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Efni: Umsögn UNICEF á Íslandi um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fæðingar- og 
foreldraorlof, nr. 95/2000 (fæðingarhjálp).

UNICEF á Íslandi hefur fengið ofangreint mál til umsagnar sem varðar fæðingarorlof og fæðingarstyrk 
til foreldra sem þurfa á fæðingarhjálp og tengdri heilbrigðisþjónustu að halda utan heimabyggðar 
sinnar. Mikill kostnaður getur fylgt því að sækja sérhæfða heilbrigðisþjónustu utan heimabyggðar 
þegar upp koma vandamál á meðgöngu. Auk þess er almennt gert ráð fyrir að konur séu í öruggri 
nálægð við fæðingarhjálp síðustu vikur meðgöngu, en fyrir tiltekinn hóp foreldra þýðir það nokkurra 
vikna fjarvistir frá heimabyggð með tilheyrandi kostnaði. Verði frumvarpið að lögum auðveldar það 
foreldrum fjárhagslega að sækja nauðsynlega þjónustu og bætir jafnframt aðstöðumun milli foreldra, 
sem eru tímabærar breytingar. Þá er sérstaklega jákvætt að í frumvarpinu er lagt til að réttur foreldra 
til fæðingarorlofs eða fæðingarstyrks framlengist sem nemur þeim tíma sem þeir þurfa að dveljast fjarri 
heimili, og kemur breytingin því ekki niður á samverutíma barns og foreldra.

Markmið frumvarpsins eru í samræmi við markmið Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem lögfestur 
var á Íslandi árið 2013. Í 24. grein sáttmálans viðurkenna aðildarríkin rétt barns til að njóta besta 
heilsufars sem hægt er að tryggja, og aðstöðu til læknismeðferðar og endurhæfingar. Þá skulu 
aðildarríkin kappkosta að tryggja að ekkert barn fari á mis við rétt sinn til að njóta slíkrar 
heilbrigðisþjónustu, meðal annars með því að tryggja mæðrum viðeigandi heilbrigðisþjónustu fyrir og 
eftir fæðingu. Þá er frumvarpið í samræmi við markmið jafnræðisgreinar Barnasáttmálans (2. gr.) sem 
kveður á um að tryggja skuli réttindi barns óháð aðstæðum þess eða foreldra þess.

UNICEF á Íslandi styður breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu og fagnar jákvæðum skrefum í 
átt að bættri þjónustu við barnshafandi konur um allt land.
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