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Efni: Umsögn um þingsályktunartillögu um ijölskyldustefnu fyrir árin 2017-2021 með 
árherslu á börn og barnaijölskyldur, þskj. 1502, 813. mál.

Velferðarnefnd óskaði eftir því við Jafnréttisstofu að stofnunin gæfi umsögn um þált. 
um ijölskyldustefnu fyrir árin 2017-2021 með áherslu á börn og barnaíjölskyldur. 
Jafnréttisstofa þakkar tækifæri til að koma athugasemdum á framfæri við nefndin.

Almennar athugasemdir:

Jafnréttisstofa fagnar því að fram sé komin tillaga til þingsályktunar um 
ijölskyldustefnu og telur mikilvægt að hún verði samþykkt. Jafnréttisstofa sendi 
velferðarráðuneytinu ýmsar athugasemdir í október 2015, en þá var stefnan í opnu 
umsagnarferli hjá ráðuneytinu. Hér eru fyrst og fremst ítrekaðar nokkrar athugasemdir 
og ábendingar sem ekki er að sjá að tekið hafi verið mið a f við lokaútgáfu 
þingsályktunartillögunnar.

I greinargerðinni með þált. kemur fram að lögð sé „áhersla á jafnræði og að tryggt sé að 
öll börn njóti sama réttar og sé ekki mismunað á grundvelli kynþáttar, litarháttar, 
kynferiðs, kynhneigðar, kynvitundar, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða 
annarra skoðana...“ Með vísan til þessa vekur það athygli að kynhneigð, kynvitund og 
kynjajafnrétti er ekki nefnt í tillögunni.

Jafnréttisstofa vekur einnig athygli á og tekur undir umljöllun um ijölskyldur og 
íjölskyldutengsl sem fram kemur í athugasemdum við kafla B.3. í greinargerðinni með 
þált. Fjallað er um félagsfræðilegan skilning á fjölskyldum og nauðsyn þess að breyta 
almannaskráningu þannig að hún nái að „fanga ijölbreytta samsetningu Qölskyldna 
betur en nú er“ . Jafnréttisstofa telur að horfa þurfi til staðreyndarinnar um ljölbreytta 
samsetningu ljölskyldna í víðara samhengi en varðandi skráningu, þótt það sé vissulega 
stórt og brýnt skref. Öll þjónusta við ijölskyldur þarf að vera boðin með það í huga 
hversu ijölbreytilegar ijölskyldur eru í raun.

Svo virðist sem kynjabreytan hafi ekki komið til skoðunar við vinnu við stefnuna og 
drögin sem hér eru til umsagnar bera nokkur merki a f  svokallaðir kynblindu (e. gender 
blindness). Um kynblindu er að ræða þegar áhrif kyns eru ekki skoðuð. Einnig þegar
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fólk leiðir hjá sér eða kemur ekki auga á kynjamisrétti sem er til staðar í samfélaginu. 
Þetta gerist til dæmis þegar upplýsingar eru ekki kyngreindar eða ekki er tekið tillit til 
ólíkra þarfa kynjanna við stefnumótun.

Staðalmyndir kynjanna, neikvæð áhrif þeirra og nauðsynleg afbygging, er hvergi nefnd.
1 lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla segir í j. lið 1. mgr. 
að eitt a f  því sem gera skuli til að ná markmiðum um að allir einstaklingar skuli eiga 
jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni sé að 
„breyta hefðbundnum kynjaímyndum og vinna gegn neikvæðum staðalímyndum um 
hlutverk kvenna og karla“ . Jafnframt er fræðsla um kynvitund og kynhneigð 
nauðsynleg. Vel færi á því að ijalla um slíka hluti í fræðslu til foreldra.

Athugasemdir um einstaka kafla:

C.l. Fræðsla um foreldrahlutverk.
Markmiðið í þessum kafla er að efla foreldrafærni. Jafnréttisstofa bendir á að það sé 
brýnt að fræða foreldra/forsjáraðila um jafnrétti kynjanna og mannréttindi í víðu 
samhengi. Fræðsla um kynjajafnrétti fyrir foreldra skiptir ekki síst máli varðandi það 
að gera foreldra færari um að vinna gegn neikvæðum staðalmyndum sem eru heftandi 
fyrir börn og fólk, ekki síst í tengslum við náms- og starfsval.

C.2. Fræðsla fyrir fóik sem  starfar með börnum um áhættuþætti í lífi barna. 
Jafnréttisstofa bendir á að huga þarf að því að áhættuþættir geta verið mismunandi 
eftir kyni og t.d. kynhneigð og kynvitund. Einnig getur áhættuhegðun verið 
mismunandi eftir kyni og t.d. kynhneigð og kynvitund. Tryggt þarf að vera að fræðsla 
til fólks sem starfar með börnum einkennist ekki a f kynblindu.

C.3.-C.5. Um ofbeldi, vanrækslu, einelti, áfengis- og vímuefnamál.
Jafnréttisstofa bendir á nauðsyn þess að huga að því að áhættuþættir, reynsla, upplifun 
og afleiðingar fyrir kynin geta verið mismunandi. Halda þarf til haga og horfa til 
upplýsinga sem t.d. komu fram á málþingi á vegum Rótarinnar-félags kvenna með 
fiknivanda, fyrir nokkrum misserum, þar sem mikið var rætt um ólíka stöðu, ástæður 
og reynslu kvenna og karla í tengslum við misnotkun áfengis og annarra vímuefna.

C.7. Fræðsla um kynheilbrigði og klám.
Hér þarf fræðslan að taka mið a f því að klámnotkun drengja er margföld á við 
klámnotkun stúlkna og áhrif kláms mismunandi eftir því hvort um drengi eða stúlkur 
er að ræða. Ekki er nóg að tala um unglinga sem hóp. Það þarf að tala um drengi og 
stúlkur og fræðsla þarf einnig að taka mið a f kynhneigð og mismunandi kynvitund. 
Fræðslan fyrir aðra, foreldra/forsjáraðila og fleiri, þarf einnig að taka mið af 
ofangreindu.

E. Umönnun og samræming fjölskyldu- og atvinnulífs.
Almenn stytting vinnuvikunnar myndi koma að góðu gagni fyrir alla til að samræma 
ábyrgð gagnvart ijölskyldu og skyldur gagnvart atvinnu/atvinnurekanda. E f 
vinnuvikan hérlendis yrði stytt þá myndi það ekki aðeins nýtast fólki með ung börn, 
heldur einnig fólki sem þarf að sinna umönnun annarra, t.d. aldraðra foreldra eða 
annarra nákominna. Með hækkandi aldri þjóðarinnar verða sífellt fleiri sem þurfa á
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umönnun að halda og stefnan þyrfti að taka mið a f  þeirri staðreynd í ríkari mæli. 
Líklegt er að stytting vinnuvikunnar myndi einnig leiða þess að fólk yrði almennt 
ánægðara og lífsgæði allra myndu aukast. Sjá dæmi um slíkar vísbendingar hér: 
http://www.frettatiminn.is/gridarleg-anaegia-med-stvttri-vinnuviku/ 
http://www.dv.is/frettir/2015/9/19/stvttri-vinnudagur-iok-skilvirkni-og-anaegiu- 
starfsfolks/

E.3. Samræming fjölskyldu og atvinnulífs.
1 þessum kafla er gefið undir fótinn með að stytta vinnuvikuna hjá foreldrum ungra 
barna. Ekki er skilgreint hvaða börn teljast ung börn. Jafnréttisstofa telur að í því 
myndi gæti falist misrétti að stytta vinnuviku hjá ákveðnum liópi og m iklu eðlilegra 
og í samræmi við meginreglur um sanngirni og jafnræði að skoða það að stytta 
vinnuvikuna almennt. Sjá einnig athugasemdir undir lið E. hér fyrir ofan um þetta 
atriði.

Jafnréttisstofa svarar fúslega athugasemdum og/eða spurningum nefndarinnar, e f 
einhverjar eru.

Virðingarfyllst,

lögfræðingur
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