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Umsögn um frumvarp um breytingar á lögum nr. 95/2000 um 
fæðingar- og foreldraorlof með síðari breytingum (hækkun greiðslna 
og lenging).
Femínistafélag Íslands fagnar lengingu fæðingarorlofsins og þeim breytingum á frumvarpinu sem eru til að 
afturkalla skerðingar á fæðingarorlofinu vegna efnahagsástandsins. Hins vegar gerir félagið alvarlegar 
athugasemdir við að fyrirkomulag á lengingu fæðingarorlofsins verði 4/4/4 og telur félagið þær breytingar vera 
andstæðar markmiðum um jafnrétti kynjanna. Markmið með lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla eru meðal annars að „vinna gegn launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns á 
vinnumarkaði“ og „gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf‘. Allar líkur eru á 
því að fyrirhuguð skipting á fæðingarorlofinu vinni gegn þessum markmiðum, annars vegna þess að þetta 
fyrirkomulag mun auka mun á milli kynjanna hvað varðar töku fæðingarorlofs og hins vegar vegna þess að 
skiptingin mun ýta enn frekar undir ójafna verkaskiptingu inn á heimilum þar sem konur munu bera hitann og 
þungann af ólaunuðum umönnunar- og heimilisstörfum.

Rannsóknir hafa sýnt að enn er verkaskipting inn á heimilum ójöfn milli kynjanna (samanber rannsókn Þóru 
Kristínar Þórsdóttur og Kolbeins Stefánssonar um verkaskiptingu kynjanna fyrir og eftir bankahrun, 2010). Það 
skiptir því miklu máli að foreldrar beri strax frá upphafi jafna ábyrgð á umönnun barna sinna. Lakari staða 
kvenna á vinnumarkaði en karla, sem birtist m.a. í launamun kynjanna og láréttri og lóðréttri kynjaskiptingu á 
vinnumarkaði, stuðlar að því að ef velja þarf á milli hvort foreldrið (í gagnkynhneigðu sambandi) er heima þá er 
oftar efnahagslegra hagkvæmara fyrir parið að það sé móðirin (samanber rannsókn Herdísar Sólborgar 
Haraldsdóttur, „Frá vöggu til leikskóla“, 2012). Hið opinbera þarf því að gæta að því að stuðla ekki með 
kerfisbundnum hætti að því að konur veljist til að sinna umönnunar- og heimilisstörfum umfram karla. Því 
verður eingöngu náð með því að fyrirkomulag fæðingarorlofsins sé á þann veg að um sjálfstæðan og 
óframseljanlegan rétt hvors foreldris um sig sé að ræða.

Í greinargerð með frumvarpinu sést glögglega að ofangreind sjónarmið eru þekkt, en þar segir:

Miðað við það kerfi, sem lagt er til með frumvarpi þessu, má leiða að því líkur að mæður haldi áfram 
að taka stærsta hluta sameiginlega réttarins sem verður átta mánuðir í stað sex mánaða og verði því 
mun lengur frá vinnumarkaði vegna barneigna en feðurnir. Má ætla að slík þróun vinni gegn 
markmiðinu um að jafna stöðu kvenna og karla á vinnumarkaði. Gera má ráð fyrir að því markmiði 
væri óneitanlega betur náð með því að jafna réttinn milli foreldra þannig að hvort foreldri um sig ætti 
rétt á sex mánuðum sem ekki væri framseljanlegur milli foreldra og þar með enginn sameiginlegur 
réttur sem foreldrar gætu skipt milli sín. Kostir þessa væru þá aðallega þeir að auka töku feðra á 
fæðingarorlofi sem ætti að sama skapi að auka líkur á að jafna stöðu foreldra á vinnumarkaði.

Hlutverk hins opinbera á að vera að „koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og 
jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins“ eins og segir í jafnréttislögum (nr. 10/2008). 
Femínistafélag Íslands hvetur til þess að fyrirliggjandi þekking á áhrifum 4/4/4 skiptingarinnar sé lögð til 
grundvallar afgreiðslu frumvarpsins á þann hátt að markmið jafnréttislaga séu látin ráða för. Félagið minnir á að 
fæðingarorlofslögin hafa vakið alþjóðlega athygli fyrir að vera stórt framfaraskref í jafnréttisátt. Ríkisstjórn 
Samfylkingarinnar og Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs kennir sig við jafnrétti og því sætir það furðu að 
lögð sé til breyting á lögum um fæðingar- og foreldraorlof (nr. 95/2000) sem er andstæð markmiðum 
jafnréttislaga (nr. 10/2008).

Lengri fæðingarorlofstaka mæðra hefur mun víðtækari áhrif en sem nemur jafnri stöðu og tækifærum kynjanna á 
vinnumarkaði. Hún hefur einnig áhrif á ýmis uppsöfnuð réttindi, t.d. lífeyrisréttindi, og stuðlar að lakari 
efnahagslegri stöðu kvenna en karla. Þá vill félagið benda á að erfitt verður að breyta núverandi fyrirkomulagi 
seinna meir ef það merkir að skerða þurfi réttindi mæðra til að feður taki fæðingarorlof til jafns á við þær.

Femínistafélag Íslands vill undirstrika að hagsmunir barnsins eru ávallt best tryggðir með því að skapa samfélag 
jafnréttis og skorar á Alþingi að breyta fyrirkomulaginu á skiptingu fæðingarorlofs á þann veg að hún stuðli að 
jafnri þátttöku, jöfnum tækifærum, jöfnum skyldum og jafnri ábyrgð beggja foreldra sem og rétti barnsins til að 
njóta samvista við báða foreldra.


