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JAFNRÉTTISRÁÐ

Reykjavík, 23. febrúar 2006.

Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis

Varðandi; Umsögn Jafnréttisráðs um frumvarp um hlutafélög, mál 404 og 
frumvarp um hlutafélög, mál 43$

Jafnréttisráð tók til umljöllunar á fundi sínum þann 23. febrúar eríndi frá 
Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis frá 10. febrúar sl. Þar var farið fram á 
að Jafnréttisráð gæfi umsagnir um frumvörp um hlutafélög, mál 404 og 435. 
Jafnréttisráð fór af kostgæfni yfir þær greinar í fyrrgreindum frumvörpum er 
taka á kjöri I stjóm hlutafélaga I eigu ríkis eða sveitarfélaga.
Niðurstaða ráðsins var sú að þau mátsenrhér erutif meðferðar msela ekki 
sérstaklega með bví að tekinn verði upp kynjakvóti heldur á að nægja tilvísun 
til jafnréttislaga. I jafnréttislögum kemur fram að í nefndum, ráðum og 
stjómum á vegum rfkis og sveitarfélaga sitji sem næst jafnmargar konur og 
karlar -  þegar því verður við komið. i lögunum er einnig bent á að minnast á 
þetta lagaákvæði þegar manna á nefndir, ráð og stjómir.
Þar sem umrædd lagafrumvörp ná eingöngu til hlutafélaga sem eru að öllu 
leyti í eigu opinbera aðila gerir Jafnréttisráð þá sjálfsögðu kröfu til þeirra sem 
hafa að gera með setningu laga og framkvæmd þeirra að fyigt sé ákvæðum 
jafnréttislaga. Sérstakt lagaákvæði um kynjakvóta ætti því ekki að þurfa hér. 
í umfjöllun Jafnréttisráðs um iagafrumvörpin kom fram það sjónarmið að 
kynjakvóta fýlgdi oft neikvæð umræða sem unnið gæti gegn sjónarmiðum 
jafnréttis. í þessu sambandi má vísa í skýrslu Tækifærisnefndar iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra um aukinn hlut kvenna í yfirstjómum fyrirtækja -  “Aukin 
tækifæri I forystu atvinnulifsins” . Þar kemur m.a. ffam að þær konur sem 
setjast í stjómir í skjóli kynjakvóta eigi á hættu liggja undir ámælum. 
Stjómarsetu hafi þær öðlast vegna kynjakvóta en ekki í krafti hæfileika sinna. 
Jafhréttisráð vill leggja á það áherslu að hvergi má hvika frá þeirri 
hugarfarsbreytingu sem nauðsynleg er til að jafna hlut kvenna I stjómum. Það 
má velta því fyrir sér hvort þaö að teljast hæfur til setu I stjómum ráðist ekki af 
“karilægum” viðmiðum og gildismati. Þeir sem eiga og bera ábyrgð á mönnun 
I stjómir fyrirtækja verða að sjá að með jafhri aðkomu kynjanna I stjómir eykst 
margbreytileikinn og fyrirtældn koma betur til móts við ólíkar þarfir 
viðskiptavinanna og þau verða þar með eftirsóknarverðari til samstarfs og 
viðskipta og þar með hæfari í samkeppni.

Jafnréttisráð lítur á lögbundinn kynjakvóta sem neyðarúrræði.
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