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þjóðernisuppruna”

13. apríl 2018

Sam tökin ‘78 fagna þessum frumvarpsdrögum og telja það til bóta að setja á heildstæða 

löggjöf þegar kemur að jafnri meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna. Þó ber að hafa í 

huga að lögin ná ekki yfir ákveðna minnihlutahópa sem Sam tökin ‘78 telja nauðsynlegt að séu 

vernduð fyrir íslenskum lögum rétt eins og þessi frumvarpsdrög vinna að.

Því vilja Sam tökin ‘78 leggja til eftirfarandi breytingar:

Fyrsta grein laganna verði:

Lög þessi gilda um jafna meðferð einstaklinga óháð kynþætti, þjóðernisuppruna, kynhneigð, 

kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu á öllum sviðum samfélagsins, utan 

vinnumarkaðar, sbr. lög um jafna meðferð á vinnumarkaði.

Önnur grein laganna verði:

Markmið laga þessara er að vinna gegn m ismunun og koma á og viðhalda jafnri meðferð 

einstaklinga óháð kynþætti, þjóðernisuppruna, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum eða 

kyntjáningu á öllum sviðum samfélagsins, utan vinnumarkaðar, sbr. lög um jafna meðferð á 

vinnumarkaði.

Þriðja grein laganna verði:

Í lögum þessum er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1. Jöfn meðferð: Þegar einstaklingum er hvorki m ismunað beint né óbeint vegna 

kynþáttar eða þjóðernisuppruna.

2. Bein mismunun: Þegar einstaklingur fær óhagstæðari meðferð en annar einstaklingur 

fær, hefur fengið eða mundi fá við sambærilegar aðstæður vegna kynþáttar eða 

þjóðernisuppruna.
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3. Óbein mismunun: Þegar að því er virðist hlutlaust skilyrði, viðmið eða ráðstöfun 

kemur verr við einstaklinga vegna kynþáttar eða þjóðernisuppruna borið sam an við 

aðra einstaklinga nema slíkt sé unnt að réttlæta á málefnalegan hátt með lögmætu 

markmiði og aðferðirnar til að ná þessu markmiði eru viðeigandi og nauðsynlegar.

4. Áreitni: Hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða 

þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, 

fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna.

5. Sértækar aðgerðir: Sérstakar tímabundnar aðgerðir sem ætlað er að bæta stöðu 

einstaklinga á þeim sviðum þar sem á þá hallar, utan vinnumarkaðar, vegna kynþáttar 

eða þjóðernisuppruna í því skyni að stuðla að jafnri meðferð.

6. Kynhneigð: Geta einstaklings til að laðast að eða verða ástfanginn af öðrum 

einstaklingi.

7. Kynvitund: Upplifun einstaklings af eigin kyni.

8. Kyneinkenni: Litningar, kynkirtlar og líffærafræðileg sérkenni manneskju.

9. Kyntjáning: Dagsdagleg tjáning einstaklings á kynvitund sinni.

Hér er haldið íorðskýringar ífrumvarpsdrögum fyrir 394. mál.

Sjöunda grein laganna verði:

Hvers kyns m ismunun á öllum sviðum samfélagsins, utan vinnumarkaðar, hvort heldur bein 

eða óbein, vegna kynþáttar, þjóðernisuppruna, kynhneigðar, kynvitundar, kyneinkenna eða 

kyntjáningar er óheimil, sbr. einnig lög um jafna meðferð á vinnumarkaði. Fyrirmæli um 

m ismunun vegna kynþáttar, þjóðernisuppruna, kynhneigðar, kynvitundar, kyneinkenna eða 

kyntjáningar teljast einnig m ismunun samkvæ mt lögum þessum sem og áreitni þegar hún 

tengist kynþætti, þjóðernisuppruna, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu.

Ákvæði í samningi sem  fela í sér m ismunun vegna kynþáttar, þjóðernisuppruna, kynhneigðar, 

kynvitundar, kyneinkenna eða kyntjáningar eru ógild.

Áttunda grein laganna verði:

Hvers kyns m ismunun vegna kynþáttar, þjóðernisuppruna, kynhneigðar, kynvitundar, 

kyneinkenna eða kyntjáningar í tengslum við heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu er óheimil. 

Hið sam a gildir um m ismunun í tengslum við aðgang að almannatryggingakerfinu og öðrum 

félagslegum kerfum, svo sem atvinnuleysistryggingakerfinu og fæðingarorlofskerfinu.

Níunda grein laganna verði:

Hvers kyns m ismunun vegna kynþáttar, þjóðernisuppruna, kynhneigðar, kynvitundar, 

kyneinkenna eða kyntjáningar í tengslum við aðgang að eða afhendingu á vöru er óheimil. Hið 

sam a gildir um þjónustu og aðgang að þjónustu og jafnframt um húsnæði sem er í boði fyrir 

almenning. Ákvæði þetta gildir þó ekki um viðskipti á sviði einka- og fjölskyldulífs.
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Tíunda grein laganna verði:

Í skólum  og öðrum mennta- og uppeldisstofnunum er hvers kyns m ismunun vegna kynþáttar, 

þjóðernisuppruna, kynhneigðar, kynvitundar, kyneinkenna eða kyntjáningar óheimil. Skylt er 

að gæta þessa í námi, kennslu, starfsháttum og daglegri umgengni við nemendur.

Kennslu- og nám sgögn skulu þannig úr garði gerð að ekki sé m ismunað á grundvelli kynþáttar, 

þjóðernisuppruna, kynhneigðar, kynvitundar, kyneinkenna eða kyntjáningar og þau séu 

einstaklingum af tilteknum kynþætti, þjóðernisuppruna, kynhneigð, kynvitund, eða vegna 

kyneinkenna eða kyntjáningar þeirra, ekki til m innkunar eða lítilsvirðingar.

Ellefta grein laganna verði:

Auglýsandi og sá sem hannar eða birtir auglýsingu skulu sjá til þess að auglýsingin sé 

einstaklingum af tilteknum kynþætti, þjóðernisuppruna, kynhneigð, kynvitund, eða vegna 

kyneinkenna eða kyntjáningar þeirra, ekki til m innkunar eða lítilsvirðingar eða stríði á 

nokkurn hátt gegn jafnri meðferð óháð kynþætti, þjóðernisuppruna, kynhneigð, kynvitund, 

kyneinkennum eða kyntjáningu. Óheimilt er að birta slíka auglýsingu í fjölmiðlum eða á 

öðrum opinberum vettvangi.

Þrettánda grein laganna verði:

Óheimilt er að láta einstaklinga gjalda þess að kvartað hafi verið undan eða kærð m ismunun 

vegna kynþáttar, þjóðernisuppruna, kynhneigðar, kynvitundar, kyneinkenna eða 

kyntjáningar eða krafist leiðréttingar á grundvelli laga þessara.

Eigi ætlað brot skv. 1. mgr. sér stað meira en einu ári eftir að kvörtun, kæra eða krafa um 

leiðréttingu kom fram á grundvelli laga þessara verður þó ekki litið svo á að um brot skv. 1. 

mgr. hafi verið að ræða.

Fimmtánda grein laganna verði:

Ef leiddar eru líkur að því að m ismunun samkvæ mt ákvæðum laga þessara hafi átt sér stað 

skal sá sem talinn er hafa m ismunað sýna fram á að ástæður þær sem lágu til grundvallar 

meðferðinni tengist ekki kynþætti, þjóðernisuppruna, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum 

eða kyntjáningu.

Með þessum breytingum er fleiri einstaklingum veitt vernd fyrir lögum. Í tillögum Samtakanna 

‘78 nær frumvarpið þar með ekki einungis yfir jafna meðferð óháð kynþætti og 

þjóðernisuppruna heldur fellur hinsegin fólk einnig þar undir. Sam tökunum  ‘78 þykir eðlilegt 

að frumvarp sem þetta hafi breiðari skírskotun en áætlað hefur verið og nái lengra en til 

kynþáttar og þjóðernisuppruna. Hinsegin fólk er jaðarsettur hópur sem gjarnan mætir 

fordómum og sem tryggja verður lagalega vernd.
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Tillögur Sam takanna ‘78 eru jafnframt í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Þar 

stendur:

Ríkisstjórnin vill koma Íslandi ífremstu röð ímálefnum hinsegin fólks með metnaðarfullri löggjöf 

um kynrænt sjálfræði í samræmi við nýútkomin tilmæli Evrópuráðsins vegna mannréttinda 

intersex-fólks. Í þeim lögum yrði kveðið á um að einstaklingar megi sjálfir ákveða kyn sitt, 

kynvitund þeirra njóti viðurkenningar, einstaklingar njóti líkamlegrar friðhelgi og jafnréttis fyrir 

lögum óháð kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum og kyntjáningu.

Með ofangreindum breytingum Sam takanna ‘78 kæmist ríkisstjórnin nær því að uppfylla 

stjórnarsáttmála sinn.

Virðingarfyllst,

'CtSMS.

Daníel E. Arnarsson 

Framkvæmdastjóri Sam takanna ’78

Þorbjörg Þorvaldsdóttir 

Ritari Sam takanna ‘78
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