
Alþingi i 
Erindi nr, Þ /^ 6 3  

©  komudagur 2.S. 2Æö ̂
Jafnréttisstofa

Alþingi - Allsheijamefhd

Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Akureyri, 27. apríl 2006 
0604015 MMS

Efiii: Þskj. 1048, 712 mál.

Með bréfi dags. 12. apríl 2006, mótt. 18. apríl óskaði allsheijamefnd eftir 
umsögn Jafnréttisstofu um frumvarp til almennra hegningarlaga, 712. mál, 
kynferðisbrot. Eftirfarandi er umsögn stofhunarinnar:

Markmið laga um jafna stöðu og jafhan rétt kvenna og karla nr. 96/2000 er að 
viðhalda jafiirétti og jöfhum tækifærum kvenna og karla og jafiia þannig stöðu 
kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Nauðsynlegt er að flétta sjónarhom 
kynjajafnréttis inn í löggjöfina ekki síst á því sviði sem hér er til umfjöllunar.

Jafhréttisstofa lýsir ánægju sinni með endurskoðun kynferðisbrotaákvæða 
hegningarlaganna. Löggjöfm hér á landi hefur ekki fylgt þeirri þróun sem átt hefur sér 
stað erlendis á þessu sviði, t.d. á Norðurlöndum. Mál þessi eru í mikilli þróun og því 
þarf stöðugt að vera á verði og fylgjast með hvað er að gerast til þess að löggjöfin sé í 
takt við þann tíðaranda sem er á hveijum tíma, bæði hérlendis og erlendis.

Jafnréttisstofa telur umrætt lagafrumvarp fela 1 sér jákvæðar breytingar í 
málaflokknimi. Nauðsynlegt er að afstaða samfélagsins gagnvart brotum á þessu sviði 
sé skýr og samfélagið í heild sinni fordæmi þessi brot og líði ekki að þau eigi sér stað, 
hvort heldur er innan heimilis eða utan. Rannsóknir sýna að konur eru í yfirgnæfandi 
íjölda tilfella þolendur í þessum málum og karlar gerendur. Brot þessi eru því þáttur í 
mun stærra vandamáli sem varðar stöðu kynjanna í samfélaginu almennt. Aðgerðir á 
þessu sviði eins og mörgum öðrum eru því nauðsynlegar til að stuðla að og koma á 
jafnrétti. Það er mikilvægt að hafa það í huga að lög eru ekki eingöngu tæki til 
notkunar í réttarsölum, heldur endurspegla þau einnig siðferði samfélagsins og 
valdahlutföll innan þess.

Jafnréttisstofa heföi kosið að frumvarpið væri enn rótækara t.d. að sænska 
leiðin varðandi vændi hefði verið tekin til nánari skoðunar. Stofan telur mikilvægt að 
samfélagið viðurkenni aðstæður þeirra sem eru í vændi, en taki skýra afstöðu gegn 
þeim sem nýta sér þær bágu aðstæður sem þeir eru í. Jafnréttisstofa er þeirrar 
skoðunar að sala á kynlífsþjónustu/vændi sé i raun að lang mestum hluta til ofbeldi
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gegn konum og að eftirspum eftir vaendi sé meginvandamálið. Stofan telur að aðrar 
aðgerðir séu nauðsynlegar og vill undirstrika að það þarf að vinna að aðgerðum sem 
miða að því að aðstoða þolendur kynferðisofbeldis.

Jafhréttisstofa vill einnig benda á að kynferðisleg áreitni er skilgreind á 
tveimur stöðum í íslenskri löggjöf. Annarsvegar í frumvarpinu um almenn 
hegningarlög og hinsvegar i lögum um jafha stöðu og jafhan rétt kvenna og karla 
96/2000. Þar sem frumvarpið leggur til breytingar á hegningarlögunum hvað varðar 
kynferðislega áreitni leggur stofan til að samræmi verði gert milli ólíkra skilgreininga 
á hugtakinu, slíkt er óheppilegt. Stofan til mikilvægt að skilgreiningamar verði 
samræmdar. Öðrum breytingum á ákvæðinu um kynferðislega áreitni er stofan 
sammála.
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