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Frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði, 435. mál.

Umsögn:

Það er mikið fagnaðarefni að félags- og jafnréttismálaráðherra ætli að leggja 
fram frumvarp til laga um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna og 
með því að innleiða í megindráttum tilskipun Evrópusambandsins 2000/43/EB 
frá 29. júní 2000 um framkvæmd meginreglunnar um jafna meðferð manna án 
tillits til kynþáttar eða þjóðernis inn í íslenska löggjöf. Á Íslandi hefur lengi 
skort upp á að réttur minnihlutahópa hafi ótvírætt verið tryggður með löggjöf og 
hér er því sannarlega unnin mikil bragarbót.

Ég ætla að halda mér innan ramma sérþekkingar minnar sem lýtur að 
starfsmönnum af erlendum uppuna/innflytjendur á íslenskum vinnumarkaði. Svo 
það sé áréttað þá teljast þeir vera um 11% af öllum starfandi. Talan gæti jafnvel 
verið hærri. Hópurinn er afar margbreytilegur innbyðis -  hvað varðar 
menningarlegan bakgrunn, menntun, reynslu og lengd búsetu í landinu, 
nauðsynlegt er að hafa það hugfast. Ennfremur er rétt að geta þess að 
innflytjendur dreifast mismunandi mikið í einstaka atvinnuvegi og starfsgreinar. 
Um þessar mundir eru um 25% allra starfandi í ferðaþjónustu -  stærstu 
atvinnugrein landsins -  af erlendum uppruna. Innflytjendur eru jafnframt 
fjölmennir í byggingageiranum, í umönunarstörfum og matvælaframleiðslu svo 
nokkur dæmi séu tekin. Sumar þessara greina hafa vaxið með ógnarhraða á 
síðustu misserum sem gerir erfitt um vik fyrir yfirvöld að hafa fulla yfirsýn yfir 
starfssemina og þá hvort starfsmönnum séu tryggð grundvallarréttindi skv. 
lögum.

Ljóst er að á undanförnum misserum hafa komið upp mál á vinnumarkaði þar 
sem ítrekað hefur verið brotið á starfsfólki a f erlendum uppruna, hvaða varðar 
laun, launatengd gjöld og vinnuskilyrði. Mýmörg dæmi eru um að þeir hafi verið 
látnir vinna fulla vinnu og meira til en verið hlunnfarnir um laun og jafnvel þurft 
að vinna við ófullnægjandi vinnuskilyrði og hýrast í heilsuspillandi húsnæði. Í 
verstu tilvikum hefur verið um mansal að ræða. Misnotkun á starfsmönnum 
starfsmannaleiga er undir sömu sökina seld. Þó slíkir starfsmenn falli undir aðra 
löggjöf er brýnt að réttarstaða þeirra sé tryggð að öllu leyti. Morgunljóst er að 
þessi brot hafa meðvitað falið í sér mismunun á grunni kynþáttar og þjóðernis.



Um það er engum blöðum að fletta. Í ofangreindum tilvikum hefur því miður 
ekki verið tekið nógsamlega hart á þeim atvinnurekendum sem brotið hafa á 
starfsfólki sínu. E f þetta frumvarp verður að lögum verður að tryggja að 
viðurlögum við hvers konar brotum sé framfylgt. Slík óyggjandi ákvæði er ekki 
að finna í frumvarpinu. Það þarf að kveða mun fastar að orði varðandi viðurlög 
og refsingar. Ennfremur er afar brýnt að tryggt sé að fjármagn sé sett í eftirfylgni 
með ákvæðum frumvarpsins um jafna meðferð á vinnumarkaði óháð 
þjóðernisuppruna eða kynþætti.

Þrátt fyrir góðan ásetning í frumvarpi þessu er þess ekki getið hvernig beri að 
framfylgja lögunum. Til að svo megi vera er afar brýnt að leitað sé eftir þeirri 
fagþekkingu sem til staðar er um innflytjendur á íslenskum vinnumarkaði. Slík 
þekking fer stöðugt vaxandi. Til að hægt sé að nýta og vinna með slíka 
sérþekkingu er nauðsynlegt að fjármagn og aðrar viðhlýtandi bjargir séu 
tryggðar. Sé þessara þátta ekki gætt verður holur hljómur í lögum þessum verði 
þau samþykkt.


