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Umsögn um 14. mál 151. Löggjafarþings: Jöfn staða og jafn réttur kynjanna

Fyrir Alþingi liggur til umfjöllunar frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. 
Jafnréttisráð gerir eftirfarandi athugasemdir við 24. grein frumvarpsins sem fjallar um 
Jafnréttisráð. Í Jafnréttisráði sitja fulltrúar aðila vinnumarkaðarins, sveitarfélaga og ýmissa 
félagasamtaka og stofnana. Það er álit Jafnréttisráðs að þessir aðilar séu betur til þess fallin að 
fjalla um áhrif nýrra laga á þau og þeirra jafnréttisstarf fremur en að Jafnréttisráð skili frá sér 
ítarlegri heildarumsögn um hlutverk sitt og skipan í nýjum kynjajafnréttislögum. Í Jafnréttisráði 
hefur þó skapast töluverð umræða um hlutverk og skipan Jafnréttisráðs sem vert er að greina frá 
í þessari umsögn.

Jafnréttisráð hefur að miklu leyti misst hlutverk sitt sem ráðgefandi vettvangur fyrir stjórnvöld 
um jafnréttismál, eftir því sem aðrar stofnanir á sviði jafnréttismála hafa styrkst og tekið við 
ráðgefandi hlutverki. Má í því samhengi benda á stofnun Jafnréttisstofu árið 2000 og stofnun 
sérstakrar skrifstofu jafnréttismála í forsætisráðuneytinu 2018. Síðustu árin hefur æ minna verið 
leitað til ráðsins eftir ráðgjöf og við framkvæmd verkefna.

Ýmsir fulltrúar í Jafnréttisráði tóku þátt í vinnuhópum við undirbúning lagafrumvarpsins, flest fyrir 
hönd þeirra stofnana og samtaka sem þau starfa hjá eða eru í forsvari fyrir, en formaður tók 
einnig þátt fyrir hönd Jafnréttisráðs. Í umræðum í undirbúningshópi sem fjallaði um hlutverk 
jafnréttisráðs kom skýrt fram sú afstaða að ráðið hefði óljósu hlutverki að gegna og að vægi þess 
sem samráðsvettvangs fyrir stjórnvöld væri óverulegt. Koma tvenn sjónarmið þar helst til: 
Fulltrúar aðila vinnumarkaðarins taka mismikinn þátt í starfi ráðsins og telja samráð í 
verkefnahópum sem hafa verið skipaðir á vegum stjórnvalda í sértækari verkefnum mun 
skilvirkara. Þá eru áhersluatriði frjálsra félagasamtaka sem starfa að kynjajafnrétti og sitja í ráðinu 
og fulltrúa vinnumarkaðarins oft ólík og því lítil samstaða. Engu að síður töldu fulltrúar beggja 
hópa að vettvangur þar sem þessir hópar gætu hist og deilt hugmyndum og unnið að 
sameiginlegum markmiðum væri gagnlegur og jafnrétti kynjanna til framdráttar.

Í hópnum kom fram sú hugmynd að stofna til reglulegs samráðs, þar sem fulltrúar 
vinnumarkaðarins, sveitarfélaga, ásamt frjálsum félagasamtökum sem vinna að 
kynjajafnréttismálum gætu hist. Þar af væri a.m .k. einn árlegur fundur með ráðherra 
jafnréttismála. Þetta samráð telur Jafnréttisráð að gæti verið skipulagt af skrifstofu jafnréttismála 
í forsætisráðuneyti, frekar en Jafnréttisráði.

Tvö meginverkefni Jafnréttisráðs sl. ár hafa verið veiting jafnréttisviðurkenningar og 
undirbúningur Jafnréttisþings. Bæði þessi verkefni telur ráðið að mætti fela skrifstofu



jafnréttismála án þess að nokkur skaði hlytist af. Stofnun samráðsvettvangs, eins og lagt er til í 
frumvarpinu, gæti orðið frjór vettvangur sem gæti nýst bæði stjórnvöldum, aðilum 
vinnumarkaðsins og frjálsum félagasamtökum vel við að móta stefnu til framtíðar og finna 
sameiginlegar leiðir að þeim markmiðum.

Jafnréttisráð vill ítreka mikilvægi þess að stjórnvöld eigi í virku samráði um jafnréttismál við aðila 
vinnumarkaðarins, sveitarfélög og frjáls félagasamtök sem starfa að kynjajafnrétti um 
jafnréttismál, og að gagnvirk samskipti séu í boði fyrir hagsmuna- og baráttuhópa.
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