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Ágætu nefndarmenn,

Á 29. fundi velferðarnefndar Alþingis 13. febrúar sl. fjallaði nefndin um 109. mál, þ.e. 
breytingu á fæðingar- og foreldraorlofi. Ákvað nefndin að senda málið út til umsagnar og 
frestur gefinn til 6. mars 2012.

Við erum óformlegur félagsskapur einstakra kvenna sem eigum það sameiginlegt að eiga börn 
getin með gjafasæði eða vera í slíku ferli. Þó umsagnar okkar hafi ekki verið óskað, enda um 
óformlegan félagsskap að ræða, viljum við koma eftirfarandi á framfæri:

Við fögnum því að ofangreint frumvarp um breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlof 
sé komið fram þannig að einstæðar mæður sem eignast hafa barn sem getið er við 
tæknifrjóvgun og einhleypir sem ættleitt hafa barn öðlist jafnan rétt á við aðra foreldra til 
fæðingarorlofs. Með breytingunni væri komið í veg fyrir
að börnum sé mismunað eftir fjölskyldugerð og réttur barna til samvista við foreldri jafnaður.

Nú eru fjögur ár síðan lögum nr. 55/1996 var breytt á þann hátt að einhleypar konur geti nýtt 
sér tæknifrjóvgun en börn þeirra njóta skv. lögum ekki sama réttar til samvista við foreldri sitt 
og börn tveggja foreldra. Er brýnt að þessi mismunun eftir fjölskyldugerð sé leiðrétt.

Jafnframt viljum við hvetja til þess að breytingin verði afturvirk og nái til þess tíma sem 
ofangreindum lögum nr. 55/1996 var breytt þannig að þau taki í raun til allra barna sem getin 
eru með þessum hætti. Ekki mun vera um stóran hóp að ræða.

Virðingarfyllst,

Elín Rósa Sigurðardóttir, kt. 1010675649 
Inga Huld Sigurðardóttir, kt. 290174-3339 
Ingibjörg Einarsdóttir, kt. 150769-4349 
Sesselja Magnúsdóttir, kt. 051168-3999 
Ragnheidur A þorsteinsdóttir, kt. 120769-3919 
Kristín Rut Kristinsdóttir, kt. 120677-3659 
Anna Hinriksdóttir, kt. 090665-3409 
Sigrún Jónsdóttir, kt. 271278-3579 
Ásta Gísladóttir, kt. 201272-4169 
Hulda Orradóttir, 050574-4079 
Marta Einarsdóttir, 240667-5769 
Anna Dís Guðbergsdóttir Eydal, kt. 060971-3079 
Kolbrún Stígsdóttir, kt, 260675-5089 
Bjarnveig I. Sigbjörnsdóttir, kt: 081268-5689

Þess ber að geta að ekki er um tæmandi lista einstakra mæðra að ræða.


