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Efni: Umsðgn Femínistafélags íslands um frumvarp tíl laga um jafna stððu og 
jafnan rétt kvenna og karla, þskj. 149 -142. mál.

í heildina litið lítur Femmistafélag íslands (FÍ) á þetta frumvarp sem mikla réttarbót. 
Femínistafélag íslands leggur áherslu á það atriði laganna að þeim skuli ætlað að bæta 
stöðu kvenna frekar en að einblína á réttindi kvenna. Jöfh réttindi kvenna og karla eru 
sjálfsögð og lög þar að lútandi hafa verið til í áratugi. Því ætti að breyta umfjöllun um 
lögin í daglegu tali og vísa til þeirra sem jqfhstöðulaga. Femínistafélagið telur útséð 
um að vinsamleg tilmæli dugi og markvissar aðgerðir þurfi nú að koma til. Það er því 
ánægjuefni að í lögunum séu ýmis nýmæli sem herða kröfur til atvinnurekanda.

Félagið fagnar því enn fremur að forvamir gegn kynbundnu ofbeldi séu orðnar 
hluti af markmiðum laganna, enda er ofbeldi gegn konum ein skýrasta birtingarmynd 
kynjamisréttis. Þeim mun veikari sem félagsleg staða kvenna er þeim mun líklegra er 
ofbeldi gegn konum. Orka kvenna sem lifa í skugga ofbeldis beinist að því að ótti 
þeirra verði ekki að veruleika Óttinn við ofbeldi heftir þannig lamandi áhrif á konur 
og takmarkar möguleika þeirra til að legga sitt af mörkum til samfélagsins og krefjast 
sjálfsagðra mannréttinda.

Athugasemdir Femínistafélags íslands eru gerðar í nokkrum þáttum sem 
beinast að efiiislegum þáttum laganna.

Jafnréttisstofa

Femínistafélag íslands fagnar auknum heimildum Jafiiréttisstofu. Eðlilegt er að 
stofnuninni sé falið að safna upplýsingum frá fyrirtækjum og stoftiunum um 
eftirfylgni með lögunum, enda er Jafiiréttisstofa eina ríkisstofhunin sem sér um að 
framfylgja þessum grundvallar lagabálki. Málshöfðunarheimild Jafnréttisstofu hefur 
verið nýtt sparlega og má ætla að eins verði farið með gagnaöflunarheimild hennar. 
Félagið leggur þó áherslu á að aukið fjármagn til stofunnar þurfi að tryggja, enda fylgi 
aukin umsvif með breyttum verkefiium. Nauðsynlegt er að í fjárlögum verði tryggt að 
lágmarki sú upphæð sem tilgreind er í umsögn fjárlagadeildar fjármálaráðuneytis.

Lög um jafiia stöðu og jafiian rétt kvenna og karla eru jafii mikil 
grundvallarlöggjöf eins og til dæmis samkeppnislög. Þau eru engu minna mikilvæg og 
því eðlilegt að ríkisstofiiun sem hefur í verkahring sínum að firamfylgja þeim hafi til 
þess verkfæri. Félagið ítrekar að 46 ár eru síðan jafnlaunalög voru fyrst sett og sama 
hvaða útreikningar á launamun eru notaðir, alltaf hallar á konur. Því er mikilvægt að 
Jafhréttisstofa fái rannsóknarheimildir og geti beitt dagsektum.



í ljósi breyttra markiniða laganna bendir Femínistafélag íslands á mikilvægi 
þess að ráðinn verði starfsmaður til Jafnréttisstofu með sérþekkingu á kynbundnu 
ofbeldi.

Að lokum leggur FÍ áherslu á að starfsemi Jafnréttisstofu verði flutt á 
höfuðborgarsvæðið og hún gerð miðlæg í öllu starfi stjómsýslunnar. Samþætting 
kynja- og jafhréttissjónarmiða byggir á samfelldu og markvissu starfi að 
jafiiréttismálum og það er með öllu ólíðandi að Jafiiréttisstofa þurfi að eyða naumt 
skömmtuðum fjármunum sínum í ferðalög og dagpeninga til að geta starfað með 
ráðuneytum og stærstu fyrirtækjum landsins að jafhréttismálum.

Jafnréttisráð

FÍ fagnar því að gert sé ráð fyrir að félagið komi að vali á fulltrúa í Jafiiréttisráð. I 
ljósi þess að Femínistafélag Islands telur mikilvægt að róttæk sjónarmið fái að heyrast 
á vettvangi stjómsýslunnar fer félagið fram á að það fái fastan fulltrúa í Jafhréttisráði. 
Félagar búa yfir miklum krafii og þekkingu á þessum málefni.

Jafnréttisáætlanir

Ákvæði um jafnréttisáætlanir í fyrirtækjum með fleiri en 25 starfsmenn hafa verið í 
lögum frá árinu 2000 og Femínistafélagi íslands þykir óásættanlegt að fyrirtæki hafi 
ekki sinnt þessari skyldu. Félagið vekur athygli á því að meðal 100 stærstu fyrirtækja 
íslands hefur þeim fyrirtækjum fækkað sem hafa sett sér jafhréttisáætlanir, síðan þetta 
var síðast athugað árið 2004. Það er óviðunandi. Til samanburðar má geta þess að í 
Svíþjóð er sambærilegt ákvæði um að fyrirtæki með 10 starfsmenn eða fleiri setji sér 
jafhréttisáætlun. Auk þess má leiða að því líkum að auðveldara sé fyrir lítil fyrirtæki í 
vexti að vinna markvisst að jafiiri stöðu kynjanna frá upphafi en að innleiða 
jafhréttissjónarmið á seinni stigum.

Vinnumarkaður

Femínistafélag íslands fagnar því að launafólki á íslandi hafi loksins verið veitt frelsi 
til að ræða sín launakjör kjósi þeir að gera svo. Þetta er stórt skref fyrir 
tjáningarfrelsið. Forsenda þess að launafólk geti sótt rétt sinn hvað varðar brot á 
jafnlaunaákvæðum laganna er að þeir hafi aðgengi að upplýsingum er þau varða. 
Ýmsar leiðir eru til að tryggja þennan aðgang, t.d. að jafiiréttisfiilltrúar þar sem slíkir 
eru, hafi aðgengi að launaupplýsingum og geti gert úttekt út fiá kyni, að stéttarfélög 
fái betur sundurgreinanlegar upplýsingar en nú tíðkast eða hreinlega að hafa 
launakerfi gegnsæ. Mismunun í launum er ólíðandi. Því er gjaman fleygt fram að 
afriám launaleyndar hjálpi lítið en eitt er víst að núverandi ástand gerir ekkert.

Jafnlaunavottun er gjaman sett fram sem lausn til að vinna gegn misrétti í 
launum. Slíkt fyrirkomulag væri vissulega framfor fiá því sem nú er, en það vekur þó 
upp spumingar um af hveiju það þurfi að verðlauna fyrirtæki fyrir að fara að 
landslögum. Ef slíkur kostur er valinn er rétt að atvinnulífið bæri af því kostnaðinn 
frekar en hið opinbera, enda er það hagur atvinnulífsins að þar nýtist mannauður 
kvenna sem karla. Femínistafélag íslands sér ekki ástæðu til að hið opinbera leggi 
íjármagn í að verðlauna fyrirtæki fyrir að fara að lögum þegar Jafiiréttisstofa, 
jafiiréttisstarf og -rannsóknir búa við íjársvelti og þrífast nær eingöngu á sjálfsaflafé.

Það er ekki til of mikils mælst að atvinnurekendur geti rökstutt ákvarðanir 
sínar um ráðningar og launaákvarðanir. Varðandi 26 gr. telur Femínistafélagið



sjálfsagt að atvinnurekandi geri grein fyrir ákvörðunum sínum ef umsækjandi fer fram 
á slíkt. Hins vegar lýsir félagið yfir áhyggjum af því að þessi kvöð muni fæla 
atvinnurekendur frá því að auglýsa störf og að tengslanet karla muni verða til þess að 
festa enn frekar í sessi sterkari stöðu karla á vinnumarkaði. Femínistafélagið fer því 
fram á að þessari grein verði breytt þannig að fyrirtækjum á almennum markaði verði 
skylt að auglýsa störf rétt eins og skylt er um störf á vegum hins opinbera. Þannig 
verður tryggt að röksemdir fyrir ráðningu verði ekki valdar eftir á.

Við fögnum því að birtingaraðili og auglýsandi beri ábyrgð skv. 29. gr. 
laganna.

Kærunefnd iafnréttismála

Femínistafélagið fagnar því að úrskurðir kærunefndar séu bindandi enda hefur 
valdleysi hennar hijáð hana gegnum tíðina. Kærunefridin ætti þó ekki að hafa 
frumkvæði að rannsóknum mála heldur ætti að fela Jafriréttisstofu það umboð 
meðfram málshöfðunarheimild stofunnar.

FÍ telur það lágmarkskröfu hvað varðar nefndarskipun í kærunefhd 
jafnréttismála að a.m.k. einn nefhdarmaður hafi sérþekkingu á þeim málaflokki sem 
kærunefridin fjallar um, þ.e. jafnréttismál, enda geta mál sem til kasta hennar koma 
fjalla um öll atriði jafriréttislaga, s.s. launamál (19. gr), kynferðislega áreitni (22. gr) 
og auglýsingar (29. gr).

Rannsóknir og fræðsla

Lagaákvæði um fræðslu um jafnréttismál hefur verið í lögum um jafna stöðu og 
jafrian rétt karla og kvenna frá upphafi. Þörf er á markvissum aðgerðum og að þessu 
lagaákvæði sé framfylgt. Sérstaklega þarf að veita fræðslu um kynbundið ofbeldi, 
enda eru böm bæði fómarlömb og vitni að ofbeldi inni á heimilum. Mikilvægt er að 
skólinn skorist ekki undan þeirri ábyrgð sem á hann fellur.

í fyrirspum á þingi lagði menntamálaráðherra fram lista yfir það fræðsluefni 
sem til er á grunnskólastigi. Listann má sjá hér:
http://www.iafnretti.is/iafnretti/7D 10cID=ReadDocument&ID=51&DocCatID=24. en 
litið hefur verið gert til að þjálfa kennara i notkun þessa efriis.

Fræðsla fiillorðinna er ekki síður mikilvæg og minnir félagið á það. Fræðsla 
sem beinist að fiillorðnum getur átt sér stað á vinnustöðum og á æðri menntastigum.

Femínistafélagið minnir á að rannsóknir eru undirstaða alls jaftiréttisstarfs. Því 
ættu rannsóknir að skipa sérstakan sess en ekki einskorðast við kaflann um fræðslu. 
Rannsóknir skjóta ekki einvörðungu stoðum undir fræðslu heldur einnig stefhumótun, 
almenna umræðu og framkvæmdir.

Hatursorðræða

í ljósi umræðu liðinna vikna og fyrr á árinu í kringum hina svokölluðu klámráðstefhu 
vekur Femínistafélag íslands athygli á þvi að i 73. gr. stjómarskrár lýðveldisins er 
tekið fram að tjáningarfrelsi megi hefta vegna réttinda eða mannorðs annarra. í 233. 
gr. hegningarlaga er þó aðeins gert refsivert að ráðast með háði, rógi, smánun eða 
ógnun gegn hópum fólks á grundvelli þjóðemis þess, litarháttar, kynþáttar, 
trúarbragða eða kynhneigðar. Femínistafélag íslands telur fiilla þörf á að bæta þama 
inn ákvæðum um kynferði og skoðanir, helst í þennan kafla hegningarlaganna en ella í 
jafnstöðulög þau er hér eru til umræðu.

http://www.iafnretti.is/iafnretti/7D


Að lokum

Það er ólíðandi að konur skuli enn búa við verri kjör og aðstæður en karlar. Jafiirétti 
eru mannréttindi. Engar afsakanir eru nógu góðar til að réttlæta ríkjandi ástand. 
Sumum kann að virðast jafiistöðulögin róttæk en þær leiðir sem hingað til hafa verið 
famar hafa ekki dugað og staðan verður að breytast. Jafiirétti kemur ekki af sjálfix sér, 
það hefur reynslan sýnt.

Virðingarfyllst,

Auður Alfifa Ketilsdóttir


