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Efni: Umsögn Jafnréttisráðs um frumvarp til jafnréttislaga

Undirrituð mætti á fund félagsmálanefndar 23. nóvember sl. og gerði þar grein fyrir 
afstöðu Jafhréttisráðs til frumvarps um jafnréttislaga, eins og hún kom fram á fimdi 
ráðsins hinn 14. nóvember sl. Með bréfi dags. 19. nóv. sl. óskaði félagsmálanefhd 
Alþingis eftir umsögn ráðsins. Eftirfarandi umsögn er byggð á umræðum á sama 
fundi.

Ráðið lýsir yfir almennri ánægju með frumvarpið og markmið þess um að styrkja 
eftirfylgni með lögunum, þó með fyrirvörum sem gerð verður grein fyrir síðar. 
Einkum er ánægja með að við 1. gr. um markmið laganna bætist að vinna skuli gegn 
kynbundnu ofbeldi, sem þannig er skilgreint sem jafnréttismál og bætist við starfssvið 
Jafnréttisstofu; með ákvæði um afnám launaleyndar; með ákvæði um að ráða skuli 
sérstakan jafnréttisfulltrúa í menntamálaráðuneyti til að vinna að jafhrétti í skólastarfi; 
með að jafnréttisáætlunum sveitarfélaga og fyrirtækja skuli fylgja 
framkvæmdaáætlanir; og með að hlutverk Jafnréttisráðs verði aukið og aftur komið á 
starfstengslum milli ráðs og stofu.

Fulltrúar í ráðinu gerðu athugasemdir við að ferill kærumála fyrir kærunefnd 
jafnréttismála sé flókinn. Sérstaklega sé sá frestur er kemur fram í 6. gr. frumvarpsins, 
þ.e. að erindi skuli berast nefndinni innan sex mánuða frá því brot lá fyrir, meintri 
brotaháttsemi lauk eða kærandi fékk vitneskju um ætlað brot, of skammur að mati 
ráðsins, enda megi líkja frestinum við að það taki brot gegn jafnréttislögum aðeins sex 
mánuði að fymast. Ráðið telur engin rök vera fyrir svo skömmum kærufresti og hann 
í raun draga úr réttarvemd brotaþola.

í ráðinu kom fram sú skoðun að á meðan ánægja væri með að hlutur hvors kyns í 
nefhdum og ráðum hins opinbera skuli eigi vera minni en 40%, sbr. 15. gr., þá bæri að 
lýsa eftir því að jafnréttislög gerðu einnig kröfur til stjóma lifeyrissjóða, stéttarfélaga 
og fyrirtækja um aukinn hlut kvenna, sbr. einnig 18. gr.

Mestar athugasemdir voru gerðar við 8. gr. frumvarpsins um skipan Jafiiréttisráðs. 
Töldu fiilltrúar í ráðinu það vandkvæðum bundið og tafsamt að nokkrir skyldir



tilnefhingaraðilar eigi að koma sér saman um sameiginlegan fulltrúa. Los gæti komist 
á starf ráðsins og það hlutverk fulltrúa, að miðla áherslum og hugmyndum 
Jafnréttisráðs til baka til tílnefhingaraðila, sem oft eru fjöldasamtök launþega og/eða 
kvenna, myndi veikjast til muna. Þó skilningur ríki á þvi markmiði greinarinnar að 
fækka í ráðinu og auka slagkraft þess, þá er það álit fiilltrúa að það markmið náist 
ekki með óbreyttri 8. gr. frumvarpsins.

Verður nú vikið að þeim fyrirvðrum við ofanritað sem áður var getið, en þeir komu 
einkum fram hjá fulltrúa Samtaka atvinnulífsins í ráðinu. Taldi sá fúlltrúi frumvarpið 
með of neikvæðum formerkjum og áhersla á refsingar i stað hvatningar. Áhrif af 
afhámi launaleyndar væru óljós og lýst var andstöðu við ákvæði 4. mgr. 26. gr. sem 
gerír ráð fyrír að umsækjandi um starf sem ekki hlýtur það geti krafið atvinnurekanda 
um rökstuðning sé einstaklingur af gagnstæðu kyni ráðinn. Þá var bent á sérstöðu sem 
skapast vegna íslenskra hlutaféiagalaga sem geri aðstæður á íslandi til að kreQast 
aukins hlutar kvenna í stjómum fyrírtækja ekki sambærilegar við t.d. Noreg. Visast að 
öðru leyti til umsagnar SA sem félagsmálanefhd hefúr borist.
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