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Jäsenehdotus hlbtiq-ihmisiä koskevan lainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta Pohjoismaissa 

Ehdotus 

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne yhdenmukaistavat hlbtiq-ihmisten oikeuksia koskevaa lainsäädäntö-

ään.   

että samaa sukupuolta olevien suhteet ja perheen perustaminen tunnuste-

taan kaikissa Pohjoismaissa. 

että sukupuolenkorjauksen tulee aina perustua itseidentifikaatioon. 

Taustaa 

Viime vuosien kehitys Pohjoismaissa on johtanut moniin tärkeisiin hlbtiq-ihmisiä 

koskeviin uudistuksiin, jotka koskevat muun muassa avioliittolainsäädäntöä ja adop-

tioasioita. Valitettavasti on kuitenkin vielä alueita, joilla Pohjoismaiden lainsäädän-

nöt poikkeavat toisistaan, ja nämä erot luovat pahimmassa tapauksessa rajaesteitä.  

 

Yksi esimerkki rajaesteestä on Ruotsin lainsäädäntö, jonka mukaan ulkomailla tehtyä 

keinohedelmöitystä ei tunnusteta automaattisesti. Esille on tullut tapauksia, joissa 

samaa sukupuolta olevat parit ovat joutuneet adoptoimaan lapsensa muutettuaan 

Ruotsiin. Samaa sukupuolta olevien parien suhteet ja perheen perustaminen on tun-

nustettava kaikissa Pohjoismaissa.  

 

Pohjoismaiden neuvostolla on tärkeä rooli hlbtiq-ihmisiä koskevan lainsäädännön 

yhdenmukaistamisessa. Erityisesti syrjintään liittyvät erot ovat edelleen kohtuutto-

man suuria.  

 

Transihmisten oikeudet on toinen alue, jolla Pohjoismaiden lainsäädäntö poikkeaa 

eri maissa. Suomen translaki edellyttää edelleen lääketieteellisen selvityksen esittä-

mistä siitä, että henkilölle on tehty sterilisaatio tai hän on muuten lisääntymiskyvy-

tön, ennen kuin sukupuolenkorjaus voidaan tehdä.  

 

Ainoastaan Norjan ja Tanskan lait sallivat juridisen sukupuolen korjaamisen itseiden-

tifikaation perusteella. Norjan kansalaisilla on maan lain mukaan oikeus itse päättää, 
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mitä sukupuolta he edustavat. Kaikki yli 16-vuotiaat voivat tehdä anomuksen omasta 

puolestaan ja 6–16-vuotiaat yhdessä huoltajansa kanssa. Tanskassa kuten Suomes-

sakin vaatimuksena on 18 vuoden ikä, minkä jälkeen on kuuden kuukauden harkinta-

aika hakemuksen jättämisen ja toimenpiteen suorittamisen välillä. 

 

Kaikkien Pohjoismaiden lainsäädännön tulee perustua ihmisoikeuksiin ja kaikkia kan-

salaisia on kohdeltava yhdenvertaisesti lain edessä riippumatta seksuaalisesta suun-

tautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä.  
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