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Efni: Umsögn Jafnréttisstofu um frumvarp til laga um fæðingar- og foreldraorlof og
tryggingargjald, 855. mál.

Með bréfi dags. 6. apríl 2004 óskaði félagsmálanefnd Alþingis eftir umsögn 
Jafnréttisstofu um frumvarp til laga um fæðingar- og foreldraorlof og tryggingargjald, 855. 
mál. Eftirfarandi er umsögn stofnunarinnar:

Jafnréttisstofa telur þær breytingar sem frumvarpið leggur til í aðalatriðum 
ásættanlegar. Þó telur Jafnréttisstofa að æskilegt hefði verið að láta reyna á lögin lengur en í 
þrjú ár áður en breytingar væru gerðar. Árið 2003 var íyrsta árið þar sem feður nutu fulls 
réttar skv. lögunum, þ.e. þriggja mánaða óframseljanlegs réttar til fæðingarorlofs. Þar sem 
foreldrar hafa 18 mánuði frá fæðingu bams til að nýta sér rétt til fæðingarorlofs er því mjög 
takmörkuð reynsla komin á það hvemig feður hafa nýtt sér þennan rétt. Því kemur ekki í ljós 
fyrr en um mitt ár 2005 hversu margir feður kjósa að nýta sér rétt sinn til fulls.

Einnig telur Jafnréttisstofa að eðlilegt hefði verið að kanna með markvissum hætti 
áhrif laganna á þróun þátttöku kvenna og karla á vinnumarkaði og breytta ábyrgð foreldra á 
umönnun bama sinna áður en lagt var út í breytingar á lögunum. Þó er fjárhagsvandi sjóðsins 
slíkur að óhjákvæmilegt virðist að gera breytingar á streymi ljármagns úr honum. Það eru 
mjög fáir aðilar sem hafa tekjur umfram það hámark sem breytingartillagan gerir ráð fyrir. I 
ljósi þess að hlutverk Jafnréttisstofu er að tryggja jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla er 
þó rétt að benda hér á að það eru miklum mun fleiri karlar sem þessi breyting mun hafa 
neikvæð áhrif á.

Þær upphæðir sem sjóðurinn greiddu til feðra sýna bæði jákvæðar og neikvæðar 
hliðar á íslensku samfélagi. Annars vegar er það að íslenskir feður eru tilbúnir til að taka þátt í 
uppeldi bama sinna og nýta sér rétt sinn til þess í stórum stíl. Neikvæða hliðin, hins vegar, er 
að héma sést greinilega að launamunur kynjanna á íslandi er gífurlegur. Munurinn á 
mánaðarlegum greiðslum til karla og kvenna var í kringum 90.000 krónur körlum í vil á 
hverju þeirra þriggja ára sem lögin hafa verið í gildi. Þetta sýnir því enn að nauðsynlegt er að 
vinna að útrýmingu kynbundins launamunar.

Að lokum bendir Jafnréttisstofa á að ekki er tekið á málefnum einstæðra foreldra í 
lagabreytingunni. Þar sem réttur til fæðingarorlofs er ekki framseljanlegur milli foreldra, getur 
sú staða komið upp hjá bömum einstæðra foreldra að þau njóti einungis fæðingarorlofs í sex 
mánuði.
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