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Velkomin á Hinsegin
daga í Reykjavík
Welcome to Reykjavik Pride
Jón Kjartan Ágústsson og Ásta Kristín Benediktsdóttir ritstjórar
Hinsegin dagar í Reykjavík eru haldnir hátíðlegir í sautjánda sinn í ár og hátíðin
er glæsileg sem endranær. Fjölbreytnin er í fyrirrúmi en næstum 30 viðburðir
standa gestum til boða frá þriðjudeginum 4. ágúst til sunnudagsins 9. ágúst.
Í boði verða tónlistarviðburðir, ljósmyndasýning, sirkusveisla, dansleikir og
fræðsluviðburðir, svo fátt eitt sé nefnt, og allir ættu því að finna eitthvað við
sitt hæfi.
Þema Hinsegin daga í ár er heilsa og heilbrigði. Samkvæmt skilgreiningu
Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar er heilsa „ástand líkamlegrar, andlegrar og
félagslegrar vellíðunar en ekki einungis það að vera laus við sjúkdóma og kvilla“
og efnistök ritsins eru í samræmi við það – víðfeðm og fjölbreytt. Meðal þess
sem litið er til er aðgangur hinsegin fólks að heilbrigðisþjónustu, gæði þeirrar
þjónustu sem veitt er og brotalamir sem þar má finna. Sérstakir þættir sem huga
þarf að hvað varðar heilsu hinsegin fólks eru enn fremur í sviðsljósinu, svo sem
HIV, tilfinningaleg, andleg og félagsleg líðan og sú læknisþjónusta sem intersex
fólk og trans fólk þarf á að halda – eða þarfnast einmitt ekki. Með því að leggja
áherslu á heilsu og heilbrigði vilja Hinsegin dagar stuðla að opinni umræðu um
þá staðreynd að hinsegin fólk er fjölbreyttur hópur sem þarf oft á sérhæfðri
heilbrigðisþjónustu að halda sem er sérstaklega sniðin að heilsufarslegum
þörfum hópsins. Nauðsynlegt er að hinsegin samfélagið og landsmenn allir geri
þá kröfu til íslenskra stjórnvalda að þessum þörfum sé mætt innan félagsmálaog heilbrigðiskerfisins.
Forsíður blaðsins í ár eru fimm talsins og kallast á við þema hátíðarinnar.
Líkt og fram kom hér að ofan er heilbrigði ekki einungis skortur á sjúkdómum
heldur ástand þar sem andleg, sálræn og félagsleg vellíðan er til staðar í lífi
hvers og eins. Þótt yfirborð okkar virðist lygnt geta gleði og sorg, hæðir og
lægðir ólgað undir yfirboðinu, líkt og orðin sem rituð eru á líkama módelanna
fimm endurspegla. Ritstjórn blaðsins og listrænum stjórnanda þess, Guðmundi
Davíð Terrazas, hlotnaðist sá heiður að fá glæsileg módel úr okkar hópi til liðs
við sig og fá þau bestu þakkir fyrir. Orðin voru valin af handahófi og lýsa ekki
módelunum sérstaklega.
Fyrir hönd stjórnar og samstarfsnefndar Hinsegin daga í Reykjavík bjóðum
við gesti hjartanlega velkomna á hátíðina til að fagna með okkur menningu,
margbreytileika og mannréttindum hinsegin samfélagsins á Íslandi. Gleðilega
Hinsegin daga 2015!

This summer we celebrate the 17th Reykjavik Pride and the programme is
fabulous and diverse as usual. Between 4–9 August pride visitors are invited
to enjoy all sorts of events, from film screenings, circus shows, lectures and
panel discussions to sports events, and of course the main annual events:
the Opening Ceremony, the Pride Parade and the Pride Ball.
This time we have chosen a theme for the festival which is health, and
the interviews and articles in the programme guide are focused on various
aspects of health, health care and the queer society. The covers – there are
five of them! – are also a part of the theme, since they represent five different
queer bodies and words that designate both positive and negative (and neutral)
feelings, identity labels and other phenomena that often mark the lives of
LGBTIQ people and affect their physical, emotional and mental health.
On behalf of Reykjavik Pride we invite you to join us for a week of
pride, activism, entertainment, performance, education, glitter and joy –
Welcome to Reykjavik Pride 2015!

7

Líf okkar
í hinsegin
heimi
Auður Ava Ólafsdóttir
rithöfundur

Ljósmyndari: Anton Brink
Þeir sem búið hafa í erlendri stórborg kannast margir við það
undarlega lögmál tilviljunarinnar að uppáhaldskaffihúsið, bakaríið
eða kínverska veitingastaðinn (þann ódýrasta ef um er að ræða
námsárin) skuli vera að finna í sömu götu og maður býr. Þannig var
því einmitt háttað um uppáhaldsbókabúðina mína þau sjö ár sem
ég bjó í ,,hommahverfinu“ í París; hún var til húsa skáhallt á móti
þar sem ég bjó, á horni Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie og Rue
Vieille du Temple og var opin fram á kvöld alla sjö daga vikunnar.
Bókabúðin heitir Les Mots à la Bouche sem gæti útlagst
„Með orðin á vörunum“ og það sem fyrst vakti athygli mína var
útstillingarglugginn með bókum eftir fjölda höfunda sem ég
hafði mætur á; Lorca, Auden, Jean Genet, Jean Cocteau, Walt
Whitman og fleiri. Mig minnir að þar hafi líka verið stillt út bókum
um kvikmyndaleikstjórann Visconti og arkitektinn Philip Johnson.
Þegar inn var komið reyndist búðin bólstruð með bókum frá
gólfi til lofts, á nokkrum borðum og um allt gólf voru sömuleiðis
bókastaflar sem þurfti að skáskjóta sér á milli og ekki var með góðu
móti rúm fyrir fleiri en fimm viðskiptavini í einu. Þar bættust við
fleiri góðkunningjar; Rimbaud, Verlaine, Oscar Wilde, Proust, Byron
lávarður, Emily Dickinson, Henry James, Marguerite Yourcenar,
Tennessee Williams, Allen Ginsberg og nóbelsverðlaunahafarnir
Selma Lagerlöf, André Gide, Thomas Mann og Patrick White.
Þar voru líka bækur eftir ýmsa fræðimenn – Roland Barthes,
Foucault, Wittgenstein – og einnig um myndlistarmenn, allt frá
Michelangelo, Leonardo da Vinci og Caravaggio til Andy Warhol og
ýmissa samtímalistamanna. Í mínu fyrsta innliti í búðina keypti ég
samtalsbók við myndlistarmanninn Francis Bacon. Það tók mig hins
vegar nokkurn tíma að átta mig á því að Les Mots à la Bouche væri
hinsegin bókabúð en allir ofangreindir rithöfundar og listamenn eru
eða voru hinsegin.
Les Mots à la Bouche var innvígsla mín í bókmenntaheiminn;
þar var ég daglegur gestur og kynntist verkum fjölda rithöfunda
sem ég þekkti ekki áður, meðal annars hinum djarfa, frumlega og
fallega Hervé Guibert. Guibert framdi sjálfsmorð, orðinn blindur
og langt leiddur af HIV-veirunni árið 1992, 37 ára gamall. Ég grét
í þrjá daga og hugsa enn oft um það hvílíkur missir fráfall þessa
rithöfundar var fyrir bókmenntaheiminn. Nokkrum árum áður lést
náinn vinur Guiberts, heimspekingurinn Michel Foucault, einnig
af völdum HIV-veirunnar og í upphafi tíunda áratugarins mátti
stundum greina sjúkdóminn í andlitum nágranna minna í París.
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Í dag eru til ágæt lyf við HIV-veirunni og samkynhneigðir
karlmenn eru í minnihluta þeirra sem smitast. Enn eru þó önnur
mein sem herja á hinsegin fólk í heiminum, svo sem félagsleg
útskúfun og þöggun og víða um lönd ofsóknir, fangelsun, pyntingar
og „mannshvörf“. Í nágrannalöndum okkar hefur hinsegin fólk í
vaxandi mæli orðið að skotspæni öfgasinnaðra þjóðernishópa, ásamt
öðrum minnihlutahópum.
En hvernig er staðan á Íslandi sem er fyrirmynd margra annarra
þjóða hvað varðar víðsýni í mannréttindamálum? Hér mætti
vissulega nefna fáheyrða – jafnvel á skala milljónaþjóða – hundrað
þúsund manna þátttöku í vinsælustu baráttugöngu þjóðarinnar;
gleðigöngunni. Að sama skapi er lagaleg staða hinsegin fólks á
Íslandi að mörgu leyti mjög góð. Er þá ekki allt í gúddí?
Því miður sýna nýleg dæmi um hatursumræðu á
samfélagsmiðlum að baráttunni er ekki lokið. Einmitt þegar maður
hélt að réttindamál hinsegin fólks á okkar litla fyrirmyndarlandi
væru komin í örugga höfn og Ísland gæti einbeitt sér að því að
vera leiðandi, jákvætt afl í mannréttindamálum heimsins – einmitt
þegar maður hélt að öll þjóðin stæði einhuga að baki hinsegin
fólki, þá gerist það sem eldri og reyndari baráttujaxlar höfðu
reyndar varað við, að einhver kóninn nær fjölmiðlaathygli með því
að lýsa því yfir að ,,enda þótt hann hafi persónulega ekkert á móti
hinsegin fólki, þá …“ og svo framvegis. Og eins og hendi sé veifað
loga samfélagsmiðlar af heift, mannvonsku og heimsku þar sem
hver apinn apar eftir öðrum. Ég segi: þöggum niður í hundunum
um leið og þeir byrja að gjamma (nei, suma umræðu þarf ekki
að taka) og höldum áfram að vera sú rödd sem eftir er tekið í
mannéttindamálum.
Á sama hátt og það hlýtur að vera hverju foreldri mikilvægt
að barn þess sé hamingjusamt og sátt við sjálft sig skyldi maður
ætla að það væri kappsmál hverrar þjóðar – og hér vitna ég til
heimspekingsins Jeremy Benthams – að stefna með ráðum og dáð
að sem mestri hamingju sem flestra þegna sinna.
,,Regnbogar eru af ýmsum stærðum og gerðum.“ (www.
visindavefur.is/svar.php?id=1572) Hömpum margbreytileikanum,
vinnum saman að því að búa til betri heim. Og líkt og sagt var um
Charlie í París fyrr á þessu ári þá segjum við: Við erum öll hinsegin.
Gleðilega Hinsegin daga!

Fyrir alla í 60 ár

IÐNÓ

Regnbogakaffihús á Hinsegin dögum
Iðnó er eitt elsta menningarhúsið á Íslandi og í
tilefni Hinsegin daga verða haldnir þar fjölbreyttir
og fræðandi viðburðir frá 4. til 9. ágúst. Viðburðirnir
eru 12 talsins og eru nánar auglýstir á heimasíðu
Hinsegin daga og í dagskrárritinu.
Boðið verður upp á litríkar og ljúffengar veigar á
sérstökum hátíðarseðli Iðnó veitinga.
Verið velkomin í regnbogastemminguna í Iðnó á
Hinsegin dögum.

The Iðnó restaurant is located in the heart of the
city of Reykjavík, beside the City Pond, directly
opposite the City Hall. During Reykjavik Pride 4–9
August, several entertaining and educating events will
take place in the building, and colorful and delicious
refreshments will be offered at the restaurant.

Vonarstræti 3 • idno@idno.is • +354 5629700
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Hinsegin dagar í Reykjavík þakka Samtökunum '78
fyrir ómetanlegt starf í þágu mannréttinda hinsegin
fólks á Íslandi síðastliðin 37 ár.

HINSEGIN DAGAR
REYKJAVIK PRIDE

Nýyrðasamkeppni
Samtakanna ‘78

Regnboginn er gríðarstór og í honum eru
fjölmargir litir. Hinsegin hugtök og orð
endurspegla þessa breidd en fjöldi þeirra
hefur enn ekki fengið íslenska þýðingu. Það er
mikilvægt að við getum öll talað um hinsegin
reynslu og hinsegin líf. Samtökin ’78 efna því
til nýyrðasamkeppni!
Við hvetjum öll þau sem hafa áhuga
á íslenskri tungu og hinsegin menningu til
þess að taka þátt og senda inn tillögur að
nýyrðum. Hægt verður að senda inn tillögur til
4. september næstkomandi. Dómnefnd skipuð
hinsegin fólki og sérfræðingum í íslensku
máli mun velja bestu orðin en viðurkenningar
verða veittar á Degi íslenskrar tungu þann 16.
nóvember.

Allar nánari upplýsingar um orðin
og þátttöku má finna á vefsíðunni:
samkeppni.samtokin78.is.
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Gjá milli
skóla og
íslensks
samfélags
Líðan hinsegin ungmenna í
framhaldsskólum á Íslandi

Jón Ingvar Kjaran hefur unnið við rannsóknir í hinsegin- og kynjafræðum
samhliða kennslu við Verzlunarskóla Íslands. Þar hefur hann einkum kennt sögu
og menningarfræði. Hann hefur jafnframt starfað sem stundakennari við Háskóla
Íslands og verið reglulegur gestafyrirlesari í menningarfræðum við Hönnunar- og
arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands. Hann var enn fremur gestarannsakandi við
Kynjafræðideild Humboldt-háskóla í Berlín á vormisseri 2013. Doktorsritgerð
hans, „Í átt til hinsegin framhaldsskóla. Reynsla hinsegin nemenda af íslenskum
framhaldsskóla í skugga gagnkynhneigðrar orðræðu og valds“, er fyrsta
doktorsritgerðin sem varin er hérlendis þar sem viðfangsefnið er hinsegin reynsla
og hinsegin veruleiki. Í rannsókninni tók Jón viðtöl við 14 hinsegin ungmenni sem
fædd eru á tímabilinu 1987–1993 og framkvæmdi vettvangsathuganir í tveimur
framhaldsskólum. Jón Kjartan Ágústsson tók viðtal við Jón Ingvar og spurði hann
út í niðurstöðurnar.
12

voru að upplifa. Það vakti líka athygli
mína að margir krakkar sem ég var að
kenna komu ekki úr skápnum fyrr en
eftir að framhaldsskóla lauk sem vakti
spurningar um hvort það væri eitthvað
kerfislægt innan skólanna sem héldi
aftur af þeim.
Meginniðurstaða rannsóknarinnar er
sú að það er ákveðin gjá á milli þess sem
er að gerast í íslensku samfélagi annars
vegar og íslenska skólakerfinu hins vegar
hvað varðar hinsegin málefni. Á sama
tíma og íslenskt samfélag breytist og
verður sífellt frjálslyndara í málefnum
hinsegin fólks erum við ekki að sjá þær
breytingar birtast innan skólakerfisins,
sem heldur áfram að vera íhaldssamt
og viðheldur ákveðnu umhverfi, eða
rými, sem gerir ráð fyrir að allir séu
gagnkynhneigðir. Skólakerfið hefur ekki
náð að halda í við þá frjálslyndisþróun
sem hefur átt sér stað í samfélaginu og
þess vegna verðum við vitni að því þegar
bæjarfélag eins og Hafnarfjörður leggur
fram tillögu um að auka hinseginfræðslu
innan skólanna að það verður allt
vitlaust!

Í doktorsrannsókn þinni er sjónum beint
að reynslu hinsegin nemenda í íslenskum
framhaldsskólum. Hvernig kom þetta
viðfangsefni til og hverjar voru helstu
niðurstöðurnar?
Þetta er málaflokkur sem ég hef lengi
haft mikinn áhuga á og verið forvitinn
um enda eru nær engar rannsóknir til
hérlendis um reynslu hinsegin nemenda
af íslenska skólakerfinu. Ég hafði
stundað kennslu í framhaldsskólum
nokkuð lengi og fannst hinsegin
ungmenni fara á mis við margt það sem
gagnkynhneigð skólasystkini þeirra

Hvernig komstu í samband við
nemendurna?
Ég beitti ýmsum leiðum til að finna
nemendur fyrir rannsóknina. Í skólanum
þar sem ég kenndi voru nokkrir hinsegin
krakkar sem ég setti mig í samband
við. Ég sendi líka bréf til námsráðgjafa
margra framhaldsskóla og spurðist fyrir
um hvort einhver hefði leitað til þeirra
vegna kynhneigðar sinnar. Í gegnum
ungliðahóp Samtakanna ‘78 komst ég
einnig í samband við nokkra nemendur.
Hins vegar var áhrifaríkasta leiðin hin
svokallaða snjóboltaleið, þar sem einn
nemandi kom mér í samband við annan
nemanda og svo koll af kolli.
Öllum krökkunum sem ég hafði
samband við fannst mjög merkilegt
að einhver væri að rannsaka þessi mál
og þau voru mjög jákvæð gagnvart
rannsókninni. Ég skynjaði að þeim
fannst greinilega eitthvað vanta innan
skólakerfisins og því vildu þau leggja
sitt af mörkum til þess að rannsóknin
gengi vel. Ég fékk greiðan aðgang að
persónulegum sögum þeirra og upplifun.
Í samtölunum kom fljótlega í
ljós að innan þeirra framhaldsskóla
sem krakkarnir sóttu var öll fræðsla
um kyn, kynhneigð og kynlíf mjög
einsleit og einhliða. Skólabækur
fjölluðu lítið sem ekkert um hinsegin
veruleika og öll fræðsla um kynlíf

var á gagnkynhneigðum og frekar
neikvæðum nótum þar sem umræðan
snerist nær eingöngu um barneignir
og kynsjúkdóma. Það má fullyrða að
það sé búið að læknisvæða kynfræðslu
innan íslenskra framhaldsskóla enda
sjáum við að þeir sem fræða ungmenni
helst um kynlíf eru læknanemar sem
koma í heimsóknir í skólana en þeir
hljóta að hafa ákveðnar áherslur í sínum
málflutningi aðrar en tilfinningalíf og
kynvitund.
Þú segir að nemendurnir hafi verið mjög
meðvitaðir um að skólaumhverfi þeirra
væri gagnkynhneigt og að sú vitund hafi
virkjað þá til ýmiss konar viðbragða?
Frá upphafi lagði ég áherslu á að
nálgast viðfangsefnið á þann veg
að nemendurnir kæmu fram sem
gerendur en ekki þolendur. Í erlendum
rannsóknum er orðræðan nær alltaf á
þann veg að nemendur séu þolendur á
einhvern máta en þá týnist að margir
þeirra eru líka virkir þátttakendur í
umhverfi sínu. Nú er rétt að hinsegin
ungmenni eru tölfræðilega líklegri til að
misnota áfengi, fíkniefni og taka eigið líf
en sá málflutningur er aðeins lítill hluti
af þeim veruleika að vera ung hinsegin
manneskja. Ég vildi draga fram þá
þætti sem sýna að krakkarnir eru virkir
þátttakendur í að móta umhverfi sitt og
storka reglulega þeim gagnkynhneigða
ramma sem skólinn setur þeim.
Gott dæmi um þess konar storkun
kom frá stúlku sem ég segi frá í
rannsókninni, köllum hana Dani. Dani
þurfti að skrifa ritgerð fyrir þýskuáfanga
þar sem verkefnið var að segja frá
síðustu helgi og hvað hún hefði gert.
Dani skrifaði grein þar sem hún talaði
um samband sitt við kærustuna sína
og að þær hefðu farið í bíó. Textinn
var skrifaður skýrt þannig að um væri
að ræða tvær stúlkur. Með þessu móti
var Dani að að skapa hinsegin rými
innan skólakerfisins til að segja frá sinni
lesbísku lífsreynslu. Skólakerfið brást
hins vegar við með því að leiðrétta
ritgerðina og þegar Dani fékk hana
til baka var búið að „leiðrétta“ kyn
kærustunnar í karlkyn því stelpan
hefði örugglega verið að gera bölvaða
málfræðivillu! Þetta er gott dæmi um
hvernig fólk skapar sér rými og hvernig
umhverfið bregst við því.
Orðnotkun á borð við „faggi“,
„helvítis homminn þinn“ eða að
eitthvað væri „svo gay“ kallaði líka fram
viðbrögð hjá krökkunum. Mörg þeirra
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voru óhrædd við að svara fullum hálsi
þegar samnemendur þeirra notuðu þess
háttar orðalag og reyndu þar með að
kenna umhverfinu hvernig væri rétt að
tala – því hvorki kennararnir né skólinn
voru að sinna því hlutverki. Það var hins
vegar greinilegt að þeim þótti óþægilegt
að þurfa að standa í slíku karpi innan
skólans.
Frásagnir sem þessar eru algengar
í fræðigreinum sem skoða upplifun
hinsegin nemenda af skólakerfinu. Til
dæmis hafa breskar kannanir sýnt að
fæstir þarlendir kennarar bregðast við
þegar þeir heyra af eða verða vitni að
hómófóbískri málnotkun í vinnunni,
enda hafa fæstir þeirra þekkingu eða
reynslu til að bregðast við slíku. Ég held
að það sé óhætt að fullyrða að kennarar
hérlendis séu í svipaðri stöðu enda er
hinseginfræðsla ekki hluti af náminu í
kennaraháskólanum.
Hvernig lýstu nemendur áhrifum þessa á
tilfinningalíf sitt?
Þau höfðu öll upplifað leiða og
þunglyndi þegar þau uppgötvuðu að
þau væru öðruvísi. Það að uppgötva að
maður er öðruvísi er ákveðið sjokk sem
þarf að vinna sig út úr. Að mínu mati
taka hinsegin ungmenni út þroska miklu
fyrr en gagnkynhneigðir samnemendur
þeirra vegna þess að sú uppgötvun að
einstaklingur sé hinsegin kallar á mikla
sjálfsskoðun og spurningar: Hvaða
hindranir er samfélagið að fara að setja
mér? Hvað get ég núna gert og hvað
ekki?
Krakkarnir hafa þurft að pæla
mikið í framtíð sinni og tekið út
töluverðan þroska, sem er að mörgu
leyti gott. Í rannsókninni kalla ég þetta
tilfinningalegt auðmagn sem þau hafa
safnað að sér. Þau eru orðin rík af styrk
og visku sem sést til dæmis á því að
þau eru óhrædd að tjá sig um flóknar
tilfinningar, til dæmis á fésbókinni eða í
skólablöðum. Það ber merki um mikinn
tilfinningaþroska.
Var upplifunin ólík eftir kynjum?
Ég myndi segja það, þó að sjálfsögðu
sé erfitt að alhæfa út frá svona litlum
hópi. Við getum sagt að stelpurnar voru
mun jákvæðari gagnvart öllu ferlinu, því
að koma úr skápnum og vera hinsegin
í skólanum, heldur en strákarnir. Þær
litu frekar á þetta sem jákvæða reynslu
sem myndi nýtast þeim vel í framtíðinni.
Stelpurnar voru gjarnari á að vera
aktívistar og tóku oftar upp á því að
rísa gegn umhverfinu sem skólinn þeirra
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skapaði þeim. Ég hef túlkað þetta að
hluta til sem viðbrögð við tvöfaldri
jaðarsetningu sem stelpur í þessari stöðu
upplifa oft: að vera kona og vera lesbía.
Þegar ég ræddi við strákana var
þessari reynslu oftar lýst sem neikvæðri
upplifun. Þeir skiptust í tvo hópa,
annars vegar hóp sem var gagnrýninn
á algengar staðalímyndir sem birtast af
hommum í menningu okkar – kvenlegir
karlmenn sem elska að eyða tíma með
stelpum og versla. Hinn hópurinn lét
slíkt minna fara í taugarnar á sér en lagði
áherslu á mikilvægi þess að þeir fengju
að hegða sér og tjá sig eins og þeir kysu
og taldi mikilvægt að storka viðteknum
normum í skólanum.
Eru niðurstöðurnar úr þinni rannsókn
í samræmi við sambærilegar erlendar
rannsóknir?
Já, að mörgu leyti eru mínar niðurstöður
í samræmi við það sem rannsóknir
erlendis hafa verið að sýna fram á.
Skólar og skólakerfi eru íhaldssamar,
heterósexískar og heterónormatívar
stofnanir sem reyna að viðhalda ákveðnu
rými fyrir gagnkynhneigð gildi og gera
ráð fyrir að allir séu gagnkynhneigðir.
Ég hef einnig verið að skoða
skólakerfin á Norðurlöndunum og
viðhorf til hinsegin nemenda en þar
má greina sömu erfiðleika. Við lítum
oft á Norðurlöndin sem fyrirmynd fyrir
restina af heiminum þegar kemur að
réttindamálum hinsegin fólks – nokkurs
konar hýra útópíu – en samt sem áður
eru þarlend skólakerfi að viðhalda
þessari gjá sem ég nefndi áður milli
skólans og samfélagsins. Þar má sjá
framsækið samfélag og afturhaldssamt
skólakerfi, oft undir þeim formerkjum að
það þurfi að vernda börnin.
Hvað myndir þú ráðleggja skólastjórnendum og öðrum sem starfa í
skólum?
Oft spurði ég krakkana sem tóku þátt
í rannsóknni hvað þau myndu gera ef
þau væru við stjórnvölinn og það var
tvennt sem þau nefndu. Annars vegar
sögðust þau vilja auka fræðslu (eða vera
yfirhöfuð með einhverja fræðslu!) um
þennan málaflokk og haga fræðslunni
þannig að hún væri ekki átaksvika einu
sinni á ári heldur samofin námsefninu
sem fyrir væri. Til dæmis mætti
íslenskukennsla fela í sér að lesa bókina
Mánastein eftir Sjón og fjalla um hana
í framhaldinu. Hitt sem þau nefndu
var að auka sýnileika, til dæmis að
námsráðgjafar fengju regnbogafána til

„

Skólar og
skólakerfi eru
íhaldssamar,
heterósexískar og
heterónormatívar
stofnanir sem
reyna að viðhalda
ákveðnu rými fyrir
gagnkynhneigð
gildi og gera ráð
fyrir að allir séu
gagnkynhneigðir.

“

að hengja upp á skrifstofunni til að sýna
að þar væri öruggt svæði til að ræða
þessi mál eða með því að stofna hinsegin
klúbba innan skólans. Af hverju ætti
þessi hópur að sækja sína þjónustu utan
skólanna þegar innan þeirra eru starfandi
margs konar klúbbar?
Sjálfur myndi ég ráðleggja
skólastjórnendum í fyrsta lagi að marka
sér skýra stefnu og í öðru lagi að tengja
hana við jafnréttis- og eineltisstefnu,
sem flestir skólar hafa tileinkað sér.
Ég hef skoðað skólastefnur allra
framhaldsskóla landsins og aðeins lítill
hluti þeirra inniheldur eitthvað sem
tengist hinsegin málefnum. Bara það
að laga stefnuna og tengja hana við
aðgerðaáætlun væri stórt skref.
Geturðu talað aðeins um það hvers
vegna stuðningur frá öðrum hinsegin
einstaklingum skiptir máli fyrir nemendur
í framhaldsskólum?
Fyrirmyndir skipta alltaf miklu máli.

Vitundin um að einhver annar úr sama
umhverfi beri tilfinningar sem eru
áþekkar manns eigin er mjög dýrmæt.
Í viðtölunum sem ég tók kom oft fram
að það hefði hjálpað mikið við ferlið að
koma úr skápnum að hafa orðið vitni að
því að aðrir í skólanum hefðu komið út
og hvernig umhverfið brást við því. Þetta
snýst um að auka sýnileika hinsegin fólks
innan skólakerfisins; að það sé ekki falið
og að þeir sem eru að kljást við tilfinningar
sínar viti að þeir eru ekki einir.
Skólakerfið er frosið í tíma upp að
vissu marki þó að við séum vissulega
komin skrefi lengra en þegar ég var
sjálfur í framhaldsskóla því þá var
aldrei talað um þessa hluti. Þó að
skólakerfið sé þungt í vöfum eru
viðhorfin í samfélaginu jákvæðari, bæði
meðal nemanda og kennara. Íslenska
námskráin sem var samþykkt 2010–2011
er ein sú framsæknasta sem finnst á
Norðurlöndum þegar kemur að hinsegin
fræðslu. Í henni koma fram ákvæði þess

efnis að skólar þurfi að taka tillit til
mismunandi breyta eins og kynferðis,
kyngervis og kynhneigðar en skólarnir
hafa ekki náð að tileinka sér þau gildi
sem þar koma fram. Það sem skortir
er framkvæmd á þessari stefnu og að
brúa gjána sem enn er til staðar milli
skólakerfisins og samfélagsins.
A gap between the secondary schools
and Icelandic society
Jón Ingvar Kjaran, PhD, is a researcher/
lecturer at the University of Iceland,
School of Education. His main fields
include in education theory and policy,
queer and gender studies within
education. In this interview Jón talks
about his PhD dissertation, "Queering
the Icelandic upper secondary schools:
Heteronormative discourse and the
experiences of queer students in Icelandic
upper secondary school". It focuses on
the heteronormative discourse and the
experiences of queer students in Icelandic
upper secondary schools. The study

was conducted at two upper secondary
schools over the period of two year. The
participants were born between 1987
and 1993 and had graduated or were still
attending an upper secondary school. The
findings of his study suggest that young
people who are questioning their gender
identity, sexuality or both, find it difficult
to come to terms with their feelings
during their formative years in upper
secondary school.This depends on the
individual and the particular school settings.
LGBT students face difficulties when
coming into the open with their feelings,
although the scale and scope of these
difficulties varied among the participants.
Institutionalized heterosexism, either subtle
or overt, is interwoven into the school
culture and social interactions of faculty
members and students. In addition, gender
and sexuality within the upper secondary
school are still constructed around the
discourse of heteronormativity, in some
instances marginalizing those students that
do not conform to the dominant group of
either gender or sexuality.
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PRIDEPASS(INN)
2015
PRIDE-PASSINN – fyrir þá sem vilja
njóta Hinsegin daga til fulls og
styðja hátíðina.

One ticket – multiple events. THE
PRIDE PASS – for those who don’t
want to miss a thing.

Verðið er 7.500 kr. og í ár eru eftirfarandi viðburðir
innifaldir í passanum:
• Dagskrá í minningu Stellu Hauks
Iðnó, þriðjudaginn 4. ágúst (1.500 kr.)
• Tónleikar með Herði Torfasyni
Iðnó, miðvikudaginn 5. ágúst (2.000 kr.)
• Opnunarhátíð Hinsegin daga
Hörpu, fimmtudaginn 6. ágúst (3.000 kr.)
• Landleguball
Kiki, föstudaginn 7. ágúst. Passinn veitir forgang í
röð til miðnættis (1.000 kr.)
• Pride-ball
Iðnó, laugardaginn 8. ágúst. Passinn veitir forgang
í röð til miðnættis (2.500 kr. í forsölu og 3.500 kr.
við hurð)
• Reykjavik Pride-poki með ýmsum
regnbogavarningi fylgir öllum Pride-pössum

For only 7.500 ISK you’ll be granted access to the
following events:
• Stella Hauks tribute concert at Iðnó, Tuesday 4
August (1.500 ISK)
• Concert with Hörður Torfason at Iðnó,
Wednesday 5 August (2.000 ISK)
• Opening Ceremony at Harpa Concert Hall,
Thursday 6 August (3.000 ISK)
• Pride Party at Kiki, —Friday 7 August (1.000 ISK)
• Pride Ball at Iðnó, Saturday 8 August (2.500 ISK
pre-sale or 3.500 ISK at door)
• Plus – Reykjavik Pride Goodie Bag

Með Pride-passanum fæst einnig afsláttur á
eftirfarandi viðburði:
• Tónleikar Hinsegin kórsins – 500 kr.
afsláttur v. hurð
Fríkirkjunni, föstudaginn 7. ágúst
• Bubblubröns – 500 kr. afsláttur
Iðnó, sunnudaginn 9. ágúst
• Sirkus Ísland – Hinsegin skinnsemi –
500 kr. afsláttur
Klambratúni, sunnudaginn 9. ágúst
Pride-passinn verður til sölu í Kaupfélagi Hinsegin daga
frá 3. ágúst. Athugið að takmarkað magn er í boði. 
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The Pride Pass also gives you discount to the following
events:
• Reykjavik Queer Choir concert – 500 ISK
discount at the door
at Fríkirkjan church, Friday 7 August
• Bubbly brunch – 500 ISK discount
at Iðnó, Sunday 9 August
• Queer Circus – 500 ISK discount
at Klambratún park, Sunday 9 August
The Pride Pass is sold at the Reykjavik Pride
Service Center from 3 August. Limited availability.

Fyrir 2.490 kr. mánaðargjald færð þú aðgang að fjölbreyttri
og sívaxandi áskriftarveitu í anda Netﬂix. Skráðu þig núna
og fáðu fyrsta mánuðinn af PLAY án viðbótarendurgjalds.
Þú getur skráð þig í PLAY á vodafone.is,
í næstu verslun eða í síma 1414.

Vodafone
Við tengjum þig

Sumum þykir Esther lík hinni eitursvölu Lisbet
Salander úr Millenium þríleiknum sem má finna
í úrvali spennumynda í Vodafone PLAY. Rétt er
að taka fram að líkindin snúa helst að útliti.
Esther Ír er vöruhönnuður og
vinnur mikið með íslenska ull.

islenska/sia.is VOD 74996 06/15

Úrval af uppáhaldsmyndum
í Vodafone PLAY

Júlía
Margrét
Einarsdóttir
Skáld Hinsegin daga þetta árið er Júlía
Margrét Einarsdóttir. Júlía er 28 ára gömul og
heimspekimenntaður rithöfundur. Eftir hana
hafa birst ljóð og smásögur í safnritum en fyrsta
skáldsaga hennar, Sirkús, er væntanleg næsta vor.
Sögurnar birtust áður fyrr á þessu ári í
vefljóðagalleríinu „2015 er gildra“.

Með hjartslátt í leginu
„Bíddu,“ hvíslaðir þú, „bíddu og skríddu,“ og á sumarhimni grillti í fyrstu
sólargeislana sem muldruðu lygar um framtíð sem aldrei verður. Fullnægð
með hjartslátt í leginu tókstu um sveitta hönd mína eftir leynifundinn á
fatlaðraklósettinu á skemmtistaðnum og sagðir að klukkan væri alltof margt þegar
mér fannst hún vera of lítið. Ég mála mynd af þér á eldhúsvegginn, skrifa til þín
ljóð sem ríma svo þú sjáir að ég bý yfir meiri einlægni og dýpt en hinir sem segjast
elska þig.
Ég hrópaði háfleygt og tilgerðarlega svo leigubílstjórinn komst við (eða
var hann hneykslaður?): Syndin er falleg þegar hún kemur frá sönnum stað!
Þú fálmaðir flóttalega eftir hurðarhúninum á heimili þínu, varir mínar rauðar af
túrblóðinu þínu svo hárið klístraðist við blóðuga kinnina, en þú snerir þér undan
og hvíslaðir „bíddu,“ kreistir sveitta höndina „skríddu,“ svo kvaddir þú og bættir
við „feldu þig“.
Með túrblóðinu mínu mála ég mynd af þér á svefnherbergisvegginn, finn
lyktina af járni í munnvikum og sólarupphituðum leðursætum í leigubíl á árum
áður í morgungeislum, kyssi varir á blóðrauðum vegg á meðan sólin muldrar lygar
um framtíð sem aldrei verður.
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Hýrir húslestrar
QueeReads
Iðnó, Vonarstræti 3,
föstudaginn 7. ágúst kl. 17:00.
Aðgangur ókeypis.
Iðnó, Vonarstræti 3,
Friday 7 August at 5 p.m.
Free admission.

Hamraborg í rigningu
Ég hata Blindrabókasafnið því þar keluðum við stundum í
bílakjallaranum uppvið ruslafötur og ég skáldaði sögur af
eftirlifendunum úr flugslysi og bað þig að þrýsta lífbeininu uppvið
mig svo ég fyndi betur lyktina af sætum blautum stráum áður en
þau breytast í hey. Mig langar að horfa með þér á vetrarsport eða
heimsendamyndir og að þurfa ekki að vera lengur hrædd því ég veit
að þú vaknar líka stundum á nóttunni við að snjórinn lokar húsinu og
einhver stendur yfir þér og stynur að guð sé góður.
Núna er enginn annar í kjallaranum en bílljósin birta leifturmyndir
af augnhvítunni þinni í pollunum og rúðuþurrkurnar eru reiðar svo ég
hugsa um að bíta í geirvörturnar þínar á köldu dýnunni og hlusta á
þig rymja í eyra mitt orðum sem ég skil ekki en ég er alein því það er
enginn ósýnilegur í aftursætinu lengur og saltið í maganum ryður sér
aftur leið upp í kok.

Bókmenntaviðburðurinn á Hinsegin
dögum í fyrra sló í gegn og í ár verður
leikurinn endurtekinn. Fluttir verða
fjölbreyttir textar, sögur jafnt sem ljóð
og nýtt efni í bland við eldra. Dagskráin
verður brotin upp með tónlistaratriðum
og óvæntum uppákomum. Fram
koma Kristín Svava Tómasdóttir,
Júlía Margrét Einarsdóttir, Kristín
Ómarsdóttir, Elísabet Jökulsdóttir,
Jón Örn Loðmfjörð og fleiri. Kynnir er
Salóme Rannveig.

Last year’s literary event was such a
great success that Reykjavik Pride
has decided to once again invite you
to enjoy a poetic Friday afternoon
of Icelandic literary readings and
performances. Among the artists
that will perform are Kristín
Svava Tómasdóttir, Júlía Margrét
Einarsdóttir, Kristín Ómarsdóttir,
Elísabet Jökulsdóttir and Jón Örn
Loðmfjörð, with Salóme Rannveig
hosting. Please note that the event
will be in Icelandic.
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HIV-veiran og alnæmissjúkdómurinn voru í lok síðustu
aldar ein þyngsta byrði sem hinsegin samfélög um allan
heim báru á herðum sínum. Sjúkdómurinn herjaði ekki
eingöngu á samkynhneigða karlmenn en tollurinn sem
sá hópur greiddi var engu að síður allt of hár. Á síðustu
árum hafa ný lyf komið á markaðinn sem ná að halda
sjúkdómnum í skefjum og nú heyrist ekki mikið rætt
um HIV-smit. Margir telja eflaust að hættan sé liðin
hjá og vandamálið úr sögunni – eða hvað? Ásta Kristín
Benediktsdóttir settist niður með framkvæmdastjóra
HIV-Íslands, Einari Þór Jónssyni, og Ragnari Erling
Hermannssyni, sem situr í stjórn félagsins, og ræddi ýmsar
hliðar þess að vera HIV-jákvæður einstaklingur í dag.

ÞEIR SEM
ERU Á
LYFJUM
SMITA EKKI
Veruleiki og framtíðarhorfur HIV-jákvæðra eru
allt aðrar í dag en fyrir tveimur áratugum síðan en
enn skortir þó upp á sýnileika þessara einstaklinga
í samfélaginu að mati Einars Þórs Jónssonar,
framkvæmdastjóra samtakanna HIV-Ísland.
20
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Stjórn HIV-Íslands og framkvæmdastjóri. Frá vinstri: Árni Friðrik Ólafarson, Ragnar Erling Hermannsson, Jón Sveinsson, Ingi
Hans Ágústsson og Einar Þór Jónsson. Á myndina vantar Guðna Baldursson og Sigrúnu Grendal Magnúsdóttur.

Einar glaðbeittur á svip með séra Hirti Magna J
minningarstund í Fríkirkjunni 31. maí sl.

Á heimasíðu HIV-Íslands kemur fram að
einkunnarorðin sem félagið vinnur út frá
séu til dæmis fræðsla og forvarnir en þar eru
líka orð eins og sýnileiki, viðhorf, þátttaka
og lífsgæði. Hefur starfsemi félagsins breyst
mikið síðan það var stofnað árið 1988?
Hlutverk félagsins er að styðja við HIVjákvætt fólk og aðstandendur þeirra og
það hefur í sjálfu sér ekkert breyst. Við
höfum frá upphafi staðið fyrir öflugri
fræðslustarfsemi og förum með skipulagða
fræðslu í alla grunn- og framhaldsskóla
landsins, á vinnustaði og margar stofnanir.
Starfsemi félagsins hefur þó eðlilega breyst
talsvert vegna þess að ásýnd sjúkdómsins
og raunveruleiki þess að vera með HIV
er allur annar en hann var í þá daga. Það
var dauðadómur að greinast með HIV og
fordómarnir og óttinn við sjúkdóminn var
allt öðruvísi og alvarlegri en í dag. Eftir
tilkomu lyfjanna lítur tilvera HIV-jákvæðra
miklu betur út og fólk getur lifað eðlilegu lífi.
Lyfin og áhrif þeirra
HIV-sjúkdómurinn er í dag skilgreindur sem
langvinnur sjúkdómur svipað og sykursýki
eða flogaveiki. Það þarf að taka lyf og
þau halda sjúkdómnum niðri; veiran er í
dvala. Lyfin fara þó mismunandi í fólk.
Sumir finna aukaverkanir, sérstaklega
þeir sem eru líka með aðra undirliggjandi
sjúkdóma og fólk sem þarf að taka önnur
lyf. Fólk sem hefur verið lengi á HIVlyfjum, sérstaklega þeim fyrstu sem komu
á markaðinn fyrir aldamótin, finnur líka oft
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fyrir meiri aukaverkunum og hefur jafnvel
þróað með sér háan blóðþrýsting og háa
blóðfitu, hjartasjúkdóma, beinþynningu og
stoðkerfisvanda, svo dæmi séu tekin. Ég
held þó að ég tali fyrir hönd flestra HIVjákvæðra þegar ég segi að þeir sem eru með
HIV skilgreina sig ekki sem sjúklinga. Fólk
lifir tiltölulega eðlilegu lífi og finnur ekki
mikið fyrir þessu.
Sýnileikinn ekki nægur
Varðandi sýnileikann þá er hann því miður
ekki meiri en áður. Við sem vinnum með
HIV-jákvæðum erum sammála um það.
Langflestir sem eru með HIV taka þátt í
samfélaginu og eru á vinnumarkaðnum en
deila því oft ekki með öðrum að þeir séu
með þennan alvarlega sjúkdóm. Áður fyrr
þegar fólk þróaði með sér alnæmi og dó
jafnvel einu til tveimur árum eftir greiningu
var ekkert annað í stöðunni en að gera
sér grein fyrir að þú værir með þennan
skelfilega sjúkdóm og myndir deyja úr
honum. Þá var umræðan meiri vegna þess
að ástandið var alvarlegra.
Núna sýnist okkur að fólki finnist
þetta vera minna mál. Það er alveg rétt en
þetta er samt alls ekki búið. Það að vera
í lyfjameðferð alla ævi er stórmál. Fólk
verður gjarnan mjög óttaslegið þegar það
greinist með HIV og það er slæmt ef það
deilir ekki þessari staðreynd með neinum.
Það er alls ekki búið að skoða þetta nógu
mikið en rannsóknir sýna samt að þessum
einstaklingum líður ekki vel og þegar á

líður eiga þeir oft erfiðara með að fóta sig í
samfélaginu.
Sjálfsfordómar og höfnun
Líðan og félagsleg upplifun HIV-jákvæðra
á Íslandi er ekki nógu góð að mínu mati.
Þessu fylgir heilsufarslegt álag og líðan
fólks tengist líka mjög sýnileika þess. Það er
búið að skoða þetta til dæmis í Danmörku
og Noregi og þar hefur komið í ljós að þeir
sem eru opnir með að þeir séu HIV-jákvæðir
gagnvart vinahópnum og í fjölskyldunni og
geta sagt að þeir séu með HIV án þess að
það sé að líða yfir þá – þeim líður betur.
Sjálfsfordómar eru algengir; fólk dæmir
sig sjálft mjög harkalega fyrir að hafa lent
í þessum aðstæðum. Fólk óttast stimplun
og leggur mikið á sig til að fela ástandið.
Samfélagið segir fólki ekki beint að
skammast sín en viðheldur samt þessari
skömm að því leyti að ef þú greinist með
HIV er gefið í skyn að það sé betra að halda
því leyndu, jafnvel þótt þér myndi finnast
betra að segja frá því. HIV-jákvæðum er til
dæmis oft beinlínis ráðlagt að segja ekki frá
á vinnustöðum. Margir segjast hafa upplifað
höfnun en það að vera hafnað er ein
skelfilegasta tilfinning sem mannskepnan
finnur. Við leggjum mikið á okkur til að
falla í hópinn. Það er slítandi og fólki sem
er búið að vera lengi með HIV hættir við
þunglyndi, eins og öðrum sem eru með
langvinna sjúkdóma, og því er líka hættara
við alvarlegum streitueinkennum.

„

Það hefur verið talað mikið
um að áhættuhóparnir hvað
varðar HIV séu hommar,
fólk frá Afríku og fólk sem
notar óhreinar sprautunálar
en staðreyndin er sú að
stærsti hópurinn sem er
að smitast af HIV í dag er
gagnkynhneigt fólk sem
smitast í gegnum kynlíf,
konur og karlar.

“

að á fyrstu árum sjúkdómsins herjaði hann
á homma og ég held að það hafi verið
ákveðin tilviljun sem tengdist kynhegðun
og frelsi í ástalífi hjá hinsegin fólki. Þessi
skrýtni sjúkdómur á sér ótrúlega sögu,
HIV-ferðalagið eins og ég kalla það. Á
9. áratugnum fór allt í einu að greinast
dularfullur sjúkdómur á ákveðnum svæðum
í Afríku og á sama tíma meðal homma í San
Fransiskó og Los Angeles. Enginn vissi í
raun hvað var að gerast.
Það hefur verið talað mikið um að
áhættuhóparnir hvað varðar HIV séu
hommar, fólk frá Afríku og fólk sem notar
óhreinar sprautunálar en staðreyndin er
sú að stærsti hópurinn sem er að smitast
af HIV í dag er gagnkynhneigt fólk sem
smitast í gegnum kynlíf, konur og karlar.
Mér finnst miður að tala um áhættuhópa og
ég held að við ættum ekki að gera það. Við
ættum að fara varlega í flokkanir á fólki því
þær geta leitt til misskilnings.
HIV og hinsegin samfélagið
Má samt ekki segja að HIV sé mikilvægt
umfjöllunarefni í hinsegin samfélaginu?
Mjög svo, jú. Það geta allir orðið fyrir því

að smitast af þessum sjúkdómi en þetta er
mikilvægt málefni fyrir hinsegin samfélagið
og ég hef furðað mig á því að umræðan sé
ekki meiri og fræðslan reglulegri. Mér skilst
á yngra fólkinu að það sé mjög lítið talað
um HIV og hommar séu mjög misjafnlega
meðvitaðir um það. Hommar þurfa að
kunna þetta mjög vel, þótt við viljum ekki
tala um þá sem áhættuhóp, því tölfræðilega
séð stafar hommum meiri hætta af HIV en
mörgum öðrum hópum. Það er staðreynd.
Og það að smitast af HIV er ekkert grín,
það er stórmál.
Hommar þurftu svo sannarlega að læra
allt um HIV og alnæmi „the hard way“ á 9.
og 10. áratugnum. Sú kynslóð þurfti að líða
mikið fyrir þennan sjúkdóm, allir þekktu
einhvern sem smitaðist eða smituðust sjálfir
og fylgdust með fordæmdum félögum á
besta aldri heyja dauðastríðið. Það getur vel
verið að yngri kynslóðin þekki þetta meira
af afspurn og vilji ekki horfast í augu við
raunveruleikann. Það virðist ríkja ákveðin
þöggun um HIV. En því miður smitast
einhver ungur hommi á Íslandi á hverju ári
og það er ekki gott.

Jóhannssyni og Margréti Pálma á

Flókið að vera kynvera með HIV
Ég hef líka heyrt hommana í félaginu
okkar tala um að það séu duldir fordómar
gagnvart HIV-jákvæðum í hinsegin
samfélaginu. Við ættum að geta gert þá
kröfu til hinsegin fólks að það sé víðsýnna
en aðrir en svo heyrir maður marga segja að
það sé ekki þannig. Alls konar leiðindamál
hafa komið upp, bæði hér heima og
erlendis.
Varðandi til dæmis skemmtanalíf og
ástalíf ná vandamálin allt frá því að fólk
er HIV-jákvætt á fullu í kynlífi, án þess
að nota smokk (sem er í sjálfu sér ekkert
stórmál nú til dags þar sem lyfjameðferðir
koma í veg fyrir smit), og segir engum frá
því yfir í það að menn eru svo stressaðir
að vera með sjúkdóminn að þeir geta ekki
myndað nein tengsl og geta jafnvel ekki
lifað kynlífi því þeim stendur ekki út af
álaginu. Þegar strákarnir koma saman hér
á Hverfisgötu heyrir maður allt mögulegt
og það er ljóst að þetta er mikið vandamál.
Það er flókið að vera kynvera með HIV.
Því fylgir oft ótti við að aðrir haldi að þú
smitir þá, hræðsla við höfnun, að finnast þú
sjálfur ekki eiga neitt gott skilið og jafnvel
að lifa kynlífi með sjúkdóminn og þora ekki að
segja frá því. Þið getið ímyndað ykkur álagið.
Hommasjúkdómur?
Er HIV hommasjúkdómur?
Nei, HIV er ekki hommasjúkdómur og
hefur aldrei verið það. Staðreyndin var sú

Bútasaumsverk sem aðstandendur hafa unnið til minningar um einstaklinga
sem hafa látist úr alnæmi hér á landi.
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HIV-jákvæður einstaklingur í lyfjameðferð er ekki
smitandi og ætti því ekki
að vera síðri valkostur í
ástalífinu en einhver annar.

Björgvin Gíslason, Einar Þór og Sigurlaug Hauksdóttir félagsráðgjafi.

„

“

Frá minningarstund um þá sem látist hafa úr alnæmi hér á landi sem haldin
var í Fríkirkjunni 31. maí sl.

Smithættan mest hjá þeim sem ekki
hafa greinst
Það er rosalega mikilvægt að átta sig á
því að þeir sem eru með HIV og vita ekki
af því geta verið að smita aðra. Staðan er
aftur á móti gerbreytt frá því sem áður
var varðandi þá sem eru greindir og eru á
lyfjum. Á Íslandi eru um 96–98% þeirra sem
hafa greinst á lyfjum. Það þýðir að veiran
er í dvala, sá smitaði er einkennalaus og þá
smitar hann ekki aðra.
Þess vegna er svo mikilvægt að allir
sem hafa lent í aðstæðum þar sem þeir
gætu hafa smitast fari í próf. Allir sem
greinast jákvæðir eru settir strax á lyf og
þá er viðkomandi ekki smitandi. Það er
mikilvægt að vita að þeir sem eru greindir
og á lyfjum eru ekki hættulegir. Þeir sem
vita hins vegar ekki að þeir eru með HIV;
það er miklu frekar að þeir séu hættulegir.
Þetta hljómar frekar öfugsnúið en svona
er staðan. HIV-jákvæður einstaklingur í
lyfjameðferð er ekki smitandi og ætti því
ekki að vera síðri valkostur í ástalífinu en
einhver annar.
Það er líka mjög mikilvægt að gera sér
grein fyrir því að þegar aðrir kynsjúkdómar
eru fyrir, til dæmis sýfilis eða lekandi, er
HIV meira smitandi. Ef við tökum sem
dæmi par þar sem annar aðilinn er með
HIV og hinn ekki getur parið búið saman
árum saman og stundað kynlíf án þess að
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hinn aðilinn smitist. HIV er nefnilega svo
lítið smitandi. En um leið og það er kominn
annar kynsjúkdómur eða sár þannig að
það er opið inn í blóðrásina er HIV meira
smitandi. Veiran getur til dæmis lifað í
blóðvökva í sprautum af því að þar er hún
í einangruðu rými og ef annar aðili notar
sömu sprautu er mikil smithætta. En það
þurfa að skapast ákveðnar aðstæður í
kynlífi til að smit verði og endaþarmsmök
eru áhættusöm hvað það varðar.
Framtíðin er björt
Nú hefur Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gefið
formlega út yfirlýsingu þess efnis að HIVjákvæðir sem eru á lyfjameðferð geti ekki
smitað aðra. Þetta hljóta að vera góðar
fréttir?
Þetta hefur gríðarlega mikið að segja.
Þetta er byltingarkennd breyting fyrir
forvarnarstarfið og gefur nýja von um að
hægt sé að koma böndum á útbreiðslu
sjúkdómsins. Fyrir einstaklingana sjálfa er
léttirinn stórkostlegur. HIV-jákvætt fólk
sem upplifir sig heilsuhraust og fullt af
lífsorku getur lifað eðlilegu lífi, eignast
börn, gert framtíðaráætlanir og þarf ekki
að óttast að smita aðra. Björtustu vonir
okkar eru líka þær að stimplun og fordómar
tilheyri bráðlega fortíðinni. Þau ríki heims
sem hafa búið við smitsjúkdómalög sem
hamla ferðafrelsi fólks með HIV eru byrjuð

að endurskoða þau lög. Bandaríkin hafa til
dæmis afnumið ferðabann HIV-jákvæðra
til landsins. Nútímalýðræðisríki eins og
Svíþjóð, sem setti mjög umdeild lög um
HIV á sínum tíma, eru líka að endurskoða
sín lög. Framtíðin varðandi HIV, von um
endanlega lækningu og breytt viðhorf hefur
aldrei verið eins björt.

Those who take HIV drugs to not pass
the virus on to others
In this interview Einar Þór Jónsson
discusses the role of the organisation
HIV-Iceland and the reality of living as a
HIV-positive individual today. New drugs
that control the virus level have now
made it possible for HIV-positive people
to live a ‘normal’ life, and the World
Health Organization recently announced
that those who receive successful HIV
treatment do not pass the virus on to
others. Einar points out that although
this new reality is a great step forward,
HIV-positive individuals still face many
obstacles, such as prejudices and social
isolation and they often feel pressured to
keep their HIV status a secret. The future
is nevertheless bright, and the hope for
a permanent cure and less social stigma
have never been higher.
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LÆTUR
ERFIÐLEIKANA
STYRKJA SIG
Ragnar Erling Hermannsson er fæddur í Reykjavík árið 1984. Hann
byrjaði að mæta á fundi hjá HIV-Íslandi seint á síðasta ári, varð fljótt
virkur á þeim vettvangi og er nú kominn í stjórn félagsins. Hann tók
strax vel í bón ritstjóra um að deila reynslu sinni með lesendum og í
eftirfarandi viðtali ræðir hann um það að greinast og lifa með HIV,
samkynhneigð, einelti, neyslu og ekki síst trúna og sjálfsvirðinguna sem
hann hefur nú fundið og metur mikils.
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Einelti og sáluhjálparinn Tina Turner
Viltu byrja á að segja aðeins frá sjálfum þér,
æskunni og uppvextinum?
Móðir mín var bara 16 ára þegar ég fæddist
og faðir minn að verða tvítugur og við
mamma bjuggum þess vegna hjá ömmu
þangað til ég var þriggja ára. Fyrirmyndir
mínar sem krakki voru amma mín og
frænkur og ég varð eiginlega svona lítil
kerling. Það var ekki séns að fá mig til að
leika við hina krakkana inni í herbergi, ég
vildi bara sitja við eldhúsborðið og hlusta
á kjaftaganginn. Ég apaði mikið eftir þeim
og í skólanum varð ég fyrir miklu einelti af
því að þetta var mitt norm, ég trúði því að
svona hagaði fólk sér. Ég talaði skringilega
og var líka þybbinn og ofan á allt annað var
ég eldheitur Tinu Turner-aðdáandi. Hún var
svona minn sáluhjálpari. Þegar ég kom heim
úr skólanum og það var búið að leggja mig
í einelti allan daginn fór ég og skellti Tinu
Turner í tækið og hélt heilu tónleikana. Það
hjálpaði mér rosalega mikið og ég hlusta
ennþá á hana daglega.
Í uppreisn gegn sjálfum sér
Fólk hefur sagt að ég hafi verið
fyrirferðarmikill og þurft mikla athygli og
ég upplifði mikla óþolinmæði gagnvart
mér. Mér fannst ég vera öðruvísi og
ég fór að trúa því sem aðrir sögðu við
mig þegar ég var lagður í einelti. En um
kynþroskaaldurinn tók ég ómeðvitaða
ákvörðun um að ég ætlaði að sýna þessu
fólki að það væri ekki rétt það sem það var
að segja. Ég tók í rauninni ákvörðun um
að vera ekki ég sjálfur. Ég fór til að mynda
með allt Tinu Turner-safnið mitt niður í
Kolaport og seldi það á fimmtíukall. Ég
gerði uppreisn gegn því sem ég var og þá
byrjaði ég í áfengis- og fíkniefnaneyslu. Ég
drakk fyrst 13 ára gamall. Vímuefnin gerðu
rosalega mikið fyrir mig, kvíðinn slokknaði
og óttinn líka og mér fannst ég loksins
28

falla inn í hópinn. Það komst í rauninni
ekkert annað að í mínu lífi en neysla.
Framtíðarplön og menntun voru ekki inni í
myndinni því það var full vinna að djamma
og flýja raunveruleikann. Það var svo mikið
tómarúm sem þurfti að fylla – það var svo
vont að vera ég.
Leit að sjálfsvirðingu
Komstu út úr skápnum á þessum tíma?
Þegar ég kom út úr skápnum árið 2003
opnuðust himnarnir fyrir mér. Mér fannst
það æðislega gaman og ég fór mikið út
að skemmta mér. Ég var aðalglamúrpían!
Stjórnleysi hefur samt alltaf verið mjög
viðloðandi við mig, bæði í hegðun og
hugsun og í sambandi við aðra. Ég hef til
að mynda aldrei átt kærasta og ég skil það
í dag, af því að ég var mjög stjórnlaus, í
neyslu og ekki mjög aðlaðandi.
Ég fór í meðferð á Vog þegar ég var
19 ára og svo fór ég í Götusmiðjuna í
langtímameðferð þegar ég var tvítugur. Þar
heyrði ég fyrst talað um orðið „sjálfsvirðing“
og að þá sem dópuðu og drykkju mikið
skorti sjálfsvirðingu. Þá fór ég mikið að
velta þessum hlutum fyrir mér og hef gert
síðan. Ég var edrú í tvö ár eftir að ég kom
úr Götusmiðjunni, 2005–2007, en svo datt
ég í það aftur. Ég var erlendis í nokkur ár
en þegar ég kom heim aftur fór ég inn á
Krýsuvík í vímuefnameðferð og þar tókst
mér í fyrsta skipti að byggja upp þessa
sjálfsvirðingu sem ég hafði verið að velta
fyrir mér lengi hvernig ég ætti að eignast.
Veikur af alnæmi
Ég var alltaf rosalega hræddur við HIV og
ef ég fékk blett á húðina hugsaði ég alltaf
fyrst um það. Ég vissi samt í rauninni ekki
mikið, til dæmis þekkti ég ekki muninn á
HIV og alnæmi. Ég vissi bara að fólk dó. Ég
smitaðist sjálfur erlendis og varð rosalega
veikur. Ég hafði oft farið í test en á meðan

ég var úti þorði ég það ekki. Það var ekki
fyrr en ég var orðinn fárveikur að ég var settur
í test. Ég var á spítala í tvo mánuði af því að
ég var í rauninni kominn með alnæmi.
Varstu þá búinn að vera lengi með HIVveiruna?
Já. Læknirinn talaði um fimm ár en það var
nú ekki svo langt því ég fór í test þremur
árum áður og það var neikvætt. En ég
hafði verið í mikilli neyslu og það ýfir upp
sjúkdóminn. Ég hafði farið til læknis þrisvar
eða fjórum sinnum, úrvinda af veikindum,
en þeir létu mig bara fá sýklalyfjasprautu
í rassinn og vökva í æð og sendu mig svo
heim. Það var ekki fyrr en mér var ýtt inn á
spítalann í hjólastól að ég var settur í test.
Ég var kominn með bletti á húðina og allan
pakkann. Ég hef aldrei verið svona veikur,
þetta var hræðilegt. Ég var orðinn 70 kíló
en mín meðalþyngd er 90 kíló, ég var ekkert
nema skinn og bein. Ég var bara að deyja.
Veirulaus og fílhraustur
Hvernig fór meðferðin fram?
Læknarnir úti björguðu mér. Þegar ég kom
heim fór ég svo beint í meðferð á A3 á
Landspítalanum í Fossvogi. Ég fór á Atripla
lyfið en í dag er ég á þremur tegundum
af lyfjum af því að ég er með aðra týpu af
veirunni sem finnst ekki hér heima af því að
ég smitaðist úti. Meðferðin hefur gengið
ofboðslega vel og ég svaraði lyfjagjöfinni
strax mjög vel. Ég var orðinn nokkuð góður
3-4 mánuðum eftir að ég kom heim og
veirulaus eftir aðra 3-4 mánuði. Læknirinn
minn, Sigurður Guðmundsson, segist
sjaldan hafa séð nokkurn taka svona vel á
móti meðferð. Ég finn ekki í dag að ég sé
með neinn sjúkdóm. Ég er fílhraustur og
spriklandi í ræktinni og finn ekki fyrir neinu!

„

Ég trúi því að við höfum um
tvennt að velja þegar eitthvað svona gerist, hvort sem
það er HIV eða alkóhólismi
eða eitthvað annað sem við
ráðum ekki við: að skríða
undir sæng eða láta erfiðleikana styrkja okkur.

“

Trúin og samkynhneigðin
Þú segist hafa unnið mikið í þínum málum
með hjálp trúarinnar. Hafa komið upp
vandamál í sambandi við þína trú og
samkynhneigð?
Þegar ég var úti bjó ég um tíma á kristilegu
meðferðarheimili þar sem mér var sýndur
mjög mikill skilningur, þolinmæði og
kærleikur. Ég var í miklum andlegum
pælingum og hafði mikinn tíma til að pæla í
hvernig landið lægi. Sá sem rak heimilið var
prestur, ofboðslega kærleiksríkur maður.
Hann sagði alltaf við mig: „Ef þú ætlar
að vera hommi þá vona ég að þú verðir
hamingjusamur hommi.“ Ég á þessum
manni mjög mikið að þakka og verð bara
klökkur þegar ég tala um það.
Það var auðvitað ekki sömu sögu að
segja af öllum. Ýmsar kirkjur og trúarhópar
komu inn á heimilið utan úr bæ og
predikuðu að við færum til helvítis og allt
það. Ég bjó þarna í fjögur ár og það er
skiljanlegt að ég hafi orðið mjög ringlaður.
Ég vissi ekki hvað var rétt. Eitt kvöldið sat
ég undir kastaníuhnetutré og var í miklum
andlegum þönkum. Ég var mjög einlægur
og talaði við guð og bað hann að taka þetta
frá mér ef þetta væri svona ofboðslega
rangt.
Í dag trúi ég tvímælalaust á æðri
máttarvöld. Ég trúi því að ef ég dæmi ekki
aðra og ef ég reyni bara að koma fram
við aðra eins og ég vil láta koma fram við
mig, þá leyfi guð mér að vera sá sem ég
vil vera. Það eru mín skilaboð til hinsegin
fólks, af því að ég veit að margir eru með
komplexa varðandi Biblíuna og guð. Ég gat
ekki séð þegar ég las guðspjöllin að Jesú
talaði sjálfur gegn samkynhneigð. Þeir einu
sem Jesú dæmdi voru hræsnararnir og þeir
sem voru að kenna vitlaust. Ég set ekki
samasemmerki á milli þess sem Jesú boðaði
og þess þegar einhver segir við mig að ég
muni fara til helvítis. Ég trúi því að líf mitt

í dag sé sönnun þess að guð sé ekki á móti
samkynhneigð, því ef hann væri það væri líf
mitt ekki jafn gott og það er.
Sjálfsfordómar
Hefurðu fundið fyrir fordómum í þinn garð
eftir að þú greindist með HIV?
Ég var með mikla fordóma gagnvart sjálfum
mér eftir að ég greindist með HIV en núna
hef ég komist að því að maður er fyrst og
fremst að dæma sjálfan sig þegar maður
er að pæla í því hvað öðrum finnst. Silla
félagsráðgjafi [Sigurlaug Hauksdóttir,
yfirfélagsráðgjafi hjá sóttvarnasviði
Landlæknisembættisins] var búin að hvetja
mig til að mæta á fundi hjá HIV-Íslandi en
ég sagðist ekki hafa neitt með það að gera.
Ég var lengi á því að ég ætlaði að heiðra
minningu þeirra sem dóu með því að vera
ekkert að kvarta og fara í einhver samtök.
Ég komst svo að því að ég var stútfullur
af fordómum gagnvart sjálfum mér, fór að
mæta á fundi og nú er ég kominn í stjórn
félagsins!
Ég trúi því að við höfum um tvennt að
velja þegar eitthvað svona gerist, hvort sem
það er HIV eða alkóhólismi eða eitthvað
annað sem við ráðum ekki við: að skríða
undir sæng eða láta erfiðleikana styrkja
okkur. Það er ekkert alltaf auðvelt en ég
hef tekið þá ákvörðun að nýta mér þetta og
taka þátt í þessu starfi til að hjálpa mér og
öðrum.
Skemmtanalífið
Áður fyrr fór ég mikið á skemmtistaði og
fannst gaman að fara með einhverjum
heim en ég geri mér grein fyrir þeim
takmörkunum sem mér eru settar í dag. Ég
get ekki neitað því að ég hef fundið mikið
fyrir því. Þetta eru samt mest takmarkanir
sem ég hef sjálfur sett mér því læknirinn
minn segir mér að ég sé ekki smitandi. En
ef við horfum á jákvæðu hliðarnar; langar

mig ennþá að stunda skyndikynni? Ég
er kominn á það stig í dag að mig langar
ekkert til þess. Síðan ég kom heim hef ég
ekki farið mikið á skemmtistaði en hef mest
verið að einbeita mér að mínum bata frá
áfengi og fíkniefnum.
Ég hef persónulega ekki fundið fyrir
áþreifanlegum fordómum gagnvart mér.
Ég er mest í kringum skilningsríkt fólk sem
er að reyna að koma sér út úr heimi fíknar.
Í dag geri ég mikla kröfu um að líf mitt sé
næringarríkt og ég er ekki í kringum fólk
sem ég finn að gæti átt til einhverja svona
fordóma.
Vill hjálpa öðrum
Að lokum, hvernig sérðu framtíðina fyrir
þér?
Mjög bjarta! Ég er í dag í fyrsta sinn að
elta drauma mína í tónlist. Ég sé fyrir mér í
framtíðinni að ég geti notað mína reynslu
til að hjálpa öðrum, sérstaklega einmitt
hvað varðar að víkka sýn fólks. Ég skora á
fólk að leita sér þekkingar í stað þess að
dæma fólk, því með því að dæma aðra erum
við að dæma okkur sjálf í leiðinni.

The hardship makes you stronger
Ragnar Erling Hermannsson was
diagnosed as HIV-positive a few years
ago when he was brought to a hospital,
seriously sick, and found out that he had
AIDS. In this interview he talks about his
childhood, being bullied and his love of
Tina Turner; the drug addiction and his
journey towards attaining self-respect,
as well as his fear of HIV and the shock
that followed his own diagnosis. Ragnar
is now a sober, healthy and active young
man, and he responds well to the HIV
treatment. He finds strength in the
difficulties he has faced, and in the future
he hopes to help others to do the same.
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HIV-ÍSLAND

HIV-Ísland var stofnað 5. desember 1988. Samtökunum var komið á fót til að auka þekkingu og
skilning á HIV og alnæmi og til að styðja sjúka og aðstandendur þeirra. Eitt mikilvægasta verkefni
félagsins er skipulögð fræðsla um HIV og stöðug vinna gegn fordómum og mismunun.
Skrifstofa félagsins er til húsa að Hverfisgötu 69, 101 Reykjavík. Jón Tryggvi Sveinsson er formaður
félagsins og framkvæmdastjóri er Einar Þór Jónsson, kennari og lýðheilsufræðingur.
Sími: 552-8586. Netfang: hiv-island@hiv-island.is.

HIV-PRÓF

Á göngudeild smitsjúkdóma (A3) á Landspítala – háskólasjúkrahúsi í Fossvogi er tekið á móti
einstaklingum í HIV-ráðgjöf og mótefnamælingu. Mótefnamælingin er ókeypis og hægt er að fá
tíma með litlum fyrirvara, oftast samdægurs. Móttakan er opin frá 8–16 alla virka daga.
Sími: 543-6040.

Tölum um HIV
– umræður og HIV-próf
Let’s talk about HIV – discussions and HIV test
Iðnó, Vonarstræti 3,
fimmtudaginn 6. ágúst kl. 18:00.
Aðgangur ókeypis.
Iðnó, Vonarstræti 3,
Thursday 6 August at 6 p.m.
Free admission.
Samtökin HIV-Ísland standa fyrir opnum umræðufundi um HIV
á Hinsegin dögum. Framkvæmdastjóri samtakanna, Einar Þór
Jónsson, flytur stutta tölu og í framhaldinu munu gestir og
skipuleggjendur ræða saman um allt milli himins og jarðar sem
tengist því að greinast og lifa með HIV, forvarnir, samfélagsleg
viðhorf, stigma, lýðheilsu og margt fleira.
Athugið að á staðnum verður einnig starfsfólk
Smitsjúkdómadeildar LSH Í Fossvogi og allir geta farið í HIV-próf sér
að kostnaðarlausu.
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HIV-Iceland invites you to an open discussion about living with
HIV. Einar Þór Jónsson, the manager of HIV-Iceland, opens
the event with a short introduction and afterwards guests are
encouraged to participate in an open and honest discussion
about various issues related to HIV. The staff from National
University Hospital will be there and everyone can have a free
HIV test on the spot. Please note that the event will be in
Icelandic.

Hinsegin dagar mála
bæinn… í regnbogalitum
Ljósmyndasýning og götumálun
á Skólavörðustíg
Photo exhibition and rainbow street painting
Skólavörðustígur við Bergstaðastræti,
þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 12:00.
The corner of Skólavörðustígur
and Bergstaðastræti,
Tuesday 4 August at 12 p.m.
Dagskrá Hinsegin daga 2015 hefst með bráðskemmtilegum viðburði
í hjarta miðborgar Reykjavíkur. Formaður Hinsegin daga, Eva
María Þórarinsdóttir Lange og borgarstjóri Reykjavíkur Dagur B.
Eggertsson munu þá opna ljósmyndasýning á Skólavörðustíg og
taka þátt í götumálun þar sem Skólavörðustígnum verður breytt í
regnboga. Ljósmyndasýningin er á vegum ljósmyndarans Geirax og
kemur úr einkasafni hans en Geirix hefur myndað gleðigönguna og
viðburði tengda hátíðinni í fjöldamörg ár. Á sýningunni er brugðið
upp 24 ljósmyndum frá ýmsum viðburðum Hinsegin daga frá síðasta
áratuginn. Sumar þeirra hafa ekki áður birst opinberlega.
Götumálun Skólavörðustígs er unnin í samstarfi við Umhverfisog skipulagssvið Reykjavíkurborgar og er hluti af verkefninu
„Sumargötur” í miðborg Reykjavíkur. Hinsegin dagar hvetja gesti til

að fjölmenna á staðinn og aðstoða við málningarvinnuna. Málning
verður á staðnum svo og takmarkað magn málningarpensla og fólk
er því hvatt til að koma með eigin pensla og rúllur.
								
The president of Reykjavik Pride, Eva María Þórarinsdóttir Lange
and the mayor of Reykjavik, will officially open the Reykjavik
Pride festival week on Skólavörðustígur street and launch
a photographic exhibition by Geirix, covering the history of
Reykjavik Pride from 1993. This opening event also includes
street painting, but Skólavörðustígur street will be painted in
rainbow colors as a part of Reykjavík City’s “Summer Streets”
programme. Everyone is invited to assist in the street painting
and guests are encouraged to bring their own paint brushes.

Stellukvöld – dagskrá í
minningu Stellu Hauks
Stella night – a tribute to Stella Hauks
Iðnó, Vonarstræti 3,
þriðjudaginn 4. ágúst kl. 21:00.
Aðgangur: 1.500 kr. Pride-passi gildir.
Iðnó, Vonarstræti 3,
Tuesday 4 August at 9 p.m.
Admission: 1.500 ISK.
Pride Pass valid.

„Það var og verður aldrei til nema ein Stella Hauks.
Stella sem ég sá í fyrsta skipti á baráttufundi fyrir
yfir þrjátíu árum þar sem hún hélt í höndina á
konunni sinni, fyrsta opinbera og þekkta lesbíuparið á Íslandi það ég vissi. Stella sem var fyrst
kvenna til að yrkja í orðum og tónum um lesbískar
ástir. Stella sem var söngvaskáld og baráttukona.
Stella djammari og partýflæðandi, Stella grallari í
hláturskasti, Stella huggari og trúnaðarvinkona,
Stella hvetjari og skápaútdustari. Eldgos og snjóflóð í einni konu, heillandi og hættuleg í senn.“
– Margrét Pála Ólafsdóttir
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Fyrsti kvöldviðburður Hinsegin daga í ár er dagskrá til heiðurs
tónlistar- og baráttukonunni Stellu Hauks en hún lést í janúar
síðastliðnum, rösklega sextug að aldri. Dagskráin samanstendur af
tónlistarflutningi, þar sem lög Stellu verða í brennidepli, í bland við
frásagnir vina og kunningja sem rifja upp ýmsar minningar og sögur
af þessari merku konu. Viðburðurinn er að sjálfsögðu öllum opinn,
bæði þeim sem þekktu til Stellu og þeim sem vilja fræðast um hana
og þátt hennar í tónlistarsögu og ekki síður hinseginsögu Íslands.

The first evening Pride event this year is a tribute to the musician
and lesbian activist Stella Hauks, who passed away last January.
The programme includes some of Stella’s songs, performed by
Icelandic musicians, as well as stories and tales told by Stella’s
friends who share their memories of this remarkable woman with
the audience. Please note that this event will be in Icelandic.

Fræðsluviðburðir á
Hinsegin dögum
Pride panels
and seminars

Iðnó, Vonarstræti 3. Aðgangur ókeypis / Free admission.
Hinsegin dagar standa fyrir fræðsluviðburðum í samstarfi við önnur
félög þar sem gestir og þátttakendur fá tækifæri til að hlusta á
fyrirlestra og framsögur, ræða saman og fræðast um ýmis málefni
tengd hinsegin samfélaginu. Viðburðirnir eru öllum opnir og gestir
eru hvattir til að taka virkan þátt í umræðum.

Reykjavik Pride, in cooperation with various local organisations,
invites their guests to participate in panels and seminars on
various LGBTIQ issues. The events are open to all and guests
are encouraged to participate in discussions. Please note that all
these events will be in Icelandic.

BDSM:
Hneigð eða áhugamál?
BDSM: Sexual orientation or lifestyle?
Miðvikudaginn 5. ágúst kl. 12:00
Wednesday 5 August at 12 p.m.
Í þessari málstofu sem haldin er í samstarfi við BDSM á Íslandi,
fræðslu- og hagsmunafélag BDSM fólks*, verður velt upp
spurningunni hvort BDSM sé hneigð eða áhugamál. Í gegnum
tíðina hefur BDSM almennt verið flokkað sem áhugamál eða lífsstíll
frekar en hneigð. Með aukinni áherslu á bætta sjálfsmynd BDSM
fólks hér og á Norðurlöndum hefur það sjónarmið að flokka skuli
BDSM sem hneigð orðið meira áberandi og það er nú eitt af helstu
baráttumálum félagsins BDSM á Íslandi. Ljóst er að umræðan um
þetta efni er þörf nú þegar BDSM hefur verið dregið meira fram í
dagsljós dægurmenningarinnar á Íslandi.
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*Skammstöfunin BDSM stendur fyrir bindingar, drottnun, sadisma
og masókisma og er regnhlífarhugtak yfir verulega fjöbreytilegan
heim samskipta, andlegrar og líkamlegrar skynjunar.

This seminar, which is organised in cooperation with the
organisation BDSM in Iceland, focuses on the question whether
BDSM is a lifestyle or a part of individual sexuality. The visibility
of BDSM has increased in Iceland recently and voices that argue
that BDSM can, or should, be seen as a part of an individual’s
identity rather than ‘just’ a lifestyle have grown louder.

Rjúfum þögnina – málstofa
um kynferðisofbeldi
Break the silence – seminar on sexual abuse
Fimmtudaginn 6. ágúst kl. 12:00
Thursday 6 August at 12 p.m.
Hinsegin dagar standa fyrir málstofu um kynferðisofbeldi í hinsegin
samhengi í samstarfi við Stígamót. Undanfarin misseri hefur
umræða um kynferðisofbeldi aukist á Íslandi. Þar hefur ítrekað
komið fram hversu mikilvægt það er að draga þessa umræðu fram
í dagsljósið og skapa umhverfi þar sem líklegra er að brotaþolar
kynferðisofbeldis leiti sér aðstoðar. Markmið þessarar málstofu
er að skoða kynferðisofbeldi út frá reynslu hinsegin einstaklinga,
bæði þegar það beinist gegn okkur og þegar um er að ræða aðila
innan okkar samfélags, ásamt því að skapa umræðu um þessi mál í
hinsegin samfélaginu á Íslandi. Í málstofunni verða fluttir fyrirlestrar
frá starfsfólki Stígamóta og sagðar reynslusögur og í lokin fara fram
pallborðsumræður.

Reykjavik Pride in cooperation with Stígamót – Education and
Counseling Center for Survivors of Sexual Abuse and Violence
– invites you to a seminar on sexual violence from a queer
perspective. Recently there has been increased awareness
and talk about sexual violence in Iceland where it has been
highlighted how important it is to talk openly about the subject
and create an atmosphere which encourages victims to seek
help. The goal with this seminar is to look at the experience of
queer individuals that have suffered sexual violence, both from
within our community and from others, and try to open up a
conversation about sexual violence within the queer community.

Heilbrigðiskerfið í augum
trans og intersex fólks
The health care system in the eyes of trans and intersex people
Föstudaginn 7. ágúst kl. 12:00
Friday 7 August at 12 p.m.
Kitty Anderson, formaður Intersex Íslands, leiðir pallborðsumræður
um trans fólk, intersex fólk og heilbrigðismál. Fjallað verður
um skýrslur frá Evrópustofnun grundvallarmannréttinda (FRA),
Evrópuráðinu og Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) um trans og
intersex til að fá skilning á stöðunni í þeim löndum sem við berum
okkur saman við. Einnig verður fjallað um stöðuna hér á landi og
helstu vandamálin sem trans og intersex fólk þarf að glíma við í
heilbrigðiskerfinu.

Kitty Anderson, the president of Intersex Iceland, leads a
panel on trans, intersex and health care issues. Recent reports
from the European Union Agency for Fundamental Rights, the
European Council and the World Health Organization about trans
and intersex issues will be discussed to get an idea of how the
situation is in countries that Icelanders compare themselves to.
The panel also focuses on the Icelandic health care system and
problems that trans and intersex individuals have to face.
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Sirkus Íslands
á Hinsegin dögum
Iceland’s circus at
Reykjavik Pride

Sirkus Íslands er eini sirkus landsins og hefur verið starfræktur
síðan haustið 2007. Sirkusinn samanstendur af fjölbreyttum hópi
hæfileikaríks fólks á ýmsum sviðum sirkuslista sem starfar undir
stjórn Lee Nelson. Á lokadegi hátíðarinnar sameina Sirkus Íslands og
Hinsegin dagar í Reykjavík krafta sína og bjóða upp á tvær gerólíkar
sýningar og fjölbreytta skemmtun fyrir börn og fullorðna. Sjón er
sögu ríkari! Sýningarnar fara fram í sirkustjaldinu Jöklu á Klambratúni.
Sirkus Íslands stendur fyrir fjölmörgum viðburðum í allt sumar.
Áhugasamir geta kynnt sér starfsemina á síðunni sirkusislands.is.
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Sirkus Íslands is the first and only circus operating in Iceland and
has been a great success since it was established in 2007. The
circus will host two special events on the last day of Reykjavik
Pride, intended for young and adult circus enthusiasts. The
events take place in the circus tent Jökla which will be located at
Klambratún park.

FjölskylduSirkusPartí
FamilyCircusParty
Klambratún v. Rauðarárstíg,
sunnudaginn 9. ágúst kl. 14.00.
Aðgangur ókeypis.
Klambratun park at Rauðarárstígur,
Sunday 9 August at 2 p.m.
Free admission.
Fjölskylduhátíð Hinsegin daga í ár er haldin í samstarfi við
Sirkus Íslands og Bandaríska sendiráðið sem styrkir viðburðinn.
Sirkuslistamenn verða á ferðinni og gestum býðst að spreyta
sig í hinum ýmsu sirkuslistum með hjálp fagfólks. Poppkorn og
kandífloss mun flæða. Býr trúður í þér? Eða húllastjarna? Komdu
að fíflast með okkur! Við verðum á Klambratúni og ef veður er vont
færast hátíðahöldin inn í tjaldið.

Sirkus Íslands invites families (and everyone else!) to a family
circus party in collaboration with Reykjavik Pride and The
Embassy of the United States. Circus performers will be roving
around and guests are encouraged to try out all sorts of circus
toys and gimmicks. Are you a natural born clown? Or a hula hoop
star? Come and play with us!

Hinsegin skinnsemi
Sérstök pride-sýning
Queer circus – a special Pride show
Klambratún v. Rauðarárstíg,
sunnudaginn 9. ágúst kl. 20:00.
Bannað innan 18 ára.
Aðgangur: 3.500 kr. Afsláttur 500 kr. fyrir
handhafa Pride-passa.
Klambratun park at Rauðarárstígur,
Sunday 9 August at 8 p.m.
Age limit 18 years.
Admission 3.500 IKR, discount 500 IKR
for Pride Pass holders.

"I’ve faced some adversity in the
gay community because I am more
of a gender-bent performer rather
than a macho go-go boy or a drag
queen, but something in the middle."
- The Luminous Pariah, Bleep Magazine, júní 2015.

Sirkus-kabarett með fullorðinsbragði þar sem bregður fyrir miklu
af skinni! Sérstakir gestalistamenn taka þátt í viðburðinum, þar
á meðal boylesque-stjarnan The Luminous Pariah frá Seattle.
Einstakur viðburður sem er sérsniðinn fyrir fullorðna gesti Hinsegin
daga. Sýningin fer fram á ensku.

A special Pride edition of the show Skinnsemi, intended for
adults only, featuring new acts and old classics. Some skin
might be exposed. Guest performers will appear, including the
boylesque star The Luminious Pariah from Seattle. The show will
be in English.
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Hinsegin dagar í Reykjavík 2015

Dagskrá
Þriðjudagur 4. ágúst
Tuesday 4 August

Miðvikudagur 5. ágúst
Wednesday 5 August

Fimmtudagur 6. ágúst
Thursday 6 August

Götumálun og
ljósmyndasýning – bls. 28
Klukkan 12:00
Skólavörðustígur 		
Street painting and
photo exhibition – p. 28
12:00 p.m.
Skólavörðustígur street

BDSM: Hneigð eða
áhugamál? – bls. 30
Klukkan 12:00
Iðnó, Vonarstræti 3
BDSM: Sexual orientation
or lifestyle? – p. 30
12:00 p.m.
Iðnó, Vonarstræti 3

Rjúfum þögnina – bls. 31
Klukkan 12:00
Iðnó, Vonarstræti 3
Break the Silence – p. 31
12:00 p.m.
Iðnó, Vonarstræti 3

Beyond Gay: The Politics
of Pride – bls. 38
Klukkan 17:00
Iðnó, Vonarstræti 3
Beyond Gay: The Politics
of Pride – p. 38
5:00 p.m.
Iðnó, Vonarstræti 3

Kynvillt Klambratún
& Blóðbíllinn – bls. 40
Klukkan 17:00
Klambratún
Fun&Fairies & Blood donation
p. 40
5:00 p.m.
Klambratún park			

Pride-hátíðir: til hvers? – bls. 38
Klukkan 18:30
Iðnó, Vonarstræti 3
Why Pride? – p. 38
6:30 p.m.
Iðnó, Vonarstræti 3

Tónleikar með
Herði Torfasyni – bls. 39
Klukkan 20:00
Iðnó, Vonarstræti 3
Aðgangseyrir: 2.000 kr.
Opnunarhátíð Hinsegin daga – bls. 44
Pride-passi gildir
Klukkan 21:00
Concert with Hörður
Harpa, Silfurberg
Torfason – p. 39
Aðgangseyrir: 3.000 kr. / Pride-passi
8:00 p.m.				
gildir
Iðnó, Vonarstræti 3
Admission: 2.000 ISK / Pride Pass valid Reykjavik Pride Opening
Ceremony – p. 44
9:00 p.m.
Hljómsveitin Eva – bls. 54
Harpa Concert Hall,
Húsið opnar kl. 20:00
Silfurberg Auditorium		
Kiki, Laugavegi 22
Admission: 3.000 ISK / Pride Pass valid
Aðgangseyrir: 1.000 kr.
Concert the band Eva – p. 54
Eftirpartí – bls. 54
Venue opens 8:00 p.m.
Húsið opnar kl. 20:00
Kiki Queer Bar, Laugavegur 22
Kiki, Laugavegi 22
Admission: 1.000 ISK
After Party – p. 54
Venue opens 8:00 p.m.
Kiki Queer Bar, Laugavegur 22

Stellukvöld – bls. 28
Klukkan 21:00
Iðnó, Vonarstræti 3
Aðgangseyrir 1.500 kr. Pride-passi gildir
Stella night: concert – p. 28
9:00 p.m.
Iðnó, Vonarstræti 3
Admission 1.500 ISK / Pride Pass valid
Queer as Fu#% Kiki
Queer Quiz – bls. 54
Húsið opnar kl. 20:00
Kiki, Laugavegi 22
Queer as Fu#% Kiki
Queer Quiz – p. 54
Venue opens 8:00 p.m.
Kiki Queer Bar, Laugavegur 22
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Ljósmyndasýning
PressPhotos – bls. 42
kl. 17:00
Ráðhús Reykjavíkur
PressPhotos photo
exhibition – p. 42
5.00 p.m.
Reykjavik City Hall
Tölum um HIV – bls. 26
Klukkan 18:00
Iðnó, Vonarstræti 3
Let’s talk about HIV – p. 26
6 p.m.
Iðnó, Vonarstræti 3

Reykjavik Pride 2015

Programme
Föstudagur 7. ágúst
Friday 7 August

Laugardagur 8. ágúst
Saturday 8 August

Heilbrigðiskerfið í augum
trans og intersex fólks – bls. 31
Klukkan 12:00
Iðnó, Vonarstræti 3
The health care system in the eyes
of trans and intersex people – p. 31
12:00 p.m.
Iðnó, Vonarstræti 3

Dögurðardans – bls. 54			
Bubblubröns – bls. 45		
Klukkan 11:30
Klukkan 12:00
Kiki, Laugavegi 22			
Iðnó, Vonarstræti 3
Lunch Beat – p. 54
Aðgangseyrir: 2.500 / 3.000 kr.
11:30 a.m.
Bubbly brunch – p. 45
Kiki Queer Bar, Laugavegur 22
12:00 p.m.
Iðnó, Vonarstræti 3
Gleðigangan – bls. 48-49		
Admission: 2.500 / 3.000 ISK
Klukkan 14:00
Frá Vatnsmýrarvegi að Arnarhóli
Hinsegin AA hátíðarfundur
Pride Parade – pp. 48-49
Klukkan 13:00
2:00 p.m.
Tjarnargata 20
From Vatnsmýrarvegur towards
LGBTIQ AA meeting
Arnarhóll hill
1:00 p.m.
Tjarnargata 20
Regnbogatónlistarhátíð við
Arnarhól – bls. 41
FjölskylduSirkusPartí – bls. 33 		
Að göngu lokinni
Klukkan 14:00
Rainbow Concert at
Klambratún
Arnarhóll hill – p. 41
FamilyCircusParty – p. 33
After the Reykjavik Pride Parade
2:00 p.m.
Klambratún park
Ungmennapartí – bls. 40 		
Klukkan 20:00
Hinsegin skinnsemi – bls. 33		
Frostaskjól frístundamiðstöð
Klukkan 20:00
Aðgangseyrir: 500 kr.
Klambratún
Queer Youth Party – p. 40
Aðgangseyrir: 3.000 / 3.500 kr.
8:00 p.m.
Bannað innan 18 ára
Frostaskjól Youth Center, Frostaskjól 2
Queer Circus – p. 33
Admission: 500 ISK
8:00 p.m.
Klambratún park
Kiki Pride partí – bls. 54
Admission: 3.000 / 3.500 ISK
Opið allan daginn
Age limit 18 years
Kiki, Laugavegi 22
Kiki Pride Party– p. 54
Búðabandið – bls. 54			
Open all day
Klukkan: 21:30, hús opnar kl. 18:00
Kiki Queer Bar, Laugavegur 22
Kiki, Laugavegi 22
Aðgangseyrir: 1.000 kr.
Reykjavik Pride ball 2015 – bls. 50
The Búðaband concert – p. 33
Klukkan 23:00
9:30 p.m., venue opens 6:00 p.m.
Iðnó, Vonarstræti 3
Kiki Queer Bar, Laugavegur 22
Aðgangseyrir: 2.500 / 3.500 kr. /
Admission: 1000 ISK
Pride-passi gildir
The Reykjavik Pride Ball – p. 50
11:00 p.m.
Iðnó, Vonarstræti 3
Admission: 2.500 / 3.500 ISK /
Pride Pass valid

Hýrir húslestrar – bls. 15
Klukkan 17:00
Iðnó, Vonarstræti 3		
QueeReads – p. 15
5:00 p.m.
Iðnó, Vonarstræti 3
Tónleikar Hinsegin kórsins – bls. 39
Klukkan 19:30
Fríkirkjan í Reykjavík
Aðgangseyrir: 2.000 / 2.500 kr.
Reykjavík Queer Choir – p. 30
7:30 p.m.
Fríkirkjan Church, Fríkirkjuvegur 5
Admission: 2.000 / 2.500 ISK
Stolt siglir fleyið mitt – bls. 46
Klukkan 21:30
Ægisgarður
Aðgangseyrir: 2.500 kr.
Queer Cruise – p. 46
9:30 p.m.
Reykjavík Old harbor, Ægisgarður
Admission: 2.500 ISK
Landleguball – bls. 47		
Klukkan 23:00, hús opnar kl. 18:00
Kiki, Laugavegi 22
Aðgangseyrir: 1.000 kr. / Pride passi gildir
Shore Leave Dance – p. 47
11:00 p.m., venue opens 6:00 p.m.
Kiki Queer Bar, Laugavegur 22
Admission: 1.000 ISK / Pride Pass valid

Sunnudagur 9. ágúst
Sunday 9 August
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Bíósýning - Film screening

Beyond Gay:
The Politics of Pride
Iðnó, Vonarstræti 3,
þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 17:00.
Aðgangur ókeypis.
Iðnó, Vonarstræti 3,
Tuesday 4 August at 5 p.m.
Free admission.
Heimildarmyndin Beyond Gay: The Politics of Pride skoðar
gleðigöngur um heim allan og ólík viðbrögð sem göngurnar kalla
fram. Við fylgjumst með Ken Coolen, forseta Vancouver Pride,
og ferðalagi hans milli landa þar sem tilraunir til að setja á stofn
gleðigöngur kalla fram hatrömm átök og ofbeldisverk. Í myndinni
koma fram ólík sjónarmið um tilgang gleðigöngunnar innan vestrænna
samfélaga og hvort baráttunni sé í raun lokið þegar fjöldamörg ríki í
heiminum setja skorður á réttindi hinsegin fólks innan landamæra sinna.
Kanadíska sendiráðið á Íslandi er stoltur stuðningsaðili og
þátttakandi í Hinsegin dögum í Reykjavík og sendiherra Kanada,
Stewart Wheeler, og eiginmaður hans, Brian Armstrong, munu leiða
kanadíska atriðið í göngunni í ár. Bíósýningin fer auk þess fram fyrir
tilstuðlan Kanadíska sendiráðsins og leikstjóri myndarinnar, Bob
Christie, verður viðstaddur í boði sendiráðisins.

Beyond Gay: The Politics of Pride is a moving portrait of
international LGBT (Lesbian, Gay, Bi, and Transsexual) struggles
for human rights. Vancouver Pride Parade President, Ken Coolen,
explores the vast differences between marches and parades,
and the importance of confronting the “authorities in your own
communities,” as he visits countries where attempting to stage
pride festivities invites extreme reactions.
The Embassy of Canada in Iceland is proud to support LGBT
rights and actively participate in Reykjavik Pride. Ambassador
Stewart Wheeler and his partner Brian Armstrong will lead an
Embassy of Canada group in Reykjavik´s Pride Parade for the third
year running and, this year, the Embassy is also pleased to present
the critically-acclaimed documentary film, Beyond Gay: The Politics
of Pride and to bring the film’s writer and director Bob Christie from
Vancouver to Iceland to engage with Reykjavik Pride audiences.

Pallborðsumræður
Panel discussion

Why Pride?
Pride-hátíðir: til hvers?
Iðnó, Vonarstræti 3,
þriðjudaginn 4. ágúst
klukkan 18:30. Aðgangur ókeypis.
Iðnó, Vonarstræti 3,
Tuesday 4 August at 6:30 p.m.
Free admission.
Eftir að sýningu myndarinnar Beyond Gay: The Politics of Pride
lýkur fara fram pallborðsumræður um hlutverk Hinsegin daga og
annarra pride-hátíða í alþjóðasamhengi. Eiga hátíðir í vestrænum
löndum þar sem lagaleg réttindi hinsegin fólks eru vel á veg komin
að vera eitt stórt partí eða þjóna þær öðru og pólitískara hlutverki?
Þátttakendur í pallborðsumræðunum eru Stewart Wheeler,
sendiherra Kanada á Íslandi, Bob Christie, leikstjóri Beyond Gay,
Svandís Anna Sigurðardóttir, kynjafræðingur og stundakennari við
Háskóla Íslands, og fulltrúar úr stjórn Hinsegin daga. Einnig verður
tekið við spurningum og athugasemdum úr sal og við hvetjum sem
flesta til að mæta og leggja orð í belg. Viðburðurinn fer fram á ensku.
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After the screening of Beyond Gay: The Politics of Pride, a panel
discussion on the role and politics of pride parades and festivals
takes place. In a Western context, in countries where the legal
rights of LGBTIQ people are often relatively good, should pride first
and foremost be a celebration, or does it have a deeper and more
political role? The participants in the panel are Stewart Wheeler,
the Ambassador of Canada in Iceland, Bob Christie, the director of
Beyond Gay, Svandís Anna Sigurðardóttir, MA in gender studies and
seasonal lecturer at the University of Iceland, and members from the
board of Reykjavik Pride. We encourage all of you to show up and
participate in the discussions. The event will be in English.

Kvöldtónleikar með
Herði Torfasyni
Ljósmynd: Finnbogi Marínósson

Evening concert with Hörður Torfason
Iðnó, Vonarstræti 3,
miðvikudaginn 5. ágúst kl. 20:00.
Aðgangur: 2.000 kr.
Pride-passi gildir.
Iðnó, Vonarstræti 3,
Wednesday 5 August at 8 p.m.
Admission: 2.000 ISK.
Pride Pass valid.
Hinsegin dagar kynna með stolti kvöldtónleika með einum
áhrifamesta listamanni þjóðarinnar og baráttumanni fyrir hinsegin
mannréttindum, Herði Torfasyni. Tónleikarnir spanna ævintýralegt
líf hans frá upphafi ferilsins til útlegðar í Kaupmannahöfn og fram að
efnahagshruninu 2008. Hörður er þekktur fyrir að fjalla um tilfinningar
og fjölbreytilegt eðli manneskjunnar í gegnum tónlist sína og samræður
við áhorfendur og ljóst er að um er að ræða einstakan tónlistarviðburð
sem haldinn er sérstaklega fyrir gesti Hinsegin daga.

Reykjavik Pride is proud to present a special concert with one of
Iceland’s most prolific singers/songwriters and queer activists,
Hörður Torfason. Hörður was a successful actor and musician
when he became the first public persona in Iceland to come out
as gay in the media in 1975, which had dire consequences for
his life and career. Hörður was moreover the main instigator of
Samtökin´78, the National Queer Organization of Iceland. This
event spans Hörður’s career from the time his first album was
released in 1971 to the economic crisis in 2008, and the musician
and activist will perform some of his greatest songs and discuss
various aspects of human existence. Please note that this event is
in Icelandic.

Tónleikar
Hinsegin kórsins
Reykjavík Queer Choir concert
Fríkirkjunni í Reykjavík,
föstudaginn 7. ágúst kl. 19:30.
Aðgangseyrir: 2.000 kr. í forsölu.
Við hurð: 2.500 kr.
Pride-passi veitir 500 kr. afslátt við hurð.
Fríkirkjan Church,
Friday 7 August at 7:30 p.m.
Pre-sale tickets: 2.000 ISK.
Full price tickets: 2.500 ISK.
500 ISK discount at the
door with Pride pass
Líkt og fyrri ár efnir Hinsegin kórinn til tónleika í tilefni Hinsegin
daga. Kórinn hefur á undanförnum árum getið sér afar gott orð
fyrir góðan söng og skemmtilega framkomu en kórinn syngur
undir stjórn tónlistarkonunnar Helgu Margrétar Marzellíusardóttur.
Hinsegin kórinn hefur komið víða fram, bæði hér heima og erlendis,
en kórfélagar eru nú nýkomnir heim frá London þar sem kórinn var
gestakór á tónleikum hins breska hinsegin kórs Pink Singers sem kom
fram á tónleikum í Reykjavík árið 2013. Efnisskrá tónleikanna að þessu
sinni er afar fjölbreytt og því ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi.
Forsala miða fer fram hjá kórfélögum og í Kaupfélagi Hinsegin daga.
Hinsegin kórinn er öllum opinn að undangengnum raddprófum.
Næstu raddpróf fara fram mánudaginn 10. ágúst en nánari
upplýsingar má finna á Facebook-síðu kórsins.

The Reykjavík Queer Choir performs in Fríkirkjan Church in
Reykjavík on Friday 7 August. The choir just arrived in Reykjavik
after performing as special guests at concerts in London hosted
by the longest-running LGBT choir in Europe, the Pink Singers.
The programme includes a great variety of songs so everyone
should find something to their taste.
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Kynvillt Klambratún –
Zumba, leikir og gæðablóð
Fun&Fairies at Klambratún –
Zumba, games and blood donation
Klambratúni, miðvikudaginn 5.
ágúst klukkan 17:00.
Aðgangur ókeypis.
Klambratún park, Wednesday 5
August at 5 p.m.
Free admission.
Hver fílar ekki smá kynvillu undir berum himni? Íþróttafélagið
Styrmir efnir til útiskemmtunar og Zumba á Klambratúni. Suðuramerísk sveifla með hinsegin blæ og aldrei að vita nema eitt og eitt
Eurovision lag fái að læðast með. Útiskemmtun með pokahlaupi,
blaki og boltum. Allir aldurshópar eru velkomnir, börn, unglingar,
fullorðnir og, ótrúlegt en satt, hommar yfir þrítugu!
Blóðbankabíllinn verður einnig á staðnum til að taka á móti
heilbrigðu gæðablóði. Líkt og í fyrra er vakin athygli á því á að
samkynhneigðum og tvíkynhneigðum karlmönnum er meinað að gefa
blóð og fólk er því hvatt til að mæta og gefa blóð í nafni vinar sem ekki
má gerast blóðgjafi. Þetta er frábært tækifæri fyrir fólk til að láta gott af
sér leiða með blóðgjöf og vekja um leið athygli á málefninu. Blóðgjafar
fá afhent viðurkenningarskjal með nafni þess vinar sem blóðgjöfin er
tileinkuð – skjal sem tilvalið er að ramma inn og vera stolt af.
Til að halda öllum mettum, blóðkornum og öðrum, bjóða
fulltrúar Styrmis upp á grillað góðgæti á Klambratúni og einnig má
eiga von á óvæntum gestum! Allir eru velkomnir, hvort sem er til
að taka þátt í Zumba, gefa blóð, mega ekki gefa blóð, styðja við
iðkendur eða borða gómsætan grillmat.

Who doesn‘t have a little fairy inside? Zumba is the ultimate
sport to strengthen your inner fairy, or at least it said so in the
brochure. Queer sport group Styrmir will host the outdoor fun, but
in addition to Zumba outdoor games will also be played. Everyone is
welcome to come and join in, children, teens and adults.
While we are at it, why not donate some blood? Calling
attention to the fact that men who have had sex with other men
are not allowed to donate blood, guests are invited to donate
blood on behalf of their male friends who are not allowed to
become donors because of their sexuality. The Blood Donation
Truck will be joining us at Klambratún. After the donation every
donor gets a document with the name of the friend to whom the
donation is attributed.
To keep everyone extra happy, the members of Styrmir will
barbeque at Klambratún. Come and join us for some donating,
Zumba, games and eating!

Ungmennapartí
Queer Youth Party
Frístundamiðstöðinni Frostaskjóli 2,
laugardaginn 8. ágúst kl. 20:00.
Aðgangur: 500 kr.
Ókeypis fyrir meðlimi
Ungliðahreyfingar S’78.
Frostaskjól youth centre,
Frostaskjól 2, Saturday 8 August at 8 p.m.
Admission: 500 kr.
Free for members of the
Queer Youth Organisation.
Laugardagskvöldið 8. ágúst standa Hinsegin dagar og
Ungliðahreyfing Samtakanna ‘78 fyrir ungmennapartíi í
félagsmiðstöðinni Frostaskjóli. Plötusnúður stendur vaktina frá
klukkan 20 til miðnættis. Vinir, foreldrar og forráðamenn eru
velkomnir í heimsókn. Áfengi er með öllu óleyfilegt. Samtökin
‘78, Hinsegin dagar í Reykjavík og Ungliðahreyfingin leggja mikla
áherslu á öruggt og vímuefnalaust umhverfi fyrir hinsegin ungmenni
og hvetja foreldra og forráðamenn til að hafa samband ef frekari
upplýsinga er óskað. Partíið er aðeins ætlað 20 ára og yngri.
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Reykjavik Pride and the Queer Youth Organisation will throw on a
fabulous party on Saturday 8 August from 8 p.m. until midnight.
Parents and guardians are welcome to visit. The event is alcohol
free and only for youth 20 years and younger.

Regnbogatónlistarhátíð
við Arnarhól
Rainbow Concert by Arnarhóll hill
Laugardaginn 8. ágúst
eftir gleðigönguna

Saturday 8 August,
after the Pride Parade

Regnbogatónlistarhátíð hefst við Arnarhól að gleðigöngunni lokinni.
Þar koma fram glæsilegir skemmtikraftar og litríkar hljómsveitir
til að fagna fjölbreytileika hátíðarinnar með gleði og söng. Meðal
þeirra sem koma fram eru: AmabAdamA, Steed Lord, María
Ólafsdóttir, súpergrúppan Mannakjöt, sem kemur fram opinberlega
í fyrsta skipti í tilefni dagsins, og síðast en ekki síst sjálfur Páll
Óskar. Hinsegin dagar bjóða alla gesti hjartanlega velkomna á eina
fjölsóttustu útiskemmtun Íslands.
Gestum í hjólastólum er bent á að nýta sér sérstakan
aðgengispall fyrir framan sviðið við Arnarhól. Athugið að takmarkað
pláss er á pallinum og því er rétt að mæta tímanlega.

Once the Pride Parade has run its course an outdoor show will
take place at Arnarhóll hill in Lækjargata. Performers include
well-known Icelandic singers, bands and entertainers, such as
AmabAdamA, Steed Lord, María Ólafsdóttir, Mannakjöt and
Páll Óskar. The Arnarhóll concert has in recent years been the
biggest outdoor event in Reykjavík with up to 90,000 guests. We
invite everyone to join us for an afternoon of song and spectacle,
rainbows and glitter!
Guests in wheelchairs are advised to take advantage of the
accessibility ramp in front of the stage.
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Ljósmyndasýning
PressPhotos
PressPhotos photo exhibition
Saga Hinsegin daga í myndum
The history of Reykjavik Pride
in photos
Ráðhúsi Reykjavíkur,
fimmtudaginn 6. ágúst kl. 17:00.
Aðgangur ókeypis
Reykjavík City Hall,
Thursday 6 August at 5 p.m.
Free admission
Ljósmyndarar á vegum ljósmyndabankans PressPhotos hafa
ljósmyndað viðburði á vegum Hinsegin daga frá upphafi og munu
sýna úrval slíkra mynda á sýningu í ráðhúsinu. Myndirnar, sem
verður varpað af skjávarpa, vekja skemmtilegar minningar og sýna
fallegar stundir liðinna ára.
Einnig verða til sýnis prentaðar portrettmyndir eftir Öldu
Villiljós og Öldu Lilju sem sýna fólk úr hópum sem verða oft
utangarðs, jafnvel innan hinsegin samfélagsins – fólk sem brýtur
normin í stað þess að reyna að falla inn í þau.

The photographers behind the photo bank PressPhotos have
captured many of Reykjavik Pride’s golden moments. A selection
of photos that show glimpses from the history of Reykjavik Pride
will be viewed on screen in the City Hall.
The exhibition also includes portraits by Alda Villiljós and
Alda Lilja that depict people belonging to groups that are often
marginalised, also within the queer community – people who
break the norms instead of trying to conform to them.

SÉRHÆFUM OKKUR Í HREINSUN
Á VIÐKVÆMUM FATNAÐI

Upplifun, Books and flowers is
located at the entrance of Harpa.
Selection of gift items, local art and
craft, design, jewelry and beautiful
memories to take back home.
Guide books, travel books, photo
books, cooking books, art books,
children books and non fictional
books by Icelandic authors that have
been translated into several foreign
languages. Gay owned and gay
managed.
Harpa, Concert hall, Austurbakka 2
101 Reykjavík
+354 561 2100
www.upplifun.com
UpplifunbeInspired

Ástin sigrar allt
í Maclandi.

Laugavegur 23 | Helluhraun 18 | 580 7500 | verslun@macland.is | macland.is

Opnunarhátíð
Hinsegin daga
Reykjavik Pride Opening Ceremony
„Hefðir á haus“ / “Breaking the norms”
Í Silfurbergi Hörpu,
fimmtudaginn 6. ágúst.
Húsið opnar kl. 20:30.
Dagskrá hefst kl. 21:00.
Aðgangseyrir: 3.000 kr.
Pride-passi gildir
Silfurberg auditorium Harpa,
Thursday 6 August.
Venue opens at 8:30 p.m.
Programme begins at 9:00 p.m.
Price of admission: 3.000 ISK
or a valid Pride Pass
Opnunarhátíð Hinsegin daga hefur lengi verið eitt stórt
hinsegin ættarmót þar sem gamlir vinir hittast og ný vinabönd
verða til. Líkt og undanfarin ár er opnunarhátíðin haldin í
glæsilegum salarkynnum Silfurbergs í Hörpu og fordrykkur
er borinn fram í anddyri salarins, Eyri. Á svið munu stíga
landsþekktir listamenn og skemmtikraftar til að trylla lýðinn.
Óhætt er að lofa frábærri skemmtun sem mun hita upp fyrir
hátíðahöldin um helgina. Takmarkað miðaframboð!

For over a decade, the Reykjavik Pride Opening Ceremony
has been one of the festival’s most popular events. Not only
is it a spectacular concert showcasing the talents of a variety
of artists, but also a yearly gathering of the extended queer
family in Iceland. Limited tickets available.

rkað
Takmaamboð
m iðafr

Bubblubröns
Bubbly brunch
Iðnó, Vonarstræti 3,
sunnudaginn 9. ágúst kl. 12:00.
Hlaðborð: 3.000 kr. Handhafar
Pride-passa fá 500 kr. afslátt.
Iðnó, Vonarstræti 3,
Sunday 9 August at 12:00 p.m.
Buffet: 3.000 ISK.
Pride Pass holders get 500 ISK
discount.
Þátttakendur í hátíðahöldum Hinsegin daga þurfa á góðri næringu
að halda eftir vikulanga gleðivímu. Því standa Hinsegin dagar
fyrir sérstökum bubblubröns á lokadegi hátíðarinnar í glæsilegum
salarkynnum Iðnó þar sem boðið verður upp á staðgóðan og hollan
árbít í bland við frískandi og freyðandi mímósu. Fyrir þá sem vilja
bröns án áfengis verður að sjálfsögðu boðið upp á fauxmosa!
Borðapantanir í síma: 562-9700 (Iðnó) eða í Kaupfélagi
Hinsegin daga.

Bubbly brunch is a special event on the last day of Reykjavik
Pride. Iðnó restaurant will be serving delicious brunch buffet and
bubbly mimosas. Guests can sit back and relax, share their pride
stories with friends and family and enjoy a good meal after a
week of adventures.
Please book a table by calling +354 562-9700 (Iðnó) or at the
Pride Service Centre.

Eftirtaldir ráðherrar
styðja Hinsegin daga í
Reykjavík 2015:
Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra
Eygló Harðardóttir, félags- og
húsnæðismálaráðherra
Gunnar Bragi Sveinsson,
utanríkisráðherra
Ólöf Nordal, innanríkisráðherra
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Stolt siglir
fleyið mitt
Queer Cruise from Reykjavík Harbor
Frá gömlu höfninni Ægisgarði,
föstudaginn 7. ágúst kl. 21:30.
Aðgangur: 2.500 kr.
From the old harbor,
Friday 7 August at 9:30 p.m.
Price of admission: 2.500 ISK.
Föstudaginn 7. ágúst er boðið upp á hinsegin siglingu frá gömlu
höfninni í Reykjavík. Siglt er um sundin blá við skemmtilega tónlist
í um klukkustund. Hinsegin tilboð verða á barnum um borð og
blaktandi regnbogafánar. Leiðin liggur í kringum eyjarnar á firðinum
þar sem gestum gefst tækifæri á að sjá borgina frá nýju sjónarhorni.
Vinsamlegast mætið tímanlega því að skipið leggur úr höfn á
slaginu 21:30.

Reykjavik Pride invites you on a Queer Cruise! Sailing around
the small islands off the coast of Reykjavík, this guided tour is a
unique opportunity to view the city from a different perspective.
The cruise will feature fantastic music as well as special offers at
the bar. The ship will set sail, so to speak, on Friday, 7 August, at
9:30 p.m. from the old harbor in Reykjavík, a few minutes walk
from the city center.

ÆVINTÝRI Á SJÓ
Hvalaskoðunarferðir Eldingar eru á áætlun allt
að sex sinnum á dag og tekur hver ferð um
þrjár klukkustundir. Einnig eru áætlunarferðir
í sjóstöng og lundaskoðun daglega ásamt
ferjusiglingum til Viðeyjar. Frítt er í Hvalasetrið
þar sem gestir geta fræðst um lífríki hafsins í
máli og myndum.

ADVENTURES AT SEA
Ever since its foundation thirteen years ago,
Elding has been an actively LGBT friendly
company, emphasizing warm welcomes and a
friendly approach. The company specializes in
whale watching tours and other adventures
at sea around Reykjavík. Whale watching
tours are scheduled up to six times a day and
each tour is approximately three hours long.
Other tours are scheduled daily, including
sea angling, puffin tours and a ferry to Viðey
Island. Access to the Whale Watching Center is
free for our passengers.
Elding Whale Watching
Ægisgarður 5 – 101 Reykjavík
Tel. (+354) 519 5000 – www.elding.is
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Queer SPhaorrtey
Leave

Kiki, Laugavegi 22,
föstudaginn 7. ágúst kl. 23:00.
Aðgangur: 1.000 kr. Pride-passi gildir.
Kiki Queer Bar, Laugavegur 22,
Friday 7 August at 11 p.m.
Admission: 1.000 ISK.
Pride Pass valid.
Eftir siglingu um sundin blá býður Kiki
sæförum og landkröbbum að hita upp
fyrir hinsegin helgina með glæsilegu
landleguballi. Plötusnúðar og lifandi
tónlist í boði fram á nótt með hýrri
sjóliðastemningu.

The annual Shore Leave Party
will take place at Kiki Queer Bar
following the Pride Cruise, providing
the perfect chance to jumpstart your
Pride weekend. DJs and live musical
performances until early morning.

Gleðigangan
The Pride Parade
Vatnsmýrarvegi (BSÍ),
laugardaginn 8. ágúst kl. 14:00.
Vatnsmýrarvegur (BSÍ),
Saturday 8 August at 2 p.m.
Gleðigangan er hápunktur Hinsegin daga.
Í henni sameinast lesbíur, hommar, tví- og
pankynhneigðir, trans fólk, intersex fólk
og aðrir hinsegin einstaklingar í einum
hópi ásamt fjölskyldum sínum og vinum
til að staðfesta tilveru sína, sýnileika og
gleði, ásamt því að minna á þau baráttumál
sem skipta hvað mestu máli hverju sinni.
Hinsegin dagar skipuleggja gleðigönguna
og stýra hvaða atriði fá aðgang að henni
en atriðin sjálf eru sprottin úr grasrótinni.
Einstaklingar og hópar geta skipulagt atriði
og sótt um þátttöku í göngunni en Hinsegin
dagar setja sem skilyrði að öll atriði miðli
skýrum skilaboðum sem varða veruleika
hinsegin fólks á einn eða annan hátt.
Gönguleið og uppstilling
Byrjað verður að raða göngunni upp
á Vatnsmýrarvegi (rétt hjá BSÍ) kl. 12
laugardaginn 8. ágúst. Þeir þátttakendur
sem eru með atriði verða skilyrðislaust
að mæta á þeim tíma til að fá sitt númer og
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stilla sér upp.
Gangan leggur stundvíslega af stað kl.
14 og bíður ekki eftir neinum. Gönguleiðin
liggur eins og undanfarin ár eftir
Vatnsmýrarvegi, Sóleyjargötu, Fríkirkjuvegi
og Lækjargötu og framhjá Arnarhóli þar
sem við taka glæsilegir útitónleikar. (Sjá
kort bls. 34–35)
Skráning og þátttaka
Þátttakendur sem ætla að vera með atriði
í gleðigöngunni verða að sækja um það til
Hinsegin daga eigi síðar en laugardaginn
1. ágúst. Nauðsynlegt er að skrá atriði með því
að fylla út rafrænt umsóknareyðublað sem
finna má á vefsíðunni www.hinsegindagar.is.
Nánari upplýsingar veita göngustjórarnir
Ásta, Eva, Helga, Setta og Steina en hægt
er að senda þeim póst á gongustjori@gmail.
com. Athugið að ekki er hægt að veita
fólki með atriði aðgang að göngunni
nema rafræna umsóknin hafi verið fyllt
út og send og skilmálar samþykktir.

Hinsegin dagar leggja áherslu á að þeir
sem vilja taka þátt í göngunni án þess að
vera með sérstakt atriði fylgi henni alla leið
frá Vatnsmýrarvegi. Aðrir eru vinsamlega
beðnir um að bíða með að slást í hópinn þar
til síðasti vagninn hefur farið framhjá.
Auglýsingar bannaðar
Hinsegin dagar eru stoltir af því að
gleðigangan í Reykjavík er ein af fáum
sambærilegum göngum í heiminum þar
sem auglýsingar fyrirtækja og þjónustu
eru óheimilar. Með auglýsingabanninu
er undirstrikað að gangan er
grasrótarviðburður og þátttakendur taka
þátt til að styðja baráttuna og málstaðinn
en ekki til að styrkja eða auglýsa fyrirtæki.
Í örfáum undantekningartilvikum
eru auglýsingar heimilar en þá þarf
að sækja sérstaklega um undanþágu
til göngustjórnar. Athugið að allar
ósamþykktar auglýsingar á bílum og fatnaði
þarf að hylja áður en gangan fer af stað.

Starfsfólk Forlagsins á
Fiskislóð eru sérstakir
hjálparkokkar göngustjórnar
Hinsegin daga og fá hlýjar
þakkir fyrir!

Brot á þessum reglum verður til þess að
atriði er hafnað eða vísað úr göngunni.
Leikstjórn
Hinsegin dagar leggja áherslu á að
þátttakendur vandi til verka við skreytingar
vagna og búninga. Skilaboðin geta
verið með óteljandi móti og þar skiptir
hugkvæmni þátttakenda miklu máli. Bestu
atriðin kosta oftar en ekki litla peninga.
Hinsegin dagar bjóða aðstoð leikstjóra
sem gefa góð ráð til göngufólks. Ræðið
hugmyndir ykkar við ráðgjafa okkar og
þau benda á leiðir sem kosta lítið en
setja flottan svip á atriðin ykkar. Sendið
póst til Hinsegin daga í tæka tíð (pride@
hinsegindagar.is) og við aðstoðum ykkur
við að komast í samband við leikstjóra
sem hafa langa reynslu af götuleikhúsi og
uppákomum af öllu tagi.

Göngustyrkir
Hinsegin dagar veita minni háttar fjárstyrki
til gönguatriða. Umsóknir um þá skulu
berast Gunnlaugi Braga Björnssyni,
fjármálastjóra hátíðarinnar, um leið og sótt
er um þátttöku. Netfang hans er gjaldkeri@
hinsegindagar.is. Styrkir eru einungis veittir
gegn framvísun reikninga og skulu þeir hafa
borist til Hinsegin daga (b.t. fjármálastjóra),
Suðurgötu 3, 101 Reykjavík, fyrir 31. ágúst.
Ekki er veittur styrkur til að fjármagna
leigu á farartækjum eða eldsneyti. Gæði
atriðanna skipta miklu máli þegar kemur að
því að meta hverjir fá styrk. Hinsegin dagar
áskilja sér rétt til að samþykkja eða hafna
öllum beiðnum um styrki í samræmi við
fjárhag hátíðarinnar.

Groups that wish to participate in the
parade must apply to Reykjavik Pride
before 1 August by filling out a form
which can be found on the website,
www.reykjavikpride.com. For any further
information about the parade, please
contact the parade managers Ásta,
Eva, Helga, Setta and Steina by e-mail,
gongustjori@gmail.com. The parade
leaves from Vatnsmýrarvegur, close to the
Bus Terminal (BSI), and ends in front of
the concert stage at Arnarhóll in the city
center. All participants are asked to show
up at the starting point at 12 a.m. on
Saturday, 8 August. The parade starts at
2 p.m. sharp.

Að gefnu tilefni minnum við á að ófiðraðir steggir og fjaðralausar gæsir
eru ekki velkomin í gleðigöngu Hinsegin daga. Finnið ykkur vinsamlegast
annan vettvang fyrir steggja- og gæsapartí dagsins. Við göngum í þágu
mannréttinda og mannvirðingar, ekki niðurlægingar!
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Forsala miða í Kaupfélagi Hinsegin
daga frá 3. ágúst. Pride-passar gilda
alla nóttina og veita forgang í röð til
miðnættis.

Tickets available at Pride Service
Center – Pride Pass valid. Limited
tickets available.

rkað
Takmaamboð
m iðafr

Miðaverð: 2.500 kr. í forsölu – 3.500 kr.
við innganginn

Pre-sale tickets: 2.500 ISK – Price
at the door: 3.500 ISK

Kaupfélag
Hinsegin daga
Pride Service Center
Í húsnæði Samtakanna ’78 við
Suðurgötu 3
at Suðurgata 3
Kaupfélagið er opið dagana 3.–7. ágúst
kl. 12:00–20:00 og laugardaginn 8. ágúst
kl. 11:00–13:00.
Open from 12 p.m. to 8 p.m. 3–7 August,
and from 11 a.m. to 1 p.m. on 8 August.
Pride-passar, aðgöngumiðar og
hátíðarvarningur í miklu úrvali
Offers everything you need for
the pride festivities.

Off-venue dagskrá
Off-venue programme

www.hinsegindagar.is/offvenue
Þyrstir þig í enn fleiri viðburði og enn meiri skemmtun? Á hverju ári
er fjölmargt annað í boði á Hinsegin dögum en hin formlega dagskrá
hátíðarinnar gefur til kynna. Off-venue dagskráin í ár er í vinnslu allt
fram að hátíð og hana má skoða á heimasíðu Hinsegin daga.
Vilt þú halda viðburð á meðan hátíðinni stendur og skrá
hann í off-venue dagskrána? Fylltu þá út skráningarform
sem finna má á heimasíðu Hinsegin daga og segðu okkur frá
þinni hugmynd. Mundu að taka fram hvernig hún tengist
markmiðum hátíðarinnar, hinsegin menningu, mannréttindum
og margbreytileika. Hinsegin dagar áskilja sér rétt til að hafna
umsóknum sem ekki falla að markmiðum hátíðarinnar.

Looking for more events and fun? There are several off-venue
events happening during the Pride week. All information about
the off-venue programme can be found on the Reykjavik Pride
website.
Do you want to host your own event during the Pride week?
Then fill out a registration form on the Reykjavik Pride website
and tell us about your idea. Remember to outline how your
event is related to LGBTIQ culture and human rights. Reykjavik
Pride reserves the right to reject applications that do not
conform to our policy.
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The United States and Iceland: The
right to love, to live, and to be accepted
for who we really are.
Message from U.S. Ambassador Robert Cushman Barber to the people
of Iceland and all visitors to Reykjavik Gay Pride 2015:
I am delighted to extend
my greetings to all
the participants in the
Reykjavik Pride Festival.
Having arrived in Iceland at
the start of this year, I was
very pleased to see that Iceland is a place where the civil rights of
the LGBT community are honored and even to the point that in a
recent survey, Iceland ranked number one as the happiest place to
live for gay people. Iceland is an inspiration when LGBT people are
struggling in many countries throughout of the world.
In the United States, while the situation is far from perfect,
measurable progress is being made. On June 26th this year, the
Supreme Court ruled that same sex marriage was a fundamental
constitutional right. In the majority opinion, Justice Anthony
Kennedy said, “The nature of injustice is that we may not always
see it in our own times. The generations that wrote and ratified
the Bill of Rights and the Fourteenth Amendment did not presume
to know the extent of freedom in all of its dimensions, and so they
entrusted to future generations a charter protecting the right of
all persons to enjoy liberty as we learn its meaning.” In issuing its
decision, the Supreme Court made the United States the fifteenth
nation to recognize the legality of same sex marriage. Iceland
was one of the first of these when Althingi passed its same sex
marriage legislation in 2010. We hope that more nations will
follow the example of Iceland, the United States, and other nations
to keep this movement going. Marriage is the most profound of
unions and an example of the highest ideals of love, devotion,
fidelity, sacrifice, and family. Marriage is about becoming greater
than one can be by oneself.
The status of LGBT issues has recently taken a turn for the
worse in many countries around the world, and it is saddening
to hear stories of persecution, imprisonment, and deaths due
to discrimination based on sexual orientation. Some countries
have even enacted laws that criminalize homosexuality, a type
of legislation that was abolished in Iceland many years ago. Last
year, in remarks on the release of the annual country human
rights report, U.S. Secretary of State John Kerry said, “These laws
contribute to a global trend of rising violence and discrimination
against LGBT persons and their supporters, and they are an affront
to every reasonable conscience, and the United States will continue
to stand with our LGBT brothers and sisters as we stand up for
freedom, for justice, for equal rights for all people around the

world.” LGBT rights are human rights and it is important that we
stand united to end the discrimination.
Human rights issues are never a private matter of nations, and it
is important to stand up and give a voice to those who are being
discriminated against. This is true whether the discrimination
is due to gender, sexual orientation, race, age, religion, or
disability. Protecting universal human rights is at the core of
U.S. foreign policy, and we are committed to advancing human
rights for all. Therefore, we are proud to help promote human
rights in multiple ways in this year’s Reykjavik Pride, not only by
sponsoring activities for LGBT families, marching in the parade,
and contributing to the program magazine, but also by covering
the cost of enabling people with disabilities to participate in the
celebration and highlight their human rights in the process.
Reykjavik Pride is about human rights for all humans, and it is
important to continue that struggle on all fronts.
It is wonderful to see the active international role Icelanders have
taken in raising awareness and helping the fight for human rights
around the world. The international community is at its strongest
when it rises up and takes a united stand.
We will always need active people who are willing to stand up
and be a voice, otherwise change might never come. The acts of
compassion or defiance by ordinary people speaking out against
injustices that have been unaddressed for too long can make
a massive difference. Their actions help us see each other’s
humanity despite whatever differences we might have.
The cause of human rights should have no boundaries as we all
share this world and should be concerned about what is happening
around the globe. Advocating for human rights isn’t about saying
“I’m perfect, and you should be perfect like me.” It is about
aspiring to universal standards, which is something we should all
do. One doesn’t have to be perfect to support human rights, but
we all need to engage in good faith and put the effort into making
our own governments more perfect.
We see it as our duty as Americans, to stand with our Icelandic
friends, and some are proud to march in this year’s parade in
support of LGBT communities around the world. We march for
human rights, for the right to love, to live, and to be accepted for
who we really are.

“Through struggle and setback, we see a common trajectory toward a more free and just
society. But we are also reminded that we are not truly equal until every person is afforded the
same rights and opportunities -- that when one of us experiences discrimination, it affects all
of us -- and that our journey is not complete until our lesbian, gay, bisexual, and transgender
(LGBT) brothers and sisters are treated like anyone else under the law.”
U.S. President Barack Obama, May 29, 2015.
Presidential Proclamation -- LESBIAN, GAY, BISEXUAL,
AND TRANSGENDER PRIDE MONTH
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Bandaríkin og Ísland: Rétturinn til að
elska, lifa og vera samþykkt eins við
erum í raun.
Skilaboð frá sendiherra Bandaríkjanna, Robert Cushman Barber, til
Íslendinga og allra gesta á Hinsegin dögum í Reykjavík 2015:
Það gleður mig mjög að senda kveðju til allra þátttakenda í
Hinsegin dögum í Reykjavík.
Þegar ég kom til Íslands í upphafi þessa árs gladdi það mig að
sjá að Ísland er staður þar sem réttindi hinsegin fólks eru í heiðri
höfð og jafnvel að því marki að samkvæmt nýlegri könnun eru
samkynhneigðir sem búa á Íslandi hamingjusamastir miðað við
samkynhneigða í öðrum löndum. Ísland er innblástur fyrir aðra þar
sem hinsegin fólk mætir mótbyr í mörgum löndum víðs vegar um
heiminn.
Þrátt fyrir að ástandið í Bandaríkjunum sé síður en svo fullkomið
eru framfarir þar mælanlegar. Þann 26. júní síðastliðinn ályktaði
Hæstiréttur Bandaríkjanna að samkynja hjónabönd væru
stjórnarskrárvarin grundvallarmannréttindi. Í meirihlutaáliti sagði
dómarinn Anthony Kennedy: „Eðli óréttlætis er að við komum ekki
alltaf auga á það á okkar eigin tíma. Kynslóðirnar, sem skrifuðu
og lögleiddu réttindaskrána og fjórtándu lagabreytinguna, þóttust
ekki þekkja allt ummál frelsis í öllum sínum víddum, svo þeir settu
kynslóðum framtíðar stefnu til að verja réttindi allra til að njóta
frelsis meðan við uppgötvum merkingu þess.“ Með áliti sínu gerði
Hæstiréttur Bandaríkjanna Bandaríkin að fimmtándu þjóðinni til
að viðurkenna löggildi hjónabanda fólks af sama kyni. Ísland var
meðal fyrstu þjóðanna til að gera slíkt hið sama þegar Alþingi
staðfesti löggildi samkynja hjónabanda árið 2010. Við vonum að
fleiri þjóðir fylgi í kjölfar Íslands, Bandaríkjanna og annarra þjóða
til að hreyfing verði í þessa átt. Hjónabandið er þýðingarmikið
og dæmi um æðstu hugsjónir ástar, hollustu, tryggðar, fórnar og
fjölskyldu. Hjónaband snýst um að verða meiri en hægt er að
verða einn síns liðs.
Staða málefna hinsegin fólks hefur snúist til verri vegar í mörgum
löndum heimsins og það er sorglegt að heyra sögur af ofsóknum,
fangelsun og dauðsföllum vegna mismununar á grundvelli
kynhneigðar. Sum lönd hafa jafnvel sett í gildi lög sem glæpavæða
samkynhneigð. Slík lög voru lögð af á Íslandi fyrir löngu síðan. Í
fyrra sagði utanríkisráðherra Bandaríkjanna, John Kerry, í tilefni
birtingar hinnar árlegu mannréttindaskýrslu ríkisins: „Þessi lög eru
hluti af alþjóðlegri þróun í átt að auknu ofbeldi og mismunun gegn
hinsegin fólki og stuðningsaðilum þeirra, og þau eru móðgun við
skynsamlega samvisku, og Bandaríkin munu áfram standa með
hinsegin bræðrum og systrum þar sem við styðjum frelsi, réttlæti
og jafnrétti fyrir allt fólk í heiminum.“ Réttindi hinsegin fólks eru
mannréttindi og það er mikilvægt að við stöndum sameinuð gegn
mismunun.

Mannréttindi eru aldrei einkamál þjóða og það er mikilvægt
að standa upp og ljá rödd sína þeim sem verið er að mismuna.
Það á við hvort sem mismununin er á grundvelli kyns,
kynhneigðar, kynþáttar, aldurs, trúar eða fötlunar. Verndun
almennra mannréttinda er grundvallaratriði í utanríkismálastefnu
Bandaríkjanna og við höfum skuldbundið okkur til að vinna að
framgangi mannréttinda fyrir alla. Því erum við stolt af að geta
stutt við ýmis mannréttindamál á Hinsegin dögum í ár, ekki
eingöngu með að styrkja dagskrárliði fyrir hinsegin fjölskyldur,
ganga í gleðigöngunni og með framlagi í dagskrárritið, heldur
einnig með því að aðstoða við aðgengiskostnað til að fólk
með fötlun geti tekið þátt í hátíðinni og varpa um leið ljósi
á mannréttindabaráttu þeirra. Hinsegin dagar snúast um
mannréttindi fyrir alla og það er mikilvægt að halda þeirri baráttu
áfram á öllum vígstöðvum.
Frábært er að sjá hve virkir Íslendingar eru í alþjóðlegu
samhengi við að auka meðvitund og hjálpa til í baráttunni fyrir
mannréttindum víðs vegar um heiminn. Alþjóðasamfélagið er
sterkast þegar það rís upp í sameinuðu átaki.
Við munum alltaf þurfa virkt fólk sem er viljugt til að rísa upp og
láta rödd sína heyrast, annars myndi ef til vill ekkert breytast.
Hluttekning eða andspyrna venjulegs fólks, sem hefur upp raust
sína gegn óréttlæti sem hefur fengið að viðgangast of lengi, getur
gert gæfumuninn. Gjörðir þeirra hjálpa okkur að sjá mannúð hvers
annars þrátt fyrir möguleg ágreiningsefni okkar.
Mannréttindi ættu ekki að lúta landamærum. Að tala máli
mannréttinda snýst ekki um að segja: „Ég er fullkominn og þú ættir
að vera fullkominn eins og ég.“ Málið snýst um að sækjast eftir að
ná alþjóðlegum markmiðum, sem við ættum öll að gera. Það er ekki
nauðsynlegt að vera fullkominn til að berjast fyrir mannréttindum
en við þurfum að taka þátt í góðri trú og leggja okkar af mörkum til
að ríkisstjórnir okkar verði fullkomnari.
Við lítum á það sem skyldu okkar að standa með íslenskum
vinum okkar og tökum stolt þátt í gleðigöngunni í ár til stuðnings
hinsegin fólki víðs vegar um heiminn. Við tökum þátt í göngunni
fyrir mannréttindi, fyrir réttinn til að elska, lifa og vera samþykkt
eins og við erum í raun.

„Handan við baráttu og áföll sjáum við sameiginlega stefnu í átt að frjálsara
og réttlátara samfélagi. En við erum líka minnt á að við erum ekki í raun jöfn
fyrr en hver persóna hefur fengið sömu réttindi og tækifæri – að þegar einn
okkar upplifir mismunun hefur það áhrif á okkur öll – og að ferð okkar lýkur
ekki fyrr en komið er fram við lesbíur, homma, tvíkynhneigða og transfólk,
hinsegin bræður okkar og systur, eins og alla aðra samkvæmt lögum.“
Forseti Bandaríkjanna, Barack Obama, 29. maí 2015.
Yfirlýsing forseta – HINSEGIN MÁNUÐUR
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Kiki Queer Bar, Laugavegur 22

Þriðjudagur // Tuesday:
Queer as Fu#% // Kiki Queer Quiz
Þekkirðu hinsegin söguna, kúlturinn og glamið? Komdu
og prófaðu þig áfram í hýrasta barsvari ársins! Glæsilegir
vinningar fyrir getspakt fólk. Húsið opnar 20:00, tilboð á
barnum og tóm gleði. Frítt inn. (ATH: Viðburðurinn verður
á ensku.)

Do you know anything about our history? What about our
culture? Come and put your knowledge to the test! Great
prizes! Doors open at 8 p.m. and we will be serving special
quiz-offers at the bar. Free entry. (The event will be in
English.)
Miðvikudagur // Wednesday:
Hljómsveitin Eva // A band called Eva
Hljómsveitina Evu þarf vart að kynna fyrir gestum
Hinsegin daga í Reykjavík en bandið öðlaðist heimsfrægð
á Íslandi er það var kært fyrir leggangaáróður fyrir ekki
svo löngu. Þær ætla að heiðra okkur með ljúfum tónum
og léttu sprelli. Húsið opnar kl. 20:00 og miðaverð er litlar
1.000 kr. (ATH. enginn posi.)

The band Eva is world famous in Iceland for their vaginapropaganda! Make sure you don´t miss their sweet tunes
and sleek humor at this wonderful concert. Doors open
at 8 p.m. Entry is only 1.000 ISK (cash only). The event is
mainly in Icelandic but the girls are known for their sharp
and witty translations into English.
Fimmtudagur // Thursday:
Eftirpartý Opnunarhátíðar með DJ-Double D´s &
DJ-Fjalar // Opening Ceremony After Party with
DJ-Double D´s &DJ-Fjalar
Plötusnúðatvíeykið DJ-Double D´s þreyta hér frumraun
sína í búrinu á Kiki og stefnan er einfaldlega sett á tæran
trylling! Þeim til halds og trausts verður heimalningurinn
okkar, snillingurinn DJ-Fjalar. Húsið opnar kl: 20:00. Frítt inn.

The DJ-duo Double D´s make their debut in Kiki
alongside our resident own; DJ-Fjalar! They
promise it will be absolute madness! Doors
open at 8 p.m. Free entry.

Föstudagur // Friday:
Landleguball Hinsegin daga // Shore Leave
Dance
Hið árlega Landleguball Hinsegin daga er nú haldið á Kiki
í þriðja sinn. Sjóliðastemning og skemmtilegar uppákomur
verða aðalsmerki kvöldsins! Húsið opnar kl. 18:00 en ballið
byrjar kl. 23:00. Aðgangseyrir er 1.000 kr. (sem renna
óskertar til Hinsegin daga og glaðningur á barnum er
innifalinn fyrir þá sem mæta snemma).

The annual Pride Shore Leave Dance will be held at Kiki
Queer Bar for the third time following the Pride Cruise,
providing the perfect chance to jumpstart your Pride
weekend. Doors open at 6 p.m. and the dance starts at 11
p.m. Admission: 1.000 ISK (fundraising for Reykjavik Pride
– surprise at the bar for the early birds).
Laugardagur // Saturday:
Dögurðardans // Lunch Beat
Kiki telur í dögurðardans að morgni göngudags svo allir
verði orðnir vel heitir og hressir þegar gangan leggur
af stað. Láttu þig ekki vanta í smá tjútt og keyrðu
stemminguna í gang tímanlega. Við byrjum kl. 11:30! Frítt
inn og afréttari á tilboði!
Why not warm your body and soul up for the parade with
a bit of dancing? We will start our Lunch Beat at 11:30
a.m. Free entry and something to give you a good kick on
offer at the bar.
Kiki Pride Partí // Kiki Pride Party
Árlegt Pride Partí Kiki verður, eins og undanfarin ár, tóm
gleði! Okkar helstu og heitustu plötusnúðar munu rúlla í
gegn kvöldið á enda og sjá til þess að öll heimsins gleði geti
líkamnast í djörfum dansi. Húsið er opið frá hádegi – Frítt inn.

The Kiki Pride Party is becoming our most beloved nights
of the year! A selection of our hottest DJ´s will take turns
in playing the hottest tunes, making sure you can dance
your socks off and belt out your happiness. The venue is
open all day – Free entry.
Sunnudagur // Sunday:
Búðabandið // The Búðaband Concert
Það getur verið bráðnauðsynlegt að losna við skjálfta
helgarinnar með einum köldum og skemmtilegri
stemmingu. Því ætlum við að fylla húsið af kertum
og bjóða Búðabandið velkomið á svið með söng- og
leikkonuna Bryndísi Ásmunds í broddi fylkingar. Hver veit
nema talið verði í hraðari takt þegar líða tekur á kvöldið, ef
lifrin leyfir. Húsið opnar kl. 18:00 og tónleikarnir hefjast kl.
21:30 – miðaverð er litlar 1.000 kr. (enginn posi).

It´s vital to wind down properly after a massive week with
a cold one and some good tunes. That´s why we will light
some candles and hand over the stage to Búðabandið.
Who knows, if the liver agrees, we might raise the volume
and beat towards the end of the night. Doors
open at 6 p.m. and the concert begins at 9:30
p.m. Entry is only 1.000 ISK (cash only).

WE‘LL TAKE
YOU THERE!
ALL THE MOST EXCITING
PLACES IN ICELAND

VIP HOLDERS NOTICE!
PRIDE PASS HOLDERS GET A

10% DISCOUNT

ON THE GOLDEN CIRCLE (RE04) TOUR.
DISCOUNT TICKETS ARE ONLY SOLD AT THE BSÍ BUS TERMINAL.
BSÍ Bus Terminal
101 Reykjavík
580 5400
main@re.is
www.re.is
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Strengjabrúður
kerfisins
Kitty Anderson og Ugla Stefanía Jónsdóttir ræða um
trans fólk, intersex fólk og heilbrigðiskerfið
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Trans

Trans (transgender) er regnhlífarhugtak yfir ólíka hópa fólks sem á það
sameiginlegt að kynvitund þess, kyntjáning eða -upplifun er á skjön við það
kyn sem því var úthlutað við fæðingu. Þar undir fellur meðal annars trans fólk
sem upplifir sig sem „hitt“ kynið og fer í kynleiðréttingarferli og kynsegin fólk
(genderqueer, genderfluid, non-binary) sem upplifir sig hvorki sem karl né konu
heldur sem hvort tveggja eða einhvers staðar þar á milli.

Intersex

Intersex er líka regnhlífarhugtak sem nær yfir fólk með ódæmigerð kyneinkenni,
það er meðfædd líkamleg einkenni sem ekki samræmast stöðluðum hugmyndum
um karl- og kvenkyn. Intersex einstaklingar fæðast sem sagt með kyneinkenni
sem eru ekki algjörlega karl- eða kvenkyns, sambland af karl- og kvenkyni eða
hvorki karl- né kvenkyns. Sumar algengar intersex formgerðir eru greindar á
meðgöngu og margar eru sjáanlegar við fæðingu. Ýmsir intersex eiginleikar
koma þó síðar í ljós, til dæmis við kynþroska, þegar reynt er að geta barn, eða
fyrir einskæra tilviljun.

Trans fólk og intersex fólk eru þeir hópar innan hinsegin samfélagsins
sem einna mest samskipti þurfa að hafa við heilbrigðiskerfið, ýmist
sökum þess að einstaklingar sækjast eftir því að fá hormónagjöf og
gangast undir skurðaðgerðir eða af því að slíkum aðgerðum hefur verið
beitt og glíma þarf við afleiðingar þess. Báðir hópar eru því að miklu
leyti háðir því hversu vel heilbrigðiskerfið í hverju landi er í stakk búið
að sinna þeirra þörfum og hve mikill vilji er fyrir hendi til að gera það
með þarfir einstaklingsins í fyrirrúmi. Ritstjórn fékk Kitty Anderson,
formann félagsins Intersex Ísland, og Uglu Stefaníu Jónsdóttur,
fjölmiðlafulltrúa Trans Íslands, til að setjast niður og ræða þessi mál og
stöðuna á Íslandi.
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Tvær hliðar á sama peningi
Ugla: Það má segja að við séum tvær
hliðar á sama peningnum. Við erum báðar
að berjast við kynjakerfið og hugmyndir
samfélagsins um hvernig karl- og
kvenlíkamar eiga að líta út. Finnst þér það
ekki?
Kitty: Jú, einmitt. Baráttumálin eru samt
gjörólík og þarfirnar mismunandi. Intersex
hópar berjast gegn læknisfræðilegum
inngripum og aðgerðum á líkömum
einstaklinga nema fullt og upplýst samþykki
liggi fyrir.
Ugla: Já, á meðan trans fólk berst
fyrir því að fá yfirhöfuð aðgang að
heilbrigðiskerfinu.
Kitty: Einstaklingar með ódæmigerð
kyneinkenni eru oft settir í ákveðið ferli
áður en þeir eru komnir með aldur til þess
að geta tjáð sig um það sem er verið að
gera við líkama þeirra.
Ugla: Á sama tíma er trans fólk neytt til
að sýna og sanna kynvitund sína fyrir
geðlæknum, skurðlæknum, sálfræðingum
og hormónasérfræðingum áður en það
getur fengið hormóna, komist í aðgerðir og
annað slíkt.
Strengjabrúður
Ugla: Trans fólk hefur bara aðgang að
heilbrigðiskerfinu ef það gengst undir
ströng skilyrði kynjakerfisins. Það þarf að
sanna að það uppfylli ákveðin skilyrði um
hvað er að vera karl eða kona og er jafnvel
sent í „dömuþjálfun“ til iðjuþjálfa, sem
gengur út á að kenna viðkomandi að hegða
sér, hreyfa sig og gera hlutina „eins og
kona“. Þetta er svolítið eins og færiband
þar sem við framleiðum „hina fullkomnu
konu“ og „hinn fullkomna karl“.
Fólk sem upplifir sig hins vegar ekki
eingöngu sem karl eða konu, heldur sem
bæði eða algjörlega utan þessarar tvíhyggju,
hefur lítinn sem engan aðgang að
hormónum, breytingu á kynskráningu eða
nafnabreytingum. Það er svolítið eins og
heilbrigðiskerfið sé strengjabrúðumeistarinn
og við séum brúður sem kerfið spilar með
að vild – eða ekki.
Kitty: Ég tengi algjörlega við þessa
tilfinningu að vera eins og strengjabrúða.
Læknismeðferð mín á fullorðinsárum hefur
einkennst af því að ég þarf að bregðast
„rétt“ við heilbrigðiskerfinu og ég er
hrædd um að ef ég geri eitthvað vitlaust
hafi það áhrif á þá þjónustu sem ég fæ.
Sú þjónusta hefur verið mjög upp og
ofan. Hormónaskammturinn minn hefur til
dæmis verið minnkaður án þess að ég fái
að ræða það við lækninn minn. Í rúm sex
ár hef ég verið að vinna að því að komast
til Bretlands til sérfræðings sem veit hvað
hann er að gera en án árangurs. Alltaf ætla
læknarnir mínir að ráðfæra sig við kollega
sína erlendis – lækna sem hafa aldrei hitt
mig og ég fæ ekki einu sinni vita hvað heita
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– og læknisheimsókn eftir læknisheimsókn
líður án þess að staðið sé við það sem mér
er sagt að verði gert. Ég fæ sjaldnast að
vita hvaða læknar hafa áhrif á meðferðina
mína eða hvaða upplýsingar þeim eru
veittar. Í hvert skipti sem ég fer til læknis
er ég skíthrædd um að meira verði krukkað
í meðferðina mína og ég veit aldrei hvaða
spotta verður kippt í.
Það grátbroslega við þetta allt
er að þessi meðferð hefði verið óþörf
ef sá hluti líkama míns sem sér um
hormónaframleiðsluna hefði ekki verið
fjarlægður við þriggja mánaða aldur. Í dag
þarf ég að panta tíma hjá sérfræðingum
til að fá lyfseðil fyrir nauðsynlegum
hormónum, sprauta mig á þriggja vikna
fresti, bera á mig gel daglega og ég þarf að
sjálfsögðu að greiða þetta að hluta til sjálf.
Skortur á þekkingu
Ugla: Trans fólk talar oft um að hafa
upplifað sig sem trans strax í barnæsku, þó
að margir finni það löngu síðar. Á Íslandi
er ekki margt í boði fyrir trans börn og
einstaklingum er ekki treyst til að segja
fyllilega til um eigin upplifun fyrr en þeir
verða 18 ára. Börn og unglingar geta farið
í ákveðið ferli í gegnum BUGL og fengið
stopphormóna sem hægja á áhrifum
kynhormóna, og þar með kynþroska,
þangað til þau verða eldri. Samkvæmt
því sem ég hef heyrt frá trans börnum
og foreldrum þeirra er þessu ferli og
vinnureglunum í kringum það þó verulega
ábótavant.
Sjálf áttaði ég mig á því að ég væri
trans mjög ung en ég rak mig í sífellu á
veggi innan heilbrigðiskerfisins sem ég
gat ekki útskýrt af því að ég hafði ekki
þekkinguna til þess. Ég þurfti, og þarf
enn í dag, að útskýra fyrir læknum og
heilbrigðisstarfsfólki hvað það er að vera
trans og hvernig þetta virkar allt saman.
Maður hefði haldið að fyrst heilbrigðiskerfið
skikkar fólk til að fylgja einhverjum reglum
væri allavega einhver grunnþekking til
staðar. Það er augljóst að upplifun trans
fólks er ekki í fyrirrúmi hér.
Kitty: Ég var ekki talin nógu gömul til að fá
að vita neitt um minn líkama fyrr en ég var
orðin tólf ára. Þá flaug ég til Reykjavíkur
þar sem farið var með mig til sérfræðings. Á
þeim tíma var löngu búið að fjarlægja eistun
mín og því þurfti ég hormónagjöf. Við tóku
reglulegar heimsóknir til læknis, endalausar
blóðprufur og læknirinn minn, eldri maður,
þurfti alltaf að þukla á brjóstunum á mér í
hverri heimsókn. Ég skildi það ekki en mér
var aldrei sagt að ég mætti segja nei. Alltaf
var ég svo minnt á að ég ætti ekki að segja
neinum frá því sem væri að mér. Ég fór
inn á BUGL þrettán ára gömul og meira að
segja þá var mér sagt að það væri óráðlegt
að segja frá því hvað væri í gangi. Ég var

send til geðlæknis sem ég mátti ekki segja
frá sjálfri mér; það var spes upplifun.
Þegar fram liðu stundir fór ég að sækja
mér þekkingu erlendis. Ég fór 22 ára
gömul á mína fyrstu ráðstefnu og komst
þar að því að sú upplýsingagjöf sem ég
hafði fengið frá lækninum mínum væri til
skammar og að nær öll meðferðin sem ég
fór í hefði verið að öllu óþörf. Þekkingin
er bara ekki til staðar hér á landi og það
er verið að vinna eftir löngu úreltum
kenningum sem Sameinuðu þjóðirnar og
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hafa meðal
annars gagnrýnt harðlega.
Óþörf inngrip fordæmd
Ugla: Þetta er einmitt áhugavert í sambandi
við skýrslu sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin
gaf út en þar er kallað eftir því að óþarfa
inngrip í líkama intersex fólks verði bönnuð
og ófrjósemisaðgerðir á trans fólki eru
fordæmdar. Það er nefnilega þannig í
mörgum löndum að trans fólk þarf að
undirgangast ófrjósemisaðgerðir til að geta
farið í kynleiðréttingarferli og það er jafnvel
skikkað til að skilja við maka sinn í kjölfarið.
Sum lönd gera einnig þá kröfu að þú þurfir
að fara í kynfæraaðgerð til að geta fengið
nýja kynskráningu og breytt nafni þínu
lagalega.
Kitty: Ýmsar aðrar alþjóðlegar stofnanir hafa
verið að tala fyrir breytingum á meðferð
intersex einstaklinga. Evrópuráðið gaf út
skýrslu þar sem staða intersex fólks í Evrópu
er rakin og settar eru fram tillögur um hvað
þurfi að bæta. Þar á meðal er að koma í veg
fyrir óþörf læknisfræðileg inngrip og tryggja
líkamlega friðhelgi okkar.
Átti að vera hommi
Kitty: Þótt rannsóknir og skýrslur séu
mikilvægar skiptir upplifun einstaklinganna
sjálfra ekki síður máli. Hvernig upplifðir þú
þitt leiðréttingarferli?
Ugla: Áður fyrr voru allir sannfærðir um
að ég væri samkynhneigður karlmaður
og ég fékk uppnefni í tengslum við það
strax í 2. bekk. Ég var kölluð kelling og
sögð „hommalegur“ í niðrandi merkingu.
Þegar ég varð eldri fóru af stað alls kyns
kjaftasögur um að ég væri hommi þrátt
fyrir að ég hefði aldrei talað um það
eða upplifað mig þannig. Þetta varð svo
alvarlegra og náði hámarki í framhaldsskóla
þar sem þessi þrýstingur kom ekki aðeins
frá bekkjarfélögum og samfélaginu almennt
heldur líka frá hinsegin samfélaginu sem
vildi troða mér í eitthvert mót. Það voru allir
sannfærðir um að ég væri hommi og ætti
bara eftir að átta mig á því.
Kitty: Þannig að allir í kring um þig voru
í raun búnir að ákveða hver þú værir og
efuðust um getu þína til sjálfskilgreiningar?
Ugla: Já, einmitt. Það var eins og mín eigin
upplifun skipti ekki máli vegna þess að

„

Það er svolítið eins og
heilbrigðiskerfið sé
strengjabrúðumeistarinn og
við séum brúður sem kerfið
spilar með að vild – eða
ekki.

“
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„þau vissu betur“. Þess vegna finnst mér
gríðarlega óþægilegt þegar fólk talar um
að það hafi nú vitað hitt og þetta varðandi
kynhneigð eða kynvitund einhvers, vegna
þess að í mínu tilfelli voru þessar hugmyndir
svo fjarri lagi og þær voru meiðandi,
særandi og þvingandi.
„Hin fullkomna kona“
Ugla: Þegar ég kom svo út úr skápnum
sem trans var eins og það væri verið að
þvinga mig í annan kassa. Ég fékk alls
kyns skilaboð frá öðru trans fólki og þeim
sem sáu um mitt ferli um hvernig væri
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ásættanlegt að ég hegðaði mér sem kona.
Mér fannst það alltaf pínu óþægilegt en
kunni ekki alveg að skýra það þannig að
ég spilaði með. Ég var þegar orðin meistari
í því að leika hlutverk og blekkja fólk og
vissi hvernig ég átti að uppfylla ákveðin
skilyrði. Ég varð því konan sem búist
var við að ég yrði – ég málaði mig, gerði
hefðbundna stelpulega hluti, afneitaði
áhugamálum sem samræmdust ekki því sem
var kvenlegt, sagði réttu hlutina og varð
„hin fullkomna kona“. Af þessum sökum
gekk ég mjög hratt í gegnum ferlið og fékk
því framgengt sem ég þurfti, vegna þess

að ég vissi nákvæmlega hvað fólk vildi
heyra og hvernig ég ætti að komast að
orði til að fá mínu framgengt. Þetta þýðir
samt alls ekki að ég hafi gengið í gegnum
kynleiðréttingarferlið á röngum forsendum,
heldur einfaldlega að ég vissi hvað ég
þyrfti að gera og segja til að geta gengið
auðveldlega í gegnum ferlið og fengið
aðgang að kerfinu.
Síðar meir áttaði ég mig svo á því
hversu upptekin ég var af þessu og að ég
væri farin að þróast í átt sem mér líkaði
ekki. Enn og aftur fékk ég ekki að vera ég,
heldur var ég að uppfylla einhverjar kröfur

„

Það var gengið svo langt í því að gefa mér ekki
upplýsingar sem gætu haft áhrif á pælingar
varðandi kyn að það var ekki fyrr en ég fór 22 ára
gömul á ráðstefnu erlendis að ég fékk að vita að
ég hefði fæðst með eistu.

“

sem voru gerðar til mín. Eitt örlagaríkt
sumar í kjölfar samræðna við náinn vin
ákvað ég að ég þyrfti að einbeita mér að
því að vera ég. Ég hætti að mála mig, fór
að spila tölvuleiki aftur (sem er það besta
sem ég veit), stunda íþróttir og leyfa mér
að gera það sem ég vildi virkilega gera.
Þetta hljómar kannski fáránlega en svo
sterkar voru þessar kröfur. Það var ekki
„stelpulegt“ að spila tölvuleiki og fólk dró
kynvitund mína í efa út frá einhverju svo
ómerkilegu.

Kennt að vera gagnkynhneigð kona
Kitty: Það er mjög áhugavert að heyra þig
tala um að kunna að leika ákveðin hlutverk
til þess að fá þjónustu. Mín reynsla var
dálítið á þann veg að mér var kennt að ég
væri gagnkynhneigð kona. Það er reyndar
mjög algengt; okkur intersex einstaklingum
er úthlutað félagslegu kynhlutverki og við
vorum, allavega hér áður fyrr, alin upp til
að verða gagnkynhneigðir einstaklingar af
því kyni sem okkur var úthlutað. Ég lærði
ung að vissir hlutir voru ekki til umræðu
hjá læknum. Kynhneigð og kynvitund voru
til dæmis hlutir sem voru aldrei nokkurn
tímann ræddir við mig og ég lærði fljótt
að það væri best að vekja ekki máls á
hugsunum mínum og pælingum varðandi
þessa þætti. Það var gengið svo langt í því
að gefa mér ekki upplýsingar sem gætu
haft áhrif á pælingar varðandi kyn að það
var ekki fyrr en ég fór 22 ára gömul á
ráðstefnu erlendis að ég fékk að vita að ég
hefði fæðst með eistu.
Ugla: Vissu foreldrar þínir ekki af því?
Kitty: Reyndar fengu foreldrar mínir ekki
þessar upplýsingar heldur. Að vissu leyti
held ég að það hafi verið ágætt að pabbi
minn vissi þetta ekki. Foreldrar mínir skildu
þegar ég var tíu ára og þá fluttum við aftur
heim til Íslands með mömmu. Í síðasta
skiptið sem ég fór að heimsækja pabba
var hann rosalega upptekinn af því að ég
væri ekki nógu kvenleg og skammaði mig
fyrir hluti eins og klæðaburð og klippingu.
Í þessari ferð gekk hann frekar langt í því
að stjórna því hvernig ég væri, enda ákvað
ég þá að fara ekki aftur til hans. Það virtist
alltaf skipta hann töluverðu máli að ég væri
stelpuleg stelpa. Hjá mömmu fékk ég hins
vegar bara að vera eins og mér sýndist.
Það var líka dálítið skrítið að hér heima,
úti á landi þar sem við bjuggum, var ég
alveg nógu mikil stelpa en í Bretlandi var
skipting kynhlutverka svo mikið sterkari að
mér fannst erfitt að uppfylla það sem til
var ætlast af mér. Ég sat ekki rétt, ég gekk
ekki rétt, fötin voru ekki rétt og þar sem
ég, líkt og margar íslenskar stelpur, klippti
mig stutt eftir fermingu var hárið á mér ekki
heldur „rétt“.

Hættar að hugsa um álit annarra
Ugla: Það er ótrúlegt hvað samfélagið er
upptekið af því hver maður er. Fólk setur
sig jafnvel í dómarasæti og telur sig geta
sagt til um hvernig fólk eigi að vera eða
hver sjálfsmynd fólks sé. Ég kýs stundum að
kalla þetta fólk „sjálfskipaða sérfræðinga“. Í
rauninni snýst þetta bara um hvernig maður
skilgreinir sig sjálfur. Ég kæri mig kollótta
um hvað einhverri manneskju úti í bæ finnst
– hennar álit eða samþykki hefur ekki áhrif
á hver ég er.
Kitty: Ég einmitt ákvað um 18 ára aldur að
hætta að láta aðra og álit annarra á mér
skipta mig máli. Þá hætti ég að fela hver
ég væri. Ég segi ekkert við alla: „Hæ, ég
heiti Kitty, ég er intersex“ heldur snerist
þetta meira um að ég hætti að passa hvað
ég sagði. Ef umræðan fór að snúast um
blæðingar eða barneignir, sem gerist alveg
merkilega oft, var ég ekkert að fela það
að hvorugt átti við um mig eða af hverju.
Ólíkt því sem læknarnir sögðu mér tók
enginn þessu illa; samfélagið var ekki jafn
skilningslaust og læknarnir höfðu kennt
mér. Og þótt það hefði gerst, þá er það ekki
mitt vandamál, ekki lengur.

Puppets controlled by the system
Trans and intersex individuals often need
to rely on the health care system, for
example to transition and get hormonal
treatment and surgeries, or the opposite:
to deal with the consequences of
unnecessary surgical interventions. In
this dialogue Ugla Stefanía Jónsdóttir
and Kitty Anderson talk about trans
people, intersex people and the health
care system, their personal experience
and the treatment they have received.
They describe how trans and intersex
people are often denied the right to bodily
integrity and self-determination – like
they are puppets controlled by the health
care system. Kitty and Ugla have both felt
pressured to conform to certain stereotypes
of how male and female bodies are
supposed to look like, and they emphasise
that the health care and the society in
general need to stop telling people how
‘real’ male and female bodies look like.
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Draggkeppni Íslands 2015

Drag Competition 2015

Draggkeppni Íslands fer fram í Gamlabíó miðvikudaginn 5.
ágúst. Húsið opnar kl. 20 en keppnin hefst kl. 21. Hægt er að
nálgast miða á keppnina á www.midi.is eða í miðasölunni
í Gamlabíó. Félagar í Samtökunum ´78 með gilt skírteini og
handhafar Pride-passa Hinsegin daga geta keypt miða með
sérstökum afslætti á staðnum. Þemað í ár er „Back to basics“.

The Icelandic Drag Competition takes place in Gamlabíó.
Doors open at 8 p.m and show starts at 9 p.m. Wednesday
5th of August. Reykjavik Pride Pass holders are eligible for
discount tickets at the service desk at Gamlabíó, Ingólfsstræti.
Ticket sale is open from 6 p.m. or at www.midi.is

Reykjavíkurborg

er stærsti styrktaraðili Hinsegin daga í Reykjavík
Við þökkum ómetanlegan stuðning

The City of Reykjavík
is the main sponsor of Reykjavik Pride
We are thankful for their invaluable support
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Hinsegin dagar í Reykjavík /
Reykjavik Pride
www.hinsegindagar.is
pride@hinsegindagar.is
Facebook: reykjavikpride
Hinsegin dagar í Reykjavík – Reykjavik
Pride eru sjálfstæð sjálfboðaliðasamtök
sem árlega skipuleggja Hinsegin daga í
Reykjavík aðra helgina í ágúst. Allir sem
styðja markmið hátíðarinnar og vilja vinna
með félaginu geta gerst félagar.
Reykjavik Pride is an independent nonprofit organisation whose one and only
purpose is to organise the Pride festival in
Reykjavík every year. The organisation is run
solely by volunteers. Everyone who supports
queer rights and wants to help with organising
Reykjavik Pride can become a member.
Samtökin ’78 – félag hinsegin fólks
á Íslandi / The National Queer
Organisation
www.samtokin78.is
skrifstofa@samtokin78.is
Facebook: samtokin78
Samtökin ’78 eru elstu og stærstu
samtök hinsegin fólks á Íslandi og undir
forystu þeirra hafa unnist miklir sigrar
í mannréttindamálum á liðnum árum.
Markmið félagsins er tvíþætt: Að vinna
að baráttu- og hagsmunamálum hinsegin
fólks í því skyni að vinna því jafnrétti á við
aðra á öllum sviðum þjóðlífsins og að skapa
félagslegan og menningarlegan vettvang til
þess að styrkja sjálfsvitund þess, samkennd
og samstöðu um sérkenni sín.
The National Queer Organisation of Iceland
was the first queer organisation in Iceland and
under its lead many great achievements in
relation to queer rights have been made. The
goal of the organisation is twofold: To fight
for queer rights and interests and thereby aim
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for equality in all fields of the society, and
to create a social and cultural context where
queer identity and solidarity can prosper.
Q – Félag hinsegin stúdenta / Q –
Queer Student Association
www.queer.is
queer@queer.is
Facebook: qfelag
Félag hinsegin stúdenta, Q, var stofnað
í janúar 1999. Það heldur uppi öflugu
félagsstarfi meðal ungs fólks og hittist á
Q-kvöldum í félagsmiðstöð Samtakanna
’78. Eitt af markmiðum félagsins er að
vera sýnilegt afl innan háskólasamfélagsins
á Íslandi og í forsvari þar þegar málefni
hinsegin fólks ber á góma. Félagið er virkur
þátttakandi í tveimur samtökum ungs fólks í
Evrópu, Transgender-Europe og IGLYO.
Q – Queer Student Association was founded
in 1999. It organises various events for queer
youth and students. One of its main goals is
moreover to be a visible force and advocate
for queer rights and interests within the
universities in Iceland. Q is an active member
of the European organisations TransgenderEurope and IGLYO.
Trans-Ísland / Trans Iceland
trans@samtokin78.is
transiceland@gmail.com
Facebook: transisland
Trans-Ísland var stofnað árið 2007 og
hefur að markmiði sínu að skapa trans
fólki og fjölskyldum þess menningarlegan
vettvang og styrkja þannig sjálfsvitund
þeirra, vinna að laga- og réttarbótum, auka
fræðslu og eiga samstarf við sambærileg
samtök hérlendis og erlendis. Fundir TransÍslands eru haldnir fyrsta miðvikudag hvers
mánaðar í félagsmiðstöð Samtakanna ’78.
Trans-Ísland hefur farið ört stækkandi á

síðustu árum í takt við trans samfélagið og
Kynsegin Ísland er nú formlega orðið partur
af félaginu.
Trans Iceland was founded in 2007. Its goal
is to create a cultural setting for trans people
and their families and thereby bolster their
sense of identity, to work towards judicial
improvement and education on trans
issues, and to cooperate with other queer
organisations. Trans Iceland has grown
alongside the trans community and NonBinary Iceland is now an official part of the
organisation.
Íþróttafélagið Styrmir /
Styrmir Sport Club
ststyrmir@gmail.com
Facebook: styrmir.sport
Íþróttafélagið Styrmir var stofnað
árið 2006 og er ein af blómlegustu
grasrótarhreyfingum hinsegin fólks á
Íslandi. Félagið heldur úti reglulegum
æfingum í fótbolta, sundi og blaki
og er virkt í að halda stóra sem smáa
íþróttaviðburði. Árlega taka félagar þátt í
íþróttamótum á erlendum og innlendum
vettvangi og allir eru hjartanlega velkomnir
á æfingar félagsins, bæði byrjendur og
lengra komnir.
Styrmir Sport Club was founded in 2006
and has since then been one of the most
flourishing queer grass-roots movements
in Iceland. The group organises football,
swimming and volleyball training sessions,
as well as various large and small-scale sport
events. The members of Styrmir participate in
competitions and tournaments in Iceland and
abroad every year. Everyone is welcome to
attend training sessions, both beginners and
more advanced.
KMK – Konur með konum /
Women with women
kmkkonur@gmail.com
Facebook: kmk.sms
Konur með konum, KMK, varð til sem
grasrótarhreyfing lesbía laust fyrir 1990.
Tilgangurinn er ekki síst að efla sýnileika
lesbía, styrkja samstöðu þeirra og gefa
þeim tækifæri til að skemmta sér á eigin
forsendum. Stúlkurnar í KMK stunda íþróttir
af kappi, einkum blak, og hafa keppt á
alþjóðlegum leikum.

KMK – Women with women – is a grassroot movement that was established around
1990. Its purpose is to increase the visibility
and solidarity of lesbians and to create a
setting where they can meet. The girls in
KMK play volleyball and have participated in
international tournaments.
Félag hinsegin foreldra /
Association of LGBT parents
gayforeldrar@gmail.com
Facebook: felag.foreldra
Félag hinsegin foreldra eru ein yngstu
samtökin í flóru hinsegin hreyfinga á
Íslandi. Þau hafa það að markmiði að gera
lífið skemmtilegra fyrir börn sín, gefa þeim
kost á að kynnast og miðla reynslu af
foreldrahlutverkinu.
The Association of LGBT parents is one of
the youngest queer organisations in Iceland.
Their goal is to create a setting where children
of LGBT parents can meet, and to share
experiences and advice about parenting.
Hinsegin kórinn /
Reykjavík Queer Choir
www.hinseginkorinn.is
hinseginkorinn@hinseginkorinn.is
Facebook: hinseginkorinn
Hinsegin kórinn var stofnaður síðsumars
2011. Markmið hans er að vera fordómalaus
vettvangur fólks til að hittast og njóta
söngs saman, vinna að þátttöku hinsegin
fólks í menningarlífinu, vera jákvæð
fyrirmynd og stuðla að sýnileika hinsegin
fólks. Markmiði sínu hyggst kórinn meðal
annars ná með reglubundnum æfingum,
tónleikum og söngferðum hér heima
og erlendis. Kórinn er öllum opinn að
undangengnum raddprófum sem að jafnaði
eru haldin við upphaf haust- og vorannar.
The Reykjavík Queer Choir was established
in 2011. Its goal is to create a open-minded
environment where people can meet and
sing together, to increase queer people’s
participation in the cultural life, to be a
positive role-model, and to boost the visibility
of queer people. To achieve this the choir
organises regular practices, concerts and
travels both within Iceland and abroad. The
choir is open to all who undergo a vocal range
test that is usually held twice a year.

HIN – Hinsegin Norðurland
www.hinsegin.net
hinsegin@hinsegin.net
Facebook: hinsegin
HIN - Hinsegin Norðurland eru fræðslu- og
stuðningssamtök staðsett á Akureyri. HIN
sér um fræðslu um hinsegin málefni fyrir
grunn- og framhaldsskóla og stendur fyrir
dragkeppni og mörgum öðrum viðburðum
ár hvert. Félagið fundar á 3. hæð, nyrðri
gangi, í félagsmiðstöðinni Rósenborg kl.
19:30 alla þriðjudaga og allir eru velkomnir!
Hinsegin Norðurland is an educational and
support organisation located in Akureyri.
HIN manages education on queer issues for
primary and secondary schools and organises
various events, such as drag shows. The
group meets on the 3rd floor of Rósenborg
community centre at 7:30 p.m. every Tuesday
and everyone is welcome.
Intersex Ísland / Intersex Iceland
intersex@samtokin78.is
Samtökin Intersex Ísland voru stofnuð
27. júní 2014 og eru samtök fyrir intersex
einstaklinga, fjölskyldur þeirra og aðra
aðstandendur. Þau funda fyrsta þriðjudag í
hverjum mánuði í húsnæði Samtakanna ‘78.
Intersex Iceland was established on 27 June
2014. It is an organisation for intersex people,
their families and supporters. The members of
Intersex Iceland meet on the first Tuesday of
every month in the facilities of the National
Queer Organisation.
Kynsegin Ísland / Non-binary Iceland
nonbinaryiceland.tumblr.com
nonbinaryiceland@gmail.com
Facebook: nonbinaryiceland
Kynsegin Ísland var stofnað í september
2013 sem stuðningshópur fyrir fólk á Íslandi
sem upplifir sig utan kynjatvíhyggjunnar.
Hópurinn hefur stækkað hægt en örugglega
frá stofnun og heyrir nú formlega undir
Trans-Ísland. Non-binary eða kynsegin
málefni hafa verið lítið í deiglunni þangað til
nýlega en Kynsegin Ísland vonast til að geta
vakið athygli á þeim og veitt fræðslu um hvað
það þýðir að vera ekki bara karl eða kona.
Non-binary Iceland started as a support
group for people who don’t feel they belong
within the gender binary. The group has

grown slowly but steadily from the day it
was founded in September 2013, and is now
officially a part of Trans Iceland. Non-binary
Iceland hopes to increase people’s awareness
about non-binary issues and provide
education about what it means not to be
simply a man or a woman.
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Stjórn og samstarfsnefnd um Hinsegin
daga í Reykjavík
Fjölmargt fólk leggur hönd á plóg til að
gera hátíð Hinsegin daga að veruleika á
hverju ári. Í stjórn Hinsegin daga í Reykjavík
2015–2016 sitja Eva María Þórarinsdóttir
Lange formaður, Jón Kjartan Ágústsson
varaformaður, Gunnlaugur Bragi Björnsson
gjaldkeri, Ásta Kristín Benediktsdóttir ritari og
Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson meðstjórnandi.
Við hlið þeirra starfar samstarfsnefnd að
verkefnum ársins og þegar hátíðin nálgast
kallar stjórn til yfir hundrað sjálfboðaliða sem
veita ómetanlega aðstoð.
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Share your Pride!
Deildu þinni upplifun af Hinsegin dögum með
heiminum með því að nota #ReykjavikPride.
Hver veit nema myndin birtist í dagskrárriti Hinsegin
daga á næsta ári.

www.hinsegindagar.is

HINSEGIN DAGAR
REYKJAVIK PRIDE

#reykjavikpride

