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Efni: Athugasemdir Jafnréttisstofu við frumvarp til stjómskipunarlaga, 415. mál, þskj. 510,
Iþ. 141.
Með tölvubréfi dags. 29. nóvember 2012 óskaði stjómskipunar- og eftirlitsnefnd
Alþingis eftir umsögn Jafnréttisstofu um frumvarp til stjómskipunarlaga, 415. mál,
þskj. 510, lþ. 141. Frestur var gefinn til 13. desember 2012 til að skila inn umsögn um
frumvarpið. Vegna mikilla anna var ekki mögulegt að senda inn umsögn innan þess
frests sem gefinn var og því er umsögn Jafnréttisstofu ekki send fyrr en nú.
Jafnréttisstofa miðar athugasemdir sínar aðallega við þau atriði sem augljósast er að
varða eða geta varðað stöðu og réttindi kynjanna.
Um 6. gr. Jafnræði.
Jafnréttisstofa telur að betur færi á því að halda því orðalagi sem stjórnlagaráð lagði til
og 1. mgr. 6. greinar væri orðuð svo: „Öll erum við jöfn...”, sbr. t.d. umsögn
Mannréttindaskrifstofu um þetta atriði.
Jafnréttisstofa er sammála því að eðlilegt sé að kynferði sé talið fremst til áherslu í
upptalningunni, vegna þess að það er breyta sem gengur þvert á allar aðrar.
Jafnréttisstofa telur einnig að bæta mætti „kynvitund” inn í upptalningu á þeim
ástæðum sem bannað er að mismuna út af. Það er nauðsynlegt að auka meðvitund um
að kynvitund getur leitt til mismununar og það þarf að vera skýrt að kynvitund njóti
vemdar.
Spumingarmerki er sett við að „stjómmálatengsl” séu sérstaklega talin upp í
ákvæðinu. Slík tengsl eru af öðrum toga en hin atriðin sem talin eru upp í ákvæðinu.
Betur færi á því að ijalla um stjómmálatengsl í skýringum við ákvæðið og að þau falli
þá undir „stöðu að öðru leyti” i ákvæðinu, eins og t.d. Oddný Mjöll Arnardóttir hefur
bent á í umsögn um frumvarpið.
Jafnréttisstofa telur nauðsynlegt að áfram sé kveðið á um það i stjómarskránni að
konur og karlar skuli njóta jafns réttar í hvívetna, enda hafa Sameinuðu þjóðimar
hvatt til þess að slíkt ákvæði sé í stjórnarskrám ríkja.
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7. gr. Réttur til lífs.
Um er að ræða nýtt ákvæði. I greinargerðinni segir að í skýringum stjómlagaráðs segi
að þessi réttur gildi frá fæðingu. Stjómlagaráð velti fyrir sér hvort grafið væri undan
rétti til fóstureyðinga með þessu ákvæði, en taldi svo ekki vera. Jafnréttisstofa telur að
það þurfí að vera alveg skýrt hver er skoðun löggjafans, hvað löggjafinn er að vernda
með þessu ákvæði. Ljóst þarf að vera að ekki sé hróflað við réttinum til fóstureyðinga.
Hins vegar má líka velta því upp hvað það þýðir að slá því föstu að vemdarandlag 7.
gr. verði ekki til fyrr en við fæðingu. Hvað með bam undir lok meðgöngu svo dæmi
sé tekið. Nýtur líf þess ekki verndar 7. gr.? Eins og greinargerðin með ákvæðinu
stendur nú þá er hún ekki nógu skýr þannig að hún nýtist nægilega vel sem
lögskýringargagn varðandi þessar spurningar (og væntanlega fleiri) sem
Jafnréttisstofa vekur hér athygli á. Jafnréttisstofa telur nauðsynlegt að endurskrifa
greinargerðina þannig að hún verði skýrari.
8. gr. Mannleg reisn.
Svo virðist sem fyrri setningin í ákvæðinu sé í raun stefnuyfirlýsing og því þyrfti að
lagfæra orðalag til samræmis við það. Til dæmis mætti orða yfirlýsinguna þannig:
„Öll höfum við rétt til að lifa með reisn.”
Um síðari málslið 8. gr. segir í greinargerð orðrétt: "I 2. málsl. er hnykkt sérstaklega á
því að virðing fyrir margbreytileika mannlífsins sé mikilvægur hluti af virðingu fyrir
mannlegri reisn. I því sambandi er í skýringum stjómlagaráðs bent á að 8. gr. standi í
nánum tengslum við 6. gr. um bann við mismunun þar sem jöfn meðferð á tillits til
ýmissa mismunandi eiginleika manna er tryggð.” I raun og veru er það því ekki skýrt í
greinargerðinni við hvað sé átt með því að segja að margbreytileiki mannlífsins skuli
virtur í hvívetna. Hvað felst í þessari yfirlýsingu? Nauðsynlegt er að skrifa
greinargerð með þessum málslið, eigi hann að standa áfram. Taka þarf dæmi um hvað
getur fallið hér undir og hvað ekki. Er það margbreytileiki mannlífsins sem virða skal
í hvívetna þegar að t.d. í sumum samfélögum/menningarhópum staða kynjanna er
mjög ólík, þannig að á konur hallar mjög? Það má aldrei verða svo að mismunun geti
þrifist í skjóli virðingar fyrir margbreytileika. Jafnréttisstofa telur nauðsynlegt að
skýra þennan málslið í greinargerð þannig að hægt sé að átta sig betur á því hver vilji
löggjafans/stjórnarskrárgjafans er varðandi þetta og hverju þetta bætir við
jafnræðisregluna í 6. gr.
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10. gr. Vernd gegn ofbeldi.
Jafnréttisstofa fagnar því að lagt sé til sérstakt ákvæði sem eigi að tryggja öllum vernd
gegn ofbeldi og því að kynferðisofbeldi, innan heimilis og utan, skuli sérstaklega
nefnt.
I greinargerðinni segir að hér sé fjallað um ofbeldi sem ekki sé nægjanlega alvarlegt
til að falla undir 29. gr. Þetta ákvæði á að tryggja einkaréttarlega vemd gegn ofbeldi.
Sérstaklega er tekið fram að til sé réttur til að vera frjáls undan kynferðisofbeldi.
Jafnréttisstofa fagnar því að þessi atriði séu dregin fram í dagsljósið því það er
nauðsynlegt að tryggja vernd gegn ofbeldi í öllum þeim myndum sem það birtist.
Jafnréttisstofa tekur undir það sem fram kemur í greinargerðinni að ofbeldi sé mikið
samfélagsmein, sérstaklega kynferðisofbeldi, innan veggja heimilis og utan. Þetta
ákvæði á að ná til bæði kvenna og karla, í hinu opinbera rými og innan heimilisins.
Með því að setja ákvæði eins og það sem lagt er til í 10. gr. inn í stjórnarskrá er þetta
samfélagsmein dregið fram og úr því má lesa skýra yfirlýsingu um að enginn eigi að
þurfa að þola það að vera beittur ofbeldi af neinu tagi.
I greinargerðinni kemur einnig fram að stjórnlagaráð hafi í sínum skýringum lagt
sérstaka áherslu á kynbundið ofbeldi. Kynbundið ofbeldi er hins vegar ekki nefnt í
ákvæðinu sjálfu. Það mætti bæta inn í ákvæðið, á eftir orðunum „...svo sem
kynferðisofbeldi...“ „og kynbundnu ofbeldi“. Jafnréttisstofa telur að það þurfi að
endurskrifa greinargerðina með þessu ákvæði, til að skýra og skerpa við hvað sé átt
með ákvæðinu. Eins og þetta stendur núna þá er t.d. ekki ljóst hvers vegna vísað er til
athugasemda stjómlagaráðs um atriði sem svo ekki er nefnt í ákvæðinu.
24. gr. Menntun.
Jafnréttisstofa gerir athugasemdir við 4. mgr. greinarinnar, en þar er kveðið á um að
virða skuli rétt foreldra til að tryggja að menntun bama þeirra sé í samræmi við trúarog lífsskoðanir foreldranna.
Jafnréttisstofa vísar m.a. til athugasemda sem þegar hafa komið fram um ofangreint
ákvæði. Umboðsmaður bama bendir t.d. á að þetta orðalag komi frá 1952, úr
Mannréttindasáttmála Evrópu o.fl. Síðan segir umboðsmaður bama: „Ljóst er að
viðhorf til stöðu bama og hlutverks foreldra hefur þróast mikið á undanfömum
áratugum. Barnasáttmálinn frá 1989 felur í sér viðurkenningu á því að böm séu
sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi, óháð réttindum foreldra sinna. Börn
njóta skoðana- og trúfrelsis og eftir því sem þau eldast og þroskast eiga skoðanir
þeirra að fá aukið vægi.” Jafnréttisstofa tekur undir athugasemdir umboðsmanns
barna og telur að 4. mgr. 24. gr., eins og lagt er til að hún sé orðuð, samræmist ekki
réttindum barna eins og þau eru skilgreind í Barnasáttmálanum, enda miðar orðalagið
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einungis við rétt foreldra. Jafnréttisstofa bendir jafnframt á það að ekki sé hægt að
horfa framhjá því að það fyrirfínnast trúar- og lífsskoðanir þar sem konur eru
undirskipaðar og njóta ekki mannréttinda og frelsis á við karla. Myndi 4. mgr. 24. gr.
t.d. þýða að foreldrar gætu með einhverjum hætti t.d. hindrað menntun/fræðslu dætra
sinna um frelsi og réttindi einstaklinga, sem eru hornsteinn í lýðræðiskerfum? Svíar
hafa þegar rekist á vandkvæði í sambandi við þetta. Dæmi eru um að foreldrar hafi
meinað dætrum sínum að taka þátt í íþróttum og meinað þeim að hljóta kynfræðslu.
Það er heldur ekki hægt að horfa fram hjá því að þetta ákvæði og ákvæði um trúfrelsi
tengjast og geta jafnvel stangast á. E f ekki verður fallist á að fella umrædda 4. mgr.
24. gr. út úr frumvarpinu þá er alveg nauðsynlegt að skrifa skýra og hnitmiðaða
greinargerð með því þar sem m.a. kemur fram að umræddur réttur foreldra, sem eins
og áður Jafnréttisstofa geldur varhug við því að halda inni, megi aldrei verða til þess
að skerða mannréttindi bamsins og rétt og tækifæri til að átta sig á og skilja stöðu sína
og réttindi í samfélaginu.
39. gr. Albingiskosningar.
Jafnréttisstofa telur að skoða þurfi mun betur það kosningakerfi sem lagt er til að tekið
verði upp með 39. gr. Jafnréttisstofa bendir sérstaklega á að ýmsum spurningum er
ósvarað um svokallað persónukjör og hvort og hvaða áhrif slíkt getur haft á stöðu og
möguleika kvenna í kosningum til Alþingis. í greinargerðinni segir að persónukjör,
hvort sem er innan lista sömu samtaka eða ekki, sé lykilatriði í frumvarpinu. í raun má
einnig halda því fram að með því kerfi sem lagt er til sé í raun verið að slá saman
hinum eiginlegu þingkosningum og prófkjörum, þar sem listar eru boðnir fram og
kjósendur raða svo í raun. Það er þekkt að ýmsir hafa gert athugasemdir við prófkjör
og bent á að konur eiga erfiðara uppdráttar í slíku fyrirkomulagi en karlar. Sjá ýmis
skrif Auðar Styrkársdóttur og einnig t.d fyrirlestur Rósu Guðrúnar Erlingsdóttur frá
2010, http://www.iafnretti.is/iafnretti/?D10cID=ReadArticle3&ID=62 Jafnréttisstofa
telur að fara þurfí mun betur yfir rökin fyrir því að taka upp þetta fyrirkomulag sem
lagt er til.
í frumvarpinu, 9. mgr. 39. gr., er gert ráð fyrir því að í kosningalögum skuli stuðla „að
sem jöfnustu hlutfalli kvenna og karla á Alþingi”. í greinargerðinni segir eftirfarandi
um þessa grein: „Með 9. mgr. er gerð skýr krafa um það að í kosningalögum skuli
stuðlað að sem jöfnustu hlutfalli kvenna og karla á þingi. Löggjafanum er falið að
leita leiða í því skyni.” Engar frekari skýringar eða vangaveltur koma fram um þetta í
greinargerðinni. Jafnréttisstofa veltir upp þeirri spurningu hvernig löggjafmn eigi að
geta sett ákvæði í kosningalög sem „stuðla að” sem jöfnustu hlutfalli kynjanna, þegar
um leið er gert að tillögu að kjósendur raði í raun á listana. Jafnréttisstofa efast um að
39. gr., eins og hún er sett fram í fyrirliggjandi frumvarpi, sé til þess fallin í raun að
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stuðla að sem jöfnustu kynjahlutfalli og hvetur löggjafann til að fara ofan í saumana á
þessu ákvæði, með það að markmiði að umskrifa það þannig að það verði tryggt með
sem bestum hætti að staða kynjanna verði sem jöfnust.

Sé óskað frekari skýringa eða upplýsinga, vinsamlegast hafið þá samband við
Jafnréttisstofu.

Virðingarfyllst,
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