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12. Greining á stöðu flóttamanna og hælisleitenda út frá kyni og jafnrétti kynja.

Það er þarft að greina stöðu flóttamanna og hælisleitenda út frá kyni og jafnrétti kynja og setja 
fram tillögur að úrbótum til að tryggja þeim sanngjarna málsmeðferð og viðeigandi vernd. 
Þrátt fyrir yfirskrift greinarinnar er greinilega líka vilji til að rannsaka fleiri þætti en stöðu 
þeirra með hliðsjón af kyni og eru taldir upp nokkrir mikilvægir þættir en kostur væri að hafa 
fötlun í þeirri upptalningu.

13. Samstarfsverkefni þriggja ráðherra um aðgerðir gegn ofbeldi.

Vel ígrundaðar og metnaðarfullar aðgerðir en í ljósi þess hversu vel rannsóknir á ofbeldi 
styðja við forvarnarstarf og viðbrögð við ofbeldi þá þyrfti fjármunum að vera varið til þeirra.

15. Jafnrétti í skólastarfi.

Liður a. Til að geta eflt jafnréttisfræðslu þurfa kennarar að vera í stakk búnir til að veita 
hana. Eindregið er hvatt til þess að kynjafræði verði skyldufag í kennaramenntun.

18. Karlar og jafnrétti.

Liður e. Það felast mikil tækifæri í þessari samvinnu en það er nauðsynlegt að hafa í huga
mikilvægi þess að nálgast viðfangsefnið út frá mörgum hliðum. Það er ekki nóg að hvetja
karla til að sækja um störf í leikskólum svo dæmi sé tekið. Það þarf að hvetja þá til að sækja 
sér menntun á því sviði og í því námi þurfa karlmenn að mæta sömu viðhorfum og konur. 
Þekking er grunnur góðs starfs í umönnun sem og á öðrum sviðum. Samvinna ríkisins og 
sveitarfélaganna gefur ýmsa möguleika en hana þarf að formfesta. Reykjavíkurborg er að fara 
í tilraunaverkefni sem lýtur að jöfnun kynjahlutfalla á fjórum starfsstöðum, m.a. í leikskólum 
og lýsir sig fúsa til samstarfs.



Almennt um aðgerðaráætlunina.

Framkvæmdaáætlunin er lögð fram samkvæmt 11. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla nr. 10/2008 og því er einblínt á kynjajafnrétti. Það er hins vegar reynsla 
Reykjavíkurborgar að nauðsynlegt sé að horfa til fleiri þátta s.s. kynhneigðar og fötlunar þar 
sem margir búa við margþætta mismunun.

Í framkvæmdaáætluninni mætti leggja meiri áherslu á samstarf. Grein 13. um aðgerðir gegn
ofbeldi er til fyrirmyndar og mætti nota svipaða nálgun í fleiri aðgerðum.
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