
sþ. 424. Nefndarálit [51. mál1
um till. til þál. um jafnrétti þegnanna í íslenzku þjóðfélagi.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur haft þáltill. þessa til athugunar og sent ýmsum aðilum til um-
sagnar. Hefur nefndin ekki orðið sammála um afgreiðslu þáltill.

Undirritaðir nefndarmenn leggja til, að Alþingi samþykki tillöguna, en vekja
jafnframt athygli þeirra, sem framkvæmdu rannsókn þá, er tillagan greinir, á um-
sögnum þeim, er birtar eru hér með sem fylgiskjöl.

Alþingi, 25. febr. 1971.

Bragi Sigurjónsson,
form., frsm.

Gísli Guðmundsson. Jónas Árnason.

Vilhjálmur Hjálmarsson.

Fylgiskjal I.

KVENFÉLAGASAMBAND íSLANDS
Reykjavík, 21.1 '71.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Alþingi.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis hefur sent Kvenfélagasambandi íslands
til umsagnar tillögu til þingsályktunar nr. 51, um rannsókn á jafnrétti þegnanna
í íslenzku þjóðfélagi.

Stjórn K. 1. telur æskilegt, að tillaga þessi verði samþykkt og sú rannsókn, sem
hún fjallar um, verði látin fram fara hið bráðasta. En í því sambandi vill K. 1.
benda á eitt rannsóknarefni til viðbótar þeim, sem nefnd eru i greinargerðinni, sem
þingsályktunartillögunni fylgir.

Í hagskýrslum hérlendis eru hvergi metin til fjár þau störf, sem húsfreyjur
inna af höndum með því að veita heimilum forstöðu og sinna þeim margvíslegu
verkefnum, er falla innan þeirra verkahrings. Vitað er til dæmis, hver fjárútgjöld
fylgja því að búa barni vist á dagstofnun eða vistheimili, hvaða fjármuni þarf til
að byggja og reka stofnanir fyrir aldrað fólk og langlegusjúklinga. en umönnun
barna, gamalmenna og langlegusjúklinga er meðal þeirra starfa, sem fjölmargar hús-
freyjur leysa af hendi á heimilum sínum, auk almennra heimilisstarfa.

Sem dæmi um það, hver liður störf húsmæðra geta reynzt tölulega i ÞJóðartekj-
um, má benda á, að í Noregi voru þessi störf tekin með i hagskýrslu árið 1947
og var þá verðgildi þeirra talið samsvara 14 hundraðshlutum Þ.ióðartelmanna.

Full ástæða virðist til þess að meta hin ólaunuðu störf húsmæðranna til fjár,
m. a. til að tryggja þessari fjölmennu stétt óhrekjanlega tilkall til ýmissa hlunn-
inda til jafns við aðrar atvinnustéttir, svo sem til bóta frá almannatryggingum og
til orlofsfjár. Má það vissulega teljast einn þáttur þess að mismuna þegnum þjóð-
félagsins, að starfa þessarar fjðlmennu stéttar sé að engu getið í þeim tölum, sem
sýna eiga framlag atvinnustéttanna til fjármunamyndunar þjóðarbúsins.

Virðingarfyllst,

f. h. KVENFÉLAGASAMBANDS ÍSLANDS

Helga Magnúsdóttir.



Fylgiskjal n

STÉTTARSAMBANDBÆNDA
Reykjavik, 19.1. 1971.

Á fundi stjórnar Stéttarsambands bænda 12. janúar 1971 var samþykkt eftir-
farandi bókun:

"Fram lagt erindi, dags. 10. des. 1970, frá allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis,
þar sem óskað er umsagnar Stéttarsambands bænda um tillögu til þingsályktunar
(51. mál) um rannsókn á jafnrétti þegnanna í islenzku þjóðfélagi.

Stjórn Stéttarsambandsins tekur ekki sérstaka afstöðu til tillögunnar, en mælir
með því, ef tillagan yrði samþykkt á Alþingi, þá verði rannsökuð aðstaða sveita-
fólks til þeirra þátta, sem tillagan nær til, en auk þess verði athuguð aðstaða þess
til félagslegra þæginda, s. s. samgangna og rafmagns".

Virðingarfyllst,

f. h. stjórnar Stéttarsambands bænda,

Sæmundur Friðriksson. Árni Jónasson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis,
Reykjavik.


