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REKSTRARREIKNINGUR - TEKJUR 
 

Tekjur félagsmiðstöðvar 2006 2005

Félagsheimili 1.332.194 1.465.430 

Bókasafn 216.770 311.762 

Varningur, jó lakort, skrautmunir 66.880 64.840 

Styrktarmerki Samtakanna '78 551.700 496.400 

Tryggingabætur 186.800 0 

2.354.344 2.338.432 

Framlög félagsmanna 2006 2005

Félagsgjö ld ársins 1.047.600 910.600 

Fyrirfram greidd félagsgjö ld næsta árs 441.800 207.900 

Sérframlög félagsmanna 139.578 124.362 

1.628.978 1.242.862 

Styrkir og gjafir til félagsins 2006 2005

Styrkur fjárlaganefndar Alþingis 1.500.000 1.000.000 

Þjónustusamningur Reykjavíkurborgar 1.000.000 1.000.000 

Forsætisráðuneytið, styrkur 1.700.000 1.500.000 

Félagsmálaráðuneytið, styrkur 1.500.000 1.500.000 

Fjármálaráðuneytið 0 100.000 

Landlæknisembættið 160.000 520.000 

Æskulýðssjóður 200.000 0 

Styrkur Reykjavíkurborgar til bæklingagerðar 200.000 0 

Styrkur Reykjavíkurborgar til salarle igu 27. júní 2006 250.000 0 

Minningarsjóður Margrétar Björgúlfsdót tur 0 250.000 

Aðrir styrkir og gjafir 420.680 481.425 

6.930.680 6.351.425  
 

Aðrar tekjur 2006 2005

Fræðslufundir 240.000 174.500 

Dansleikir og skemmtanahald 1.745.769 1.678.759 

Endurgreitt frá Tollstjóra 0 4.500 

Styrkir t il kvikmyndarinnar Hrein og bein 14.000 20.500 

Sala kvikmyndarinnar Hrein og bein 0 9.000 

Auglýsingatekjur 240.000 0 

2.239.769 1.887.259 

Fjármagnstekjur 2006 2005

Gengistekjur 0 370.491 

Vaxtatekjur 14.861 4.483 

Endurgreiðslur vegna skuldbreytinga 0 49.037 

14.861 424.011  

 

Heildartekjur félagsins 2006 2005

13.168.632 12.243.989  
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REKSTRARREIKNINGUR - GJÖLD 
 

Kostnaður félagsmiðstöðvar 2006 2005

Innkaup 572.479 663.105 

Önnur innkaup 231.937 263.346 

Varningur, jó lakort, skrautmunir 171.911 119.019 

Smááhöld 22.600 32.147 

Húsgögn og viðhald þeirra 23.669 7.950 

Ræsting og ræstivörur 269.051 238.686 

Tæki og viðhald þeirra 206.391 0 

Kaffistofa 80.000 100.000 

Umsjón með Regnbogasal 264.500 285.500 

Annar kostnaður félagsmiðstöðvar 20.124 9.879 

1.862.662 1.719.632 

Skrifstofukostnaður 2006 2005

Framkvæmdastjóri 3.755.436 3.469.977 

Póstkostnaður 124.709 193.723 

Ritföng 144.117 135.493 

Prentkostnaður 95.111 98.197 

Símakostnaður 328.237 263.746 

Bókhald og bókhaldskerfi 311.816 228.918 

Tæki og viðhald þeirra 5.950 5.900 

Annar skrifstofukostnaður 216.921 140.827 

4.982.297 4.536.781 

Bókasafnskostnaður 2006 2005

Bókavarsla 150.000 0 

Blöð og tímarit 21.751 137.757 

Bækur 52.974 207.658 

Myndbönd 200.322 196.952 

Tæki og viðhald þeirra 16.380 67.137 

Bókasafnsforritið Gegnir 99.892 97.231 

Annar bókasafnskostnaður 6.924 64.863 

548.243 771.598  
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Fasteignakostnaður 2006 2005

Fasteignagjöld 292.937 221.489 

Rafmagn 94.903 73.740 

Hiti 75.487 57.043 

Öryggisgæsla 112.952 101.823 

Viðhald húsnæðis 118.960 296.870 

Tryggingar 80.666 74.497 

Hússjóður 190.023 191.148 

965.928 1.016.610 

Menningar- og fræðslukostnaður 2006 2005

Ráðgjöf 99.000 214.500 

Styrkir t il lokaverkefna á háskólastigi 150.000 0 

Styrkir 168.000 216.096 

Fundahöld 709.955 347.685 

Fyrirlestrarröð í Háskóla Íslands 168.503 0 

Útgáfa 238.384 248.497 

Heimasíða 220.785 416.781 

Dansleikir 314.028 483.260 

Auglýsingar 0 92.911 

Vinnumarkaðsverkefni 120.000 0 

Átaksverkefni 0 222.314 

Ungliðahópurinn 130.513 52.303 

Gjafir 66.610 15.000 

Hátíðarhöldin 27. júní  2006 872.943 0 

ILGA gjald 11.506 10.743 

Ritföng 0 33.931 

Húsgögn 0 89.800 

Póstkostnaður 150.970 28.570 

Annar kostnaður 132.531 201.967 

3.553.728 2.674.358 

Kostnaður við kvikmyndina Hrein og bein 2006 2005

STEF-gjöld 0 84.595 

Virðisaukaskattur 0 1.771 

0 86.366  
 

Fjármagnskostnaður 2006 2005

Vextir af  bankareikningum 147.859 127.418 

Vextir og verðbætur af lánum 790.780 592.302 

Innheimtuþjónusta bankanna 52.306 38.881 

Þjónustugjöld bankanna 33.554 0 

Aðrir vextir 18.978 13.129 

Visa/Euro kostnaður 139.165 114.756 

Gengistap 524.293 308 

Fjármagnstekjuskat tur 1.399 448 

1.708.334 887.242  

Heildarkostnaður félagsins 2006 2005

13.621.192 11.692.587  
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EFNAHAGSREIKNINGUR 
 
 

                    Höfuðstóll pr. 31.12.2006
Flutt frá fyrra ári 11.838.597 
Hækkun fasteignaverðs 4.035.000 
Gjöld umfram tekjur -452.560 

Samtals 15.421.037 

                       Eignir pr. 31.12.2006
Sjóðsreikningur 60.000 
Verðbréfareikningur nr. 100775 í Glitni hf. 159 
Verðbréfareikningur nr. 102659 í Glitni hf. 10.419 
Verðbréfareikningur nr. 102680 í Glitni hf. 2.218 
Verðbréfareikningur nr. 102666 í Glitni hf. 73 
Vísa Ísland 246.650 
Europay 115.600 
Viðskiptanetið 96.500 
Skuldunautar 156.050 
Fasteign nr. 223-2956 að Laugavegi 3, 101 Reykjavík 24.320.000 

Samtals 25.007.669 

                    Skuldir pr. 31.12.2006
Skuldabréf í Glitni hf. nr. 9680082 5.380.791 
Skuldabréf í Glitni hf. nr. 509600 3.125.314 
Tékkareikningur nr. 78 Í Glitni hf. 607.907 
Tékkareikningur nr. 30380 í Landsbanka Íslands hf. 45 
Ógreiddur virðisaukaskattur 58.800 
Ógreitt vegna starfsmanna 354.759 
Ógreiddur kostnaður 49.447 
Lánadrottnar 9.569 

Samtals 9.586.632  
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SUNDURLIÐANIR 
 

Skuldunautar

Hinsegin bíódagar 156.050 

Samtals 156.050 

Lánadrottnar

Penninn - bókaverslun 7.525 
Íslandspóstur 2.044 

Samtals 9.569 

Ógreitt vegna starfsmanna

Ógreidd laun fyrir desember 196.291 
Ógreitt í lífeyrissjóði 42.900 
Ógreidd staðgreiðsla og tryggingagjöld 108.704 
Ógreidd félagsgjöld 6.864 

Samtals 354.759 

Ógreiddur kostnaður

ILGA gjald 2006 11.506 
Innn ehf 22.012 
Hússjóður 15.929 

Hækkun milli ára 49.447 

Fasteign nr. 223-2956 að Laugavegi 3 Fasteignamat Brunabótamat

31. desember 2005 20.285.000 26.700.000 
31. desember 2006 24.320.000 30.000.000 

Hækkun milli ára 4.035.000 3.300.000  
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Stjórn, starfsmenn, fjárm ál, sam vinna við önnur félög og nýtt útlit  

 

1.1.  Aða lfundur, k jör stjórnar og starf með trúnaðarráði 

Aðal fundur Samtakanna ’78 var haldinn 25 . mars 2006 í húsakynnum félagsins. Viðstaddir voru 25  
félagar. Fylgt var dagskrá aðalfundar svo sem lýst er í félagslögum. Aðeins einn listi barst til  
stjórnarkjörs, li sti  uppstillingarnefndar , og  var  hann  sjál fkjörinn. Í stjórn  tó ku sæti: 

Hrafnhildur  Gunnarsdó ttir, formaður 
Guðjón R. Jónasson, varaformaður 
Frosti Jónsson, ritari 
Þóra  Björk Smi th, gjaldkeri 
Birna  Hrönn Björnsdóttir , meðstjórnandi 
Rannveig  Traustadó ttir , meðstjórnandi 
Viðar  Eggertsson, meðstjórnandi 

 
Í trúnaðarráð  félagsins voru  kosnir 10 félagar, þau Auður  Halldórsdóttir, Erlingur Óttar  Thoroddsen, 
Eygló Aradóttir, Frímann Sigurðsson, Guðrún Óskarsdóttir, Ingibjörg Guðmundsdó ttir , Katr ín Jónsdóttir, 
Kristín Sævarsdóttir , Svavar  G. Jónsson  og Þorvaldur  Kristinsson. 

Stjórnin fundaði 13  sinnum á starfsárinu. Stjórn og trúnaðarráð funduðu  tvisvar á  starfsárinu. 
Dagana 1.–2 . apríl funduðu stjórn og trúnaðarráð í Menn taskólanum á Akureyri. Umfjöllunarefni fyrri  
dagsins voru málefni  samkynhneigðra á landsbyggðinni  og leiðré tting á  jafnré tti shugta kinu. Síðari  
deginum var varið til þess að ræða innri málefni félagsins og fræðslumál . Síðari fundur trúnaðarráðs og  
stjórnar var haldinn í fundarsal Bláa lónsins 4. nó vember og var umfjöllunarefni hans fræðslumál og  
stefna svei tarfélaga í málefnum samkynhneigðra. Þessum fundum eru gerð frekari skil í kafla 2.4 og 2.5  
um fræðslumál. 
 
1.2.  Starfsmannahald, tæk jakostur og v iðha ld húsnæðis 
Framkvæmdastjóri félagsins, Hrafnkell T. Stefánsson  starfaði þriðja  árið í fullu starfi. Hann heldur  utan  
um umfangsmikinn  daglegan re kstur svo sem umsjón með félagaskrá og innheimtu  félagsgjalda, 
bréfaskriftir og uppgjör. Þá sinnir hann greina- og fréttaskrifum á vefsíðu og í fréttabréf svo og uppfærslu  
heimasíðu. Framkvæmdastjóri hefur jafn framt yfirumsjón með daglegu fræðslu- og ráðgjafarstarfi  
félagsins auk þess að annast tengsl við fjölmiðla og aðra sem leita margvíslegrar aðstoðar eða ráðgjafar 
á vettvangi félagsin s. Aðrir sinn tu störfum fyrir félagið sem lausráðnir  ver kta kar, svo sem við skráningu  
efnis á  bókasafni , vinnu við  bókhald , umsjón með fræðslu fundum, ráðgjö f og fleira. Sigþór Sigþórsson  
vann ómetanlegt starf sem umsjónarmaður félagsmiðstöðvar en með honum starfar hópur sjálfboðaliða  
sem leggur mikið af mörkum og óeigingjarna vinnu.   

Vegna skemmda vegna  leka  voru félaginu greiddar tæpar  187.000  kr. í tryggingabætur. Ljóst 
er að fasteignin á Laugavegi 3 kallar á verulegt viðhald. Klæðning undir þaki er meira og minna ónýt auk 
þess sem múr á framhlið liggur undir skemmdum. Þá þar f að mála húsið og skipta um glugga  á fjórðu  
hæð . Í upphafi  árs var  leitað tilboða  hjá nokkrum verktökum í verkið  og einnig var sótt um styrk í 
Húsverndarsjóð Reykjavíkur  til þess að standa straum af kostnaði við viðgerðirnar og til þess að koma  
ytra útliti í upprunalegt hor f, en húsið er te iknað  af Guðjóni Samúelssyni .  
 Á ári nu var keyptur flatskjár  í félagsmiðstöðina sem he fur n ýst vel við ýmsa viðburði þar  auk 
þess sem tengja má hann við tölvu  og kemur  hann þá  í stað skjávarpa á fundum sem hingað  til  hafa  
verið fengnir  að láni eða leigðir . Nýleg tölva  og skjár eru á bókasafni , en að öðru  leyti er brýnt að  
endurnýja tölvu kost félagsin s á næstunni. 
 
1.3.  Fjár mál og fé lagatal 
Að tillögu félagsmálane fndar Alþingis vei tti fjárlaganefnd félaginu 1.500.000 kr . rekstrarstyr k á árinu. Var  
það 500.000 kr . hækkun frá árinu áður . Forsætisráðuneyti veitti félaginu 1.700 .000 kr. til að standa  
straum a f kostnaði við  fræðslu, fjölmiðlun og  ráðgjöf, og félagsmálaráðuneyti  1.500.000 kr. til  þess að  
mæta launum framkvæmdastjóra og almennum rekstrarkostnaði. Þá greiddi Reykja víkurborg félaginu  
1.000.000 kr. sem er hluti a f þriggja ára þjónustusamningi sem m.a. er ætlað að mæta kostnaði við  
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stöðugildi framkvæmdastjóra , störf félagsráðgjafa , störf með ungliðahópi, bókakaup og fræðslustarf til  
star fsmanna Reykjavíkurborgar . 
 Tekjur félagsins námu 13.168.632 kr . og gjöld 13.621.192 kr. Eiginfjár staða félagsins er góð og 
styrki st ár frá ári. Verðmæti fasteignarinnar á Laugavegi 3 vex jafnt og þétt en fasteignamat þess 
hækkaði um 4.035 .000 kr. á árinu og er nú 24.320.000 kr. Brunabó tamat er 30.000.000 kr. Áhvílandi  
húsnæðisskuldir um áramó t voru 8.506.105 kr. 
 Félagar sem greiddu árgjöld á árinu voru  409, en á skrá eru tæplega 700  manns. Til  
samanburðar má nefna að árið 2005 voru greiddir félagsmenn 337 og árið 2004 voru þeir 306 . Ef fram 
heldur sem hor fir er ljó st að félögum mun fjölga  verulega á ár inu 2007. Félagsgjöld og gja fir námu  
1.628.978  kr .  
 Á félagsfundi á síðasta ári lagði formaður fram hugmyndir stjórnar að breytingum á  
félagsgjöldum hvað varðar a fslá tt til  ungs fól ks og ungliða með það að markmiði að  fá fleira  fólk inn í 
félagið. Á fundinum var einnig lögð fram tillaga um að auka afslá tt til lífe yrisþega og enn fremur að gefa  
pörum í sambúð, staðfe stri samvist eða hjónabandi kost á hjónaafslætti . Í þessu skyni skoðaði stjórn  
aldurs- og  kynjaskiptingu  fól ks á skrá  sem sjá  má  í eftirfarandi grafi :  
 
 

Aldursskipting félaga á skrá í Samtökunum ´78
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Mynd  1.1 : Aldursskipting  félaga  á skrá  Samtakanna ́ 78 
 

Sérsta ka ath ygli ve kur að þrá tt fyrir mikinn fjölda ungs fólks sem sækir Samtökin ´78 á  
ungliðakvöldum, og  aðra þá dagskrá  sem sá  hópur hefur  upp á að  bjóða, ha fa fáir úr þeim hópi skráð  
sig í félagið. Á aðal fundi félagsin s verða lögð fram drög að tillögum um félagsgjöld sem vonandi  gefur  
stjórn  og framkvæmdastjóra svigrúm til þe ss að  bæta a.m.k. félagatal í yngstu aldurshópunum.  

Í framhaldi af opinni ráðstefnu um ste fnu sveitar félaga í mále fnum samkynhneigðra er  
athygli sver t að skoða skiptingu félaga eftir búsetu. Þar kemur í ljós að tæplega þriðjungur félagsmanna  
býr utan Reykjavíkur . Sú staðre ynd er stjórn félagsins mikil hva tning til þess að óska eftir frekara  
samstar fi við svei tarfélögin  í nágrenni Reykja víkur og á landsbyggðinni.  
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Búseta félaga á skrá í Samtökunum ´78 
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Mynd  1.2 : Búseta  félaga  á skrá  Samtakanna ́ 78 

 
1.4.  Aðild að öðrum félagasa mtök um og mannréttinda hreyfingum 
Samtökin ´78 urðu  aðili að Mannréttindaskrifstofu Íslands vorið 2001 . Skrifsto fan hefur  á undan förnum 
árum unnið að umræðu , fræðslu og mannréttindamálum hér á landi. Aðal fulltr úi Samtakanna ́ 78 í stjórn  
hennar er Hrafnkell T. Ste fánsson og varafulltrúi Hra fnhildur Gunnarsdóttir . Núverandi formaður er  
Brynhildur Flóvenz. Samtökin ́ 78 eiga aðild að ILGA, Interna tional Lesbian and Gay Associatio n, og eru 
eitt elsta aðildar félag þess.  
 
1.5.  Nýtt lógó og útlit 
Í október efndu Samtökin ´78 til samkeppni um nýtt lógó og gra fískt útli t fyrir félagið . Verðlaun í 
samkeppninni voru 150.000 kr. og  flugmiðar fyrir tvo til einhvers áfangastaðar Icelandair og Iceland  
Express í Evrópu . Óskað var eftir þ ví að tillögurnar  bærust undir dulnefni en yfir  fjöru tíu tillögur og  
útfærslur bárust frá nítján hönnuðum. Dómne fnd skipuðu Bára  Kristín Kri stinsdóttir ljó smyndari, 
Þorvaldur Skúlason verslunarmaður og  Guðmundur  Oddur Magnússon prófessor við Listaháskóla  
Íslands sem ja fnframt var formaður ne fndarinnar. Tillögurnar voru hafðar til sýni s í Regnbogasal í 
desembermánuði og gátu gestir félagsmiðstöðvarinnar látið áli t sitt í ljósi á  þar til gerðum blöðum.  

   

   
Mynd1.3: Sýnishorn úr samkeppni Samtakanna ´78 um nýtt lógó félagsins efti r Ær,Calimocho,Boðbera,Sassa og Kát  
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Niðurstöður dómne fndar og gesta félagsmiðstöðvarinnar voru samhljóða og afdráttarlausar í 
stuðningi við merki hannað af “Óla”  - Bjarka Lúðvíkssyni grafískum hönnuði hjá Hvíta húsinu . Merkið  
myndar tölustafina 78 í mjúkum hringlaga formum og er í regnbogali tunum ( sjá einnig á forsíðu). Í dag  
má l íta  bréfsefni, na fnspjöld , vefhaus og umslög með nýja útlitinu. 

 

  
 

Mynd 1.4: Nafnspj ald með merki s em Bjarki Lúðvíksson hannaði en hann sigraði í  keppninni.  
 

 
2.  Fræðsla og ráðgjöf, fjölmiðlun, upplýsing og félagslegur stuðningur 
 
2.1.  Jafningjafr æðsl a og annað fræðslustarf í skólum 
Líkt og undanfarin ár býður starfsfólk Samtakanna ´78 upp á fræðslufundi fyrir nemendur á öllum 
skóla stigum landsin s auk fræðslu til kennara, hjú krunarfræðinga, félagsráðgjafa og annarra fagsté tta  
sem þess óska . 
 Veturinn 2006–2007 höfðu Hrafn kell T. Stefánsson og Birna Hrönn Björnsdó ttir yfirumsjón með  
jafningjafræðslu í skólum, þ.m.t. kynningu og skipulagningu á henni . Með þeim star far sér stakt 
fræðsluteymi sem í eru núverandi og  fyrrverandi  meðlimir í ungmennahópi  félagsins auk annars ungs 
fólks sem áhuga hefur á að sinna skólafundum. Auk Birnu Hrannar og Hra fnkels sinntu fræðslu fundum í 
skólum þau Arna Arinbjarnardó ttir , Auður Halldórsdó ttir, Bald vin Kári Sveinbjörnsson, Erlingur Óttar  
Thoroddsen, Guðlaugur Kri stmundsson, Hafsteinn Tómas Sverrisson , Kári Emil  Helgason og Silja Hlín  
Guðbjörn sdóttir. Hugmyndin er sú að fræðslu fundirnir séu byggðir  upp sem ja fningjafræðsla þannig að  
nemendurnir fræðist af samkynhneigðum jafnöldrum sínum um hvernig  það sé að vera samkynhneigð  
manneskja, hvað sé frábrugðið og hvað líkt með þeim og öðrum nemendum á svipuðu reki . Á fundunum 
er margvísleg þjónusta félagsins kynn t svo og saga réttindindabaráttu samkynhneigðra og lagaleg 
réttindi þeirra í dag . Stöðug fjölgun skóla funda er skýr vísbending um það að kennarar og  
skóla stjórnendur kunni að meta þessa þjónustu félag sins og geri sér  æ betur grein fyrir því að fræðsla  
um l íf og reynslu samkynhneigðra er  sjál fsögð  og eðlileg  í skólastar finu. Á star fsárinu  voru haldnir 57  
skóla fundir, þar a f 22 á grunnskóla stigi , 32 á framhaldsskólastigi, einn í félagsmiðstöð  og tveir með  
hópum á  háskólastigi. 

Er þetta fjölgun frá árinu áður en þá voru haldnir 53 slíkir fundir . Auk fundanna var haldinn  
kynningar fundur á þessari  þjónustu með Skólastjórafélagi  Reykja víkur og með skóla stjórnendum og  
kennurum í Hagaskóla , og var í kjölfarið boðið upp á fræðslu fyrir alla nemendur í tveimur efstu bekkjum 
skólans. Auk þessara funda voru  haldnir jafningja fræðslufundir í báðum framhaldsskólunum á Akureyri  
og í öllum grunnskólum bæjarin s. Umsjón með þeim hafði Sverrir Páll Erlendsson  menntaskólakennari  
og með honum þau An ton Sigurður Magnússon , Helga Margrét Clarke og Guðlaugur Kristmundsson  
sem flaug  norður á  vegum Samtakanna ́ 78 til þess að aðstoða  við nokkra fundi. 
 Fundahöld og fyrirle strar eru aðeins einn þá ttur í star fi félagsins að fræðslumálum. Auk þeirra  
ræðir Hrafnkell T. Ste fánsson við nemendur sem setja sig í samband við félagið vegna verke fnavinnu  
sinnar. Slíkir fundir eru  tíðari eftir  því sem ofar er komið í skólakerfið  og töldu þeir  á star fsárinu 15  hópa. 
 Með styrk frá Landlæknisembættinu voru upplýsingakort til nemenda endurprentuð í 6000  
eintaka upplagi og  í byrjun ársin s send til allra  nemenda í 10. bekk á hö fuðborgarsvæðinu en á næstu  
vikum verða þau svo send til nemenda í 10. bekk annars staðar á landinu. Með sendingunni fylgir bréf 
þar sem skólastjórnendur og lífsleikni kennarar eru beðnir um að sjá til þess að kortunum sé dreift til  
nemenda. Á kortunum er í hnitmiðuðum texta á annarri hlið talað við samkynhneigða og tvíkynhneigða  
unglinga og hvert sé hægt að lei ta eftir stuðningi . Á hinni hliðinni er talað til gagnkynhneigðra unglinga  
og hvað þeir geti gert til þe ss að styðja samkynhneigða félaga sína þegar þeir taka fyr stu skre fin í átt til  
sýnilei ka.  
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Með frumvarpi menntamálaráðherra um breytingar á lögum nr. 66/1995 um grunnskóla , lagt 
fram á Alþingi í janúar 2006, var kynhneigð í fyrsta sinn nefnd í þeim lögum þar sem vi kið er að jafnræði  
nemenda og afnámi mismununar. Samtökin ´78 veittu umsögn um málið þar sem þessum áfanga er  
fagnað og bent á að samkynhneigður veruleiki tengist mále fnum grunnskóla í margvíslegri mynd og að  
hann þurfi að styðja og vernda í lagasetningu. Þá var fulltrúum félagsins boðið á fund nefndarinnar sem 
vinnur að endurskoðuninni og gerðu þeir grein fyrir sjónarmiðum félagsins. Í kjöl farið var  
framkvæmdastjóra félagsin s boðið að  si tja hál fsdags ráðste fnu þar  sem breytingarnar á lögunum voru  
ræddar auk sérsta krar ráðste fnu um l ífsleikni kennslu í skólum.  

Síðastliðið haust skiluðu Samtökin ´78  greinargerð vegna breytinga  á lei kskólalögum nr. 
78/1994 þar sem bent er á  að töluverður hluti barna í leikskólum eigi til samkynhneigðra fjölskyldna að  
telja, auk samkynhneigðra starfsmanna leikskólanna, sem sé nauðsynleg t að njóti verndar og stuðnings 
í lögum og  reglugerðum um leikskóla . 

Þau Áki Árnason og Berglind Sigurðardó ttir unnu lokaverkefni við leikskóla kennarabraut 
Kennaraháskóla Íslands, barnabókina Söru ásamt handbók um fjöl skyldur samkynhneigðra og  var hún  
send að gjöf til allra leikskóla á landinu. Þetta er myndskreytt saga sem fjallar um telpu sem býr hjá 
feðrum sínum, en sagan á margt sameiginleg t með he fðbundnum barnabókum. Sérkenni hennar er að  
henni er ætlað að gera fjöl skyldur barna sem eiga samkynhneigða foreldra sýnilegri í lei kskólum og  
opna umræðu um fjölskyldu form þeirra meðal leikskólabarna  og draga  þannig úr staðalmyndum og  
fordómum. Samtökin ´78 styrktu  gerð bókarinnar um 25.000 kr. en verkefnið var  styr kt af Vísindasjóði  
Félags leikskólakennara og  menn taráði Reykja víkurborgar. 
 Fræðsla til kennara og annars star fsfól ks skóla er mikilvægur liður í fræðslustarfinu í skólum 
ekki síður  en jafningja fræðslan til  nemenda. Hér  er mikið verk fyrir  höndum enda þarf að skilgreina og  
móta fræðsluna frá grunni og semja fræðslue fni svo nokkuð sé ne fnt. Á Akureyri voru stigin merkileg  
skre f á árinu  þegar Skóladeild Akureyrar  og skóla stjórar  grunnskólanna í bænum buðu  öllum 
grunnskóla kennurum bæjarins upp á námskeið um samkynhneigð með tilliti til  líðanar nemenda í 
skólum. Á námskeiðinu, sem haldið var í Brekkuskóla, töluðu Ingunn Snædal kennari , Guðmundur Páll  
Ásgeirsson námsráðgjafi, Helga Margrét Clarke háskólanemi og Sigurlína Jónsdóttir kennari við  
Brekkuskóla. Umsjón með fundinum annaðist Sverrir Páll Erlendsson menn taskólakennari og  dreifði  
hann bæklingi sem hann he fur unnið um efnið og nefni st Undir regnboganum. Sverrir Páll hefur einnig  
annast sams konar  námskeið  í Ársskóla á Sauðárkróki og í Nesskóla á Neskaupsstað. 

Fyrir rúmum tveimur árum var á kveðið að ráðast í gerð fræðslue fnis um samkynhneigða á  
vinnumarkaði með það  í huga búa hinsegin fólki sem bestar aðstæður á vinnustað, stuðla  að sýnileika  
þess og forða einelti. Nokkurt fé fékkst til ver kefni sins, og Anna Einarsdóttir og Þorvaldur Kri stin sson  
unnu um skeið að efnissöfnun og forvinnu en því miður hefur verke fnið ekki náðst í hö fn og verður það  
væntanlega eitt af verke fnum nýs fræðslu full trúa að  ljúka því á nýju starfsári. 
 
2.2.  Undirbúningur a ð ráðningu fr æðs lufulltrúa 
Áhersla á fræðslumál mótaði starf stjórnar á star fsárinu . Eftirspurn og þörf á fræðslu fyri r nemendur og  
star fsfólk skóla , svo og í íþró ttum og í a tvinnul ífi , hefur vaxið jafnt og þétt á undanförnum misserum og  
ljóst að hið mikla álag sem er á sjálfboðaliða kallar á breytingar . Mikilvæg t er að byggja upp 
fræðslustar fið með markvi ssum hætti og létta álag á sjálfboðaliðum en um leið þarf að ná betur utan um 
fræðslustar fið í heild sinni og tengja það  annarri star fsemi Samtakanna ´78 svo  sem félagsráðgjö finni. 
Ráðning fræðslufull trúa í 100% stöðu verður mikil vægur áfangi í uppbyggingu fræðslustarfsins en  
hlutverk væntanlegs starfsmanns verður  að móta  og b yggja upp fræðslustarf á vettvangi  Samtakanna  
´78 í samstarfi  við  stjórn félagsin s og  hrinda því í framkvæmd.  
 Stjórn félagsin s hóf umfangsmikla vinnu til að leita leiða til að afla fjármagns svo að ráðning 
fræðslufulltrúa gæti orðið að veruleika á árinu 2007 og leitaði í því skyni til ríkis, sve itar félaga og 
atvinnul ífs með  ágætum árangri . Sérstö k áhersla var  lögð á að  kynna star fsemi félagsin s og þör fina á  
öðru stöðugildi til að byggja upp fræðslu star f í samstarfi við yfirvöld. Sérstaklega var leitað til nýrrar  
borgarstjórnar og óskuðu forráðamenn félagsin s eftir fundi með borgarfulltrúum. Á haust- og  
vetrarmánuðum hi ttu fulltrúar félagsin s þá fle sta og kynntu félagið og þör fina á ráðningu starfsmanns til  
þess að  halda utan um fræðslustarf. Einnig var stjórnmálamönnum og embættismönnum boðið í 
heimsókn í félagsmiðstöðina á Laugavegi  3 til  að kynna  starfið fre kar og  gaf það mjög  góða raun .  

Að undirlagi Ingibjargar Guðmundsdó ttur, formanns FAS, hófst samstarf við menntaráð  
Reykjavíkurborgar með það fyrir augum að skipuleggja fræðslustarf um samkynhneigð í grunnskólum 
borgarinnar. Kallað var eftir samstar fi við Samtökin ́ 78 í b yrjun sumars og sa t Frosti Jónsson þá fundi  
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fyrir hönd félagsin s. Að ráði varð að sækja um fjármagn til þróunarsjóðs menn tasviðs Reykjavíkurborgar  
fyrir hálfa stöðu fræðslufulltrúa . Sá styr kur var síðan vei ttur í byrjun ár s 2007, svo og styr kur frá  
borgarráði. Sú orka sem fór í að kynna mále fnið fyrir stjórnmálamönnum og embættismönnum 
Reykjavíkurborgar  gaf því góða  raun. 

Miklar  breytingar ha fa orðið  á re kstrarumhverfi  stórra einka fyrir tækja  og ljó st að n ý sókn  á þann vettvang  
getur skip t sköpum í fjáröflun . Stjórn félagsins lagði í þ ví sambandi áherslu á  að lei ta til  einka fyrir tækja 
sem vei ta fjármagni  til  félagsmála  og gaf það góða  raun. Þannig tókst að a fla 1  millj . kr . styrkjar  frá 
Baugi , og  umsókn  til  Glitni s skilaði félaginu  þriggja  ára samstar fssamningi  að upphæð  1 .5. millj . kr. til  
þess að standa  straum af gerð fræðsluefni s. Á næsta starfsári er  ætlunin  að lei ta í r íkara mæli e ftir 
samstar fi við einkafyrirtæki og sveitar félög í nágrenni Reykjavíkur , en  tæpur þriðjungur þeirra sem eru á  
félagaskrá Samtakanna ́ 78  búa í öðrum sveitarfélögum en Reykjavík.  

 

      
Mynd 2.1: Afhending úr styrktarsjóði Baugs               Mynd 2.2: Undi rritun samstarfssamnings við Glitni  

2.3.  Samstarfsverkefni Sa mtakanna ́ 78 , menntasviðs Reykjavíkurborgar og FAS 
Menntaráð Reykjavíkurborgar vei tir árlega  styr k til  þróunarverkefna  sem ha fa það að  markmiði að  efla  
skóla star f í grunnskólum borgarinnar . Meðal brýnna verkefna sem b íða fræðslufull trúa er að móta  
fræðslustar f meðal fagfólks í grunnskólum Reykja víkurborgar og só tti félagið um styr k til menntaráðs til  
að fjármagna verke fnið. Mikil vinna var lögð í að undirbúa styrkumsókn til menntaráðs en umsóknarferlið  
átti sér nokkurn aðdraganda. Í kjölfar fundar  FAS með menntasviði vorið  2006 óskaði Anna  Kristín  
Sigurðardó ttir  skrifstofustjóri grunnskóla skri fstofu  menn tasviðs eftir því að komið  yrði  á star fshópi  til  
þess að fylgja eftir þeirri umræðu sem á tti sér stað á fundi FAS og menn tasviðs. Niðurstaðan var sú að  
óska eftir full trúum frá Félagi foreldra og aðstandenda samkynhneigðra - FAS  og frá Samtökunum ‘78 í 
samstar fshóp ásamt tveimur fulltrúm menn tasviðs, þeim Guðrúnu Eddu  Bentsdóttur, fulltrúa  frá  
Grunnskólaskri fstofu, og Valgerði Janusdóttur frá starfsmannaþjónustu mennta svið s. Hópnum var ætlað  
að ræða mögulegar leiðir í fræðslumálum í grunnskólum Reykja víkur og  koma með tillögur um leiðir í 
þeim efnum. Fyrsti fundur hópsin s var 11. september  og hittist hópurinn reglulega fram eftir hausti. Í 
kjölfar þeirrar  vinnu  og umræðu sem fram fór  innan starfshópsins var ákveðið að Samtökin ´78  sæktu  
um styrk í þróunarsjóð menntaráðs Reykjavíkurborgar til  að hrinda  í framkvæmd fræðsluverkefni  til  
þriggja ára. Markmið verke fnisin s er að byggja upp fræðslustar f um samkynhneigð meðal star fsfólks, 
nemenda og foreldra í grunnskólum Reykjavíkurborgar . Samtökin ’78 munu leiða verkefnið en það er 
unnið í samstar fi við mennta svið , grunnskóla Reykjavíkur og FAS. Langtímamarkmið verkefni sins er að  
stuðla að vell íðan starfsmanna , nemenda og foreldra með upplýstri og fordómalausri umræðu um 
samkynhneigð á vettvangi grunnskólans. Grundvallarhugmyndin hér að baki er sú að grunnskólinn geri  
ráð fyrir öllum börnum, kenni um öll börn og tali til allra barna. Í grunnskóla heyrir tölu verður hluti barna  
til samkynhneigðra  fjöl skyldna, þau eiga homma  að föður eða  lesbíu að móður  eða samkynhneigð  
systkini, ættingja, a fa eða ömmur . Önnur börn og unglingar eru í þann mund að átta sig á eigin 
kynhneigð . Fátt er þessum börnum er fiðara en að þeim og fólkinu þeirra sé mætt með þögn og að talað 
sé um samkynhneigt fólk og fjöl skyldugerðir sem eitthvað handan  við verulei ka skólans. Menntaráð  
veitti ver kefninu styrk að upphæð 1.6 millj. króna og er það mikilvægur á fangi í uppbyggingu  
fræðslustar fs Samtakanna ´78. Samstarfshópur sem í sitja full trúar frá menntasviði Reykja víkurborgar, 
FAS, Samtökunum 7́8 auk full trúa fagsfólks skólanna mun halda  utan um verkefnið í faglegu tilliti. 
Fræðslufulltrúi  Samtakanna  ́ 78 mun stýra verkefninu. 
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2.4.  Trúna ðarráðsfundur á  Ak ureyri  
Á vordögum héldu Samtökin 7́8 annan tveggja trúnaðarráðsfunda norðan heiða á Akureyri . Mikill áhugi  
er fyrir því af hálfu stjórnar Samtakanna ´78 að efla samstar f við landsbyggðina. Star f Norðurlandshóps 
Samtakanna ´78 he fur verið til mikils sóma á liðnum árum og vildi stjórn  Samtakanna  7́8 sýna í verki  
stuðning sinn við star f samkynhneigðra á landsbyggðinni . Eygló Aradóttir, meðlimur í trúnaðarráði og 
Norðurlandshópi Samtakanna ´78 ásamt Guðjóni R. Jónassyni varaformanni félagsins áttu veg og  
vanda að skipulagningu fundarin s. Sérstö k áhersla var lögð á að kynnast því öflu ga starfi sem átt hefur  
sér stað í fræðslumálum á  Akureyri og nágrenni og a f því tile fni hélt Sverrir  Páll Erlendsson erindi  um 
star fið. Þá var full trúa Jafnrétti sstofu boðið að  fl ytja erindi á fundinum, en það er opinber stefna  
Samtakanna ´78 að nauðsynlegt sé að víkka út jafnré tti shugta kið til þe ss að það rúmi einnig  
samkynhneigða , fatlaða og fólk af ólíkum kynþáttum. Hver er sýn Jafnré tti ssto fu á hugtakið jafnrétti? var  
umræðuefni Hugrúnar R. Hjal tadóttur fulltrúa Ja fnréttissto fu. Jafnré tti fyrir alla: Leiðrétting jafnréttis-
hugtaksins var yfir skri ft erindis Rannveigar Traustadóttir prófe ssors við Háskóla Íslands þar sem hún  
fjallaði um jafnréttishug takið frá nokkrum hliðum. Birna Hrönn Björnsdóttir og Erlingur Thoroddsen  
kynn tu jafningjafræðslu Samtakanna ´78 og settu fram hugmyndir um það hvernig betur mætti styðja við  
bakið á því mikilvæga star fi. 
 
2.5. Trúnaðarráðsfundur í Bláa  lóninu: „Hver er stefna  þíns  sveitarfélags?“ 
Laugardaginn 4. nóvember hélt félagið  trúnaðarráðsfund  í fundarsal Bláa lónsin s sem helgaður  var  
fræðslustar fi félagsins með áherslu á fræðslu á ve ttvangi grunnskólanna. Fulltrúum sveitar félaga í 
nágrenni Reykjavíkur var boðið að taka þá tt og kynna  stefnu sín s sveitar félags í ja fnréttismálum og  
fræðslu um samkynhneigð undir titlinum Hver  er stefna þ íns sveitar félags?  Trúnaðarráðsfundurinn  var  
tvískiptur . Fyrir hádegi var  hann helgaður innri málefnum Samtakanna 7́8  með  sérsta kri áherslu á  
samkynhneigða í íþróttum. Þar tó ku til máls Fr íða Agnarsdó ttir og Kri stín Sævarsdó ttir fyrir hönd blakliðs 
KMK og kynntu alþjóðlegt blakmó t sem haldið verður á páskum 2007 . Síðan sagði Hannes Páll Pálsson  
ráðste fnugestum frá fótbol tafélaginu Styrmi sem sömuleiði s se tur markið hátt og er á leið til Argentínu á  
heimsmeistaramó t 2007. Klara Bjartmarz greindi frá starfi nefndar á vegum ÍSÍ um stöðu minnihlutahópa  
innan íþróttahre yfingarinnar en tilurð þeirrar nefndar má að hluta til re kja til þess að Samtökin ´78 tó ku á 
síðasta ári upp  málefni samkynhneigðra í íþró ttum á trúnaðarráðsfundi þar sem full trúum ÍSÍ var boðið  
að ta ka þá tt. 
 

   
Mynd  2.3:  Frá  dagskrá trúnaðarráðsfundar  í Bláa lóninu 

 

Á síðari hluta ráðstefnunnar  var fulltrúum sveitar félaga í nágrenni Reykja víkur boðið að kynna  
sér fræðslustar f Samtakanna ´78 og  að lýsa  stefnu  sveitarfélags síns í mále fnum samkynhneigðra. 
Baldur Þórhall sson prófessor fjallaði um stefnu Háskóla Íslands gegn mismunun, á h vaða grunni  
stefnan byggir, markmið hennar og áhrif. Þá fjallaði hann um það h vað sveitar félög geta gert til þess að  
vinna gegn mismunun og  stuðla að jafnrétti , og forvarnargildi  sl íks starfs. Hrafnhildur  Gunnarsdó ttir  
formaður Samtakanna ´78 kynnti stefnu félagsins hvað varðar fræðslu um samkynhneigð og  
jafnréttismál framtíðarinnar. Hún sýndi ja fnframt bút úr kvi kmynd sinni um ré ttindabará ttu  
samkynhneigðra og sögu, fræðslu og útgáfu fyrri ára. Í myndbandinu sögðu Þorvaldur Kri stinsson og 
Ragnhildur Sverrisdóttir frá fræðslu og skólafundum á níunda áratug síðustu aldar og minntu st útgá fu og 
dreifingu blaðsins Úr Felum , sem var fyr sta tímari t homma og  lesb ía á Íslandi.  Í pontu stigu svo Sara  
Dögg Jónsdó ttir fyrrverandi fræðslu fulltrúi Samtakanna ’78 og Þorvaldur Kristinsson fyrrverandi  
formaður Samtakanna ‘78  og sögðu frá  fræðslustarfi  á vettvangi félagsins á  undanförnum árum. 
Ingibjörg Guðmundsdó ttir , formaður FAS, fjallaði um fræðslumál og mikilvægi samstarfs við  
svei tarfélögin frá sjónarhorni foreldra. Valgerður Janusdóttir , ver kefnisstjóri hjá Reykja víkurborg, kynnti  
star f nefndar menn tasviðs Reykjavíkurborgar að fræðslu um samkynhneigð. Loks fjölluðu Sve rrir Páll  
Erlendsson menn taskólakennari og Gunnar Gíslason deildarstjóri skóladeildar Akureyrar um starf 
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Akureyrarbæjar að fræðslumálum um samkynhneigð í grunnskólum bæjarin s og reynsluna af því. Öll  
ráðste fnan var te kin upp á myndband og er hægt að hor fa á erindin á vef Samtakanna ´78, 
www.samtokin78.is 

Fulltrúar  frá Akranesbæ, Seltjarnarnesi, Vogum og Reykjanesbæ mættu á fundinn en  hins 
vegar van taði fulltrúa frá stærstu  sveitar félögunum svo sem Kópavogi , Hafnarfirði , Mosfellsbæ, Árborg  
og Garðabæ. Ste fnt er að því að halda starfinu áfram og bjóða ful ltrúm þessara sveitar félaga til  
sambærilegrar ráðstefnu í húsakynnum Samtakanna ´78 þar sem boðið verður upp á dagskrá og starf 
félagsins rækilega kynn t. 

 
2.6.  Styrkir t il lokaverkefna á  hásk ólast igi 
Á undanförnum árum hefur mikil gróska verið í svonefndum hin segin fræðum víða erlendis. Hug takið er  
þýðing á enska hug takinu „Queer Theory“  og í raun er  hér um að ræða safn nokkuð  ólíkra rannsókna  
og aðferða. Þessir fræðastraumar ha fa borist hingað til lands og er skemmst að minnast fyrirlestraraðar  
sem Samtökin ’78 efndu til í byrjun árs 2006 í samstarfi við nokkrar stofnanir Háskóla Íslands undir  
yfirskri ftinni  Kynhneigð  – Menning –  Saga. Félagið stóð fyrir sams konar fyrirle str aröð árið 2003 á  
tuttugu og fimm ára afmæli sínu. Í tengslum við þessar fyrirlestraraðir hefur verið boðið upp á námskeið  
við Háskóla Íslands á  vegum námsbrau tar í kynjafræði við félagsvísindadeild um hinsegin  líf og  
hinsegin baráttu. Þar hefur mjög verið stuðst við erlendar rannsóknir enda hafa e kki farið fram víðtækar  
íslenskar athuganir á stöðu hinsegin fól ks og segja má að sl íkar rannsóknir skorti hér að mestu á þessu  
sviði . Til að stuðla að aukinni grósku í hinsegin fræðum innan íslenska fræðasamfélagsins auglýstu  
Samtökin ´78 í upphafi ársin s 2006 styrk til nema við íslenska háskóla til að vinna lokaverkefni sem 
hafa mále fni samkynhneigðra að leiðarljósi . Markmið styrkveitingarinnar var að efla rannsóknir og  
fræðastarf sem lúta að l ífsskilyrðum og menningu samkynhneigðra  á Íslandi, t.d. á sviði félagsvísinda, 
hugvísinda, heilbrigðisfræða, lögfræði , guð fræði eða hagfræði. 

Þetta var í fyrsta sinn sem félagið veitti sl íka  styr ki og var  því rennt nokkuð blint í sjóinn hvað  
viðtö kur sner ti.  Þó bárust fjórar umsóknir, tvær til ver kefna á MA-stigi og tvær á BA-stigi. Erfitt reyndist 
að gera upp á milli ver kefnanna enda voru þau öll frambærileg, hver t á sínu sviði. Stjórn félagsin s ákvað  
því að styrkja MA-verkefnin um 50.000 kr . hvort en hver t BA-verke fni um 25.000 kr . Innifalið í 
styrkjunum var einnig vinnuaðstaða í húsnæði Samtakanna ’78 og ókeypis aðgangur að bókasafni  
félagsins meðan á  verkefnavinnu stóð .  Þessi  ver kefni  hlutu  styr ki: 

Hefur fræðsla áhrif á viðhor f grunnskólakennara til samkynhneigðar og tvíkynhneigðar? MA-
verke fni. Höfundur: Kristín E. Viðarsdó ttir , Kennaraháskóla Íslands. 50.000  kr .  

Blessun eða vígsla samkynhneigðra para . Afstaða kirkjunnar og væntingar samfélagsins . MA-
verke fni. Höfundur: Karólína  Hulda Guðmundsdóttir , guð fræðideild Háskóla Íslands. 50 .000 kr. 

Birtingarmynd kynhneigðar í námsefni í samfélagsfræði fyrir yngstu nemendur grunnskóla. BA-
verke fni. Höfundar : Birna Óskarsdóttir og Helga Björ k Pálmadóttir, kennaradeild Háskólans á  Akureyri. 
25.000 kr. 

Samkynhneigðir og  réttur þeirra  til  að ala  upp  börn. BA-verkefni . Höfundar : Arna Björk Rúnars-
dóttir  og Ása Bergþórsdóttir, lagadeild Háskólans í Reykjavík. 25 .000 kr.  
 
2.7.  Vefs íða 
Fyrsta ve fsíða félagsin s fór í loftið árið 1997 en hún hefur verið aðgengileg á núverandi slóð í rúm sjö ár. 
Síðan nýtur vaxandi vinsælda og þar er að  finna upplýsingar um félagið, tilgang þess og markmið, 
félagsstar f, fræðslu og ráðgjöf, svo og aðra þjónustu sem félagið hefur að bjóða . Þá er vefsíðan  
vettvangur  fræðslu um bará ttumál, líf, menningu  og sögu hinsegin fólks. Á síðunni er að  finna  ítarlegt 
safn  greina, fré tta , tilkynninga og  pistla sem mynda  merkilega heimild þegar fram l íða stundir.  
 Núverandi síða birtist á Netinu í talsvert breyttri mynd í lok desember 2005. Á henni voru ýmsar  
nýjungar sem mælst hafa vel fyrir og stuðlað að ö flugri upplýsingagjöf og bættri þjónustu. Má þar nefna  
þann möguleika að ge ta skráð sig í félagið beint á síðunni, en sú nýjung hefur tvímælalaust stuðlað að  
þeirri fjölgun félaga  sem átt hefur sér stað að undanförnu og n ýskráningar á netinu verða  æ algengari. 
Einnig var leitarforriti komið fyrir á forsíðu sem gerir hana enn aðgengilegri. Á árinu var hljóð- og 
mynde fni í fyr sta sinn gert aðgengilegt til niðurhals en þar er um að ræða upptökur frá erindum um 
fræðslumál sem flu tt voru í Bláa lóninu 4. nóvember. Eftir er að setja upp enskan hlu ta síðunnar en að  
því verki vinnur Ben Cockerill og ste fnt er að þ ví að grunnupplýsingar um félagið , löggjöf og  
skemmtanalíf verði birt á enska hlutanum í byrjun maí. Fleiri nýjungum verður bætt við eftir því sem efni  
og aðstæður le yfa  en tæknilegur  grunnur síðunnar býður upp  á stöðuga þróun og  endurnýjun. 
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 Alls birtu st 213 til kynningar  á starfsárinu, 83 fré ttir, 6 pi stlar , 5 greinar og eitt viðtal . Þá er  
star fsskýrsla 2005–2006 aðgengileg  í greinasa fni svo og  þau tvö fré ttabréf sem gefin voru ú t á  
star fsárinu . Fyrirtækin BYKO, Glitnir , Síminn og Maður&kona auglýstu á síðunni á árinu. Tölvu fyrir tækið  
Innn þjónustar síðuna  sem er  hýst hjá  Símanum í ms-sql  gagnagrunni. Líkt og undanfarin  ár h ýsir  
Nettækni hins vegar lén og póstþjón félagsins án endurgjald s og kann stjórn félagsins fyrir tækinu bestu  
þakkir  fyrir. 
 
2.8.  Fréttabréf og önnur útgáfa 
Í nóvember 2006 réðist stjórn Samtakanna ´78 á n ý í útgáfu fréttabréfs. Fro sti Jónsson ritari  félagsins 
tók að  sér  að ri tstýra því og síðan var komið á ri tnefnd sem sér um efnisö flun og skri f. Þau sem hafa  
skri fað í fréttabré fið eru Baldvin K. Sveinbjörnsson, Birna  Mar ía Björn sdóttir, Frosti Jónsson, Grétar  
Einarsson , Hrafnhildur Gunnarsdó ttir , Hrafn kell T. Stefánsson og Þorvaldur Kristin sson . Stjórn og  
ritnefnd settu sér það markmið að a fla auglýsinga til þe ss að standa straum a f útgáfukostnaði og hefur  
það gengið eftir að mestu. Fyr sta fréttabréfið  var gefið út í 500 eintö kum en  vegna mikillar  eftirspurnar  
var upplagið aukið  í 1000 eintök. Fréttabréfið  verður  gefi ð út 4–6 sinnum á  ári og því er  dreift til allra  
félagsmanna en einnig á bókasö fn á öllu landinu, á biðstofur lækna, sálfræðinga , geðlækna og annarra  
heilbrigðisstofnana . Fréttabréf Samtakanna ´78 er rödd félagsins út á við. Í því er lögð áhersla á að fjalla 
um málefni sem tengja st mannréttindabaráttu homma, lesbía, tvíkynhneigðra og transgender fólks. 
Einnig er lögð áhersla á að vekja athygli á þeim viðburðum sem eru á döfinni og kynna þá fjölmörgu  
star fshópa sem starfa  undir regnhl íf Samtakanna  ´78. Í sumar  er ste fnt að veglegri útgá fu sem verður  
bæði á alvarlegum og léttum nó tum með viðtölum, fræðigreinum, slúðri og ljósmyndum, sambland af 
fróðleik, a fþreyingu  og skemmtiefni .   
  

         
 

Mynd  2.4: Sýnishorn  af fré ttabréfum 
 
2.9.  Bókasafn 
Bókasafn félagsins var sem fyrr opið á mánudögum og fimmtudögum kl. 20–23 og á laugardögum yfir  
vetrarmánuðina kl. 13–17, all s 10 tíma í vi ku. Einnig var sa fnið opið gestum til lestrar án útlána alla virka  
daga milli kl. 13–17, alls 20 tíma . Sa fnkosturinn er allur skráður á gagnagrunninn Gegni og aðgengilegur 
á Netinu. Á árinu voru um 95% af tímari takosti safn sins skráð á Gegni , en tímaritin hö fðu áður legið 
óskráð . Spanna þau langt tímabil, allt aftur til 1980, og  þar er  margan fjársjóð að finna. Alls tó ku á tta  
félagar vaktir í sjál fboðavinnu en yfirumsjón með skráningu og samskip tum við Landsker fi bókasafna  
hafði Jón Sævar Baldvinsson, bókasafnsfræðingur. Frá sumri 2005 hafa sjálfboðaliðarnir al farið séð um 
úrklippusa fn félagsins, en áður var sú þjónusta keypt af miðlunar fyrir tæki . Vinnuframlag sjálfboðaliðanna  
á liðnu ári  nam um 3.5  verkmánuðum. 

Eignir bókasafn sin s umfram afskriftir jukust um 178 gögn (223 árið 2005); bókakostur jókst um 
91 titil en myndböndum og mynddiskum fjölgaði um 87  ti tla milli ára . Tíu tímarit bera st sa fninu ókeypis 
en tvö í innkaupum. Nemendur sækja sem fyrr aðstoð til sa fnsin s við ritg erðaskrif, en flestum 
framhald sskólanemendum er vísað á greinasafn á vefsíðu félagsins. Háskólastúdentar og fræða fólk 
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nýta hins vegar safnið í tengslum við nám í hinsegin fræðum, hjúkrunarfræðum, kennslufræðum og fleiri  
greinum í ýmsum háskólum landsins, enda geymir sa fnið margt ri ta sem hvergi annars staðar er að  
finna hér  á landi.  

Heildarútlán safnsin s námu  1182 titlum og nemur samdrá ttur ú tlána 11 .7% frá fyrra ári (8.9%  
aukning 2005). Bækur voru 39% af útl ánum og kvi kmyndae fni 61% (35% og 65% árið 2005). Sá 
samdráttur sem hér birtist sti ngur nokkuð í stú f við síðustu ár, en yfirleitt hafa útlán auki st um 4–9% milli  
ára. Ljóst er að hér erum við fyrst að  merkja þann samdrá tt sem verið hefur á íslenskum bókasö fnum 
allt frá árinu 2003 og e kki sér fyrir endann á. Ýmsar skýringar eru nefndar á þessu . Almenn t er talið að  
almenningsbókasö fn eigi erfiðara uppdrá ttar þegar þensla er í hagker fi og kaupge ta miki l, og einnig má  
ætla að möguleikar á að sækja mynde fni á Netið og erlendar sjónvarpsstöðvar hafi sín áhrif á okkar  
safn . Í von um að sjá aukningu útl ána er fátt annað til ráða en að efla in nkaup og  kynna safnkostin n í 
meira mæli  en ger t er . Hin s vegar telst það ágætur árangur að árleg útlán skuli nema um fjórðungi  af 
heildarsafn kostinum. 

Á síðustu árum he fur verið unnið skipulega að innkaupum, reyn t er að gæta jafnvægis í 
kaupum á myndefni fyrir konur og karla þó að úrvalið sé marg falt meira af efni sem talið er höfða til  
karla. Hlu tfall kvikmynda í sa fnkostinum er sem fyrr um 60% karlar og 40% konur hvað skráða tilhöfðun  
varðar í lei tarorðum. Þá  er árlega  unnið að  því að þétta  ákveðna efnisflokka h vað fræðiri t varðar. 

 

          
 
Mynd  2.5 : Af bókasafni félagsin s 

 
2.10.  Ráðgjafarstarf 
Félagsráðgjö f Samtakanna ´78 var með nokkuð óbreyttu sniði árið 2006. Ein s og áður var markmiðið að 
gefa fólki kost á viðtölum til að ræða sína stöðu og ýmis réttindamál. Boðið er upp á 1–3 viðtöl en ef talin 
er þörf á fleiri viðtölum eða meðferð er vísað til annarra sérfræðinga u tan félagsin s. Viðtölin  við  
félagsráðgjafa eru pöntuð hjá framkvæmdastjóra og ekki er greitt sér staklega fyrir þau. Tveir  
félagsráðgjafar skip ta með sér viðtölunum, þær  Anni G. Haugen og Guðbjörg Ottó sdó ttir . 

Eftir spurn eftir við tölum er  jafnan nokkuð svei flukennd og hefur þeim fækkað  nokkuð frá  
síðasta ári en árið 2006 voru þau 41 (56 árið 2005). Mun fleiri karlmenn komu í við tal en konur, en  
jafnframt komu nokkrir foreldrar í viðtöl og samkynhneigð pör. Stærsti hluti þeirr a sem komu voru á  
aldrinum 21–40  ára. Fle stir  mættu  í eitt viðtal, en nokkrir  í tvö eða  fleiri .   
  Helstu ástæðurnar fyrir því að óska e ftir við tali við félagsráðgjafa voru ýmsar vangaveltur  
kringum það að „ koma ú t“  og óöryggi sem tengist kynhne igð. Spurningarnar sem tengjast því að koma  
út eru margvíslegar. Þær  tengja st eigin sjálfsmynd, því hvernig og h verjum eigi að segja frá og  
spurningum um það  hvernig  líf samkynhneigðra sé . Hjá þeim konum og  körlum sem eiga  börn vaknar  
nær alltaf spurningin um hvort kynhneigðin eða breytt lífsmynstur muni hafa áhri f á börnin , h vernig og  
hvenær eigi að segja þeim frá , hvort rétt sé að ræða þessi mál við kennara og aðra sem sinna  
börnunum o.fl. Margir veltu einnig fyrir sér hvar hægt væri að hi tta aðra samkynhneigða, sérsta klega ef 
viðkomandi hafði ekki áhuga á að sækja bari eða skemmtistaði . Óöryggi varðandi kynhlutverk tengist 
oftar  en e kki  eigin fordómum og  því h vernig hægt sé að taka  á þ ví.   
  Nokkur hluti þeirra sem komu í viðtöl eru í gagnkynhneigðu hjónabandi, eru óöruggir um eigið  
kynhlu tverk og  fullir  angistar, kvíða og sektakenndar  yfir þ ví að finna fyrir til finningum sem samrýmast 
ekki félagslegri stöðu þeirra sem maki í gagnkynhneigðu hjónabandi. Vangavel tur um ól íkar hliðar  
barnamála eru einnig nokkuð sem fól k ó skar e ftir  að ræða við félagsráðgjafa . Þe tta eru t.d. spurningar  
sem tengjast ólíkum leiðum til að eignast barn , forsendum stjúpættleiðinga, réttindamálum, kjörfor-
eldrum, börnunum sjál fum og foreldrum sem ekki fara með forsjá  barna sinna.     

Fyrir marga er viðtal hjá félagsráðgjafa  fyrsta heimsókn þeirra í húsnæði Samtakanna ´78.  
Viðkomandi er  þá boðið að skoða húsnæðið  betur eftir  við talið og bent á að  í bókasa fninu er hæg t að  
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finna mikið e fni um samkynhneigð málefni. Greinileg t er að  Ne tið skiptir flesta þá  er koma  miklu máli, 
bæði  til að lei ta sér upplýsinga og einnig  ti l að  komast í samband  við  aðra. 
 
 
3.  Almennt félagsstarf 
 
3.1.  Féla gslíf, ske mmtanir og a ðrir viðburðir 
Opið hús í félagsmiðstöð var h vert mánudags- og fimmtudagskvöld . Þá var einnig  opið á  
laugardagskvöldum frá miðjum júlí til loka ágúst. Fjöldi gesta á opnu húsi var 3039 eða 253 að meðaltali  
í mánuði . Er það svipaður fjöldi og í fyrra, en hins vegar tal sverð fækkun sé litið lengra a ftur í tímann. 
Aðsókn að viðburðum á Opnu húsi svo sem opnun li stsýninga , á fræðslufyrirlestra og aðra auglýsta  
dagskrá he fur hins vegar verið afar góð og má sem dæmi nefna að á vinsælasta viðburðinn, hið árlega  
jólabingó, var full t út úr dyrum og trúlega slegið met þegar yfir 130 manns mættu til þess að frei sta  
gæfunnar. Gestakoma á öðrum tímum en á Opnu húsi er einnig góð og fer vaxandi. Nýting húsnæðis er 
því mikil árið um kring, m.a . vegna hópastarfs, funda og annarrar þjónustu. Varleg tilraun til þess að telja 
þann fjölda  sem sækir  fundi  hópa eða  leitar til félagsin s á skrifsto futíma telur  um 2200  manns. 
 Samtökin ´78 stóðu fyrir fimm dansleikjum á starfsárinu: í Þjóðleikhúskjallaranum, á Kaffi  
Reykjavík og á  LÍDÓ. Önnur hin segin böll  voru haldin á vegum Hinsegin b íódaga og  Hin segin daga í 
Reykjavík. Þá stóð Frosti Jónsson sem stýri r vefsíðunni Gayice .is fyrir karlmannadansleik undir  
yfirskri ftinni  „Bears on Ice“  og ga f Samtökunum ́ 78  hluta  ágóðans. 

3.2  Innra starf Sa mtakanna  ́ 78 
Á síðasta  starfsári var  aukin áhersla lögð á  sjálfse flingu og fyrirlestra sem tengja st uppbyggingu  
einsta klingsin s í skipulagðri  dagskrá í félagsmiðstöð. Ljóst er  að skipulögð dagskrá, hvor t sem það er  
skemmti-, menningar- eða fræðsludagskrá ellegar viðburðir sem tengjast sjálfseflingu , stuðlar að 
mætingu  í húsið og því reyndi stjórnin eftir  bestu getu að skipuleggja  dagskrá fram í tímann.  
 Vorið 2006 var lögð áhersla á listsýningar í Regnbogasal. Þau sem sýndu á árinu voru Svavar  
G. Jónsson: Úr sa fninu mínu, hefur þú áhuga að... – ljósmyndir ; Sólrún Jónsdó ttir: Ingrid bader sig – 
ljósmyndir; Davíð Art: Spánskt fyrir sjónir – málverk; Magnús Þorgrímsson: Án ti tils – málverk; Ásdís 
Óladó ttir : Vetrarborgir – málverk. Þá voru  til sýnis tillögur hönnuða að nýju lógói félagsins og fólki gefinn  
kostur á að láta áli t sitt í ljó s. Fyrir stofn fund baráttu- og hagsmunasamtaka transgender fólks á Íslandi  
lánaði Sólrún Jónsdó ttir ljósmyndir úr útskriftarverke fni sínu í ljósmyndun sem sýnir transvestit og  
transsexual einstaklinga í lífi og leik í Los Angeles. Magnús Þorgrímsson og Ásdís Óladóttir létu hluta af 
söluverði  á málverkum sínum renna til bó kasafnsins og kann félagið þeim bestu þakkir  fyrir.  
 Þóra Björ k Smith og Guðjón R. Jónasson skipulögðu  framboðs-  og kynningar fund þeirra sem 
buðu fram í borginni á síðasta ári. Þar mættu  full trúar allra  flo kka. Þessi stjórnmálafundir  eru á kaflega  
mikil vægir fyrir  Samtökin ´78 og  okkar starf og full  ástæða til að gefa þeim góðan gaum í framtíðinni.
 Sérsta kt viðburðadagatal var ge fið út í bæklingi og sent til félagsmanna með jóladagskrá  
félagsins. Þar  var að  finna go tt sambland af upplestri úr bókum, kvi kmyndasýningum, tónleikum, 
bókmenn tagöngu og öðrum menningarviðburðum. Langvin sælasti viðburðurinn var jólabingóið. 
Vinningarnir voru hinir glæsilegustu og verðmæti þeirra um 700.000 kr. Þröng var á þingi í húsinu þe tta  
kvöld og bein útsending á sjónvarpsskjá úr Regnbogasal yfir í bókasafn þar sem gestir fylgdust spenntir  
með ú tdrættinum.  
 Boðið var upp  á fyrirle straröð um trúarl íf og lífsskoðanir í tilefni Hinsegin  daga e ftir heimsókn  
rev. Pat Bumgardner og guðsþjónustu Hin segin daga í Hallgrímskir kju 13. ágúst. Dagskráin var  
skipulögð í samstarfi við Áhugahóp samkynhneigðra um trúarlíf – ÁST og Hinseg in daga í Reykja vík. 
Þar kynntu gestir ólík trúarbrögð og lífsskoðanir . Á vaðið riðu Haukur Guðmundsson og Eyrún Jónsdó ttir  
og kynntu Soka Gakkai International – Friðar- og menningarsamtök búddista , trú búddista og lífsviðhorf 
þeirra gagnvart fjölbre ytilei ka mannl ífsins og samkynhneigð. Því næst kynn ti Hilmar Örn Hilmarsson  
allsherjargoði Ásatrúar félagið, trú og l ífsviðhor f ásatrúarmanna, meðal  annars til  samkynhneigðar. 
Sigurður Hólm Gunnarsson , varaformaður Siðmenntar – félags siðrænna húmanista á Íslandi , kynnti  
félagið og lífsskoðanir siðrænna húmanista , sið ferði án guðshugmynda og afstöðu húmanista til  
kynhneigðar fól ks. Að lokum kynn ti Grétar Einarsson ve trarstar f ÁST – Áhugahóps samkynhneigðra um 
trúarlíf.  
 Samtökin ´78 hafa löngum lagt mikla áherslu á fræðslu og fyrirle stra í tengslum við hagsmuna-  
og réttindabará ttu samkynhneigðra . Á þessu ári voru nokkrir slíkir fyrirlestrar skipulagðir í félagsmið-
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stöðinni á  Laugavegi  3, og  má þar  nefna fund um ættleiðingar-  og fó sturmál sem Anni G. Haugen  
félagsráðgjafi stjórnaði. Þar fjallaði hún um tvær leiðir sem gjarnan eru hugleiddar fyrir þá  sem vilja ala  
upp barn og eru nú heimilar að íslenskum lögum, en þær eru annars vegar að taka að sér barn í fó stur  
eða ættl eiða barn, ýmist með stjúpættleiðingu, frumættleiðingu og ættleiðingu  frá öðrum ríkjum. Þá  
fjallaði Anni um forsendur  þess að börn  fari  í fóstur eða eru ættleidd og  þá lagaramma sem um er að  
ræða . Fulltrúar úr stjórn Íslenskrar ættleiðingar og formaður félagsins, Ingibjörg Jónsdóttir, komu á 
fyrirle sturinn og  svöruðu spurningum gesta. Heimsókn þeirra verður að teljast mikill sigur fyrir málefnið  
enda hafði Íslensk ættleiðing áður  lýst nei kvæðri  afstöðu til ættleiðinga samkynhneigðra sem meðal  
annars bir tist í umsögn  félagsins um lög um réttarstöðu samkynhneigðra . 
 Á haustdögum skipulagði Þóra  Björk Smith fræðslufund um tækni frjóvganir þar sem þau Anni  
G. Haugen félagsráðgja fi og Guðmundur Arason læknir á læknastöðinni Art Medica hö fðu framsögu. Á 
fundinum útskýrði Guðmundur muninn á tæknisæðingu og glasafrjóvgun . Hann fjallaði um tæknilegar  
hliðar á tækni frjóvgun og kostnað meðferðarinnar . Guðmundur sagði svo frá því í lok fundarins að fyr sta  
barn lesb íupars sem lei tað hefði til þeirra  væri á leiðinni í heiminn.  

„Er kominn hin segin ferðahugur í þig?“  var yfirskriftin á myndakvöld úr ferðalagi Jóns Þórs 
Þorlei fssonar, Felix Bergssonar og  fjöl skyldna um Afríku, svo og ferð Frosta Jónssonar og Páls 
Guðjónssonar um Kína. Báð ir hóparnir skipulögðu þessar  ferðir sjál fir svo þarna gafst go tt tæki færi að  
læra  af reynslu þeirra. 

Svanfr íður Lárusdó ttir leiðbeinandi hjá J.C. Ísland skipulagði í samstarfi við Samtökin ´78  
námskeið í ræðuhaldi  og framkomu. Á námskeiðinu er farið yfir grundvallaratriði ræðumennsku og það  
byggt upp á æfingum í framkomu, framsögn og uppbyggingu á ræðum. Fullbókað var á námskeiðið og  
verður boðið upp á fleiri sjálfse flingarnámskeið á næsta starfsári. Þá bauð félagið upp á 
leiðtoganámskeið fyrir  ungliðahóp félagsin s þar sem áhersla var lögð á  huglæga umfjöllun um fræðslu  
fyrir fullorðna og á jafningjagrundvelli . Námskeiðið hlau t ágætar undirte ktir og verður framhald á sl íku  
star fi með ungliðum. Í byrjun árs hélt Margrét Arnljó tsdó ttir sál fræðingur ath yglisverðan fyrirlestur um 
gjörhygli hugleiðslu (mindfulness medi tation) , hvaða áhrif hugleiðsla  hefur , andlega og l íkamlega, 
notkun  hennar í heilbrigðiskerfinu og  hvernig eigi  að hugleiða . 
 Ákveðin stefnumörkun hefur átt sér stað hjá núverandi stjórn Samtakanna ´78 um að beina  
sjónum inn á við. Ýmislegt er  á dö finni í þeim efnum á næstu mánuðum. 
  
3.3.  Starfshópar –  sa mstarf við aðrar hreyfingar sa mky nhneigðra og tvíkynhneigðra 
Samkvæmt félagslögum er h verjum félaga frjálst að sto fna hópa um hugðare fni sín og  á hverjum vetri  
star fa fastir hópar félaga um ýmis mále fni. Samtökin ´78 líta á það sem eitt af hlutverkum sínum að  
leggja slíku hópastarfi lið og gildir þá einu hvort um er að ræða sjálfstæða hópa eða félög með eigin 
stjórn , eða þá  sem beinl ínis star fa innan  vébanda  félagsins. Þeir njóta fyrirgreiðslu varðandi aðstöðu í 
félagsmiðstöð og kynningar á heimasíðu, í fré ttabréfi og á póstlista. Margt af þessari starfsemi blómstrar  
og efli st jafnt og  þétt en  í öðrum til vikum er  áhuginn  minni. 
 

  
Mynd  3.1 : Frá ungliða-uppákomu 
 
Í byrjun ár s 2007 var Guðmundur Birgir Halldórsson star fsmaður hjá ÍTR ráðinn til þess að hafa  
yfirumsjón með hópnum í samstarfi við Birnu Hrönn Björnsdóttur og umsjónar fólk hópsins. Lei tað hefur  
verið til borgarinnar varðandi frekari fjárhagsstuðning. Fjölgun í yngsta aldurshópnum vekur þá  
spurningu hvort tímabært sé að skipta honum með það fyrir augum að sinna nánar þörfum þeirra 
yngstu. 

Ungliða hópur Aukin sýnilei ki ungs samkynhneigðs 
fólks, svo sem í tengslum við Hinsegin daga , á  
vefsíðu og vegna aukinna vinsælda skólafunda, 
hefur á undanförnum árum fest ungliðahóp  
félagsin s í sessi sem eina a f félagsmiðstöðvum 
borgarinnar. Á póstli sta  hópsins eru  nú um 100  
manns en að jafnaði mæta 15–25 ungmenni á  
vikulega fundi á sunnudagskvöldum. Andri  
Kri stján sson , Arna Arinbjarnardó ttir , Br ynjar  
Hermannsson og Hafsteinn Tómas Sverrisson  
héldu utan um hópinn í samráði við  

framkvæmdastjóra og  formann félagsin s. 
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 Norðurlandshópur – S78 N Star f hópsins var  í nokkurri lægð  á árinu en  hann hi tti st þó öðru  
hvoru á kaffihú sum Akureyrar. Hópurinn skipulagði vandaða ráðstefnu í samvinnu við Akureyrarkirkju og 
Norðurlandsdeild FAS undir yfirskriftinni Gulur, Rauður, Grænn . Stjórnandi ráðstefnunnar var Þorvaldur  
Þorsteinsson en erindi fluttu Þorvaldur Kri stin sson , Kristín El va Viðarsdó ttir, Anton Sigurður Magnússon  
og Gunnur Ringsted en prestarnir Svavar A. Jónsson, Óskar H. Óskarsson og Sólveig Lára Guðmunds-
dóttir fluttu stutt á vörp. Viðar Egger tsson la s ljóð og tónlist flu ttu Páll  Óskar, Ellen Kri stjánsdóttir og  
Eyþór Gunnarsson . Alls mættu um 80 manns á ráðste fnuna sem var öllum opin og heppnaðist í alla 
staði  vel . Af öðru starfi  S78N má  nefna þátttöku  í skólafundum sem áður er getið 
 Áhugahópur samkynhne igðra um trúarlíf – ÁST Frekar var dauft yfir star fi hópsins á  
star fsárinu vegna dræmrar þátttö ku og ljóst að hópurinn þarf nauðsynlega á fleiri kröftum að halda til að  
dafna áfram. Stærsti  viðburður  ársins var  regnbogamessa sem haldin  var  í samvinnu við söfnuð  
Hallgrímskirkju og Hinsegin daga í Reykjavík sunnudaginn 13. ágúst í Hallgrímskirkju. Þar predikaði  
Rev. Pa t Bumgardner frá söfnuði  hinsegin fólks í New York, Me tropoli tan Community Church, fyrir  
þéttsetinni kirkju. Sex íslenskir prestar þjónuðu fyrir altari , en blandaður kór undir stjórn Árna Heimis 
Ingólfssonar söng við a thöfnina og Lára Bryndís Eggertsdóttir lék á orgel . Sjónvarpað var frá a thöfninni  
á NFS og vakti hún mikla athygli . Þá var haldin regnbogamessa á aðventu í Fríkirkjunni í Reykjavík. Sr. 
Ása Björ k Óla fsdó ttir var prestur athafnarinnar  sem því miður  var  e kki  fjölsótt. ÁST skipulagði einnig í 
samstar fi við Samtökin ´78 og Hinsegin daga í Reykjavík fyrirle straröð um samkynhneigð , trú og  
lífsskoðanir. 
 AA-deild samkynhneigðra og tvíkynhneigðra hefur komið saman í félagsmiðstöð Samtakanna  
´78 hver t þriðjudagskvöld frá 1987 og mun það vera  elsta samfellda  hópstarf sem fram fer í húsnæði  
félagsins. AA-starf samkynhneigðra og tvíkynhneigðra er að öllu leyti óháð starfi Samtakanna ´78 en 
nýtir  sér  húsnæði  félagsins gegn vægri húsaleigu . 
 FSS – félag STK-stúde nta Starfsemi FSS var með hefðbundnu sniði á árinu  en félagar  voru  
um 70 talsins sem er talsverð aukning. Líkt og undanfarin ár tók FSS þá tt í skipulagningu Hinsegin daga 
í Reykja vík og vakti gönguatriði félagsin s nokkra fjölmiðlaathygli en  FSS-liðar gengu að  þessu sinni  
undir slagorðinnu „Hommar eru gæðablóð“  og var með því vakin athygli á þeirri mismunun að hommum 
er enn meinað að gefa blóð. FSS ha fði veg og vanda að skipulagningu Alnæmisdagsins í samvinnu við  
Alnæmissamtökin 1 . desember með bl ysför og dagskrá í Fríkir kjunni í Reykjavík. FSS fékk húsnæði  
Samtakanna ´78 nokkrum sinnum lánað á starfsárinu til fundahalda, en um frekari samvinnu milli  
félaganna var e kki  að ræða . 
 Konur me ð k onum –  KMK heldur ú ti félagsstar fi og  vefsíðunni  www.kmk.is. KMK heldur  úti  
öflugu íþró tta star fi með skipulögðum æfingum og keppni í blaki. Félagið starfar ekki innan  vébanda  
Samtakanna ´78 en á samstarf um upplýsingamiðlun og fundaraðstöðu auk þess sem félögin mætast í 
samstar fi að Hinsegin dögum í Reykjavík. 
 FAS – Samtök foreldra og a ðstandenda sa mkynhne igðra FAS á náið samstar f við  
Samtökin ´78 og heldur reglulega félagsfundi sína í félagsmiðstöðinni á Laugavegi 3. Stuðningsfundir  
voru haldnir annan  miðvikudag í mánuði. Haldnir voru sjö stuðningsfundir á star fsárinu. Ákveðin  
umræðuefni voru lögð til grundvallar á fundunum og má þar nefna: Mikilvægi samstarfs og sýnileika  
foreldra og aðstandenda samkynhneigðra , niðurstöður rannsóknar  Sigríðar Jónsdóttur um „Kvíðasorg“ , 
umræða um fordóma og mikilvægi fræðslu í skólum um samkynhneigð og samkynhneigða. Þá bauð  
FAS til  samverustundar á aðven tu en á  henni kynntu  full trúar hópa og félaga sem starfa að mále fnum 
samkynhneigðra og tvíkynhneigðra starf sitt. Fjórir fræðslu fundir voru á árinu. Fundirnir voru haldnir í 
fundarsal Þjóðarbókhlöðu – háskólabókasafni . Fl ytjendur og erindi á fræðslufundunum voru sem hér  
segir: 

– Nóvember. Dr. Sigrún Sveinbjörnsdóttir , sálfræðingur : Er kynhneigðin  áunnin eða meðfædd  
gjöf l ífsins? 

– Janúar. Sigríður Jónsdó ttir , hjúkrunarfræðingur kynnti rannsókn sína: L íðan foreldra  
samkynhneigðra: Af hverju er  ekki hægt að  viðurkenna  barnið mitt? 

– Febrúar . Sr . Sig finnur Þorleifsson: Fordómar . 
– Mars. Sigríður  Sía  Jónsdóttir: Bara að það hefði  verið  önnur kona! 

Eftir erindin var boðið upp á fyrir spurnir og voru umræður góðar . Fundirnir voru vel só ttir, um 60 manns 
þegar fjömenni var mest.  

HILDI eru samtök heyrnarsker tra samkynhneigðra. Hópurinn hi tti st einu sinni í mánuði í 
heimahúsum og skipuleggur ferðir 1–2 á ári . Á starfsárinu styr ktu Samtökin ´78 þrjá félaga í hópnum til  
þess að fara á  alþjóðlega ráðste fnu slíkra  hópa í Sviss. 
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æfingum. Auk þess se tja félagar sér það markmið að vera fyrirmyndir frekar en staðal ímyndir og telja að 
með sýnilei ka þjóni þeir ákveðnu  forvarnarstar fi. Markmiðum sínum ætlar St. Styrmir að ná með góðum 
árangri í keppnum, bæði á Íslandi og erlendis, auk þess að vinna að fræðslu í samvinnu við önnur félög  
og stofnanir. 
 MSC Ísland var sto fnað árið 1985 og hafði þar erlenda vélhjólaklúbba homma að fyrirmynd. 
Félagið er skemmti félag og fulltrúar þess hafa m.a. tekið þátt í skipulagningu Hinsegin daga. Félagið  
star far að  öllu leyti  óháð Samtökunum ́ 78. 
 
3.4.  Þátttaka  í Hinsegin dögum 2006 í Reyk javík 
Á sama hátt og áður voru Samtökin ’78 eitt af aðildar félögum Hinsegin daga 2006 í Reykja vík. Þau  
komu hér að máli sem einn samstarfsaðili í hópi annarra félagasamtaka, en aðrir aðilar að Hinsegin  
dögum 2006 voru  FSS, félag STK-stúdenta; KMK, Konur með konum og  MSC Ísland.  
 Samstarfsnefnd um Hinsegin daga hóf starf si tt um áramót og hittist á reglulegum fundum fram 
á sumar . Aðildarfélögin  og hóparnir áttu kost á tveimur fulltrúum með atkvæðisrétt í samstarfsnefnd en  
öllum er  heimil  þáttta ka á  fundum hennar. Í fjórða sinn veitti Reykjavíkurborg styrk til  hátíðarinnar, 
1.600.000 kr. og hefur sú upphæð verið óbreytt öll árin. Þá gaf samstarfsnefndin út kort a f miðborg  
Reykjavíkur með auglýsingum frá um 50 styrktaraðilum. Um miðjan júlí kom út dagskrárrit Hinsegin  
daga í 17.000 ein taka upplagi en Tómas Hjálmarsson hannaði h vort tveggja. Var dagskrárritið  
fjármagnað með auglýsingum og skilaði arði. Af öðrum te kjustofnum munaði mest um sölu á  
fjölbreyttum varningi og  styr kjum með gírógreiðslum frá mörgum fyrir tækjum. Í lok júlí var verkstæði  
Hinsegin  daga opnað í kjallarahúsnæði við  Skúlagö tu. 
 Ýmsir komu hér að ábyrgðarmiklum verkefnum: Heimir Már Pé tursson var framkvæmdastjóri  
hátíðarinnar, Katrín Jónsdó ttir göngustjóri , Svavar Jónsson öryggisstjóri , Ásdís Þórhallsdó ttir sviðsstjóri, 
Þórarinn Þór fj ármálastjóri , Kristín Sævarsdó ttir, Guðrún Óskarsdóttir og Hrafn kell T. Stefánsson stýrðu  
sölumálum, en Þorvaldur Kri stin sson  vei tti  samstar fsne fnd forsæti og  stýrði fundum hennar. 
 Fimmtudaginn 10 . ágúst hó fst hátíðin með Eurovi sion-dansleik á NASA þar sem Reg ína Ósk, 
Friðrik Ómar og hljómsveit skemmtu. Föstudaginn 11 ágúst var svo opnunarhátíð Hin segin daga í 
Loftkastalanum. Þar skemmtu Rósa Guðmundsdóttir, hljómsveitin Shi tting Glitter frá Los Angeles að  
ógleymdum Ru th & Vigdisi og  The Queentastic frá Osló , en þetta er  í a nnað sinn  sem þær systur  
heimsækja Hinsegin  daga. Á miðnætti hó fust síðan „kynjaböll“ í Þjóðleikhúskjallaranum og á  Pravda . 

Laugardaginn 12. ágúst hélt svo  hin árlega gleðiganga  af stað frá Hlemmi  niður Laugaveg . Á 
útisviði Hin segin daga  í Lækjargötu ávarpaði Guðrún Ögmundsdó ttir  alþingismaður samkomuna , en  
meðal skemmtikra fta voru Reg ína Ósk, Friðri k Ómar , Bjar tmar , fimleikamaðurinn Gabriel, The Nanas 
hljómsveitirnar Shi tting Gli tter og Reykjavík!, og loks dívurnar Ru th & Vigdis. Talið er að yfir 40.000  
manns ha fi verið á götum miðborgarinnar þennan dag . Deginum lauk með danslei k á NASA. 
Sunnudaginn 13. ágúst efndu Hin segin dagar síðan til Regnbogamessu í Hallgr ímskir kju í samstar fi við  
Áhugahóp  samkynhneigðra um trúarlíf. Þar predikaði sr. Pat Bumgardner frá  Me tropolitan  Community 
Church í New York en sex íslenskir prestar þjónuðu fyrir altari . Var athöfnin fjöl sótt. Þá má nefna að 
Borgarbókasa fnið í Reykja vík efndi til hin segin bókmenntagöngu um miðborgina á fimmtudegi og var  
hún fjölmenn. 
 Í október sóttu sjö fulltrúar Hinsegin daga þing InterPride í Por tland, Maine, og tveir fulltrúar  
sóttu þing EPOA í Barcelona. Þá var Heimir Már Pétursson gestur Gay Pride í Varsjá og flutti þar erindi 
um þróun mála á Íslandi . Mikill fjöldi fólks vann að undirbúningi, en að skipulagi á fundum 
samstar fsnefndar kom allstór hópur og í hópi þrautseigasta fundar fólks voru þau Ásd ís Þórhallsdóttir, 
Bald vin K. Sveinbjörn sson , Birna Hrönn Björnsdóttur, Erlingur Ó. Thoroddsen , Fr íða Agnarsdóttir, 
Guðjón R. Jónasson , Heimir Már Pé tursson, Hra fnkell T. Ste fánsson, Katr ín Jónsdóttir, Kristín  

Mynd 3.2: Lógo Styrmis–Hannes P.Pálsson 

St . Styr mir. Strákafélagið Styrmir  var  stofnað  sumarið  
2006 í þeim tilgangi að hóa saman samkynhneigðum 
mönnum til að spila fó tbolta . Stofnandi félagsins, 
Hafsteinn Þórólfsson , kynntist svipuðu  starfi þegar hann  
bjó í London og vildi kanna h vor t áhugi væri meðal  
íslenskra homma á að spila fó tbolta . Viðbrögðin stóðu ekki  
á sér og nú mæta um 30  manns á skipulagðar æfingar  
sem haldnar eru tvi svar í viku . St. Styrmir hefur það  
markmið að bjóða upp á íþróttastarfsemi þar sem þáttta ka  
er  sett  ofar   sigri  og  engum  meinaður  aðgangur  að        
. 
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Sævarsdó ttir , Ma tth ías Ma tthíasson , Ragnar Ólason , Svavar G. Jónsson, Þorvaldur Kri stin sson og  
Þórarinn Þór . Kostnaður við há tíðahöldin nam rúmlega 8 milljó num króna og í annað sinn á ferli sínum 
skilaði há tíðin  nokkrum ágóða  og rennur hann til hátíðahaldanna á  nýju ári . Samtökin ’78 lögðu  
hátíðahöldunum ekki til beinan fjár stuðning , en veittu Hinsegin dögum mikilvæga fyrir greiðslu hvað  
aðstöðu sner ti. 

3.5.  Samstarf við ÍSÍ um stöðu minnihlutahópa í íþróttum 

ÍSÍ hefur  te kið upp  samstarf við  Samtökin ´78 í kjölfar  ráðstefnu sem Ste fán Konráðsson  
framkvæmdarstjóri ÍSÍ sótti á vegum Samtakanna ´78 veturinn  2005. Á 68. íþróttaþingi ÍSÍ, sem haldið  
var á Grand  Hó tel Reykjavík dagana 28 .–29. apríl  2006 var samþykkt tillaga um að fela  
framkvæmdastjórn ÍSÍ að stofna  vinnuhóp sem tæki ú t stöðu ól íkra  samfélagshópa gagnvart starfsemi  
íþróttahreyfingarinnar almennt í kjöl far umræðu innan  hreyfingarinnar um stöðu  samkynhneigðra og  
fólks með annað móðurmál en íslensku.  Á fundi framkvæmdastjórnar ÍSÍ 14. júní 2006 var eftirtalið fólk 
skipað í vinnuhópinn: Kristrún Heimisdó ttir formaður, Brian Marshall og Klara Bjar tmarz. Vinnuhópurinn  
á að skila hugmyndum og tillögum að úrbótum til framkvæmdastjórnar á vormánuðum 2007 . Fulltrúar  
Samtakanna ´78 hittu í lok febrúar full trúa ÍSÍ, þær Höllu Kjar tansdóttur starfsmanns ÍSÍ, Kri strúnu, Klöru  
og Guðrúnu Jónsdó ttur knattsp yrnukonu sem er til ráðgjafar um áta kið. Áætlun um átakið er í vinnslu og 
mun það l íta dagsin s ljó s á  næstu mánuðum. Samfara því stefna Samtökin  ´78 að fræðsluáta ki innan  
íþróttahreyfingarinnar. Þeir sem að málinu ha fa komið telja að farsælast sé að  hefja fræðsluáta k til  
þjálfara og aðstandenda liða . Stefnt er að útgáfu bæklings sem er ætlaður þjál furum og liðsstjórum. Þar  
verður lögð áhersla á h vernig taka megi á  fordómum og unnið að því að gera umgjörðina og  viðmótið  
vænna fyrir  þátttö ku samkynhneigðra  í íþró ttum.  
 
 
4.  Mannréttindamál 
 
4.1.  Réttarstaða samkynhneigðra og la gabætur 
Á síðasta  ári varð að lögum mikið frumvarp sem  miðaði að því að bæta ré ttar stöðu  samkynhneigðra. 
Frumvarpið fór til síðustu atkvæðagreið slu á Alþingi fö studagskvöldið 2. jún í og voru lögin samþykkt 
með 41 atkvæði. Enginn greiddi atkvæði á móti og enginn sat hjá en 22 þingmenn voru fjar verandi. 
Sl íkur einhugur, þver t á stjórnmála flokka , má teljast einsdæmi í heiminum þegar málefni lesbía og 
homma eiga í hlu t. Lögin tóku síðan  gildi á  alþjóðlegum bará ttudegi  samkynhneigðra sem kenndur er  
við á tökin  í Chri stopher  Stree t fyrir 37 árum –  hinn  27. júní. 

Frá því að frumvarpið var flu tt af þáverandi forsætisráðherra Halldóri Ásgrímssyni kom fram ein  
tillaga frá  Guðrúnu Ögmundsdó ttur  alþingismanni um breytingu á hjúskaparlögum. Eftir ó trúleg afskipti  
biskups Íslands, Karl Sigurbjörn ssonar , af Alþingi og löggjafarvaldinu var for svarsmönnum samkyn-
hneigðra gerð grein fyrir því að frumvarpið yrði svæft ef þessi breytingartillaga á hjúskaparlögum yrði  
ekki dregin  til baka. Guðrún Ögmundsdó ttir dró þá tillögu sína til ba ka og lagði  fram sérsta kt frumvarp  
sama efni s í félagi við þingmenn annarra flokka til að tru fla ekki a fgreiðslu á frumvarpi r íki sstjórnarinnar. 
Síðar kom fram breytingar tillaga við frumvarp ríkisstjórnarinnar frá Sigurjóni Þórðarsyni um að veita  
trúfélögum heimild til að framkvæma löggjörninginn staðfest samvist og enn var hlutaðeigandi aðilum 
gerð grein fyrir því að sú breytingar tillaga myndi stöðva frumvarpið. Sigurjón dró tillögu sína til baka eftir  
nokkur t þóf og var þá leiðin greið fyrir mestu réttarbætur í sögu samkynhneigðra eftir að lög um 
stað festa samvist gengu  í gildi 1996 .  

Bjarni Benediktsson formaður all sherjarnefndar mæl ti fyrir áliti nefndarinnar um lögin og 
breytingar tillögum hennar þegar kom að 2. og 3. umræðu . Breytingarnar sem all sherjarnefnd lagði til  
voru eingöngu lagatæknilegs eðlis en hagga að engu leyti inntaki hin s upphaflega frumvarps. Við  
lokaafgreið sluna sagði Bjarni m.a.: „Við greiðum a tkvæði um mál sem eyðir þeim óréttlá ta mun sem 
verið hefur á lagalegri réttarstöðu samkynhneigðra og gagnkynhneigðra hér á landi. Það eru dæmi þess 
að Alþingi ryðji brautina og valdi viðhor fsbre ytingu í þjóðfélaginu með lagasetningu og því má halda  
fram að lög um stað festa samvist frá 1996 séu dæmi um slíkt mál. Það mál sem við erum hér með fyrir  
framan okkur  og greiðum nú atkvæði  um er  hins vegar að mínu  áliti dæmi um hið gagnstæða , þ.e. að  
viðhorfsbreytingin hefur átt sér stað en  þingið  fylgir á eftir og  breytir lögum.“ 

Samkvæmt lögum geta samkynhneigð pör nú fengið sambúð sína skráða í þjóðskrá eins og 
gagnkynhneigð pör. Þar með munu samkynhneigðir njóta sömu réttin da og lúta sömu skyldum og  
gagnkynhneigðir h vað varðar  almannatryggingar , lífeyri smál , ska ttamál og fjölmargt fleira, að því gefnu  
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að þessi pör skrái sig í óvígða sambúð á Hagsto fu. Þá verða skilyrði fyrir sto fnun stað festrar samvistar  
rýmkuð, og m.a . er  ekki lengur krafist fastrar búse tu á Íslandi þegar  íslenskir r íkisborgarar  eiga í hlu t. 

Þá er réttur samkynhneigðra para í staðfe stri samvist til  að ættleiða börn að öllu leyti  sá sami  
og gagnkynhneigðra para, en í hverju til viki er það að sjálfsögðu matsatriði þeirra sem um þau mál fjalla  
hvort slík heimild er veitt, rétt eins og í tilvi ki gagnkynhneigðra para. Konu í sambúð eða staðfe stri  
samvist með annarri konu er nú jafn framt heimil t að njóta ré ttar til tæknifrjó vgunar með gja fasæði á  
opinberum sjúkrasto fnunum l íkt og gildir um gagnkynhneigðar konur í sambúð . Þá eru jafnframt tekin af 
öll tvímæli gagnvar t lögum um töku fæðingar- og foreldraorlofs sem á að auðvelda báðum foreldrum að  
vera samvistum við  nýfætt barn  si tt. 

Að baki þessum sigri er löng saga, því að á vettvangi Samtakanna 7́8 hefur verið unnið að 
þessu máli samfell t frá árinu 2001 , og hafa margir komið að þeirri vinnu, bæði forystu fólk félagsins, 
þingmenn og sér fræðingar á vegum fjölmargra ráðuneyta. Sjálf lögin byggjast í megina triðum á skýrslu  
nefndar um réttarstöðu samkynhneigðra sem kom út árið 2004, en  hún var  skipuð af þáverandi  
forsætisráðherra, Davíð Oddssyni, í framhaldi a f þingsályktunartillögu  nokkurra þingmanna úr öllum 
stjórnmálaflokkum sem Alþingi samþykkti  einróma  árið áður . Með hinum nýju lagabó tum skipar Ísland  
sér enn á n ý í fremstu röð r íkja heims hvað varðar  mannré ttindi  lesb ía og  homma. 

 
4.2  Hát íðarda gskrá 27. júní 2006 
Í tilefni að gildistöku laganna 27 . júní efndu Samtökin ´78 til há tíðar í Lista safni Reykjavíkur og var hún í 
alla staði glæsileg og samkynhneigðum til mikil s sóma. Viðar Egger tsson var kynnir hátíðarinnar og talið  
er að um 500–600  manns hafi lagt leið sína í Li sta safnið þennan dag. Hommar , lesbíur, fjölskyldur og  
vinir fjölmenn tu og þar mátti sjá fjölda alþingismanna, borgar fulltrúa , ráðherra svo og borgarstjórann í 
Reykjavík. Einn ig heiðraði Vigd ís Finnbogadóttir, fyrrum for seti Íslands, samkomuna með nærveru sinni  
og for seti  Íslands, Ólafur Ragnar Gr ímsson , sendi  kveðju sína. 
  

 
Mynd 4.1: Geir  H.Haarde  og aðrir  gestir há tíðarinnar  Mynd 4 .2: Guðrún Ögmundsdó ttir 
 

Þrjár ræður voru fluttar. Hra fnhildur Gunnarsdóttir, formaður félagsins, ávarpaði samkomuna  
og þakkaði  pólitískan stuðning  íslenskra stjórnmálamanna  við  baráttu samkynhneigðra : „Stjórnmála-
menn þessa lands eiga mikið hrós og þakkir skildar fyrir skilning sinn og víðsýni í því að tryggja  
samkynhneigðum jafnré tti og ré tt allra til fjölskyldul ífs, þ ví það er fyrst og fremst fjölskyldurétturinn sem 
þessi lög fjalla um og tryggja að samkynhneigðir njóti sama réttar og gagnkynhneigðir .“  Síðan flutti Geir  
H. Haarde for sæti sráðherra ávarp og sagði meðal annars: „Skiptir í þ ví sambandi vi ssulega máli sú  
hugarfarsbreyting sem orðið hefur í þjóðfélaginu undan farin ár, en hana má rekja til þe ss meðal annars 
hvernig samtök ykkar hafa  rekið sína  baráttu með  mále fnalegum hætti án þess þó að  sla ka á kröfunni  
um fyllstu mannré ttindi homma og le sbía , mannré ttindi fullorðin s fól ks sem á sjálft að geta valið sér  
lífsform, ákveðið að stofna fjöl skyldu og axla þá ábyrgð að eignast börn án þess að ríkisvaldið sé að 
hafa vit fyrir þ ví. Ekkert bendir heldur til þess að börnum reiði verr af þótt þau alist upp hjá tveimur  
pöbbum eða tveimur mömmum. Það sem mestu  skiptir er  að barni sé sýnd ástúð og umhyggja  og um 
það erum við öll jafnfær.“ Ótvíræður heiðursgestur hátíðarinnar, Guðrún Ögmundsdó ttir , ávarpaði síðan  
samkomuna við mikinn  fögnuð  viðstaddra . „Svo við tölum bara  mannamál í tilefni  dagsin s: Þá  er bara  
drífa sig að skrá sig í sambúð, en sl íkt gerðu margir í dag og lífe yrissjóður bænda opnar allar gáttir, 
bæturnar verða  í lagi ef eitthvað  kemur fyrir . Konur eru  komnar í blóðprufur , aðrar komnar á li stann  til  
þess að komast í tæknifrjóvgun, ekki þarf lengur að fara til Danaveldis. Ekkert vandamál með  
fæðingarorlofið .“ Að lokum flu tti Viðar Egger tsson kveðju frá Þorvaldi Kristinssyni sem staddur var  
erlendis og á hvað mestan heiður af vinnu við skýr slu um ré ttarstöðu samkynhneigðra sem lögð var  
fram 2004 og  myndaði grundvöll og rökstuðning þeirra  réttarbóta  sem urðu  að lögum þennan dag . 
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Mynd 4.3 og 4.4: Það var margt um manninn í Li sta safni  Reykjavíkur þennan dag  
 

Vei tingar á  vei sluborðinu voru í alla  staði glæsilegar enda áttu  þar hlu t að máli  fyrirtæki sem 
sitthvað þekkja til ré ttindabaráttu samkynhneigðra: Beggi  og Pacas, Jómfrúin , Fylgifi skar og Yndisauki. 
Andrea Gylfadóttir kom fram með hljómsvei t og ýmsar skemmtilegar uppákomur  hér og þar um salinn  
voru skipulagðar af Götulei khúsinu. Með aðstoð Jóhönnu V. Þórhall sdóttur hóf svo upp raustina kór sem 
skar taði fle stum skrautfjöðrum samkynhneigðra tónlistarmanna sem staddir voru á landinu þennan dag  
og sungu  svo gæsahúðin hr íslaði st um gestina : „Ég  er eins og ég er .“  Þannig  lauk formlegri  dagskrá. 

 

 
Mynd  4.5 : Kór  samkynhneigðra.  Ljó smyndir  eftir Geir  Ragnarsson www.pbase .com/GeirR 

4.3.  Um ætt leiðingar samkynhneigðra frá erlendum ríkjum 

Eftir að ný lög tóku gildi sem heimiluðu m.a. samkynhneigðum að ættleiða , ákvað stjórn Samtakanna  
´78 að kanna hvaða mögulei ka lesb íur og hommar ættu í raun og veru á að ættleiða börn af erlendum 
uppruna. Í fyrirspurn félagsins til samtaka samkynhneigðra í Svíþjóð, en þar hafa ættleiðingar barna frá  
erlendum ríkjum til samkynhneigðra para verið heimilar um nokkurt skeið, kom í ljós að ekkert land hefur 
enn sem komið  er heimilað slíkar ættleiðingar. Milli framkvæmdastjóra Samtakanna  ´78 og  
umboðsmanns samkynhneigðra  í Svíþjóð varð að samkomulagi að löndin  fylgdust að við að finna land  
þar sem slík heimild gæti orðið að veruleika.  

Því næst óskaði formaður Samtakanna eftir fundi með stjórn og framkvæmdastjóra Íslenskrar  
ættleiðingar um ættleiðingar samkynhneigðra  og hugsanlegt samstarf, en áður en  lög um ættleiðingar  
tóku gildi  höfðu einu samskipti félaganna verið deilur formanna um ættleiðingar í fjölmiðlum. Stjórn  
Íslenskrar ættleiðingar tók vel á móti fulltrúum Samtakanna ´78 og rædd var sú staðre ynd að ekker t land 
sem Íslensk ættleiðing  á samskip ti við heimilar ættleiðingar  til  samkynhneigðra. Stjórn Íslenskrar  
ættleiðingar tó k skýr t fram að félagið myndi að sjálfsögðu fylgja íslenskum lögum, taka á móti  
umsóknum frá samkynhneigðum pörum og einstaklingum og a fgreiða þær umsóknir á sama há tt og  
aðrar. Að vísu myndu slíkar umsóknir verða að bíða þeirra tíma þegar samstarf kæmist á við land sem 
heimilar ættleiðingar samkynhneigðra . Kom fram á fundinum að yfirlei tt tekur það 6–12 mánuði að fá  
leyfi frá félagsmála yfir völdum til  þess að ættleiða og gildir leyfið í ei tt ár. Ekkert er þ ví til  fyrirstöðu að  
hommar og lesbíur sæki nú um til Íslenskrar ættleiðingar því e.t.v. gengur fljótt að finna land sem er  
jákvætt í garð samkynhneigðra í þessu tilli ti. Stjórn Samtakanna ’78 leggur sig fram um að fylgjast með  
hvað sé að gerast erlendis í þessum málum, en ennþá hefur ekker t land heimilað ættleiðingar til  
samkynhneigðra. 
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4.4.  Málefni transgender fólks 

Á síðasta ári voru málefni transgender fól ks aðeins tekin upp innan regnhlífar Samtakanna ´78 . Sérstakt 
átak hófst á Hinsegin bíódögum en þar var gagngert unnið að því að setja myndir sem vörðuðu málefnið  
á dagskrá . M.a. voru  á dagskrá hátíðarinnar  kvikmyndirnar  Trans Ame rica (Bandar íkin) , 100%  
Menneske (Noregur) sem síðar  var sýnd á RÚV, Transplo sion ( Ísland) e ftir  Höllu  Kristínu  Einarsdó ttur  
og Screaming Queens (Bandaríkin) eftir Vi ctor Silverman og Susan Stryker sem einnig var gestur  
hátíðarinnar og fyrirl estraraðar sem Samtökin ´78 áttu þátt í að skipuleggja í Háskóla Íslands. Dr. Susan  
fjallaði þar á eftirminnilegan hátt um málefni transgender fólks með skírskotun í eigið líf. Töluverð  
fjölmiðlaumfjöllun var síðan um mále fnið og kom Susan Stryker fram í a thyglisverðu við tali í Kastljósi  
RÚV. Fyrirlesturinn , kvi kmyndir og  almennur  áhugi á  málefnum transgender fólks skilaði  sér  meðal  
annars í ritgerð sem hópur laganema á Bifrö st vann um ré ttar stöðu transgender fólks á Íslandi. Í byrjun  
vetrar var einnig e fnt til samræðu fundar og kvi kmyndasýningar í húsakynnum Samtakanna ´78 þar sem 
Anna Jonna Ármannsdóttir og El ísa Björk sátu fyrir  svörum við  húsfylli .  Guðrún Ögmundsdó ttir  
alþingismaður lagði fram fyrirspurn á Alþingi til forsætisráðherra um réttar stöðu transgender fól ks í 
samvinnu við þann  hóp sem myndast ha fði í framhaldi  af umræðunni  á vettvangi  Samtakanna  ́ 78 og  
verður svara að vænta með hausti . Hinn 15. febrúar var síðan boðað til stofnfundar fyrir hagsmuna- og  
baráttufélag transgender fól ks á Íslandi undir regnhlíf Samtakanna ´78 og er þar með bro tið blað í sögu  
félagsins með  því að bjóða þennan  hóp vel kominn til starfa á vettvangi þess.  Bráðabirgðastjórn skipa  
þær Anna Jonna Ármannsdó ttir , Anna Margrét Gré tarsdóttir og Anna Kristjánsdóttir og vinna þær nú að 
því að gera  tillögu  að félagslögum og  nafni félagsin s. Boðað verður til aðal fundar í apríl .  
 
4.5.  „Ertu sa mky nhneigður!“ Ofbeldi í garð homma , me intra homma  og trans gender fólks 
Á síðustu 12 mánuðum má tti merkja aukningu á ofbeldi í garð homma og þeirra sem taldir voru hommar  
svo og transgender ein sta klinga. Ei tt al varlegasta afbrotið átti sér stað sl . sumar þegar 16 ára piltur  
gerði tilraun til þess að myrða 25 ára karlmann sem hann ha fði stofnað til kynna við á spjallrás fyrir  
homma. Að sögn piltsin s „ langaði hann að prófa að drepa mann“  og hafði hann farið gagngert inn á 
spjallrás til að „veiða homma“  þar sem hann taldi að þeir væru „auðveld bráð“ . Árásin átti sér stað í 
Laugardal þangað sem við komandi komu akandi , en þeir höfðu numið staðar stundarkorn og brugðið 
sér ú t úr  bílnum þegar  pilturinn  stakk manninn í bakið með hn ífi. Árásin var tile fnislaus. Karlmaðurinn  
komst af vettvangi af sjálfsdáðum og hn ífstungan  reyndist e kki jafn alvarleg og haldið  var  í fyrstu. 
Pilturinn var dæmdur í gæsluvarðhald  og sætti  geðrannsókn. 

Í nóvember var ráðist á mann  á sjötugsaldri við Öskjuhl íð. Hann  var  á ferð í bíl sínum á  
Flugvallar vegi þegar fjórir menn stöðvuðu hann, spurðu hvort hann væri samkynhneigður og réðust svo  
á hann. Maðurinn hlaut alvarlega á verka í andliti og missti fjórar tennur . Vi tað er að fórnarlambið og  
árásarmennirnir þekktust ekki og hefur sá piltur sem harðast gekk fram í árásinni viðurkennt verknaðinn  
og hlotið  dóm.   

Á nýársnótt var ráðist á tvo karlmenn sem voru á leið á dansleik Samtakanna ´78 í miðborg  
Reykjavíkur. Fyrst var sótt að þeim með svívirðingum um kynhneigð þeirra en síðan lúskruðu  
árásarmennirnir á þeim með  hnefahöggum og  spörkum. Misstu þeir  báðir meðvi tund og fólk sem kom 
aðvífandi kalla ði á lögreglu  sem flu tti þá á  sl ysadeild Borgarspítala. Hlutu þeir  slæma höfuðáverka. 
Athygli va kti að  lögreglan hó f e kki rannsókn að eigin frumkvæði  fyrr en  forráðamenn Samtakanna ´78  
hvöttu þolendur  árásarinnar  til að leggja fr am kæru  og krefja st lögreglurannsóknar. 

Síðasta árásin sem Samtökin ´78 ha fa vi tneskju um átti sér stað í Hafnarfirði í febrúar. Þar  
gerði að því er best verður séð gagnkynhneigður karlmaður tilraun til þess að myrða taílenska  
transgender konu . Hann tó k hana hálstaki  og re yndi að kyr kja hana  er hann  komst að því að hún  var  
transgender. Vinum hennar tókst að forða morði með því að berja íslenska karlmanninn sem var við  
skál í höfuðið með járnstöng svo að hann slepp ti takinu . Afar ósmekkleg fjölmiðlaumræða fylgdi í 
kjölfarið og þá sérstaklega af hál fu Eiríks Jónssonar blaðamanns á  tímari tinu Séð og heyr t sem dregur  
taum árásarmannsins og gerir því skóna að í lagi hafi verið að ráðast á ta ílensku konuna þar sem „hún 
var með  typpi“ . Það alvarlega a triði kemur  líka fram í grein Eiríks Jónssonar að lögreglan hafi haft 
samúð með ofbeldi smanninum og sýn t honum skilning. Anna Jonna Ármannsdóttir sem er í forsvari fyrir  
hóp transgender fól ks innan  vébanda Samtakanna ´78 fór þess á leit við Séð og  heyr t að tímaritið  
bæðist a fsökunar á greininni og drægi hana til baka en Mikael Torfa son ritstjóri  hefur nei tað þ ví. Málið  
verður kært til  siðanefndar Blaðamannafélags Íslands. 

Samkvæmt gögnum lögreglunnar er ljó st að ofbeldi he fur færst í aukana á  
höfuðborgarsvæðinu almennt en aukið ofbeldi í garð samkynhneigðra, tvíkynhneigðra og transgender  
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fólks er engu að síður áhyggjuefni . Samtökin ´78 hafa óskað eftir fundi með Stefáni Eir íkssyni, 
nýskipuðum lögreglustjóra í Reykja vík, og hefur honum verið boðið að heimsækja Samtökin ´78 með  
ósk um samstarf og aðgerðir  til  að stuðla  að tilli tsemi í garð  þess þjóð félagshóps sem hlut á  að máli. 
 
4.6.  Færeyjar 
Á haustmánuðum bárust félaginu fréttir af alvarlegu ofbeldismáli gegn færeyskum pil ti, Rasmusi  
Rasmussen, í Tórshavn . Málið vakti mikla  ath ygli í Færeyjum og upphófust miklar deilur  í blöðum um 
réttindi samkynhneigðra í landinu. Brátt náði athyglin út fyrir  landsteinana, enda standa Færeyingar  
öðrum þjóðum í Norður-Evrópu  langt að  baki þegar kemur að lagalegri  stöðu og mannréttindum 
samkynhneigðra. Sú staðreynd að þeirra var ekki getið í verndarákvæðum  refsilöggja far landsin s komst 
hins vegar í sviðsljósið vegna hin s sorglega máls, en frumvarp þess efnis ha fði tvívegis verið  fell t með  
miklum mun í færeyska lögþinginu . Samtökin ´78 og hre yfing samkynhneigðra bei tti sér talsver t í 
málinu. Viðtal bir tist við framkvæmdastjóra félagsins, Hra fnkel T. Stefánsson, í dagblaðinu  
Dimmalætting, Hra fnhildur Gunnarsdóttir formaður Samtakanna  ´78 og Heimir  Már  Pétur sson  
framkvæmdastjóri Hin segin daga í Reykjavík sendu frá sér „Opið bréf til Færeyinga“  sem bir tist í 
Dimmalætting og Þorvaldur Kri stin sson ri taði þrjár greinar í færeysk dagblöð um l íf og  mannré ttindi  
samkynhneigðra. Þá vakti félagið athygli  íslenskra stjórnmálamanna á á standinu og  á þingi  
Norðurlandaráðs 1. nóvember tók Rannveig Guðmundsdóttir málið upp í fyrir spurnartíma auk þess sem 
langt viðtal birti st við Guðrúnu Ögmundsdóttur í Sósialnum . Loks var færeysku landstjórninni afhentur  
undirskri ftalisti með nö fnum um 20.000 manna víðsvegar að úr heiminum. Þessi þrýstingur og hin 
alþjóðlega athygli sem málið hlau t varð til þess að tillaga þess efnis að orðinu kynhneigð skyldi aukið við  
færeysku  hegningarlögin var samþykkt í lögþinginu  15. desember 2006 með 17 a tkvæðum gegn  15.  

Samstaða samkynhneigðra er  voldugt og  alþjóðlegt afl sem enginn stjórnmálamaður skyldi  
vanme ta. Um allan hinn vestræna heim er  uppi sterk krafa um að ríki samræmi stefnu sína í 
mannréttindamálum, og nægir þar að minna á kröfu Evrópusambandsin s til verðandi aðildarr íkja sinna. 
Áratuga gamlar samþykktir Norðurlandaráðs um að Norðurlönd samræmi stefnu sína í mannréttinda-
málum er  í fullu gildi. Þótt breytingin á hegningarlögum Færeyja sé mikil vægur áfangasigur er  ljóst að  
mikið  verk er  óunnið í málefnum samkynhneigðra þar  í landi.  

 
5.   Að lokum  
Ársins 2006 verður ein kum minnst fyrir þær stórkostlegu ré ttarbætur sem urðu að  veruleika  í lífi 
samkynhneigðra og fjölskyldna þeirra hér  á landi. Fyrir sameinað  áta k stjórnmálamanna  og  
baráttusvei tar samkynhneigðra tó kst að leiðré tta réttarstöðu lesbía og homma  með  lagasetningu  sem 
tók gildi 27 . jún í. Við sem höfum tekið  þátt í áralangri baráttu  erum stolt af stjórnmálamönnum 
þjóðarinnar. Þvert á alla  flo kka tó ku þeir  höndum saman  og leiðré ttu  flestar  þær lagagreinar sem 
mismuna samkynhneigðum, að svo miklu leyti sem okkur er  fær t að  koma auga á slíka mismunun. Því 
staðre yndin er  sú að h ver tími l ítur mannré tti ndi sínum augum. Misréttið sem lá í augum uppi árið  2006 
var mönnum að mestu le yti  hulið árið  1978 þegar bará ttusamtök hómósexúalfólks voru  stofnuð . Eftir  
þrjátíu  ár kann íslenskum lögum að vera  áfátt í ýmsum efnum hvað varðar ja fnrétti með  tilli ti til 
kynhneigðar, þó að enginn  sæi  það fyrir  síðastliðið  sumar. 
            Það sem skyggði á  sigra  síðasta árs er sú staðre ynd að  æðsta vald Þjóðkirkjunnar gat e kki  unað 
því að forstöðumenn trú félaga fengju að framkvæma löggerninginn staðfe sta  samvist. Svo  er að  sjá  
sem lobbíi smi  og hræðsluáróður kirkjunnar  ha fi or kað á  Alþingi þegar  biskup l ýsti þ ví yfir að hjónabandið  
myndi  mögulega enda á  öskuhaugum sögunnar e f samkynhneigðir  gætu  leitað  vígslu í kirkju . Varla  þarf 
að undra fjöldaúrsagnir  samkynhneigðra og fjölskyldna  þeirra úr  þjóðkirkjunni árið  2006  en samkvæmt 
upplýsingum frá Hagstofu Íslands var  me tfj öldi úr sagna úr  henni á síðasta ári . Forystu fól k Samtakanna 
´78 vann  hins vegar  ötullega  að þ ví að tryggja að frumvarpið  færi  óáreitt í gegnum þingið, og þó tt það sé 
vissulega miður að  ekki var gengið alla leið  í þ ví að lag færa lagaleg t misré tti , er  það þó svo  að 
mælanlegt misrétti hefur að  mestu verið leiðré tt. 
            Á næstu misserum hlýtur krafa  samkynhneigðra  að vera sú að  lög um stað fest samvist hver fi og  
ein hjúskaparlög samkynhneigðra  og gagnkynhneigðra l íti  dagsin s ljó s, með sama nafni , í sama  
lagabálki. Slík bre yting  er rö krétt framhald  af þ ví sem nú  hefur gerst þ ví að ré ttindi  og skyldur  
hjónabands og  staðfestrar  samvistar  eru allar þær  sömu. Sambönd og hjónabönd  lesbía  og homma  eru 
nefnilega e kker t hin segin eða  öfug, þau eru heil og  rétt og standa fyrir  það sama og  hið 
gagnkynhneigða hjónaband. Þegar þessi orð  eru ri tuð er  óljóst h vernig Þjóðkirkjan  muni á Kirkjuþingi  að 
hausti  2007 taka á þeirri  stöðu sem hún e r búin  að koma  sér  í með afskip tum sínum a f eðlilegu  þingræði 
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hvað varðar ré tt annarra trúfélaga  til  þess að framkvæma löggerninginn staðfe sta  samvist. Hún  naut 
vafans síðasta  vor  og fékk þann  umþó ttunartíma sem hún óskaði sér til þe ss að ráða fram úr 
vandræðagangi sínum. Hin s vegar er  jafn  ljóst að h vernig sem Þjóðkir kjan kemur  til  með  að  taka á 
sínum málum, þá eru tvær  leiðir færar fyrir  jafnréttissinna h vað varðar hjónavíg slu samkynhneigðra. 
Annaðhvort verða  stjórnvöld  að taka  af skarið  og taka af trú félögunum heimildina til  að  framkvæma 
löggerninginn hjónaband og  færa  hann alfarið  til borgaralegra yfir valda ellegar  að gefa  trúfélögum sem 
þess óska, heimild  til þess að  framkvæma  löggerninginn  staðfe sta samvist. Ei tt er þó víst: Krafan um 
fullt jafnré tti er sem fyrr í fullu gildi . 
            Réttindi að  lögum þýða ekki aðein s breytingar á  orðalagi í lagabálkum og reglugerðum. Það  var  
forsvarsfólk félagsins nýlega  minn t á  í samtali við forsætisráðherra, Geir  H. Haarde, þegar  hann inn ti 
þau eftir þ ví hvaða  áhrif lagasetningin he fði haft á  fólkið okkar. Já, lögin og  lagabálkarnir ha fa áhrif á  
raunverulegt fól k, raunverulegar  fjöl skyldur og raunverulegt líf þú sunda Íslendinga . Formaður félagsin s, 
Hrafnhildur  Gunnarsdó ttir, var veislu stjóri  í brúðkaupi fyrir skömmu og  sá  þá hina íslensku stórfjöl skyldu 
taka  höndum saman brúðunum tveimur til heiðurs í vei slusal  í Kópavoginum ré tt eins og  um 
gagnkynhneig t brúðkaup væri að  ræða. Þar tó k faðir annarrar brúðarinnar, íslenskur he imili sfaðir  af 
landsbyggðinni , til máls og í fallegri ræðu  til brúðanna beggja minnti st hann klökkur þess tíma þegar  
hann hafði  séð  dóttir sína springa  út og blómstra þegar hún  treysti sér til þess að gangast við 
samkynhneigð  sinni  og fann ástina. Lokaorð hans voru  sterkur  vi tnisburður  þeirra breytinga sem átt hafa 
sér stað í íslensku samfélagi síðustu  ár, breytinga  sem Samtökin ́ 78  og stjórnmálamenn þessa  lands 
geta verið stol t af. „Mér  þætti það  ekkert verra,"  sagði  hann við fögnuð  við staddra , „ ef áður  en langt um 
líður yrði komið  afabarn  á Barðastaði  9!" Hver  hefði  trúað því fyrir  örfáum árum að hinn  dæmigerði 
íslenski heimili sfaðir  ætti eftir  að tala þannig í brúðkaupi til le sbískrar  dóttur sinnar um það að eignast 
barnabarn á óhefðbundinn máta? 
            Samtökunum ́ 78 ha fa á  undanfö rnum misserum og  árum hlotnast ýmsar  viðurkenningar  sem 
sýna  hvernig samtíminn  lítur star f félagsin s og þann  árangur sem náðst he fur í málefnum lesbía og 
homma. Húmanista viðurkenning  Siðmenn tar , boð  formanns Samtakanna  ́ 78 í nýársboð forseta Íslands, 
Bjar tsýnisverðlaun Framsóknar flokksins og  hl ýleg orð stjórnmálamanna úr  öllum flo kkum benda til þe ss 
að litið  er til félagsin s með virðingu og  sem leiðandi afls í mannré ttindabaráttu  á Íslandi. Stöðug t verðum 
við þó  að minna o kkur  á að  engin mannré ttindi  eru varanleg nema við stöndum vörð um þau. Fjandskap  
í garð  samkynhneigðs fólks verður seint ú trýmt, ekki frekar  en öðrum hættulegum skoðunum. Það er 
aðeins hægt að  ýta þeim til hliðar  með  upplýsingu , fræðslu  og sýnilei ka. Til  skamms tíma he fur lagalegt 
umhverfi verið óhagstætt skjólstæðingum og málstað Samtakanna ́ 78. Samt sem áður hefur  barátta 
félagsins og allrar o kkar  hreyfingar unnið  kraftaverk, ekki aðein s með því að tryggja  mannréttindi fyrir  
lögum, heldur e kki  síður með því að snúa fjandsamlegu  almenningsáliti  okkar hópum í vil; breyta  
ósýnileika í sýnilei ka og  þögn í viðurkenningu. Nú  þegar hel stu tálmum hefur  verið  ýtt úr  vegi  hafa 
skapast ný sóknarfæri  til  þess að  vinna að  málefnum lesbía, homma, tvíkynhneigðra og  transgender 
fólks, bæta  lífsskil yrði þeirra  og tryggja  hamingju þeirra  með  nýrri  só kn á  sviði fræðslu , upplýsingar og  
ráðgjafar. Það er æðsta skylda Samtakanna ́ 78 að  vinna að þeim málum af einbeitni  og  alefli. 
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