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Umsögn Barnaheilla - Save íhe Children á fslaiuli ura frumvarp til laga um 
frumvarp til laga um breytingu á iögum nr. 95/2000, um fæöingar- og foreldraorlof, 
með síðari breytingum.

Bamaheill - Save the Children á íslandi leggja áherslu á þá grundvallarreglu 
bamaréttarins og Bamasáttmála Sameinuðu þjóðanna að ávallt beri að hafa hag og þarfír 
barnsins að leiðarljósi þegar málefni þess eru ráðin, sama hver þau eru.

Samkvæmt Bamasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga öll böm að njóta réttinda sáttmálans 
óháð stöðu þeirra eða foreldra þeirra. ÖIl böm eiga rétt á umönnun foreldra sinna og bera 
foreldrar höfuðábyrgð á lífsskilyrðum og framfærslu bama sinna. Samtökin leggja því 
áherslu á að ekki skuli mismuna börnum hvað varðar framfærslu og umönnun þeirra 
fyrstu mánuði eftir fæðingu.

Bamaheill - Save the Children á íslandi Ieggja áherslu á mikilvægi þess að mismuna ekki 
bömurn eftir stöðu þeirra eða foreldra þeirra. Því leggja samtökin til að í lögum um 
fæðingar- og foreldraorlof verði kveðið á um, að öll böm eigi rétt á umönnun foreldris í 
níu mánuði og skuli ekki mismuna bömum hvað það varðar. Samtökin eru sammála þeirri 
breytingu sem lögð er til í frumvarpinu, að einstœðar mœður sem ala barn sem getið er 
við tœknifijóvgun og einhleypir sem œttleitt hafa barn eða tekið barn í varanlegt fóstur 
skuli öðlast rétt tilfæðingarorlofs í níu mánuði. Samtökin leggja til að sá réttur skuli eiga 
við um öll böm, hvort sem þau eiga einungis eitt foreldri samkvæmt lögum eða báðir 
foreldrar séu til staðar

Samtökin telja að rýmka skuli framsalsréttinn. Ef annað foreldrið getur elcki einhverra 
hluta vegna nýtt rétt sinn til fæðingar- eða foreldraorlofs, skuli vera hægt að framselja 
þann rétt til hins foreldrisins.

Þann 9. maí 2011 sendu Bamaheill- Save the Children á íslandi inn umsögn um frumvarp 
til laga um breytingu á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, með síðari 
breytingum (EES-reglur o.fl.). Þar bentu samtökin á að samkvæmt gildandi lögum var 
einungis hægt að framselja fæðingarorlof ef annað foreldri er látið, hefur lent í slysi eða 
er haldið alvarlegum sjúkdómi og því ófært um að annast barn sitt. Framsalið er háð 
samþykki þess sem framselur, sé hann fær um það af heilsufarsástæðum. Barnaheill - 
Save the Children á íslandi telja að rýmka eigi þennan rétt til framsals. Samtökin telja
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afar mikilvægt að öll börn fái notið samvista foreldris í 9 mánuði óháð stöðu foreldra 
þess. Rétturinn á að vera bamsins.

Þau tiifmningatengsl sem myndast milli barns og foreldris á fyrsta ári barnsins eru 
grunnurinn að öðrum tilfinninga- og félagstengslum síðar á ævinni. Barn sem nær að 
myndað góð og heilbrigð tengsl við foreídra sína er með sterkari sjálfsmynd en bam sem 
ekki nær að mynda slík tengsl og mun því ganga betur í leik og starfí. Lög um fæðingar- 
og foreldraorlof þurfa að taka mið af þessu.
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