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Medlemsförslag 
om harmonisering av lagstiftning gällande hbtiq-personer i Norden 

Förslag 

Nordisk grön vänster föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att harmonisera sin lagstiftning gällande hbtiq-personers rättigheter  

att samkönade pars relationer och familjebildning erkänns i alla nordiska 

länder 

att korrigering av kön ska baseras på självidentifikation 

Bakgrund 

De senaste årens utveckling i de nordiska länderna har inneburit att flera viktiga re-

former för hbtiq-personer har genomförts, bland annat när det gäller äktenskapslag-

stiftning och adoptionsfrågor. Tyvärr finns det fortfarande områden där det märks 

skillnader mellan de nordiska ländernas lagstiftning och skillnaderna skapar i värsta 

fall gränshinder. 

 

Ett exempel på gränshinder är Sveriges lagstiftning som inte automatiskt godkänner 

assisterad befruktning gjord i utlandet. Det har kommit fram fall där samkönade par 

behövt adoptera sina barn efter en flytt till Sverige. Samkönade pars relationer och 

familjebildning bör erkännas i alla nordiska länder.  

 

Nordiska rådet spelar en viktig roll när det gäller harmonisering av lagstiftningen för 

hbtiq-personer. Inte minst inom diskrimineringsområdet finns det fortfarande oac-

ceptabla skillnader.  

 

Transpersoners rättigheter är ett annat område där de nordiska ländernas lagar skil-

jer sig från varandra. Translagen i Finland förutsätter fortfarande att man visar upp 

en medicinsk utredning som visar att man undergått sterilisering eller att man av an-

nan orsak saknar fortplantningsförmåga för att få korrigera sitt kön.  

 

Endast Norge och Danmark har lagar som möjliggör korrigering av juridiskt kön med 

självidentifikation som utgångspunkt. Norska medborgare är enligt norsk lag berät-

tigade att själva avgöra sin könstillhörighet. Alla över 16 år kan söka själva medan 
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barn och unga mellan 6 och 16 kan ansöka tillsammans med sin vårdnadshavare. I 

Danmark måste man i likhet med Finland ha fyllt 18 år och dessutom genomgå en re-

flektionsperiod på 6 månader efter att man ansökt om könskorrigering innan det ge-

nomförs. 

 

Alla de nordiska länderna bör ha lagstifting som baserar sig på mänskliga rättigheter 

och alla medborgare bör behandlas lika inför lagen, oberoende sexuell läggning eller 

könsidentitet. 
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