
Allsherjar- og menntamál anefnd Alþingis Austurstræti 8-10 
150 Reykjavik
Sent á netfangið: nefndasvid@althingi.is

Reyjavík 15. apríl 2018

Efni: Umsogn um frumvarp til laga um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna 
á 148. lóggjafarþingi 2017-2018, þingskjal 550 - 393. mál

Samtök kvenna af erlendum uppruna fagna þvi heilshugar að loksins lagt hafi verið fram 
frumvarp til laga um jafna meðferð fólks oháð kynþætti og þjoðernisuppruna. Hér er um 
mikilvægt mannréttindamál að ræða sem samtokin styðja og telja mikilvægt að fái framgang 
þar sem frumvarp innleiðir ákvæði kynþáttamisréttistilskipunar Evropusambandsins nr. 
2000/43 i islenskan rétt. Að okkar mati er brýnt að sett verði heildstæð löggjöf um bann við 
mismunun hér á landi og vel við hæfi í kjölfar af #Metoo byltingu og frásögum kvenna af 
erlendum uppruna tengd því.

Athugasemdir við einstaka kafla og greinar frumvarpsins:

Um 1.gr. frumvarpsins Gildissvið:

Samtök kvenna af erlendum uppruna leggja til að gildissvið laganna verði vik kað út. Lagt er 
til að bann verði við mismunun á grundvelli kynþáttar, þjöðernisuppruna, trúar og 
tungumáls.

Stör hluti innflytjenda á íslandi skera sig ekki einungis úr vegna tungumálakunnáttu heldur 
mæta mismunun vegna tungumála kunnáttu. Þess vegna teljum við nauðsynlegt að að lögin 
taki sérstaklega fram að öheimilt sé að grundvalla mismunun á tungumáli.

Um 3. gr. frumvarpsins Orðskvringar:

Samtök kvenna af erlendum uppruna leggja til að hugtakið kynþáttur verði skilgreint i 
lögunum. Við teljum að skilgreiningu alþjöðasamnings um afnám alls kynþáttamisréttis [1] 
ætti að hafa sama gildi hérlendis. Á Íslandi hefur hugtakið kynþáttur aldrei verið skilgreint i 
lögum.

1. í 2. gr. alþjöðasamnings Sameinuðu þjöðanna um afnám alls kynþáttamisrétti er kynþáttamisrétti skilgreint á eftirfarandi 
hátt: Isamningi þessum merkir„kynþáttamisrétti" hvers kyns aðgreiningu, útiiokun, takmorkun eða forgang sem byggður 
er á kynþætti, iitarhætti, ætterni eða þjoðernis- eða þjoðiegum uppruna sem hefur það markmið eða þau áhrif að koma i 
veg fyrir eða hamia að hægt sé að fá  viðurkennd eða geta notið eða framfyigt á jafnræðisgrundveiii, mannréttindum og 
grundvaiiarfreisi á sviði stjornmáia, efnahagsmáia, féiagsmáia, menningarmáia eða oðrum opinberum vettvangi.
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Um 5. gr. frumvarpsins Jafnréttisstofa:

i 5. gr. frumvarpsins kemur fram að "Jafnréttisstofa annist framkvæmd laganna og skuli 4. gr. 
laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla gilda eftir þvi sem við getur átt." I 4. gr. 
laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er kveðið á um verkefni og valdheimildir 
Jafnréttisstofu. Þar er meðal annars kveðið á um heimildir Jafnréttisstofu til þess að leggja 
dagsektir á fyrirtæki undir ákveðnum kringumstæðum.

Samtök kvenna af erlendum uppruna telur nauðsynlegt er að setja skyrara og nákvæmara 
ákvæði um valdheimildir Jafnréttisstofu vegna framkvæmdar laganna. Samtök kvenna af 
erlendum uppruna vill einnig leggja til, upptalningu á hvers konar verkefni stofnuninni er 
ætlað að sinna til að ná markmiðum laganna.

í greinargerð með frumvarpinu segir að innan útgjaldaramma Jafnréttisstofu hafi verið gert 
ráð fyrir kostnaði sem leiði af lögfestingu frumvarpsins og því ber að fagna á sama tagi 
teljum við að nauðsynlegt er að tryggja sérþekkingu hvað varðar allar mismununarástæður 
sem og sérþekkingu og skilning hvað varðar fjölþætta mismunun sérstaklega hvað varðar 
konur af erlendum uppruna. Við teljum að til þess tryggja að að Jafnréttisstofa geti sinnt 
framkvæmd laganna til fulls verði jafnréttisstofu tryggt aukið fjármagn og sérþekking.

Um 6. gr. frumvarpsins Kæruheimild:

Í greinagerð með frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir aukinni sérþekkingu eða aukningu 
stöðugilda hjá kærunefnd jafnréttismála. Samtök kvenna af erlendum uppruna telur það 
afar lik legt að málafjöldi kærunefndar muni aukast verulega einfaldlega vegna útvik kunar á 
verksviði hennar. Við viljum hvetja háttvirta þingmenn að hafa i huga að mikilvægt er að 
skipa fleiri nefndarmenn eða starfsmenn til kærunefndarinnar, timabundið eða varanlega. 
18. gr. frumvarpsins kveður á um að Ráðherra er heimilt að setja ákvæði í reglugerð um 
nánari framkvæmd laga þessara, er varða starfsemi kærunefndar jafnréttismála eða 
starfsemi Jafnrétttistofu þegar kemur að eftirliti með lögum þess.

Við viljum einnig réttilega beina athygli fulltrúa allsherjar- og menntamálanefndar á að 
málsmeðferð fyrir kærunefndinni skal að jafnaði vera skrifleg og er venjan hér á landi að 
málsmeðferðin sé á islensku. Mikilvægt er að hafa í huga mismunandi kunnáttu á íslenskri 
tungu eða ensku, eða getu/hæfni til þess að geta komið frá sér skriflegu erindi til 
kærunefndar. Mikilvægt er að tryggja að allir sem þurfa að leita til kærunefndarinnar verði 
gert kleift að leita þar án þess að þurfa að greiða fyrir þjönustu túlka- eða skjalaþyðenda, þar 
sem það gæti takamarkað aðgengi þeirra til að kæra og þar með skerða réttindi þeirra.

Um 8. - 10. gr. frumvarpsins III. Kafli Bann við mismunun:

Samtök kvenna af erlendum uppruna fagnar því að hvers kyns mismun á öllum sviðum 
samfélagsins, utan vinnumarkaðar skuli vera skilgreint og víðtækt. Það samræmist 12. gr. 
formála kynþáttamisréttistilskipunarinnar þar sem segir að til þess að unnt sé að tryggja 
þröun lyðræðislegs og umburðarlynds samfélags sem geri öllum kleift að vera virkir
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þátttakendur, öháð kynþætti eða etniskum uppruna, sé nauðsynlegt að setja löggjöf sem 
nær lengra en inn á svið vinnuréttar. í III. kafla frumvarpsins er þö sérstaklega fjallað um 
bann við mismunun i tengslum við ákveðna þætti, þ.e. félagslega vernd (8. gr.), vörukaup og 
þjönustu (9.gr.) og i skölum og á uppeldisstofnunum (10. gr.). Samtök kvenna af erlendum 
uppruna telur það ekki ákjósanleg að breyta ákvæðunum i frumvarpinu því mikilvægt er að 
varðveita gildi laganna á öllum sviðum samfélagsins.

Um 16. - 17. gr. frumvarpsins IV. Viðurlög

I16. gr. frumvarpsins fjallar um að sá sem með saknæmum og ölögmætum hætti brjöti gegn 
lögum þessum sé skaðabötaskyldur vegna fjártjöns og miska samkvæmt almennum reglum. í 
17. gr. frumvarpsins fjallar um sektir.

Að lokum viljum við í Samtökum kvenna af erlendum uppruna varpa ljósi á stöðu þeirra sem 
telja á sér brotið. Við teljum að frumvarp til laga um jafna meðferð óháð kynþætti og 
þjóðernisuppruna mikilvægt skref í rétta átt en það er það okkur skoðun að ekki sé 
nægilega vel hugað að hvort tryggð séu raunveruleg úrræði fyrir þá sem telja á sér brotið. 
Við höfum áhyggjur af því hvort Jafnréttistofnun og kæranefnd jafnréttismála hafa burði til 
þess að sinna hlutverki virkrar eftirlitsstofnunar. Samkvæmt frumvarpi er kærunefnd 
jafnréttismála aðeins ætlað að kveða upp úrskurði um það hvort brotið hafi verið gegn 
lögunum og er nefndinni ekki hemilt að ákveða greiðslu skaðabóta. Samtök kvenna af 
erlendum uppruna telur framvarp til laga vera mikilvægt mannréttindamál og hvetur 
fulltrúar allsherjar- og menntamálanefndar að skoða stofnun sjálfstæðrar 
mannréttindastofnunar. Slík mannréttindastofnun mundi uppfylla kröfur sem gerðar eru til 
slíkra stofnana í svokölluðum Parísarviðmiðum sem samþykkt voru á allsherjarþingi 
Sameinuðu þjóðanna árið 1993. Við teljum mikilvægi þess að sett verði á fót slík sjálfstæð 
mannréttindastofnun sem hafi það hlutverk að efla og vernda mannréttindi hér á landi 
samkvæmt stjórnarskrá, lögum, alþjóðasamningum og öðrum alþjóðlegum skuldbindingum.

Virðingarfyllst,

f.h. Samtök kvenna af erlendum uppruna, 

Nichole Leigh Mosty, ráðgjafi innan samtakanna. 

Angelique Kelley, formaður.
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