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Efni: Umsögn Kennarasambands Íslands um tillögu til þingsályktunar í jafnréttismálum 2016-2019. 
Þingskjal 1284 -  764. mál.

Kennarasamband Íslands (KÍ) hefur fengið til umsagnar tillögu til þingsályktunar í jafnréttismálum 
fyrir árin 2016-2019, þingskjal 1284, 764. mál. KÍ fagnar þingsályktuninni og styður hana.

KÍ leggur sérstaka áherslu á kafla 15 um jafnrétti í skólastarfi. Hvað varðar lið c í þeim kafla vill KÍ þó 
benda á að ekki er til neitt sem heitir „Kennarafélag Ísland" og er þar að öllum líkindum átt við 
Kennarasamband Íslands (KÍ).

Jafnréttisnefnd KÍ átti í janúar 2016 samtal við jafnréttisráðgjafa mennta- og menningarmála- 
ráðuneytisins og lýstu báðir aðilar þar yfir vilja til sam starf um eflingu jafnréttisstarfs á öllum 
skólastigum. Því fagnar KÍ því sérstaklega að sambærilegt sé komið inn í þingályktun 
ríkisstjórnarinnar.

Hins vegar vill KÍ ítreka eftirfarandi áskorun sem jafnréttisnefnd KÍ sendi frá sér vorið 2013:

ÍJafnréttislögum (lög nr. 10/ 2008) er kveðið á um að jafnréttisfræðsla skuli fara fram á öllum 
skólastigum. Eins hafa verið samþykkt ný lög um öll skólastig og ný aðalnámskrá þar sem 
jafnrétti er einn grunnþátta menntunar sem á að fléttast inn í  allt skólastarf.
Jafnréttisnefnd K Í vill því koma á framfæri hvatningu um aukna jafnréttiskennslu fyrir 
kennaranema á öllum skólastigum til stjórnenda Menntavísindasviðs/kennaradeilda 
háskólanna.

Áskoruninni var fylgt eftir með opnu bréfi til rektora háskólanna sem birtist í fjölmiðlum í febrúar 
2016 (http://ki.is/pistlar/3109-opidh-bref-til-rektora-haskolanna-um -kynjafraedhi-og- 
iafnrettiskennslu) og einnig með tölvupóstum til rektora HA, HÍ og LHÍ nú í júní 2016. Þar segir: „Það 
er ekki hægt að líta framhjá þeirri staðreynd að kynja- og jafnréttiskennslu er hvergi nærri nógu hátt 
gert undir höfði í íslensku menntakerfi. Til að jafnréttissjónarm ið verði eðlilegur hluti af skólastarfi 
þurfa kennararnir sjálfir að fá kennslu í kynja- og jafnréttisfræði. Því vill jafnréttisnefnd KÍ ítreka 
ályktun sína og hvetja íslenska háskóla til að finna leiðir til að tryggja verðandi og núverandi 
kennurum kynja- og jafnréttisfræ ðikennslu."

Ákvæði um jafnréttis- og kynjafræðikennslu fyrir kennaranema mætti því bæta við kafla 15 í 
þingsályktuninni.

mailto:ki@ki.is
http://www.ki.is
http://ki.is/pistlar/3109-opidh-bref-til-rektora-haskolanna-um-kynjafraedhi-og-


Í Ijósi niðurstaðna rannsóknarskýrslu sem gefin var út í maí 2015, „Staða kvenna og karla á íslenskum 
vinnumarkaði - staðreyndir og staða þekkingar", leggur KÍ einnig áherslu á gerð framkvæmdaáætlana 
um uppbrot á kynbundnu náms- og starfsvali og leiðir til aukinnar samræmingar fjölskyldu- og 
atvinnulífs, sbr. lið h og g í kafla 8 um jafnrétti á vinnumarkaði og launajafnrétti kynja.

Virðingarfyllst 
f.h. Kennarasambands Íslands

Hafdís Dögg Guðmundsdóttir 
sérfræðingur í vinnuumhverfis- og jafnréttismálum


