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Barnaheill

Umsögn Barnaheilla -  Save the Children á Íslandi um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 (um lengingu fæðingarorlofs)

Barnaheill - Save the Children á Íslandi fagna fram kom nu frum varp i um lengingu fæ ðingarorlofs. 

Lenging fæ ðingarorlofs yrð i m ikil ré tta rbót fy rir börn og fore ld ra á Íslandi. M ik ilvæ gt er að stuðlað 

sé að því að báð ir fo re ld ra r nýti þann rétt sem þeim er tryggður með lögum, en slíkt er barninu 

fy rir bestu. Barnaheill vilja þó leggja til að sú lenging sem stefnt er að í frum varp inu tak i gildi að 

hluta til nú strax á árinu 2018. Lenging fæ ðingarorlofs í 12 m ánuði hefur staðið til í nokkur ár og 
áður samþykkt lög um slíkt hafa verið afturkölluð. Því telja Barnaheill að lenging fæðingarorlofs 

þoli enga bið.

Barnaheill - Save the Children á Íslandi telja afar m ikilvægt að öll börn fái notið samvista fo re ld ris í 

12 m ánuði óháð stöðu fore ldra þess, eða hvort barnið eigi einungis e itt fore ldri. Rétturinn á að 

vera barnsins og m ikilvægt að hagsmunir þess séu fyrst og frem st hafð ir að leiðarljósi. Því telja 

Barnaheill að rýmka eigi rétt til fram sals á m illi fore ldra. Ef annað fore ld rið  getur ekki e inhverra 

hluta vegna nýtt rétt sinn til fæ ðingarorlofs, skuli vera hægt að fram selja þann rétt til hins 

foreldris ins. Sam tökin telja þó afar m ikilvægt að þessi ré ttu r sé aðeins ve ittu r í 

undantekn ingartilfe llum  og að meginreglan sé sú sem lögð er til í frum varp inu. Einnig vilja 

sam tökin benda á í þessu samhengi að tryggja þarf réttind i barna einstæ ðra fore ldra þar sem hitt 

fo re ld rið  er ekki til staðar þannig að þau fái jafnan tím a með fore ld ri á við önnur börn.

Þau tilfinn ingatengsl sem myndast m illi barns og fore ld ris á fyrsta ári barnsins eru grunnurinn að 

öðrum  tilfinn inga- og fé lagstengslum  síðar á ævinni. Lög um fæ ðingar- og fo re ld rao rlo f þurfa að 

taka m ið af þessu.

M eð lengingu fæ ðingarorlofs er ja fn fram t styttri tím i frá því að orlo fi lýkur, þar til barn fæ r 

leikskólavist. Barnaheill vilja því ja fn fram t leggja áherslu á m ikilvægi þess að unnið sé að því, í 

sam starfi við sveitarfé lög, að tryggja börnum  örugga vistun á vegum þess sveitarfélags sem þau 

búa í strax að fæ ðingar- eða fo re ld rao rlo fi loknu og þannig skapist ekki óvissuástand um umönnun 

barnsins, eins og nú er.

Barnaheill m inna á rétt barna til bestu mögulegu lífsskilyrða án m ism ununar eins og hann b irtist í 

barnasáttm ála Sameinuðu þjóðanna. Samkvæmt honum ber að tryggja börnum  sérstakt öryggi og 

vernd og að þau njóti jafnræðis. Liður í því er að tryggja öllum  börnum  umönnun fore ld ra sinna í 

12 m ánuði frá fæðingu og svo öruggt úrræði á vegum sveitarfélaga þegar fæ ðingarorlo fi lýkur.

Barnaheill - Save the Children á Íslandi leggja áherslu á þá grundvallarreglu barnaréttarins og 

barnasáttm ála Sameinuðu þjóðanna að ávallt beri að hafa hag og þarfir barnsins að le iðarljósi 

þegar m álefn i þess eru ráðin, sama hver þau eru.
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