
Ed. 592. Nefndarálit [155. mál]
um frv. til 1. um réttindi kvenna.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Nefndin ræddi mál þetta nokkuð á tveimur fundum, en varð ekki sammála
um afgreiðslu þess. Meiri hl., þeir Páll Zóphóníasson, Gísli Jónsson og Lárus Jó-
hannesson, vill lúta vísa málinu frá með rökstuddri dagskrá, en minni hl., HV og
BrB, leggur til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Ástæðurnar, sem meiri hl. færir fyrir frávísun sinni, eru einkum þær, að það
sé ekki nægilega rannsakað og óljóst og óvíst, að hve miklu leyti konur búi við tak-
markaðri rétt en karlar. Þess vegna vill meiri hl. nefndarinnar fela ríkisstjórninni
að rannsaka, að hve miklu leyti konur njóti ekki sama réttar og karlmenn, og að
rannsókninni lokinni skuli stjórnin, ef þurfa þykir, leggja fyrir Alþingi frumvarp til
laga eða frumvarp til breytinga á eldri lögum, og sé markmið þeirrar lagasetningar
að skapa sem fullkomnast laga legt jafnrétti milli kvenna og karla í þjóðfélaginu.

Samkvæmt þessu virðist meiri h1. ekki beinlínis vera andvígur því, að konur
njóti sama þjóðfélagsréttar og karlar. En hins vegar er honum ekki ljóst, að í þessu
efni sé um neitt misrétti að ræða. Þess vegna vill meiri hl. fara fjarskalega varlega
og rólega í málið og láta athuga og rannsaka allar aðstæður og fela ríkisstjórninni
síðan framkvæmd réttarbótanna - "eftir því sem þurfa þykir", eins og háttvirtur
meiri hl. segir orðrétt í nefndaráliti sínu.

Við, sem í minni hl. urðum í nefndinni, teljum það alkunna staðreynd, að konur
búa enn þá við stórum þrengra rétt en karlar á ýmsum sviðum þjóðfélagsins. Er
misréttið mest áberandi á sviði fjárhagsmála, atvinnumála og launamála.

Minni hl. nefndarinnar telur alveg sjálfsagt, að konur eigi þess kost að ganga
að starfi í þjóðfélaginu í bróðurlegu samstarfi við karlmenn með nákvæmlega sama
rétti og skyldum og þeir. - Einmitt þetta - og ekkert annað en þetta -- felst í frum-
varpi því, sem hér liggur fyrir, og leggjum við því til, að það verði samþykkt óbreytt
áður en þessu þingi lýkur.
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