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Ágæta stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.

Tara Margrét Vilhjálmsdóttir heiti ég og er nemi í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við 
Háskóla Íslands. Ég lýk námi í júní
2013 og öðlast þar með starfsréttindi. Ennfremur er ég stofn- og stjórnarmeðlimur í Samtökum um 
líkamsvirðingu. Ástæðan fyrir þessari umsögn minni er sú að ég tel brýnt að bæta atriðinu „holdafar" 
við kafla II. um mannréttindi og náttúru, þar sem fram kemur að fólk skuli njóta mannréttinda óháð 
fjöldamörgum atriðum sem þar eru talin upp.

Í meistararitgerð minni sem ég mun verja mánudaginn 17. desember næstkomandi gerði ég 
samfélagslega greiningu á fitufælni, eða sjúklegum ótta við fitu/feitleika, og afleiðingum hennar.
Þessar afleiðingar eru meðal annars fitufordómar, neikvæð líkamsímynd og átraskanir, og tengjast 
þær allar innbyrðis. Vegna neikvæðra áhrifa þessara afleiðinga færi ég ennfremur rök fyrir því að 
fitufordómar séu lýðheilsuvandamál og að mótstaða gegn þeim skuli vera forgangsatriði í 
lýðheilsustefnu, hvar svo sem þeir finnast. Íslenskar rannsóknir renna stoðum undir þá tilgátu að hér 
megi finna fitufordóma. Bendi ég stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á að lesa kafla 3.3. Fitufordómar á 
íslandi á bls. 65 í ritgerð minni, sem fylgir sem viðhengi.

Mikill stuðningur hefur borist frá fagfólki og ýmsum samtökum í kjölfarið á þeirri hugmynd að banna 
mismunun á grundvelli holdafars í íslenskri stjórnarskrá. Má þar nefna Yale Rudd Center for Food 
Policy & Obesity sem helgar sig að rannsóknum á offitu og fitufordómum:
http://www.yaleruddcenter.org/iceland-considers-proposal-to-prohibit-weight-discrimination-in-
new-constitution
og Academy for Eating Disorders sem eru leiðandi og alþjóðleg samtök fyrir fagfólk sem sérhæfir sig í
meðferðum, forvörnum, rannsóknum og fræðslu um
átraskanir:
http://www.aedweb.org/AM/Template.cfm?Section=Resources for the Press&Template=%2FCM% 
2FContentDisplay.cfm&ContentID=3287

Ég biðla því til ykkar að heiðra áttundu grein frumvarps til stjórnskipunarlaga um stjórnarskrá 
lýðveldisins Íslands sem hljóðar svo:
„Öllum skal tryggður réttur til að lifa með reisn. Margbreytileiki mannslífsins skal virtur í hvívetna". 
Nýtum það einstaka tækifæri sem nú býðst til að stuðla að frekari mannréttindum hér á landi og 
bönnum mismunun á grundvelli holdafars hér á landi.

Virðingarfyllst,
Tara Margrét Vilhjálmsdóttir.
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