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Efni: Umsögn félagsins Femínísk fjármál um frumvarp til laga um 
fjáraukalög 2020, 724. mál, 150. löggjafarþing

Félagið Femínísk fjármál fagnar því að félagslegar aðgerðir hafi verið metnar út frá áhrifum á 
jafnrétti kynjanna, og eru með frumvarpi þessu stigin mikilvæg skref við innleiðingu á kynjaðri 
fjárlagagerð. Á sama tíma gerum við athugasemdir við það að einungis hluti af aðgerðum 
frumvarpsins séu metnar út frá jafnréttisáhrifum, en sá hluti sem er metinn eru einmitt „mjúku“ 
stefnumálin. Staða kynjanna er oft sýnilegust hvað varðar félagsleg málefni, en það er 
mikilvægt að hafa kynja- og jafnréttissjónarmið til hliðsjónar við alla ákvarðanatöku og 
stefnumótun. Staðreyndin er sú að allar fjárhagslegar ákvarðanir hins opinbera hafa ólík áhrif 
á ólíka hópa - ekki bara þær sem varða félagsleg málefni.

Margar góðar aðgerðir eru í frumvarpinu, s.s. aðgerðir gegn heimilisofbeldi, ofbeldi gegn 
börnum og félagslegur og fjárhagslegur stuðningur við fjölskyldur. Félagið vill þó árétta að 
mikið veltur á útfærslu aðgerðanna og að stjórnvöld þurfa að gera nauðsynlegar ráðstafanir til 
að ganga úr skugga um þær stuðli að jafnrétti. Félagið tekur heils hugar undir með því sem 
segir í frumvarpinu að skerðing þjónustu við fötluð og langveik börn vegna COVID-19 kann að 
hafa neikvæð áhrif á atvinnuþátttöku foreldra, sérstaklega mæðra, og því mikilvægt að 
þjónustan standi aftur til boða eins fljótt og mögulegt er.

Tillögur um sérstakan launaauka i formi eingreiðslu til framlínustarfsfólks er góðar. Félagið 
gagnrýnir þó hvernig framlínustarfsfólk er skilgreint - eða í raun ekki skilgreint. Fleiri 
starfsstéttir en þær sem hafa þurft að nota sérstakan hlífðarbúning hafa staðið í framlínunni í 
baráttunni við faraldurinn. Í þessu samhengi er vert að benda á starfsfólk á hjúkrunarheimilum 
sem hafa lagt mikið á sig til að tryggja öryggi og heilsu íbúa og aðra sem sinna umönnun. 
Margt starfsfólk hefur sett sjálft sig í hálfgerða sóttkví til að draga úr líkum á því að smita íbúa 
af veirunni, og þannig sett sitt persónulega líf til hliðar til að tryggja öryggi viðkvæmra hópa 
sem þau vinna með. Einnig er vert að benda á það starfsfólk sem hefur haldið uppi starfsemi 
í leik- og grunnskólum landsins og unnið þrekvirki í þeim efnum.

Félagið gerir enn fremur athugasemd við umræðu um aðhald í ríkisfjármálum í frumvarpinu 
og varpar Ijósi á mikilvægi þess að niðurskurður í opinberum fjármálum komi ekki til með að 
bitna á þeim hópum sem sinna að bróðurparti þeirra ólaunuðu umönnunarstarfa sem innt eru 
af hendi í samfélaginu, en oftast hvílir slík ábyrgð á herðum kvenna. Mikilvægt er að 
stjórnvöld endurhugsi hvernig samfélagi við viljum búa í áður en boðaðar eru aðgerðir um 
aðhald sem koma niður á opinberri velferðar- og heilbrigðisþjónustu eins og hefur gerst svo 
oft áður. Slíkur niðurskurður hefur ekki aðeins áhrif á starfsfólk þess geira og þau sem þurfa 
á þjónustunni að halda heldur hefur hann gífurlega áhrif á kynjajafnrétti. Þörfin fyrir umönnun 
verður alltaf til staðar og mun þá óhjákvæmilega færast inn á heimilin og langoftast í fang 
kvenna. Ummönnunarbyrði á Íslandi virðist nú þegar vera meiri en víða annars staðar í 
Evrópu samkvæmt evrópsku vinnumarkaðsrannsókninni árið 2018.

Viðringarfyllst,
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