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Efni: Umsögn um þált. um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda.

Jafnréttisstofu hefur borist umsagnarbeiðni frá allsherjar- og menntamálanefnd um mál 
nr. 765, þskj. 1285, þált. um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 
2016-2019.

Jafnréttisstofa telur það brýnt að samþykkja þált. um framkvæmdaáætlun í málefnum 
innflytjenda. Stofnunin vill koma eftirfarandi ábendingum og athugasemdum á 
framfæri við nefndina.

Kafli A. Samfélagsstoð.
Í inngangi kaflans er notað heldur veikt orðalag. Þar segir að „hugað verið að...“ og 
„leitast verið við...“ . Betra er að kveða fastar að orði. Framkvæmdaáætlun þar sem 
kveðið er skýrt á um hvað á að gera er betra vinnuskjal en þar sem orðalag er 
veikt/óljóst.

Í lið A4. „Fræðsla til starfsfólks ríkis og sveitarfélaga“ þá vantar Jafnréttisstofu í 
upptalningu samstarfsaðila. Nauðsynlegt er að halda til haga og koma á framfæri 
upplýsingum og fræðslu varðandi jafnrétti kynjanna. Kynjajafnréttismál standa 
framarlega á Íslandi miðað við mörg önnur lönd, ef ekki flest. Nauðsynlegt er að 
starfsfólk ríkis og sveitarfélaga sé meðvitað um kynjajafnrétti og geti miðlað 
þekkingu og tekið mið af kynjasjónarmiðum við þjónustu við innflytjendur 
sérstaklega, þar sem einhverjir (margir) koma frá löndum þar sem kynjajafnrétti er 
ekki grunngildi í samfélaginu eins og hérlendis.

Kafli B. Fjölskyldustoð.
Tryggt þarf að vera að fjallað verði um mannréttindi, þar með talið kynjajafnrétti, 
undir lið 3., „Velferð“. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 10/2008 fer Jafnréttisstofa 
með stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til. Jafnrétti kynjanna er grunngildi í íslensku 
samfélagi. Til þess að tryggja að innflytjendur fái upplýsingar um stöðu sína og 
réttindi á grundvelli jafnréttislaga er nauðsynlegt að Jafnréttisstofa sé meðal 
samstarfsaðila þar sem það á við í framkvæmdaáætluninni.
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Í upptalningu samstarfsaðila í lið B 1 þyrfti að bæta Jafnréttisstofu við, en 
Jafnréttisstofa hefur t.d. tekið saman upplýsingar um íslenskt samfélag fyrir erlendar 
konur á mörgum tungumálum. Brýnt er að fólk sem flyst hingað til lands sé upplýst 
um kynjajafnrétti og rétt sinn og stöðu hvað það varðar. Nauðsynlegt er að 
innflytjendur viti að hér er það einstaklingurinn, hvort sem það er karl eða kona, sem 
hefur réttindi og skyldur. „Fjölskyldufeður“ eða eiginmenn eru t.d. ekki í forsvari fyrir 
eiginkonur sínar. Ef Jafnréttisstofa væri þátttakandi í þessu samstarfi, hvort sem hún 
væri aðili að teyminu sem fyrirhugað er að setja á fót eða sem tilgreindur 
samstarfsaðili þá yrði tryggt að þessi vitneskja kæmist til skila til allra hlutaðeigandi.

Nánast sömu athugasemdir eiga við um lið B 2 og um lið B 1. Jafnréttisstofa ætti að 
vera meðal samstarfsaðila til að tryggja sjónarmið og þekkingu um kynjajafnrétti.

Sömu athugasemdir eiga við um upptalningu samstarfsaðila í lið B 3. Jafnréttisstofa 
hefur tekið saman og gefið út upplýsingar til erlendra kvenna varðandi stöðu þeirra og 
réttindi í íslensku samfélagi. Hér er vísað í bæklinginn Réttur þinn -  mikilvægar 
upplýsingar fyrir erlendar konur á Islandi. Jafnréttisstofa telur afar brýnt að þessar 
upplýsingar komist til skila við komu til landsins telur að með því að Jafnréttisstofa 
væri talin upp meðal samtarfsaðila þá væri tryggt að sjónarmið og þekking um 
kynjajafnrétti kæmist á framfæri við hlutaðeigandi.

Jafnréttisstofa leggur til að því verkefni verði bætt inn í framkvæmdaáætlunina að 
tryggja framboð á bæklingi Jafnréttisstofu Réttur þinn -  mikilvægar upplýsingar fyrir 
erlendar konur á Íslandi. Það færi vel á því að tryggja í þessari framkvæmdaáætlun 
fjármagn til þess að endur prenta bæklinginn. Mikil eftirspurn hefur verið eftir honum, 
bæði frá ríkisstofnunum, sveitarfélögum og félagasamtökum. Þörfin er brýn en 
stofnun eins og Jafnréttisstofa hefur ekki fjárhagslegt bolmagn til að standa undir 
kostnaði við prentun bæklingsins í því upplagi sem þörf er á. Bæklingurinn er til á 
mörgum tungumálum og það er hægt að nálgast hann rafrænt hér: 
http://j afnretti.is/j afnretti/?D10cID=Page3&ID= 123 Þrátt fyrir það hefur það sýnt sig 
að mikil þörf er einnig á prentaðri útgáfu.

Varðandi lið B 7, um stuðning við konur sem hafa búið við heimilisofbeldi, þá þarf að 
bæta Jafnréttisstofu við sem samstarfsaðila. Jafnréttisstofa hefur þá lagaskyldu skv. i. 
lið 3. mgr. 4. gr. laga nr. 10/2008 að vinna að forvörnum gegn kynbundnu ofbeldi í 
samstarfi við önnur stjórnvöld og samtök sem sinna slíkum forvörnum sérstaklega. 
Síðustu þrjú ár hefur Jafnréttisstofa verið mjög virkur þátttakandi í samstarfsteymi 
vegna heimilisofbeldis, sem skipað var að velferðarráðherra. Samstarfsteymið var 
skipað fulltrúum frá Jafnréttisstofu, ríkislögreglustjóra, Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga, innanríkisráðuneytinu, Samtökum um kvennaathvarf og 
Barnaverndarstofu. Því skýtur nokkuð skökku við að Jafnréttisstofa sé ekki talin 
meðal samstarfsaðila í þessum lið áætlunarinnar og því þarf að bæta úr. Jafnréttisstofa 
hefur t.d. skipulagt vel heppnaðar fræðsluferðir samstarfsteymisins um land allt. Til 
viðbótar hefur Jafnréttisstofa um árabil átt í góðu samstarfi við t.d. Stígamót og Aflið 
og haldið með þessum aðlum ráðstefnur og málþing um ofbeldi í nánum samböndum 
og kynbundið ofbeldi.
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Varðandi lið B 8 þá vantar enn og aftur að Jafnréttisstofa sé nefnd sem samstarfsaðili. 
Hvað verkefnið varðar þá telur Jafnréttisstofa ekki ljóst hvað á að gera fyrir þær 5 
milljónir króna sem skilgreindar eru sem kostnaður við það verkefni að leggja drög 
að rannsóknum á ofbeldi í garð innflytjenda og meðal þeirra hér á landi. Það ætti að 
vera hægt, án þess að stofna sérstakan starfshóp, að taka saman úr fyrrliggjandi 
gögnum hjá opinberum aðilum hvort og að hvaða marki innflytjendur koma fram í 
gögnum varðandi ofbeldismál. Niðurstaða verkefnisins á að vera „Skýrar 
rannsóknarniðurstöður sem sýna hvað þurfi að gera til þess að draga úr ofbeldi gegn 
innflytjendum“. En samt á starfshópurinn aðeins að „leggja drög að rannsóknum“. 
Þetta verkefni er óskýrt. Liggur eitthvað fyrir núna sem bendir til þess að ofbeldi í 
garð innflytjenda sé meira/af öðrum toga en ofbeldi gagnvart öðrum yfirleitt? Hvað 
með ofbeldi meðal innflytjenda, en það er sérstaklega nefnt? Er það meira eða með 
öðrum hætti en í öðrum hópum? Fróðlegt hefði verið að sjá hvað liggur til grundvallar 
þessari tillögu í áætluninni.

Kafli C. Menntastoð.
Jafnréttisstofa tekur undir að brýnt sé að að efla og bæta íslenskukennslu fyrir 
innflytjendur. Jafnréttisstofa bendir hér á íslenskukennslu sem hefur verið í boði fyrir 
innflytjendakonur með lítil börn á Akureyri. Þetta námskeið var að frumkvæði 
Zontaklúbbs Akureyrar og klúbburinn bauð konum upp á námskeiðið, en um var að 
ræða samstarfsverkefni Zontaklúbbs Akureyrar, Alþjóðastofu og SÍMEY 
(Símenntunarmiðstöðvar Eyjafjarðar). Þetta var einstaklingsmiðað nám í fámennum 
hópi og boðið var upp á barnapössun. Jafnréttisstofa bendir á að líta til þessa verkefnis 
og læra af því og jafnvel óska eftir samstarfi um það við viðkomandi aðila, þannig að 
bjóða megi upp á sambærileg námskeið víðar á landinu.

Kafli D. Vinnumarkaðurinn.
Jafnréttisstofa bendir á að enn hafa svokallaðar „mismununartilskipanir“ ekki verið 
innleiddar með setningu laga um jafna meðferð á vinnumarkaði og jafna meðferð 
óháð kynþætti eða þjóðernisuppruna sem byggja á tveimur Evróputilskipunum frá 
árinu 2000 (2000/78/EB og 2000/43/EB) þrátt fyrir að ríkisstjórnin hafi marg oft 
boðað að lagafrumvörp þar um yrðu lögð fram á Alþingi. Jafnréttisstofa telur afar 
brýnt að lögfesta þessar tilskipanir báðar strax ekki síst til þess að tryggja stöðu fólks 
á vinnumarkaði.

Samkvæmt lið D2, á að tryggja launajafnrétti innflytjenda á vinnumarkaði. Það þarf 
að tryggja launajafnrétti almennt á íslenskum vinnumarkaði. Enn viðgengst 
launamisrétti milli kynja, þannig að konur eru almennt með lægri laun en karlar. Þetta 
misrétti hefur ekki verið upprætt hér, þrátt fyrir að í lögum standi að ekki megi 
mismuna kynjum hvað þetta varðar. Er hugsunin hér að miða við laun karla eða við 
laun kvenna? Þetta starf þyrfti að tengja öðru starfi um launajafnrétti, t.d. við 
Aðgerðahóp stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins um launajafnrétti. Þar fyrir utan 
þá eru það of veikar aðgerðir að kveðja á um þetta í framkvæmdaáætlun. Jöfn laun 
fyrir sömu eða jafnverðmæt störf eiga að vera tryggð með lögum. Það þarf að vera 
hægt að framfylgja þeim og það þurfa að vera einhver úrræði telji fólk á sér brotið.
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Varðandi lið D 6, um bætt eftirlit með vinnustöðum, þá er nauðsynlegt að lögfesta 
réttindi minnihlutahópa, sbr. áður tilgreint. Jafnréttisstofa gæti haft eftirlit með 
höndum með sama hætti og Jafnréttisstofa fylgir því eftir að vinnustaðir, sveitarfélög, 
stofnanir hafi jafnréttisáætlanir í samræmi við ákvæði jafnréttislaga nr. 10/2008.

Jafnréttisstofa svarar fúslega spurningum og athugasemdum um umsögnina og er 
tilbúin til þess að senda fulltrúa á fund nefndarinnar, sé þess óskað.

Virðingarfyllst, 

f.h. Jafnréttisstofu

Ingibjörg Elíasdóttir 

lögfræðingur
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