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Athugasemd við frumvarp til stjórnskipunarlaga um breytingar á 

stjórnarskrá Íslands

Ég vil gera athugasemd við 6. grein í II. kafla í tillögu stjórnlagaráðs að frumvarpi til 

stjórnskipunarlaga. Ég vil leggja til þá breytingu á greininni að bæta við orðinu holdafar (e. 

weight) inn í upptalningu á mismununarbreytum jafnræðisreglunnar. Ég legg því til að 6. 

grein hljóði svo með þessari viðbót:

„6. gr.

Jafnræði.

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án mismununar, svo sem vegna 

kynferðis, aldurs, arfgerðar, búsetu, efnahags, fötlunar, holdafars, kynhneigðar, kynþáttar, 

litarháttar, skoðana, stjórnmálatengsla, trúarbragða, tungumáls, uppruna, ætternis og stöðu að

öðru leyti.

Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.“

Ég er mastersnemi í sálfræði við Kaupmannahafnarháskóla og vinn nú að mastersritgerð um 

fordóma gagnvart feitu fólki og áhrif þessara fordóma í fjölmiðlum á heilsu almennings. Það 

er staðreynd að fordómar og mismunun vegna holdafars er gríðarlega stórt vandamál og 

fræðimenn hafa oft bent á að þessir fordómar eru líklega þeir samþykktustu af algengum 

fordómum í dag. Þetta þýðir að við lifum á tímum þar sem fordómar gagnvart þessum hópi 

eru ekki aðeins algengir heldur er réttindabaráttan komin það stutt og skömmin hjá þessum 

hópi það mikil að mörgum finnst þessir fordómar réttlætanlegir og að fáránlegt sé að berjast 

gegn þeim. Fjöldinn allur af rannsóknum hefur hins vegar sýnt að feitu fólki er mismunað á 

atvinnuvettvangi, í heilbrigðiskerfinu og í skólakerfinu, svo ekki sé minnst á það neikvæða 

áreiti sem feitt fólk verður fyrir í daglegu lífi. Til dæmis sýndi ein rannsókn á mismunun við 

ráðningu að í tilraunaaðstæðum er feitt fólk ólíklegra til þess að vera ráðið í vinnu en grannt 

fólk. Holdafar skýrði nærri 35% af möguleikum á ráðningu en kyn aðeins 10%, sem er 

áhugavert þegar horft er til þess að kyn er talið upp sem eitt af mismununarbreytum 

jafnræðisreglunnar. Einnig eru mörg dæmi þess að fólk á Íslandi verði fyrir grófri mismunun 

vegna þyngdar sinnar. Hér eru nokkur dæmi sem ég hef persónulega heyrt um:



• Fyrir um tíu árum síðan var hjónum neitað um að ættleiða barn vegna þess að konan 

þótti of feit, þrátt fyrir að hún gat sýnt fram á læknisvottorð um að hún væri við góða 

heilsu. Konan fór í megrun og fékk samþykki þegar hún hafði lést. Þetta er auðvitað 

algjör mismunun byggð á fáfræði því það er ekki hægt að sjá utan á fólki hvernig 

heilsa þeirra er. Einnig hefur ekki verið sýnt fram á heilsufarslegan ávinning af 

þyngdartapi og hefur það oft verið tengt við verri heilsu í sumum tilfellum.

• Feit kona sem er læknanemi var að vinna verkefni í námi sínu með samnemanda og 

læknir var látinn leiðbeina þeim í verkefninu. Læknirinn neitaði að vinna með feitu 

konunni vegna þess að honum þótti hún of feit.

• Feit kona var lögð í einelti á vinnustað vegna þyngdar sinnar, hún baktöluð og fólk 

sýndi mikinn viðbjóð yfir þyngd hennar og hún var hunsuð.

Einnig eru til vefsíður á netinu með reynslusögum frá feitu fólki sem verður fyrir mismunun í 

starfi eða í heilbrigðiskerfinu, sjá t.d. hér: http://fathealth.wordpress.com/

Fordómar gagnvart feitu fólki eiga sér langa og flókna sögu að baki, yfir 100 ár aftur í tímann. 

Í slíku umhverfi er ekki að undra að þessum hópi sé mismunað í alls konar aðstæðum og það 

eru sterk rök fyrir því að þessi hópur þurfi sérstaka vernd fyrir íslenskum lögum. Einnig tel ég 

að orðið „holdafar“ þurfi að vera skýrt tekið fram, í stað þess að þessi hópur fólks falli undir 

einhverja aðra skilgreiningu. Þar sem fordómarnir eru miklir, er ekki víst að það sé nóg að til 

dæmis orðið „líkamsgerð“ verði sett í staðinn. Hætta er á að orðið „líkamsgerð“ yrði of vítt 

hugtak sem margir myndu skilja sem meðfæddan eiginleika. Margir telja það réttlætanlegt að 

mismuna feitum vegna þess að fólk stendur í þeirri trú að holdafar sé val hvers og eins og að 

feitir geti því bara sjálfum sér um kennt að vera búið að koma sér í þessa stöðu. Þetta er 

auðvitað ekki svona einfalt og flest sem bendir til þess að þyngd sé alls ekki auðvelt að 

stjórna. Að því sögðu ætti umræða um þyngdarstjórnun ekki að koma þessu við, enda er hér 

um að ræða mannréttindi og jafnræði, sem allir ættu að hafa rétt á. Mannréttindi feitra þarf að 

vernda sérstaklega vegna þeirra mismununar sem þeir verða reglulega og markvisst fyrir.

Virðingarfyllst,

Gabríela Bryndís Ernudóttir 

mastersnemi í sálfræði

http://fathealth.wordpress.com/
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