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Ágæía stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd,
Erindi þessa bréfs varðar ákvæði um jafnræði I nýrri stjórnarskrá. Undir kafia li. um mannréttindi og
náttúru er ákvæði um jafnræði þar sem fram kemur að fóik skuii njóta mannréttinda óháð
fjöldamörgum atriðum sem þar eru talin upp. Hins vegar er hvergi minnst á hoidafar í þeirrri
upptainingu, þrátt fyrír að rannsóknír sýní að fordómar vegna hoidafars séu einhverjir algengustu
fordómar í vestrænum samfélögum. íslenskar rannsóknir staðfesta að mismunun á grundvelíi
holdafars á sér stað í atvinnulífi hér á iandi, og dæmi eru um að fólki hafi verið meinað að ættieiða
barn á grundvelii hoidafarsins eins. Að minnsta kosti eitt slíkt mál vannst fyrir dómsstóium en hefði
eflaust stytt þrautargöngu þeirra sem í hiut áttu ef tekið væri fram í stjörnarskrá landsins að mismunun
á grundvelli hoidafars væri óheimil.
Rannsóknir hafa staðfest að fordómar á grundveiii holdafars eru algengt og aívariegt vandamái í vestrænum
samfélögum. Rannsóknir undanfarinna áratuga benda einnig tii þess að þessir fordómar fari vaxandi
og séu að mörgu leyti féiagslega samþykktir. Fæstum dettur í hug atriði eins og hoídafar þegar rætt er
um mismunun en engu að síður er hér um að ræða raunveruiega fordöma og mismunun sem ógna
iíðan, atvinnuöryggi og Kfsgæðum stórs hluta þjóðarinnar, en um 20% landsmanna íeljast of feit. Því er
vert að árétta að það er ekki fámennur minnihlutahópur, sem stendur frammi fyrir þessu óréttlæti,
heidur allt að fimmtungur þjóðarinnar.
Viðurkenning vlsindasamfélagsins á holdafari sem mikilvægum ákvörðunarþætti féiagsiegrar
stöðu fóiks fer sívaxandí. Fagtímarit á þessu sviði hefur þegar hafið göngu sína og fitufraeði (Fat
Studies) eru kennd við fjöida háskóia. Fitufræði er fræðigrein sem einbeitir sér að gagnrýninni skoðun
hoidafars i tengslum við valdaskipan samféiagsins, rétt eins og aðrar fræðigreinar gera með tilliti til
kyns, kynhneigðar, fötiunar og annarra eíginietka sem einkenna mannlegan fjölbreytileika. Enn sem
komið er hefur ekkert land samþykkt lög sem banna mismunun á gr^undvelli hoidafars, þótt sum ríki i
Bandarikjunum hafi gert það innan slns yfirráðasvæðis, né er hotdafars sérstakfega getið í stjórnarskrá
nokkurs iands. Fáar þjóðir standa þó í þeim einstöku sporum serr) Ísíendingar standa nú: Að fá
tækifæri til að endurskoða og endurbæta stjórnarskrá landsins með hliðsjón af nútímalegum
hugmyndum um jafnræði, iýðræði og réttiæti.
Af ofangreindu ætti að vera Ijóst mikilvægi þess að bæta holdafari við þau atriði sem taiin eru upp
undir ákvæði um jafnræði í stjórnarskrá Ísíendinga, ef það á að þjóna tíigangi sínum um að vernda
mannréttindi islenskra samféiagsþegna. íslendingar hafa áður rutt brautir er snerta mannréttindi, svo
sem jafnrétti kynjanna og réttindi samkynhneigðra. Það er því ekki nema rökrétt að þeir ryðji brautina
að þessu leyti iíka. Verði þessu atriði bætt við stjórnarskrána munum við verða fyrst allra þjóða til að
viðurkenna mismunun á grundveiii hoidafars og binda það í stjórnarskrá okkar að slík mismunun sé
ekkí samþykkt. Mun þar með verða brotið biað i sögu mannréttinda.
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