
sþ. 784. Nefndarálit [143. mál]
Hm till. til þál. um staðfestingu samþykktar AIÞ.ióðavinnumálastofnunarinnar um
jöfn laun karla og kvenna.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur rætt málið á tveim fundum. Hún hefur og borið það undir þá ráð-
herra, sem málið snertir sérstaklega. Frá félagsmálaráðuneytinu hefur borizt skýrsla
um gang þess, bæði á Alþjóðavinnumálaþingi og í nokkrum löndum. Er skýrsla
ráðuneytisins prentuð sem fylgiskjal með nefndarálitinu.

Nefndin er sammála um, að að því beri að stefna, að staðfest verði samþykkt
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um þetta efni, en þar sem ýmsar ráðstafanir þarf
að gera til undirbúnings þessari staðfestingu. m. a. í samráði við heildarsamtök
launþega og atvinnurekenda, leggur nefndin til, að þáltill. verði samþykkt með eftir-
farandi

BREYTINGU:
Tillgr. orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að undirbúa nauðsynlegar ráðstafanir

til þess, að samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um jöfn laun karla og kvenna
ryrir jafnverðmæta vinnu geti orðið staðfest á Íslandi.

Alþingi, 9. apríl 1954.
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Fylgiskjal.

Samþykkt nr. 100 um jöfn laun til karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf.

Samþykkt þessi var gerð á Alþjóðavinnumálaþinginu 1951, en á næsta þingi á
undan höfðu farið fram undirbúningsumræður um málið. Mikil átök voru um það
á þinginu, hvort tímabært væri að gera samþykkt um þetta efni, og vildu margir
láta nægja að samþykkja tilmæli til ríkisstjórnanna um, að þær ynnu að því að
koma á þeim grundvallarreglum, sem í samþykktinni felast. Í þessum flokki voru
m. a. ríkisstjórnarfulltrúar Ástralíu, Bretlands, Danmerkur, Indlands og Svíþjóðar.
Við lokaafgreiðslu samþykktarinnar greiddu 105 atkvæði með henni, 33 á móti og
40 sátu hjá.

Hinn 23. maí 1953 gekk samþykktin í gildi, þar sem þá var liðið ár frá því, að
framkvæmdastjóri Alþjóðavinnumálastofnunarinnar skráði aðra fullgildingu á
henni. Nú hafa eftirtalin sex ríki fullgilt samþykktina í þessari röð: Júgóslavía,
Belgía, Mexico, Frakkland, Austurríki og Dominikanska lýðveldið.

Ekkert Norðurlandanna hefur enn þá fullgilt samþykktina, og hafa þau greint
ástæður sínar til þess í skýrslu, sem þau hafa gefið Norðurlandaráðinu samkvæmt
beiðni þess.

Danir telja sig ekki geta fullgilt samþykktina vegna þess, að þar sé engin lög-
gjöf um þetta efni.

Í skýrslu Norðmanna segir, að þar hafi málið verið rætt í nefndum og á Stór-
þinginu. Atvinnurekendur þar hafa lagzt á móti fullgildingu samþykktarinnar, en
Verkalýðssambandið er henni meðmælt. Á Stórþinginu var samþykkt það álit félags-
málanefndar þingsins, að ríkisstjórnin skyldi taka til nákvæmrar athugunar, hversu
koma megi grundvallarreglum samþykktarinnar í framkvæmd, svo að hægt sé að
fullgilda hana. Ríkisstjórninni var einnig falið að kynna þeim aðilum í atvinnu-
lífinu og opinberum aðilum, sem afskipti hafa af ákvörðun launa, efni samþykkt-
arinnar. Félagsmálaráðuneytið hefur óskað tillagna Jafnlaunanefndarinnar um þetta
mál og beðið hana að hraða afgreiðslu þess.

Svíar segja í sinni skýrslu, að fullgilding samþykktarinnar mundi hafa í för
með sér, að vikið væri frá þeirri almennt viðurkenndu reglu, að aðilarnir á vinnu-
markaðinum geti óháðir ríkisvaldinu ákveðið launakjörin. Ákvörðun um það, í hve
ríkum mæli ákvæði samþykktarinnar skuli tekin til greina við ákvörðun launa starfs-
manna ríkisins, bíður álitsgerðar Jafnlaunanefndarinnar.

Íslenzka ríkisstjórnin tjáði sig á sínum tíma fylgjandi því, að gerð yrði alþjóða-
samþykkt um sömu laun til karla og kvenna, þar sem hún væri fylgjandi þeirri
grundvallarreglu, enda er ekki gerður greinarmunur á körlum og konum að því er
snertir stöðu hjá hinu opinbera. Á öðrum sviðum mun nokkuð skorta á það, að
reglunni um sömu laun sé framfylgt hér á landi.

Samkvæmt samþykktinni sjálfri er ekkert því til fyrirstöðu, að hún sé fullgilt
án þess, að ákvæðum hennar sé fullnægt á þeim tíma, er fullgilding fer fram, en þá
er hlutaðeigandi ríki skuldbundið til að bæta úr því innan árs frá því, er fullgild-
ingin var skráð.

Almennt fylgja þó menningarríki þeirri reglu að koma málum sínum fyrst í það
horf, sem hlutaðeigandi samþykkt krefst, og fullgilda síðan samþykktina, enda er
með þeim hætti öruggast, að farið verði eftir samþykktinni og ríkið geti staðið
fyllilega við sínar skuldbindingar.

Það virðist því eðlilegast, ef fyrirhugað er, að Ísland fullgildi umrædda sam-
þykkt, að fyrst sé grundvallarreglum hennar komið á með samvinnu við hin ýmsu
félagssamtök og aðila, sem þar eiga hlut að máli, og samþykktin fyrst fullgilt að
því loknu.


