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Efni: Umsögn Kvenréttindafélags Íslands um frumvarp til laga um almannatryggingar og málefni
aldraðra, 25. mál.
Kvenréttindafélagi Íslands (KRFÍ) hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um
almannatryggingar og málefni aldraðra, 25. mál. Eftirfarandi er umsögn félagsins:
Fyrst af öllu vill KRFÍ fagna því að frumvarpið var metið með hliðsjón af stöðu kynjanna.
Félagið er þó ósammála þeirri túlkun sem fram kemur í greinagerð að frumvarpið hafi ekki
neikvæð áhrif á stöðu kynjanna. KFRÍ vill benda á að þó að sömu skilyrði gildi fyrir kynin
þegar kemur að réttindum úr almannatryggingum, þá hefur samfélagsleg staða kynjanna þau
áhrif að skilyrðin koma til með að hafa ólík áhrif á kynin. Það verður að taka til hliðsjónar
þegar jafnréttismat er lagt á frumvarp sem þetta.
Í greinagerð frámálaráðuneytisins segir orðrétt að: „Áætlað er að heildartekjur ellilífeyrisþega,
sem nú þegar fá greiðslur úr almannatryggingakerfinu, verði rúmlega 3 þús.kr. hærri að
meðaltali á mánuði fyrir karla en rúmlega 2 þús.kr. hærri fyrir konur miðað við bein áhrif
af breytingum sem kveðið er á um í frumvarpinu. Meðalhækkunin er mismunandi eftir
tekjubilum. Þannig munu ellilífeyrisþegar sem hafa á bilinu 300-400 þús.kr. í heildartekjur fá
hækkun sem nemur 16-22 þús.kr. að meðaltali á mánuði en þeir sem hafa heildartekjur 250
þús.kr. eða lægri fá 0-2 þús.kr. meðalhækkun. Við lækkun tekjutengingar tekjutryggingar um
næstkomandi áramót munu bæturnar hækka enn frekar. Að því meðtöldu er áætlað að
meðalhækkunin nemi rúmlega 7 þús. kr. á mánuði fyrir konur en rúmlega 9 þús.kr. fyrir
karla þegar allir núverandi ellilífeyrisþegar eru meðtaldir. Meðalhækkunin yrði áfram mest
fyrir þá sem hafa tekjur á tekjubilinu 300-400 þús.kr. eða 22-28 þús.kr. en fyrir þá sem hafa
250 þús.kr. eða lægri heildartekjur mundi meðalhækkunin nema 1-6 þús.kr.“
Miðað við þessar upplýsingar er ljóst að fumvarpið eins og það er kynnt kemur til með að
hafa neikvæð áhrif á jafnrétti kynja því karlar koma til með að auka tekjur sínar umfram
konur og á það sérstaklega við um efnameiri karla.
KRFÍ vill hvetja til þess að frumvarpið verði endurskoðað og að öll þau gögn sem til eru um
almannatryggingakerfið og þær breytingar sem hér eru kynntar verði betur greind út frá
kynjasjónarmiði. KRFÍ vill ennfremur hvetja til að ákvarðanir verði teknar í samræmi við
niðurstöður kynjagreiningar til að tryggt sé að þær endurspegli markmið stjórnvalda um
jafnrétti kynja eins og þau eru kynnt í jafnréttislögum (nr. 10/2008).
Að lokum vill KRFÍ benda á greiningu Steinunnar Rögnvaldsdóttur á ellilífeyrismálum út frá
kynjasjónarmiði en þar eru skoðaðar tölur um efnahagslega stöðu og lífeyri eftir kyni og
ályktað út frá þeim bæði um stöðu eldri kvenna á ellilífeyri í dag og framtíðarhorfur kvenna
sem nú eru á vinnualdri. Rannsóknin ber titilinn: A hauntedsociety: Oldagepensions in
Iceland from a genderperspective og er aðgengileg á Skemman.is.

