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Efni: Umsögn Jafnréttisstofu um frumvarp til laga um breytingu á 
lögreglulögum, nr. 90 13. júní 1996, og lögum um framkvæmdarvald ríkisins í 
héraði, nr. 92 1. júni 1989,520. mil.

Með bréfi dags. 23. febrúar 2006 óskaði nefndin efltir umsögn Jafiiréttisstofu 
um frumvarpið. Eftirfarandi er umsögn stofunnar:

Markmið laga um jafiia stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000 er að 
viðhalda jafiirétti og jöfiium tækifærum kvenna og karla og jafiia þannig stöðu 
kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Varðandi breytingu á lögregluumdæmum og 
stjóm þeirra vill Jafiiréttisstofa benda á að með slíkum breytingum mætti leggja 
áherslu á aukna sérhæfmgu lögregluþjóna. Hvetur stofan því til þess að verði af 
umræddum breytingum að hvert lögregluumdæmi komi sér upp sérþekkingu á 
meðferð kynferðisofbeldis. Slík mál geta reynst erfið í meðforum, en sérstaklega á 
ætla að erfitt sé fyrir konur, sem eru mikill meirihluti þolenda, að ganga í gegnum slík 
mál án umtalsverðs stuðnings. Jafiiréttisstofa vill því hvetja til þess að tryggt verði að 
konur starfi við hvert lögregluumdæmi og að konur verði í þeim hópi lögregluþjóna 
sem vinna með þolendum kynferðisbrota.

í framhaldi af ofangreindu og sérstaklega varðandi 6.gr. málslið b., um heimild til 
verklagsreglugerðar um viðmið sem stuðst er við þegar meta á skilyrði um val á 
nemum í lögregluskólann, vill Jafiiréttisstofa benda á að þar sé tækifæri til að hvetja 
til jafnara hlutfalls kynjanna í hópi lögregluþjóna. Stofunni er kunnugt um að ólíkar 
kröfur séu gerðar til kvenna og karla í Lögregluskólanum, hvað varðar frammistöðu á 
þolprófum og álíka. Slíkar tílhliðranir eru í fullu samræmi við 22. gr. Jafhréttislaganna 
og vonast stofan því til að áfram verði haldið að jafna hlut kynjanna í löggæslunni 
með sambærílegum aðgerðum.
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