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Umsögn Rannsóknastofu í kvenna -  og kynjafræðum um frumvarp til laga um jafna 
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, 142. mál

RIKK gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

1. Umfjöllun um samþættingu kvenna- og kynjasjónarmiða
Samkvæmt a-lið 1. greinar frumvarpsins segir að markmiðum laganna skuli náð með því að: 
„gæta jafnréttissjónarmiða og vinna að kynjasamþættingu í stefnumótun og ákvörðunum á 
öllum sviðum samfélagsins.“

Þetta er grundvallaratriði því hér er um víðtæka aðferðafræði að ræða, en þess sér of lítinn 
stað í frumvarpinu hvemig þetta eigi að ganga fyrir sig. Jafhréttissérfræðingar hafa varað við 
að samþættingarhugtakið geti veikt jafiiréttisstarf ef því er ekki gefíð innihald.

Gagnrýnin á samþættingarhugmyndina snýst m.a. um hvemig hugtakið hefur verið notað, 
hvaða forsendur þurfa að vera fyrir hendi til að samþætting beri varanlegan árangur. 
Rangtúlkanir á innihaldi samþættingarhugtaksins eru ein helsta hindrunin fyrir árangri. Margir 
rugla samþættingu saman við fyrstu jafirréttisáherslu ESB, meginregluna um jafiian rétt og 
bann við mismunun (e. equal treatment). Sé samþætting skilgreind þannig felur hún í sér 
hugmyndalegt afturhvarf um nokkra áratugi og lækkar metnaðarstig málaflokksins. Allt veltur 
á því hvemig samþættingu er hrundið í framkvæmd. Hún kallar á fjármagn, kynjavitund og 
pólitískan vilja. Annað grundvallaraðriði er sérfærðiþekking og hvemig hún er nýtt. Eigi 
embættismenn kerfisins að fá þá þjálfun og það þekkingarstig sem þarf til að fella 
samþættingu inn í viðtekin verkferli, kallar það á stórtækt fræðsluátak. Ef þetta er ekki fyrir 
hendi getur samþætting orðið máttlaus orð á blaði, ekki bara gagnslaus heldur 
„fjarvistarsönnun”, afsökun fyrir að gera ekki neitt. (Sjá umfjöllun Þorgerðar Einarsdóttur í 
greininni „Jafiirétti án femínisma, pólitík án fræða?“ bls. 23-24 - 
http://www.hi.is/~einarsd/kvniafraedi/Jafhretti an feminisma.pdf)

2. Fræðsla, greining og rannsóknir
1. gr. Markmið
f, g og h snúast um fræðslu, greiningu og rannsóknir. Þessi atriði hafa þó ekki nægilega mikið 
vægi i öðrum greinum laganna.

Þetta er það sem er nefiit í því sambandi: 4. gr: Jafnréttisstofa hefur m.a. það verkefiii með 
höndum að: g. „fylgjast með þróun jafnréttismála í þjóðfélaginu, m.a. með upplýsingaöflun og 
rannsóknum"; 16. gr íjallar um greiningu á tölfiæðiupplýsingum; 23. gr. fjallar um „Menntun 
og skólastarfsegir: „Efla skal rannsóknir á stöðu kynjanna í íslensku samfélagi, jafnt 
fræðilegar grunnrannsóknir sem hagnýtar rannsóknir, og miðla niðurstöðum þeirra markvisst 
innan skólastarfsins og til fjölmiðla".
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2.1. Fræðsla: Það er mikilvægt að fræða þá yngri (skólafólk) en fræðsla fullorðna er ekki 
síður mikilvæg þegar kemur að jafhréttismálum. Dæmi: í niðurstöðum rannsóknaverkefiiis 
sem var unnið við RIKK um fæðingarorlof er bent á mikilvægi þess að fræða karla um 
fæðingarorlofið, um gildi þess, réttindi feðra og skyldur gagnvart bömum sínum.

2.2. Rannsóknir: í 23. gr. er fjallað um rannsóknir en umfjöllunin er hnýtt saman við 
skólastarf. Rannsóknir og fræðastarf þyrfti að skipa veglegri sess. Eðlilegt hefði verið að 
sérstök grein fjallaði um rannsóknir og fræðastarf. Vinna að jafhrétti kynjanna er unnin fyrir 
gíg, fyrir því eru fjölmörg dæmi, ef vandinn/viðfangsefiiið er ekki kortlagður áður en 
verkefiiunum er hrundið 1 framkvæmd.

3. Jafnréttisáætlanir
18. gr. „fyrirtaski með 25 eða fleiri starfsmenn skulu setja sér jafnréttisáætlanir. í 
rannsóknaniðurstöðum Gyðu Margrétar Pétursdóttur sem nú vinnur doktorsritgerð um 
fyrirtækjamenningu við Háskóla íslands kemur fram að það er afar mikilvægt að huga að 
jafiiréttismálun frá upphafi og jafiivel þótt fyrirtækin séu smá. Jafiiréttisáætlanir þarf að gera 
áður en fyrirtækin stækka um of því það er erfiðara að bregðast við eftir því sem fyrirtæki 
verða stærri.
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