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Efni: Umsögn Femínistafélags Háskóla Íslands um frumvarp til laga um breytingar á 
lögum um virðisaukaskatt, nr.50/1988, með síðari breytingum (tíðavörur og 
getnaðarvarnir), þingmál 52, 149. löggjafarþing.

Femínistafélag Háskóla Íslands fagnar því að þetta frumvarp sé loksins komið til efnislegrar 
umræðu. Félagið hefur fylgst með framgangi þess síðastliðin tvö ár og vonast til þess að það fái 
brautargengi að þessu sinni. Hver mánuður skiptir íslenskar konur máli þegar kemur að kostnaði 
tengdum getnaðarvörnum og tíðavörum. Sú einfalda aðgerð að færa getnaðarvarnir og 
tíðavörur úr efra virðisaukaskattsþrepinu niður í það neðra er stórt skref í áttina að því að létta 
þá efnahagslegu byrgði kvenna sem þær bera umfram karlmenn líffræði sinnar vegna.

Getnaðarvarnir
Við fögnum því að með frumvarpinu verði getnaðarvarnir settar í lægra virðisaukaskattsþrepið. 
Áhrifin á kynheilsu Íslendinga verða vafalaust mjög jákvæð. Sérstaklega mun þetta hafa jákvæð 
áhrif á konur þar sem flestum tegundum getnaðarvarna er beint að konum.

Tíðavörur
Á öðrum Vesturlöndum hefur komið skýrt í Ijós að túrfátækt er þar staðreynd. Túrfátækt (e. 
period poverty) er það þegar stúlkur og konur verða af þátttöku í samfélaginu vegna þess að 
þær hafa ekki aðgang að tíðavörum sökum fátækar. Í Bretlandi er áætlað að ein af hverjum tíu 
ungum konum (ein af hverjum sjö í Lundúnum) finni til túrfátæktar sem verði það oft til þess að 
þær missa úr námi. Hérlendis ættum við að getað ályktað að vandamál túrfátæktar sé ekki 
öðruvísi hér farið en í viðmiðunarlöndum.

Við leggjum til þess að orðinu ,,álfabikar”, sem er sérstök tegund tíðabikara, verði skipt úr fyrir 
víðara hugtakið ,,tíðabikar” í greinargerðinni.



Fullbúnar snyrtingar
Í reglugerð Umhverfisráðuneytisins um hollustuhætti (941/2002) er ,,fullbúin snyrting” skilgreind 
á eftirfarandi hátt:

,,Fullbúin snyrting er sérstakt snyrtiherbergi með vatnssalerni og 
handlaug með heitu og köldu vatni, spegli, sápu og handþurrkum.”

Við lítum svo á að tíðavörur séu nauðsynlegar hreinlætisvörur sem aðgengilegar ættu að vera á 
öllum snyrtingum, hvort sem það er gegn gjaldi eður ei. Eðlilegast teljum við vera að sama 
gjaldfrjálsa aðgengi væri að þeim eins og að salernispappír og sápu. Fjöldi skóla og vinnustaða 
bjóða þegar upp á einnota tíðavörur á snyrtingum sínum og hefur það gefist mjög vel. Oftast í 
einföldum körfum.

Við leggjum því til þess að hugtakið ,,fullbúin snyrting” verði skilgreint í lögum á eftirfarandi hátt:

,,Fullbúin snyrting er sérstakt snyrtiherbergi með vatnssalerni og 
handlaug með heitu og köldu vatni, spegli, sápu, salernispappír, 
einnota tíðavörum, og handþurrkum.’’

Við teljum að þetta skref myndi gera almenningsrými á Íslandi að rýmum sem gera frekar ráð 
fyrir konum og líkömum þeirra í samfélaginu. Þetta myndi verða til þess að stúlkur og konur sem 
upplifa túrfátækt gætu stundað nám, vinnu, og frístundir áhyggjulausar. Einnig yrði þetta til þess 
að konur sem fari óvænt á blæðingar geti brugðist við þeim í nærumhverfi sínu án þess að þurfa 
að fara utan skóla, vinnustaðar, eða þess rýmis þar sem þær eru í leit að tíðavörum.

Sýnileiki tíðavara myndi einnig gera þær að eðlilegri hlutum, sem myndi minnka með tímanum 
tíðarskömm (e. period shame). Sem er hugtak um það þegar samfélagið, sem og stúlkur og 
konur sjálfar, líta á blæðingar sem skammarlegan hlut. Það verður til þess að umræða um og 
þekking á blæðingum og tíðarhring kvenna er takmarkaður. En það að hafa þekkingu á og getað 
talað um eigin líkama og þarfir er grunnur þess að getað fylgt eftir eigin mannréttindum 
byggðum á sjálfsákvörðunarrétti yfir eigin líkama og rétti til heilsu.

Við vonumst með þessum tillögum til þess að Ísland getum tekið ákvörðun um að vera framsýnt 
kvenvinsamlegt samfélag á heimsmælikvarða sem gerir ráð fyrir því að konur getu verið fullir 
þátttakendur á öllum sviðum samfélagsins og að við takmörkum þátttöku helmings þjóðarinnar 
ekki við lélegt aðgengi að hreinlætisvörum.

Virðingarfyllst,
Fyrir hönd Femínistafélags Háskóla Íslands,

Sandra Kristín Jónasdóttir, Silja Ástudóttir, Elísabet Ólöf Björgvinsdóttir, Margrét Steinunn 
Benediktsdóttir, Birta Rós Antonsdóttir og Sólveig Daðadóttir.


