum möguleika til að stunda íþróttir og jafna tækifærin eins og 

mögulegt er. Því eru til ýmsir flokkar sem veita fólki möguleika á að keppa, hvort sem það er 

eftir kyni, þyngd, aldri eða fötlun. Þó allt fólk sé ólíkt, þá er enn verið að reyna að bera saman 

sískynja konur og trans konur. Rannsóknir eru fáar. Lítið er um tilraunir, þess í stað er yfirleitt 

farið yfir skráð gögn. Taryn Knox, Lynley C. Anderson og Allison Heather skrifuðu greinina 

Transwomen in Elite Sport: Scientific and Ethical Considerations (2018-2019). Í þeirri grein 

fóru þau yfir þátttöku trans fólks í íþróttum, áhrif testósterons og ólíka líkamsbyggingu trans 

kvenna og sískynja kvenna.  

Niðurstöðurnar voru tvísýnar. Höfundarnir töluðu um nýju reglur alþjóðlegu 

ólympíunefndarinnar frá 2015, sem gera ekki kröfu til kynfæraaðgerðar, aðeins um að 

manneskja sýni fram á að magn testósterons í blóði sé undir 10 nmol/L í að lágmark ár fyrir 

keppni til að mega keppa. Þessar reglur þýða að trans konur geti keppt með magn testósterons 

í blóði 6-9 mmol/L, sem er vel yfir testósteron magni sískynja kvenna og ætti því að veita 

trans konum forskot. Höfundarnir voru þó á því að þær trans konur sem hafa gengist undir 

kynfæraaðgerð hafi ekki forskot á sískynja konur því þær eru með testósteron magn undir 1,0 

nmol/L, sem er vel undir testósteron magni sískynja kvenna sem er að jöfnu undir 3,0 nmo/L 

(Anderson, Knot og Heather, 2019). 

Í rannsókn frá árinu 2004 var fjallaði um áhrif krosshormónameðferðar á trans menn og trans 

konur í þeim tilgangi að meta hvort sanngjarnt væri fyrir transfólk að keppa í flokki sem 

samræmdist þeirra kynvitund. Rannsóknin var framkvæmd á þann hátt að fylgst var með 17 

trans körlum og 19 trans konum í yfir ár frá byrjun hormóameðferðar. Við lok tímabils var 

vöðvamassi og styrkur þátttakenda mældur. Niðurstöður rannsókarinnar sýndu fram á aukinn 

vöðvamassa og styrk hjá trans körlunum en hjá trans konunum var vöðvamassi og styrkur 

sammbærilegur við mælingar trans karla fyrir hormónameðferð (sem er sambærilegt við 

sískynja konur) (Gooren og Bunks, 2004). Þótt rannsóknin geti að vissu marki rökstutt rétt 

trans kvenna til að keppa í sama flokki og sískynja konur, þá eyðir hún auðvitað ekki öllum 

vafa. Rannsóknin er einnig frekar gömul og nær aðeins yfir eitt ár. 

Rannsókn Goorens og Bunks hefur þær takmarkanir að hún nær yfir eins árs tímabil en önnur 

rannsókn frá 2015 nær yfir lengri tíma. Joanna Harper rannsakaði frammistöðu trans kvenna 

sem höfðu keppt í langhlaupi fyrir og eftir kynleiðréttingarferli. Yfir sjö ára tímabil fylgdi 

Harper átta trans konum eftir sem kepptu í flokki kvenna en höfðu þó keppt í flokki karla fyrir 

kynleiðréttingarferlið. Þar sem þetta var langtímarannsókn var reiknað með að hækkandi aldur 

gæti haft áhrif á frammistöðu keppenda og því var ákveðin formúla (age rating) notuð til að 
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sýna fram á að möguleg lækkuð frammistaða væri ekki endilega bara vegna hækkandi aldurs. 

Niðurstöður Harpers voru að kynleiðréttingarferlið leiddi til slakari frammistöðu að 

undanskildum einum keppenda, sem virtist hafa lagt mikinn metnað í eigin þjálfun. Þótt þessi 

rannsókn hafi engan vegin gjörbreytt allri umræðu færir hún þó rök gegn hugmyndum margra 

um meint forskot trans kvenna yfir sískynja konum. Rannsóknin hefur þó takmarkanir og á 

aðeins við um hlaupara. Ekki er hægt að alhæfa strax um hvaða áhrif kynleiðréttingarferlið 

hefur á frammistöðu trans kvenna í öllum íþróttum (Harper, 2015). 

Af öllum rannsóknum sem varða trans konur sem keppa í kvennaflokki hefur engin rannsókn 

sannað að trans konur hafi forskot yfir sískynja konur. Því stendur umræðan að sinni á því 

hvað geri konur að konum. Það sem átt er við með því er að fólk sem setur sig gegn rétti trans 

kvenna til að keppa í flokki sem samræmist þeirra kynvitund virðist ekki geta sannað að trans 

konur hafi líkamlega yfirburði fram yfir sískynja konur. Heldur er reynt að útliloka trans 

konur frá kvennaflokki með þeim rökum að þær séu ekki konur en um leið reynt að halda því 

fram að um sanngirnissjónarmið sé að ræða. 

 

Síshyggja í íþróttum 

Ómögulegt er að aðskilja trans fóbíu og afstöðu þeirra sem eru á móti því að trans fólk megi 

keppa í flokki sem samræmist kynvitund þess. Orðið síshyggja (e. cis-sexism) lýsir ákveðnu 

kerfi hugmynda sem lítillækkar trans fólk með því að mismuna gegn trans fólki, afneita tilvist 

þess eða fordómum í garð trans fólks. Síshyggja finnst víða í samfélaginu, t.d. í 

samfélagsumræðu og innan stofnana. Íþróttir eru engin undantekning (otila.is, e.d). Síshyggja 

er með sterk yfirráð í íþróttum því trans fólk mætir hindrunum næstum alls staðar þar. Ekki 

aðeins er kynjakerfið með mjög sterk tök þar, heldur er einnig stór hluti íþróttasamfélagsins 

sem afneitar tilvist trans fólks. Kynskiptir flokkar gera ráð fyrir að fólk sé annað hvort 

karlkyns eða kvenkyns. Sömu sögu má einnig segja með búningsherbergin, sem eru almennt 

vettnvangur þar sem trans fólk upplifir sig óvelkomið og fólk sem er með ódæmigerð 

kyneinkenni eða líkama sem passa ekki við hugmyndir fólks um „rétta“ eða „eðlilega“ 

karlkyns eða kvenkyns líkama. Trans konum og kynsegin einstaklingum sem vilja keppa í 

kvennaflokki er sérstaklega refsað af íþróttasamfélaginu fyrir tilvist sína og þátttöku í 

íþróttum (Fischer og Mclearen, 2020). Aukinni þátttöku transfólks í íþróttum hefur verðið lýst 

sem nýju vandamáli fyrir íþróttir og áhyggjuefni. Fyrst kynjakerfið hefur sterk tök á 

regluverki og gildum í íþróttum verður það til þess að þörf er á miklum breytingum svo hægt 

sé að breyta því (Baljinder, Kanwaljet og Narinder, 2010).  

Íþróttasamfélagið heldur uppi því viðhorfi að það þurfi að vernda konur sem keppa í íþróttum 

gegn svindlurum. Þetta er einmitt ástæða fyrir því að ýmsar íþróttadeildir skylda keppendur til 

að undirgangast sérstakt kynjapróf, þar sem mælt er gildi testósterons í blóði eða litningar 

skoðaðir. Þetta hefur ekki aðeins áhrif á trans konur heldur hefur þetta einnig bitnað á konum 
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sem hefur verið úthlutað kvenkyni við fæðingu. Til dæmis má nefna mál íþróttakonunnar 

Caster Semenya. Á heimsmeistaramótinu í frjálsum íþróttum árið 2009 náði hún góðum 

árangri þegar hún sigraði í 800 metra hlaupi kvenna á tímanum 1.55,46 sekúndum. Í kjölfarið 

var hún sökuð um svindl. Aðrir keppendur settu út á útlit hennar, sem var talið karlmannlegt, 

og kröfðust þess að hún myndi undirgangast kynjapróf. Í kjölfarið var hún svift verðlaunum af 

stjórn alþjóðlega frjálsíþróttasambandsins (Pastor, 2019).  

Caster Semenya er kona sem var úthlutað kvenkyni við fæðingu, en vegna hás magns 

testósterons í blóði hefur hún verið sökuð um mikla líkamlega yfirburði fram yfir aðrar konur 

og hefur mætt mörgum hindrunum og þurft að þola ósanngjarna gagnrýni og persónuárásir. 

Ein af hennar mótherjum, Elisa Cusma frá Ítalíu, gerði lítið úr Caster Semenya vegna útlits 

hennar og sagði að svona fólk ætti ekki að mega keppa á móti „okkur“ og að fyrir henni væri 

hún ekki kona heldur karlmaður. Caster Semenya fékk að keppa á heimsmeistaramótinu í 

frjálsum íþróttum árið 2011 en hún var sigruð af Mariya Seminova frá Rússlandi, sem var ein 

þeirra kvenna sem var á móti þáttökurétti hennar (Bostwick og Joyer, 2012). Árið 2019 var 

Caster Semenya meinað að keppa í kvennaflokki nema hún myndi taka taka inn lyf sem 

myndu draga úr framleiðslu testósterons í líkama hennar. Caster Semenya hefur neitað að taka 

inn þannig lyf og óvíst er hvort hún keppi aftur (Pastor, 2019). 

Mikilvægt er að taka fram að hugmyndir fólks um kvenleika eru mótaðar af menningu. Þegar 

Caster Semenya var niðurlægð var það ekki endilega bara vegna hormónstarfesmi heldur 

hugmynda vestæns samfélags um kvenleika. Caster Semenya kemur frá Suður-Afríku, þar 

sem menningin er ólík vestrænni menningu. Í tilfelli Caster Semenya þá var það fyrst og 

fremst vestræn menning sem hafnaði henni því hún stóðst ekki kröfur hvíta fólksins um 

kvenleika. Kyn (e. gender) er menningarlegt fyrirbæri og svartar íþróttakonur fá aðra meðferð 

en hvítar konur í fjölmiðlum. Sem dæmi má nefna tenniskonuna Serinu Williams sem hefur 

þurft að þola niðrandi ummæli á samfélagsmiðlum og jafnvel verið sökuð um að vera 

karlmaður (Litchfield, Kavanagh, Osborne og Jones, 2018). Hvernig meðferð myndi Caster 

Semenya fá ef hún væri hvít?  

Mál Caster Semeyna hefur vakið upp spurningar. Hvaða líkamlegu eiginleikum má fólk búa 

yfir án þess að vera sakað um að búa yfir forskoti fram yfir aðra keppendur og hver ákveður 

það? Þótt Caster Semeyna sé ekki trans kona þá hefur mál hennar ákveðnar hliðstæður við 

málefni trans fólks að því leiti að margt sískynja fólk hefur afneitað henni sem konu og lagst 

gegn rétti hennar til að keppa í sama flokki og aðrar konur. Hún hefur náð góðum árangri en 

er engan veginn ósigrandi. Aðrar konur hafa farið fram úr henni án þess að einhver hafi gert 

athugasemdir, sem sýnir ekki bara hversu ósanngjarnir fjölmiðlar hafa verið í hennar garð 

heldur einnig að það er greinilega tvöfaldur staðall. Eitt skal nefna varðandi kynjapróf en það 

er að enginn karlmaður hefur nokkurn tímann verið gómaður við að þykjast vera kona. Þessi 

próf hafa aðeins valdið því að konur hafa verið niðurlægðar. Þessi próf sem eiga að gegna því 

hlutverki að vernda konur hafa aðeins valdið þeim skaða (Pastor, 2019).  
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Merkilegt þykir þó að karlar þurfi ekki að gangast undir sérstök próf til að sanna að þeir séu 

karlar, né virðist sem karlmenn, sem fæðast með einhverja líkamlega eiginleika sem hentar 

sérstaklega vel í íþróttum, verði fyrir persónuárásum vegna þess eða mæti hindrunum í 

kerfinu. Það eru einnig til aðrir líkamlegir eiginleikar sem henta vel í íþróttum, t.d. liðleiki og 

líkamsbygging. Sundkappinn Michael Phelps, sem dæmi, hefur líkamsbyggingu sem hentar 

mjög vel í sundi. Það er aðallega þegar íþróttakonur hafa líkama sem ekki eru taldir 

„kvennmanslíkamar“, sem þær eru sakaðar um að búa yfir forskoti (Fischer og Mclearen, 

2020). 

Íþróttasamfélagið virðist hafa þá fyrirfram ákveðnu skoðun að trans konur búi yfir 

líkamlegum yfirburðum og hafi því forskot fram yfir sískynja konur. Þegar íþróttakonan 

Ronda Rousey var spurð um málefni íþróttakonunnar Fallon Fox sagði hún að ef manneskja 

gengur í gegnum „karlkyns“ kynþroska þá hafi sú manneskja líkamlega yfirburði sem ekki er 

hægt að taka til baka. Þáttastjórnandinn Joe Rogan sagði að sá sem hefur einhvern tímann haft 

typpi á einhverjum tímapunkti hljóti að búa yfir öðrum yfirburðum sem karlar hafa eins og 

aukinn beinmassa og stærri axlir. Þegar hann var spurður nánar út í ummælin sagði hann að 

hann væri ekki að reyna að mismuna gegn konum. Hann elskaði að horfa á konur eins og 

Ronda Rousey og Liz Carmouce berjast því þær væru víst alvöru konur. Ronda Rousey liti út 

eins og lítil falleg stelpa fyrir honum en Fallon Fox væri trans kona, sem væri allt annað. Eitt 

sem er einnig áhugavert er að það virðist sem besta leiðin fyrir trans konur til að sannfæra fólk 

um að þær hafi ekki forskot fram yfir aðra keppendur sé að tapa, sem er í sjálfu sér ekkert 

spennandi. Trans konum er því settur sá ósanngjarni úrslitakostur að tapa til að sýna fram á 

þær hafi ekki yfirburði yfir sískynja konur eða vera stimplaðar svindlarar ef þær sigra. Ef 

sískynja fólk svindlar með því að taka inn ólögleg frammistöðubætandi lyf, jafnvel yfir lengri 

tíma, þá hlýtur það yfirleitt tímabundið keppnisbann. Ef trans konur sem hafa undirgengst 

krosshormónameðferð vilja keppa í flokki með sískynja konum þá vilja margir svifta þær 

keppnisrétti ævilangt. Þetta viðhorf er ekkert nema tvöfaldur staðall og alls ekki sanngjarnt 

(Fischer og McClearen, 2020). 

Íþróttaþátttaka trans karla í karlaflokki þykir ekki eins umdeild og íþróttaþátttaka kvenna í 

kvennaflokki, en það þýðir ekki endilega að þeim sé sýndur skilningur og að síshyggja hafi 

ekki áhrif á þá. Samfélagið sendir út þau skilaboð að sískynja karlmenn séu dæmi um 

fullkomleika og það besta sem mannfólk hefur upp á að bjóða varðandi frammistöðu í 

íþróttum. Trans karlar sem keppa í karlaflokki séu ekki endilega viðurkenndir sem karlar af 

öðrum keppendum, heldur líti margir svo á að þeir séu konur sem reyni að keppa á móti 

karlmönnun og er þeirra þátttöku í karlaflokki ekki mótmælt því fólk gerir ráð fyrir því að þeir 

geti með engu móti átt möguleika á móti sískynja körlum. Þetta vekur auðvitað upp 

spurningar um upplifun trans karla í íþróttum. Hversu erfitt er fyrir trans karla að byrja að 

keppa í karlaflokki og finnst þeim að þeim séu send þau skilaboð að þeir eigi ekki möguleika 

eða hvað? (Fischer og Mclearen, 2020). 
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Kynsegin fólk í íþróttum er næstum ósýnilegt, því síshyggja í íþróttum afneitar tilvist 

kynsegin fólks með því að gera ráð fyrir því að allir séu annað hvort karlar eða konur sem 

veldur því að fólk þarf að velja á milli kvenna eða karla flokka. Eða hvað? 

 

Nýjir tímar og jaðaríþróttir - Roller Derby og Quidditch 

Þótt trans fólk almennt eigi erfitt með að fóta sig í hefðbundnum íþróttum eru dæmi um að 

trans fólk hafi fundið sig í íþróttum sem þykja ekki hefðbundnar. Roller Derby eða 

Hjólaskautaat er íþrótt sem hefur vaxið í vinsældum undanfarin ár. Íþróttin er hópíþrótt, leikin 

á hjólaskautum, og gengur út á að hvert lið nefnir útnefndan hlaupara sem hefur það hlutverk 

að skauta fram hjá leikmönnum mótherja sem reyna að hindra hlauparann (rollderderby.is, 

e.d.). Eitt sem gerir íþróttina einstaka er menningin. Hugmyndafræði karlmennsku og 

feðraveldisins virðist valdlaus innan Roller Derby samfélagsins og í stað þess er íþróttinni 

stjórnað af konum með feminísk viðhorf. Roller Derby samfélagið er mjög opið fyrir trans 

fólki. Eitt áhugavert mál kom upp árið 2019 þegar transfóbískur femínisti að nafni Emma 

Chesworth birti grein á vefsíðu hópsins Fair Play For Women þar sem hún kvartaði yfir 

þátttöku trans kvenna í íþróttinni. Emma Chesworth, sem greinilega var að reyna að búa til 

æsifrétt á kostnað transfólks, fékk ekki þau viðbrögð sem hún óskaði eftir frá Roller Derby 

samfélaginu. Hvert liðið á fætur öðru varði og fagnaði þátttöku transfólks í íþróttinni og 

keppendur tjáðu sig á samfélagsmiðlum og bentu á að hún væri fordómafull (webb, 2019).  

Quidditch er íþrótt með áhugaverðan uppruna því hún er upprunnin úr ævintýrabókunum um 

Harry Potter. Þótt íþróttin hafi upphaflega bara til í skáldskap, kom það ekki í veg fyrir að 

aðdáendur bókanna líktu eftir íþróttinni í leikjum og hönnuðu alvöru íþrótt. Það sem gerir 

þessa íþrótt mjög einstaka er að hún er hópíþrótt sem bíður velkomið fólk af ólíkum kynjum 

og reglurnar eru hannaðar á þann hátt að ákveðinn hámarks fjöldi fólks í hverju liði má 

skilgreina sig af sama kyni. Þetta er stórmerkilegt því hér er mögulega eitt fyrsta dæmi um 

reglur í íþrótt sem afneitar tvíhyggjukynjakerfinu og veitir kynsegin fólki möguleika að keppa 

án þess að þurfa að stimpla sig þvert á sína kynvitund (Segrave, 2015). 

 

Umræða og lokaorð 

Í daglegu tali er sagt að íþróttir verði líklegast síðasta vígið í baráttunni fyrir jafnrétti, og 

málefni trans fólks verða að öllum líkindum erfiðust. Kynjakerfið hefur ansi sterk tök í 

samfélaginu og það á sérstaklega við um íþróttir. Reglur kynjakerfins sjá til þess að standa 

vörð hugmyndir fólks um kvenleika og karlmennsku. Fyrst hinsegin fólk ögrar og brýtur 

reglur kynjakerfisins með tilvist sinni veldur það því að það á oft erfitt með að fóta sig í 

íþróttum. Þetta á sérstaklega við um trans fólk. 
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Nú þegar trans fólk er sýnilegur hópur og virkur þátttakandi í samfélaginu er mikilvægt að 

samfélagið eigi samtal og komist að niðurstöðu. Fólk er allt ólíkt og því er ekki 100% hægt að 

bera saman sískynja konur og trans konur án þess að fá skekktar niðurstöður. Mér þykir frekar 

undarlegt að hafa áhyggjur af því að trans konur reyni að stjórna testósteron magni í blóði 

með því að draga úr lyfjainntöku fyrir keppni. Hvernig er það öðruvísi en þegar sískynja fólk 

notar frammistöðubætandi lyf til að svindla? Ekki er réttlátt að meina trans konum að keppa í 

kvennaflokki með þeim rökum að trans konur séu hærri eða þyngri en sískynja konur því það 

eru alveg til sískynja konur sem er hávaxnar eða þyngri en margar trans konur, sem þýðir að 

umræðan snýst um líkamsbyggingu en ekki hvort manneskjan sé sískynja kona eða trans 

kona. Ef trans fólki er meinað að keppa vegna líkamsbyggingar en ekki sískynja fólki þá er 

um mismunun að ræða. Það eru til alls konar líkamar og líkamsgerðir sem hverjar henta 

misvel í íþróttum, t.d. hvað varðar hæð, liðleiki, sjón og lengd handleggja/fótleggja. Þegar 

líkamar fólks falla utan hugmynda annarra um kvenmanslíkama, þá setur fólk sig gegn rétti 

þess til að keppa með öðrum konum. 

Þótt rannsóknir geti engan veginn eytt öllum vafa þá sýna þær skýrt fram á að áhrif 

krosshormónameðferðar auka frammistöðu trans karla og dregur úr frammistöðu trans 

kvenna. Rannsóknir geta engan veginn sagt alla söguna og því er best að skoða frammistöðu 

trans fólks á keppnum til að fá skýrari mynd af raunveruleikanum. 

Það er mikilvægt að hafa í huga að ef trans konur hefðu í alvöru forskot á sískynja konur þá 

myndu trans konur verma á toppsætum á íþróttadeildum, sýna mikla yfirburði í öllum 

keppnum og algjörlega drottna yfir kvennaíþróttum. Hneykslismál sem komast í fjölmiðla eru 

í raun ekki í samræmi við raunveruleikann, en fjölmiðlar vilja búa til mikla dramatík út frá 

einstaka keppendum (eins og í tilfelli Fallon Fox). Í raun er ekkert óalgengt að sjá trans konur 

tapa gegn sískynja konum í keppnum og trans konur eru heldur ekkert sjáanlegar í toppsætum 

á íþróttadeildum. Því er það mín niðurstaða að trans konur sem hafa undirgengst 

kynleiðréttingarferlið hafi ekkert forskot fram yfir aðra keppendur. Þótt trans karlar mæti ekki 

endilega sama mótlæti þá er ríkjandi það viðhorf að þeir eigi litla möguleika gegn sískynja 

karlmönnum. Það er mikilvægt að trans karlar viti að þeir geti alveg náð árangri í íþróttum og 

því má ekki senda þeim þau skilaboð að þeir eigi enga möguleika ef þeir keppa á móti 

sískynja karlmönnum.  

Það var ekki mikið af upplýsingum varðandi íþróttaþátttöku kynsegin fólks, en það er mín 

skoðun að kynsegin fólk eigi að ráða því sjálft hvort það keppi í kvennaflokki eða karlaflokki. 

Því miður er það svo að kynskiptir flokkar í íþróttum eru oftast aðeins tveir og ólíklegt er að 

það breytist á næstu árum. Þetta þýðir auðvitað ekki að það sé ásættanlegt, en það mun 

auðvitað ekki breytast nema með aukinni fræðslu og baráttu. Ánægjulegt væri ef kynsegin 

fólk gæti átt fyrirmyndir í íþróttum en til þess að það verði þá þarf að auka umræðu um 

málefni kynsegin fólks. Kynsegin fólk ætti sjálft að ráða hvaða leið ætti að fara til að það 

upplifi sig velkomið í íþróttum. 
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Sú afstaða að trans fólki eigi að vera meinað að keppa í flokki sem samræmist þeirra 

kynvitund er ekki bara blind síshyggja, heldur einnig transfóbía sem nauðsynlega þarf að taka 

á. Íþróttir hafa lengi verið vettvangur eitraðrar karlmennsku og síshyggju, en á slíkum 

viðhorfum ber að taka með upplýstri umræðu. Talað hefur verið um þátttöku trans fólks í 

íþróttum sem eitthvað „vandamál“ og áhyggjuefni. Það er í raun ekki aukin þátttaka trans 

fólks í íþróttum sem er vandamál, heldur er vandamálið það að mörgu trans fólki er meinuð 

þátttaka í íþróttum og telur sig vera óvelkomið. 

Ég er þeirra skoðunar að við eigum að fagna aukinni þátttöku trans fólks í íþróttum og líta á 

það sem tækifæri til að tækla samfélagsleg mein. Svo lengi sem trans fólk fær ekki tækifæri til 

þátttöku á öllum sviðum samfélagsins þá verður það annars flokks borgarar. Á meðan einhver 

hópur er jaðarsettur í samfélaginu þá er lýðræðið gallað, sem bitnar á öllum. Síshyggja er 

eitruð hugmyndafræði sem þjónar engum, ekki einu sinni sískynja fólki. Besta leiðin til að 

taka á þeim vandamálum sem standa trans fólki fyrir þrifum í íþróttum er fræðsla og aukin 

umræða. 

Þótt margar hindranir séu í vegi fyrir trans fólki sem vill keppa í íþróttum má ekki gleyma að 

spyrja hvaða lausnir séu í boði. Margar hefðbundnar íþróttir eru mótaðar af hugmyndafræði 

kynjakerfisins en þó eru jaðaríþróttir sem hafa reynst velkominn vettvangur fyrir trans fólk 

(Rolleer Derby og Quidditch). Ég hef trú á því að trans fólk sem ekki finnur sig í hefðbundum 

íþróttum geti mögulega fundið sig í jaðaríþróttum sem eru ekki mótaðar af sömu 

menningarlegu gildum. Á meðan jaðaríþróttir verða vinsælli verður hægt að sýna fram á að 

trans fólk og sískynja fólk geti alveg spilað saman án vandræða og þannig orðið gott fordæmi 

fyrir aðrar íþróttir og jafnvel leitt til breytinga. 

Trans fólk er nú orðið að virkum þátttakendum í samfélaginu og íþróttir eru engin 

undantekning.  
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