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Efni: Frumvarp til laga um jafha meðferð á vinnumarkaði

Jafnréttisstofu hefur borist til umsagnar frv. til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði. 
Jafnréttisstofa fagnar því að þetta mál skuli komið til meðferðar þar sem markmiðið er 
að tryggja efnislegan rétt fólks samkvæmt tilskipun 2000/78/EB um jafna meðferð á 
vinnumarkaði óháð trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, aldri eða kynhneigð. Það 
hefur dregist allt of lengi að innleiða þessa tilskipun með þeim afleiðingum að ýmsir 
minnihlutahópar hafa átt erfitt með að leita réttar síns telji þeir á sér brotið og skort 
hefur fræðslu og ráðgjöf við þessa hópa.

Langt er síðan tilskipun 2000/78/EB var innleidd á hinum Norðurlöndunum, þar á 
meðal í Noregi sem er utan Evrópusambandsins. Reynslan í Svíþjóð og Noregi er sú að 
það eru einkum tveir hópar sem virðist brotið á og leita réttar síns. Annars vegar er það 
fólk af erlendum uppruna, hins vegar mismunandi hópar fatlaðs fólks eða fólks með 
skerta starfsgetu. Upp hafa komið mál, t.d. í Noregi, um það hvort lögreglukonur megi 
bera slæður í starfi sínu eða leigubílstjórar vera í kuflum og með vefjarhött við akstur, 
aðgengi fatlaðra og fleira og fleira. Það verður fróðlegt að sjá hvaða mál koma upp hér 
á landi þegar sú réttarbót sem frumvarpið felur í sér gengur í gildi.

Jafnréttisstofa bendir á að í frumvarpinu er ekki að fínna hugtakið fiölbætta eða 
margfalda mismunun (e. multiple discrimination), þ.e. þegar fleiri en ein ástæða getur 
verið fyrir mismunun, t.d. ef manneskja er fötluð og af öðrum etnískum uppruna en 
flestir heimamenn. Jafnréttisstofa hvetur allsherjar- og menntamálanefnd til að huga að 
því hvort ekki sé ástæða til að bæta þessu hugtaki inn í væntanleg lög.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins

í 3. gr. frumvarpsins er að finna skilgreiningar á hugtökum. Varðandi skilgreiningu á 
hugtakinu kynhneigð vill Jafnréttisstofa benda á að hún er nokkuð gamaldags. Nú til 
dags er rætt um mun meiri fjölbreytni hvað varðar kynhneigð, t.d. pankynhneigð (að 
íaðast að fólki óháð þeirra kyni (t.d. konum, körlum og fólki sem skilgreinir sig á annan hátt) og 
asexúal (að laðast lítið eða ekki að öðru fólki). Það er engin ástæða til að útiloka einn eða neinn. 
Jafnréttisstofa hvetur allsherjar- og menntamálanefnd til að bæta við skilgreíninguna, t.d. að hún sé: 
kynhneigð: gagnkynhneigð, samkynhneigð, tvíkynhneigð eða aðrar gerðir kynhneigðar. Slíkt væri 
viðurkenning á fjölbreytninni. Jafnréttisstofa fagnar því að frv. nær einnig til kynvitundar.
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Jafnréftisstofa

í 5. gr. er kveðið á um að Jafnréttisstofa skuli annast framkvæmd laganna í samræmi 
við 4. gr. laga nr. 10/2008. Jafnréttisstofa telur þau verkefni sem ffumvarpið felur í sér 
falla vel að þeim verkefnum sem þegar er unnið að. Hins vegar vakna spumingar 
varðandi heimildir Jafnréttisstofu til að kalla eftir upplýsingum um framkvæmd 
laganna. Samkvæmt 7. gr. frv. eiga atvinnurekendur, stéttarfélög og samtök þeirra að 
„vinna markvisst að jafnri meðferð á vinnumarkaði í samræmi við markmið laga 
þessara.“ Samkvæmt 4. gr. laga nr. 10/2008 er fyrirtækjum, stofnunum og 
félagasamtökum „skylt að veita Jafhréttisstofu hvers konar almennar upplýsingar sem 
nauðsynlegar em starfsemi hennar.“ Er þessi markvissa vinna að jafhri meðferð á 
vinnumarkaði almennar upplýsingar? Þama þyrfti að samræma orðalag eða að skerpa á 
7. gr. frv, Það þarf að skýra betur hvaða heimildir Jafnréttisstofa hefur til að kalla inn 
upplýsingar og hvaða aðgerðum má beita ef ekki er bmgðist við.. í framhaldi af því frv. 
sem hér um ræðir þyrfti að breyta ákvæðum í 18, gr. laga nr. 10/2008 þar sem fjallað er 
um jafnréttisáætlanir. Besta leiðin til að fylgja lögum um jafna meðferð eftir er að 
ákvæði komi inn í jafnréttisáætlanir fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka um jafna 
meðferð á vinnumarkaði og til hvaða aðgerða skuli gripið til að tryggja hana.

I 6. gr. frv, er kveðið á um kæruheimildir. Kærunefnd jafnréttismála á að bæta við sig 
kærumálum minnihlutahópa. Rétt er að benda á að aðeins þrír fulltrúar sitja í 
Kæmnefndinni. Samkvæmt 5. gr. laga nr. 10/2008 eiga þeir allir að vera löglærðir og 
skal að minnsta kosti einn þeirra hafa sérþekkingu á jafnréttismálum. Með 
jafnréttismálum er átt við jafnrétti kynjanna, Þeir minnihlutahópar sem tilskipun 
2000/78/EB nær til em mjög íjölbreytilegir. Nægir þar t.d. að minna á fatlaða. 
Jafnréttisstofa telur að gera þurfi kröfur til fulltrúa í Kærunefnd jafhréttismála um 
víðtæka þekkingu á mannréttindum og stöðu minnihlutahópa. Það er spuming hvort 
ekki þurfi að breyta lögum nr. 10/2008 og fjölga fulltrúum í Kærunefndinni þannig að 
hægt verði að skipta um fulltrúa eftir því hvers eðlis málin eru.

í 12. gr. frv. er veitt heimild til mismunandi meðferðar vegna aldurs ef ríkar ástæður 
em taldar til. Þetta ákvæði verður að túlka afar þröngt. Það hefur verið mikil umræða 
hér á landi um mismunun á gmndvelli aldurs, sérstaklega gagnvart konum, en það 
vantar rannsóknir á þeim málum og ekki hefur reynt á slíkt fyrir dómstólum hér á landi 
eftir því sem við best vitum. Slíkir dómar hafa fallið, t.d. í Svíþjóð þar sem kona sem 
taldi á sér brotið vegna aldurs vann mál og þótti það tímamótadómur.

Jafnréttisstofa ítrekar stuðning við frumvarpið um jafna meðferð á vinnumarkaði enda 
verður þar um mikla réttarbót að ræða fyrir marga minnihlutahópa hér á landi. Með 
samþykkt þessa ffumvarps verður löggjöf hér á landi í samræmi við það sem tíðkast 
víðast hvar í Evrópu.
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