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Umsögn stjórnar Ungra athafnakvenna við tillögu til þingsályktunar um áætlun fyrir árin 
2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess -  409. mál, 149. lþ.

Stjórn Ungra athafnakvenna 2018-2019 fagnar þingsályktunartillögu þessari um áætlun fyrir árin 
2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess en vill koma á framfæri eftirfarandi 
athugasemdum við aðgerðarpunkt A.9. um vitundarvakningu um einelti og ofbeldi á vinnustöðum:

1. Stjórn Ungra athafnakvenna telur það óásættanlegt að markmið tillögunnar sé einungis að 
60% vinnustaða á innlendum vinnumarkaði skuli hafa gert skriflega áætlum um öryggi og 
heilbrigði á vinnustað fyrir lok ársins 2020. Til þess að útrýma því meini sem áreitni og 
ofbeldi á vinnumarkaði er þá er nauðsynlegt að allir þar taki þátt, ekki einungis hluti hans.

2. Stjórn Ungra athafnakvenna gagnrýnir harðlega það fjármagn sem setja á í verkefnið en 
samkvæmt kostnaðaráætlun aðgerðarpunktar A.9. á einungis að setja 20 milljónir í 
verkefnið árin 2020-2021. Í kjölfar #MeToo er ljóst að umfang vandans og afleiðingar hans 
gefa tilefni til að leggja meira fé í að sporna við ofbeldismenningu. Áreitni á vinnustöðum 
getur verið partur af vinnustaðamenningu þar sem gerendur þurfa oft ekki að axla ábyrgð 
á meðan þolendur upplifa meðal annars vanlíðan, hræðslu og vonleysi. Stjórn Ungra 
athafnakvenna telur að ekki sé hægt að tryggja fullnægjandi fræðslu til vinnustaða miðað 
við þetta fjármagn og að tilgangur þingsályktunartillögunnar eigi þá á hættu að missa mark 
sitt.

3. Stjórn Ungra athafnakvenna leggur til að þeir vinnustaðir sem sýnt geti fram á skriflega 
áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað, ásamt aðkomu óháðs fagaðila við framgöngu 
slíkra mála, fái einhverskonar viðurkenningu frá Vinnueftirlitinu þess efnis.

Af frásögnum fjölda Íslendinga í tengslum við #vinnufriður er ljóst að baráttunni í kringum 
#MeToo er hvergi nærri lokið og að eftirfylgni er víða ábótavant. Það er nauðsynlegt að allir 
vinnustaðir fái fullnægjandi fræðslu varðandi ofbeldi og áreitni á vinnustað ásamt því að aðkoma 
óháðra fagaðila við framgöngu slíkra mála og vernd þeirra sem stíga fram sé tryggð. Stjórn Ungra



athafnakvenna telur kostnaðaráætlunina jafnframt vanáætlaða og bendir á að til að 
aðgerðaráætlunin nái raunverulegum árangri þarf, frá upphafi, að tryggja verkefninu nægt 
fjármagn.

Það er gríðarlega mikilvægt að stjórnvöld styðji áfram þá samfélagsbreytingu sem er að eiga sér 
stað með staðföstum og kraftmiklum hætti. Stjórn Ungra athafnakvenna lýsir hér með yfir fullum 
samstarfsvilja til að ná þeim markmiðum sem að áætlun þessi setur.
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