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Welcome to
Reykjavik Pride
2018

Gunnlaugur Bragi, formaður Hinsegin daga / President of Reykjavik Pride:
Kæru vinir
Baráttugleðin er yfirskrift Hinsegin daga
2018. Með því er vísað til þeirrar þrotlausu
baráttu sem hinsegin fólk á Íslandi hefur
háð á síðustu árum og áratugum. Baráttu
fyrir sjálfsögðum réttindum í íslensku
samfélagi. Á þessum tímamótum munum
við því líta um öxl. Horfa yfir farinn veg
og minnast liðinna atburða, bæði erfiðra
og gleðilegra. Við munum þó ekki leyfa
okkur að festast í fortíðinni því það þýðir
ekkert. Þess í stað setjum við kúrsinn fram
á við, brýnum raust okkar og höldum
áfram baráttu á góðum grunni öflugra
brautryðjenda.

Dear friends
There’s a word in Icelandic that captures the
spirit of Reykjavík Pride 2018: baráttugleði.
It means joy of fighting. And it refers to the
tireless struggle that queer folk in Iceland
have pursued in recent years and decades.
A struggle for self-evident rights in Icelandic
society. On this occasion, we’ll take a
backwards glance. We’ll take a look at the
road we’ve travelled and remember bygones
both trying and joyful. But we won’t let
ourselves get stuck in the past because that
means nothing. Instead we set a forward
course, raise our voices, and advance the
struggle on a path blazed by brave pioneers.

En baráttugleðin er lýsandi í fleiri en
einum skilningi. Orðið fangar nefnilega
ekki bara baráttuna heldur einnig gleðina.
Í tímarit Hinsegin daga 2013 skrifaði
rithöfundurinn Lilja Sigurðardóttir grein
og sagði: „Við erum alveg helvíti hress. Hjá
okkur ríkir stanslaust stuð, biturðinni er
skolað niður með regnbogalitum kokteil,
kröfugangan gerir einungis kröfu um
gleði, meira að segja baráttusöngvarnir
okkar eru diskó.“ Þar er meðal annars
vísað til samkenndarinnar og húmorsins
sem gjarnan hefur einkennt hinsegin
samfélagið okkar – að minnsta kosti utan
frá séð. „Þessi óforskammaði húmor,
gleðin sem einu sinni var aðferð til að
lifa af við óbærilegar aðstæður, hún er
núna bara til að njóta,“ sagði Lilja. Okkar
leið til að lifa af. Baráttan til að knýja
fram breytingar og gleðin til að brynja
okkur fyrir fjandsamlegum viðbrögðum.
Baráttugleðin.

But baráttugleði is descriptive in more than
one sense. The word embraces not only the
struggle but also the joy. In the 2013 Pride
magazine, editor Lilja Sigurðardóttir wrote,
“We are always in damn good spirits. A
constant fun rules our world, the bitterness
is washed down with rainbow cocktails,
the protest march is merely a demand for
joy, and all our battle songs are disco.” She’s
talking about the sympathy and humor
that has often characterized our queer
society – at least, as seen from outside.
“This impudent humor, the cheeriness that
once was a way to survive in unbearable
circumstances, now it’s just for enjoyment,”
wrote Lilja. Our way of survival. The struggle
to force change and the joy to armor
ourselves for hostile responses. The fun fight.
The joy of struggle. Baráttugleði.

Gleðin hefur samt ekki alltaf náð langt
undir yfirborðið. Í gegnum tíðina hefur
hinsegin samfélagið orðið fyrir mikilli og
sársaukafullri blóðtöku. Einstaklingar úr
okkar röðum hafa látist af völdum ofbeldis
og sjúkdóma. Enn í dag er okkar fólk
líklegra til að falla fyrir eigin hendi en aðrir.
Þó ekki væri fyrir aðrar sakir en þessar er
ljóst að sýnileiki okkar, fræðsla og góðar
fyrirmyndir skipta miklu og geta hreinlega
verið lífsspursmál. Barátta okkar er ekki
háð að ástæðulausu.
Stjórn Hinsegin daga 2018 / Reykjavik
Pride’s team 2018:
Gunnlaugur Bragi Björnsson –
formaður / president
Helga Haraldsdóttir –
meðstjórnandi / board member
Karen Ósk Magnúsdóttir –
gjaldkeri / treasurer
Ragnar Veigar Guðmundsson –
meðstjórnandi / board member
Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson –
ritari / secretary

Fögnum þeim árangri sem náðst hefur.
Þökkum þeim sem ruddu brautina og
minnumst þeirra sem helst hafa úr lestinni
og geta ekki glaðst með okkur í dag.
Höldum svo áfram að sýna heiminum
hvað fjölbreytileikinn er fallegur – með
gleðina að vopni.
Gleðilega hátíð!
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Joy has, however, not always reached far
below the surface. Over the years queer
society has suffered severe and painful
bloodshed. Individuals from our ranks have
been killed by violence and disease. But
today our people are likelier than others
to die by their own hand. If for no other
reasons than these, it’s clear that our visibility,
education, and role models make a difference
and can plainly be of vast consequence. Our
struggle is not without cause.
So let’s embrace the successes which have
been won. Let’s thank the people who paved
the way, and let’s remember those who have
breathed their last and cannot celebrate with
us today. And then let’s show the world how
beautiful diversity is – with joy as our weapon.
Happy Pride!

Á

flótta

Í tilefni af 40 ára afmæli Samtakanna ‘78 er viðeigandi að líta yfir farinn veg og
hugsa til alls þess sem áorkað hefur verið í hinsegin baráttu hér á landi. Í dag
er samfélagið mun opnara en áður og margs kyns borgaralegum réttindum
hefur verið náð fram. Sökum þessa hafa hinsegin einstaklingar víðs vegar að
úr heiminum leitað hælis hér á landi. En hvernig ætli það sé að setjast að hér?
Viktoría Birgisdóttir hitti Árna og Igor að máli og fékk að heyra sögu þeirra.

Árni og Igor komu hingað til lands árið 2014 frá Rússlandi og
hafa því búið hér í nær fjögur ár. Þeir stunduðu báðir um tíma
nám við Háskóla Íslands en námið var þó yfirvarp því í raun
komu þeir hingað til að bjarga sjálfum sér. Þar sem Árni er
langskólagenginn langaði hann ekki til að læra meira. Hann
gat ekki lengur verið skráður sem námsmaður og þeir ákváðu
því að leita til Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur til að leita
lausna á því. Þar var þeim ráðlagt að sækja um hæli hér á landi
á grundvelli mannúðarsjónarmiða.
Árni: „Mig langaði ekki að leita hingað
sem hælisleitandi því mér fannst það
skammarlegt. Ég vildi ekki þiggja pening
frá ríkinu eða aðstoð með húsnæði. Ég vil
gera allt sjálfur.“
Igor: „Í bænum þar sem ég bjó gat ég
ekki verið opinberlega hommi. Ég vissi af
einum strák sem gerði það og hann var
drepinn. Hérna gleymum við því oft að
við erum samkynhneigðir. Við erum bara
venjulegt fólk.
Við völdum Ísland því okkur langaði
að gifta okkur. Okkur langaði líka báða til
að læra íslensku en við höfðum heyrt að
íslenska væri með flóknustu tungumálum
í heiminum. Þegar við lentum á
Keflavíkurflugvelli vorum við spurðir af
starfsmanni af hverju við værum að koma
hingað og við svöruðum að við ætluðum
að gifta okkur. Hann tók þá í höndina á
okkur, óskaði okkur til hamingju og sagði
að hér væri gott að búa sem hommi.“
Árni er ættaður frá Úkraínu en hefur
ekki búið þar í 11 ár. Hann vann sem
háskólakennari í Rússlandi og er með
doktorsgráðu í líffræði og vistfræði.
Árni: „Ég missti vinnuna mína sem
háskólakennari vegna þess að ég er
hommi. Ég gat ekki lengur séð fyrir mér
og sá því enga aðra leið en að yfirgefa
Rússland.”
Þetta var ekki í fyrsta sinn sem Árni lenti
í því að vera sagt upp störfum vegna
kynhneigðar sinnar. Opinberlega var
þó ekki viðurkennt að það væri ástæða
uppsagnarinnar. Sú var þó raunin. Árið
1993 var samkynhneigð afglæpavædd í
Rússlandi en þrátt fyrir það eru fordómar
þar enn mjög miklir og ofsóknir gegn
hópnum ríkjandi. Árið 2013 tóku gildi
lög sem sekta þá sem sagðir eru standa
að áróðri fyrir samkynhneigð og er
tilgangurinn með lögunum að vernda
börn fyrir því sem talin eru óhefðbundin
fjölskyldugildi. Með því er reynt að koma
í veg fyrir að samkynhneigð verði að
félagslegu normi, því það er sagt grafa
undan hefðbundnum fjölskyldugildum.
Mannréttindadómstóll Evrópu hefur

hins vegar úrskurðað að þessi rússneska
löggjöf mismuni fólki og ýti undir andúð á
samkynhneigðum.
Árni: „Ég starfaði um tíma hjá samtökum
fyrir homma og var einu sinni handtekinn
fyrir þá vinnu. Lögreglan leyfir ekki
fleiri en þremur samkynhneigðum
einstaklingum að vera saman í félagi af
ótta við að þeir skipuleggi kröfugöngu.
Það er ekki skrifað í lög en þetta er
óopinber regla sem rússneska lögreglan
fer eftir.“
Árni heldur áfram að lýsa þeim fordómum
sem hann hefur upplifað, en þeir leynast
meðal annars í heilbrigðiskerfinu og á
húsnæðismarkaði.
Árni: „Ég þurfti eitt sinn að leita til læknis
í Rússlandi. Hún spurði hvort ég væri
hommi og sagði að ef hún hefði vitað
það fyrirfram hefði hún neitað mér um
þjónustu.
Ég og minn fyrrverandi leigðum líka
herbergi hjá gamalli konu í timburhúsi.
Einn daginn stóð fólk fyrir utan gluggann
og kallaði til okkar að við værum hommar.
Þau ætluðu að kveikja í húsinu. Ég hringdi
á lögregluna sem sagðist mundu koma ef
lík fyndust á svæðinu. Við földum okkur
undir rúmi, líka gamla konan, grátandi af
hræðslu. Sem betur fór komu nágrannar
okkur til bjargar.“

Þeir hlæja og Árni útskýrir að hann hafi
verið að læra ensku á þessum tíma og átt
að fara í próf. Þegar hann mætti sagði
kennarinn að prófið væri munnlegt og það
yrði erfitt fyrir Árna að taka það þar sem
hann gæti illa talað.
Árni: „Ég benti á augun í mér og spurði
muldrandi hvort ég gæti ekki náð
áfanganum því ég væri með svo falleg og
biðjandi augu. Kennarinn hló og skráði að
ég hefði náð prófinu.“
Með dvalarleyfi á Íslandi af
mannúðarástæðum til ársins 2019
Árni: „Það er vandamál fyrir mig að vera
ekki með ferðaskilríki. Ég breytti um nafn
fljótlega eftir að ég kom til Íslands, því
mig langaði frekar að heita íslensku nafni.
Ég vildi gera það úti í Rússlandi en það var
ekki hægt. Til þess að fá ný ferðaskilríki
segir íslenska kerfið að ég þurfi að fara
aftur til Úkraínu, eða til Finnlands því
þar er úkraínskt sendiráð, og sækja um
ferðaskilríki þar. En vandamálið er að úti
heiti ég enn gamla nafninu en hér heima
er ég Árni. Það er því ekki víst að ég
kæmist aftur til Íslands.“
Ef Árni og Igor fá ekki endurnýjað leyfi hér á
landi verður Árni sendur til Úkraínu og Igor
til Rússlands.

Árni: „Gamla konan rak okkur þá á
dyr þar sem hún vildi lifa en ekki við
morðhótanir eða hættu á lífláti.“

Igor: „Ég má ekki fara til Úkraínu, ég er
með stimpil í vegabréfinu sem bannar
það. Líklegast mætti Árni heldur ekki fara
frá Úkraínu til Rússlands. Þótt það sé ekki
opinbert þá er stríð á milli landanna. Það
yrði því mjög erfitt fyrir okkar samband ef
okkur yrði vísað úr landi.“

Gat ekki talað í mánuð

Þá langar báða að búa á Íslandi til
frambúðar.

Igor: „Ástæðan fyrir því var samt sú að
nágrannarnir vildu ekki að eldurinn
bærist yfir í þeirra hús.“

Árni: „Ég var einu sinni að labba þegar
menn komu til mín og spurðu hvort
ég væri hommi. Ég játaði eins og asni
og fékk þá högg á kjammann. Ég lenti
kjálkabrotinn á sjúkrahúsi eftir árásina og
gat ekki talað í mánuð.“
Igor: „Það hjálpaði þér þó að ná
enskunni.“
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Árni: „Ég væri til í að fara til Rússlands en
bara í heimsókn.“
Igor: „Ég væri til í að fara þangað til að
kaupa bækur. Ég les mjög mikið og það
er dýrt fyrir ömmu að senda mér alltaf
bækur frá Rússlandi. Við erum bjartsýnir
á að geta endurnýjað dvalarleyfið
og stefnum á að sækja um íslenskan
ríkisborgararétt í komandi framtíð.“
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Sú var tíðin að samkynhneigðu
fólki á Íslandi þótti óhugsandi
að koma út úr skápnum
og gefa kynhneigð sína skýrt til
kynna. Eins og kunnugt er ruddi
Hörður Torfason þar brautina í
frægu blaðaviðtali sumarið 1975
og sá sig tilneyddan að hverfa úr
landi undan ofsóknum og
grimmilegum hótunum. Á
sjöunda og áttunda áratug
síðustu aldar flykktust hommar
og lesbíur til útlanda í leit að
betra lífi, ekki síst til
Danmerkur enda var þá
himinn og haf milli þess lífs
sem samkynhneigðir áttu kost
á hér á Íslandi og í borgum
Vesturlanda. Það var í þessari
togstreitu sem Samtökin‘78
urðu til vorið 1978. Á stofnfund
félagsins, sem Hörður Torfason
átti manna mestan þátt í að
gera að veruleika, mættu tíu
karlmenn sem neituðu að sætta
sig við þá þöggun og kúgun sem
fylgdi feluleiknum.

Viktoría Birgisdóttir hitti að máli Þorvald
Kristinsson rithöfund og ræddi við hann um
stöðu samkynhneigðra á árum áður, þar á meðal
sögu flóttamanna frá Íslandi.
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„Þegar ég fluttist heim frá
Kaupmannahöfn að námi loknu árið
1982,“ segir Þorvaldur, „fannst mér
ég ekki eiga neitt val, ég hlaut að
taka þátt í baráttu homma og lesbía.
Það líf sem mætti mér á Íslandi var
eiginlega fáránleikinn uppmálaður í ljósi
þeirra framfara sem þá höfðu orðið á
Vesturlöndum. Feluleikurinn var slíkur og
höggin sem dundu á félögum mínum,
andleg og líkamleg, voru grófari og
harðari en svo að við væri unað. Um leið
er vert að muna að Ísland var á þeim
tíma ótrúlega fordómafullt gagnvart öllu,
smáu og stóru, sem vék frá hversdagslegri
meðalhegðun, jafnvel klæðaburði og
hártísku fólks.“
Þorvaldur var í þrjátíu ár virkur í hreyfingu
homma og lesbía og þrívegis var hann
formaður Samtakanna ‘78, alls í tíu ár. Þá
var hann forseti Hinsegin daga í
Reykjavík í rúman áratug. Í félagi við vini
sína vann hann ötullega að þeim
lagabótum sem samkynhneigt fólk hefur
öðlast á sviði fjölskylduréttar og hann hefur
lengi fengist við rannsóknir á sögu
samkynhneigðra hér á landi. Eftir að
hafa slitið sambúð við sambýliskonu
sína til sjö ára kom hann út úr skápnum
í Kaupmannahöfn og starfaði í tvö ár að
fræðslu í skólum þar í borg með samtökum
lesbía og homma. Heim kominn gerðist
hann bókmenntaritstjóri og starfaði
næstu tvo áratugi á nokkrum af helstu
bókmenntaforlögum landsins.
„Þegar ég fluttist heim var það með þeim
ásetningi að læðast ekki með veggjum
heldur að lifa sem opinn hommi á Íslandi.
Auðvitað var það erfitt en ég lét mig
hafa það og reyndi að hrista af mér stöku
högg eins og að vera sagt upp húsnæði,
neitað um vinnu og mæta svívirðingum
fólks í hverfiskjörbúðinni á Laugavegi.
Ég naut þess reyndar að eiga létt með að
koma fyrir mig orði og lærði snemma að
stinga upp í næsta mann ef þörf krafði.
En auðvitað litar þetta líf persónu manns.
Einhvers staðar innra með mér ber ég
alla tíð merki þess að hafa orðið fyrir
óþarflega þungum höggum og að hafa
of lengi leynt því besta sem ég á, gáfunni
til að elska mína eigin kynbræður. En svo
sannarlega stóð ég ekki einn, ég starfaði
alla tíð í hópi fólks sem var ótrúlega gáfað
og hugrakkt. Þá naut ég þess að læra
bestu baráttuleiðir af félögum mínum í
Norðurlöndum sem studdu okkur vel á
þessum árum. Kvennahreyfing þessara

ára hafði líka áhrif á margt í mínum
aðferðum og röksemdafærslum og ég á
henni sitthvað að þakka.“
En hver var munurinn á íslensku og dönsku
samfélagi þessara ára eins og það sneri
að Þorvaldi sem homma?
„Til að skilja þennan mun beita
fræðimenn í okkar hópi oft hugtökunum
metropolis og province, borgin og
dreifbýlið. Staðan á Íslandi fyrir fjörutíu
árum var um margt svipuð því sem var og
er í dreifbýli erlendis, í Bretlandi,
Bandaríkjunum og á meginlandi Evrópu.
Það fólk sem stendur á jaðrinum átti og
á enn erfitt uppdráttar í þorpum og
smábæjum Vesturlanda og þess vegna
flykktist mín „þjóð“ í stórborgirnar og
gerir enn. Styrkur borgarinnar er sá að þar
ratar maður í samfélag sinna líka en getur
þó leynst eins lengi og maður vill leynast.
Þessi leynd er okkur flestum nauðsynleg á
meðan við erum að styrkja
vitund okkar og sjálfsvirðingu sem
samkynhneigðar manneskjur. Með öðrum
orðum, Reykjavík fyrri ára var
hreinræktaður próvins miðað við
borgirnar í nágrannalöndunum. Þar voru
alls staðar skemmtistaðir, barir, félög,
hreyfingar og klúbbar sem hægt var
að rata inn í án þess að afhjúpa eigin
kynhneigð á fyrsta degi. Vandi okkar
homma og lesbía á Íslandi var ekki síst
sá hvað okkur var erfitt að fara fetið til að
styrkja vitund okkar og vilja. Þjóð veit þá
þrír vita.“
Þorvaldur víkur síðan talinu að löngu
liðinni fortíð:
„Allt aftur til 1920 á ég í fórum mínum
heimildir um fólk, samkynhneigða
karlmenn og stöku lesbíu, sem yfirgáfu
Ísland. Þetta fólk hafði svo sem ekki mörg
orð um það hvers vegna það kvaddi en
það er nokkuð ljóst að hér var fólk að
leita að möguleikum til að njóta kynlífs og
ásta þegar það gerði sér grein fyrir
upplagi sínu. Enda er dagljóst að
möguleikar þessa fólks voru snöggtum
meiri meðal milljónaþjóða en hér á
skerinu. Ég held þó ekki að margir hafi
fyrr á árum litið á sig sem flóttamenn,
hommar og lesbíur fortíðarinnar voru
eins og svo margir ungir Íslendingar í
leit að möguleikum í lífinu og þau vissu
fæst hvað biði þeirra. Þegar sýnileiki
samkynhneigðra vex svo um munar
erlendis á áttunda áratugnum átti vitund
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fólks um að það væri á flótta eftir að
skýrast til muna.“
Þorvaldur segist hafa fyrst heyrt Guðna
Baldursson, fyrsta formann Samtakanna
‘78, nefna hugtakið „kynferðispólitískur
flóttamaður“ í sín eyru um samkynhneigða
Íslendinga og fundist það merkilegt. Hann
kannaðist að vísu við hugtakið úr umræðu
heimsins um hlutskipti homma á Kúbu á
þessum árum en hafði aldrei fyrr tengt það
við eigin þjóð. Hann sannfærðist um að
með því mætti brýna vopnin í baráttunni
hér á landi.
„Íslenska þjóðin hafði á þessum árum
litla hugmynd um hvað hún var að
gera þegnum sínum, að hér var um að
ræða flóttamannastraum úr landi. Slík
gjá var orðin til milli þess lífs sem í boði
var á Íslandi og þess lífs sem hommar
og lesbíur lifðu úti í hinum stóra heimi.
Sýnileiki, stolt og baráttuhugur, allt var
þetta í dásamlegri uppsveiflu vestan hafs
og austan á áttunda og níunda áratug
aldarinnar. Ísland hafði ekki kveikt á
perunni, þar ríktu slíkir fordómar að ekki
var við unað þótt þjóðin væri að vísu
sundurleit í þeim efnum. Styrkur
fordómanna í hverju samfélagi ræðst af
svo mörgu, til dæmis aldri, búsetu og
menntun og þar var þjóðin margklofin í
viðhorfum sínum. En hér voru á ferð
merkilegar þversagnir. Svo lengi sem
samkynhneigðir fóru með veggjum fengu
þeir að lifa sínu lífi nokkurn veginn
óáreittir, enda þótti mörgum af eldri
kynslóðunum í okkar hópi það nánast
frekja og tilætlunarsemi þegar við hin
yngri kröfðumst réttarins til að lifa okkar
samkynhneigða lífi í dagsbirtu og ætla
okkur sama rétt og aðrir þegnar þegar
kom að ástar- og fjölskyldulífi. Þá
upphófust átök við íslenskt samfélag sem
stóðu í þrjá áratugi í einni eða annarri
mynd. Þrjátíu ára stríðið hefur það verið
kallað. Um þetta snerist glíman, að ætla
sér skilyrðislausan rétt til að gefa sig til
kynna og afþakka þá kúgun að leyna
tilfinningalífi sínu og bestu tilveru fyrir
öðrum.“

H

ommar
á
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„Upp í hugann kemur maður sem hét Jóhann Gestsson. Sá
kunni illa að leynast fyrir heiminum. Hann var það sem sumir
kölluðu flamboyant því það var sterk sveifla í honum enda
stundum kallaður Malla milljón í hópi félaganna. Hann féll
engan veginn að þeim einsleita anda sem ríkti í henni Reykjavík
á sjötta áratug aldarinnar og varð iðulega fyrir barsmíðum og
misþyrmingum, oftast í skjóli nætur. Af þeim sökum kvaddi
hann Ísland, hélt til New York og starfaði lengstum sem rakari á
Manhattan, naut ásta annars manns og lifði í þokkalegri sátt við
sjálfan sig. Þó segir það sína sögu að hann innréttaði íbúð sína
í Hell’s Kitchen upp á íslenskan máta, lét flytja íslensk húsgögn
yfir hafið, eldaði íslenska kjötsúpu í hverri viku, í sófanum voru
útsaumaðir púðar að íslenskum hætti og á veggjunum íslensk
málverk. Hann þráði Ísland á sinn hátt en að lifa þar var honum
óbærilegt og í hans augum óhugsandi að búa hér á landi. Til marks
um heimþrána má nefna að aldraður maður og farinn að heilsu
kom hann heim til að deyja.“
Úr sagnasafni Þorvaldar.

OFF-VENUE DAGSKRÁ
OFF-VENUE PROGRAMME
hinsegindagar.is/offvenue
reykjavikpride.is/off-venue
Off-venue dagskrá hvers árs er í vinnslu allt fram að
hátíð og hægt er fylgjast með henni breytast og þróast
á vefsíðu Hinsegin daga.
Vilt þú halda off-venue viðburð á meðan hátíðinni
stendur? Fylltu þá út skráningarformið á vefsíðu
Hinsegin daga og segðu okkur frá þinni hugmynd.
Hinsegin dagar áskilja sér rétt til að hafna umsóknum
sem ekki falla að markmiðum hátíðarinnar.

„Eitt sinn var mér sögð saga manns sem kvaddi Ísland ungur
á þriðja áratug aldarinnar og hélt til náms í Kaupmannahöfn.
Hann menntaðist vel og hlaut góðan starfa, hafði svo sem
aldrei hátt um kynhneigð sína að þeirra tíðar hætti en leyndi
henni þó ekki fyrir vinum og kunningjum. Einhverja reynslu
átti hann svo sára frá Íslandi að hann afbar ekki að vitja
sinna gömlu heimkynna og stíga þar á land. Sigldi þó einu
sinni með Gullfossi til Reykjavíkur, munstraði sig yfir á næsta
strandferðaskip í Reykjavík og sigldi kringum landið til þess
svo að stíga aftur um borð í Gullfoss og halda til baka til
Kaupmannahafnar. Að sögn þeirra sem til þekktu steig hann
aldrei fæti á Ísland nema til að munstra sig milli skipa, svo sárar
voru minningarnar um upprunann. Hverjar þær voru veit víst
enginn lengur. En eitthvað kallaði, eitthvað togaði.“
Úr sagnasafni Þorvaldar.

Several off-venue events are happening during Pride
Week – the full schedule can be found on the Reykjavik
Pride website. Do you want to host your own event
during Pride week? Fill out a registration form on the
website and tell us about your idea. Reykjavik Pride
reserves the right to reject applications that do not
conform to our policy.

„Hann var strákur úr sveit á Suðurlandi og stakk af á skipi til
Kaupmannahafnar sautján ára haustið 1937 án þess að láta
nokkurn vita af þeim áformum nema mágkonu sína kvöldið
sem hann hvarf. Fjölskyldan vissi ekkert um afdrif hans fyrr
en eftir heimsstyrjöldina að hann skrifaði heim eftir ótrúlega
lífsreynslu. Lengst af þessum árum hafði hann starfað með
sirkusfólki og ferðast um álfuna. Um tíma hafði hann lent í
einangrunarbúðum nasista, sennilega í Hollandi, eins og títt
var um þá sem ekki gátu sannað fasta búsetu á þeim árum.
Birtist svo í Kaupmannahöfn eftir stríð, eignaðist heimili á
Vesturbrú, stundaði þá skemmtistaði sem hommar sóttu og
var langan hluta úr ári háseti á fraktskipum um víða veröld.
Hann tók smám saman upp bréfasamband við ættingja sína og
reyndist þeim góður gestgjafi í Kaupmannahöfn en kom aldrei
til Íslands og dó í Kaupmannahöfn. Eitt sinn tyllti hann niður
tánum í flugstöðinni í Keflavík á leið milli heimsálfa eftir að hafa
munstrað sig af fraktskipi í Bandaríkjunum en gerði ekki vart
við sig hér á landi, gat ekki hugsað sér það. Varðveist hafa bréf
frá honum sem lýsa sársauka og biturð, bréf manns sem þekkti
tilfinningar sínar en fann þeim ekki stað á Íslandi og sá þann
kost einan – að hverfa.“
Úr sagnasafni Þorvaldar

Lag Hinsegin daga 2018:

„Loksins“
The song of Reykjavik
Pride 2018: “Finally”
Flytjendur / Performers: Andrea Gylfa og/and Hinsegin
kórinn/The Reykjavik Queer Choir
Hljóðfæraleikarar / Instruments: Ásmundur Jóhannsson,
Jóhann Ásmundsson, Steinþór Guðjónsson og/and Halldór
Smárason
Höfundur lags og texta / Music and lyrics: Helga Margrét
Marzellíusardóttir
Lagið verður aðgengilegt á / The song will be available at
hinsegindagar.is/lag
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Ásar á
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Íslandi
Sunnudaginn 25. febrúar 2018 komu nokkrir einstaklingar saman á
Suðurgötu 3 þar sem Samtökin '78 eru til húsa og stofnuðu Félag ása
á Íslandi. Viktoría Birgisdóttir ræddi við Gyðu Bjarkadóttur, formann
Ása á Íslandi, um eikynhneigð, stofnun félagsins og tilgang þess.

Hvað er það að vera ás eða
eikynhneigður?
Að vera eikynhneigður er að laðast lítið
eða ekkert kynferðislega að öðrum. Það
er þó aðskilið rómantískri og líkamlegri
aðlöðun. Þetta er einnig aðskilið kynhvöt
(e. libido) en margir eikynhneigðir finna
til kynhvatar þótt hún beinist ekki að
neinum einstaklingi. Að vera ás er að
vera eikynhneigður (e. asexual) eða
eirómantískur (e. aromantic). Að vera
eirómantískur er þegar viðkomandi
laðast ekki á rómantískan hátt að
öðrum. Til dæmis gæti viðkomandi verið
gagnkynhneigður og eirómantískur.
Er þetta læknisfræðilegt (hormóna)
vandamál?
Þetta er í raun spurning byggð á
fordómum, að það þurfi að vera eitthvað
að til að fólk sé eikynhneigt. Það er
ekkert sem tengir eikynhneigð við neinn
sjúkdóm, andlegan eða líkamlegan, neina
lífsreynslu eða neitt þess háttar. Þetta er
heldur ekki spurning um að hitta rétta
makann. Eikynhneigðir og eirómantískir
eru bara eins og þeir eru, rétt eins og
gagnkynhneigðir eru eins og þeir eru. Það
þarf ekkert að laga okkur.
Hvað kom til að þetta félag var
stofnað?
Árið 2015 tóku nokkrir einstaklingar sig
til og stofnuðu lokaðan hóp á Facebook
fyrir ása á Íslandi. Það vantaði einhvern

stað þar sem ásar gætu komið saman
enda erum við fá. Árið 2017 spratt
svo upp umræða á hinseginspjallinu
á Facebook um hvort það væri ekki
einhver staður sem hægt væri að benda
fólki á þar sem það gæti hitt aðra
ása. Þá var Facebook-síðan „Asexual á
Íslandi“ stofnuð sem var síðar breytt í
„Ásar á Íslandi“. Eftir það hefur jafn og
stöðugur straumur einstaklinga sóst eftir
félagsskap í hópnum. Við tókum þátt í
gleðigöngunni í fyrsta skipti árið 2017
og fengum hvatningarverðlaun fyrir og
það var sparkið í rassinn sem þurfti til
að stofna formlegt félag. Það var gert í
byrjun árs 2018 og félagið heitir Félag ása
á Íslandi. Þetta er félag eikynhneigðra og
eirómantískra. Þörfin fyrir þetta samfélag
er mikil, það getur skipt miklu máli að
vera í hópi fólks sem skilur mann og það
er rík þörf fyrir að fræða samfélagið til að
vinna gegn fordómum.
Hver eru ykkar markmið?
Markmið félagsins er í raun bara að
eikynhneigð og eirómantík séu þekkt
hugtök og samþykkt af samfélaginu. Að
ef einstaklingur segist vera eikynhneigður
krefjist það ekki frekari útskýringar,
frekar en að segjast vera til dæmis vera
gagnkynhneigður eða samkynhneigður.
Að hugtakið sé það þekkt að fólk viti að
það sé eikynhneigt en ekki til dæmis
gagnkynhneigt. Sumir ásar tala um að
þeir hafi sett sig í kynferðislegar aðstæður
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sem þeir vildu ekki vera í sökum
hugmynda samfélagsins um hlutverk
einstaklings sem er í sambandi. Þetta
viljum við koma í veg fyrir. Að ásar þurfi
ekki að sitja undir því að vera taldir „gallað
eintak“ af því það sé eitthvað að þeim
eða eitthvað hafi komið fyrir þá. Að ásar
fái bara vera eins og þeir eru og séu ekki
dæmdir fyrir það. Að það teljist eðlilegt
að vera eikynhneigður.
Hvað eru margir í félaginu?
Formlega eru bara stofnfélagar í félaginu
en við höfum ekki opnað fyrir skráningar,
við erum að finna út úr því hvernig
við viljum halda utan um það allt. En í
Facebook-hópnum okkar eru rétt tæplega
50 einstaklingar. Það er hlutfallslega lág
tala þar sem um 1% fólks er talið vera
ásar eða um 3.500 Íslendingar. Nýrri
rannsóknir benda þó til það gætu verið
allt að 3%. Það að vera eikynhneigður
eða eirómantískur er enn fremur óþekkt
á Íslandi og því eru ef til vill margir það
án þess að hafa áttað sig á því sem veldur
oft mikilli vanlíðan hjá viðkomandi. Við
viljum endilega ná til þeirra einstaklinga.
Eitthvað fleira sem þú vilt að komi
fram?
Við hvetjum þá sem vilja kynna sér
málið frekar eða komast í litla lokaða
hópinn okkar að hafa samband við opnu
Facebook-síðuna okkar, „Ásar á Íslandi“.

VIÐBURÐUR / EVENT

MÁLUM GLEÐIRENDUR
LET’S PAINT A RAINBOW
Þriðjudaginn 7. ágúst
klukkan 12:00, en hvar?
Tuesday 7 August at
12 p.m., but where?

Það er orðin hefð að mála regnboga í Reykjavík á Hinsegin dögum
og málningarvinnan markar upphaf hátíðarinnar. Götumálunin er
unnin í samstarfi við Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
og er hluti af verkefninu Torg í biðstöðu í miðborg Reykjavíkur.
Sjálfboðaliðar sem vilja taka þátt eru hvattir til að mæta með eigin
pensla. Staðsetningin verður tilkynnt á samfélagsmiðlum og vefnum
hinsegindagar.is mánudaginn 6. ágúst.

Painting a rainbow is a Reykjavik Pride tradition which marks the
formal start of the six day rainbow festival. Some paintbrushes will
be available for interested volunteers but it is recommended that
you bring your own. The event is organised in cooperation with
Reykjavík City’s “Meanwhile projects”. Location will be revealed on
social media and reykjavikpride.is on Monday 6 August.

VINNUSTOFA / WORKSHOP

VINNUSTOFA UM KVIKMYNDAGERÐ MEÐ MY GENDERATION
FILM MAKING WORKSHOP WITH MY GENDERATION
Safnahúsinu, Hverfisgötu 15,
þriðjudaginn 7. ágúst kl. 14:00.
Aðgangseyrir: 1.000 kr.
Skráning og miðasala á hinsegindagar.is
Safnahúsið, Hverfisgata 15, Tuesday 7 August
at 2:00 p.m. Admission: 1.000 ISK. Ticket sale
and registration on reykjavikpride.is
Í þessari vinnustofu verður farið yfir helstu atriði
kvikmyndagerðar og þátttakendur læra um ferlið og hvernig
það virkar. Þeim gefst einnig tækifæri á að taka þátt í framleiðslu
á nokkrum stuttum myndböndum um réttindastöðu trans og
intersex fólks á Íslandi í tengslum við nýja löggjöf, hvort sem er
fyrir framan myndavélina eða við framleiðslu (upptökur, hljóð,
o.s.frv.). Ef þú hefur áhuga á að taka þátt, læra um ferlið eða vera
fyrir framan myndavélina, endilega láttu sjá þig! Viðburðurinn fer
fram á ensku.

This workshop will focus on the basics of filmmaking and aims to
give participants some practical information about the process.
Participants will also be given the opportunity to be a part of a
few short films about the legal rights of trans and intersex people
in relation to new legislation, both as subjects of the films and in
production roles. So if you're interested in taking part, either as a
person in production or as a face in the videos, come along! Event
in English.
VIÐBURÐUR / EVENT

KVIKMYNDIR MEÐ MY GENDERATION
MY GENDERATION FILM NIGHT
Stúdentakjallaranum, Sæmundargötu
4, þriðjudaginn 7. ágúst kl. 17:00.
Aðgangur ókeypis.
Stúdentakjallarinn, University of Iceland,
Tuesday 7 August at 5:00 p.m.
Free admission.
My Genderation invites you to the movies! Owl and Fox Fisher host
a film night where they showcase some of their most recent work,
and tie that together with discussions about trans issues in the UK
and Iceland.

My Genderation býður í bíó! Ugla Stefanía og Fox Fisher sýna
nokkrar nýjustu stuttmyndir sínar og tvinna þær saman við
umræður um réttindabaráttu og líf trans fólks í Bretlandi og á
Íslandi.

My Genderation is a film project that focuses on trans rights and
trans experiences. What makes My Genderation unique is that it's
films made by trans people, about trans people, but for a much
wider audience. Event in English.

My Genderation er kvikmyndaverkefni sem einblínir á reynslu og
líf trans fólks. Það sem gerir My Genderation sérstætt er að allar
kvikmyndirnar eru framleiddar af trans fólki og fjalla um trans fólk
en eru ætlaðar fyrir mun stærri áhorfendahóp. Viðburðurinn fer
fram á ensku.
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SÝNING / EXHIBITION

BARÁTTUGLEÐIN Í MÁLI OG MYNDUM
THE COMBATIVENESS
Skólavörðustíg, frá
þriðjudeginum 7. ágúst.
Aðgangur ókeypis.
Skólavörðustígur, from Tuesday
7 August. Free admission.
Í tilefni 40 ára afmælis Samtakanna ‘78 opna Hinsegin dagar og
Samtökin sýningu þar sem sjá má myndir, bréf, blaðagreinar og
fleira sem tengist mannréttindabaráttu síðustu áratuga.

To celebrate the 40 year anniversary of Samtökin ‘78 (The National
Queer Organisation of Iceland), Samtökin and Reykjavik Pride open
an exhibition with photos, letters, articles and more related to the
combativeness of the last 40 years.

FRÆÐSLUVIÐBURÐUR / LECTURE

HINSEGIN FÓLK OG HEIMILISOFBELDI
THE QUEER COMMUNITY AND DOMESTIC VIOLENCE
Safnahúsinu, Hverfisgötu 15,
miðvikudaginn 8. ágúst kl.
12:00. Aðgangur ókeypis.
Safnahúsið, Hverfisgata 15,
Wednesday 8 August at 12:00 p.m.
Free admission.
Lítil umræða hefur verið um hinsegin fólk og heimilisofbeldi
á Íslandi. Haustið 2017 var settur á fót starfshópur á vegum
verkefnisins Saman gegn ofbeldi sem fékk það hlutverk að skoða
þennan málaflokk og skila tillögum um leiðir til að efla umræðu
og bæta þjónustu. Síðan þá hafa þjónustumiðstöðvar, lögreglan
og samtök sem starfa á þessum vettvangi fengið fræðslu um
hinsegin fólk og heimilisofbeldi.

Domestic violence is a hidden issue, something that is especially
true when looking at the queer community in Iceland. At this
event domestic violence and queer people will be discussed in
connection to an ongoing project on the issue. The project itself
will be introduced, followed by a discussion about queer people,
domestic violence, and how best to tackle the problem and provide
services for queer people. Event in Icelandic.

Á þessum viðburði verður fjallað um hinsegin fólk og
heimilisofbeldi, verkefninu verða gerð skil og kallað eftir
umræðum um úrræði og þjónustu fyrir hinsegin fólk. Halldóra
Gunnarsdóttir og Svandís Anna Sigurðardóttir, kynjafræðingar
og verkefnastjórar Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar,
halda erindi. Viðburðurinn fer fram á íslensku.
VINNUSTOFA / WORKSHOP

YOUR MAKE-UP IS TERRIBLE!
Kramhúsinu, Skólavörðustíg 12,
miðvikudaginn 8. ágúst kl. 14:00.
Aðgangseyrir: 1.500 kr. Skráning og
miðasala á hinsegindagar.is/makeup
Kramhúsið, Skólavörðustíg 12, Wednesday
8 August at 2:00 p.m. Admission: 1.500 ISK.
Ticket sale and registration on
reykjavikpride.is/yourmakeup
Viltu læra að mála þig fyrir sviðið? Dragdrottning Íslands leiðir
þig á skemmtilegan hátt í gegnum hvernig þú getur gert sem mest
úr þínu andliti og þínum förðunarvörum. Verið öll velkomin – en
munið að koma með eigið málningardót. Aðeins er pláss fyrir tíu
einstaklinga á námskeiðinu! Viðburðurinn fer fram á íslensku.

Is your make-up terrible? Panic and sign up for this class where Gogo
Starr, The Drag Queen of Iceland, will help you wrap your head around
how to make the best out of your face and your make-up products.
Only 10 spots available, so get your ticket yesterday! Event in Icelandic.
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DETOX

Gamla bíói, Ingólfsstræti 2a, þriðjudaginn 7. ágúst
VIP Hittu stjörnurnar kl. 19:30.
Aðgangseyrir: 6.500 kr., aðgangur að sýningu innifalinn.
Sýning kl. 21:30. Aðgangseyrir 3.500. Pride-passi gildir á
sýningu. Viðburður á ensku.
Gamla bíó, Ingólfsstræti 2a, Tuesday 7 August at 9:30 p.m.
Meet-and-Greet at 7:30 p.m. Admission: 6.500 ISK including
show admission.
Show at 9:30 p.m. Admission: 3.500 ISK.
Pride Pass valid for the show. Event in English.
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The host is the one and only
Detox. Meet-and-Greet with
Detox and the rest of the
royalty starts at 7:30 p.m. The
show starts at 9:30 p.m.
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I WOULDN’T DATE ME EITHER
VIÐBURÐUR / EVENTS

I WOULDN‘T DATE ME EITHER

WRITTEN & PERFORMED BY JONATHAN DUFFY

Tjarnarbíói, Tjarnargötu 12, miðvikudaginn 8. ágúst
kl. 21:00. Aðgangseyrir: 2.000 kr. Pride-passi gildir.
Tjarnarbíó, Tjarnargata 12, Wednesday 8 August at 9:00 p.m.
Admission: 2.000 ISK. Pride Pass valid.

Jonathan Duffy stendur fyrir einlægu uppistandi um
erfiðleikana sem geta fylgt því að vera einhleypur. Hvernig er
stefnumótaheimurinn? Hverjar eru reglurnar? Jonathan Duffy
eyddi þremur árum í að reyna að læra inn á þetta allt saman
og ætlar að deila mislukkulegum reynslusögum þegar kemur
að heimi stefnumóta og skyndikynna. Viðburðurinn fer fram á
ensku.

Imagine if you suddenly found yourself single and the last time
your were in that situation the iPhone didn't exist. Jono Duffy
experienced exactly that in 2015. Like a mole woman emerging
from an underground cellar, he spent almost three years learning
how dating works in a technological world where the rules aren’t
clear, the market is oversaturated and the chlamydia is rampant.
In “I wouldn’t date me either” this Australian born, Iceland based
comedian will share his experiences, dating disasters and sexual
mishaps from his journey to discovering the title of a song Taylor
Swift should write, “Maybe I'm the problem.” Event in English.
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Fagnaðu fjölbreytninni á vistvænan hátt
með því velja bestu leiðina í gleðina

VIÐBURÐUR / EVENT

COMING CLEAN
Tjarnarbíói, Tjarnargötu 12,
miðvikudaginn 8. ágúst kl. 17:00.
Aðgangseyrir: 1.500 kr. Pride-passi gildir.
Tjarnarbíó, Tjarnargata 12, Wednesday 8 August
at 5:00 p.m. Admission: 1.500 ISK. Pride Pass valid.
Handrit og leikur / Written & Performed
by Ben Strothmann
Leikstjóri / Directed by Mark Finley
Leiksýningin Coming Clean er falleg, fyndin og heillandi
frásögn Bens Strothmann sem ólst upp í Milwaukee í Wisconsin
í Bandaríkjunum og flutti síðan til hinnar frjálslyndu og

The super-awkward coming-of-age story of a boy who became
a man who became the unthinkable. Coming Clean traces Ben
Strothmann's often comical and compelling journey from growing
up gay in Milwaukee, Wisconsin to his adult adventures as New
York became his “sexual playground”. As a kid, he discovered
he was gay when he started developing crushes on cartoon
characters, like Foghorn Leghorn and the Pink Panther. And then
there's the time when Strothmann openly declared his love for
another boy... in first grade. Through this tale of embarrassing
childhood memories, hilarious misunderstandings, and bittersweet
brushes with fate, he shares his journey of self-discovery, and how
he learned to love himself exactly as he is. Event in English.

oft villtu borgar New York þar sem hann uppgötvaði eitt
og annað, ekki síst varðandi kynhneigð sína. Ben segir
þroskasögu sína og deilir vandræðalegum, fyndnum
og ljúfsárum endurminningum með áhorfendum.
Viðburðurinn fer fram á ensku.

VIÐBURÐUR / EVENTS

HINSEGIN BÓKMENNTAGANGA
QUEER LITERATURE WALKING TOUR
Borgarbókasafninu í Grófinni,
Tryggvagötu 15, miðvikudaginn
8. ágúst kl. 19:00. Aðgangur ókeypis.
Reykjavik City Library, Tryggvagata
15, Wednesday 8 August at 7 p.m.
Free admission.
Borgarbókasafnið hefur boðið til bókmenntagöngu á Hinsegin
dögum undanfarin tvö sumur og slær ekki af í ár. Gengið
verður á vit hinsegin bókmennta í miðborginni, sagt frá, lesið
og spjallað. Ásta Kristín Benediktsdóttir íslenskufræðingur
leiðir gönguna í ár. Lagt verður upp frá Borgarbókasafninu í
Grófinni, Tryggvagötu 15, og gangan tekur um klukkustund.
Viðburðurinn fer fram á íslensku.

Reykjavík City Library‘s contribution to Reykjavík Pride‘s programme
is a literary walking tour through downtown Reykjavík. Our guide
for this year is Ásta Kristín Benediktsdóttir, MA in Icelandic literature.
The walking tour starts from the library at Tryggvagata 15, and will
take about one hour. The tour will be in Icelandic. For a queer literary
walking tour in English, check out the Reykjavík Culture Walks app for
iOS and Android.

FRÆÐSLUVIÐBURÐUR / LECTURE

BARÁTTAN FYRR OG NÚ
OUR FIGHT – THEN AND NOW
Safnahúsinu, Hverfisgötu 15,
fimmtudaginn 9. ágúst kl. 12:00.
Aðgangur ókeypis.
Safnahúsið, Hverfisgata 15, Thursday 9
August at 12:00 p.m. Free admission.
Segja má að formleg réttindabarátta hinsegin fólks hafi staðið
í 40 ár eða frá því að Samtökin ‘78 voru stofnuð. Á þessum
viðburði mun baráttufólk þessara og fyrri tíma ræða framþróun
málefna hinsegin fólks í gegnum tíðina. Hvernig hófst þetta allt
saman, hverju var barist fyrir í fyrstu og hvaða sigrar voru taldir
ómögulegir? Hver eru mikilvægustu baráttumálin í dag og
hvaða eiginleikum þurfa brautryðjendur að búa yfir? Þá verður opið
fyrir umræður og spurningar úr sal. Við lofum brennandi baráttuanda
og hvetjum þig til að mæta! Viðburðurinn fer fram á íslensku.

The formal fight for queer rights in Iceland has lasted for 40 years
now, since our national queer organization Samtökin ‘78 was
founded. At this event advocates and activists from now and then
will discuss the the battle through the years. How did all of this
begin, what was fought for in the beginning and which victories
were considered to be unachievable? Is today‘s battle somehow
similar to the battle 40 years ago and what are the most important
matters to fight for today? Our experts in the panel will discuss
these matters as well as answering questions from the audience
and leading discussions. Event in Icelandic.
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VIÐBURÐUR / EVENTS

HINSEGIN KONUR Í TÓNLIST
QUEER ICELANDIC WOMEN IN MUSIC
HÚSIÐ OPNAR DOORS OPEN AT 20:00.
Gamla bíói, Ingólfsstræti 2a,
miðvikudaginn 8. ágúst kl.
21:00. Aðgangseyrir: 2.900 kr.
Pride-passi gildir.
Gamla bíó, Ingólfsstræti 2a,
Wednesday 8 August at 9:00 p.m.
Admission: 2.900 ISK.
Pride Pass valid.

FRAM KOMA:
BLÁSKJÁR
ELÍN EY
HLJÓMSVEITIN
EVA
... OG FLEIRI.

Allar frekari upplýsingar á www.hinsegindagar.is og á Facebook.

ÁSTRÍKUR
ER STOLTUR
STYRKTARAÐILI
HINSEGIN DAGA
2018!
Borg Brugghús og aðstandendur Hinsegin daga fögnuðu
útkomu bjórsins Ástríks nr. 51 á Kiki á dögunum. Góð stemming
myndaðist á staðnum og fjörið náði hámarki þegar Miss Gloria
Hole steig á svið við gríðarlegan fögnuð gesta. Þá ávarpaði
Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður Hinsegin daga,
samkomuna auk þess sem Hlynur Árnason, bruggmeistari hjá
Borg, kynnti bjórinn og hugmyndina að baki honum.

Ástríkur var fyrst bruggaður í tilefni af Hinsegin dögum árið 2013.
Þegar hugmyndin kviknaði valt af stað mikil umræða hjá okkur um
vandaða útfærslu og framkvæmd. Markmiðið var ekki að skella
regnboganum á umbúðir til að selja meiri bjór heldur gera eitthvað
sem væri gott og gagnlegt innlegg í baráttuna.
Borg Brugghús var í raun lítið sprotaverkefni á þessum tíma og
markaðurinn fyrir sérbjóra var lítill; nokkur hundruð manna hópur
bjórnörda sem fagnaði ákaft í hvert skipti sem nýr bjór bættist í
flóruna. Þó gátum við engan veginn haldið í við eftirspurn þeirra.
Við ákváðum því að stíga skrefið og senda skilaboð inn í hópinn
með bjór sem væri dálítið hinsegin: Sterkur, litríkur og … já … með
hinsegin miða (á hvolfi).
Hinn upphaflegi Ástríkur var því hressilega maltríkt öl í belgískum
klausturstíl með styrkleika upp á heil 10%. Það þýddi að verðið
var hátt, þökk sé íslenska áfengisskattinum, og því var það aðeins
á færi hörðustu bjóráhugamanna að næla sér í einn í Vínbúðinni.
Þannig vildum við færa dálítið brot af gleðigöngunni inn í heim
bjórnördanna.
En tímarnir breytast, áhugi á bjórum sem skera sig úr
meginstraumnum hefur margfaldast hratt og Ástríkur hefur
orðið sífellt stærri hluti af gleðinni á Hinsegin dögum. Þess vegna
óskuðum við eftir því fyrir hátíðina í fyrra að koma formlega að
henni sem styrktaraðili og var því erindi vel tekið.
Í ljósi þess var ákveðið að stíga skrefið til fulls í hina áttina, fyrir alla
þá sem vilja lyfta glasi til að fagna og berjast fyrir réttindum hinsegin
fólks. Ástríkur hefur verið færður í aðgengilegri, budduvænni og
hressari belgískan pale ale-stíl og lést aðeins og mælist nú með
styrkleika upp á 4,6%. Það þýðir að fleiri geta keypt hann og allir
geta drukkið hann langt fram á nótt.
Það er fátt sem gerir vinnuna skemmtilegri en að fá að taka þátt í
einhverju sem raunverulega skiptir máli. Takk fyrir að leyfa okkur að
taka þátt.
Skál,
Strákarnir á Borginni.

FRÆÐSLUVIÐBURÐUR / LECTURE

REGNBOGASKÓLAR FYRIR ÖLL BÖRN
RAINBOW SCHOOLS FOR ALL CHILDREN
Safnahúsinu, Hverfisgötu 15,
fimmtudaginn 9. ágúst kl. 16:00.
Aðgangur ókeypis.
Safnahúsið, Hverfisgata 15, Thursday 9
August at 4:00 p.m. Free admission.

Á þessum viðburði verður staða hinsegin nemenda í
skólakerfinu skoðuð og rætt hvernig hægt sé að gera skóla betri
fyrir öll börn – ekki bara þau sem gætu fallið undir merkimiðann
„hinsegin“. Sólveig Rós, fræðslustýra Samtakanna ‘78, kynnir
helstu rannsóknir á þessu sviði og hvar Íslendingar standa í
alþjóðlegum samanburði. Sigga Birna, ráðgjafi hjá Samtökunum
og grunnskólakennari, fjallar um orðræðu og hefðir innan
skólakerfisins sem ýta undir staðalmyndir kynjanna og hvernig
hægt sé að vinna gegn neikvæðum afleiðingum þeirra. Einnig
munu Kristinn Þorsteinsson, skólameistari Fjölbrautaskólans
í Garðabæ, og Bjarni Snæbjörnsson, leikari og fyrrverandi
leiklistarkennari við FG, ræða sína reynslu af að setja hinsegin
stefnu fyrir skólann og af hverju það er mikilvægt. Í lokin verður
boðið upp á umræður.

What is the status of LGBTQIAP children in the school system? At this
event we will discuss how we can make the school more open and
accepting for all children and youth – not just those who might be
described as queer. Sólveig Rós, education officer of Samtökin ‘78,
will introduce the latest research on the matter and how Iceland
compares internationally. Sigga Birna, advisor for Samtökin and
a teacher, will share her experience of how norms and discourse
within schools create and strengthen gender stereotypes and how
to battle the negative consequences of that. Kristinn Þorsteinsson,
principal of FG secondary school, and Bjarni Snæbjörnsson, actor
and former drama teacher at the same school, will share their
experience of creating an LGBTI equality policy for the school and
why that matters. A forum for discussion will be provided at the
end of the event.

Þessi viðburður er sérstaklega ætlaður kennurum og öðrum sem
vinna með börnum og ungmennum en öllum áhugasömum er
velkomið að mæta. Viðburðurinn fer fram á íslensku.

This event is aimed towards those working with children and
youth, such as teachers, but everyone interested is welcome to
attend. Event in Icelandic.

Til hamingju
með daginn!
Siðmennt styður opið, víðsýnt
og fjölbreytt samfélag.

Félag siðrænna húmanista á Íslandi | sidmennt.is

VIÐBURÐUR / EVENT

FYRIRPARTÝ
PRE-PARTY
Geira Smart, Hverfisgötu 30,
fimmtudaginn 9. ágúst kl.
18:00. Aðgangur ókeypis.
Geiri Smart, Hverfisgata 30,
Thursday 9 August at 6:00 p.m.
Free admission.

Ef þú vilt grípa þér matarbita fyrir
opnunarhátíðina eða bara koma þér í gírinn
með drykk og hýrri tónlist þá er Geiri Smart
á Canopy staðurinn til að vera á! Löðrandi
hýr tilboð á mat og drykk, DJ á staðnum og
galopið út í Hjartagarðinn þar sem Pridesólin mun að sjálfsögðu skína. Rútuferðir
að Háskólabíói þar sem opnunarhátíð
Hinsegin daga hefst kl. 21:00, sjá nánar á
hinsegindagar.is/fyrirparty.
If you want to grab a bite before the Opening
Ceremony or just get the party started with
a drink and some queer music Geiri Smart
is the place to be! We promise an inviting
atmosphere, plenty of good offers and a lovely
DJ. Bus rides to Háskólabíó where the Opening
Ceremony will start at 9 p.m., more info on
reykjavikpride.is/pre-party.

FRÆÐSLUVIÐBURÐUR / LECTURE

KARLMENNSKAN
MASCULINITY
Safnahúsinu, Hverfisgötu 15,
föstudaginn 10. ágúst kl. 12:00.
Aðgangur ókeypis.
Safnahúsið, Hverfisgata 15, Friday 10
August at 12:00 p.m. Free admission.

Karlmennska og hinseginleiki tengjast óneitanlega. Hvernig er
karlmennska hinsegin karlmanna? En kvenna? Hvað með trans
fólk? Og aðra undir hinsegin regnhlífinni?

Masculinity and queerness undeniably relate to one another – but
how is the masculinity of a queer man different to a hetero, cis
male? What about queer women? What about trans people? And
other queer people?

Í þessum framhaldsviðburði Samtakanna ‘78 er kafið dýpra í
áhrif karlmennskunnar á samfélagið, þá sérstaklega hinsegin
samfélagsins. Getum við sem samfélag stuðlað að breyttum
viðhorfum? Hvað er „eitruð karlmennska“? Hvernig hefur
staðalmynd karlmennskunnar haft áhrif á þig? Reynt verður
að svara þessum spurningum í notalegu umhverfi og með
vinnusmiðju á Hinsegin dögum. Viðburðurinn fer fram á
íslensku.

In this second event on masculinity, in cooperation with Samtökin
‘78, we delve deeper into the impact masculinity has on us as
a society, especially within the queer community. Can we as a
community effect change? What is “toxic masculinity”? How have
the standards of masculinity affected you? An attempt will be
made to answer these questions in a relaxed environment and
with a workshop which will be offered during Pride Week. Event in
Icelandic.
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VIÐBURÐUR / EVENTS

„Frelsið“
OPNUNARHÁTÍÐ HINSEGIN DAGA

REYKJAVIK PRIDE OPENING CEREMONY

“Freedom”

HÁSKÓLABÍÓ VIÐ HAGATORG
HÁSKÓLABÍÓ BY HAGATORG,
FIMMTUDAGINN 9. ÁGÚST
THURSDAY 9 AUGUST.
HÚSIÐ OPNAR KL. 20:00
VENUE OPENS AT 8:00 P.M.
DAGSKRÁ HEFST KL. 21:00
PROGRAMME BEGINS AT 9:00 P.M.
AÐGANGSEYRIR: 2.900 KR.
PRIDE-PASSI GILDIR.
PRICE OF ADMISSION: 2.900 ISK.
PRIDE PASS VALID.
ÓKEYPIS SÆTAFERÐIR ÚR MIÐBORGINNI!
SJÁ NÁNAR Á
HINSEGINDAGAR.IS/OPNUNARHATID
FREE BUS RIDES FROM DOWNTOWN
REYKJAVIK! SEE MORE ON
REYKJAVIKPRIDE.IS/OPENINGCEREMONY

FORDRYKKUR Í BOÐI FYRIR
FYRSTU GESTI FRÁ KL. 20:00!
PRE-SHOW COMPLIMENTARY
DRINK FOR OUR FIRST GUESTS
FROM 8:00 P.M.

VINNUSTOFA / WORKSHOP

DANCE LIKE
EVERYONE‘S
WATCHING
Safnahúsinu, Hverfisgötu 15, föstudaginn
10. ágúst kl. 13:00. Aðgangseyrir: 1.000 kr.
Miðasala og skráning á hinsegindagar.is
Safnahúsið, Hverfisgata 15, Friday 10 August
at 1 p.m. Admission: 1.000 ISK. Ticket sale and
registration on reykjavikpride.is
Get ready to be surprised at what your body can do, to sweat, hear
some awesome music, and most importantly, get ready to have
fun! Be prepared to let go of any inhibitions or self-judgement you
may have, because at the end of this workshop, you will have the
urge to dance down every street and be sure that everyone sees
how fabulous you truly are. Event in English.

“Dance Like Everyone’s Watching” is a dance/movement workshop
geared towards finding your individual freedom through movement.
Welcome to all bodies and people of all levels. Whether you’ve been
professionally dancing since you came out of the womb, or you trip
over your own feet while walking down the street, this class is for you!
Led by Rebecca Hidalgo, a New York City-based performer,
choreographer, multimedia artist and fitness instructor, this class is
rooted in her experience as a dancer and performance artist in
the NYC queer nightlife scene; a place where experimenting with
dance is thriving and celebrated.

„Dansaðu með stolti“ er vinnustofa sem hefur það að markmiði
að kanna frelsi einstaklingsins í gegnum hreyfingu og dans.
Hún er opin öllum, óháð getu eða líkamsgerð. Hvort sem þú
hefur verið atvinnudansari frá fæðingu eða kemst ekki fram úr
rúminu án þess að hrasa um eigin fætur er þessi vinnustofa fyrir
þig!

Within the active workshop, we will touch on topics such as:
How can you, individually, find your freedom through movement?
How can you use your movement as a conversation, and incite
feelings of happiness in yourself and others?
How can you use this to benefit your daily life, self expression, and
sense of confidence?

Rebecca Hidalgo frá New York stýrir vinnustofunni en
hún er dansari, danshöfundur, multimedia-listakona og
líkamsræktarþjálfari. Vinnustofan byggir á reynslu Rebeccu af
vinnu við dans og listir á hinsegin senunni í New York þar sem
tilraunir og tjáning með dansi dafnar og er fagnað. Viðburðurinn
fer fram á ensku.

How can you use your movement as a form of empowerment and
resistance to oppressors?
VIÐBURÐUR / EVENTS

HINSEGIN PÖBBARÖLT
QUEER PUB CRAWL
Hlemmi, föstudaginn 10. ágúst kl.
18:00. Aðgangseyrir: 4.900 kr.
Hlemmur, Friday 10 August at 6 p.m.
Admission: 4.900 ISK.

Drykkir innifaldir!
Íslenskir hommar döðruðu við hermenn á Borginni á fimmta
áratugnum, síðar leituðu lesbíurnar skjóls í Stúdentakjallaranum
áður en dragið blómstraði á Rauðu myllunni. Íslenskt hinsegin
skemmtanalíf hefur verið alls konar í gegnum árin – leynt og
ljóst, hávært og lágvært.

Drinks included!
Icelandic gays flirted with the soldiers at Hotel Borg back in the
days. Later on the lesbians hid at Stúdentakjallarinn (the Student
Cellar) but eventually the drag scene started to bloom at Rauða
Myllan (our very own Moulin Rouge). Sometimes the queer
nightlife has been hidden, and sometimes it has been out and
loud.

Fyrir sléttum tíu árum birtist ítarleg og hressandi úttekt Hilmars
Hildar-Magnússonar á skemmtanalífi hinsegin fólks í gegnum
tíðina í veglegu 30 ára afmælisriti Samtakanna ‘78. Nú er tilvalið
að rýna í úttektina og það á fæti! Gengið verður um miðborgina
og valdar söguslóðir kannaðar, dreypt á hressandi drykkjum auk
þess sem síðastliðin tíu ár, sem enn eru óskráð, verða tekin fyrir.
Gengið verður frá Hlemmi kl. 18 og endað á Naustinu en þaðan
er örstutt rölt á gömlu höfnina þar sem hinsegin siglingin hefst
kl. 21. Að sjálfsögðu er áfengi innifalið! Leiðsögn á íslensku.
Athugið: Afar takmarkað miðaframboð! Miðasala hefst á
hinsegindagar.is 20. júlí.

If you want to hear more about our queer nightlife in the past
decades you should join us on the very first Icelandic queer pub
crawl. We will walk around a few of our historical places and hear
stories but of course we‘ll have something to drink as well, which is
included in the admission fee. Our approximately 2,5 hours journey
starts at Hlemmur at 6 p.m. and ends at Naustið, which is around
the corner from the Old Harbour where our Queer Cruise starts at 9
p.m. Tour in Icelandic. Limited number of tickets! Ticket sale on
reykjavikpride.is from 20 July.
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GAYRI SMART
Geiri Smart fagnar fjölbreytileikanum með regnbogans glamúr!
Verið velkomin í litríkt og afslappað andrúmsloft á Hinsegin dögum. Geiri skemmti sér einstaklega vel
í fyrra og endurtekur nú fögnuðinn með ljúffengum mat, kokteilum og lifandi tónlist.
Sjáumst í blómstrandi gleði hjá Gayra!

GLEÐI! GLEÐI! GLEÐI!

LIFANDI TÓNLIST | LJÚFFENGUR MATUR | KOKTEILAR

Hverfisgata 30 | 528 7050 | geirismart.is | geiri@geirismart.is

VIÐBURÐUR / EVENTS

STOLT SIGLIR FLEYIÐ MITT
QUEER CRUISE FROM REYKJAVÍK HARBOUR
Frá Eldingu, Gömlu höfninni,
Ægisgarði, föstudaginn 10. ágúst
kl. 21:00. Aðgangseyrir: 2.500 kr.
From Elding, the Old Harbour, Ægisgarður,
Friday 10 August at 9:00 p.m.
Admission 2.500 ISK.
Við siglum stolt úr höfn föstudaginn 10. ágúst frá Gömlu
höfninni í Reykjavík. Hinsegin sigling um sundin blá við nýjustu
sjómannavalsana og poppsmelli dagsins í dag sem enginn
annar en Siggi Gunnars mun framkalla. Um klukkustundar löng
sigling kringum eyjarnar á Faxaflóa þar sem við sjáum borgina
frá hýru sjónarhorni. Við hittumst við Fífil kl. 20:30, vinsamlega
mætið tímanlega því að skipið leggur úr höfn á slaginu 21:00 og
skipstjórinn líður engar seinkanir!

Reykjavik Pride invites you on a Queer Cruise ... Icelandic style!
Sailing around the small islands off the coast of Reykjavík, this
cruise is a unique opportunity to view the city from a different
perspective. The cruise will feature fantastic music produced by the
local DJ and radio host Siggi Gunnars, as well as special offers at
the bar. Meeting point by the Whale Watching Center at 8:30 p.m.
The ship will set sail, Friday, 10 August, at 9:00 p.m. from the Old
Harbour in Reykjavík, a few minutes walk from the city center. The
captain won’t tolerate any delays, so don’t be late!

Ævintýri á sjó
Adventures at Sea

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

Ever since its foundation in 2000, 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 during
summer 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 Elding passengers.

101 Reykjavík Tel. (+354) 519 5000

elding.is
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LAND
LEGU
BALL

SHORE LEAVE DANCE
Kiki Queer Bar, Laugavegi 22, föstudaginn
10. ágúst kl. 22:00–04:30. Aðgangur
1.000 kr. Pride-passi gildir.
Kiki Queer Bar, Laugavegur 22, Friday
10 August at 10 p.m.–4:30 a.m.
Admission: 1.000 ISK. Pride Pass valid.
Öll besta tónlistin og glaðningur á
barnum fyrir þau sem fyrst mæta.
Allur ágóði af miðasölu rennur
beint til Hinsegin daga. Miðar
einungis seldir við hurð.
All the best music and a
surprise at the bar for the
early birds! All proceeds
from tickets go toward
Reykjavík Pride. Tickets
only sold at the door.
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HÝRIR HÚSLESTRAR
QUEEREADS
Stúdentakjallaranum,
Sæmundargötu 4, föstudaginn
10. ágúst kl. 17:00.
Aðgangur ókeypis.
Stúdentakjallarinn, University of Iceland,
Friday 10 August at 5 p.m.
Free admission.

Bókmenntaviðburður Hinsegin daga sló enn og aftur í
gegn á síðasta ári og hefur fest sig rækilega í sessi sem einn
skemmtilegasti viðburður ársins. Júlía Margrét Einarsdóttir mun
lesa úr nýútkominni bók sinni Jarðarberjatungli. Aðdáendur
pólitískra trylla af bestu gerð geta glaðst því lesið verður upp
úr bók Lilju Sigurðardóttur, Svik, sem mun koma út í október.
Einnig verður lesið upp úr skáldsögunni Homo sapína eftir
grænlenska rithöfundinn Niviaq Korneliussen í nýrri íslenskri
þýðingu Heiðrúnar Ólafsdóttur. Þá munu listamenn Rauða
skáldahússins taka þátt með sínum hætti auk þess sem fleiri
hinsegin skáld stíga á stokk. Viðburðurinn fer fram á íslensku.

Reykjavik Pride invites you once again to enjoy a poetic Friday
afternoon of Icelandic literary readings and performances.
Writer Júlía Margrét Einarsdóttir will read from her new book
Jarðarberjatungl, and Lilja Sigurðardóttir will perform a dramatic
reading from her unpublished book Svik. There will also be a
reading from the new Greenlandic novel Homo Sapína by Niviaq
Korneliussen, as translated by Heiðrún Ólafsdóttir. Additionally a
selection of queer poets will perform from their own pieces – and
be prepared for a surprise guest. Event in Icelandic.

LJÓÐASAMKEPPNI
Ertu inni í ljóðaskápnum? Áttu örsögur í skúffunni sem þrá
að verða sýnilegar? Núna er rétti tíminn til að opna sig því
Hinsegin dagar efna enn á ný til ljóðasamkeppni. Hinsegin
skáld, jafnt óreynd sem reynsluboltar, eru hvött til að
senda inn ljóð eða örsögur og taka þannig þátt í að efla og
auka við hina blómlegu menningu okkar.

Þátttakendur sendi texta í tölvupósti á netfangið
huslestrar@gmail.com fyrir 1. ágúst. Dómnefnd fær
textana nafnlausa í hendurnar og henni eru ekki veittar
upplýsingar um höfunda fyrr en þrjú verðlaunaverk hafa
verið valin. Úrslit verða tilkynnt á Hýrum húslestrum
á Hinsegin dögum föstudaginn 10. ágúst þar sem
verðlaunatextarnir verða enn fremur fluttir.

VIÐBURÐUR / EVENTS

TÓNLEIKAR HINSEGIN KÓRSINS
REYKJAVÍK QUEER CHOIR CONCERT
Fríkirkjunni í Reykjavík, föstudaginn 10.
ágúst kl. 18:00. Aðgangseyrir: 2.500 kr. í
forsölu. Við hurð: 3.000 kr. Pride-passi
veitir 500 kr. afslátt við hurð.
Fríkirkjan Church in Reykjavík, Friday 10
August at 6:00 p.m. Pre-sale tickets: 2.500 ISK.
Full price tickets: 3.000 ISK. 500 ISK discount
at the door with Pride pass.
Hinsegin kórinn efnir til tónleika í tilefni Hinsegin daga. Kórinn
hefur á undanförnum árum getið sér afar gott orð fyrir góðan
söng og skemmtilega framkomu en hann syngur undir stjórn
tónlistarkonunnar Helgu Margrétar Marzellíusardóttur. Hinsegin
kórinn hefur komið víða fram, bæði hér heima og erlendis, og
hélt á vordögum til München og tók þátt í hinsegin kóramótinu
Various Voices við gríðargóðar undirtektir. Kórinn hefur áður
sungið meðal annars í Færeyjum, London, Dublin og Helsinki.
Efnisskrá tónleikanna að þessu sinni inniheldur blöndu af
íslenskum og erlendum lögum sem sum hver hafa verið útsett
sérstaklega fyrir kórinn. Meðleikari er Vignir Þór Stefánsson.

The Reykjavík Queer Choir performs in Fríkirkjan Church in
Reykjavík on Friday 10 August. The choir has performed in London,
Dublin, Helsinki and recently at Various Voices in Munich. The
programme contains a variety of songs so everyone should find
something to their liking. The choir is conducted by Helga Margrét
Marzellíusardóttir and accompanied by Vignir Þór Stefánsson on
piano.
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ÚTIHÁTÍÐ Í HLJÓMSKÁLAGARÐI
OUTDOOR CONCERT AT HLJÓMSKÁLAGARÐUR PARK
Laugardaginn 11. ágúst, eftir gleðigönguna
Útihátíð Hinsegin daga 2018 verður í
Hljómskálagarðinum. Þar koma fram glæsilegir
skemmtikraftar og litríkar hljómsveitir sem
fagna fjölbreytileikanum með gleði og söng.
Um er að ræða eina fjölsóttustu útiskemmtun
á Íslandi þar sem allir eru velkomnir og allir
mega syngja með. Gestum í hjólastólum er
bent á að nýta sér sérstakan aðgengispall fyrir
framan sviðið. Athugið að takmarkað pláss er á
pallinum og því er rétt að mæta tímanlega.

Saturday 11 August, after the Pride Parade
Once the Pride Parade has run its course,
an outdoor concert will take place in
Hljómskálagarður park. Performers include wellknown Icelandic singers, bands and entertainers.
We invite both Icelandic and foreign Pride
participants to join us for an afternoon of song
and spectacle.

VIÐBURÐUR / EVENTS

KYNLÍFSKARNIVAL
KINKY CARNIVAL
EFTIRPARTÝ TIL
KLUKKAN 03:00 DJ ATLI KANILL
AFTER PARTY
UNTIL 03:00 A.M.

Hard Rock kjallaranum, Lækjargötu
2a, föstudaginn 10. ágúst.
Húsið opnar kl. 22:00.
Aðgangseyrir: 1.000 kr.
Pride-passi gildir.
The Hard Rock Basement, Lækjargata
2a, Friday 10 August. The house opens at
10:00 p.m. Admission: 1.000 ISK.
Pride Pass valid.

Hinsegin dagar bjóða til kynlífskarnivals í samstarfi
við Q – félag hinsegin stúdenta. Lítið hefur farið fyrir
umræðu um kynlíf hinsegin fólks enda hafa fordómar í
okkar garð einmitt beinst að kynhegðun. Spurningar og
athugasemdir um kynlíf okkar, og jafnvel kynfæri, eru
tíðar enn þann dag í dag og hafa orðið til þess að ýta
undir þöggun um kynlíf okkar fjölbreytta hóps. En nú
er kominn tími til að snúa við blaðinu! Í ár munum við
fagna hinsegin fólki sem kynverum og koma saman til
að fræðast, skemmta okkur og njóta erótíkur í vernduðu
umhverfi. Dagskrá hefst klukkan 22:30. Á staðnum verða
meðal annars Sigga Dögg kynfræðingur, Völvan, Blush,
Burlesque, Jonathan Duffy og að sjálfsögðu candy flossvél ásamt ýmsu öðru. Eftir formlega dagskrá mun enginn
annar en Atli Kanill spila fyrir dansi.

Reykjavik Pride and Q – the queer student association
welcome you to a kinky carnival. The discussion about queer
sex has been quite a taboo in Icelandic society, where prejudice
about sexuality and behavior has often been used against us.
Questions and remarks about our sex and or genitalia are still
common to this day and have incited silence and caused us
to be silent about sexuality and behavior. But now the time
has come to change things! This year we will celebrate us as
sexual beings and come together to educate ourselves and
enjoy erotica in a safe space. The event starts at 10:30 p.m. and
will feature sexologist Sigga Dögg, Völvan, Blush, Burlesque,
Jonathan Duffy, a candy floss machine and more. After that it’s
time to get your groove on and break out some dance moves!

Blush er
stoltur styrktaraðili
Hinsegin daga
og óskar öllum
gleðilegrar hátíðar

Hamraborg 5
S. 775-3330
www.blush.is
Opnunartími:
Virka daga 11-20
Helgar 14-18
Í tilefni hátíðarinnar
verðum við með sérstaka
Pride dildóa á tilboði frá
15. júní til 1. september,
á aðeins 6.990.- kr.
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Reykjavik

Pride Party

2018

11. ágúst frá kl. 23:00 / 11 August from 11 p.m.
Silfursalir, Hallveigarstíg 1

Páll Óskar
TAKMARKAÐ
MIÐAFRAMBOÐ!
LIMITED TICKETS
AVAILABLE!

Forsala á hinsegindagar.is 20. júlí - 5. ágúst
og í Kaupfélagi Hinsegin daga frá 6. ágúst.
Tickets @ reykjavikpride.is
from 20 July to 5 August
and @ The Pride Store
& Service Center from
6 August
Miðaverð: 2.500 kr. í forsölu og 3.500 kr.
á balldegi. Pride-passi gildir.
Pre-sale tickets: 2.500 ISK. Price on the
day: 3.500 ISK. Pride Pass valid.
Nánar á hinsegindagar.is/prideparty og á
facebook.com/reykjavikpride
See more on reykjavikpride.is/pride-party
and facebook.com/reykjavikpride
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REGNBOGAÞRÁÐURINN Á ÞJÓÐMINJASAFNI ÍSLANDS
THE RAINBOW GUIDE AT THE NATIONAL MUSEUM
Þjóðminjasafni Íslands, Suðurgötu
41, sunnudaginn 12. ágúst kl. 13:00.
Aðgangur ókeypis.
The National Museum, Suðurgata 41,
Sunday 12 August at 1:00 p.m.
Free admission.
Í tilefni af 40 ára afmæli Samtakanna ‘78 verður næsta
vetur boðið upp á hinsegin vegvísi um grunnsýningu
Þjóðminjasafns Íslands, Þjóð verður til - menning og samfélag
í 1200 ár. Á Hinsegin dögum verður verkefnið kynnt og
fulltrúar þess leiða gesti í gegnum sýninguna. Markmiðið með
Regnbogaþræðinum er að miðla upplýsingum um hinsegin líf
og tilveru í Íslandssögunni, sýna hvernig hugmyndir um kyn
og kynhneigð taka á sig ýmsar myndir á ólíkum tímum og ekki
síst að spyrja spurninga, skoða hið ósagða og hvetja gesti til
gagnrýninnar hugsunar. Að verkefninu standa Samtökin ‘78 og
Þjóðminjasafn Íslands. Leiðsögnin fer fram á íslensku. Verið öll
velkomin – aðgangur er ókeypis fyrir leiðsagnargesti.

The Rainbow Guide, a queer guide to The National Museum of
Iceland’s permanent exhibition, Making of a Nation - Heritage and
History in Iceland, will be launched in the fall of 2018, celebrating
the 40 year anniversary of the founding of Samtökin ‘78. The project
will be introduced at Reykjavik Pride and members of the organising
team will guide guests through the exhibition. The project’s goal is to
distribute information about queer lives in Icelandic history, inform
visitors of how ideas and conceptions of sex, gender and sexuality
change over time, and ultimately to ask questions, think about what
is left unsaid and encourage critical thinking. The Rainbow Guide is
organised by Samtökin ‘78 and The National Museum of Iceland. All
are welcome – admission is free for those who attend the guided tour.
Event in Icelandic.
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REGNBOGAHÁTÍÐ FJÖLSKYLDUNNAR
FAMILY RAINBOW FESTIVAL
Klambratúni, sunnudaginn 12.
ágúst kl. 14:00. Aðgangur ókeypis.
Klambratún, Sunday 12 August at
2:00 p.m. Free admission.

Regnbogahátíð fjölskyldunnar verður haldin á
Klambratúni við Kjarvalsstaði líkt og síðustu ár. Hinsegin
foreldrar ásamt Hinsegin dögum bjóða upp á skemmtilega
dagskrá fyrir gesti á öllum aldri. Skemmtiatriði, leikir og
góðgæti fyrir unga sem aldna. Við hlökkum til að sjá ykkur!

The Family Rainbow festival will take place at Klambratún
park by Kjarvalsstaðir museum. Queer parents along with
Reykjavík Pride will offer a colourful programme for guests
of all ages. Entertainment, outdoor games and something to
eat for everyone. We look forward to seeing you there!

VIÐBURÐUR / EVENTS

ÞYNNKUBÍÓ / KINKY BOOTS
HUNGOVER MOVIE NIGHT
Stúdentakjallaranum, Sæmundargötu
4, sunnudaginn 12. ágúst kl. 17:00.
Aðgangur ókeypis.
Stúdentakjallarinn, University of Iceland,
Sunday 12 August at 5:00 p.m. Free admission.
Er þunnudagur? Brá þér smá þegar þú leist í spegil í morgun?
Eftir alla gleðina rennur það upp fyrir okkur að á morgun er
mánudagur og Hinsegin dögum 2018 er lokið! Þá er bara
eitt í stöðunni – að líta við í Stúdentakjallaranum og hleypa
tilfinningunum út yfir mynd um drottningar á háum hælum,
með þynnkumat og afréttara við höndina. Hér er sko ekkert
dress code! Sólgleraugu, hettupeysur og joggingbuxur
velkomin. Frítt inn og góð verð á barnum.

No energy left? Woke up with a stranger? Realizing that tomorrow
is Monday can be a shock. We want to say goodbye and thank
you in the most appropriate manner: by watching a movie about
queens on heels, grabbing a burger and maybe even one last drink!
We promise it will make your hangovers more tolerable. Absolutely
no dress code – sunglasses, hoodies and comfy pants are welcome!
Free admission and good prices on hangover food and drinks.
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GLEÐILEGA

HÁTÍÐ!
#REYKJAVIKPRIDE

Tómas Magnús Tómasson 23. maí 1954 – 23. janúar 2018

Í MINNINGU TOMMA TOMM EÐA
HOMMA HOMM
Tómas Magnús Tómasson, sem alltaf var
kallaður Tommi Tomm, féll frá í janúar
á þessu ári eftir snarpa baráttu við
krabbamein en hann hefði orðið 64 ára
hinn 23. maí. Tommi var þekktastur fyrir
framlag sitt til íslenskrar tónlistar með
Stuðmönnum og Þursaflokknum en
hann kom einnig að gerð fleiri platna en
flestir aðrir Íslendingar sem bassaleikari
og upptökustjóri.
Ég hafði átt kunningskap við Tomma í
mörg ár þegar ég ásamt fámennum hópi
komum Hinsegin dögum í Reykjavík á
laggirnar undir því nafni árið 2000. Við
leituðum til fjölda tónlistarmanna og
annarra listamanna um að koma fram og
var það yfirleitt auðsótt en Tommi bauð
sig fram að fyrra bragði. Hann sagðist
ætla að skella í hljómsveit fyrir hátíðina
og í mörg ár kom hann með ný atriði og
hljómsveitir undir alls kyns nöfnum.
Svo kom að því að hann bauð Stuðmenn
fram á einum af okkar fyrstu hátíðum. Í

útför hans í Hallgrímskirkju, þar sem vinir
hans úr Stuðmönnum og Þursaflokknum
fóru framarlega í tónlistarflutningi og
minningarorðum, mátti skilja á Jakobi
Magnússyni að Tommi hafi eiginlega
tilkynnt félögum sínum í hljómsveitinni
að Stuðmenn yrðu á Hinsegin dögum.
Það var svo mjög í anda Tomma að hann
gaf sjálfum sér nafnið Hommi Homm
þegar hann kom fram á Hinsegin dögum
og skírði aðra meðlimi Stuðmanna nýjum
gay-nöfnum þegar þeir stigu á stokk.
Tommi var nefnilega einn mesti húmoristi
sem ég hef kynnst og gamansögur af
honum sjálfum og öðru fólki spruttu frá
honum þegar maður hitti hann.
En þótt Tommi hafi verið mikill sprellari
og grallari var hann í raun mjög prívat
maður með sig og einkalíf sitt. Það þýddi
hins vegar ekki að hann væri í neinum
felum og hann var alla tíð mjög skotinn
í og stoltur af manninum sínum honum
Magga, eða Magnúsi Gísla Arnarsyni.
Tommi var nefnilega líka Hommi Homm.

Tommi var snillingur á mörgum
sviðum og úrræðagóður þegar leitað
var til hans með ýmislegt sem kom að
skemmtiatriðum á Hinsegin dögum.
Hann var líka mjög hlýr og góður vinur
og því ákaflega þægilegt að vera í návist
hans. Ég þakka honum samfylgdina í
gegnum árin. Minningarnar um hann
kalla fram notalega tilfinningu, bros,
virðingu og ást.
Fyrir hönd Hinsegin daga þann rúma
áratug sem ég fór fyrir þeim þakka
ég honum ómetanlegt framlag til
hátíðarinnar og votta Magga og öðrum
vinum og vandamönnum mína dýpstu
samúð. Hann var kræfur karl og góður
hann Tommi Tomm.
Heimir Már Pétursson

Guðni Baldursson 4. mars 1950 – 8. júlí 2017

BJARTASTA HERBERGIÐ Í BÆNUM
Staðurinn þar sem margir hittu Guðna
Baldursson fyrst lét ekki mikið yfir sér,
gluggalaust kjallaraherbergi í Garðastræti
2, en í hugum þeirra sem komu þangað
var það samt bjartasta herbergið í bænum,
griðastaður fullur af björtum vonum og
baráttuþreki. Þetta var fyrsta húsnæði
Samtakanna ‘78 og þar tók Guðni á
móti félögum með alúð og vinsemd og
morgunbjartur baráttuandinn var ekki síst
honum að þakka.

36

Guðni var fyrsti formaður Samtakanna,
vann ötullega fyrir þau og opnaði heimili
sitt fyrir félögum svo það var stundum
eins og félagsheimili. Hann var vel lesinn
og fróðleiksfús og fylgdist vel með þróun
í baráttu samkynhneigðra erlendis, aflaði
sér fræðibóka og var áskrifandi að fjölda
gay tímarita sem sáust annars hvergi hér
á landi.
Á vettvangi Samtakanna upp úr 1980
kynntist Guðni tilvonandi eiginmanni
sínum, Helga Viðari Magnússyni

(1955–2003). Helgi var opinn og víðsýnn
og elskaði að hafa fólk og líf í kringum
sig. Það var ekki síst Helga að þakka að
heimili þeirra varð fljótlega sambland
af fræðasetri og félagsmiðstöð og svo
skemmtistað um helgar.
Guðni var vel gefinn; þekking og
rökhugsun voru honum kærari en að taka
tilfinningalega afstöðu. Þegar á móti blés
stóð hann fastur fyrir og lét ekki rugga
bátnum. Guðni lék á als oddi í góðra vina
hópi, fyndinn og klár, en í fjölmenni fann
hann sig síður. Þegar Samtökunum óx
fiskur um hrygg og fjölgaði í félaginu

veittist Guðna erfitt að mynda tengsl við
nýju félagsmennina og breyttar áherslur í
félagsstarfinu og baráttunni.
Guðni var óþreytandi að skrifa fræðandi
greinar í blöð og brást við þegar
samkynhneigðir voru beittir misrétti eða
ofbeldi. Hann hikaði ekki við að standa
fyrir málstaðnum undir nafni og með
mynd sem var engan veginn sjálfsagt á
þessum árum. Hvernig ástandið var sést
til dæmis á því að í byrjun árs 1983 var
Guðna (ásamt öðrum samkynhneigðum)
meinaður aðgangur að skemmtistaðnum
Óðali við Austurvöll. Guðni var beittur
ofbeldi af dyravörðum staðarins og hann
kærði þá til lögreglu. Sú kæra var nýjung
þótt árangurinn hafi verið rýr sem vænta
mátti eins og staða samkynhneigðra var á
þeim tíma.

Guðni var hugaður baráttumaður. Hann
var ekki bara formaður Samtakanna ‘78
frá stofnun til 1985 heldur starfaði hann
ótrauður eftir það að réttindabaráttu
í nefndum á vegum Alþingis og var
næstum þrjá áratugi í stjórn HIV-Íslands.
Nú þegar við minnumst Guðna
Baldurssonar er okkur efst í huga að þakka
fyrir allt hans mikla og óeigingjarna starf.
Eftir situr minningin um góðan dreng og
félaga.
Böðvar Björnsson

Percy B. Stefánsson 13. september 1947 – 14. apríl 2018

LJÚFLINGUR KVADDUR

Dauðinn veldur oftar en ekki harmi, en
hugsunin um hinn látna getur jafnframt vakið
hlýju, gleði og einnig bros. Þannig líður mér
er ég hugsa um Percy. Samskipti okkar voru
fremur tilviljanakennd í upphafi en byggð á
trausti.
Mannréttindabarátta snýst um réttinn
til lífsins, á þeirri hillu var Percy. Hann tók
þátt í mannréttindabaráttu Samtakanna
‘78, sat í stjórn í nokkur ár og lagði sitt af
mörkum. Gegndi starfi forstöðumanns
Byggingarsjóðs verkamanna í 18 ár, taldi
að sérhver manneskja ætti rétt á öruggu
húsnæði. Þann 27. júní 1996 öðluðust
hjúskaparlög fyrir samkynhneigða gildi,
Percy og sambýlismaður hans voru meðal
þeirra fjögurra para sem gengu í staðfesta
sambúð þann dag.
Percy var einn af stofnfélögum
Alnæmissamtakanna – nú HIV-Ísland – árið
1988 og í og með störfum mínum fyrir
Alnæmissamtökin lágu leiðir okkar saman
á skipulagðari og einbeittari hátt en áður.

Á vegum Alnæmissamtakanna hafði
farið fram fræðslustarf í grunnskólum,
en ekki verið bolmagn til að fara um
landið allt. Veturinn 2001–02 var unnið að
útfærslu hugmynda og leitað hófanna að
fjárhagsstuðningi. Landlæknisembættið
brást vel við sem og Hjálparstarf
kirkjunnar sem lét hluta af páskasöfnun
sinni renna til þessa fræðsluverkefnis.
Verkefnið fól í sér að rætt yrði við níundu
og tíundu bekkinga, þannig að unnt yrði
að fara í alla grunnskóla annað hvert ár.
Þá var að hefjast handa við skipulagningu
og leita einstaklinga sem væru hæfir
og reiðubúnir til verksins. Allt lá fyrir
við fyrsta útkall 21. október 2002 –
Norðurland eystra, Austurland, Vestfirðir
– búið að ræða við skólastjórnendur –
tímasetningar á hreinu – dótið allt tilbúið
í réttri röð – gistingar klárar – einungis
veðrið sem gæti sett strik í reikninginn!
Percy tók Norðurland eystra, byrjaði á
Vopnafirði, lenti í blindbyl og keyrði út
af, sagði mér frá því seinna – þannig að
ég færi nú ekki í pat! En allt hafðist og
í lok ferðar hafði hann lagt að baki 26
grunnskóla, með um 770 nemendum,
sums staðar mættu 8. bekkingar einnig,
skólastjórnendur réðu slíku, fjöldinn var
afar misjafn eftir stöðum, frá þremur upp
í 125.
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Við vorum stundum spurð hvort ekki væri
einfaldara að fara bara í fjölmennustu
skólana. Okkar leiðarljós var að hver og
einn nemandi skipti máli og ætti rétt á
fræðslu. Þeirra væri framtíðin, vonandi
hvers og eins. Percy fór í fleiri skóla
þennan vetur, en verkefninu lauk 22. maí
2003 í Ölduselsskóla. Í ársbyrjun 2005
var Percy aftur reiðubúinn til fræðslu,
en vegna verkfalls grunnskólakennara
haustið 2004 var ekki unnt að hefjast
handa fyrr en eftir áramót. Veturinn
2006–07 var enn haldið af stað og Percy
með að vanda.
Það var afar gott og gefandi að vinna
með Percy, heilindin algjör, húmorinn á
sínum stað og þessi blíðu augu. En við
vitum að á stundum getur reynst erfitt
að vera trúr eigin sjálfi, standa á sínu,
horfa í spegilinn, kinka kolli, jafnvel skutla
fingurkossi. Svartnætti geta komið upp,
það er eðlilegt, ekki síst segi samfélagið –
svei þér!
Þá er nauðsynlegt að eiga góða að.
Percy átti góða að og það var gott að eiga
Percy að.
Birna Þórðardóttir

Gleðigangan
The Pride Parade
Frá tónlistarhúsinu Hörpu,
laugardaginn 11. ágúst kl. 14:00.

From Harpa Concert Hall,
Saturday 11 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.

Gangan leggur af stað frá gatnamótum
Sæbrautar og Faxagötu stundvíslega kl.
14 og bíður ekki eftir neinum. Gengið
verður eftir Kalkofnsvegi, Lækjargötu,
Fríkirkjuvegi og endað á Sóleyjargötu.
Þá taka við glæsilegir útitónleikar í
Hljómskálagarðinum (sjá kort bls. 40–41).

Uppstilling og gönguleið
Uppstilling göngunnar verður frá
kl. 12 á Sæbraut, austan Faxagötu,
í nágrenni tónlistarhússins Hörpu.

Skráning og þátttaka
Þátttakendur sem ætla að vera með atriði
í gleðigöngunni skulu sækja um það
til Hinsegin daga eigi síðar en 1. ágúst.
Nauðsynlegt er að skrá atriði með því
að fylla út rafrænt umsóknareyðublað
sem finna má á www.hinsegindagar.is/
gledigangan. Nánari upplýsingar veita
göngustjórarnir Eva Jóa, Steina, Lilja,
Anna og Þórhallur, en hægt er að senda
þeim póst á gongustjorn@hinsegindagar.
is. Öryggisstjóri er Eva Jóa og hægt er að
senda henni spurningar varðandi öryggi
í göngunni í pósti á netfangið evajoa@
hinsegindagar.is.
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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 ganga með, en hafa ekki sótt
um þátttöku og eru ekki með sérstakt
atriði, bíði 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. Brot á þessum reglum verður til þess
að atriði er hafnað eða vísað úr göngunni.
Gleðigöngupotturinn
Með samstarfssamningi Hinsegin daga
og Landsbankans varð til sérstakur
styrktarpottur gleðigöngunnar. Pottinum
er ætlað að styrkja einstaklinga og hópa
til þátttöku í gleðigöngunni og þannig
m.a. aðstoða þátttakendur við að standa
straum af kostnaði við hönnun atriða,
leigu ökutækja, efniskaup og fleira.
Dómnefnd velur styrkþega úr
innsendum umsóknum og úthlutar
styrkjum með það að markmiði að
styðja framúrskarandi hugmyndir til

framkvæmda. Miðað er við að fjárhæðir
styrkja úr Gleðigöngupottinum
séu á bilinu 100.000–500.000 kr.
Dómnefndin hefur heimild til að halda
eftir að hámarki 200.000 kr. til veitingar
hvatningarverðlauna að hátíð lokinni.
Þar með hafa allir styrkir og verðlaun
Hinsegin daga verið færð undir einn hatt
og því er ekki hægt að sækja um aðra
styrki eða endurgreiðslu kostnaðar vegna
þátttöku í gleðigöngu Hinsegin daga.
Auglýst var eftir umsóknum í maí
og umsóknarfrestur rann út 11. júní.
Áhugasamir þátttakendur eru hvattir til
að fylgjast með og sækja um á næsta ári.
Sjá nánar á hinsegindagar.is/styrkir.
The Pride Parade
Groups that wish to participate in the
parade must apply to Reykjavik Pride
before the 1st of August by filling out a form
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which can be found on the website,
www.reykjavikpride.is. For further
information about the parade, please
contact the parade managers Eva, Steina,
Lilja, Anna and Þórhallur by e-mail at
gongustjorn@hinsegindagar.is. The parade
staging area is at Sæbraut, near Harpa
Concert Hall, from 12 a.m. The parade
starts at 2 p.m. sharp and goes from the
intersection of Sæbraut and Faxastígur,
through Kalkofnsvegur, Lækjargata, and
Fríkirkjuvegur. The parade concludes at
Sóleyjargata near Hljómskálagarður, where
an outdoor concert will then take place.
Að gefnu tilefni minnum við á að ófiðraðir
steggir og fjaðralausar gæsir eru ekki
velkomin í gleðigöngu Hinsegin daga.
Við göngum í þágu mannréttinda og
mannvirðingar og biðjum gæsa- og
steggjapartí vinsamlegast að virða það
og finna sér annan vettvang.

Þjóðminjasafn Íslands og Safnahúsið,
sem er hluti af Þjóðminjasafni, eru
samstarfsaðilar Hinsegin daga.

VAT
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Dagar
dragsins
Hér er litið á íslensku dragsenuna og þróun
hennar seinustu tvo áratugi. Rætt er við
Georg Erlingsson Merritt, skipuleggjanda
Draggkeppni Íslands árin 1999 til 2015, og
Sigurð Heimi Starr Guðjónsson, sem er
einn af stofnendum fjöllistahópsins DragSúgs og hefur gert garðinn frægan sem
dragdrottningin Gógó Starr. Höfundur
greinar er Sólveig Johnsen.

Drag er góð
skemmtun

Draggkeppni Íslands
og aukinn sýnileiki
Draggkeppni Íslands var haldin í fyrsta
sinn á skemmtistaðnum Nellý‘s Café árið
1997. Georg Merritt Erlingsson tók þátt í
keppninni ári síðar sem dragdrottningin
Keiko og bar sigur úr býtum. Hann tók
síðan við skipulagningu keppninnar árið
1999 og hefur haldið utan um hana allar
götur síðan en keppnin var seinast haldin
árið 2015. Að sögn Georgs var lítil
dragmenning til staðar á Íslandi á þeim
tíma þegar keppnin varð til og viss

Georg Merritt Erlingsson aka Keiko. Mynd úr einkasafni.

Á Íslandi og víðar hefur drag lengi verið
viðloðandi skemmtanalíf hinsegin
fólks. Í dag fylgist stór og fjölbreyttur
hópur fólks með dragi og hefur það
hlotið auknar vinsældir á alþjóðlegum
vettvangi í tengslum við bandarísku
raunveruleikaþættina RuPaul‘s Drag
Race, sem hafa verið sýndir frá árinu
2009. Aukinn sýnileiki hinsegin fólks
og opnari umræða hefur orðið til þess
að dragmenning á Íslandi hefur þróast
úr því að vera tiltölulega lítill, falinn
og lokaður menningarkimi í að höfða
til breiðs hóps áhorfenda, bæði innan
hinsegin samfélagsins og utan þess. Í
dag eru dragviðburðir af ýmsu tagi fastur
liður í skemmtanalífi Reykjavíkur og mikill
metnaður ræður för í dragsenunni, sem
í ár átti í fyrsta sinn fulltrúa á stærstu
dragráðstefnu heims, RuPaul‘s DragCon í
Los Angeles.
Þegar litið er yfir sögu drags á
Íslandi er ljóst að þótt það hafi lengi
verið til staðar í skemmtanalífinu hafa
tilviljanakenndar orkusprautur hleypt lífi
í senuna á mismunandi tímum og gert
dragi hátt undir höfði. Þar má til dæmis
nefna draghópinn Dýfurnar, sem tróð
upp á hinum líflega skemmtistað 22 um
hverja helgi í lok níunda áratugarins,
og metnaðarfullar dragsýningar sem
haldnar voru á Moulin Rouge í byrjun þess
tíunda. Draggkeppni Íslands var síðan
stofnuð árið 1997 og markaði ákveðin
kaflaskil í sögu drags hér á landi þar sem
hún jók sýnileika þess mjög en keppnin
var haldin árlega (fyrir utan hlé árið
2004) fram til ársins 2015. Eftir það var
fjöllistahópurinn Drag-Súgur stofnaður
og hann hefur verið helsti drifkrafturinn
í uppbyggingu íslensku dragsenunnar
síðan. Í dag er áhorfendahópurinn stór
og draglistafólk af ýmsum kynjum og
kynhneigðum hefur brotist langt út fyrir
þann ramma sem þekktist á Íslandi fyrir
tveimur áratugum síðan.

ládeyða hafði ríkt eftir að Moulin
Rouge-tímabilinu lauk. Keppnin skapaði
umræðu um drag og eðli þess, hún
þróaðist smám saman, stækkaði og
aðlagaðist dragmenningu á
alþjóðavettvangi. „Það hefði ekki verið
hægt að hoppa beint út í djúpu laugina,
beint í það sem er í gangi í dag. En í þá tíð
leyfðum við okkur jafnframt að gera
ýmislegt sem væri ekki vel séð í dag,“
útskýrir Georg en það hversu tíðarandinn
er breyttur sést skýrt í dragmenningu
landsins.
Lykilatriði í þeim áhrifum sem
Draggkeppni Íslands hefur haft er aukinn
sýnileiki. Fyrst var keppnin haldin á
skemmtistöðum en hún sprengdi þá
utan af sér einn á fætur öðrum.
Gæðastaðallinn hækkaði, metnaðurinn
jókst og keppnin sjálf stækkaði. Svo fór
að hún var haldin í langtum stærra
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húsnæði og laðaði að sér mun fleiri
áhorfendur en í upphafi, m.a. í
Eldborgarsal Hörpu. Fjölmiðlar fylgdust
grannt með, ljósmyndarar slógust um að
fá að taka myndir á keppninni og
sjónvarpsþættir Skjás Eins – Djúpa Laugin
og Sílikon – buðu draglistafólki til sín.
Þetta hafði í för með sér að ungt fólk
kynntist dragi í auknum mæli og margir
grunn- og menntaskólar fóru að halda
sínar eigin dragkeppnir. Á fyrstu árum
Draggkeppninnar voru áhorfendur að
miklu leyti vinir og vandamenn
keppenda, ásamt fólki sem var virkt í
skemmtanalífinu. „Seinna meir var þetta
orðin öll flóran, frændur og frænkur, afar
og ömmur að mæta. Ég hef meira að
segja leyft unglingum að koma með
foreldrum sínum á keppnisdegi og
fylgjast með undirbúningnum baksviðs,
undir leiðsögn, þannig að þau skilji betur

hvað er í gangi og opni augun meira. Það
er hollt fyrir bæði börn og foreldra,“ segir
Georg.
Einnig varð drag sýnilegra á götum
úti: „Árið 1997 var Menningarnótt í
Reykjavík líka að hefjast, þannig að margt
spennandi gerðist í einu. Allt í einu birtist
fullt af fólki sem hafði ekki verið sýnilegt
út á við áður, fólk var úti á götu í fullu
dragi, svipað og er að gerast í dag.“
Skemmtistaðurinn 22 var að sögn Georgs
eins og félagsheimili á þessum tíma og
allt þar til staðurinn lokaði – þar hittist
ungt hinsegin fólk og myndaði samfélag.
Á Spotlight voru sömuleiðis haldnir
ýmiskonar viðburðir og þemakvöld þar
sem fólk klæddi sig upp; afskaplega lífleg
hinsegin sena var þar til staðar um tíma:
„Þar var hálfgerð Studio 54-stemming.“
Georg segir umræðuna hafa opnast
mikið og smám saman hafi almenningur
tekið við sér og fengið aukinn skilning á
eðli drags. „Við þurftum að kynna okkur
og svara sömu spurningunum aftur og
aftur, til dæmis í fjölmiðlum,“ útskýrir
hann. „Þróunin hefur verið mikil síðan og
fólk hefur smám saman áttað sig betur á
hvernig hlutirnir virka. Draggkeppnin
hefur vakið mikla athygli og verið góður
stökkpallur fyrir ansi marga, titillinn er
ákveðinn stimpill sem hægt er að nota til
að vekja athygli á sér og fá
viðurkenningu.“

Aukinn
fjölbreytileiki á
sviðinu

Myndir úr Draggkeppni Íslands. Ljósmyndarar: Brjánn Baldursson og Gísli Friðrik
Sigurðsson

Fyrstu árin sem keppnin var haldin voru
það eingöngu drottningar sem tóku þátt.
Einn titill var í boði, Draggdrottning
Íslands. Árið 2005 voru síðan dragkóngar
einnig boðnir velkomnir í keppnina og
Draggkóngur Íslands krýndur í fyrsta
sinn. Skipulaginu var í kjölfarið breytt og
tveir titlar hafðir í boði, Draggdrottning
Íslands og Draggkóngur Íslands, þannig
að ekki þyrfti að velja á milli. „Það voru
ekki allir hrifnir af því að kóngar væru
orðnir áberandi,“ segir Georg „en mér var
alveg sama um það, þeir voru komnir til
að vera. Þeir komu inn með drag af nýju
tagi og voru margir mjög frumlegir.“
Kvenkyns drottningar (stundum
kallaðar bio-drottningar), sem spilað hafa
stórt hlutverk í dragsenu Íslands seinustu
2–3 ár, komu aldrei við sögu sem
keppendur í Draggkeppninni. Þær tóku
þó þátt í skemmtiatriðum og sem
aukaleikarar eða dansarar í atriðum
keppenda. „Það var helst um 2015 sem
ég fékk á tilfinninguna að fólk gæti verið
móttækilegt fyrir kvenkyns drottningum,“
segir Georg en þar sem hann flutti frá
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Íslandi skömmu síðar varð ekki úr því að
keppnin væri haldin á ný með kvenkyns
drottningar meðal keppenda. „Það var
aldrei sértitill fyrir þær og það var raunar
ákveðið skipulagsatriði því það er ekki
gott að hafa of marga titla. Ég hefði
líklega leyst það með því að hafa áfram
tvo titla, keppt væri í að vera kóngur eða
drottning og kyn keppandans væri
algjört aukaatriði. Ef kvenkyns drottning
hefði unnið hefði það bara verið
skemmtileg fjölmiðlaumræða. Drag hefur
í mínum huga ekki eitt einasta boundary.“

Drag, hefðir og
pólitík
Georg segist álíta draghugtakið afar
víðtækt. „Þú ert að skapa aðra útgáfu af
sjálfum þér, framlengingu eða alter-egó.
Það eru margar leiðir til að skilgreina
hvað er rétt eða gott í þessu og hægt að
fara í hvaða átt sem er, fólk er að læra á
sjálft sig og fólkið í kringum sig, það er að
tjá sig.“ Hann segir jafnframt að svið sé
ekki alltaf nauðsynlegt, þótt drag sé í eðli
sínu sviðslistaform. „Þú getur labbað
niður götuna eða hreinlega sest inn á
kaffihús og fengið þér kaffi og skapað
ákveðna yfirlýsingu með því.“
Georg var meðlimur í
Hommaleikhúsinu Hégóma, sem var með
reglulegar sýningar á árunum 2004–5,
m.a. dragkabarett á hverju
laugardagskvöldi í rúma fjóra mánuði
sumarið 2004, með ný atriði í hvert sinn.
Hópurinn gaf auk þess út plötu með
eigin sönglögum og Georg telur víst að
nálgun þeirra myndi mæta mikilli
mótspyrnu í dag: „Við gengum fram af
fólki og ýttum á mörkin alls staðar.“
Tíðarandinn hafi breyst síðan og nú séu
mun skýrari mörk milli þess sem er í lagi
og þess sem er það ekki. Með draginu sé
hins vegar hægt að fá fólk til að hugsa og
hlæja: „Drag er til þess að sparka í andlitið
á fólki, það fær fólk til að hlæja, það er
hægt að gera grín að öllu.“
Drag getur líka verið pólitískt og
Georg segir frá áhrifamiklu atriði hans og
Skjaldar Eyfjörð á stóra sviðinu á Hinsegin
dögum árið 2004. Þá höfðu samkynja
hjónabönd ekki enn verið leyfð á Íslandi
og atriðið snerist um að benda á þetta
misrétti. Þeir gengu inn á sviðið hönd í
hönd, Skjöldur í fullu dragi og Georg í
jakkafötum, „Broadway-style“, syngjandi:
„Ef ég mætti giftast þér“. Þeir voru svo
gefnir saman á sviðinu á meðan
dragdrottningar fleygðu glitrandi
konfetti út um allt. „Þetta var mjög
fallegt,“ segir Georg en þess má geta að
samkynja hjónabönd voru ekki leyfð í
íslenskum lögum fyrr en 27. júní 2010.

Dragdrottning að
norðan kemur til
Reykjavíkur
Sigurður Heimir Starr Guðjónsson er
áberandi í íslensku dragsenunni í dag
sem dragdrottningin Gógó Starr. Hann er
tuttugu og fjögurra ára gamall og kemur
frá Akureyri, þar sem hann stofnaði ásamt
fleirum Dragkeppni Norðurlands árið
2011. „Þetta byrjaði í rauninni sem „flipp“
í vinahópnum en síðan bara mættu
áhorfendur þannig að við ákváðum að
gera þetta árlega og búa til alvöru
skemmtun,“ útskýrir Sigurður.
Hann byrjaði af fullri alvöru í dragi
eftir þetta, vann Dragkeppni Norðurlands
árið 2013 og flutti til Reykjavíkur ári síðar.
„Ég hafði stórborgardrauma um
Reykjavík, fjölskyldan fór sjaldan suður
og ég þekkti mjög fáa,“ segir hann. „Ég
var viss um að hér væri allt í gangi, allt
menningarlífið og öll hinseginsenan,
hellingur af dragi og hér gæti ég komið
fram og fundið minn stað. Þegar ég kom
suður áttaði ég mig á að þetta var ekki
raunin, það var ekki raunveruleg
dragsena til staðar. Það var vissulega
Draggkeppni Íslands einu sinni á ári en
lítið var í gangi í hinsegin lífinu árið um
kring og aðeins einn hinsegin
skemmtistaður – regnbogaskreyttur en
að öðru leyti bara venjulegur dansstaður.“
Þegar Sigurður hafði komið sér fyrir
einsetti hann sér að vinna Draggkeppni
Íslands og nýta titilinn til þess að hrista
upp í hinseginsenu borgarinnar. Það
gekk eftir og Gógó Starr varð
Draggdrottning Íslands árið 2015.
Keppnin hefur ekki verið haldin síðan og
Sigurður heldur því enn titlinum.

Drag-Súgur verður til
Skömmu áður en Draggkeppni
Íslands 2015 fór fram stofnaði Ólafur
Helgi Móberg, einnig þekktur sem
dragdrottningin Starina, Facebookhóp sem kallaðist Hommaspjallið. Þar
kom upp umræða um skort á hinsegin
viðburðum, sem varð til þess að
skipulagðir voru hittingar á kaffihúsum
þar sem yngri og eldri meðlimir senunnar
gætu komið saman, tengst og deilt
upplýsingum. Þar komst Sigurður í kynni
við virka meðlimi hinsegin samfélagsins.
Hann sjálfur, Hafsteinn Himinljómi
Regínuson og Þórhallur Hafþórsson
ákváðu að láta slag standa og halda eigin
dragviðburð í nóvember það sama ár
undir heitinu Drag-Súgur. Þeir smöluðu
saman um tíu manns til þess að taka þátt
í sýningunni og fengu sjálfan Pál Óskar til
þess að leggja hönd á plóg. „Við vissum
ekkert hvert þetta myndi fara, við vildum
bjóða alla velkomna og auglýsa eins vel
og við gætum en á sama tíma einbeita
okkur líka að hinsegin senunni og
dragsýningunni sem hinsegin viðburði.
Þetta sprakk svo alveg út og varð að
mánaðarlegum viðburði sem er enn í
gangi í dag,“ segir Sigurður.
Í fyrstu var talsvert um lifandi tónlist
og andi kabarettsins sveif yfir vötnum
en smám saman þróaðist Drag-Súgur
í að vera nær eingöngu dragsýning.
Gríðarmargir hafa áhuga á að taka þátt
og koma fram, sem varð til þess að sett
var á laggirnar önnur mánaðarleg sýning,
svokallað Drag-Lab, þar sem aðgangur er
ókeypis og tilraunastarfsemi í hávegum
höfð. „Þar er fólk að þjálfa sig í að koma
fram, prufa eitthvað nýtt og sumir eru að
koma fram í algjörlega fyrsta skipti. Þetta
er magnað,“ segir Sigurður. Hann segir
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gæðastaðalinn hafa hækkað stöðugt og
sífellt meiri metnaður sé lagður í sýningar
Drag-Súgs en hópurinn hefur komið fram
við ýmis tækifæri auk reglubundinna
sýninga, m.a. á afar veglegum sýningum
á Hinsegin dögum: „Mér finnst
gæðastaðallinn í íslensku skemmtanalífi
almennt vera mjög hár, fólk veit hvað það
vill og veit hvað það er að borga fyrir. Það
vill gæðaskemmtun og það er það sem
við gerum.“ Í kjölfar vinsælda Drag-Súgs
hafa fleiri reglulegir dragviðburðir bæst
við hinsegin skemmtanalíf Reykjavíkur:
Lip-Sync Karaoke er haldið vikulega, fólk
horfir saman á RuPaul‘s Drag Race og
reglulega kemur erlent draglistafólk fram
á skemmtistöðum borgarinnar.

Opnara samfélag
endurspeglast í
dragsenunni
Sigurður segir vinsældir drags ná út
fyrir hinsegin senuna og rúmlega það.
„Mér finnst að síðan 2014–15 hafi
meginstraumurinn farið að sýna dragi
meiri athygli. Við reiknuðum með að
áhorfendahópurinn okkar í Drag-Súgi
yrði bara frekar lítill hópur af hinsegin
fólki en svo var strax allt troðfullt af öðru
fólki, sérstaklega gagnkynhneigðum
konum sem höfðu mikinn áhuga á
dragi og sáu dragsýninguna fyrst og
fremst sem góða skemmtun. Það var
ekki fyrr en um ári seinna, þegar DragSúgur hafði fest sig í sessi, sem hinsegin
samfélagið fór að verða áberandi í
áhorfendahópnum líka.“ Að sögn
Sigurðar hefur sífellt yngra fólk einnig
áhuga á dragi, sérstaklega í gegnum
samfélagsmiðlana, en þetta telur hann

Myndir af sýningum Drag-Súgs, eftir Kaspars Bekeris

afar jákvæða þróun. Drag sé orðið frekar
viðurkennt í íslensku samfélagi og fólk
þurfi ekki að vera hinsegin til þess að
mæta á dragsýningar eða koma fram
í dragi. Hann segir þó meiri líkur á því
að fólk velji þetta listform ef það er
hinsegin, þetta sé að miklu leyti spurning
um tengingu við eigin kyngervi, vilja til
að leika með það og gera skemmtun
úr því, fyrir aðra til að njóta. Drag
sé því fullkomlega opið fyrir öllum
kynjum, kynhlutverkum, ímyndum og
kynhneigðum.

Litríkt listafólk og
fjölbreytt nálgun
Í dragsenu dagsins í dag lifir og hrærist
fólk af ýmsu tagi; dragdrottningar
og dragkóngar af hvaða kyni sem er
ásamt öðru hinsegin listafólki, til dæmis
tónlistarfólki sem blandar kynusla eða
dragi inn í tónlist sína og sviðsframkomu.
Mörkin eru fljótandi og senan er í sífelldri
þróun. Sigurður lýsir mismunandi nálgun
listafólks að forminu: „Í dragheiminum
einbeita sumir sér aðallega að útlitinu
og glamúrnum, aðrir að því að gera gott
grín. Flest erum við þó að leika okkur
einhvers staðar þarna á milli. Fólk leikur
sér með karaktertýpu, tekur hana langt
eða stutt og setur hana í mismunandi
samhengi. Sumir syngja, aðrir lipsync-a,
sumir dansa og aðrir ekki, sumir gera
líkamlegt grín, aðrir eru bara ótrúlega
„gordjöss“. Fólk nýtir aðrar tengingar,
reynslu eða hæfileika, til dæmis
hljóðfæraleik, dans eða bara að kunna
mjög vel að spila bingó!“
Dragpersónur listafólksins eru
í sumum tilvikum framlengingar af
þeim sjálfum og í öðrum eitthvað alveg

nýtt og ólíkt þeirra eigin persónuleika.
Fólk prufar sig áfram með eiginleika
og persónutýpur sem annars fá
ekki að líta dagsins ljós og brýtur
niður staðalímyndir um kyngervi og
kynhlutverk í leiðinni. „Ég áttaði mig ekki
á því alveg í byrjun en Gógó Starr varð til
sem algjör framlenging af mér sjálfum,
ég var að leyfa mér að vera ég allur og
meira til,“ segir Sigurður. „Þegar ég lít til
baka sé ég að ég lærði mjög mikið um
sjálfan mig og af sjálfum mér í gegnum
dragið og af því að vera Gógó, vera með
sjálfsöryggi through the roof, koma fram
og hafa gaman og leyfa mér að njóta
mín í mínum líkama. Að taka þetta allt
yfir í mitt daglega líf gerði mjög mikið
fyrir mig, í dag er Gógó aðeins dempaðri
karakter en hún var fyrst og Siggi í sínu
daglega lífi er miklu ýktari karakter
heldur en áður, þannig að bilið á milli er
orðið miklu styttra.“

Stórar hugsjónir
Sigurður hefur talsvert komið fram í
Bandaríkjunum og segir dragsenuna
þar geta verið einsleita á hverjum stað
fyrir sig, til dæmis sé afar sjaldgæft að
kóngar og drottningar komi fram á sömu
sýningunum, en hér á Íslandi mætist
alls konar á sama stað. Dragsýning hér
sé bara „sjúklega góð fjöllistasýning“ og
framleiðslan á mjög faglegum nótum.
„Við viljum gera stór atriði, ef við höfum
stórt svið viljum við bakgrunnsdansara,
leikmuni, konfetti-sprengjur og að
allt sé mjög stórt. Við hugsum stórt,
enda auðvitað stærst í heimi,“ útskýrir
hann kankvís. „Drag er bara enn eitt
sviðslistaformið, og það er svo mikið sem
fer í drag. Þetta er ekki bara að skella á
sig hárkollu og hoppa upp á svið. Á bak
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við hvert atriði liggja miklar pælingar og
hellingur af vinnu, æfingum og fleiru.
Tími fer auk þess í förðun, búninga,
sviðsetningu, ljós og ég veit ekki hvað og
hvað.“
Framtíð íslensku dragsenunnar er án
efa björt og litrík. Sigurður segir áberandi
í dragsögunni að gluggar opnist og lokist
með vissu millibili en í hvert sinn sem nýr
gluggi opnist sé allt stærra og kraftmeira
en fyrr. „Ég sé fyrir mér að senan muni
halda áfram að vaxa, opnast og verða
fjölbreyttari. Síðan mun mögulega bólan
springa og koma aftur í enn stærra
formi.“ Hann sjálfur hefur nú starfað
sem dragdrottning í fullu starfi í rúmt ár
en slíkt hefði sennilega verið erfitt eða
ómögulegt fyrir tíu árum síðan. „Það gerir
mann gjörsamlega örmagna, að gefa sig
allan í eitthvað í langan tíma, það tekur
mikla orku og ekki er hægt að endast
að eilífu. Þess vegna er svo frábært að
geta gefið öðru fólki innblástur og rétt
kyndilinn áfram,“ segir hann að lokum.

Dragviðburðir í dag:
Drag-Súgur og Drag-Lab eru
mánaðarlegir viðburðir á Gauknum.
Draghópurinn House of Strike heldur
reglulega sýningar á Húrra. Lip-Sync
Karaoke fer fram alla sunnudaga á
Kiki Queer Bar. Einnig kemur erlent
draglistafólk reglulega fram á Loft
Hosteli, drag kemur oft við sögu í
sýningum Reykjavík Kabarett og
sjálfstæðir viðburðir skjóta upp kollinum
víðs vegar um bæinn.

PRIDE

Nánari upplýsingar um passann á
hinsegindagar.is/pridepassinn.
Pride-passinn verður til sölu á
hinsegindagar.is frá 20. júlí og
í Kaupfélagi Hinsegin daga frá 6.
ágúst. Takmarkað framboð!

PASS

2018

Pride-passinn er fyrir þau sem vilja ekki missa af neinu! Fyrir aðeins
9.500 kr. fæst aðgangur að neðangreindum viðburðum en fullt
miðaverð er 15.300 kr.
We like it like that í Gamla bíói
Leiksýningin Coming Clean í Tjarnarbíói
Uppistandið I wouldn‘t date me either í Tjarnarbíói
Hátíðartónleikarnir Hinsegin konur í tónlist í Gamla bíói
Opnunarhátíð Hinsegin daga í Háskólabíói
Kynlífskarnival í Hard Rock-kjallaranum
Landleguball á Kiki
Pride Party með Páli Óskari í Silfursölum

ATH VIÐBURÐIR
Á SAMA TÍMA!

One ticket, multiple events! THE PRIDE PASS – for those who don’t
want to miss a thing. For only 9.500 ISK you’ll be granted access to the
following events (full price 15.300 ISK).
We like it like that @ Gamla bíó
The theatre show Coming Clean @ Tjarnarbíó
I wouldn‘t date me either Stand-Up @ Tjarnarbíó
Queer women in Music concert @ Gamla bíó
Reykjavik Pride Opening Ceremony @ Háskólabíó
Kinky Carnival @ The Hard Rock Basement
Shore Leave Dance @ Kiki queer bar
Reykjavik Pride Party @ Silfursalir

EVENTS ARE AT
THE SAME TIME!

For more information check out reykjavikpride.is/pridepass. The
Pride Pass is sold at reykjavikpride.is from 20 July and at the Pride
Store from 6 August. Limited availability!

KAUPFÉLAG HINSEGIN DAGA
PRIDE STORE & SERVICE CENTER
Í húsnæði Samtakanna ’78 við Suðurgötu 3.
At Suðurgata 3.
Kaupfélagið er opið:
Dagana 6-10. ágúst kl. 11:00-19:00
Laugardaginn 11. ágúst kl. 10:00-13:00
The Pride Service Center is open:
6 - 10 August from 11 a.m. to 7 p.m.
Saturday 11 August from 10 a.m. to 1 p.m.
Pride-passinn, aðgöngumiðar og litríkasta vöruúrvalið!
We offer everything you need for the pride festivities!
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The United States and Iceland:

LGBTI Rights as a
Common Value

Message from the U.S. Embassy’s Chargé
d’Affaires Jill Esposito to the People of Iceland
and visitors to Reykjavik Pride 2018
I am delighted to extend my greetings to all the
participants in Reykjavik Pride. The U.S. Embassy is
a proud supporter of this festival and of the LGBTI
community.
This year, the U.S. Embassy will march in the Reykjavik
Pride Parade for the eighth consecutive year with our
families and friends. Our presence is a demonstration
that Americans and Icelanders share many values,
including the belief that all persons should live with
dignity.
I recall the joy that filled downtown Reykjavik on that
sunny August day as we marched in last year’s Pride
Parade. I appreciated all the words of support that
Icelanders gave our Embassy team along the way. We
look forward to again taking part in the celebration.
We will be marching because LGBTI rights are part of
the State Department’s human rights mission. The
United States and Iceland are among the 40 member
states of the Equal Rights Coalition, the first-ever
intergovernmental organization dedicated to the
protection of LGBTI persons worldwide.
On International Day Against Homophobia,
Transphobia and Biphobia (IDAHOT), Secretary of
State Mike Pompeo said

In his message, Secretary Pompeo reaffirmed that
the United States will use diplomacy to oppose
criminalization and violence directed against LGBTI
persons. The United States will raise human rights
concerns, provide emergency assistance and impose
sanctions against the persecutors, he said.

After all, as Secretary Pompeo noted:
“Our nation was founded on the bedrock
principle that we are all created equal –
and that every person is entitled to life,
liberty and the pursuit of happiness.”
Here in Iceland, the U.S. Embassy recognizes that
the fight for LGBTI rights should incorporate all
the friends and allies it can muster. As part of our
sponsorship, we will once again support the Family
Festival of Reykjavik Pride to provide a safe and
welcoming environment for LGBTI families. We also
will provide funding for a ramp and other features to
make Pride fully accessible to disabled participants.
The call to action for LGBTI rights becomes even more
powerful when all of our voices are united.
Finally, I wish to congratulate Samtokin ’78 on its
40th anniversary as the umbrella organization for
LGBTI rights in Iceland, including the Pride Festival.
Despite obstacles and struggles, this milestone is a
testament to your staying power and commitment
to this cause. We have been proud to partner with
Samtokin ’78 over the years and we look forward to
more collaborations.

“the United States stands with people
around the world in affirming the dignity
and equality of all people regardless of
sexual orientation, gender identity or
expression, or sex characteristics. Human
rights are universal, and LGBTI people
are entitled to the same respect, freedoms,
and protections as everyone else.”
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Hinsegin

fjölskyldur

Hinsegin fjölskyldur eru orðnar mjög margbreytilegar og
möguleikar hinsegin fólks til að eignast börn hafa aukist
hratt. Hinsegin fjölskyldur hafa alltaf verið til en verið lítið
sýnilegar, bæði vegna lagabókstafa og fordóma í samfélaginu. Árið 2006 voru samþykkt lög sem tryggðu fólki aðgang
að tæknifrjóvgun óháð hjúskaparstöðu og á sama tíma var
rétturinn til frumættleiðinga tryggður óháð kynhneigð. Það
er hins vegar stutt síðan að eina leið hinsegin fólks til að
eignast börn var að eiga þau áður en það kom út úr skápnum.
Í dag eru tækifærin fleiri; tæknifrjóvgun, fóstur,
frumættleiðingar og barneignir vina. Helst hallar enn á
hinsegin karlmenn en eitthvað virðist vera að birta til
þar. Upplýsingar um barneignamöguleika hafa verið takmarkaðar og fólk er oft feimið við að leita sér upplýsinga.
Tótla I. Sæmundsdóttir hitti nokkra hinsegin foreldra sem
sögðu frá því hvernig fjölskylda þeirra varð til.
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Sigga Birna og Hilmar
kynntust í gegnum
sameiginlegan vin árið 2005.
Þau voru búin að þekkjast
í nokkur ár þegar þau fóru
að ræða barneignir. Sigga
Birna var fertug þegar
sonur þeirra fæddist og
ferlið tók fimm ár. Hana
langaði til að eignast barn
og vildi ekki gera það ein.
Henni fannst mikilvægt að
barnið ætti tvo foreldra og
það hentaði henni vel að
deila barni með öðrum.
Hilmar hafði ekki leitt
hugann mikið að þessum
möguleika fyrr en Sigga
Birna hafði orð á honum.
Hann var einhleypur hommi
og aldrei verið í sérstökum
foreldrahugleiðingum. Þegar
þau fóru að ræða saman um
sæðisgjöf áttaði hann sig að
hann vildi verða jafnmikill
þátttakandi í lífi barnsins og
Sigga.
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Upphafið
Það tók fimm ár að búa Kára Val til og
álagið var mikið. Til að byrja með reyndu
þau sjálf heima með sprautum en þegar
það gekk ekki fóru þau til Art Medica í
tæknifrjóvgun. Þar tóku við þrjú ár með
tilheyrandi hormónameðferðum. Sigga
Birna varð tvisvar ólétt en missti fóstrið
í bæði skiptin. Á meðan þetta ferli var í
gangi héldu þau áfram að reyna heima
við og þannig varð Kári Valur til.
H: Fólk er mjög forvitið um það hvernig
við bjuggum hann til. Spyr hvernig við
höfum farið að þessu og hvort við höfum
sofið saman sem við gerðum ekki, til að
það sé á hreinu.
S: Þetta togast á í manni,
fræðsluhlutverkið og einkalífið. Ég er til
í að ræða við fólk um þetta allt saman á
mínum forsendum. Enginn á samt kröfu á
að ræða við mig um hvernig barnið mitt
varð til. Alveg eins og ég á enga kröfu
á að spyrja gagnkynhneigt fólk hvernig
þeirra börn urðu til.
Það einfaldaði málið töluvert að Kári Valur
varð ekki til á Art Medica því ef svo hefði
verið hefði Hilmar þurft að ættleiða son
sinn með tilheyrandi úttekt og tímafreku
ferli. Í staðinn gat Sigga Birna einfaldlega
kennt honum drenginn og hann gengist
við honum hjá Þjóðskrá.
Fólk hafði miklar skoðanir á því hvernig
þessu fjölskyldumynstri ætti að vera
háttað en skilaboðin sem foreldrarnir
fengu voru mismunandi. Siggu Birnu var
sagt að hún myndi ekki vilja deila barninu
með öðrum þegar það væri komið. Hún
gaf ekki mikið út á það, þekkti sjálfa
sig vel og hefur aldrei séð eftir þessu
fyrirkomulagi. Hún og Hilmar vinna mjög
vel saman og það hefur alltaf hentað
þeim öllum vel að skipta tíma Kára Vals
jafnt á milli þeirra beggja. Hilmar heyrði
það hins vegar frá ýmsum að það væri
bráðnauðsynlegt að gera samninga um
umgengni strax í upphafi svo að hann
myndi hafa rétt til barnsins.
Samningar og skipulagning
H: Samningarnir þurfa ekki að vera
formlegir. Við vissum að við værum með
lík gildi um uppeldi barna. Manneskjan
er stöðugt í samningaviðræðum um allt
milli himins og jarðar. Hvern einasta dag.
Tilveran er ein allsherjar málamiðlun við
samferðarfólkið og þetta er hluti þess.
S: Við gerðum aldrei samninga um neitt.
Við ræddum tvo hluti fyrirfram. Í fyrsta
lagi gerði Hilmar kröfu um að barnið væri
ekki skírt og mér var alveg sama um það.
H: Mér finnst eðlilegt að fólk sem er utan
trúfélaga sleppi því að skíra börnin sín inn
í söfnuð. Margir gera þetta vegna hefðar

og félagsþrýstings og ég gat ekki hugsað
mér það.
S: Í öðru lagi ákváðum við að við mættum
alltaf búa í hvaða landi sem er. Við
getum ekki haldið hvort öðru hér, það er
mikilvægt að hafa frelsi til að flytja.
Ein af forsendunum fyrir barneigninni
var að forræðinu væri skipt jafnt á milli
foreldranna og Kári Valur yrði til jafns hjá
þeim báðum. Fyrirkomulagið hentar þeim
öllum vel.
S: Það er ekki sjálfsagt að það henti öllum
börnum að fara svona ung að vera til jafns
á tveimur heimilum. Það virkaði vel fyrir
hann og af því að hann var ekki einungis
á brjósti gat hann snemma farið að sofa
heima hjá Hilmari.
H: Fólk gerir ráð fyrir að hann sé minna
hjá mér af því að ég er karlmaður. Eins og
ég hefði bara áhuga á að vera með hann
aðra hverja helgi. Samfélagið okkar er enn
svo kynjað. Mér er líka oft „hjálpað“ þegar
ég er einn að brasa með vagn eða kerru.
Mæður vorkenna aumingjans manninum
að vera einn að sjá um barnið. Ég sé ekki
fyrir mér að Sigga fengi þessi tilboð um
hjálp.
Þau segjast ekki hafa átt djúpar samræður
um uppeldi en telja að þetta snúist
aðallega um traust. Þau treysta hvort
öðru fullkomlega þegar barnið er hjá hinu
foreldrinu. Þau ræða þó saman um reglur
þegar þær eru orðnar misjafnar eftir
heimilum þó að fátt sé niðurnjörvað.
Mammí
Þegar þau tóku ákvörðunina um að
eignast Kára Val voru þau bæði einhleyp.
Stuttu síðar kynntist Sigga Birna konu
sem heitir Faye. Þær fóru að vera saman
og Faye var með Siggu Birnu og Hilmari
í gegnum allt ferlið og fæðinguna. Kári
á því mömmu, pabba og mammí. Sigga
Birna og Faye hættu saman þegar Kári
var tveggja ára en hann heldur góðu
sambandi við Faye. Þau tala saman í síma
og á Skype og hittast þrisvar til fjórum
sinnum á ári. Það er sterkt samband á
milli þeirra en Faye gegnir þó ekki beint
móðurhlutverki. Hún var heimavinnandi
þegar fæðingarorlofi Hilmars og Siggu
lauk og tók því við Kára og var með hann
heima. Þau tengdust vel á þessum tíma
og Kára Val finnst hann líka eiga heimili
hjá Faye í Grikklandi og á Englandi.
S: Henni þykir ótrúlega vænt um hann og
þó að hann sé ekki beint sonur hennar
er hann strákurinn hennar. Við vorum
mikið hjá henni úti fyrsta árið hans og
komum heim öðru hvoru á milli. Hilmar
heimsótti okkur tvisvar, bæði í Englandi
og Grikklandi. Ég er ótrúlega heppin að
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Hilmar hafi leyft mér að fara með hann út,
það hefði ekki hver sem er gert það og
látið þetta virka.
H: Það er traust á milli okkar og það er
auðvitað forsenda fyrir því að þetta gangi
upp.
Ef Sigga Birna og Faye hefðu verið áfram
saman hefði Faye samt ekki getað orðið
löglegt foreldri Kára Vals því að lögin gera
eingöngu ráð fyrir tveimur foreldrum.
Hilmar hefði þurft að gefa upp sinn rétt
sem foreldri og Faye hefði þá getað
stjúpættleitt Kára. Þau eru sammála um
að þetta sé galli í kerfinu sem snerti oft
hinsegin fjölskyldur.
Fjölskyldurnar
Hilmar er að vestan og stærstur hluti
nærfjölskyldu hans býr þar en Sigga á
öflugt bakland í Reykjavík. Til að byrja
með var Hilmar feiminn og nýtti sér ekki
þetta bakland Siggu til að fá hjálp með
Kára Val. Honum leið eins og einstæðu
foreldri þær vikur sem hann var einn
með hann. Nú hefur það breyst og þeim
er boðið í fjölskylduboð hjá fjölskyldum
beggja og eru orðin samrýmd fjölskylda
– fjölskyldan hans Kára Vals. Þau eyða
miklum tíma saman. Hilmar og Sigga eru
bæði einhleyp í dag og njóta þess að gera
ýmislegt saman með stráknum sínum.
S: Við þurfum að réttlæta fyrir fólki að við
séum hinsegin fjölskylda. Fólk sér okkur
saman; mömmu, pabba og barn og gerir
ráð fyrir því að við séum gagnkynhneigð
kjarnafjölskylda. Þegar við tölum um
mömmu- og pabbahús gerir fólk ráð fyrir
að við séum skilin en ég vil að hann viti
að við erum hinsegin. Ég segi honum oft
að mamma hans sé lesbía og pabbi hans
sé hommi.
H: Þegar fólk hugsar um hinsegin
fjölskyldur sér það fyrir sér tvo karla eða
tvær konur að ala upp börn saman en
hinsegin fjölskyldur geta verið alls konar. Að
sama skapi er fólk ekki endilega hinsegin
þó að fjölskyldumunstrið sé flókið.

Sólveig Rós er
tvíkynhneigð kona og
Alexander Björn er
gagnkynhneigður trans
maður. Þau eru búin að
vera saman í tvö ár og ætla
að gifta sig í sumar. Þau
búa saman í lítilli notalegri
íbúð á Stúdentagörðunum.
Sólveig er fræðslustýra
Samtakanna ‘78 og
Alexander er að læra
félagsráðgjöf. Þau urðu
foreldrar í júlí 2017 þegar
þau eignuðust saman
dótturina Ylfu Líf.

Í upphafi
Sólveig og Alexander kynntust í
eftirpartýi eftir aðalfund Samtakanna
‘78. Sólveig komst að því í partýinu að
Alexander hafði aldrei séð bíómyndina
Með allt á hreinu, svo að þau hittust
stuttu seinna til að horfa á hana. Því má
þakka Stuðmönnum, eða áhugaleysi
um þá, fyrir sambandið. Þau höfðu bæði
verið í samböndum þar sem barneignir
voru ekki í boði svo að þau ræddu mjög
snemma í sambandinu áhuga sinn á
barneignum og fóru fljótt að huga að
þeim.
S: Við gátum ekki farið að huga að
barneignum þegar við vorum ekki einu
sinni búin að vera saman í mánuð. Svo
þegar mánuður var liðinn var sú afsökun
farin og þá þýddi ekkert annað en fara að
ræða barneignir af alvöru.
Þau voru nýbyrjuð saman þegar þau fóru
af stað í ferlið, bjuggu ekki saman og áttu
ekki krónu. Þetta getur verið rándýrt ferli
og tekið mikið á fólk en þau voru heppin,
það þurfti ekki margar tilraunir áður en
Ylfa varð til. Þegar þau hófu ferlið voru
þau bæði með eggjastokka og leg svo að
þau fengu gjafasæði til að hjálpa þeim að
búa barnið til. Þau leituðu aðstoðar IVF
og voru mjög ánægð með þjónustuna
sem þau fengu þar. Sólveig Rós gekk með
barnið og þau notuðu hennar eggfrumur.

Eggin hans Alex
Þarna var möguleiki á að nota eggfrumur
Alexanders. Í kynleiðréttingarferlinu er
spurt hvort trans menn vilji láta frysta
eggin sín til að eiga möguleika á að
nota þau seinna. Þeir þurfa svo sjálfir að
ganga eftir því að það sé gert en það er
mjög stutt síðan þetta varð möguleiki
á Íslandi. Alexander er ekki lengur með
eggjastokka en á þessum tíma var hann
með virkar eggfrumur. Sólveig vildi nota
þær en hann hafði engan áhuga á því.
S: Mér fannst leiðinlegt að hans frábæru
genetísku eiginleikar færu ekki áfram til
barnanna okkar því að þetta yrði ekki í
boði að eilífu. Um leið og hann hélt áfram
í kynleiðréttingarferlinu hætti það að vera
möguleiki.
A: Ég hefði þurft að hætta
hormónameðferð sem ég var byrjaður á
og bíða eftir að hormónastarfsemin sem
ég er fæddur með færi í gang aftur. Svo
hefðum við þurft að fara til Svíþjóðar til
að láta taka og frysta eggfrumurnar. Ég
var búinn að ákveða fyrir löngu síðan að
ég hefði enga þörf fyrir að barnið mitt
væri genetískt tengt mér, það yrði alltaf
barnið mitt.
S: Það er til hreyfing trans manna erlendis
sem ganga með börn sín og finna ekki
þörf fyrir að taka hormóna eða taka
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sér pásu í ferlinu. Það er í raun mjög
áhugavert af því að samfélagið sér þetta
sem það kvenlegasta sem þú getur gert,
en þetta eru karlmenn sem ögra og ýta á
þann þægindaramma.
A: Mig langaði ekki að ganga með barn,
jafnvel áður en ég var búinn að átta mig
á því að ég væri trans, en mig langaði að
eiga barn.
S: Mig hefur alltaf langað til að ganga
með börn. Ég á fullt af yngri systkinum,
passaði börn lengi og hef unnið á
leikskólum. Ég hef alltaf dýrkað börn.
A: Ég hef ekki verið tilbúinn fyrr en nýlega
til að ala upp barn en ég hef alltaf ætlað
að eignast börn.
Hinsegin að innan
Sólveig og Alexander eru í svolítið
sérstakri stöðu þar sem þau eru hinsegin
fjölskylda en líta ekki út fyrir að vera það.
Þau falla fullkomlega inn í gagnkynheigða
sís boxið á pappírum og í útliti. Ylfa var
til dæmis feðruð beint í Þjóðskrá og
tengd föður sínum í Íslendingabók en
ef hún hefði fæðst fyrir nafnbreytingu
og kynskrárbreytingu Alexanders hefðu
þau þurft að skrá hana sérstaklega og
feðra hana eins og konur í samkynja
samböndum þurfa enn að gera.

A: Mér finnst mikilvægt að ala hana upp
í fjölbreytileika og að hún sé hluti af
regnbogafjölskyldu. Þó að við séum karl,
kona og barn þá erum við alltaf hinsegin.
Hún mun alltaf vita hver við erum.
S: Það verður aldrei leyndarmál hvernig
hún varð til og hún mun vita það frá
upphafi.
Þau eru búin að ákveða að það verði alltaf
talað opinskátt um sæðisgjafann og þau
eru byrjuð á því þótt Ylfa skilji kannski
ekki margt enn þá. Þau völdu gjafa sem
var líkur Alex hvað varðar háralit og
augnalit og honum er oft sagt hvað Ylfa
sé lík honum. Þeim finnst hinseginleikinn
vera mjög stór hluti af sér og skrítið að
fólk viti ekki að þau séu hinsegin.

S: Þetta er samt svolítið flókið því að
út á við mun Ylfa ekkert endilega finna
fyrir því að hún eða hennar fjölskylda
sé öðruvísi. Kannski mun hún ekkert
endilega vilja skilgreina sína fjölskyldu
sem hinsegin og þá getum við ekkert
verið að þröngva því upp á hana. Hún
verður að velja það sjálf.

að ég sé hinsegin og að maki minn skilji
það.

A: Það væri samt svo leiðinlegt því að
þetta er risastór hluti af minni sjálfsmynd
að vera hinsegin. Ég var 18 ára þegar ég
kom út sem lesbía og svo varð ég trans
maður.

S: Það er yndislegt að eiga barn.

S: Það er í raun heppni að við erum bæði
hinsegin. Ég hef átt kærasta sem eru
gagnkynhneigðir og sís og Alex gæti
verið með hvaða konu sem er, en við
tengjum bæði við að vera hinsegin.

A: Það er líka yndislegt að vera hinsegin.

S: Við erum bæði fyrrverandi lesbíur.
Þetta er uppáhaldsbrandarinn minn.
A: Mér finnst mikilvægt að barnið mitt viti

Sæþór og Ágúst hafa verið
áberandi í hópi hinsegin
foreldra enda eru fáir
feður í hópnum. Þeir
hafa skrifað greinar fyrir
ýmsar síður um hvernig
það sé að vera pabbar
og hafa verið opnir um
fjölskyldu sína út á við.
Við vildum vita hvernig
þeir urðu fjölskylda og
hverjir möguleikar tveggja
karlmanna á Íslandi til að
eignast börn séu.
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Sæþór og Ágúst
Þeir hittust á netinu árið 2006. Sæþór er
bandarískur, upprunalega frá Virginíu og
bjó í Los Angeles á þeim tíma en Ágúst
var nýlega kominn heim til Íslands frá
Þýskalandi. Þeir byrjuðu að tala saman á
MSN, í tölvupósti og á Skype. Sæþór kom
svo í heimsókn á gamlársdag 2006 og
þeir hafa verið saman síðan. Þeir keyptu
sér hús í Reykjavík árið 2010 og fóru
fljótlega að hugsa um barneignir.
S: Vinir okkar voru allir að eignast börn
og það er líka svo mikið af börnum í
fjölskyldunni hans Ágústar svo við fórum
snemma að skoða leiðir til þess að eignast
börn.
Eina raunhæfa leiðin fyrir tvo karlmenn til
að eignast barn á þessum tíma var að fara
í gegnum fósturkerfið eða eignast barn
með vinkonu. Þeir völdu fyrri kostinn.
Fósturkerfið
Það gekk eins og í sögu að fá heimilið
samþykkt og fljótlega var hringt í þá og
þeir fengu til sín börn. Fyrst fengu þeir
5 og 7 ára bræður sem þeir höfðu í þrjá
mánuði. Þá fóru bræðurnir til baka til
fjölskyldu sinnar en lentu fljótlega aftur í
fósturkerfinu.
S: Kynforeldrar fá endalausa sénsa.
Það er ekki verið að hugsa um hvað er
börnunum fyrir bestu. Ef það er það besta
fyrir börnin að alast upp annars staðar en
hjá kynforeldrum sínum þá verður kerfið
að sjá til þess en ekki vera endalaust að
fara fram og til baka með þau. Við gátum
ekki tekið við þeim aftur og aftur. Við
vorum komnir með svefnplön, reglur
og komnir með þá í rútínu en svo fóru
þeir aftur á heimili þar sem var enginn
grunnur og allt sem við vorum búnir að
vinna að var eyðilagt.
Á: Svo var þetta sárt og erfitt fyrir okkur
að vita ekki hvort hugsað var um þá eða
hvað væri að gerast. Maður þarf sem
fósturforeldri að kunna að halda og
sleppa. Elska börnin en vera viðbúinn
að þau fari frá manni. Það er skorið á öll
tengsl við börnin sem maður hefur verið
að sjá um.
S: Þetta er ekki gott fyrir börnin, þau eiga
rétt á að viðhalda tengslum við þá sem
hafa verið að sjá um þau.
Ágúst og Sæþór urðu í framhaldinu
stuðningsforeldrar eins árs drengs og
fósturforeldrar hans í framhaldi af því.
Þeir héldu að þetta yrði varanlegt fóstur
og að þeir ættu loksins barn. Móðirin
skipti svo um skoðun og lét strákinn til
ömmu hans.
S: Amman sagðist geta tekið hann svo að
við áttum allt í einu að pakka niður dótinu
hans og hann átti að flytja til hennar.
Á: Við hefðum örugglega ekki farið út í

þetta ef við hefðum vitað að þetta væri
svona óljóst. Móðirin var greinilega
búin að vera að tala við bæði okkur og
ömmuna um að taka drenginn í varanlegt
fóstur. Hún var örugglega að gera það
sem hún taldi barninu fyrir bestu en það
hefði verið sanngjarnara ef við hefðum
haft allar upplýsingarnar.
Þeir eru sammála um að bakgrunnur
barna sé gríðarlega mikilvægur. Börnin
sem eru í fósturkerfinu koma úr erfiðum
aðstæðum og hafa átt erfitt og þau
vantar oft grunnþætti úr uppeldinu.
S: Það hjálpar allt en ég hef oft hugsað
hvort það sé nóg að koma inn þegar
börnin eru orðin stór. Komast þau yfir allt
sem þau hafa að baki?
Á: Örugglega ekki alveg en auðvitað
hjálpar allt. Ég hef einungis góða reynslu
af barnaverndarkerfinu sem slíku. Það
hefur verið erfitt og sárt að láta börnin frá
sér en mér hefur alltaf fundist fólkið sem
hefur unnið við þetta vera með okkur í
liði.
S: Það hefur stutt okkur mikið með
börnin, hjálpað okkur þegar það hefur
verið erfitt og sagt okkur að við séum að
gera rétt.
Ágúst og Sæþór skoðuðu möguleika
á ættleiðingu frá Bandaríkjunum,
heimalandi Sæþórs, en gáfust fljótlega
upp á því vegna gríðarlegs kostnaðar
og lagalegra erfiðleika við að skrásetja
barnið á Íslandi.
S: 100.000 börn í Bandaríkjunum
bíða ættleiðingar en kostnaðurinn er
gríðarlegur. Bandaríkjamenn fá hluta
af kostnaðinum greiddan til baka í
skattaafslætti en við borgum náttúrulega
skatta á Íslandi þannig að það hefði aldrei
komið til baka til okkar.
Ótrúleg heppni
Sæþór bjó til aðgang að breskri
heimasíðu þar sem fólk getur annars
vegar fundið eggja- og sæðisgjafa og
hins vegar komist í samband við annað
fólk sem er einnig að reyna að eignast
börn. Hann var að leita að íslenskri konu
á síðunni í þeirri von að þeir gætu kynnst
konu sem vildi eignast með þeim börn.
Því miður fundu þeir eingöngu konur
sem voru að gefa egg en vildu ekki ganga
með barn. Hins vegar hafði áströlsk
kona að nafni Lauren samband við þá í
gegnum heimasíðuna. Hún var búin að
eiga þau börn sem hana langaði til að
eiga en vildi ganga með annað barn. Þau
áttu upphaflega í samskiptum í tölvupósti
og á Skype en að lokum kom hún í
heimsókn til Íslands til að sjá hvort það
væri góð tenging þeirra á milli og hvort
þau vildu gera þetta saman.
S: Þetta var eins og að hitta gamlan vin frá
fyrsta degi. Við erum með líkan bakgrunn
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úr kirkjusamfélagi, hún frá Ástralíu og
ég frá Virginíu, og bæði vorum við með
vonda reynslu af því.
Á: Þetta var gert með öllum fyrirvörum til
að byrja með en svo kom hún í heimsókn
og það var frábært.
S: Þetta var alvöru samband. Ég vildi ekki
eignast barn með staðgöngumóður þar
sem við myndum borga henni peninga
og svo yrði ekkert meir. Við erum að gera
þetta saman.
Lauren vildi aldrei skrifa undir neina
pappíra eða tala um peninga. Hún vildi
að það væri mjög skýrt að þetta snérist
um tengsl þeirra á milli og hlakkaði til að
fjölskyldurnar þeirra tengdust.
Hún átti fyrir fjórar stelpur í Ástralíu og
vildi að Sæþór og Ágúst tækju að sér
forsjá þeirra ef eitthvað myndi klikka í
fæðingunni. Það voru einu pappírarnir
sem voru undirritaðir um þessa tengingu.
Þegar Lauren var á Íslandi hefði hún átt
að vera á réttum stað í tíðahringnum
en langar flugferðir og álag á líkamann
snéri öllu við þannig að svo fór ekki. Næst
ákváðu þau að hittast í Ástralíu. Þau áttu
saman jól á ströndinni en ekki gekk að
geta barn í þeirri tilraun. Næst fór Ágúst
einn út til Ástralíu og þá gekk það. Fyrstu
sex mánuði meðgöngunnar var Lauren í
Ástralíu en Sæþór og Ágúst voru heima á
Íslandi. Síðustu þrjá mánuðina fór Lauren
svo í ferðalag um Evrópu með það að
markmiði að enda hjá þeim á Íslandi
seinasta mánuðinn.
S: Í þrjár vikur á ferðalaginu var hún
netlaus og við heyrðum ekkert í henni.
Það var mjög stressandi.
Á: Hún er mjög áhyggjulaus týpa og vissi
ekki að við værum skíthræddir um hana.
Lauren valdi heimafæðingu svo
að Sæþór og Ágúst fóru og fundu
heimafæðingarljósmóður fyrir hana sem
reyndist þeim mikill stuðningur. Lauren
átti Daníel Val í stofunni heima hjá þeim
og þeir eignuðust son.
Viðtökur í kerfinu
Á: Þetta er í raun meðhöndlað í kerfinu
sem framhjáhald. Við vorum giftir og ég
eignaðist barn með konu. Lauren fékk
forræði yfir Daníel og við þurftum að
sanna að hún væri ekki gift. Hefði hún
verið gift hefði maðurinn hennar haft
helmingsforsjá yfir Daníel þrátt fyrir að
hann ætti ekkert í honum. Við fórum til
sýslumanns og sóttum um breytingu á
forsjá og Lauren fór daginn eftir heim til
Ástralíu. Þetta hafði örugglega ekki gerst
áður því að það er mjög óvenjulegt að
kona gefi eftir forsjá barns. Venjulega er
þessu öfugt farið.
S: Mér fannst þetta hómófóbískt ferli.
Þegar þau komu til að breyta forsjánni

voru þau viss um að þetta ætti að
vera öfugt og við fengum öðruvísi
meðhöndlun í kerfinu en aðrir. Ef við
hefðum verið að breyta skráningu í hina
áttina, það er að segja að hún fengi 100%
forsjá, hefðum við ekki séð þau meir. Við
hefðum fengið stimpla á blað og labbað
út en af því að við vildum forsjá varð
þetta meiriháttar ferli.
Á: Það þurfti að fara fram mat og umsögn
frá sálfræðingi um það hvort þetta væri
barninu fyrir bestu. Sálfræðingurinn
spurði hins vegar einungis um ástæður
okkar fyrir barneignum en ekki um líðan
og velferð barnsins. Í skýrslunni okkar
stóð hins vegar að það væri grunur um
eitthvað ólöglegt (staðgöngumæðrun)
svo að kannski var þetta það mildasta
sem þau gátu gert.
S: Það er samt verið að koma öðruvísi
fram við okkur en aðra. Sami aðili
hringdi bæði í ljósmóðurina okkar og
heimahjúkrunarfræðinginn til að reyna að
fá þær til að segja orðið staðgöngumóðir
sem hefði orðið til þess að við lentum í
vandræðum.
Þetta varð til þess að Ágúst og Sæþór
gátu hvorki fengið heilsutryggingu né
vegabréf fyrir Daníel til að byrja með. Það
hefði skapað vandræði ef eitthvað hefði
komið upp á en það gerðist sem betur fer
ekki.
S: Okkur langaði til að fara með hann út til
foreldra minna en gátum hvorki gert plön
né sótt um ríkisborgararétt fyrir hann til
að byrja með.
S: Þetta er augljóst þegar um 100%
staðgöngumæðrun er að ræða. Maður fer
til læknis, það eru notuð egg frá annarri

konu, staðgöngumóðurinni er borgað
fyrir og það er mikil gagnaslóð. Svo eru
dæmi um konu sem verður ólétt eftir
mann, kynnist öðrum manni og ákveður
að ala upp barnið með honum með
samþykki allra. Það er í raun eins og við
erum að gera. En hvar er línan? Hvenær
verður þetta staðgöngumæðrun? Þegar
það er læknir sem býr til barnið? Er það
þegar þú notar egg úr annarri konu
eða þegar henni er greitt fyrir? Eða er
það af því að í þessu dæmi eru við tveir
karlmenn? Hvað með samkynhneigða
vini sem eignast börn saman?
Á: Það er svo sem dómstóla að ákveða
það. Við vildum reyndar flytja út til
Ástralíu til að vera nær Lauren en það er
erfitt að komast inn í landið. Daníel Valur
fengi ríkisborgararétt en ekki við.
Lauren er skráð móðir Daníels á pappírum
þó að Sæþór og Ágúst séu með forræði
og þeir ráðfæra sig við hana. Þau hafa
samband, hún fylgist með drengnum og
þó að hann kalli hana mömmu er hún
eins og frænka hans. Lauren þurfti að
gefa umsögn til að Sæþór fengi forsjá yfir
Daníel. Sæþór er ekki búinn að ættleiða
Daníel Val en er með sameiginlegt forræði
yfir honum. Ættleiðing var einfaldlega
meira vesen og þeir sáu ekki ástæðu til
þess.
S: Við erum að reyna að kaupa lóð nálægt
Lauren svo við getum byggt hús fyrir
Daníel Val í framtíðinni og átt stað til að
búa á nálægt henni þegar við erum í
heimsókn.
Fleiri fósturbörn
Þegar Daníel Valur var tveggja ára
fengu Ágúst og Sæþór símtal frá
Barnaverndarstofu og þeim var boðið
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að taka í fóstur 17 ára strák sem hefur
núna búið hjá þeim í tvö ár. Hann fékk
framlengingu í fósturkerfinu til tvítugs
og kaus sjálfur að vera áfram hjá þeim.
Barnavernd er með forsjá yfir honum en
Sæþór og Ágúst eru umönnunaraðilar.
Þeir sáu fyrir sér að geta stutt hann og
komið honum inn í fullorðinsárin en þetta
er oft viðkvæmur tími hjá fósturbörnum
sem eiga það á hættu að þurfa að standa
á eigin fótum við 18 ára aldur þegar þau
detta út úr fósturkerfinu.
Á: Hann er sjálfstæður og fullorðinn og
þarf miklu minna á okkur að halda en
áður. Það var erfitt áður en hann var 18
ára því að ég hafði stöðugar áhyggjur af
honum en átti erfitt með að skipta mér
mikið af honum. Ég var alltaf á tánum
og að hringja í hann. Svo jafnaði það sig,
hann róaðist inn í aðstæður, varð 18 ára
og þar með sjálfstæður. Við erum ekki að
reyna að stjórna honum lengur.
S: Við prófuðum að gera meira með
honum fyrst þegar hann kom, reyndum
að kenna honum að elda og svona. Okkur
langaði að vera meira eins og pabbar
hans en hann vildi það ekki. Það var
orðið of seint fyrir það, hann var orðinn
fullorðinn.
Á: Hann hefur alltaf verið mjög góður,
vinalegur og fínn að öllu leyti. Við erum
að reyna að hjálpa honum að verða
fullorðinn, búnir að kenna honum að
þvo sinn eiginn þvott og svona. Ég sagði
honum þegar hann varð 18 ára að ég
myndi ekki gera það lengur. Það er ábyrgt
að kenna honum að sjá um sig.

Nú er í vinnslu fyrsta
ættleiðing hinsegin
foreldra á Íslandi á
barni frá öðru landi.
Hinsegin pör hafa áður
sótt um að fá að ættleiða
en Íslensk ættleiðing hefur
aldrei áður átt í formlegu
sambandi við land sem leyfir
ættleiðingar til hinsegin fólks.
Við hittum Kristin Ingvarsson,
framkvæmdastjóra Íslenskrar
ættleiðingar, og spurðum hann
um stöðuna í dag og hvers
vegna ekkert hafi gerst fyrr en
árið 2018.
Fyrsta hinsegin ættleiðingin frá öðru
landi
Til þess að hægt sé að ættleiða börn frá
öðru landi þarf að huga að ýmsu. Fyrst
er sótt um hjá Íslenskri ættleiðingu,
starfsfólkið þar sendir pappíra til
sýslumanns sem sendir gögn til
barnaverndar. Barnavernd gerir úttekt
á umsækjendum og sendir hana til
sýslumanns sem tekur síðan afstöðu.
Þetta er kallað forsamþykki. Á Íslandi hafa
hinsegin pör getað ættleitt frá árinu 2006
en upprunalöndin hafa ekki heimilað það,
því fæst lönd leyfa hinsegin fólki að ættleiða
börn.
Þar til fyrir tveimur árum var Suður-Afríka
eitt af örfáum löndum sem leyfði hinsegin
pörum að ættleiða börn. Mörg ár eru síðan
Ísland sótti um ættleiðingarsamning við
Suður-Afríku en umsóknin hefur ekki verið
tekin til greina, líklega hefur ekki verið þörf
fyrir nýja ættleiðingarsamninga þar í landi.
Samtökin ‘78 og Íslensk ættleiðing hafa átt
fulltrúa í samvinnuhópi sem hefur unnið að
þessum málum en lítið hefur áunnist þar
vegna stöðunnar á alþjóðavettvangi.
Suður-Ameríka breytir um takt
4. nóvember 2015 kvað Hæstiréttur
Kólumbíu upp dóm um að hinsegin fólk
mætti ættleiða og það gerðist áður en
hjónabönd samkynja para voru leyfð í
landinu. Það þýðir að ekki má gera upp
á milli samkynja og gagnkynja para við
ættleiðingu. Fyrsta hinsegin parið til að

ættleiða frá Kólumbíu var frá Svíþjóð. Nú
eru allavega tvær ættleiðingar komnar
í gegn í Svíþjóð og ættleiðingarfélög
í Kólumbía er búin að gefa það út að
hinsegin fólk megi ættleiða.
Kristinn: Einhverra hluta vegna fer
eitthvað að gerast í Suður-Ameríku.
Nokkur lönd eru búin að opna á
ættleiðingar samkynja para innanlands.
Ég held að þetta byrji þannig. Svo ef
þörfin skapast fer þetta inn í löggjöfina
gagnvart ættleiðingum erlendis. Allt í
ættleiðingamálaflokknum tekur tíma.
Og er ekki allt að fyllast af umsóknum
hjá ykkur?
Kristinn: Nei, það kom mér mjög á
óvart vegna þess að við erum búin
að upplifa mikla pressu að koma á
ættleiðingarsambandi við lönd sem leyfa
ættleiðingar til hinsegin fólks en svo er
enginn að sækja um hjá okkur eftir að við
settum út frétt um að það væri komið í
gegn.
Nú er komið ár síðan að Íslensk ættleiðing
gaf út að ættleiðingar til samkynja
foreldra væru leyfðar í Kólumbíu og eitt
par, tveir karlmenn, er búið að sækja um.
Þeir eru staddir á fyrsta stigi ferlisins sem
er að fá forsamþykki hérna heima áður en
hægt er að para þá við barn í Kólumbíu.
Það ætti ekki að vera nein fyrirstaða fyrir
því og vonandi fá þessir menn að ættleiða
sem allra fyrst.
Einhleypir
Öll lönd sem Ísland á í ættleiðingarsambandi við leyfa ættleiðingar til
einhleypra. Flest takmarka slíkt við
einhleypar konur en sum lönd leyfa þó
ættleiðingar til einhleypra karla, t.d.
Búlgaría. Væri þá ekki hægt að fara inn í
ferlið einn? Er einhvern tímann spurt um
kynhneigð fólks?
Kristinn: Þegar fólk fer í ættleiðingarferli
er rannsakað mjög ítarlega hvort það sé
hæft til að ala upp barn. Fjárhagurinn er
skoðaður, fjölskyldan, heimilið og allar
aðstæður. Við höfum nokkrum sinnum
fengið spurningu um hvort samkynja
hjón gætu ekki bara skilið og sótt um sem
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einhleypir, en það er mjög hæpið að
það kæmi aldrei fram í þessari rannsókn.
Ég þekki ekki til þess hvort sé spurt
um kynhneigð í úttekt barnaverndar.
Í umsókn til upprunalands er á ný
óskað eftir ítarlegum upplýsingum
um umsækjendur, það er á endanum
upprunalandið sem samþykkir umsókn
umsækjenda á biðlista hjá sér. Svo er
fylgst með áfram og reglulega sendar
upplýsingar um hag og stöðu barnanna
til upprunalandsins. Félagsráðgjafar
koma í heimsókn og skrifa skýrslur sem
eru sendar út. Það yrði kannski ekki
brugðist við í fyrsta skipti en ef það væri
ítrekað að koma upp að fólk væri að
falsa stöðu sína til að eignast börn yrði
klippt á samskipti á milli landanna.
Upprunalöndin reyna að kanna
umsækjendur eftir bestu getu með því að
óska eftir gögnum í umsóknarferlinu og
eru það þeirra reglur sem ráða ferðinni.
Til dæmis óska yfirvöld í Kína eftir því að
einhleypar konur skrifa undir yfirlýsingu
um að þær séu gagnkynhneigðar. Rússar
slitu viðræðum við Íslenska ættleiðingu
vegna þess að Íslendingar leyfa
ættleiðingar til samkynja para.
Kristinn: Börn eiga rétt á að eiga foreldra,
en fullorðnir eiga ekki rétt á að eiga
börn. Ættleiðingar eru í grunninn
barnaverndarmál. Hagsmunir barnsins
eru í fyrirrúmi og eru öll lög, reglugerðir,
samningar og sáttmálar um ættleiðingar
með fókus á réttindi barnsins.
Ef við missum sjónar á því að tala um
hagsmuni barnsins og förum að tala
um réttindi umsækjenda hætta allir að
hlusta á okkur. Upprunalandinu er alveg
sama um væntingar umsækjenda. Þetta
er barnaverndarmál hjá þeim og þeim
er alveg sama þó að einhver út í heimi
sé að bíða eftir barni. Við þekkjum það
vel hvað það getur reynt á að geta ekki
eignast börn ef maður þráir það, en eins
og áður sagði, þá eigum við ekki rétt
á því að verða foreldrar, barnið á rétt á
foreldrum.

Ný lög um jafna meðferð
á vinnumarkaði
Anna Pála Sverrisdóttir tók saman

Hefur þú eða einhver sem
þú þekkir orðið fyrir
mismunun í vinnu?
Frá 1. september 2018 verður loksins orðið ólöglegt á Íslandi
að mismuna fólki á vinnumarkaði á grundvelli meðal annars
kynhneigðar, kynvitundar, kyneinkenna eða kyntjáningar. Þá
taka gildi ný lög um jafna meðferð á vinnumarkaði.
Hvað þýðir þetta fyrir þig sem ert hinsegin? Það þýðir til dæmis
að við ráðningu í störf eða stöðuhækkanir, sem og við ákvarðanir
um laun og starfskjör, er bannað að láta fólk njóta verri
meðferðar vegna þess að það er hinsegin.
Nýju lögin ná bæði utan um svokallaða beina mismunun og
óbeina mismunun. Við beina mismunun er á hreinu hvers vegna
er verið að mismuna en við óbeina mismunun kemur ekki skýrt
fram að mismunun sé ástæða ákvarðanatöku. Óbein mismunun
er líklega bæði algengari í nútímanum og erfiðari viðureignar.

En það þýðir ekki að vinnuveitendur eigi að komast upp með
að láta fólk njóta verri meðferðar bara fyrir að vera eins og
það er. Í þessu samhengi skiptir miklu máli að sönnunarbyrði í
kærumálum er öfug (einmitt – skemmtilegt!). Það er að segja,
vinnuveitandinn þarf að geta sýnt fram á að hafa ekki beitt
mismunun, svo lengi sem hægt er að leiða líkum að henni. Auk
þess er bannað að segja starfsmönnum upp eða láta þá gjalda
að öðru leyti fyrir að hafa kvartað undan eða kært mismunun.
Jafnréttisstofa sér um framkvæmd nýju laganna og því verður
hægt að hringja þangað og leita sér leiðbeininga. Kærumálum
skal beina til kærunefndar jafnréttismála og það eru ekki bara
einstaklingar sem geta leitað til hennar heldur líka til dæmis
félagasamtök. Það þýðir að þú, kæra hinsegin manneskja, getur
leitað til Samtakanna ´78 til að fá aðstoð og stuðning.

HINSEGIN
HETJUR
Í POPPHEIMUM

Sigurður Þorri Gunnarsson tók saman og
Hrannar Atli Hauksson myndskreytti

Tónlist er mögnuð. Hún getur kætt okkur,
róað okkur, gert okkur sorgmædd, glætt
okkur lífi, styrkt okkur og svo framvegis.
Hún er líka áhrifaríkt baráttutól til þess að
vekja athygli á ákveðnum málstað og
koma boðskap á framfæri. Hinsegin
samfélagið hefur í gegnum tíðina átt sér
sterka fulltrúa á tónlistarsviðinu sem hafa
þrátt fyrir fordóma og mótlæti slegið í
gegn á heimsvísu, eins og þá Freddie
Mercury og Elton John. Það hefur einnig
átt sína baráttu- og gleðisöngva sem
ýmist hafa verið samdir sérstaklega með
samfélagið í huga eða lögin einfaldlega
notuð í baráttunni eins og lag Gloriu
Gaynor „I will survive“. Það væri hægt að
skrifa heilt blað um popptónlist og
hinsegin baráttuna enda er af nægu að
taka og lögin sem hægt væri að skrifa um
ótal mörg. Hér verður hins vegar saga
nokkurra einstaklinga sögð; einstaklinga
sem eru kannski ekki eins þekktir í dag og
þeir ættu að vera en settu sitt mark á
popptónlist tuttugustu aldarinnar þrátt
fyrir mótlæti.
Sagan af Labi Siffre, „It Must Be Love“
og „(Something Inside) So Strong“
Árið er 1964, landið er Bretland. Það er
júlí og hinn 19 ára gamli Labi Siffre er í
þann mund að kynnast manninum sínum
John Carver Lloyd. Þetta ástarsamband
hófst á árum þegar samkynhneigð var
ólögleg í Bretlandi og varði allt þar til
Carver Lloyd lést árið 2013. Þá var
samkynhneigð ekki lengur ólögleg og
samkynhneigðir gátu meðal annars
staðfest samvist sína en þeir voru með
þeim fyrstu til þess að láta gera það
þegar staðfest samvist var lögleidd í
Bretlandi árið 2005.
Af hverju er þessi ástarsaga merkileg? Jú,
vegna þess að Labi Siffre er einn merkasti
mannréttindafrömuður tuttugustu
aldarinnar þótt þú hafir mögulega aldrei
heyrt á hann minnst áður. Hann er
dökkur á hörund og hefur varið ævi sinni
í að berjast gegn kynþáttafordómum og
fyrir jöfnum réttindum samkynhneigðra

og annarra minnihlutahópa. Hann hefur
brotið niður múra, sagt og gert hluti sem
aðrir óttuðust að gera. Siffre samdi og gaf
út tónlist á árum þegar það var nánast
ógjörningur að vera opinberlega
samkynhneigður og svartir voru beittir
miklu misrétti. Það má því færa fyrir því
rök að frægðarsól hans hefði skinið mun
skærar hefði hann hvorki verið svartur né
opinberlega samkynhneigður. Hans
þekktasta lag, „It must be love“, kom út
árið 1971 en flestir þekkja lagið í flutningi
bresku ska-sveitarinnar Madness sem gaf
lagið út árið 1981. Upprunaleg útgafa
Siffre, sem komst í 14. sæti breska
vinsældalistans þegar hún kom út, er
einkar falleg og það má vel halla aftur
augunum og hugsa til þess að textann
hafi hann samið til mannsins síns sem
hann elskaði alla tíð. It must be love er
því, þótt fæstir vita af því, hinsegin
ástarlag.
Árið 1989 gaf Siffre út lagið „(Something
inside) So Strong“ þar sem hann segir
grímulaust frá því misrétti sem hann
hefur verið beittur sem svartur
samkynhneigður maður í gegnum tíðina.
Fyrstu línur lagsins eru einkar
áhrifamiklar: „the higher you build your
barriers the taller I become“. Siffre sagði í
viðtali við BBC árið 2014 að það hefði
runnið upp fyrir honum eftir að hann
skrifaði þessar línur á blað að hann væri
að semja lag um sjálfan sig. „Frá því að ég
uppgötvaði að ég væri samkynhneigður í
kringum fjögurra ára aldurinn, löngu
áður en ég átti eftir að heyra orðin
hómófóbía eða samkynhneigð, hef ég
upplifað hatrið frá samfélaginu þar sem
mér var sagt að ég væri vondur
ógeðslegur pervert, vegna þess að ég
væri svartur og samkynhneigður,“ sagði
Siffre. Þegar hann var spurður út í
stöðuna í dag sagðist hann hafa komist
að því að mannréttindi og góðir hlutir
væru eins og kastljós: þeir færðust til.
„Góðir hlutir gerast, færast svo til, og
slæmir hlutir koma í þeirra stað. Frá
mínum bæjardyrum séð er aðeins of
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snemmt að halda því fram að allt hafi
breyst. Það er of seint að strjúka burt það
sem sumir mundu kalla biturð en ég
mundi kalla réttláta tilfinningasemi. Örið
sem mun aldrei hverfa. Mér mun aldrei,
sem samkynhneigðum manni og svörtum
manni, líða vel í heimalandi mínu. Mér
líður betur. Ég gifti mig og það er
frábært.“
„You Make Me Feel (Mighty Real)“ og
Sylvester, drottning diskósins
Hinum megin við Atlantshafið var annar
svartur samkynhneigður maður á
svipuðum aldri sem hafði einnig mikil
áhrif á mannréttindabaráttu hinsegin
fólks. Sylvester James Jr. var fæddur árið
1947 í Los Angeles í Bandaríkjunum.
Sylvester hafði unun af að syngja og söng
með gospelkór í kirkjunni sinni. Hann var
aðeins 13 ára gamall þegar hann lenti á
götunni eftir að hafa verið rekinn af
heimili sínu og úr kirkjunni vegna þess að
upp komst að hann væri
samkynhneigður. Unglingsár hans voru
ævintýri líkust en hann fann sér skjól
meðal homma, dragdrottninga,
klæðskiptinga og trans fólks í Los
Angeles. Hann var 22 ára þegar hann
flutti til fyrirheitna landsins, San Francisco,
og hjólin fóru að snúast fyrir alvöru hvað
varðar tónlistarferil hans. Sylvester átti
eftir að túra um með dragdottningum og
taka þátt í nokkrum hljómsveitum áður
en hann skrifaði undir plötusamning árið
1977 og gaf út sína fyrstu sólóplötu. Ári
síðar sprakk hann svo út sem ódauðleg
diskódrottning þegar platan Step II kom
út en hún innihélt meðal annars
diskósmellinn „You Make Me Feel (Mighty
Real)“.
Auk þess að vera opinberlega
samkynhneigður ögraði Sylvester hvers
kyns hugmyndum um kyn og kyngervi.
Hann var því á einhvern hátt kynsegin
löngu áður en það hugtak varð til. Joshua
Gamson, sem ritaði ævisögu Sylvester,
sagði að þegar hann tók viðtöl við
samferðamenn hans hefðu þeir ýmist

talað um Sylvester sem hann eða hana.
Stundum hafi Sylvester verið karlmaður,
stundum dragdrottning, stundum
eitthvað allt annað. Sylvester lést árið
1988 af völdum alnæmis en hann varði
síðustu árum sínum sem talsmaður fyrir
hin ýmsu HIV/alnæmissamtök og barðist
fyrir meiri fræðslu og minni fórdómum
auk þess sem hann safnaði miklum
fjárhæðum fyrir málstaðinn. Eitt af
síðustu skiptunum sem hann kom
opinberlega fram var þegar hann leiddi
pride-gönguna í San Francisco árið 1988,
í hjólastól, rétt fyrir andlát sitt. Eitt sinn á
Sylvester að hafa sagt uppi á sviði: „Fólki
finnst við skrýtin núna en það á eftir að
læra.“ Sem betur fer hefur þetta, að
minnsta kosti að hluta til, ræst. Heimurinn
er betri í dag en þegar hann stóð í stafni
og ruddi brautina.
Innri átök Dusty Springfield og
ástarsamband í felum
Mary O‘Brian, betur þekkt sem Dusty
Springfield, var án efa ein þekktasta
söngkonan frá Bretlandi á tuttugustu öld.
Vinsældir hennar voru hvað mestar á
sjötta og sjöunda áratugnum og flestir
þekkja flutning hennar á laginu „Son of a
Preacher Man“ sem kom út árið 1968. Ævi
hennar var þyrnum stráð en hún átti við
mikla áfengisfíkn að stríða auk þess sem
hún skaðaði sjálfa sig ítrekað. Í ævisögum
sem ritaðar hafa verið um Springfield
hefur meðal annars komið fram að hún
hafi stöðugt óttast hvaða áhrif það myndi
hafa á feril hennar ef upp kæmist að hún
væri lesbía. Hún kom óbeint út sem
tvíkynhneigð í viðtali árið 1970 þar sem
hún sagði frá ótta sínum við þær
staðalmyndir sem lesbíur höfðu: „Ég þoldi

ekki tilhugsunina um að einhver myndi
líta á mig sem stóra karlmannlega konu.
Ég veit það þó að ég get jafn auðveldlega
heillast af karli og konu.“ Í viðtali árið
1978 sagði hún að hún vildi ekki láta setja
neinn merkimiða á sig og að hún
sveiflaðist á milli þess að vera með
konum og körlum. Þar sagði hún enn
fremur að hún vildi vera gagnkynhneigð
en gæti hreinlega bara ekki elskað
karlmann sem væri þó hennar markmið
- að geta elskað karlmann. Það er
greinilegt að Springfield átti í miklum
innri átökum. Þrátt fyrir það sýndi hún
mikið hugrekki að ræða þessi mál
opinberlega á tímum þar sem kynhneigð
poppstjarna var yfirleitt ekki rædd
opinberlega og orðrómur um
samkynhneigð gat lagt feril fólks í rúst.
Ferill Springfield tók mikla dýfu á áttunda
og níunda áratugnum. Árið 1989, um
tveimur áratugum eftir að hún var hvað
vinsælust, gaf hún út plötu sem átti eftir
að glæða feril hennar nýju lífi. Á þeirri
plötu er að finna lag sem sem fjallar um
eitthvað sem margir tengja við –
ástarsamband í felum þar sem annar
aðilinn vill ekki segja frá því opinberlega.
Lagið heitir „In Private“ og það má velta
því fyrir sér hvort þar sé fjallað um
ástarsamband aðila af sama kyni þar sem
annar aðilinn er ekki tilbúinn að koma út.
Lagið var líka samið fyrir Springfield af
dúettinum Pet Shop Boys, sem lengi
hefur verið tengdur hinsegin senunni, en
annar helmingur hans, Neil Tennant, er
opinberlega samkynhneigður. Þeir stýrðu
einnig upptökum á laginu.
Brautryðjendur í poppi
Hér höfum við kynnst þremur

mögnuðum og ólíkum persónum sem
allar eiga það sameiginlegt að hafa verið
hinsegin og poppstjörnur. Aktívistinn sem
barðist gegn misrétti sem á einhvern hátt
kostaði hann frægð og frama, drottningin
sem notaði mótlætið í lífinu til þess að
styrkja sig og var sama um hvað öðrum
fannst og söngkonan sem barðist gegn
því hver hún var í raun og veru þannig að
það kostaði hana heilsuna. Það má segja
að þau séu öll á sinn hátt hinsegin
ofurhetjur sem ruddu brautina fyrir þá
sem komu á eftir; gerðu það allavega
örlítið auðveldara að vera hinsegin og
opinber persóna en snertu líka líf
þúsunda hinsegin fólks með tónlist sinni
og fræddu samfélagið. Hægt væri að telja
upp ótal fleiri dæmi um hinsegin
manneskjur sem með tónlist sinni tóku
þátt í að ryðja þessa braut á sjöunda,
áttunda og níunda áratugnum. Hvort sem
það eru Village People sem sungu um
draumaland samkynhneigðra í vestri árið
1978, Andy Bell í Erasure sem bað um
meiri virðingu í laginu „A Little Respect“
árið 1988, Holly Johnson sem söng um
frjálslegt kynlíf með Frankie Goes To
Hollywood í laginu „Relax“ árið 1983,
Jimmy Sommerville sem sagði sögu
hinsegin unglingsins sem þráði að komast
í frjálslyndari faðm stórborgarinnar í
„Smalltown Boy“, eða George Michael
sem söng um raunverulegt frelsi í
„Freedom 90“ svo nokkur lög séu nefnd.

Á hinsegindagar.is/hinseginhetjur
getur þú nálgast lagalista með öllum
bestu pride-lögunum, hvort sem
þau eru eftir hinsegin tónlistarmenn
eða ekki. Þar eru klassískar blöðrur
sem þú kannt textana við og önnur
sem þú hefur jafnvel aldrei heyrt áður.

HINSEGIN DAGAR
Í REYKJAVÍK
2018
DAGSKRÁ
Þriðjudagur 7. ágúst
Tuesday 7 August

Miðvikudagur 8. ágúst
Wednesday 8 August

Fimmtudagur 9. ágúst
Thursday 9 August

Málum gleðirendur – bls. 14
Let’s paint a rainbow – p. 14
Staðsetning kynnt 6. ágúst – kl. 12:00 		
Location revealed 6 August – 12:00 p.m.

Hinsegin fólk og heimilisofbeldi – bls. 16
The queer community and domestic
violence – p. 16
Safnahúsinu, Hverfisgötu 15 – kl. 12:00
Safnahúsið, Hverfisgata 15 – 12:00 p.m.

Baráttan fyrr og nú – bls. 20
Our fight – then and now – p. 20
Safnahúsinu, Hverfisgötu 15 – kl. 12:00
Safnahúsið, Hverfisgata 15 – 12:00 p.m.

Baráttugleðin í máli og myndum,
ljósmyndasýning – bls. 16
The Combativeness, photograph
exhibition – p. 16
Skólavörðustíg við Laugaveg
– frá kl. 12:00
Skólavörðustígur street by
Laugavegur street – from 12:00 p.m.
Vinnustofa um kvikmyndagerð með My
Genderation – bls. 14
Film making workshop with My
Genderation – p. 14
Safnahúsinu, Hverfisgötu 15 – kl. 14:00
Safnahúsið, Hverfisgata 15 – 2:00 p.m.
Aðgangseyrir: 1000 kr.
Admission: 1000 ISK.
Kvikmyndir með My Genderation – bls. 14
My Genderation film night – p. 14
Stúdentakjallaranum,
Sæmundargötu 4 – kl. 17:00
Stúdentakjallarinn,
University of Iceland – 5:00 p.m.
We like it like that – Drag show
– bls. / p. 17
Gamla bíó, Ingólfsstræti 2a
Meet-And-Greet kl. 19:30 / 7:30 p.m.
Aðgangseyrir: 6500 kr. Admission: 6500 ISK
Show kl. 21:30 / 9:30 p.m.
Aðgangseyrir: 3500 kr. /
Pride-passi gildir
Admission: 3500 ISK /
Pride Pass valid

Your make-up is terrible! – bls. / p. 16
Kramhúsinu, Skólavörðustíg 12 – kl. 14:00
Kramhúsið, Skólavörðustígur 12 – 2:00 p.m.
Aðgangseyrir: 1500 kr.
Admission: 1500 ISK
Coming Clean, leiksýning – bls. 20
Coming Clean, play – p. 20
Tjarnarbíói, Tjarnargötu 12 – kl. 17:00
Tjarnarbíó, Tjarnargata 12 – 5:00 p.m.
Aðgangseyrir: 1500 kr. /
Pride-passi gildir
Admission: 1500 ISK /
Pride Pass valid
Hinsegin bókmenntaganga – bls. 20
Queer literature walking tour – p. 20
Borgarbókasafninu í Grófinni,
Tryggvagötu 15 – kl. 19:00
Reykjavik City Library, Tryggvagata 15 – 7:00 p.m.
I wouldn’t date me either, uppistand /
standup – bls. / p. 18
Tjarnarbíói, Tjarnargötu 12 – kl. 21:00
Tjarnarbíó, Tjarnargata 12 – 9:00 p.m.
Aðgangseyrir: 2000 kr. / Pride-passi gildir
Admission: 2000 ISK / Pride Pass valid
Hinsegin konur í tónlist, tónleikar – bls. 21
Queer Icelandic women in music, concert
– p. 21
Gamla bíói, Ingólfsstræti 2a – kl. 21:00
Gamla bió, Ingólfsstræti 2a – 9:00 p.m.
Aðgangseyrir: 2900 kr. / Pride-passi gildir
Admission: 2900 ISK / Pride Pass valid
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Regnbogaskólar fyrir öll börn – bls. 23
Rainbow schools for all children – p. 23
Safnahúsinu, Hverfisgötu 15 – kl. 16:00
Safnahúsið, Hverfisgata 15 – 4:00 p.m.
Fyrirpartý – bls. 24
Pre-party – p. 24
Geira Smart, Hverfisgötu 30 – kl. 18:00
Geiri Smart restaurant, Hverfisgata 30 –
6:00 p.m.
Opnunarhátíð Hinsegin daga – bls. 25
Opening Ceremony – p. 25
Háskólabíó við Hagatorg – kl. 21:00
Háskólabíó by Hagatorg – 9:00 p.m.
Aðgangseyrir: 2900 kr. / Pride-passi gildir
Admission: 2900 ISK /
Pride Pass valid

FLEIRI VIÐBURÐIR!
MORE EVENTS!
Kiki queer bar – bls. /p. 59
Off Venue – bls. /p. 10

REYKJAVIK
PRIDE 2018
PROGRAMME
Föstudagur 10. ágúst
Friday 10 August

Laugardagur 11. ágúst
Saturday 11 August

Sunnudagur 12. ágúst
Sunday 12 August

Karlmennskan – bls. 24
Masculinity – p. 24
Safnahúsinu, Hverfisgötu 15 – kl. 12:00
Safnahúsið, Hverfisgata 15 – 12:00 p.m.

Bubblubröns – hinsegindagar.is
Bubbly Brunch – reykjavikpride.is
Geira Smart, Hverfisgötu 30 – kl. 12:00
Geiri Smart restaurant,
Hverfisgata 30 – 12:00 p.m.

Regnbogaþráðurinn á
Þjóðminjasafni Íslands – bls. 34
The Rainbow Guide
at The National Museum – p. 34
Suðurgötu 41, Þjóðminjasafni Íslands –
kl. 13:00
Suðurgata 41, The National Museum –
1:00 p.m.

Dance like everyone’s watching
– bls. / p. 26
Safnahúsinu, Hverfisgötu 15 – kl. 13:00
Safnahúsið, Hverfisgata 15 – 1:00 p.m.
Aðgangseyrir: 1000 kr. / Pride-passi gildir
Admission: 1000 ISK / Pride Pass valid
Hýrir húslestrar – bls. 30
QueeReads – p. 30
Stúdentakjallaranum,
Sæmundargötu 4 – kl. 17:00
Stúdentakjallarinn, University of Iceland –
5:00 p.m.
Tónleikar Hinsegin kórsins – bls. 30
Reykjavik Queer Choir concert – p. 30
Fríkirkjunni í Reykjavík – kl. 18:00
Fríkirkjan church in Reykjavik – 6:00 p.m.
Aðgangseyrir: 3000 kr. / Forsala 2500 kr.
Admission: 3000 ISK / Pre-sale 2500 ISK

Gleðigangan – bls. 38–41
The Pride Parade – p. 38–41
Sæbraut við Hörpu – kl. 14:00 		
Sæbraut street by Harpa concert hall – 2:00 p.m.
Útihátíð í Hljómskálagarðinum – bls. 31
Outdoor Concert at Hljómskálagarður
park – p. 31
Að göngu lokinni
After the Pride Parade
Reykjavik Pride Party – bls. / p. 33
Silfursölum, Hallveigarstíg 1 – kl. 23:00
Silfursalir, Hallveigarstígur 1 – 11:00 p.m.
Aðgangseyrir: 2500 / 3500 kr. /
Pride-passi gildir
Admission: 2500 / 3500 ISK /
Pride Pass valid

Hinsegin pöbbarölt – bls. 26
Queer Pub Crawl – p. 26
Frá Hlemmi – kl. 18:00
From Hlemmur bus terminal – 6:00 p.m.
Aðgangseyrir: 4900 kr.
Admission: 4900 ISK
Stolt siglir fleyið mitt – bls. 28
Queer Cruise – p. 28
Frá Eldingu, Gömlu höfninni,
Ægisgarður – kl. 21:00
Old Harbour, Ægisgarður – 9:00 p.m.
Aðgangseyrir: 2500 kr.
Admission: 2500 ISK
Landleguball – bls. 29
Shore Leave Dance – p. 29
Kiki, Laugavegi 22 – kl. 22:00
Kiki Queer Bar, Laugavegur 22 – 10:00 p.m.
Aðgangseyrir: 1000 kr. / Pride-passi gildir
Admission: 1000 ISK / Pride Pass valid
Kynlífskarnival – bls. 32
Kinky carnival – p. 32
Hard Rock kjallaranum,
Lækjargötu 2a – kl. 22:30
The Hard Rock Basement,
Lækjargata 2a – 10:30 p.m.
Aðgangseyrir: 1000 kr. / Pride-passi gildir
Admission: 1000 ISK / Pride Pass valid
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AA – Hinsegin hátíðarfundur
AA – Pride meeting, in Icelandic
Tjarnargötu 20 – kl. 13:00
Tjarnargata 20 – 1:00 p.m.
Regnbogahátíð fjölskyldunnar – bls. 34
Family rainbow festival – p. 34
Klambratúni – kl. 14:00
Klambratún park – 2:00 p.m.
Þynnkubíó – Kinky Boots – bls. 34
Hungover movie night – Kinky Boots – p. 34
Stúdentakjallaranum,
Sæmundargötu 4 – kl. 17:00
Stúdentakjallarinn,
University of Iceland – 5:00 p.m.

Samtökin
‘78 í 40 ár
Bjóða upp á fræðslu,
ráðgjöf og félagslíf.
Þau berjast fyrir víðsýni
samfélagsins og
fordómaleysi í garð
hinsegin fólks.

Samtökin '78 eru hagsmuna- og
baráttusamtök hinsegin fólks á Íslandi.
Markmið félagsins er að lesbíur, hommar,
tvíkynhneigðir, eikynhneigðir, pankynhneigðir,
intersex fólk, trans fólk og annað hinsegin
fólk verði sýnilegt og viðurkennt og njóti fyllstu
réttinda í íslensku samfélagi. Samtökin fara
með þjónustuhlutverk við hinsegin fólk á
Íslandi og eru allt í senn hagsmuna-, fræðsluog menningarfélag.
Fjörutíu ár eru nú liðin frá stofnun Samtakanna
‘78. Áratugirnir síðan félagið hóf baráttu sína
fyrir réttindum hómósexúalfólks, eins og þá
var að orði komist, hafa verið viðburðaríkir.
Þegar samtökin hófu göngu sína voru
viðhorfin í þjóðfélaginu slík að sumir neyddust
hreinlega til að flýja land undan ofsóknum,
útskúfun og ofbeldi. Langt fram á níunda
áratuginn máttu orðin hommi og lesbía
ekki heyrast í útsendingum Ríkisútvarpsins
og slúðurblöð landsins fluttu æsifréttir af
„kynvillingum“ sem „veiddu“ sér fórnarlömb á
vínhúsum bæjarins.
Þá hefði verið erfitt að ímynda sér að fólk
myndi leita hingað um alþjóðlega vernd
vegna kynhneigðar eða kynvitundar eða að
íslensk ríkisstjórn hefði það yfirlýsta markmið
að koma Íslandi í fremstu röð í réttindamálum
hinsegin fólks, eins og nú er raunin.
Hinsegin samfélagið hefur þróast mikið
á undanförnum áratugum hérlendis sem
víðar og fjölbreyttir jaðarsettir hópar taka nú
höndum saman og berjast gegn óréttlæti
og jaðarsetningu. Þessir hópar tengjast á
margvíslegan hátt þrátt fyrir að vera ólíkir
innbyrðis. Allir hóparnir glíma við sterk
samfélagsleg kerfi sem ganga út frá því að
eingöngu séu til tvö kyn, þeim sé ætíð rétt
úthlutað til einstaklinga við fæðingu og að
þessi tvö kyn laðist undantekningalaust að
hvort öðru og eignist börn og buru.

www.samtokin78.is

Sími: 552 7878

Oft hafa verið skiptar skoðanir innan
hinsegin samfélagsins og stundum örlar á
þreytu vegna innbyrðis átaka ólíkra hópa
og sjónarmiða. Engu að síður stendur
samfélagið sterkt og við megum vera stolt
af getu okkar allra til að skilja hvað sameinar
okkur meðfram því að krefja fólk ekki um að
fórna eigin skoðunum, metnaði og sjálfsmynd.
Samtökin ‘78 eru gjarnan í miðju þessa átaka
og oft hefur mætt mikið á þeim til skamms
tíma. Til lengri tíma hafa þau þó ávallt orðið
sterkari fyrir vikið. Frjálslyndi, barátta og
velferð allra er stöðugt verkefni. Það felst
styrkur í því að viðurkenna það. Þess vegna
hafa Samtökin ‘78 og allt hinsegin fólk
notið góðs af fjölbreyttum sjónarmiðum og
mismunandi upplifun og þess vegna hefur
hinsegin samfélagið blómstrað í öllum sínum
fjölbreytileika.
Á Íslandi er hinsegin samfélagið ekki ýkja
stórt og því er mikilvægt að við tökum höndum
saman og sýnum samstöðu en töpum okkur
ekki í aðgreiningu og tölum ekki hvert úr sínu
horninu. Við þurfum að tala saman og setja
okkur í spor hvert annars þvert á tíma og
aðstæður og umræðan þarf að taka mið af
ólíkum sjónarhornum. Við erum sterkari saman
en sundruð og öll mannréttindabarátta er
okkur viðkomandi enda er hinsegin fólk af
öllum stærðum og gerðum.
Þessa jafnvægislist hafa Samtökin ‘78 og allt
hinsegin fólk leikið undanfarna áratugi. Þar
liggur stolt okkar, saga og framtíð. Þannig
erum við öðrum til eftirbreytni og þess vegna
skilum við árangri og munum saman halda
áfram að auka lífsgæði allra.
Gleðilega hátíð.
Samtökin ‘78

netfang: skrifstofa@samtokin78.is

Suðurgötu 3, 101 Reykjavík

KYNNING

RYÐUR NÝJAR
BRAUTIR Í HÖFUÐVÍGI
GAGNKYNHNEIGÐRA KARLA
Jón Guðmundsson hefur afrekað meira en búast mætti við miðað við ungan aldur.
Hann er stofnandi og eigandi Nordica Collection sem sérhæfir sig í að flytja inn snyrtiog heilsuvörur í hæsta gæðaflokki. Við tókum hann tali og ræddum um framtíðina,
viðskiptaheiminn og þann veruleika sem samkynhneigðir frumkvöðlar þurfa að lifa við.
„Nordica Collection er draumur sem ég hef nostrað við í mörg ár,“ segir Jón. „Ég
er alltaf með stórar hugmyndir, kannski of stórar stundum, en mér tekst alltaf að
koma þeim í verk með því að finna rétta fólkið. Það skiptir ekkert meira máli en
hvernig fólki þú vinnur með, stórar hugmyndir verða ekki að veruleika með harki
einnar manneskju, þú þarft lið og stundum fjölskyldu.
Frumkvöðlar á Íslandi eiga alltaf á brattann að sækja en Jón hefur bætt fyrir
það með því að tengja sig við sterk og þekkt vörumerki sem hafa hlotið góðan
hljómgrunn á Íslandi.
„Ég bjó í Evrópu í átta ár og aflaði mér góðrar reynslu af sölumennsku.
Tengingarnar sem maður myndar í þannig störfum eru ómetanlegar. Þar lærði
ég að það er best að ráðast ekki á garðinn þar sem hann er lægstur. Þú tapar
á því að taka ekki hástökkið. Viðskipti eru ekkert nema þær tengingar sem þú
skapar. Og þær verða aðeins til með því að þora.“
Jón er aðeins 28 ára en hefur þó marga fjöruna sopið. „Ég bjó á Möltu og vann
við að selja alþjóðlega heilbrigðisþjónustu. Þar myndaði ég viðskiptatengsl
víðs vegar um Miðjarðarhafslöndin. Malta er merkilegt land, þar er svipaður
fólksfjöldi og á Íslandi en eyjan er á stærð við Reykjavík. Ég hafði verið þar í
nokkurn tíma þegar ég ákvað að slá til og láta Nordica verða að veruleika.
Við byrjuðum um síðustu áramót í raun og veru. Ég skrifaði undir samning
við fyrstu vörumerkin 18. desember og þremur vikum síðar var ég fluttur til
Íslands. Viðbrögðin hafa verið með ólíkindum. Við erum með 190 vörur frá níu
vörumerkjum og erum komin í yfir 45 búðir á landinu.“
En hvernig velur hann hvaða vörur hann flytur inn?
„Ég fer eftir gæðum fyrst og fremst. Það er aðeins ein leið til að skapa tryggð og
það er með því að gera það sem þú segist ætla að gera vel. Alltaf. Við flytjum inn
snyrtivörur og heilsuvörur frá framleiðendum sem við getum treyst.“
Smokkar eru nýjasta vara Jóns en hann hóf sölu á SKYN í júní. „SKYN er
krúnudjásnið okkar þessa dagana. Smokkarnir þeirra eru ótrúlegir, það er ekki
hægt að segja annað. Þeir eru sérhannaðir til að líkja eftir húðinni og þeir eru
sterkari, skemmtilegri og næmari en aðrir smokkar. Þetta er upplifun sem þú
verður eiginlega að prófa til að trúa.“
En Jón hefur þurft að bregðast við mörgum hindrunum, ekki bara sem
nýr aðili á hörðum markaði heldur einnig sem samkynhneigður maður í
viðskiptalífinu.
„Staðreyndin er sú að viðskiptaheimurinn er karllægur en líka
gagnkynhneigður. Það getur reynst vandamál þegar maður er að ferðast um
heiminn í leit að nýjum vörum, sú leit getur leitt mann á staði sem ekki eru jafn
opnir og Ísland. Og jafnvel á Íslandi þarf maður að hafa varann á, sumir taka
vöruna ekki alvarlega ef samkynhneigður maður flytur hana inn og hún getur
jafnvel fengið á sig stimpil. Ég er ekki að flytja inn förðunarbursta og smokka
bara fyrir samkynhneigða, ég er að flytja þá inn fyrir alla sem hafa áhuga á að
líta vel út og stunda geðveikt kynlíf. Og með því að vera sýnilegur og opinn,
bæði í viðskiptum og mínu persónulega lífi, get ég kannski reynt að brjóta
upp þessa staðalímynd sem er í viðskiptaheiminum í dag.“
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Hinsegin frá Ö til A
Vefsíðan Hinsegin frá Ö til A, www.otila.is, fór í loftið í október
árið 2017. Hún var stofnuð af Írisi Ellenberger og Auði Magndísi
Auðardóttur. Síðan er ætluð öllum þeim sem vilja kynna sér
hinsegin málefni á íslensku. Þær höfðu ótal sinnum heyrt fólk
kvarta yfir „öllum þessum hugtökum“ og vissu að það ætti í
erfiðleikum með að finna áreiðanlegar upplýsingar á íslensku.
Viðbrögðin hafa verið mjög góð. Á síðustu mánuðum hafa rúmlega
6000 manns farið inn á síðuna samtals um 9000 sinnum.
Þær hafa fengið fregnir af því að síðan sé notuð í kennslu, t.d. í
mörgum framhaldsskólum, í Háskóla Íslands (t.d. í uppeldis- og
menntunarfræði og íslensku) og í fræðslu Samtakanna ‘78, Q –
félags hinsegin stúdenta og fyrirlestrum Siggu Daggar og Áslaugar
Kristjánsdóttur kynfræðinga. Það hlaut svo sem að vera einhver
ástæða fyrir því að ítrekað eru 30–40 manns inni á síðunni í einu
klukkan níu á morgnana!
Á síðunni má finna nærri 30 reynslusögur hinsegin fólks þar sem það
setur hin ýmsu hinsegin hugtök í persónulegt samhengi. Írisi og Auði
finnst mikilvægt að sýna að hinsegin hugtök eru ekki bara tæknileg
og þurr orð heldur skipta þau sköpum fyrir sjálfsmynd og líf hinsegin
fólks. Reynslusögurnar eru það efni sem er hvað vinsælast á vefnum
en þar á eftir koma ýmis grunnhugtök, t.d. hinsegin, kynsegin,
kyn og kyngervi.

Topp 5 listi

1. Kynsegin
Kynsegin er hugtak sem nær yfir fólk sem skilgreinir
kyn sitt utan tvíhyggju kynjakerfisins (og er því einnig
trans). Sumt kynsegin fólk er t.d. karlkyns og kvenkyns,
annað hvorki karlkyns né kvenkyns eða skilgreinir ekki
kyn sitt. Kynsegin er því í raun regnhlífarhugtak undir
regnhlífarhugtakinu trans.

2. Kynhneigð
Kynhneigð segir til um hverjum fólk getur laðast að, orðið
skotið í eða ástfangið af.

3. Hinsegin

Orðið hinsegin hefur margvíslegar merkingar og
skírskotanir. Í hinsegin umræðu hérlendis hefur það
öðlast sess sem regnhlífarhugtak yfir allt það fólk sem
er ekki gagnkynhneigt og/eða fellur ekki inn í það
sem telst hefðbundið kyn eða kynhlutverk.

4. Kyn og kyngervi
Kyn og kyngervi eru lykilhugtök bæði innan
hinseginfræða og kynjafræða. Í þessum fræðum þykir
oft gagnlegt að greina á milli líffræðilegs kyns annars
vegar, sem þá er einfaldlega nefnt kyn, og hins vegar
félagslega mótað kyns, sem þá er nefnt kyngervi.

5. Trans
Trans er regnhlífarheiti yfir fólk sem er með
kynvitund sem samræmist ekki því kyni sem því var
úthlutað við fæðingu.

Hinseginleikinn
Fræðsluvettvangurinn Hinseginleikinn var stofnaður í júní
2016 af Ingileif Friðriksdóttur og Maríu Rut Kristinsdóttur. Í
upphafi var Hinseginleikinn Snapchat-rás sem ætlað var að
sýna frá hversdagslífi alls konar hinsegin einstaklinga með
það að markmiði að brjóta niður staðalímyndir og fjölga
fyrirmyndum. Í dag hafa hátt í 300 manns verið með snappið
og sýnt frá sínu lífi á opinskáan og einlægan hátt og þúsundir
hafa fylgst með hverju sinni.
Skömmu eftir stofnun Hinseginleikans fóru Ingileif og María
að halda fyrirlestra í menntaskólum og félagsmiðstöðvum
um allt land með það fyrir sjónum að fræða ungmenni
um fjölbreytileika mannlífsins. Fyrr á þessu ári varð
Hinseginleikinn svo að vefþáttaseríu á RÚV sem sýnd verður
í sjónvarpinu í sumar. Þáttunum stýrði Ingileif og voru þeir
sex talsins. Fjallað var um samkynhneigð, trans fólk, tví- og
pankynhneigð, intersex fólk, eikynhneigð og kynsegin fólk.
Þættirnir hlutu gríðarlega góðar viðtökur og hafa verið nýttir
sem fræðsluefni víða í skólum landsins. Á næstu mánuðum
stefna stofnendurnir svo að því að gefa út barnabók undir
merkjum Hinseginleikans.

Vinsælasti
snapparinn

Hinsegin dagar óska
Samtökunum ‘78 til
hamingju með 40 ára
afmælið og þakka fyrir
ómetanlegt starf í þágu
mannréttinda hinsegin
fólks á Íslandi.
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Mæðgurnar Stefanía
og Ronja, sem er trans
stelpa, hafa vakið
hvað mesta athygli hjá
Hinseginleikanum en
þær fengu mörg hundruð
spurningar og skilaboð
og fleiri þúsund áhorf.
Sögunni þeirra var líka
deilt á Facebook og
hún fékk þar hátt í átta
þúsund áhorf til viðbótar.
Það sem hefur hins
vegar slegið áhorfsmet
á Facebook-síðunni er
myndband af Þorgeiri,
stráknum þeirra Maríu
og Ingileifar, sem vildi
líka koma fram með skýr
skilaboð á Hinseginleikasnappinu um að allir
mættu vera eins og þeir
eru. Það myndband hefur
fengið um 40 þúsund
áhorf.

Hinsegin dagar eru borgarhátíð
Reykjavíkur 2017–2019.
Við þökkum Reykjavíkurborg,
okkar stærsta styrktaraðila, fyrir
ómetanlegan stuðning.
Reykjavik Pride is an official
Reykjavik City Festival during
2017–2019. The city is our
largest supporter and we are
grateful for the invaluable
support.
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Sæmundsdóttir, Viktoría
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Böðvar Björnsson, Heimir
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Þórðardóttir, Sigurður Þorri
Gunnarsson, Anna Pála
Sverrisdóttir og Gunnlaugur
Bragi Björnsson
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Davíð Terrazas, Guðmundur
Þór Kárason og Pressphotos
Teikningar á götukorti:
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Myndskreytingar:
Guðmundur Davíð Terrazas
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Forsíðumódel: Dalvin
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Fólkið á bak við Hinsegin daga
Fjölmargir leggja hönd á plóg til að gera hátíð Hinsegin
daga að veruleika á hverju ári.
Stjórn Hinsegin daga í Reykjavík skipa þau Gunnlaugur
Bragi Björnsson formaður, Karen Ósk Magnúsdóttir
gjaldkeri, Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson ritari, Helga
Haraldsdóttir meðstjórnandi og Ragnar Veigar
Guðmundsson meðstjórnandi. Við hlið þeirra starfar
samstarfsnefnd að verkefnum ársins og yfir hundrað
sjálfboðaliðar sem veita ómetanlega aðstoð á meðan
hátíðinni stendur.
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