
Nd. 597. Nefndarálit [102. inál]
um frv. til 1. um sömu laun kvenna og karla.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Mál þetta, frumvarp til laga um sömu laun kvenna og karla, hefur legíðrnán-
uðum saman óafgreitthjá nefndinni. En nú loks er ljóst, að meiri hluti nefndar-
innar, fulltrúar stjórnarflokkanna, þeir Gísli Jónsson, Birgir Finnsson og Guðlaugur
Gíslason, leggst gegn málinu. Minni hlutinn, Hannibal Valdimarsson og Jón Skafta-
son, leggur til, að frumvarpið verði samþykkt.

Í 1. og 2. gr. frumvarpsins er ekki aðeins ákveðið, að laun kvenna skuli í
hvívetna vera hin sömu og karla hjá ríki og sveitarfélögum, heldur skuli nákvæm-
lega sömu reglur einnig -gilda fyrir konur sem karla við færslu milli launa-
flokka.

Með 3. gr. frumvarpsins er kveðið skýrt á um það, að öll skrifstofustörf Og
afgreiðslustörf í verzlunumskuli greidd sama kaupi, hvort sem unnin éruaf körl-
um eða konum. Mundi sú réttarhótná til margra, því þótt ótrúlegt sé, er launa-
misréttikvennaóviða meira en einmitt við verzlunar- og skrifstofustörf.
. 4. gr. frumvarpsins fjallar um launajafnrétti kvenna og karla við hvers konar
jstörf i hraðfrystihúsum, verksmiðjum, við iðju og iðnað og yfirleitt við störf i



þjónustu atvinnuveganna. Segir þar, að. öll slik störf skuli greidd sama kaupi, hvort
sem unnin séu af konum eða körlum.

Er ráð fyrir því gert, að launajafnréttið komist á með þeim hætti, að við gildis-
töku laganna skuli öll sérákvæði i kaupgjaldssamningum stéttarfélaga um lægra
kaup konum til handa falla úr gildi.

Engum dytti nú i hug, að konan i kennarastétt skuli hafa lægri laun fyrir sitt
kennara starf en karlmaðurínn, stéttarbróðir hennar. Það mundi á sama hátt þykja
fjarstæða, að kona i læknisstarfi eða kona, sem væri lögfræðingur, ætti að hafa
lægri laun eða vinna samkvæmt lægri taxta lækna eða lögfræðinga en karlmenn
i þessum stéttum. En á ýmsum öðrum sviðum ris almenningsálitið ekki enn þá
gegn miklu launamisrétti kvenna i þjónustu þess opinbera.

Á likan hátt er þessu farið við ýmis störf i þjónustu atvinnuveganna.
Við nokkur störf, svo sem fiskflökun i hraðfrystihúsunum, vinnu við skreið,

hreistrun á fiski, blóðhreinsun og spyrðingu á fiski til herzlu, vinnu við fiskþvotta-
vélar, vinnu við hrogn og saltsild og nokkur fleiri störf, er nú viðast hvar á landinu
talið sjálfsagt að greiða konum sama kaup og körlum.

En þrátt fyrir þetta er það enn þá aðalreglan, að konum i fiskiðnaðinum sé
greitt um 20% lægra kaup en körlum er greitt. Á þetta sér eigi sízt stað við þau
störf, þar sem konur afkasta fullkomlega eins verðmætu starfi og karlmenn mundu
skila i þeirra sporum.

I þessu er sem sé ekkert samræmi lengur, og er þvi sá einn kostur fyrir hendi
til að binda endi á það að viðurkenna til fulls launajafnrétti kvenna og karla.

Þegar þetta frumvarp var flutt á siðastliðnu hausti, var kaup i almennri verka-
kvennavinnu 78.08% af kaupi karla vits sömu störf. :....-Kvennakaupið var kr. 16.14
á klst. móti kr. 20.67, er körlum var greitt.

Nú er kvennakaup i Tálknafirði kr. 19.34 á klst. Á Skagaströnd hefur samizt
um sama kaup til kvenna og karla, þ. e. kr. 20.67 á klst. Með hinum nýju samn-
ingum i Vestmannaeyjum samdist um, að fram til 15. mai i vor verði kaup kvenna
i almennri vinnu kr. 19.19 á klst. við þurrkhúsvinnu og við pökkun á saltfiski kr.
21.38 á klst. og við þá vinnu, sem áður var goldin karlmannskaupi, kr. 23.75.

Hefur þvi allnokkuð áunnizt i jafnréUisátt i þessum málum, meðan meiri hluti
Alþingis hefur legið á frumvarpinu um sömu laun kvenna og karla og spyrnt
gegn öllu réttlæti.

Verkakvennafélögin bera nú öll fram kröfu um, að kvennakaupið i almennri
vinnu verði a. m. k. 90% af kaupi karla. Munu þau fylgja fast fram þeirri lág-
markskröfu. Þannig er lokasóknin nú þegar hafin til algers launajafnréttis kvenna
og karla.

Island hefur bæði sem aðildarríki að Alþjóðavinnumálastofnuninni og sem
þátttökuriki í Sameinuðu þjóðunum skuldbundið sig til að stuðla að fullu launa-
jafnrétti kvenna. En samt virðist Alþingi íslendinga enn um sinn ætla sér það hlut-
skipti að spyrna á móti broddunum í þessu mannréttindamáli.

Alþýðusamband Islands hefur oftar en einu sinni verið beðið umsagnar um
frumvarp þetta við fyrri flutning þess. Hefur Alþýðusambandið ávallt mælt mjög
eindregið með þvi, að það yrði samþykkt. Af þessum sökum þótti ekki ástæða til
að senda Alþýðusambandinu frumvarpið til umsagnar i þetta sinn.

En á þessu þingi var flutt i háttvirtri efri deild frv. til laga um launajöfnuð
kvenna og karla. Aðalefni þess er það, að á árunum 1962-1967 skuli laun kvenna
hækka til jafns við laun karla í almennri verkakvennavinnu, verksmiðjuvinnu og
verzlunar- og skrifstofuvinnu. Hin árlega launahækkun skal ákveðin af þriggja
manna nefnd - launajafnaðarnefnd, og skal Alþýðusamband Islands eiga í henni
einn fulltrúa af þremur.

Um þetta frumvarp var Alþýðusambandið beðið umsagnar. Það mælti gegn þvi,



en lýsti jafnframt eíndregnum stuðningi við frumvarpið um sömu laun kvenna og
karla. - Rétt þykir að birta umsögn þessa sem fylgiskjal með nefndaráliti þessu.

Alþingi, 22. marz 1961.

Hannibal Valdimarsson,
frsm.

Jón Skaftason.

Fylgiskjal.

Umsögn AlþýtJusambands Íslands um frv. J6ns Þorsteinssonar o. fl.
um launajöfnutJ kvenna og karla.

15. desember 1960.
Miðstjórn Alþýðusambandsins hefur rætt um frumvarpið um launajöfnuð kvenna

og karla, sem flutt er af Jóni Þorsteinssyni og fleirum.
Það er niðurstaða þessara umræðna, að miðstjórnin treystir sér ekki til að mæla

með samþykkt frumvarpsins. Til þess gengur það allt of skammt.
Kvennasamtökin i landinu hafa þegar sett fram kröfur um, að kvennakaup

verði hvergi lægra en 90% af kaupi karla. Nú er kvennakaupið sem næst 78% af
kaupi karla. Af þvi sést, að konurnar hugsa sér að ná launajafnréttinu i tveimur
áföngum og þó hinn stærri hlut í samningum þeim, sem nú standa fyrir dyrum.

Ef gert er ráð fyrir, að kaup karla hækki i væntanlegum samningum um 17%,
væri almennt verkamannakaup kr. 24.18 i dagvinnu. Ef kvennakaupið væri 90% af
þessu kaupi, hefði það hækkað um kr. 5.63 á klst.

En samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir, að fyrsta lagfæring til launa-
jafnaðar fáist 1. janúar 1962 og þá aðeins 76 aurar á klst., miðað við núverandi
kaupgjald, - en ekki yrði launajöfnuði náð samkvæmt því fyrr en á árinu 1967.

Þá er upptalningin i 1. grein: "verkakvennavinnu, verksmiðjuvinnu og verzlunar-
og skrifstofuvinnu" allt of takmörkuð. Fjöldi starfsgreina kvenna innan A. S. Í, fengi
enga lagfæringu launa samkvæmt þessu. Ákvæði 1. greinar um launajöfnuð á ár-
unum 1962-1967 mundu aðeins ná til þeirra kvenna, sem vinna eftir samningum
almennu verkakvennafélaganna - eftir samningum Iðju - og eftir samningum
verzlunarfólks. En hvað um konur, er vinna i sjúkrahúsum, i prentsmiðjum, við
bókband o. s. frv., o. s. frv.?

Út af 3. grein frumvarpsins viljum við taka fram, að verkalýðsfélögunum er
áreiðanlega næsta óljúft að láta ákvörðun um kaupgjaldsmál sin i hendur nefndar,
sem verkalýðssamtökin ættu i aðeins einn fulltrúa af þremur.

Samkvæmt 4. gr. eiga stéttarfélög, sem semja um kaup og kjör, að sækja um
launahækkanir til þessarar nefndar. Samkvæmt sömu grein hafa samningar, sem
félögin gera við atvinnurekendur, ekki gildi, fyrr en þeir hafa hlotið staðfestingu
af þessari margnefndu nefnd.

Með þessu er samningsaðstaða verkalýðsfélaganna öll torvelduð og samnings-
rétturinn beint skertur.

Verður því ákvæði 5. greinar einskis virði. Væri frumvarpið orðið að lögum,
mundu atvinnurekendur auðvitað vitna til laganna og alls ekki ljá máls á að semja
um launajafnrétti fyrr en á árinu 1967.

Mjög er líka hætt við, að kröfum kvenna nú um hinn mikla áfanga til launa-
jafnréttis, sem konurnar hyggjast nú að ná, verði svarað með þvi að segja sem svo:

Verkalýðsleiðtoginn Eggert Þorsteinsson, fyrrverandi lögfræðingur Alþýðusam-
bandsins Jón Þorsteinsson og alþýðuflokksmaðurinn Friðjón Skarphéðinsson hafa
lagt til, að byrjað sé á að minnka bilið milli kvenna- og karlakaupsins í ársbyrjun
1962. Hvað eruð þið þá að krefjast stórkostlegra kauphækkana, sem minnki bilið
milli kvenna- og karlakaups að meira en hálfu nú þegar? - Nei, konur góðar,



hættið við allar slíkar kröfur nú. Við skulum bíða, eins og frumvarpið gerir ráð
fyrir, til að byrja með til ársins 1962 og sætta okkur síðan við, að launajöfnuði
þess fólks, sem nefnt er i 1. grein, verði náð á árinu 1967.

Mun nú brátt sýna sig, hvort þessum rökum verður ekki beitt af atvinnurek-
endum gegn kröfum kvennasamtakanna í væntanlegum samningum.

Það er því skoðun miðstjórnar, að auk aUs þess, sem nú hefur verið nefnt, sé
frumvarpið flutt á mjög óheppilegum tíma.

Miðstjórn Alþýðusambandsins er þá einnig kunnugt um, að fyrir háttvirtu Al-
þingi liggur einnig annað frumvarp um sömu laun kvenna og karla. Það gengur
lengra en þetta frumvarp i öllum atriðum, og mælir miðstjórnin eindregið með því,
að það verði samþykkt.

Virðingarfyllst,

f. h. Alþýðusambands Islands,

Hannibal Valdimarsson.


