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Efni: Umsögn um þingsályktunartillögu um framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum fyrir árin 
2016-2019, mál nr. 764, þskj. 1284.

Jafnréttisstofu hefur borist til umsagnar frá allsherjar- og menntamálanefnd tillaga til 
þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum fyrir árin 2016-2019, mál nr. 764, 
þskj. 1284. Umsagnarfrestur er til 25. júlí 2016.

Jafnréttisstofa vill koma eftirfarandi ábendingum og athugasemdum á framfæri við 
allsherjar- og menntamálanefnd.

Almennar athugasemdir:
Það er nauðsynlegt að móta stefnu í jafnréttismálum og í framkvæmdaáætlun í 
jafnréttismálum á að gera grein fyrir verkefnum sem ætlað er að tryggja jafna stöðu og 
jafnan rétt kvenna og karla. Það er einnig í samræmi við kvennasáttmála sameinuðu 
þjóðanna (Samningur um afnám allrar mismunnar gagnvart konum, nr. 5/1985) að tryggja 
með öllum ráðum jafnan rétt kvenna og karla til að njóta allra efnahagslegra, félagslegra, 
menningarlegra, borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda.

Jafnréttisstofa er sérstök stofnun sem annast stjórnsýslu á því sviði sem lög nr. 10/2008 um 
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (hér eftir jafnréttislög) taka til. Meðal verkefna 
Jafnréttisstofu er að hafa eftirlit með framkvæmd laganna, sbr. a. lið 3. mgr. 4. gr. laganna. 
Samkvæmt 11. gr. jafnréttislaga á ráðherra að leggja tillögu til þingsályktunar um 
framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára í senn fyrir Alþingi innan árs frá 
alþingiskosningum. Síðasta framkvæmdaáætlun rann út í lok árs 2014. Síðast var kosið til 
Alþingis þann 27. apríl 2013. Leggja hefði átt þingsályktunartillögu um framkvæmdaáætlun í
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jafnréttismálum fram, í síðasta lagi, að vori 2014. Ljóst er því að þingsályktunartillaga þessi 
sem hér er til umsagnar er fram komin fram mun seinna en kveðið er á um í lögum.

Jafnréttisstofa bendir á að á ýmsum stöðum í þeirri tillögu að framkvæmdaáætlun sem hér 
er til umsagnar er ekki ljóst hvert er markmiðið á tilteknu sviði eða til hvaða 
framkvæmda/aðgerða á að grípa til að ná settu markmiði. Það þarf að skerpa á þessu svo að 
auðveldara verði að vinna samkvæmt áætluninni.

Jafnréttisstofa gerir athugasemd við það að ekki er kveðið með skýrum hætti á um 
árangursmat.

Í 11. gr. jafnréttislaga er kveðið á um að þingsályktunartillaga um framkvæmdaáætlun í 
jafnréttismálum sé lögð fram, að fengnum tillögum einstakra ráðuneyta, Jafnréttisstofu og 
Jafnréttisráðs. Í greinargerð með þingsályktunartillögunni segir á bls. 8 að áætlunin sé lögð 
fram, „að fengnum tillögum ráðuneyta, Jafnréttisstofu....". Tillagna frá Jafnréttisstofu hefur 
ekki verið óskað með formlegum hætti þótt eitthvert óformlegt samráð/samstarf hafi verið á 
milli ráðuneytisins og stofnunarinnar þeim langa tíma sem tillaga þessi hefur verið í smíðum.

Athugasemdir um einstaka kafla og verkefni:

Kafli A. Stjórnsýslan

Í 3. gr. jafnréttislaga er fjallað um yfirstjórn jafnréttismála. Þar segir: Ráðherra fer með 
framkvæmd laga þessara nema annars sé sérstaklega getið. Jafnréttisstofa er sérstök 
stofnun sem heyrir undir yfirstjórn ráðherra. Hún annast stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná 
til. Í þessum kafla hefði farið vel á því að gera stutta grein fyrir því hvaða hlutverki 
Jafnréttisstofa gegnir varðandi stjórnsýslu jafnréttismála. Ýmis af þeim verkefnum sem 
tilgreind eru í þingsályktunartillögunni eru á verkefnasviði Jafnréttisstofu, sbr. 3. mgr. 4. gr. 
jafnréttislaga.

Jafnréttisstofa telur það skilvirkara að efla þá stjórnsýslu sem fyrir er fremur en að dreifa 
verkefnum/stjórnun verkefna á sviði jafnréttismála til starfshópa, aðgerðahópa og 
verkefnastjórna. Þannig yrði betur tryggt að yfirsýn væri yfir málefnasviðið og 
samlegðaráhrifin augljós.

Dæmi um verkefni sem hér er vísað til eru:

Liður 5 -  Samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða: „Skipuð verði formleg verkefnisstjórn 
um verkefnið sem gert verði kleift að ráða sér starfsmann." Hvar á að staðsetja þennan 
starfsmann? Jafnréttisstofa telur að heppilegt væri að þessi starfsmaður yrði staðsettur á 
Jafnréttisstofu og það fjármagn sem honum á að fylgja rynni til stofnunarinnar.

Jafnréttisstofa gerir athugasemd við það að ennþá, árið 2016, sé lagt til að samþætting 
kynja- og jafnréttissjónarmiða sé sérstakt verkefni með sérstakri stjórn og enn er talað um
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tilraunaverkefni, sbr. b. Kveðið hefur verið á um samþættingu í lögum síðan árið 2000. 
Grundvallarhugmyndafræðin varðandi samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða (e. 
gender mainstreaming) er sú að jafnréttissjónarmið og jafnrétti kynjanna verði samþætt allri 
ákvarðanatöku og allri stefnumótun, sbr. 17. gr. og orðskýringu í 6. tl. 2. gr. jafnréttislaga.

Lagt er til að sú áætlun sem verkefnisstjórnin sem á að koma á laggirnar geri það í samstarfi 
við Jafnréttisstofu, sem hefur langa reynslu á sviði kynjasamþættingar, sjá t.d. verkefnið 
Samstíga www.samstiga.is. Samkvæmt jafnréttislögum myndi aðkoma Jafnréttisstofu að 
slíkri vinnu vera í formi ráðgjafar, sbr. c. lið 3. mgr. 4. gr. jafnréttislaga. Það væri í betra 
samræmi við lögbundið hlutverk stofnunarinnar að segja að Jafnréttisstofa yrði ráðgefandi 
við verkefnið og leggur stofnunin til þá orðalagsbreytingu.

Um c. Rétt er að benda á að jafnréttisgátlisti er til og nota mætti hann við gerð 
stjórnarfrumvarpa. Sjá upplýsingar í bæklingi Jafnréttisstofu um jafnréttismat hér: 
http://jafnretti.is/D10/ Files/Jafnrettismat.pdf og gátlista hér:
http://iafnretti.is/D10/ FILES/gatlisti 2007.pdf. Rétt er einnig að benda á að 
velferðarráðuneytið sjálft hefur nú þegar gert/látið gera jafnréttismat á a.m.k. einu 
frumvarpi og það ætti að vera hægt að nýta það vinnulag í öðrum ráðuneytum. Sjá hér: 
http://iafnretti.is/iafnretti/?D10cID=ReadNews3&ID=1274&CI=0

Fleiri dæmi eru í öðrum köflum þingsályktunartillögunnar og verður bent á þau með 
athugasemdum á viðeigandi stöðum.

Liður 7 -  Úttekt á jafnréttislögum og stjórnsýslu jafnréttismála

Jafnréttisstofa leggur til að Ríkisendurskoðun verði falið að gera þessa úttekt. Það er 
nauðsynlegt að tryggja það að hlutlægt mat verði lagt á stjórnsýsluna, framkvæmd, 
eftirfylgni, skilvirkni, hvort lögin veiti raunverulega réttarvernd, hvort einstaklingar og 
lögaðilar geti í raun leitað réttar síns skv. lögunum o.s.frv. Það er tæplega í samræmi við 
góða stjórnsýsluhætti ef velferðarráðuneytið á sjálft að sjá um að skipa nefndina og bera 
ábyrgð á úttekt á sjálfu sér og sínum undirstofnunum.

Kafli B. V innum arkaður -  launajafnrétti kynja
Liður 8 -  Jafnrétti á vinnumarkaði og launajafnrétti kynja

Um b. Upplýsingar vantar um það hver staðan er varðandi útbreiðslu og innleiðingu á 
staðlinum ÍST 85:2012. Þær upplýsingar þyrftu helst að liggja fyrir áður en ákveðið er að setja 
á fót verkefni til að halda áfram. Það eru ekki upplýsingar um niðurstöður úr tilraunaverkefni 
um innleiðingu jafnlaunastaðals sýnilegar á heimasíðu aðgerðahóps um launajafnrétti, 
https://www.velferdarraduneyti.is/vefir/launajafnretti/nr/34290.

Um e. Er þetta ekki verkefni sem fellur undir j. lið 3. mgr. 4. gr. laga nr. 10/2008? Þ.e. að 
koma ætti fram í þált. að Jafnréttisstofa sjái um þessa vitundarvakningu, þá væntanlega með 
viðbótarfjárframlagi, sbr. kostnaðaráætlun 8. kafla upp á 7 milljónir árlega. Jafnréttisstofa 
getur lagt ráðuneytunum lið við útfærslu og vinnu við þetta verkefni.
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Um g. Jafnréttisstofa vekur athygli á því að stofnunin lagði fram drög að aðgerðaáætlun gegn 
kynskiptum vinnumarkaði á fundi með framkvæmdanefnd um launajafnrétti kynja þann 4. 
desember 2013, sjá hér:
https://www.velferdarraduneyti.is/vefir/launajafnretti/fundargerdir/nr/34401.

Jafnréttisstofa leggur til að litið verði til þessara tillagna undir þessum lið, enda standa þær 
enn fyrir sínu. Jafnréttisstofa er tilbúin til þess að leggja ráðuneytunum lið við að vinna 
framkvæmdaáætlun á þessu sviði.

Jafnréttisstofa fékk nú í júní styrk úr Jafnréttissjóði Íslands til verkefnisins Rjúfum hefðirnar 
förum nýjar leiðir. Verkefnið miðar að því að vinna gegn neikvæðum staðalmyndum um 
hlutverk kvenna og karla í námi og starfi. Sjá stuttar upplýsingar um verkefnið má finna hér: 
https://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/35652 Þetta verkefni getur nýst í vinnunni 
við gerð framkvæmdaáætlunarinnar.

Um h. Vinnuhópur um samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs lauk störfum í apríl 2013 og 
skilaði þá greinagerð til ráðherra. Greinagerðina ásamt fleiru má finna á heimasíðu 
verkefnisins hiðgullnajafnvægi.is Þar er að finna tillögur og upplýsingar sem ættu að koma að 
gagni, enda virðast þær vera í fullu gildi ennþá. Jafnréttisstofa er tilbúin að leggja 
ráðuneytunum lið við gerð þessarar framkvæmdaáætlunar.

Jafnréttisstofa bendir á að það er óljóst hvernig ríkisstjórnin sér fyrir sé að hægt sé að útbúa 
framkvæmdaáætlun um leiðir til samræmingar fjölskyldu- og atvinnulífs fyrir allan 
vinnumarkaðinn. Jafnréttisstofa telur að fari betur á því, eins og er kveðið á um í 21. gr. 
jafnréttislaga, að sérhver vinnustaður geri sérstakar ráðstafanir til þess að gera konum og 
körlum kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Jafnréttisstofa 
fylgir því eftir að þessar ráðstafanir séu gerðar þegar stofnunin sinnir lögbundnu eftirliti sínu 
með því að jafnréttisáætlanir séu gerðar og að þær séu í samræmi við jafnréttislög.

Það sem stjórnvöld gætu gert til þess að koma til móts við þarfir fjölskyldufólks er að stytta 
vinnuvikuna. Á undanförnum misserum hefur það heyrst æ oftar að styttir vinnuvika væri 
það sem kæmi fólki best, ekki síst fjölskyldufólki. Sjá t.d. grein hér: 
https://hjukrun.is/library/Skrar/Timarit/Timarit-2016/1-tbl-2016/Stytting vinnuvikunnar.pdf 
og frétt um málþing hér: http://reykjavik.is/frettir/styttri-vinnuvika-malthing-i-radhusinu og 
frétt hér: http://www.visir.is/styttri-vinnuvika-virkar/article/2016160519483 og hér:
http://www.bsrb.is/um-bsrb/frettir/frett/2016/03/21/Styttri-vinnuvika-lettir-undir-med- 
foreldrum/

Jafnréttisstofa leggur til að útfærð verði aðgerð í framkvæmdaáætluninni um það hvernig og 
hvenær vinnuvikan verði stytt hér á landi. Markmiðið væri að stuðla að fjölskylduvænna 
samfélagi og að auka lífsgæði allra, ekki síst fjölskyldufólks og myndi jafnframt vera til þess 
fallið að draga úr ólaunaðri vinnu kvenna vegna fjölskylduábyrgðar.
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Liður 9 - Fæðingarorlof

Það liggur fyrir að auka þarf fjármagn til fæðingarorlofssjóðs, hækka þakið og lengja 
fæðingarorlofið. Betur færi á því að segja skýrum orðum að það verði gert á gildistíma 
áætlunarinnar. Kveða ætti á um að farið verði að tillögum starfshóps að framtíðarstefnu í 
fæðingarorlofsmálum, fremur en að þær verið nýttar sem leiðarljós. Rétt er að nefna að það 
er nokkuð ankannalegt að setja tímaramma verkefnis langt út fyrir gildistíma áætlunarinnar 
eins og hér er gert.

Jafnréttisstofa bendir á að mjög brýnt er að fæðingarorlofskerfið, sem Íslendingar gátu áður 
státað sig af, verði lagað. Fæðingartíðni hefur snarlækkað hér á landi, sem er uggvænleg 
þróun. Gott fæðingarorlofskerfi er hins vegar til þess fallið að viðhalda íbúafjölda og tryggja 
framtíð velferðarsamfélagsins. Það mæla öll rök með því að bæta þetta kerfi með öllum 
ráðum, en rannsóknarniðurstöður benda til þess að þau börn sem bjuggu við það að ferður 
þeirra tóku fæðingarorlof eru betur tengd þeim en önnur börn. Sjá t.d. grein eftir dr. Ársæl 
Arnarson á heimasíðu Jafnréttisstofu:
http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadArticle3&ID=162&CI=0.

Kafli C. Kyn og lýðræði

Liður 11 -  Kyn og fjölmiðlar

Um a. Jafnréttisstofa telur að það sé óljóst við hvað er átt í þessum lið. Tillagan hlýtur að 
hafa átt að vera um að kanna (mismunandi) aðgengi kvenna og karla að fjölmiðlum, ekki 
fjölmiðlaefni. Eitthvað efni er til um þetta, t.d. um verra aðgengi stjórnmálakvenna en 
stjórnmálakarla að fjölmiðlum. Sjá meistararitgerð Önnu Lilju Þórisdóttur í blaða- og 
fréttamennsku „Dáðleysi kvenna -  eða er öðru um að kenna?" 
http://skemman.is/stream/get/1946/4491/13083/1/Lok fixed.pdf. Í ritgerðinni er yfirlit um 
ýmsar rannsóknir á þessu sviði.

Um b. Á Jafnréttisstofu er mikil þekking á fjölmiðlum og birtingarmyndum kynjanna. 
Starfsfólk Jafnréttisstofu sinnir kennslu um þetta efni í fjölmiðlafræði við HA og er einnig 
með góðar tengingar við HÍ, námið í blaða- og fréttamennsku. Kjörið væri að það fjármagn 
sem fara á í að gera þessa rannsókn yrði sett til Jafnréttisstofu þannig að stofnunin gæti 
keypt nauðsynlega sérfræðiaðstoð við gerð rannsóknar á þessu sviði, sem nýta mætti til 
verkefna í framtíðinni. Rétt er að geta þess að fjölmargar rannsóknir, innlendar sem 
erlendar, eru til um þessi efni og sjálfsagt og eðlilegt að nýta þær við undirbúining þeirrar 
rannsóknar sem hér er lögð til. Jafnréttisstofa á að sinna rannsóknum, sbr. g lið, 3. mgr. 4. gr. 
jafnréttislaganna.

Um d. Jafnréttisstofa setur spurningamerki við þá tillögu að ráðurneytið vinni að 
stefnumótun fyrir fjölmiðla. Fjölmiðlafyrirtæki sem eru með fleiri en 25 starfsmenn eiga að
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setja sér jafnréttisáætlanir eða samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína. 
Jafnréttisstofa kallar inn jafnréttisáætlanir fjölmiðlafyrirtækja eins og annarra fyrirtækja og 
stofnana og fylgirþeim eftir.

Jafnréttisstofa leggur til að fé verði fremur sett í það að styrkja Fjölmiðlanefnd þannig að hún 
geti sinnt eftirlitshlutverki sínu betur. Í fjölmiðlalögum nr. 38/2011 segir í 1. mgr. 23. gr. um 
að fjölmiðlaveitu sé skylt að senda Fjölmiðlanefnd árlega skýrslu sem hefur að geyma 
upplýsingar um m.a.: i. birtingarmyndir kynjanna, þ.m.t. hlutfall karla og kvenna í hópi
viðmælenda í fréttum og fréttatengdu efni, j. starfsfólk á fjölmiðlum, fjölda kvenna og karla, 
greint eftir starfsheitum, k. aðgerðir fjölmiðlaveitunnar til að vinna gegn staðalímyndum 
kynjanna.

Fjárframlög til Fjölmiðlanefndar eru takmörkuð og nefndin hefur lítið sem ekkert getað sinnt 
eftirliti með því að fjölmiðlaveitur skili umræddum skýrslum, hvað þá að ganga eftir því að 
einstakir liðir 23. gr. fjölmiðlalaga séu uppfylltir í skýrslunum. Fjölmiðlanefnd fer með 
stjórnsýslu á því sviði sem fjölmiðlalög taka til. Í lögunum er gerð krafa um upplýsingar á sviði 
kynjajafnréttis. Það liggur því beinast við að efla Fjölmiðlanefnd, þannig að hún geti sinnt 
lögbundnum verkefnum sínum. Ef fjölmiðlaveitur yrðu krafðar um árlegar skýrslur og gengið 
eftir því að upplýsingar um kynjajafnréttismál væru sýnilegar þá er næsta öruggt að það 
hefði áhrif á fjölmiðlana, í þá átt að gæta betur að birtingarmyndum og jöfnu aðgengi 
kynjanna að fjölmiðlum.

Athygli vekur að gerður er fyrirvari um að fjárframlög fáist til þess að sinna þeim verkefnum 
sem lögð eru til í lið 11. Þetta er eini staðurinn í þingsályktunartillögunni þar sem þessi 
fyrirvari er gerður. Ef þetta eru tillögur frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu liggur þá 
ekki fyrir að ráðuneytið ætli að setja þetta fé í þau verkefni sem undir liðnum eru tilgreind?

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

Ábending: í nýjum útlendingalögum er hugtakið „hælisleitandi" ekki notað heldur 
„umsækjandi um alþjóðlega vernd". Rétt er að gæta samræmis í hugtakanotkun.

Um a. Jafnréttisstofa bendir á að það liggur fyrir að ekki er tekið fullnægjandi tillit til 
jafnréttis- og mannréttindasjónarmiða í íslenskri löggjöf með þeim hætti sem lagt er til að 
kannað verði. Brýnna er að gera ráðstafanir til að bæta úr stöðunni. Í íslenskri löggjöf er ekki 
tryggð vernd minnilhlutahópa eða þeim tryggðar leiðir til að leita réttar síns. Svokallaðar
„mismununartilskipanir" Evrópusambandsins hafa enn ekki verið lögfestar hér á landi, þrátt
fyrir að lagafrumvörp þar um hafi ítrekað verið á málaská ríkisstjórnarinnar. Meðan svo hefur 
ekki verið gert þá er alveg ljóst að mannréttindavernd hér á landi er verulega áfátt. 
Millihlutahópar njóta ekki nægilegrar verndar samkvæmt lögum. Þessu þarf að breyta. Skref í 
rétta átt væri að lögfesta þessar tilskipanir strax.

Um b. Rök vantar fyrir því að þessi tillaga eigi heima í þingsályktunartillögu um
framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum, sem lögð er fram samkvæmt lögum nr. 10/2008 um 
jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla.
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Kafli D. Kynbundið ofbeldi og ofbeldi í nánaum  sam böndum

Liður 13 -  Samstarfsverkefni þriggja ráðherra um aðgerðir gegn ofbeldi

Í þessum kafla er talað um samstarfsverkefni þriggja ráðherra um aðgerðir gegn ofbeldi. 
Samkvæmt samningi þessum, sem undirritaður var í desember 2014, eru þetta mennta- og 
menningarmálaráðherra, innanríkisráðherra og félags- og húsnæðismálaráðherra. Það vakti 
athygli Jafnréttisstofu þegar gengið var frá umræddu samkomulagi að heilbrigðisráðherra var 
ekki aðili að því og það þótt t.d. WHO skilgreini ofbeldi í nánum samböndum (heimilisofbeldi) 
og kynbundið ofbeldi sem lýðheilsuvandamál. Á bls. 10 í greinargerðinni með 
þingsályktunartillögunni er tekið fram að kynbundið ofbeldi sé lýðheilsuvandamál. Því skýtur 
það skökku við að heilbrigðisráðherra sé ekki með. Jafnréttisstofa telur mjög brýnt að 
heilbrigðisráðherra verði einnig aðili að samkomulaginu og leggur til að það verið tekið upp 
og ráðherrann gerist beinn aðili að því. Það skiptir miklu máli að yfirmaður heilbrigðismála í 
landinu stígi fram og gefi skýr skilaboð um að heilbrigðiskerfið sé með í þeim mikilvægu 
verkefnum sem þarf að sinna á sviði ofbeldismála.

Í tengslum við þennan lið vill Jafnréttisstofa nefna að neðarlega á bls. 10 í greinargerðinni 
segir að umrætt samstarf ráðherranna þriggja sé „liður í áætlunum gegn kynbundnu
ofbeldi " Til hvaða áætlana er verið að vísa? Jafnréttisstofu er ekki kunnugt um að í gildi
séu áætlanir eða áætlun gegn kynbundnu ofbeldi, en það er mat Jafnréttisstofu að gera ætti 
slíka áætlun fyrir íslenskt samfélag sem allra fyrst.

Um g. Rétt er að taka fram að það er meðal lögbundinna verkefna Jafnréttisstofu að vinna að 
forvörnum gegn kynbundnu ofbeldi í samstarfi við önnur stjórnvöld og samtök sem sinna 
slíkum forvörnum, sjá i. lið 3. mgr. 4. gr. laga nr. 10/2008. Jafnréttisstofa hefur látið til sín 
taka á þessum vettvangi. Jafnréttisstofa hefur unnið mikið með Samstarfsteymi vegna 
heimilisofbeldis, ýmsum félagasamtökum vítt og breytt um landið, ásamt lögreglu, 
sveitarfélögum og háskólasamfélaginu og mun halda því áfram.

Til upplýsingar þá sóttir Jafnréttisstofa um styrk til Evrópusambandsins til að fara af stað 
með verkefni sem hefur það að markmiði að efla þverfaglegt samstarf þegar kemur að 
ofbeldi gegn konum og börnum á Norðurlandi eystra. Sveitarfélögum, lögreglunni, 
heilsugæslunni, skólum og öðrum sem vinna með kynbundið ofbeldi og afleiðingar þess á 
svæðinu var boðin þátttaka í verkefninu. Áhersla verður lögð á vitundarvakningu, fjölgun 
tilkynninga um ofbeldisverk, forvarnir og fræðslu. Umsýsla verkefnisins s.s. skipulag funda, 
fræðslu og útgáfa verður í höndum Jafnréttisstofu. Sérfræðihópur skipaður fulltrúum 
samstarfsaðila hittist reglulega og útfærir samstarfið og þróun verkefnisins í heild. 
Niðurstaða um hvort styrkur fæst ætti að liggja fyrir á haustdögum.
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Liður 14 - Heimilisfriður

Í þessum kafla, sem ber yfirskriftina „heimilisfriður" er fjallað um að endurskoða eigi 
meðferðarúrræði fyrir einstaklinga sem beita ofbeldi í nánum samböndum. Tilteknir 
sálfræðingar hafa veitt þessa þjónustu um árabil samkvæmt samningi við stjórnvöld. 
Endurskoðunin á að hafa það að markmiði að boðið verði upp á sérhæfða þjónustu fyrir 
konur og karla sem hafa beitt ofbeldi í nánum samböndum. Fram kemur að efna eigi til 
útboðs um þjónustuna. Jafnréttisstofa fagnar því að efna eigi til útboðs um þessa þjónustu 
og að stjórnvöld ætli að setja fram kröfulýsingu og gera þjónustusaming að útboði loknu við 
þann/þá aðila sem best uppfylla kröfulýsinguna. Slíkt vinnulag er til marks um góða 
stjórnsýsluhætti. Jafnréttisstofa telur þó rétt að nefna að ef efna á til útboðs um þessa 
þjónustu þá er afar óheppilegt að setja það verkefni fram undir yfirskriftinni „Heimilisfriður". 
Þeir aðilar sem sinna þessu eru einmitt nýlega búnir að útvíkka sína þjónustu þannig að hún 
nái bæði til karla og kvenna og heitið sem þjónustan er veitt undir er „Heimilisfriður". Sjá 
hér: http://www.visir.is/ofbeldi-i-nanum-sambondum--heimilisfridur.-medferdarurraedi-
fyrir-gerendur/article/2016160319007 Heppilegra er að setja fyrirheit um útboð fram undir 
hlutlausri fyrirsögn sem vísar til þess sem á að bjóða út, en ekki til þeirra þjónustu sem nú er 
veitt undir þessu nafni.

Jafnréttisstofa vill einnig nefna að það má velta því fyrir sér hvort heppilegt sé að nota 
hugtakið „heimilisfriður" yfirleitt um þessa þjónustu. Áherslan er þannig á vissan hátt tekin 
af ofbeldinu en það er ofbeldið sem er ástæða fyrir þjónustutilboðinu. Jafnframt má velta 
því fyrir sér hvort heppilegt sé að reka svo nauðsynlega þjónustu sem þessa alltaf sem 
verkefni í framkvæmdaáætlun sem endurskoða á, samkvæmt lögum, á fjögurra ára fresti. 
Spyrja má hvort svona verkefni ætti ekki að vera fastara í sessi.

Kafli E. Jafnrétti í skólastarfi

Liður 15 -  jafnrétti í skólastarfi

Um a. Samkvæmt þessum lið ætlar mennta- og manningarmálaráðuneytið að efla 
jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum. Jafnréttisstofa fagnar því að ráðuneytið ætli að stíga 
fram og standa að því að ákvæði 2. mgr. 23. gr. laga nr. 10/2008 skuli virt. Rétt er að taka 
fram að ákvæði um jafnréttisfræðslu í skólum hefur verið í jafnréttislögum í 40 ár en 
skólakerfið hefur ekki (getað) uppfyllt þetta ákvæði nema að litlu leyti og í einstaka skólum 
þar sem eru kennarar sem hafa þekkingu og áhuga á kynjajafnrétti. Fyrsta skrefið væri að 
gera kynjafræði að skyldunámsgrein í öllu háskólanámi.

Jafnréttisstofa hefur á undanförnum misserum kallað inn jafnréttisáætlanir allra skóla, 
leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla og tónlistarskóla. Jafnréttisstofa hefur í þessu 
viðamikla eftirlitsverkefni sérstaklega kallað eftir upplýsingum um það hvernig skólarnir 
uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til þeirra samkvæmt 23. gr. jafnréttislaga. Stofnunin býr 
yfir töluverðum upplýsingum og þekkingu á þessu sviði og gæti aðstoðað ráðuneytið við
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verkefnið. Rétt er að benda á að fyrir all nokkru hafði Jafnréttisstofa umsjón með verkefninu 
„Jafnrétti í leik- og grunnskólum", sjá hér: http://www.jafnrettiiskolum.is/jis/?D10dD=News

Með vísan í lið 29 í framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum 2011-2014 veitti 
mennta- og menningarmálaráðuneytið Jafnréttisstofu styrk að upphæð 1,1 milljón kr. til 
verkefnisins Jafnréttisfræðsla í  leik- og grunnskólum. Markmiðið var að hugmyndir og 
verkefni sem unnin voru á árunum 2008-2009 í þróunarverkefninu Jafnrétti í  leik- og 
grunnskólum  nýttust fleiri skólum. Samkvæmt samningi við ráðuneytið var a) samið við 
kennara í Vogaskóla um að vinna kennsluleiðbeiningar með söguramma við námsefnið 
Jafnrétti frá landnámi til vorra daga b) samið við kennara í leikskólanum Lundarseli um að 
vinna kennsluleiðbeiningar til útgáfu við barnabókina Þegar Friðrik var Fríða/ Þegar Rósa var 
Ragnar. Kennsluefnið hefur verið tilraunakennt í skólunum frá því 2008 en árið 2008-2009 
tóku skólarnir þátt í þróunarverkefninu Jafnrétti íle ik- og grunnskólum.

Fjármagnið, 1,1 milljón, dugði einungis til að greiða höfundum fyrir sína vinnu, fyrir 
prófarkarlestur og uppsetningu í prentsmiðju. Efnið er tilbúið til útgáfu en fjármagn vantar til 
að ljúka verkefninu, þ.e. prentun, dreifingu og kynningarstarf.

Námsefnið er tilbúið til birtingar á netinu og kynningar með fyrirvara um frekari ritstýringu af 
hálfu mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Jafnréttisstofa er tilbúin í áframhaldandi 
samstarf við ráðuneytið í þeirri von að fundin verði leið til að gefa námsefnið út á prenti og 
kynna það fyrir leik- og grunnskólum landsins.

Jafnréttisstofa leggur til að þessu verkefni verði bætt inn í framkvæmdaáætlunina.

Um b. Í þessum lið segir að ráðuneytið ætli að „jafna þátttöku kynja í félagslífi 
framhaldsskólanna". Jafnréttisstofa telur óskýrt hvað ráðuneytið ætlar að gera og hvernig. 
Jafnréttisstofa kallaði eftir jafnréttisáætlunum allra framhaldsskóla fyrr á árinu 2016, eins og 
þegur hefur komið fram. Meðal þess sem skólarnir þurftu að gera grein fyrir var hvernig þeir 
uppfylla kröfur sem gerðar eru til þeirra skv. 23. gr. jafnréttislaga. Í ljós kom, í samskiptum 
við skólana, að enn vantar töluvert upp á að í skólunum sé til staðar nægileg þekking á 
jafnrétti og jafnréttisfræðslu.

Jafnréttisstofa leggur til að fjármagn verði fyrst og fremst sett í það að koma á fót, efla, 
bæta, styrkja jafnréttisfræðslu í öllu kennaranámi og í öllum námsbrautum í háskólum, svo 
að það fólk sem fer að fást við kennslu á öllum skólastigum hafi þá grundvallar þekkingu sem 
nauðsynleg er til þess að loksins verði hægt að uppfylla kröfur jafnréttislaga um 
jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum, sbr. 2. mgr. 23. gr. jafnréttislaga.

Um e. Athugasemd við orðalag, þar ætti að standa: „Rannsaka stöðu kynjamenningar í 
háskólum". Það er óljóst hvert markmiðið er með þessari fyrirhuguðu rannsókn.
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Um f. Af þessum lið má ráða að ráðuneytið ætli að vinna aðgeraðaáætlun gegn mismunun og 
staðalmyndum í háskólasamfélaginu. Jafnréttisstofa telur að hver háskóli fyrir sig þyrfti að 
gera slíka áætlun alveg eins og hver skóli fyrir sig þarf að gera jafnréttisáætlun lögum 
samkvæmt. Ráðneytið getur auðvitað hvatt til þess að slíkar áætlanir verði gerðar. Lykillinn 
er þó væntanlega sá að markvisst verði unnið að því að koma fræðslu um kynjajafnrétti að á 
öllum skólastigum, eins og skylt er lögum samkvæmt. Skólastjórnendur á öllum skólastigum 
og kennarar hafa komið þeim upplýsingum mjög skýrt til skila til Jafnréttisstofu, þegar kallað 
er eftir jafnréttisáætlunum skóla, að þekkingu vanti tilfinnanlega meðal þeirra.

Liður 17 -  Þátttaka kvenna í íþróttastarfi

Þessi liður er mjög óskýr. Hvert er markmiðið? Er það ekki að stúlkur hætti síður í íþróttum á 
unglingsárum, stúlkur/konur taki þátt í stjórnun íþróttafélaga o.s.frv. Hvað á að gera til að 
tryggja þetta? Varðandi þann þátt að skoða eigi umfjöllun um íþróttir þá er nú þegar til 
eitthvert efni um það, bæði íslenskt og auðvitað erlent. Benda má á þetta verkefni hér: 
http://jafnretti.is/D10/ Files/sms report.pdf

Kafli F. Karlar og jafnrétti.

Liður 18 -  Karlar og jafnrétti

Jafnréttisstofa fagnar því að loks eigi að hrinda í framkvæmd tillögum nefndar um karla og 
jafnrétti. Einn af sérfræðingum Jafnréttisstofu var í nefndinni á sínum tíma. Sérfræðiþekking 
á málefnasviðinu liggur fyrir hjá stofnuninni og eðlilegt væri að sérfræðingur/fræðingar 
Jafnréttisstofu kæmu að þessum málaflokki, enda er þetta einn af þeim málaflokkum sem 
undir Jafnréttisstofu heyra, sbr. f. lið 3. mgr. 4. gr. jafnréttislaga. Jafnréttisstofa leggur því til 
að efla frekar þá stjórnsýslustofnun sem nú þegar er starfandi á málefnasviðinu, í stað þess 
að setja á fót sérstakan aðgerðahóp eins og lagt er til.

Þær tillögur sem settar voru fram á sínum tíma má finna hér: 
https://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit 2013/karlar og jafnretti skyrsla m tillogum 

18ap2013.pdf en þær eru að fremstu blaðsíðum skýrslunnar og margar bæði brýnar og 
áhugaverðar.

Liður 19 -  Þátttaka karla í jafnréttismálum.

Um lið d. Jafnréttisstofa áttar sig ekki á því hvað felst í þessum lið, þ.e. að 
utanríkisráðuneytið ætli að „efla samvinnu innan íslenska stjórnkerfisins og við frjáls 
félagasamtök". Snýst þetta um karla og jafnréttismál? Hvert er markmiðið og hverjar eru 
aðgerðirnar? Þessi liður er fermur óljós.
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Jafnréttisstofa

Kafli G. A lþ jóðastarf

Liður 20 -  Staða jafnréttismála á norðurslóðum.

Það þarf að halda áfram að vinna að því að koma á fót samstarfsneti í framhaldi af 
ráðstefnunni 2014 og auka þarf rannsóknir á þessu sviði. Jafnréttisstofa er tilbúin til að taka 
þátt í starfi á sviðinu áfram.

Liður 21 -  Kyn og loftslag.

Um a. Hér þarf eitthvað að skoða betur markmið og framkvæmd/aðgerð. Óljóst hvað er 
hvað og því gæti það orðið snúið að fylgja eftir.

Um b. Það liggur fyrir í 17. gr. jafnréttislaga að þetta á alltaf að gera. Ætti því tæpast að þurfa 
að vera tilgreint sem sérstakt verkefni.

Jafnréttisstofa svarar fúslega spurningum og athugasemdum sem nefndin kann að hafa við 
þessa umsögn. Jafnréttisstofa er tilbúin til að koma á fund nefndarinnar, sé þess óskað.

Virðingarfyllst, 

f.h. Jafnréttisstofu

Ingibjörg Elíasdóttir 

lögfræðingur
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