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Efni; Frumvarp til laea um iafna stððu og iafnan rétt kvenna oe karla (142. mál)

Samband ungra sjálfstæðismanna (SUS) þakkar nefndinni fyrir það tækifæri að fá að veita 
umsögn un ofangreint frumvarp. Tilgangur laganna er sannarlega jákvæður en SUS telur lögin 
ólíkleg til að ná markmiðum sínum.

Jafnræðisregla
Með frumvarpi þessu er að verulegu leyti horfið frá þeirri lagahefð sem verið hefur ríkjandi á 
Vesturlöndum, frá því að mannréttindi voru viðurkennd og tryggð í stjómarskrám. 
Jafhræðisreglan, eins og önnur stjómarskrárvarin mannréttindi, leggja ríka skyldu á herðar ríkinu 
til að sýna einstaklingum tillit. Mannréttindum er því ætlað að tryggja borgunum tiltekin réttindi 
gagnvart ríkinu. SUS styður að ríkar skyldur séu með lögum lagðar á opinbera aðila að gæta að 
jöfiium rétti og að jafiiri stöðu karla og kvenna. Hins vegar hafnar sambandið því að slíkar kröfur 
verði lagðar á atvinnulífið með íþyngjandi löggjöf sem er erfitt að uppfylla vegna þess hve óljós 
hún er. Með slíku fyrirkomulagi er atvinnulífið sett undir sömu mælistiku og hið opinbera.

Kostnaður
Frumvarpið er verulega íþyngjandi fyrir atvinnulífið og er til þess fallið að hækka 
viðskiptakostnað og draga úr skilvirkni þess, sem aftur mun draga úr fjölda starfa. Opinbert 
regluverk um auglýst störf og hvemig er ráðið í þau letur atvinnurekendur til að auglýsa eftir 
starfsmönnum. Slíkt dregur augljóslega úr skilvirkni við mannaráðningar. Það er vítavert að í 
greinargerð með frumarpi þessu sé ekki reynt að leggja mat á þann kostnað sem af þessu mun 
hljótast fyrir atvinnulífið, sem er að öllum líkum verulegur.

Ekki er aðeins um að ræða óbeinan kostnað við gerð jafnréttisáætlana, og þess háttar, heldur er 
jafnvel mælt fyrir um að fyrirtækjum verði refsað með fésektum, fari þau ekki að lögunum. 
Auðvitað er rétt að hverri löggjöf fylgi refsiákvæði, en þegar mjög íþyngjandi lög á óljósu 
réttarsviði eru sett, verða þau enn meira íþyngjandi ef þeim er framfýlgt með refsingum.

Samband ungra sjálfstæðismanna telur að frumvarpið sé svo verulegum annmörkum háð 
að réttast væri að það yrði ekki að lögum og að núgildinandi jafnréttislðg héldu gildi sínu.

En verði frumvarpið að lögum eru hér á eftir athugasemdir við þær greinar, sem eru mest 
íþyngjandi að mati SUS og þarfiiast breytinga.



SUS telur óheppilegt er að úrskurðir kærunefndar jafiiréttismála séu ekki kæranlegir til æðra 
stjómvalds, t.d. úrskurðamefndar eða ráðherra. Með þessu er jafnréttisnefnd falið endanlegt vald 
í málaflokknum á stjómsýslustigi, sem er óæskilegt. Réttara væri að úrskurðir kærunefndar yrði 
kæranlegir til æðra stjómvalds, ráðherra í þessu tilviki.

5. gr. Kærunefnd

8. gr. Jafnréttisráð

Það er gagnrýnivert hvaða aðilar fá að skipa einstaklinga í Jafnréttisráð. Meginreglan er sú að 
ráðherra skipar fulltrúa í nefndir og ef það á að hverfa frá þeirri framkvæmd verður að gera það 
að vel yfirveguðu ráði, en ekki með handahófskenndri upptalningu á aðilum sem hafa alla sína 
hagsmuni af sem mestum opinberum afskiptum af jafnréttismálum. Þar sem frumvarpið er 
verulega íþyngjandi fyrir atvinnulífið er hins vegar mjög eðlilegt að aðilar vinnumarkaðarins fái 
að skipa fulltrúa í ráðið, eins og lagt er til.

Aðrir fulltrúar ættu að vera ráðherraskipaðir nema að sterk rök hnígi að öðru. Ef nauðsynlegt er 
að fá fulltrúa úr „fræðasamfélaginu“ að ráðinu, er eðlilegast að fela Háskóla Islands að skipa sinn 
fulltrúa án frekari takmarkana.

13. gr. Jafnréttisfulltrúar

í athugasemdum með greininni segir: „Samkvæmt reglum ríkisstjómarinnar um undirbúning og 
meðferð stjómarfrumvarpa skal fylgja frumvörpum almennt mat á áhrifum þar sem m.a. séu 
metin, eftir því sem tilefhi er til, áhrif þeirra á tiltekna mikilvæga almannahagsmuni. Ljóst er að 
þar undir falla áhrif á jafna stöðu og jaftian rétt kvenna og karla.”

Ungir sjálfstæðismenn telja varhugavert að setja stjómarskrávörðum rétti ráðherra, til að legga 
fram frumvörp, sbr. 38. gr. laga nr. 33/1944, íþyngjandi takmarkanir eins og þær að skilyrði fyrir 
framlagningu stjómarfrumvarps sé að þeim fylgi jafhréttisumsögn. Slíkt ákvæði jafnréttislaga 
brýtur gegn 38. gr. stjómarskrárinnar. Kjósi sérhver ríkisstjóm að leggja fram jafnréttisumsögn 
með hveiju stjómarfrumvarpi er henni það í sjálfVald sett og fiillfær um að setja sér slíka 
óformlega vinnureglu sjálf. Ótækt er hins vegar að binda vinnureglu hverrar ríkisstjómar í lög, 
hvað þá í lög sem stangast á við ákvæði stjómarskrárinnar.

Ungir sjálfstæðismenn telja jafnframt hvergi nærri ljóst að heppilegt sé að jafnréttisumsögn fylgi 
hverju stjómarfumvarpi. Stjómarfrumvörp eru rúmlega 100 á ári. Ef ekki er hægt að setja 
skynsamlegar skorður á hvenær jafnréttisumsögn eigi að fylgja stjómarfrumvarpi, þá á löggjafinn 
að taka því sem vísbendingu um að hugmyndin sé í grunninn afleit. Til dæmis er erfitt að sjá að 
tíma jafhréttisfulltrúa sé vel varið í að þaullesa stjómarfrumvarp um notkun raflagna og raffanga 
á Keflavíkurflugvelli.



18. gr. Vinnumarkaður

Þessi grein er lang mest íþyngjandi í frumvarpinu. Þar er mælt fyrir um að öll fyrirtæki sem hafa 
fleiri en 25 starfsmenn þurfi að setja sér jafhréttisáætlun og afhenda hana Jafnréttisstofu ásamt 
skýrslu um framgang hennar. Fari menn ekki að þessu verði lagðar dagsektir við slíku.

í langflestum fyrirtækjum er ekki til nein þekking eða reynsla til að sinna þessari starfsemi. Það 
er því fyrirséð að kaupa þyrfti þessa þjónustu af utanaðkomandi ráðgjöfum og myndi því valda 
atvinnulífinu verulegum kostnaði. Mikið uppgrip væri hinsvegar í þeim jafhréttisiðnaði sem 
frumvarp þetta virðist ætla að festa í sessi.

Líklegt er að samtök fyrirtækja myndu útbúa eina staðlaða jafnréttisstefnu sem meginþorri 
fyrirtækja myndi senda inn til Jafnréttisstofu. Líklegt verður að teljast að ein stöðluð 
framvinduskýrsla yrði einnig val flestra fyrirtækja til að uppfylla skilyrði laganna. Það er því 
útilokað að þetta ákvæði sé til þess fallið að ná markmiðum sínum, sem er væntanlega að þvinga 
vinnuveitendur til að hugsa um jafhréttismál.

Allt að 50 þús. kr. dagsekt á fyrirtæki er fráleit hugmynd og mikilvægt að sú heimild verði felld 
burt úr lögunum. í athugasemdum við frumvarpið segir að ekki sé ástæða til að ætla að 
jafnréttisstofa misnoti dagsektarheimild. Þótt enginn ætli Jafnréttisstofu það fyrirfram að misnota 
slíka heimild er heldur engin ástæða til að ætla að stofnunin muni fara sérstaklega varlega með 
slíka heimild enda byggir tilveruréttur Jafiiréttisstofu á því að sem flest mál sé í gangi hvetju 
sinni. Undir þetta er meira að segja tekið í athugasemdum við frumvarpið, enda segir þar að 
„ljóst er að ákvæði kann að kalla á aukin umsvif og útgjöld hjá Jaftiréttisstofu“.

Ungir sjálfstæðismenn leggjast gegn 18. greininni eins og hún leggur sig. Til vara leggja þeir 
hins vegar til að ef frumvarpið nær fram að ganga þá verði viðmiðið stærri fyrirtæki, t.a.m. þau 
sem hafa fleiri en 100 starfsmenn og eru í stakk búin að fara að lögunum.

19. gr. Launajafnrétti

í greininni segir að starfsmönnnum sé ætíð heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef þeir kjósa 
svo og í 30. gr. er lagt bann við afsali réttar sem veittur er í lögunum. Ungir sjálfstæðismenn telja 
alvarlega brotið gegn samningafrelsi manna með þessu ákvæði og leggja til að síðasta málsgrein 
19. gr. verði felld út úr frumvarpinu. Það er mikilvæg forsenda arðsköpunar að atvinnurekendum 
sé gert kleift að mnbuna góðum starfsmönnum. Með lögþvinguðum skorðum á því hvort 
atvinnurekandi og launþegi geti samið um að gera launakjör ekki opinber er dregið úr 
möguleikanum á slíku. Þegar samið er um íþyngjandi samningsákvæði fyrir starfsmenn í 
vinnusamningum, er jafiian greitt fyrir slíkt í formi hærri launa, og slíkt er valmöguleiki eins og 
staðan er í dag. A f framansögðu ætti því að vera ljóst að bann við að trúnaður gildi um launakjör 
myndi draga úr launahækkunum.

26. gr. Bann við mismunun í starfí og við ráðningu

í 4. mgr. greinarinnar segir að umsækjandi geti krafist rökstuðnings atvinnurekanda fyrir 
ráðningu annars umsækjanda af gagnstæðu kyni. Þar skuli taka mið af menntun, reynslu og



sérþekkingu svo nokkrir þættir séu nefndir. í þessu samhengi ber að hafa í huga að háskólagráður 
eru nauðsynleg en ekki nægjanleg forsenda fýrir hæfhi manna til að sinna tilteknu starfi. Ákvæði 
sem þetta er ekki bara erfitt, heldur jafhvel ómögulegt, að framkvæma. Mörg hundruð 
umsækjendur geta t.d. verið um tiltekin störf, t.d. í fjármálageiranum. Starfsmannastjórar gerðu 
lítið annað ef þeir þyrftu í hvert sinn að rökstyðja ráðningu á starfsmanni fyrir helmingi 
umsækjenda. Enn og aftur er líklegt að stöðluð svarbréf með rökstuðningi verði notuð og því 
mun þessi grein aldrei ná tilgangi sínum.

Bent er á að samningsfrelsi manna á milli er gildandi meginregla í landinu og hefur verið svo 
lengi. Almennt er viðurkennt að löggjafinn hafi þrönga heimild til að takmarka slíkt 
samningsfrelsi og fyrir því þurfa að liggja brýnir almannahagsmunir, s.s. samningar um kaup og 
kjör á fíkniefnum eða annað sem stríðir gegn almannareglu. í athugasemdum frumvarpsins er 
ekki að finna fullnægjandi rökstuðning sem réttlætir að samningsfrelsi manna sé skert. Akvæðið 
gengur of langt og brýtur gegn meginreglu íslensk réttar um samningsfrelsi milli einstaklinga.
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