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Efni: Umsögn Kvenfélagasambands íslands vegna frumvarps til 
laga nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Ágæti viðtakandi.

Kvenfélagasamband íslands, hér eftir skammstafað KÍ þakkar bréf yðar, dagsett 8. 
nóvember s.l., þar sem KÍ er gefið tækifæri til þess að géfa umsögn um frumvarp til laga 
nr. 96/2000,142. mál, heildarlög.

Athugasemdir og skoðanir KÍ lúta að einstökum greinuffl laganna, en einnig vill KÍ koma 
almennum athugasemdum og skoðunum á framfæri.

Athugasemdir við 8. gr. um Jafnréttisráð
KI lýsir sig alfarið á móti þeirri skipan að mála að einn sameiginlegur Mltrúi verði 
tilnefndur í Jafnréttisráð frá Femínistafélagi íslands, Kvenfélagasambandi íslands og 
Kvenréttindafélagi íslands, sbr. 8. gr. frumvarpsins.
KÍ telur að fyrmefnd ráðstöfun bijóti í bága við markmið laganna, að koma á og viðhalda 
jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafná þannig stöðu kynjanna á öllum 
sviðum samfélagsins, sbr. 1. gr. frumvarpsins. KÍ eru éin fjölmennustu og útbreiddustu 
kvennasamtök landsins. Sú skipan mála að fella úr Jafnréttisráði fulltrúa KÍ vinnur gegn 
því markmiði að jafnrétti kynjanna nái fram að ganga þar sem beint upplýsinga- og 
fræðsluflæði til félagskvenna fellur þá niður. Þar með fellur niður veigamikil 
úrbreiðsluaðferð í baráttunni um aukið jafnrétti í samfélaginu.

Athugasemdir við 9. gr. um hlutverk Jafnréttisráðs
KÍ telur mjög mikilvægt að Jafnréttisráð hafi það hlutverk að vinna að jafnri stöðu 
kynjanna ekki aðeins á vinnumarkaði heldur og ekki síður í samfélaginu almennt. Það er 
því mikilvægt að ráðið vinni að samþættingu fjölskyldu- og atvinnulífs. KÍ telur að það 
komi ekki nægilega skýrt fram í 9. gr. og frumvarpinu sjálfu að það eigi að vera hlutverk 
Jafnréttisráðs að vinna að jafnri stöðu kynjanna bæði á vinnumarkaði sem og í 
samfélaginu almennt, eins og t.d. við samþættingu fjölskyldu- og atvinnulífs.

Athugasemdir við 18. gr., III. Kafla, um réttindi og skyldur á vinnumarkaði.
KI vill telur mikilvægt að stjómir fyrirtækja á hinum almenna vinnumarkaði, sem og 
stjómir lífeyrissjóða og stéttarfélaga séu skipaðar sem jöfnustu hlutfalli karla og kvenna.
KI leggur því til að gerðar verði breytingar á 18. gr. laganna þannig að inni í greinina 
verði fellt eftirfarandi ákvæði: í nefndum, ráðum og stjómum stéttarfélaga og
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lífeyrissjóða skulu sitja sem jafnast konur og karlar og ekki minna en 40% þegar um fleiri 
en þijá fulltrúa er að ræða. Stjómir fyrirtækja á hinuiii almenna vinnumarkaði skulu 
skipaðar sem jafnast konum sem körlum. Við kosningu í stjómir einkafyrirtækja skal 
leitast við að bæði konur og karlar eigi þar sæti. Fari hluthafi eða hluthafahópur sem 
starfar saman í almenningshlutafélagi með eignarhlut sem veitir honum atkvæðarétt á 
hluthafafundi til að ráða kosningu tveggja eða fleiri stjómarmanna skal hann tryggja það 
við kosningu í félagsstjóm að minnsta kosti ein kona og að minnsta kosti einn karlmaður 
fái kosningu í stjóm félagsins.

KI vill benda á að mikilvægt er að fyrirtækjum verði gefinn nokkur tími til þess að 
aðlagast þessum breytingum og ennfremur að tryggja verði eftirlit með framkvæmd þessa 
ákvæðis verði það að lögum.

*

Almennar athugasemdir og skoðanir sem KI vill koiiiá á framfæri.
KÍ vill lýsa yfir ánægju sinni með þau nýmæli, er fram koma í 12. gr., að 
jafnréttisnefndum sveitarfélaga séu nú ætlað að gera framkvæmdaáætlun samhliða 
jafnréttisáætlunum um það hvemig skuli leiðrétta mismún á stöðu kvenna og karla innan 
sveitarfélaga. Það er von KÍ að þessi skipan leiði til þess að leiðrétting fari fyrr fram, en 
ella.
Meðan hugsunin um jafnan hlut kvenna og karla er ekki orðin sjálfsögð í hugum fólks er 
nauðsynlegt að grípa til sterkrar lagasetningar sem hafa fhun áhrif til aukins jafhréttis. KÍ 
fagnar því ákvæðinu um að hlutfall kynjanna í nefndum, ráðum og stjómum hins 
opinbera verði jafnast og ekki minna en 40% þegar unl fleiri en þijá fúlltrúa er að ræða. 
KÍ hvetur til þess að hið sama verði látið gilda um stéttarfélög, lífeyrissjóði og stjómir á 
hinum almenna vinnumarkaði.
KI fagnar því að starfsfólki verði ávallt heimilt að skýra frá launakjömm sínum, en telur 
jafnframt að afnám launaleyndar sé það sem koma skal.
KÍ telur mikilvægt að markvisst sé unnið að því að jafria stöðu lcynjanna í samfélaginu 
öllu. Skipuleggja þarf betur en gert er markvissa jafhréttisfræðslu á öllum skólastigum í 
leiksskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og háskólum. Mikilvægt er að hið 
svokallaða þriðja vald, fjölmiðlamir verði virkjaðir í aukinni umræðu um jafnrétti 
kynjanna.
Jafnréttisráð er skipað samkvæmt tilnefningum atvinnulífsins og ýmissa hagsmunaaðila. 
Það er heppilegt að þessir mikilvægu aðilar efli samvinnu og fái aukið vægi og áhrif til 
ákvarðana um aukið jafhrétti í landinu.
KÍ telur jafnframt mikilvægt að starfsemi Jafnréttisstöfu og þeirra aðila sem vinna að 
jafnréttismálum á opinberum vettvangi verði tryggt nægjanlegt fjármagn til starfsemi 
sinnar svo þeim sé mögulegt að framfylgja ákvæðum jafnféttislaga.
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