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Frumvarp til laga um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, 436. 
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 - en þó einungis þeim 
hluta hennar sem lýtur að öðrum sviðum samfélagsins en vinnumarkaði. Á 
Íslandi hefur lengi skort upp á að réttur minnihlutahópa hafi ótvírætt verið 
tryggður í löggjöfinni og hér er sannarlega unnin mikil bragarbót.

Ég ætla að halda mér innan ramma sérþekkingar minnar sem lýtur að 
starfsmönnum af erlendum uppuna/innflytjendur og undirstrika að um er að 
ræða afar margsleitan hóp, hvað varðar menningarlegan uppruna, trúarbrögð, 
menntun, reynslu og lengd búsetu í landinu, svo eitthvað sé nefnt.

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 sérhvern þeirra fjölmörgu og fjölbreyttu 
þjóðfélagshópa sem frumvarpið nær til. Til að hægt sé að nýta og vinna með 
slíka sérþekkingu er nauðsynlegt að fjármagn og aðrar viðhlýtandi bjargir séu 
tryggðar. Sérfræðiþekking á sviði innflytjendamála fer sífellt vaxandi.

Í frumvarpinu segir meðal annars:

4. Meginefni frumvarpsins.
Tilskipun 2000/43/EB kveður m.a. á um jafna meðferð utan vinnumarkaðar að því er varðar 

félagslega vernd, þar á meðal í tengslum við almannatryggingar og heilbrigðisþjónustu, 
félagsleg gæði, menntun, aðgang að eða afhendingu vöru sem og þjónustu eða aðgang 
þjónustu. Sérstaklega er tekið fram að ákvæðið eigi við hvað varðar húsnæði sem er í boði 
fyrir almenning.

Ég vil sérstaklega benda á að innflytjendur eru jaðarsettir á húsnæðismarkaði -  
rannsóknir hafa sýnt það m.a. rannsókn sem ég vann meðal pólskra innflytjenda



árið 2015. Innflytjendur hafa að jafnaði lægri laun, búa við rýrara tengslanet og 
neyðast því í sumum tilvikum til að búa í húsnæði sem stenst ekki 
heilbrigðiskröfur. Mýmörg slík mál hafa komið til kasta eldvarnareftirlits og 
heilbrigðisnefnda, kærur sendar íslenskum eigendum þessa óíbúðarhæfa 
húsnæðis en allt kemur fyrri ekki. Engin viðlög engar refsingar virðast ná til 
slíkra brota. Nýverið voru heimildir til búsetu í húsnæði sem flokkast sem 
atvinnuhúsnæði rýmdar. Í því ófremdarástandi og aðkallandi húsnæðisskorti sem 
nú ríkir víða í landinu er lífsspursmál að tryggt sé að fólk búi ekki í húsnæði sem 
ekki stenst heilbrigðisskröfur. E f tryggja á slíkt er nauðsynlegt að leggja til 
fjármagn sem tryggir viðhlýtandi stofnunum getu til að sinna slíku eftirliti og 
ennfremur að tryggt sé að verði brotið á þessum atriðum að eigendur séu sóttir 
til saka og látnir sæta viðlögum. Eins og frumvarpið lítur út núna skortir á að 
tekið sé afdráttarlaust fram á skýran hátt hvernig viðurlögum og sektum verði 
háttað.

Sé þessara þátta ekki gætt verður holur hljómur í lögum þessum verði þau 
samþykkt.


