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Þakkir 
 
PROGRESS 
 
Útgáfa þessi er styrkt af vinnu- og félagsmálaáætlun ESB, PROGRESS (2007-2013) sem stýrt er 
af skrifstofu framkvæmdastjórnar ESB á sviði atvinnu- og félagsmála. Meginmarkmið 
áætlunarinnar er að veita fjármagni til verkefna sem stuðla að markmiðum Evrópusambandsins 
á sviði jafnréttis-, félags- og vinnumála og hafa verið tilgreind í Lissabon-áætluninni.  

 
PROGRESS-áætlunin miðar að því að styrkja hagsmunaaðila við að koma markmiðum ESB á 
sviði atvinnu- og félagsmála í framkvæmd í aðildarríkjunum 27, í EES/EFTA-ríkjunum og ríkjum 
sem hafa formlega stöðu umsóknarlanda og löndum sem hyggjast sækja um aðild. Markmiðið 
er að tryggja að framlag ESB til aðgerða sem stuðla að atvinnusköpun og samfélagi án 
aðgreiningar nýtist sem best, en til  þess vinnur PROGRESS að því að: 
 

-   afla þekkingar á þeim sviðum sem áætlunin nær til og styrkja ráðgjafarstarf, 
- fylgjast með framkvæmd löggjafar og stefnumiða ESB í þátttökulöndunum, 
- stuðla að því að ríki læri hvert af öðru á þeim sviðum sem PROGRESS nær til, 
- koma sjónarmiðum hagsmunaaðila og samfélagsins í heild á framfæri. 

 
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu áætlunarinnar: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId= en&catId=327. 
 
Efni ritsins endurspeglar ekki endilega viðhorf skrifstofu framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins á sviði atvinnu- og félagsmála. 
 

Handbókin 
 

Handbók þessi var samin af Human European Consultancy (HEC) í samvinnu við Migration 
Policy Group (MPG).  
 
Human European Consultancy stýrir og framkvæmir verkefni fyrir viðskiptavini á við stofnanir 
ESB, svo sem grundvallarréttindastofnunina, og aðrar alþjóðastofnanir. Helstu málaflokkar eru 
mannréttindi, jafnréttismál, uppbygging borgaralegs samfélags og bætt aðferðafræði við 
verkefnastjórnun og mat á framfylgd. Meðal þjónustu sem HEC veitir eru m.a. rannsóknir í ESB, 
skipulagning funda og ráðstefna og námskeiðaraða um félagsleg réttindi, vinnumál og 
mannréttindi. www.humanconsultancy.com. 
 
Migration Policy Group er sjálfstæð stofnun sem vinnur að stefnumörkun á sviði fólksflutninga, 
fjölbreytileika samfélagsins og jafnréttis. Stofnunin stuðlar að mannréttindavernd með því að 
auðvelda skoðanaskipti hagsmunaaðila á öllum sviðum samfélagsins og knýja á um virkar 
aðgerðir til að byggja betra samfélag. MGP hefur unnið fjölda kannana og rannsókna og 
skipulagt þjálfun gegn mismunun, m.a. fyrir jafnréttisstofnanir, félagasamtök, opinbera 
starfsmenn o.fl. MPG heldur einnig utan um fjölda sérfræðingateyma á þessum sviðum, t.d. 
sem stjórnandi teymis um bann við mismunun heldur MPG utan um verkefni sem fjalla um 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?lang
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framkvæmd löggjafar á sviði jafnréttis og innleiðingu ESB-réttar og skýrslugerð, 
sambanburðarrannsóknir o.fl. www.migpolicygroup.com. 
 
Handbók þessi er hluti Evrópuverkefnisins Jafnrétti og bann við mismunun; Námskeið fyrir 
frjáls félagasamtök og stéttarfélög – VT/2010/007 sem miðar einkum að samningu 
kennsluefnis til að styrkja félagasamtök og stéttarfélög í baráttu þeirra gegn mismunun.  
 
Verkefnið miðar sérstaklega að því að auka áhrif og skilvirkni félagasamtaka og stéttarfélaga í 
starfi þeirra í tengslum við innleiðingu og fræðslu um stefnumið stjórnvalda á sviði jafnréttis og 
banns við mismunun. Meginhlutinn felst í námskeiðum sem haldin verða í öllum löndunum 32.  
 
Meginmál handbókarinnar byggir á reynslu og efni sem þróað var sem hluti af fyrri 
Evrópuverkefnum unnum af HEC og MPG, s.s. Kortlagning á getu félagasamtaka sem berjast 
gegn mismunun (e. Mapping capacity of civil society dealing with anti-discrimination) 
(VT/2004/45) og Mismunun og fjölbreytniþjálfun (e. Anti-discrimination and diversity training) 
(VT/2006/009). Kaflarnir voru samdir á grundvelli þarfagreiningar sem fram fór í febrúar 2011 í 
öllum þátttökulöndunum. 

 
SÉRFRÆÐINGATEYMIÐ 
 
Verkefnisstjórnun: Isabelle Chopin (MPG), Uyen Do (MPG), Ivette Groenendijk (HEC) og Marcel 
Zwamborn (HEC). 
 
Höfundar handbókar og aðstoð við innlenda sérfræðinga: Łukasz Bojarski, Isabelle Chopin, 
Barbara Cohen, Uyen Do, Lilla Farkas og Romaniţa Iordache. 
 
Utanumhald á Íslandi: Mannréttindaskrifstofa Íslands. 
Sérfræðingar: Brynhildur Flóvenz, Guðrún D. Guðmundsdóttir og Margrét Steinarsdóttir. 
  

http://www.migpolicygroup.com/
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INNGANGUR  

Handbók þessi er hluti Evrópuverkefnisins Jafnrétti og bann við mismunun; Námskeið fyrir 
frjáls félagasamtök og stéttarfélög – VT/2010/007. Verkefnið er unnið í 32 Evrópulöndum 
(aðildarríkjum ESB, EES/EFTA (Liechtenstein, Noregi og Íslandi), ríkjum sem sótt hafa um aðild 
að ESB (Tyrklandi, Makedóníu og Króatíu) og Serbíu sem tilvonandi umsóknarlandi.1 

Framkvæmdastjórn ESB átti frumkvæði að verkefninu sem fjármagnað er af félags- og 
vinnumálaáætlun sambandsins – PROGRESS. Human European Consultancy og Migration Policy 
Group annast framkvæmdina ásamt innlendum samstarfsaðilum í löndunum 32. Markmið 
verkefnisins er að styrkja starf samtaka sem vinna að jafnréttismálum með því að þróa fyrir þau 
sérstakt kennsluefni og halda námskeið um jafnrétti og bann við mismunun í öllum 
þátttökulöndunum.  

Frjáls félagasamtök og stéttarfélög hafa mikilvægu hlutverki að gegna til að tryggja að 
jafnréttislöggjöf sé þekkt og að henni sé framfylgt í raun. Þau skipta höfuðmáli þegar kemur að 
því að vekja samfélagið til vitundar um mismunun, þau ljá þolendum mismununar rödd, kynna 
fólki réttindi sín og aðstoða það við að ná fram rétti sínum. 

Handbókin er ætluð þeim sem standa að námskeiðunum í hverju landi. Handbókinni er einnig 
ætlað að aðstoða frjáls félagasamtök og stéttarfélög í starfi sínu gegn mismunun. Fulltrúar 
fjölda ólíkra samtaka munu taka þátt í námskeiðunum; þeir munu koma frá samtökum sem 
berjast gegn mismunun á breiðum grunni, s.s. mismunun vegna kynþáttar eða 
þjóðernisuppruna (þar á meðal Róma), trúar eða lífsskoðunar, aldurs, fötlunar og kynhneigðar. 
Enda þótt kynferði sé ekki tiltekið sérstaklega þá ber að samþætta kynjasjónarmið í allar 
aðgerðir. 

Handbókin byggir á reynslu og efni sem þróast hefur í fyrri Evrópuverkefnum sem fjármögnuð 
voru af ESB, s.s. Kortlagning á getu félagasamtaka sem berjast gegn mismunun (e. Mapping 
capacity of civil society dealing with anti-discrimination) (VT/2004/45) og Mismunun og 
fjölbreytniþjálfun (e. Anti-discrimination and diversity training) (VT/2006/009). Í verkefnunum 
fólst m.a. greining á stöðu og getu samtaka sem berjast gegn mismunun, þróun fræðsluefnis og 
námskeiðahald til að auka þekkingu og styrkja jafnréttisstarf. 

Þetta verkefni miðar sérstaklega að því að auka áhrif og skilvirkni félagasamtaka og 
stéttarfélaga í starfi þeirra í tengslum við innleiðingu og fræðslu um stefnumið stjórnvalda á 
sviði jafnréttis og banns við mismunun. Í handbókinni er að finna stutta kynningu á Evrópurétti, 
þ. á m. yfirlit yfir meginreglur og réttarheimildir ESB sem varða mismunun. Fjallað er um 
hlutverk stofnana ESB (Evrópuþingsins, ráðsins, framkvæmdastjórnarinnar, Evrópudómstólsins 
og Grundvallarréttindastofnunarinnar) á sviði jafnréttismála og lýst er sérstaklega mikilvægu 
hlutverki frjálsra félagasamtaka við þróun og innleiðingu stefnu og löggjafar á sviði jafnréttis og 
banns við mismunun.  

Samhliða handbókinni var gerð könnun í öllum þátttökuríkjunum 32 til að leggja mat á þarfir og 
sérstöðu hvers lands. Á grundvelli þarfagreiningarinnar voru svo valdir eftirfarandi kaflar í 
handbókina sem ættu að endurspegla þarfir og aðstæður á Íslandi: 1. Upplýsingasöfnun og 
áætlanagerð, 2. Eftirlit, 3. Hagsmunagæsla og 4. Ástandskönnun. 

                                                 
1 Liechtenstein og Lúxemborg eru ekki þátttakendur í verkefninu þar sem félagasamtök fengu þjálfun á annan hátt. Serbía fékk 
formlega stöðu umsóknarlands 2. mars 2012. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
http://www.migpolgroup.com/
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1 LYKILHUGTÖK: STOFNANARAMMI ESB OG LÖGGJÖF GEGN 
MISMUNUN 

Markmið þessa hluta: 

 Að þátttakendur öðlist grunnþekkingu á Evrópurétti og stofnunum ESB sem snerta 

mismunun og jafnrétti. 

 Að þátttakendur öðlist skilning á hugtakinu mismunun eins og það birtist í 
Evrópurétti. 

1.1 Kynning á Evrópusambandinu 

Evrópusambandið (ESB) samanstendur af 27 aðildarríkjum sem hafa afsalað sér hluta 

fullveldisins − eða löggjafarvaldsins − til sambandsins. Aðildarríki ESB eru Austurríki, Belgía, 

Búlgaría, Kýpur, Tékkland, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland, Þýskaland, Grikkland, 

Ungverjaland, Írland, Ítalía, Lettland, Litháen, Lúxemborg, Malta, Holland, Pólland, Portúgal, 

Rúmenía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð og Bretland. 

Að auki hafa Ísland, Makedónía (fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu), Serbía og Tyrkland formlega 

stöðu aðildarríkja. Aðildarsamningur Króatíu var undirritaður í desember 2011 og ef öll 

aðilarríki ESB fullgilda hann þá mun Króatía verða 28. ríki Evrópusambandsins 1. júlí 2013. ESB 

stendur einnig í samningaviðræðum við önnur möguleg umsóknarlönd sem eru Albanía, Bosnía 

og Hersegóvína, Kósóvó, samkvæmt ályktun Öryggisráðs SÞ nr. 1244 og Svartfjallaland. 

 

1.1.1 Stofnanir ESB og aðgerðir til að koma á jafnrétti 

Fimm Evrópustofnanir hafa einkum hlutverki að gegna í baráttunni gegn mismunun innan 

ESB2: 

 Evrópuþingið (rödd almennings í Evrópusambandinu). 

 Ráð Evrópusambandsins ( fulltrúi aðildarríkja). 

 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (framkvæmdavald fyrir sameiginlega hagsmuni 

ESB). 

 Evrópudómstóllinn (framfylgir ESB-rétti). 

 Grundvallarréttindastofnun ESB (aðstoðar stofnanir og aðildarríki, m. a. með 

sérfræðiaðstoð þegar ESB-löggjöf er innleidd). 

A. Evrópuþingið 

Þingið hefur þrjú meginhlutverk: 

                                                 
2
 Aðgerðir gegn mismunun utan ESB falla undir utanríkisstefnu sambandsins sem stýrt er af 

utanríkismálafulltrúa (High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy) sem 
skipaður er af Ráði ESB. Fulltrúinn hefur utanríkismálaskrifstofu ESB sér til fulltingis (European External 

Action Service). Sjá nánar á heimsíðu skrifstofunnar: http://eeas.europa.eu/background 
/organisation/index_en.htm. 
 

http://eeas.europa.eu/background%20/organisation/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/background%20/organisation/index_en.htm
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 Þingið deilir löggjafarvaldinu með Ráðinu. 

 Það annast lýðræðislegt eftirlit með öllum stofnunum ESB, sérstaklega með 

framkvæmdastjórninni. Þingið hefur vald til að samþykkja eða hafna tilnefningu 

fulltrúa í framkvæmdastjórnina og hefur rétt til að ávíta hana í heild sinni. 

 Það deilir valdi á fjárlögum ESB með Ráðinu. Að loknum samningaviðræðum þarf 

samþykki þingsins til þess að fjárlög sambandsins öðlist gildi. 

Allsherjarfundir eru haldnir mánaðarlega í Strassborg þar sem þingið hefur aðsetur. 

Þingnefndafundir og auka þingfundir eru haldnir í Brussel en stjórnsýsluskrifstofur eru í 

Lúxemborg. 

Evrópuþingmenn eru 736. Þeir eru kosnir í beinum, almennum kosningum á fimm ára fresti. 

Allir borgarar ESB geta boðið sig fram til þingsins og mega kjósa í því aðildarríki þar sem þeir 

búa. Nefndum er komið á fót til að fjalla um einstaka málaflokka. Sérstakar nefndir fást við 

atvinnu- og félagsmál; réttindi kvenna og kynjajafnrétti; utanríkismál og borgaraleg réttindi, 

dóms- og innanríkismál. Kærunefnd fjallar um kvartanir einstaklinga sem álíta að brotið hafi 

verið á lögvörðum réttindum sínum innan ESB. 

B. Ráð Evrópusambandsins (Ráðherraráðið) 

Ráð ESB hefur aðsetur í Brussel (Belgíu). Það er aðalvettvangur ákvarðanatöku og 

samhæfingar innan Evrópusambandsins. Ráðinu er falið að: 

 Setja Evrópulög, ráðið setur lög í samvinnu við Evrópuþingið á mörgum sviðum.  

 Samræma almenna efnahagsstefnu aðildarríkjanna. 

 Skilgreina og innleiða sameiginlega utanríkis- og öryggisstefnu ESB, á grundvelli 

viðmiða sem sett eru af Evrópuráðinu (reglulegir fundir þjóðhöfðingja eða ríkisstjórna 

aðildarríkja ESB). 

 Gera alþjóðlega samninga á milli ESB og eins eða fleiri ríkja eða alþjóðastofnana. 

 Samhæfa aðgerðir aðildarríkjanna og samstarf dómstóla ríkja og lögreglu í sakamálum. 

 Að samþykkja fjárlög ESB, í samstarfi við Evrópuþingið. 

Hvert aðildarríkjanna á einn fulltrúa í ráðherraráðinu. Samsetning ráðsins fer eftir 

málaflokkum, þannig funda landbúnaðarráðherrar um landbúnaðarmál, umhverfismálaráð-

herrar um umhverfismál o.s.frv. Aðildarríkin skiptast á að gegna formennsku í sex mánuði í 

senn. Ráðherraráðið getur gefið út reglugerðir, tilskipanir, ákvarðanir, sameiginlegar 

ráðstafanir eða sameiginlega afstöðu, tilmæli og álit. Það hefur einnig vald til að samþykkja 

yfirlýsingar og ályktanir. 

Brýnt er að gera greinarmun á ráðherraráðinu og leiðtogaráðinu sem markar almenna 
pólitíska stefnu og forgangsmál Evrópusambandsins. Þar sitja þjóðhöfðingjar og ríkisstjórnir 
aðildarríkjanna, ásamt forseta ráðsins og forseta framkvæmdastjórnarinnar. Við gildistöku 
Lissabon-sáttmálans í desember 2009, varð leiðtogaráðið ein af sjö meginstofnunum 
sambandsins. Forseti þess (sem nú er Herman Van Rompuy frá Belgíu) er kjörinn af auknum 
meirihluta í tvö og hálft ár. Kjörtímabil forseta má framlengja einu sinni. 
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C. Framkvæmdastjórn ESB 

Framkvæmdastjórn ESB fer með framkvæmdavald ESB, en hún hefur aðsetur í Brussel. 

Framkvæmdastjórnin hefur einkum fjórfalt hlutverk: 

 Að gera tillögur að löggjöf sem lagðar eru fyrir Evrópuþingið og ráðið; 

 Að hafa umsjón með og útfæra stefnumið ESB (t.d. stefnu gegn mismunun) og 

fjárlögin; 

 Að framfylgja löggjöf ESB (ásamt Evrópudómstólnum); 

 Að koma fram fyrir hönd ESB á alþjóðavettvangi, til dæmis í samningaviðræðum ESB og 

annarra landa og koma fram fyrir ESB hjá Sameinuðu þjóðunum.  

Framkvæmdastjórnin er skipuð einum fulltrúa frá hverju aðildarríki sem tilnefndur er til fimm 

ára í senn. Framkvæmdastjórar starfa á óhlutdrægan og sjálfstæðan hátt að framkvæmd þess 

stefnumáls ESB sem þeir bera ábyrgð á.  

Stjórnarsvið dómsmála hefur fimm undirsvið. Þau eru einkamálaréttur, refsiréttur, 

grundvallarréttindi og ríkisborgararéttur og jafnréttismál. Hlutverk stjórnarsviðs dómsmála er 

að: 

 Stuðla að framgangi og framfylgd sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi. 

 Að samhæfa og stuðla að framgangi stefnumótunar gegn mismunun á grundvelli 

kynferðis, kynþáttar eða þjóðernisuppruna, trúar eða lífskoðunar, fötlunar, aldurs og 

kynhneigðar. Að stuðla að upplýsingu um jafnrétti kynjanna og jafnræði almennt og 

samhæfa stefnumótun hvað varðar Róma-fólkið. 

 Efla ríkisborgararéttinn með því að styrkja og verja réttindi borgaranna í daglegu lífi 

þeirra til að tryggja að þeir njóti góðs af Evrópusamrunanum, einkum réttarins til 

frjálsrar farar innan Evrópusambandsins. 

 Móta evrópska réttarskipan og tryggja réttaröryggi og jöfn samkeppnisskilyrði fyrir 

borgarana, neytendur og fyrirtæki með því að framfylgja réttindum þeirra innan, og 

yfir, landamæri ríkja. 

 Þróa samræmda stefnu í refsirétti fyrir ESB sem byggð er á gagnkvæmri viðurkenningu 

á dómsúrskurðum, samræmingu efnisréttar og lögum um meðferð sakamála. 

 Eiga viðræður við aðrar stofnanir ESB og þjóðþing aðildarríkja um þróun heildstæðrar 

stefnu á sviði réttarfars. 

D. Evrópudómstóllinn (Dómstóllinn) 

Aðaldómstóll ESB er staðsettur í Lúxemborg. Hlutverk hans er að tryggja að löggjöf ESB sé 

túlkuð og henni sé framfylgt á sama hátt í öllum löndum sambandsins. 

Dómurinn samanstendur af einum dómara frá hverju aðildarríki, ásamt átta aðallögmönnum 

(e. Advocate-Generals) sem hafa það hlutverk að gefa rökstudd álit í málum fyrir réttinum. 

Dómarar eru skipaðir samkvæmt samkomulagi aðildarríkjanna til sex ára en þeir mega sitja 

fleiri en eitt kjörtímabil. Dómar falla með meirihluta atkvæða og eru kveðnir upp í heyranda 

hljóði. Sératkvæði eru ekki leyfð; allir dómarar sem taka þátt í málsmeðferð skulu undirrita 
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dóminn. Stofnanir ESB, aðildarríki ESB og einkaaðilar innan ESB geta átt aðild að málum fyrir 

dómstólnum. 

Dómstóllinn er ekki áfrýjunardómstóll sem hægt er að skjóta málum til frá dómstólum 

aðildarríkja heldur er lögsaga hans og dómsstóla í aðildarríkjum skýrt aðgreind og afmörkuð 

þannig að hún skarist ekki. Evrópudómstóllinn fjallar eingöngu um löggjöf ESB; hann hefur ekki 

lögsögu til að taka afstöðu til landsréttar í einstökum ríkjum. Túlkun dómstólsins á ESB-rétti 

getur þó lent í mótstöðu við lagaákvæði í aðildarríkjum en þá víkja landslög fyrir ESB-rétti. 

Meginvaldssvið dómsins: 

 Beiðnir um forúrskurði: Ef dómstóll ríkis er í vafa um túlkun eða lögmæti ESB-löggjafar 

er honum heimilt (og ber skylda til í ákveðnum tilvikum) að leita ráða hjá 

Evrópudómstólnum. Aðilar máls geta beðið dómara að leggja fram beiðni um slíka 

tilvísun eða dómarinn getur ótilkvaddur ákveðið að framvísa málinu. Allir dómstólar 

geta framvísað, en innlendum dómstólum á neðra dómstigi er skylt að gera það. Álit 

dómstólsins af þessum toga kallast forúrskurður; þar getur Dómstóllinn til dæmis 

skorið úr um hvort landslög samræmist ESB-rétti. Evrópudómstóllinn tekur í 

forúrskurði sínum eingöngu afstöðu til þess hvernig eigi að túlka það ákvæði ESB-

réttarins sem málið snýst um, hann tekur ekki afstöðu til sjálfs málsins heldur lætur 

dómstólnum sem leitaði eftir forúrskurðinum það eftir að dæma í málinu. 

Landsdómstóllinn er hinsvegar bundinn af forúrskurði Evrópudómstólsins um það 

hvernig skuli túlka hið umdeilda ESB-lagaákvæði og það sama á við um alla aðra 

dómstóla í aðildarríkjunum þegar þurfa að túlka þetta sama ákvæði. 

 Málarekstur vegna vanefnda á skyldum: Framkvæmdastjórnin og aðildarríki geta 

höfðað mál ef þau hafa ástæðu til að ætla að aðildarríki sé að vanrækja skyldur sínar 

samkvæmt löggjöf ESB. Að undangenginni frummeðferð, þar sem viðkomandi 

aðildarríki fær tækifæri til að bregðast við þeim kærum sem til meðferðar eru, getur 

framkvæmdastjórnin hafið málaferli fyrir dómstólnum vegna brotsins. 

 Áfrýjanir vegna lagalegs álitefnis sem til er komið vegna dóms Undirréttarins (e. Court 

of First Instance), sem stofnaður var árið 1989 til að minnka álag á Evrópudómstólinn. 

Undirrétturinn er einnig staðsettur í Lúxemborg. 

 Ógildingarmál: Aðildarríki, stofnanir ESB og einkaaðilar í ESB ríkjum geta farið fram á 

að einstakar ákvarðanir og lagareglur sem stofnanir ESB hafa sent frá sér séu dæmdar 

ógildar, einkaaðilar geta þó einungis sótt slík mál ef þeir eiga beinna hagsmuna að 

gæta. Ástæður sem geta réttlætt ógildingu eru að stofnunin sem um ræðir hafi farið út 

fyrir valdsvið sitt, að umrædd löggjöf hafi ekki verið sett með formlega réttum hætti, ef 

efni löggjafar brýtur í bága við stofnsáttmála og þegar löggjöfin felur í sér misbeitingu á 

valdi. 

E. Grundvallarréttindastofnun ESB 

Grundvallarréttindastofnunin er sjálfstæð ESB-stofnun sem sett var á fót 1. mars 2007. Hún 

hefur aðsetur í Vín. Hlutverk stofnunarinnar er að aðstoða stofnanir ESB og aðildarríki þegar 
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kemur að mannréttindum, m.a. með sérfræðiaðstoð þegar ESB-löggjöf er innleidd. 

Meginverkefni skrifstofunnar er að safna og miðla hlutlægum, áreiðanlegum og sambærilegum 

gögnum um stöðu grundvallarréttinda í ESB en skrifstofan vinnur einnig að 

mannréttindafræðslu í sambandinu. 

Skrifstofan hefur ekki umboð til að: 

 Rannsaka eða taka fyrir einstakar kærur.  

 Setja löggjöf. 

 Halda úti kerfisbundnu mannréttindaeftirliti. 

Skrifstofan skipuleggur rannsóknir sínar á grundvelli árlegra starfsáætlana og rammaáætlunar 

sem er venjulega gerð  til fimm ára. Núgildandi rammaáætlun nær frá 2007-2012 og tiltekur 

sérstaklega eftirfarandi svið: 

 Kynþáttamisrétti, útlendingahatur og skort á umburðarlyndi gagnvart öðrum hópum.  

 Mismunun sem byggð er á kyni, kynþætti eða þjóðernisuppruna, trú eða lífskoðun, 

fötlun, aldri eða kynhneigð og mismunun gagnvart einstaklingum sem tilheyra 

minnihlutahópum eða hvaða samsetningu ofangreinds sem er (fjölþætt mismunun). 

 Bætur til þolenda mismununar. 

 Réttindi barna, þar með talin verndun barna. 

 Hæli, fólksflutninga og aðlögun innflytjenda. 

 Vegabréfsáritun og landamæraeftirlit. 

 Þátttaka ESB-borgara í lýðræðislegum ferlum ESB. 

 Mannréttindi og upplýsingasamfélagið, einkum persónuvernd og virðing fyrir einkalífi. 

 Aðgangur að skilvirku og óháðu réttarkerfi. 

Grundvallarréttindastofnunin vinnur náið með öðrum stofnunum, bæði á landsvísu og á 

evrópskum vettvangi. Skrifstofan hefur gert samstarfssamning við Evrópuráðið og sett á fót 

Umræðuvettvang um grundvallarréttindi (e. Forum on Fundamental Rights) þar sem fulltrúar 

hagsmunaaðila koma saman til að ræða mannréttindamál í ESB og aðildarríkjunum.  

Umsóknarlönd geta tekið þátt í vinnu stofnunarinnar sem áheyrnarfulltrúar. Samstarfsráðin 

(sem starfa fyrir hvert umsóknarland) ákvarða eðli, umfang og með hvaða hætti hvert land 

tekur þátt í vinnu stofnunarinnar. Króatía hefur verið áheyrnarfulltrúi síðan í júlí 2010. 

1.1.2 Almennar meginreglur og réttarheimildir ESB um jafnréttismál 

Evrópusambandið verður að starfa innan þess valdsviðs sem kveðið er á um í sáttmálum þess. 
Tekið er tillit til dreifræðisreglu (e. principle of subsidiarity) við ákvörðun lögsögu; á sviðum 
sem falla ekki einungis undir valdsvið Evrópusambandsins (þ.e.a.s. þegar aðildarríkin hafa 
einnig valdsvið á tilteknu máli) skal ESB aðeins aðhafast ef aðildarríkin geta ekki náð 
markmiðum fyrirhugaðra aðgerða á fullnægjandi hátt.  

Ef lög stangast á, þá eru lög Evrópusambandsins æðri landslögum. Þetta er gert til að tryggja 
samræmi í ESB-löggjöf og túlkun hennar fyrir dómstólum aðildarríkja. Evrópudómstóllinn hefur 
úrskurðað að ESB feli í sér nýtt réttarfar sem gerir ráð fyrir að aðildarríkin takmarki fullveldi 
sitt. Dómstólum aðildarríkja ber því skylda til að framfylgja ákvæðum Evrópuréttar, jafnvel þótt 
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þau stríði gegn landslögum, óháð því hvort hlutaðeigandi ESB löggjöf er til komin á undan eða á 
eftir innlendu löggjöfinni. 

ESB-rétt má greina í þrjá flokka: 

 Frumréttur: Sáttmálar aðildarríkjanna og samningar við þriðju ríki. 
 Afleiddur réttur: reglugerðir, tilskipanir, úrskurðir, ákvarðanir, tilmæli og álit og þær 

sem ekki er að finna í 288. gr. sáttamálans um starfshætti ESB; orðsendingar og tilmæli.  
 Annað: Meginreglur ESB-réttar sem hafa þróast með dómaframkvæmd 

Evrópudómstólsins og aðrar réttarheimildir (e. soft law) (t.d. viðmiðunarreglur og 
ályktanir). 

 Frumréttur 

Frumréttur (frumheimild eða upprunaleg réttarheimild) er æðsta réttarheimild ESB, það er, 

hún gengur framar öllum öðrum réttarheimildum. Evrópudómstóllinn ber ábyrgð á því að 

tryggja þennan forgang með fjölbreyttum aðgerðum, svo sem með málarekstri til ógildingar 

(263. gr. sáttmálans um starfshætti ESB). 

 Stofnsáttmálarnir sem Evrópusambandið byggir á (Parísarsáttmálinn (18. apríl 1951) 

Rómarsáttmálarnir – sáttmáli Kjarnorkubandalags Evrópu og sáttmálinn um stofnun 

Efnahagsbandalags Evrópu (25. mars 1957) og Maastricht-sáttmálinn um 

Evrópusambandið (7. febrúar 1992) og samrunasáttmálinn (8. apríl 1965)). 

 Helstu sáttmálar til endurbóta ESB: Einingarlög Evrópu (17. og 28. febrúar 1986), 

Amsterdam-sáttmálinn (2. október 1997), Nice-sáttmálinn (26. febrúar 2001) og 

Lissabon-sáttmálinn (13. desember 2007, tók gildi 1. desember 2009). 

 Bókanirnar við þessa sáttmála. 

 Aðrir sáttmálar sem breyta einstaka hlutum stofnsáttmálanna. 

 Sáttmálarnir um ný aðildarríki ESB (1972: Bretland, Írland og Danmörk, 1979: 

Grikkland, 1985: Spánn og Portúgal, 1995: Austurríki, Finnland og Svíþjóð, 2003: Kýpur, 

Tékkland, Eistland, Ungverjaland, Lettland, Litháen, Malta, Pólland, Slóvakía og 

Slóvenía, 2005: Búlgaría og Rúmenía). 

 Lissabon-sáttmálinn kvað á um bindandi áhrif sáttmála ESB um grundvallarréttindi í 

stofnsáttmálunum. Ennfremur veitir 6. gr. Lissabonsáttmálans ESB-sáttmálanum um 

grundvallarréttindi sama lagalega gildi og sáttmálunum. Til dæmis veitti úrskurður 

dómstólsins, í mars 2011, í máli C-236/09, Association Belge des Consommateurs Test-

Achats og fleiri, sem byggður var á reglugerð 2004/113/ESB, 21. og 23. gr. sáttmálans 

um grundvallarréttindi, talsvert vægi með vísan til þeirra þegar hann úrskurðaði að það 

teldis mismunun að skilgreina kynferði sem áhættuþátt í bílatryggingasamningum. 

Aðgerðir allra stofnana ESB heyra undir Grundvallaréttindasáttmálann en hann á 

aðeins við um aðildarríkin þegar þau innleiða löggjöf ESB. 

 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun er fyrsti 

mannréttindasamningurinn sem ESB samdi um, undirritaði og staðfesti. Hann felur í sér 

nýjar skuldbindingar fyrir ESB. Enn á eftir að útfæra og greina eðli og umfang þessara 

nýju skuldbindinga. 
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Mikilvæg ákvæði er tryggja jafnrétti og bann við mismunun eru eftirfarandi: 

SÁTTMÁLINN UM STARFSHÆTTI EVRÓPUSAMBANDSINS 

10. gr.: Við mótun og framkvæmd á stefnu sinni og starfsemi skal Sambandið setja 
sér það markmið að vinna gegn mismunun á grundvelli kynferðis, kynþáttar eða 
þjóðernisuppruna, trúarbragða eða lífsskoðana, fötlunar, aldurs eða kynhneigðar. 

19. gr. (áður 13. gr. stofnsáttmála Evrópusambandsins) 

1. Með fyrirvara um önnur ákvæði sáttmálanna og innan marka þeirra 
valdheimilda sem Sambandinu eru veittar í þeim, er ráðinu heimilt, með einróma 
ákvörðun, í samræmi við sérstaka lagasetningarmeðferð og að fengnu samþykki 
Evrópuþingsins, að grípa til viðeigandi aðgerða til að berjast gegn mismunun á 
grundvelli kynferðis, kynþáttar eða þjóðernisuppruna, trúarbragða eða 
lífsskoðunar, fötlunar, aldurs og kynhneigðar. 

2. Þrátt fyrir 1. mgr. er Evrópuþinginu og ráðinu heimilt, í samræmi við almenna 
lagasetningarmeðferð, að samþykkja grundvallarreglur hvetjandi ráðstafana 
Sambandsins, þó ekki neins konar samræmingu á lögum og reglum 
aðildarríkjanna, til að styðja aðgerðir aðildarríkjanna sem miða að þeim 
markmiðum, sem um getur í 1. mgr. 

SÁTTMÁLI EVRÓPUSAMBANDSINS UM GRUNDVALLARRÉTTINDI 

20. gr. Allir eru jafnir fyrir lögunum. 

21. gr.  

1. Öll mismunun sem byggir á hvaða ástæðu sem er, s.s. kyni, kynþætti, litarafti, 
þjóðernisuppruna eða þjóðfélagsstöðu, erfðaeiginleikum, tungumáli, 
trúarbrögðum eða lífsskoðun, stjórnmálaskoðunum eða öðrum skoðunum, aðild 
að þjóðernisminnihluta, eign, uppruna, fötlun, aldri eða kynhneigð er bönnuð. 

2. Innan gildissviðs sáttmálanna, og með fyrirvara um önnur ákvæði þeirra, er öll 
mismunun á grundvelli þjóðernis bönnuð. 

 

 

 

 

  

 

 Afleiddur réttur 

Í 288. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins er tilgreindur afleiddur réttur: 

reglugerðir (skulu hafa almennt gildi og vera bindandi í heild sinni og gilda í öllum aðildarríkjum 

án frekari lögfestingar), tilskipanir (eru bindandi, að því er markmið þeirra varðar fyrir sérhvert 

aðildarríki sem hún beinist að, en yfirvöldum í hverju ríki skal í sjálfsvald sett á hvern hátt og 

með hvaða leiðum markmiðunum skal náð), ákvarðanir (eru bindandi í heild sinni fyrir þá sem 

þeim er beint að), tilmæli og álit (eru ekki bindandi). 
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Reglugerðir: 

 Bindandi löggjöf sem gengur framar öðrum reglum landsréttar. 

 Bein réttaráhrif: reglugerð tekur gildi þegar hún er birt í Stjórnartíðindum ESB (e. 

Official Journal), annaðhvort á þeim degi sem tiltekinn er í ritinu, eða ef slíkur dagur er 

ekki tiltekinn, á tuttugasta degi eftir birtingu. 

 Krefjast ekki sérstakra framkvæmdaráðstafana (e. implementing measures) af hálfu 

ríkjanna, þ.e. hafa bein lagaáhrif í aðildarríkjum án sérstakrar innleiðingar. 

 Einstaklingar geta byggt á reglugerðum fyrir innlendum dómstólum. 

 Almennt gildi – gilda um og í öllum aðildarríkjum. 

Ákvarðanir: 

 Bindandi löggjöf. 

 Aðeins bindandi gagnvart þeim aðilum sem úrskurðinum er beint að, til dæmis 

fyrirtæki sem hefur brotið samkeppnislög. 

 Einstaklingar geta byggt á úrskurðum fyrir dómstólum ríkja. 

Tilskipanir: 

 Bindandi lög í aðildarríkinu sem þau beinast að. 

 Öðlast gildi á þeim degi sem tiltekinn er í tilskipuninni eða á tuttugasta degi eftir 

birtingu í Stjórnartíðindum ESB. 

 Krefjast sérstakra framkvæmdaráðstafana innanlands innan ákveðins tíma eftir 

samþykkt. 

 Aðildarríki verða að ábyrgjast að þau grípi til sérstakra framkvæmdaráðstafana, innan 

tilskilins tíma, þannig að landslög endurspegli skilmála tilskipunarinnar – þetta er kallað 

að leiða í lög eða innleiða tilskipunina. 

 Dómstólum í aðildarríkjum ber að tryggja að meginreglan um jafnrétti – eins og hún 

birtist í tilskipununum – sé virt og víkja til hliðar ákvæðum landslaga sem samræmast 

ekki Evrópurétti, jafnvel þótt frestur til innleiðingar sé ekki útrunninn. 

 Þegar fresturinn er útrunninn geta einstaklingar byggt á tilskipuninni fyrir dómi en 

aðeins í málum gegn ríkinu eða fulltrúum þess og aðeins þegar ákveðnum skilyrðum er 

fullnægt. 

 Aðildarríki bera skaðabótaábyrgð ef tilskipunin er ekki innleidd eða ef innleiðing 

hennar er ófullnægjandi. 

Tilskipanir eru þær afleiddu heimildir ESB sem helst er gripið til í baráttu gegn mismunun. 

Mikilvægustu tilskipanirnar eru eftirfarandi:  

 2000/43/EB frá 29. júní 2000 um innleiðingu meginreglunnar um jafnrétti án tillits til 

kynþáttar eða þjóðernisuppruna (kynþáttatilskipunin eða tilskipunin um jafnræði 

kynþátta). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
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 2000/78/EB frá 27. nóvember 2000 þar sem settur er fram almennur rammi um 

jafnrétti á vinnumarkaði og í starfi (vinnumarkaðstilskipunin og tilskipunin um jafnrétti 

á vinnumarkaði). 

Tilskipanir um kynjajafnrétti svo sem: 

 2004/113/EB frá 13. desember 2004 um beitingu meginreglunnar um jafna meðferð 

kvenna og karla að því er varðar aðgang að og afhendingu á vörum og þjónustu 

 2006/54/EB frá 5. júlí 2006 um framkvæmd meginreglunnar um jöfn tækifæri og jafna 

meðferð karla og kvenna að því er varðar atvinnu og störf (endurútgáfa). 

ESB hefur samþykkt fjölda annarra tilskipana sem snerta jafnréttismál. Árið 2008 lagði 

framkvæmdastjórnin fram tilskipun beitingu meginreglunnar um jafna meðferð án tillits til 

trúar eða lífsskoðunar, fötlunar, aldurs og kynhneigðar fyrir utan atvinnulífið til að tryggja 

sömu vernd gegn mismunun af þessum sökum og á grundvelli kynþáttar og þjóðernisuppruna 

samkvæmt tilskipun 2000/43/EB. Þessi tilskipun hefur ekki enn verið samþykkt en 

samningaviðræður ráðsins standa enn. 

Evrópudómstóllinn hefur túlkað allar helstu jafnréttistilskipanirnar sem nefndar eru að ofan.  

 Viðbótarréttarheimildir 

Óskráðar heimildir Evrópuréttar sem beitt er þegar frumréttur og afleiddur réttur útkljá ekki 

úrlausnarsefnið. Evrópudómstóllinn hefur mótað fordæmisrétt/meginreglur EB réttar: 

 Grundvallarréttindi (þar á meðal Mannréttindasáttmáli Evrópu og stjórnarskrárhefðir 
aðildarríkjanna). 

 Jafnrétti/bann við mismunun. 
 Meðalhófsreglan. 
 Réttaröryggi/lögmætar væntingar/bann við afturvirkni. 
 Réttur til áheyrnar. 
 Trúnaðarsamband milli lögmanns og skjólstæðings. 

Efni sem vísað er til í kaflanum: 

 Sáttmáli um starfshætti Evrópusambandsins. 

 Sáttmáli Evrópusambandsins um grundvallarréttindi 

 Tilskipun 2000/43/EB frá 29. júní 2000 um beitingu meginreglunnar um jafna 

meðferð án tillits til kynþáttar eða þjóðernisuppruna 

 Tilskipun 2000/78/EB frá 27. nóvember 2000 þar sem settur er almennur 

rammi um jafnrétti á vinnumarkaði og við störf. 

Aðrar heimildir: 

 Mannréttindadómstóll Evrópu, Grundvallarréttindastofnun: Handbook on 

European non-discrimination law, 2010. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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1.1.3 Misbrestur á innleiðingu tilskipana ESB 

Einstaklingar geta byggt á ákvæðum tilskipunar ESB fyrir dómi þó viðkomandi aðildarríki hafi 
ekki að fullu (eða á ófullnægjandi hátt) innleitt tilskipunina þegar frestur til þess rennur út. Hér 
er um að ræða meginregluna um „bein réttaráhrif“(e. direct effect). Stefnandi verður að sýna 
fram á að ákvæðið sem um ræðir innihaldi skýra og óskilyrta reglu sem hann getur byggt rétt 
sinn á. Almennt á meginreglan um bein réttaráhrif aðeins við um kröfur á hendur ríkisvaldinu 
eða fulltrúum hins opinbera. 

Í einkamálum geta tilskipanirnar haft „óbein réttaráhrif“. Eins og fjallað var um að ofan þá ber 
aðildarríkjum og dómstólum þeirra að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að markmiðum 
tilskipananna sé náð. Í óbeinum réttaráhrifum felst að innlendum dómstólum ber að túlka 
landslög í samræmi við tilskipanir ESB, eins og þeim er framast unnt. 

Það er Evrópudómstóllinn sem sker úr um hvort ákvæði í tilskipununum um bann við 
mismunun hafi bein eða óbein réttaráhrif í aðildarríkjunum. 

Ef ríki leiðir ekki tilskipun í innlend lög innan tilskilins tíma ber það skaðabótaábyrgð vegna 
tjóns sem einstaklingar kunna að verða fyrir vegna þessa. Stundum er talað um „Francovich-
skaðabætur“ í þessu samhengi þar sem grundvöllurinn að meginreglu ESB-réttar um 
skaðabótaskyldu ríkisins vegna ófullnægjandi innleiðingar tilskipunar var lagður í dómi 
Evrópudómstólsins í máli Francovich og Bonifaci gegn Ítalíu (sameinuð mál C-6/90 og C-9/90) 
árið 1991.3 

Aðildarríkin þurftu að gefa skýrslu um beitingu kynþáttatilskipunarinnar (2000/43/EB) fyrir 19. 

júlí 2005 og vinnumarkaðstilskipunina (2000/78/EB) fyrir 2. desember og síðan á fimm ára 

fresti eftir það. Framkvæmdastjórnin birti skýrslu um innleiðingu tilskipananna árin 2006 og 

2008. Almennt telur framkvæmdastjórnin innleiðinguna ganga vel og að hún hafi verið jákvæð 

en öll aðildarríkin hafa nú innleitt tilskipanirnar. Enn eru þó nokkur mál er varða ófullnægjandi 

innleiðingu til skoðunar.  

Frjáls félagasamtök ættu að skila s.k. viðbótarskýrslum, „skuggaskýrslum“ til framkvæmda-

stjórnarinnar til að tryggja að hún fái upplýsingar sem bæta og auka við, og ef þurfa þykir 

gagnrýna og leiðrétta upplýsingar sem fengnar eru frá stjórnvöldum samkvæmt 19. gr. 

tilskipunar 2000/78/EB og 17. gr. tilskipunar 2000/43/EB. 

1.2 Stuttlega um stofnanir og löggjöf Evrópuráðsins sem varða jafnrétti og bann við 
mismunun 

1.2.1 Mannréttindastofnanir Evrópuráðsins 

Evrópuráðið var stofnað í lok seinni heimsstyrjaldarinnar í þeim tilgangi að stuðla að einingu í 

Evrópu, til að verja mannréttindi og vinna að félagslegum og efnahagslegum framförum. 

                                                 
3 Í Francovich-málinu setti dómstólinn þrjú meginskilyrði fyrir skaðabótaskyldu ríkisins: 
• Reglan sem brotið er gegn verður að mæla fyrir um réttindi til handa einstaklingum; 
• Það verður að vera unnt að skilgreina og afmarka réttindin á grundvelli ákvæða tiltekinnar tilskipunar; 
• Orsakasamband verður að vera á milli brots ríkisins og þess tjóns sem einstaklingurinn verður fyrir. 
Auk ofangreinds er einnig sett það skilyrði að brot ríkisins gegn ESB-rétti sé nægilega alvarlegt. Evrópudómstóllinn hefur staðfest 
meginregluna um skaðabótaskyldu ríkisins, Francovich skaðabæturnar, í ýmsum síðari dómum. Reglan hefur verið útvíkkuð og 
þróast þannig að ríki getur verið skaðabótaskylt vegna hvers konar brota á EB-rétti er leiðir til tjóns fyrir einstakling, séu brotin 
nægjanlega alvarleg. Sérstaklega er áréttað að meginreglan á við þegar beinum réttaráhrifum verður ekki komið við; þegar 
innleiðing er ófullnægjandi jafnt sem þegar ríki hefur ekkert gert til að innleiða tilskipunina. 
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Aðildarríki þess eru 47, þar á meðal öll aðildarríki ESB og umsóknarlöndin. Ýmsar stofnanir 

Evrópuráðsins starfa að mannréttindamálum, þ.ám. jafnréttismálum. Þessar stofnanir eru: 

Mannréttindadómstóll Evrópu. Að ákveðnum skilyrðum uppfylltum geta einstaklingar kært 
meint brot á ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE), þar á meðal brot á banni við 
mismunun, til Mannréttindadómstóls Evrópu. Kærurétturinn er ekki takmarkaður við 
ríkisborgara ríkja sem eru aðilar að Mannréttindasáttmála Evrópu heldur nægir að brotið sé 
framið innan lögsögu aðildarríkis eða á yfirráðasvæði þess. Einstaklingar, samtök eða hópar 
einstaklinga geta kært til dómstólsins, þ. á m. lögaðilar. Meint brot þarf að hafa verið framið af 
yfirvöldum í viðkomandi ríki. Dómstóllinn tekur ekki við kærum gegn einstaklingum eða 
einkaaðilum né kærum er varða brot á annarri löggjöf en Mannréttindasáttmálanum. Kærur 
verða að berast dómstólnum innan sex mánaða frá því lokaúrskurður innlendra dómstóla er 
kveðinn upp. 

Segja má að Mannréttindadómstóllinn og Evrópudómstóllinn vinni saman á virkan hátt - 
„kallist á“ og þrói nýja staðla. Sem dæmi má nefna málð D.H. og fleiri gegn Tékklandi (2007) 
þar sem Mannréttindadómstóllinn var undir áhrifum frá Evrópudómstólnum þegar hann 
fjallaði um brot á 14. gr. MSE, óbeina mismunun, kröfur um sértækar aðgerðir, skilgreiningu á 
sönnunarbyrði o.fl. Á sama hátt notar Evrópudómstóllinn nú oft mannréttindahugtök, t.d. 
„mannlega reisn“, í dómum sínum, t.d. í P. gegn S. og Cornwall Country Council. 
Mannréttindadómstóllinn getur dæmt í málum er varða mismunun sem falla utan 
tilskipananna tveggja með vísan til 14. gr., þ.e. ef um er að ræða réttindi sem tryggð eru í MSE 
og málum vegna brota á viðauka 12 við MSE í tilfelli þeirra ríkja sem hafa fullgilt hann. 

Mannréttindafulltrúi Evrópuráðsins stuðlar að því að mannréttindi séu virt og aðstoðar 

aðildarríkin við að innleiða mannréttindareglur Evrópuráðsins, greina annmarka í lögum og 

framkvæmd á sviði mannréttinda, og veita ráðgjöf og upplýsingar um mannréttindavernd í 

Evrópu. 

Félagsmálanefnd Evrópu hefur eftirlit með framkvæmd Félagsmálasáttmála Evrópu og viðauka 

og endurskoðaðs Félagsmálasáttmála Evrópu. 

Ráðgjafanefnd um rammasamning Evrópuráðsins um verndun þjóðarbrota sem hefur eftirlit 

með framkvæmd rammasamningsins. 

Evrópunefnd um kynþáttafordóma og skort á umburðarlyndi er sjálfstæð eftirlitsstofnun sem 

fjallar um kynþáttafordóma, mismunun á grundvelli kynþáttar, útlendingahatur, gyðingahatur 

og skort á umburðarlyndi. 

1.2.2 Ákvæði mannréttindasamninga Evrópuráðsins sem fjalla um jafnrétti og 
bann við mismunun 

Mannréttindasáttmáli Evrópu: 

 14. gr. bannar mismunun að því er varðar þau réttindi sem kveðið er á um í 

sáttmálanum.4 

                                                 
4 Mannréttindasáttmáli Evrópu 14. gr. Réttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningi þessum, skulu tryggð án nokkurs 
manngreinarálits, svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis 
eða þjóðfélagsstöðu, sambands við þjóðernisminnihluta, eigna, ætternis eða annarra aðstæðna. 
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 12. viðauki, sem gekk í gildi 1. apríl 2005, innleiddi almennt bann við mismunun. Enn 

hafa aðeins 9 lönd fullgilt þennan viðauka.5  

Fólk getur leitað til Mannréttindadómstólsins þegar allar viðurkenndar kæruleiðir innlands hafa 

verið tæmdar en aðeins ef málið snertir réttindi sem Mannréttindasáttmálinn og viðaukar hans 

vernda. Kæra má brot á grundvelli 14. gr. sáttmálans svo fremi sem brotið varðar einnig önnur 

réttindi sem sáttmálinn verndar. Ef ríkið hefur fullgilt 12. viðauka þá má kæra á grundvelli hans.  

(Endurskoðaður) Félagsmálasáttmáli Evrópu inniheldur almenn ákvæði um bann við 

mismunun (gr. E) sem og sérstök ákvæði um réttindi ýmissa áhættuhópa − um börn og ungt 

fólk, konur, fatlað fólk, farendur (e. migrants) og aldraða. Sáttmálinn heimilar Félagsmálanefnd 

Evrópu að taka við sameiginlegum kærum – ef viðkomandi aðildarríki hefur viðurkennt 

sameiginlega kæruferlið. Finnland er eina landið sem einnig hefur heimilað félagasamtökum að 

kæra samkvæmt sameiginlega kæruferlinu. 

 

1.3 Stuttlega um stofnanir og löggjöf Sameinuðu þjóðanna sem varða jafnrétti og 
bann við mismunun 

Sameinuðu þjóðirnar hafa samþykkt fjölda mannréttindasamninga og sett á fót sérstakar 

eftirlitsstofnanir til að koma þeim í framkvæmd. Eftirfarandi samningar innihalda allir ákvæði 

sem banna mismunun: 

 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi; Mannréttindanefndin 

hefur eftirlit með framfylgni hans.6 

 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi; nefnd um 

efnahags-, félags-, og menningarleg réttindi hefur eftirlit með framfylgni hans.7 

                                                 
5 Bókun nr. 12 við Mannréttindasáttmála Evrópu gekk í gildi 1. apríl 2005, í mars 2011 hafa 18 staðfest hana og 19 hafa skrifað 
undir án staðfestingar.  1mgr. 1. gr. Réttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningi þessum, skulu tryggð án nokkurs manngreinarálits, 
svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða 
þjóðfélagsstöðu, sambands við þjóðernisminnihluta, eigna, ætternis eða annarra aðstæðna. 2 Engum skal mismunað af opinberu 
yfirvaldi af einhverjum þeim ástæðum sem nefndar eru í 1. mgr. 
614. gr. Allir menn eru jafnir fyrir lögunum og eiga rétt á sömu lagavernd án nokkurrar mismununar.Lögin skulu því í þessu skyni 
banna hvers konar mismunun og ábyrgjast öllum mönnum jafna og raunhæfa vernd gegn mismunun svo sem vegna kynþáttar, 
litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernisuppruna eða félagslegs uppruna, 
eigna, ætternis eða annarra aðstæðna. 
7 2.mgr. 2. gr.  Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum takast á hendur að ábyrgjast að réttindum þeim sem greind eru í 
samningi þessum muni verða framfylgt án nokkurrar mismununar vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, 
stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernisuppruna eða félagslegs uppruna, eigna, ætternis eða annarra aðstæðna. 

Efni sem vísað er til í kaflanum:  
 Mannréttindasáttmáli Evrópu og viðaukar við hann. 
 Útdrættir úr niðurstöðum álita ráðgjafarnefndar um rammasamning Evrópuráðsins um 

verndun þjóðarbrota, úrdrættir úr landsskýrslum ECRI og Félagsmálanefndar Evrópu. 
 Upplýsingarit Mannréttindadómstólsins um samkynhneigð, kynþáttamisrétti, geðheilsu, 

Róma og farendur (e. migrants) og réttindi transfólks.  
 Handbók um mismununar löggjöf Evrópu (Handbook on European non-discrimination 

law, MPG, 2010). 
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 Alþjóðasamningur um afnám alls kynþáttamisréttis; nefnd um afnám alls 

kynþáttamisréttis hefur eftirlit með framfylgni hans.8 

 Alþjóðasamningur um afnám mismununar gagnvart konum, en nefnd um afnám 

mismununar gagnvart konum hefur eftirlit með framfylgni hans.9 

 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, en nefnd um réttindi barna hefur eftirlit með 

framfylgni hans.10 

 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, en nefnd um réttindi fatlaðs 

fólks hefur eftirlit með framfylgni hans.11 

Með aðild að valkvæðu bókununum við ofangreinda samninga (þó ekki Barnasáttmálann) geta 

aðildarríki heimilað sérstökum eftirlitsnefndum að taka við kærum einstaklinga sem telja 

viðkomandi ríki hafa á sér brotið.  

Með aðild að mannréttindasamþykktum SÞ skuldbinda ríki sig til að skila reglulega skýrslum til 

eftirlitsnefndanna um hvernig til tekst við framkvæmd hlutaðeigandi samninga. Frjáls 

félagasamtök ættu líka, með s.k. viðbótarskýrslum/„skuggskýrslum“, minnisblöðum og 

tillögum, að gera eftirlitsnefndunum viðvart um mismunun og önnur brot gegn samningunum.  

Árið 2006 kom mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna á fót sk. heildaryfirferð um ástand 

mannréttindamála (e. Universal Periodical Review); ferli sem felur í sér yfirferð yfir stöðu 

mannréttindamála í öllum aðildarríkjum SÞ fjórða hvert ár. Ályktun allsherjarráðs Sameinuðu 

þjóðanna nr. 60/251 skipaði ráðinu að „Gera heildaryfirferð um ástand mannréttindamála, 

byggða á hlutlægum og áreiðanlegum upplýsingum, um efndir einstakra ríkja á skyldum þeirra 

og skuldbindingum gagnvart mannréttindum þannig að mannréttindi séu virt og jöfn meðferð 

sé tryggð í öllum ríkjum“. Aðildarríkjum ber að skila sérstökum skýrslum um heildarstöðu 

mannréttindamála í tengslum við yfirferðina. 

                                                 
8 Alþjóðasamningur um afnám alls kynþáttamisréttis, 1. liður, 1 gr.  Í samningi þessum merkir „kynþáttamisrétti“ hvers kyns 
aðgreiningu, útilokun, takmörkun eða forgang sem byggður er á kynþætti, litarhætti, ætterni eða þjóðernis- eða þjóðlegum 
uppruna sem hefur það markmið eða þau áhrif að koma í veg fyrir eða hamla að hægt sé að fá viðurkennd eða geta notið eða 
framfylgt á jafnræðisgrundvelli, mannréttindum og grundvallarfrelsi á sviði stjórnmála, efnahagsmála, félagsmála, menningarmála 
eða öðrum opinberum vettvangi 
9 „Í samningi þessum merkir „mismunun gagnvart konum“ hvers kyns aðgreiningu, útilokun eða takmörkun sem byggð er á 
kynferði sem hefur þau áhrif eða markmið að hindra eða koma í veg fyrir að konur, óháð hjúskaparstöðu, á grundvelli jafnréttis 
karla og kvenna fái viðurkennd, geti notið eða framfylgt mannréttindum og grundvallarfrelsi á sviði stjórnmála, efnahagsmála, 
félagsmála, menningarmála, borgaralegra mála eða á sérhverju öðru sviði. 
102.liður, 1 gr. Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið er á um í samningi 
þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða 
annarra skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra 
aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns.  
11 Samningur um réttindi fólks með fötlun, 2. gr. „mismunun sakir fötlunar“ merkir aðgreiningu, útilokun eða takmörkun af hvaða 
tagi sem er sakir fötlunar sem hefur þann tilgang eða þau áhrif að torvelda eða koma í veg fyrir að fatlaðir fái viðurkennd, notið 
eða nýtt sér, til jafns við aðra, öll mannréttindi og mannfrelsi á sviði stjórn-, efnahags-, félags- og menningarmála, sem borgarar 
eða á öðrum sviðum. Fyrrnefnd mismunun tekur til mismununar í hvaða mynd sem er, m.a. að fötluðum sé neitað um viðeigandi 
hagræðingu. 
Sjá einnig 3. gr og 1. lið 5. gr. Aðildarríkin viðurkenna að allir menn eru jafnir fyrir lögunum og eiga rétt, án nokkurrar mismununar, 
á jafnri vernd og jöfnum hag lögum samkvæmt. 2. Aðildarríkin skulu leggja bann við hvers kyns mismunun sakir fötlunar og tryggja 
fötluðum jafna og nægilega réttarvernd gegn mismunun á öllum sviðum. 3. Aðildarríkin skulu, í því skyni að stuðla að jöfnuði og 
uppræta mismunun, gera allar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að fötluðum standi viðeigandi hagræðing til boða. 4. Eigi ber að 
líta á sértækar ráðstafanir, sem eru nauðsynlegar til þess að flýta fyrir eða ná fram jafnrétti til handa fötluðum í reynd, sem 
mismunun samkvæmt skilmálum samnings þessa. 
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Félagasamtök hafa mikilvægu hlutverki að gegna í tengslum við heildaryfirferð um ástand 
mannréttindamála. Þau ættu að stuðla að umræðum innanlands og taka þátt í undirbúningi 
landsskýrslu, en einnig með því að senda mannréttindaráðinu viðbótarskýrslu/skuggaskýrslu 
um hvað má betur fara. Samtökin geta líka hvatt stjórnvöld til að vekja máls á 
mannréttindabrotum í öðrum löndum í yfirferðinni. Öll ríki, sem taka þátt í umræðunni um 
ríkjaskýrslurnar, geta vísað í upplýsingar frá frjálsum félagasamtökum. Frjáls félagasamtök 
mega einnig sitja fundi er tengjast heildarendurskoðuninni og geta komið með yfirlýsingar á 
reglulegum fundum Mannréttindaráðsins þegar niðurstaða endurskoðunar um stöðu 
mannréttinda í einstökum ríkjum er til umfjöllunar. 

 

Efni sem vísað er til í kaflanum:  
 Útdrættir úr landsskýrslum til eftirlitsnefnda Sþ. 
 Mannréttindastofnun Sameinuðu þjóðanna, Tæknilegar leiðbeiningar fyrir 

skýrslugerð hagsmunaaðila 

 Sendinefnd FIDH hjá Sameinuðu þjóðunum, Handbók um heildaryfirferð um ástand 

mannréttindamála (2009) 
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2 LYKILHUGTÖK: LÖGGJÖF UM MISMUNUN Í EVRÓPURÉTTI 

Yfirlýstur tilgangur tilskipananna tveggja sem hér eru aðallega til umfjöllunar er „að mæla fyrir 
um almennan ramma til að berjast gegn mismunun á grundvelli [kynþáttar eða þjóðernis-
uppruna] [trúar eða lífsskoðana, fötlunar, aldurs eða kynhneigðar], á vinnumarkaði og í 
atvinnulífi, með það fyrir augum að framfylgja jafnræðisreglunni í aðildarríkjunum“. 
Tilskipanirnar sem innleiða meginregluna um jafna meðferð karla og kvenna hafa í 
megindráttum allar sama tilgang. Saman kveða tilskipanir ESB sem fjalla um mismunun því á 
um:  

 Lágmarksvernd gegn mismunun sem kveða skal á um í landslögum.  
 Lágmarksskyldur aðildarríkjanna til að kveða á um í lögum að aðgerðir til að innleiða og 

framfylgja slíkum lögum og til þess að stuðla að og hlúa að jafnrétti.  

Meginákvæði tilskipunar um beitingu meginreglunnar um jafna meðferð án tillits til kynþáttar 
og þjóðernisuppruna og tilskipunar um jafna meðferð á vinnumarkaði og í atvinnulífi eru dregin 
saman hér að neðan. Ekki er þó um tæmandi úttekt að ræða þar sem lög gegn mismunun eru í 
stöðugri þróun.  

2.1 Skilgreiningar á mismunun 

Tilskipanirnar banna bæði beina og óbeina mismunun á grundvelli kynþáttar eða 
þjóðernisuppruna (tilskipun 2000/43/EB) og fötlunar, trúar/lífsskoðana, aldurs og kynhneigðar 
(tilskipun 2000/78/EB), sk. „mismununarástæðna“ (2. gr.). 

2.1.1 Bein mismunun  

Bein mismunun verður þegar einstaklingi er, hefur verið, eða mun verða veitt lakari meðferð 
en öðrum í sambærilegri stöðu, á grundvelli einhverra þeirra eiginleika sem taldir eru upp í 
tilskipununum s.s. vegna fötlunar, kynhneigðar eða kynþáttar (a.-liður. 2. mgr. 2. gr.). 

 Bein mismunun er ávallt bönnuð − nema í undantekningartilvikum er snerta aldur. 
 Tilefni eða tilgangur þess sem beitir mismununinni (A) hefur enga þýðingu, álitaefnið er 

hvort B hefur fengið óhagstæðari meðferð en annar í sambærilegri stöðu. 
 „Óhagstæð meðferð“ getur verið höfnun, neitun, útilokun, að lúta verri skilmálum eða 

fá verri þjónustu, að vera neitað um val eða valkosti. 
 Oft liggur ljóst fyrir að um beina mismunun er að ræða. Það getur þó verið 

vandkvæðum bundið að leggja mat á aðstæður þegar erfitt að finna „rétt 
samanburðartilvik“ (e. correct comparator), þ.e. sambærilegt kærumál. Þá er um að 
ræða einstakling í sambærilegri stöðu og sá sem kveðst hafa orðið fyrir mismunun; 
aðstaða þessara einstaklinga þarf að vera eins eða mjög lík til að bera megi málin 
saman. Stundum er ógerningur að finna raunverulegt tilvik til samanburðar og þá má 
grípa til fræðilegs dæmis. Þar væri borin saman meðferð einstaklings sem ekki hefði til 
að bera þá eiginleika sem tilskipanirnar telja upp og þess sem kveðst hafa verið beittur 
mismunun við annars áþekkar aðstæður (t.d. meðferð manneskju í þjóðkirkjunni í 
samanburði við manneskju sem aðhyllist trú minnihlutahóps). 

 Það er ekki nauðsynlegt að mismununarástæðan eigi raunverulega við um einstakling 
(B) sem hlotið hefur óhagstæðari meðferð. B kann að verða fyrir mismunun þar sem 
honum eru eignaðir, með réttu eða röngu, eiginleikar sem leiða til mismununar. B kann 
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einnig að vera mismunað vegna tengsla við einhvern sem mismununarástæðurnar eiga 
við um, eða eru taldar eiga við (mismunun vegna tengsla)12; 

 Að auglýsa með einhverjum hætti ásetning um að meðhöndla fólk með óhagstæðari 
hætti vegna einhverrar af mismununarástæðunum telst bein mismunun.13 

2.1.2 Óbein mismunun  

Óbein mismunun á sér stað þegar að því er virðist hlutlaust skilyrði, viðmið eða venja setur 
fólk, sem grundvöllur mismununar á við um, í verri stöðu en aðra nema að skilyrðið, viðmiðið 
eða venjan sé réttlætt á hlutlausan hátt. Til að réttlæta megi skilyrði, viðmið eða venju með 
hlutlægum hætti verður það að hafa lögmætan tilgang og skilyrðið, viðmiðið eða venjan verða 
að vera viðeigandi og nauðsynleg til þess að ná þeim tilgangi (b.-liður. 2. mgr. 2. gr.).  

 Skilyrðið, viðmiðið eða venjan verða að virðast „hlutlaus“ gagnvart öllum 
mismununarástæðum (t.d. að krefjast tiltekinnar líkamshæðar í atvinnuauglýsingu eða 
að viðkomandi hafi búið í einhverju tilteknu hverfi lengur en tvö ár). Ef vísað er beint til 
mismununarástæðnanna sem tilskipanirnar fjalla um (til dæmis að vera hvítur) þá er 
líklegt að um beina mismunun sé að ræða. 

 Skilyrðið, viðmiðið eða venjan geta t.d. verið formleg, s.s. starfsskilyrði eða skilyrði fyrir 
inngöngu í skóla eða háskóla. Viðurkennd málsmeðferð, s.s. viðmið við val á 
einstaklingum til uppsagnar á vinnustað kunna að fela í sér óbeina mismunun; einnig 
óformleg regla eða venja, til að mynda ráðning á grundvelli orðspors getur falið í sér 
óbeina mismunun. 

 Stundum er augljóst og óumdeilt að skilyrði, viðmið eða venja er einhverjum í óhag. 
Reglur um klæðaburð sem banna höfuðfatnað myndu t.d. mismuna múslímskum 
konum og körlum af Síkatrú; skilyrði um fimm ára starfsreynslu gæti mismunað ungum 
umsækjendum. 

 Í öðrum tilfellum þarf að safna upplýsingum til þess að sýna fram á mismunun. Sem 
dæmi má nefna að til sönnunar þess að segja fyrst upp starfsfólki í hlutastarfi mismuni 
konum, þá þarf að safna gögnum sem sýna að fleiri konur eru í hlutastarfi en karlar og 
að karlar séu ekki færri en konur í fullu starfi. 

 Skilyrði, viðmið eða venju má stundum réttlæta undir einum kringumstæðum en ekki 
öðrum.  

Skoða verður hvert tilvik fyrir sig með tilliti til meðalhófsreglunnar, þ.e. er skilyrðið, viðmiðið 
eða venjan sem um er deilt viðeigandi og nauðsynleg til þess að ná fram lögmætu markmiði?.14 
Starfsskilyrði sem kveður á um að umsækjandi verði að hafa haft bílpróf í að minnsta kosti þrjú 
ár er t.d. líklegt til að mismuna fólki með tiltekna fötlun og sums staðar mismunar slíkt skilyrði 
konum. Ef starfið felur í sér akstur í fullu starfi þá er starfsskilyrðið réttlætanlegt. Enda þótt það 
kunni að vera lögmætt markmið að krefjast bílprófs þó að starfið feli aðeins í sér akstur stöku 
sinnum, til dæmis til þess að fara í eftirlitsferðir eða til þess að mæta á fundi, þá kann það hins 
vegar ekki að vera viðeigandi eða nauðsynlegt að setja slíkt skilyrði til þess að ná því markmiði. 
Auðvelt er að leysa málið á annan hátt sem ekki hefur mismunun í för með sér og felur í sér 
litlar kvaðir fyrir atvinnurekandann.  

                                                 
12 Coleman v Attridge Law and Steve Law Case C-303/06, 17 July 2008.  
13 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV Case C-54/07, 10 July 2008. 
14 R– v Secretary of State for Employment ex p. Sexymour Smith U Anor. C-167/97 [1999]; Bilka-Kaufhaus GmbH v Karin Weber von 
Hartz Case 170/84 [1986] 
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2.1.3 Áreitni 

Samkvæmt tilskipununum telst áreitni til mismununar (3. mgr. 2. gr.). Áreitni er hegðun sem er 
í óþökk þess sem fyrir henni verður og tengist eiginleikum sem taldir eru upp í tilskipununum 
(s.s. kynhneigð, fötlun o.s.frv.). Til að teljast áreitni verða tilgangur eða afleiðingar 
hegðunarinnar að brjóta gegn mannlegri reisn þess sem fyrir henni verður og hegðunin þarf að 
skapa ógnandi, óvinveitt, niðurlægjandi eða særandi andrúmsloft.  

 Þegar lagt er mat á hvort áreitni hafi átt sér stað þá er því ekki nauðsynlegt að finna 
viðeigandi samanburðartilvik. 

 „Óæskilegt“ merkir að áreitnin sé „í óþökk“ þess sem fyrir henni verður. 
 Óæskilegt framferði getur falið í sér hegðun af hvaða tagi sem er, þar með talið 

svívirðingar í rituðu eða mæltu máli, myndmál, veggjakrot, líkamstjáningu, svipbrigði, 
skopstælingu, brandara, hrekki eða líkamlega snertingu. 

 Eitt tilvik sem er nægilega alvarlegt getur talist til áreitni samkvæmt tilskipununum.  
 Áreitni telst mismunun ef mismununarástæður eiga við um B eða ef það er einhver 

tenging við þær. B kann að verða fyrir áreitni vegna þess að hann er ranglega talinn 
tilheyra tilteknum hópi eða vegna tengsla sinna við einhvern sem mismunarástæður 
eiga við um, til að mynda vegna fjölskyldumeðlims eða vinar eða vegna þess að vitað er 
að B styður hópa sem mismununarástæður eiga við um.  

 Ef einstaklingur (A) tekur þátt í óæskilegu framferði með þeim ásetningi að rjúfa 
mannhelgi B og skapa ógnandi, fjandsamlegt, niðurlægjandi eða móðgandi 
andrúmsloft þá telst áreitni óháð þeim áhrifum sem það hefur á B. 

 Ekki skiptir máli hvort um er að ræða meðvitaða áreitni eða óviljaverk. Óæskilegt 
framferði telst til áreitni ef það hefur þau áhrif á B. Við mat á því hvort framferðið 
hefur þessi áhrif þá er líklegt að dómstóll taki mið af skynjun B og öðrum aðstæðum.  

2.1.4 Fyrirmæli um mismunun  

Tilskipanirnar kveða á um að fyrirmæli um að beita mismunun teljist einnig til mismununar (4. 
mgr. 2. gr.). 

 Fyrirmæli geta falið í sér beina mismunun, t.d. að hafna eða útiloka einstakling sem 
mismununarástæða á við um. Fyrirmæli geta falið í sér óbeina mismunun, t.d. skilyrði 
sem er tilteknum hópi sem mismununarástæður eiga við um í óhag. 

 Fyrirmæli geta verið gefin einstaklingi innan stofnunar eða af einni stofnun til annarrar, 
t.d. þegar atvinnurekandi gefur ráðningarskrifstofu fyrirmæli um að boða ekki fólk af 
tilteknum þjóðernisuppruna í starfsviðtal. 

 Ef einstaklingurinn fylgir fyrirmælunum þá er líklegt að viðkomandi beiti mismunun. 
 Ef einstaklingurinn neitar að framfylgja fyrirmælunum og er í kjölfarði refsað á 

einhvern hátt þá getur sá haldið því fram að hann hafi orðið fyrir beinni mismunum af 
þeim mismununarástæðum sem fyrirmælin snertu.  

2.1.5 Refsiaðgerðir (e. victimisation) 

Tilskipanirnar telja refsiaðgerðir ekki sérstaklega til mismununar. Þær kveða hins vegar á um 
að landslög verði að tryggja „nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda starfsfólk fyrir uppsögnum 
eða annarri óhagstæðri meðferð“ vegna viðbragða við kæru innan fyrirtækisins eða 
málaferlum sem miða að því að tilskipununum eða landslögum um bann við mismunun sé 
framfylgt (2000/43/EB 9. gr., 2000/78/EB 11. gr.). Af þessum sökum hafa mörg aðildarríki 
kveðið á um í lögum að refsiaðgerðir af þessum toga teljist mismunun.  
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 Í þeim löndum, þar sem refsiaðgerðir teljast mismunun samkvæmt lögum, er framferði 
sem ætlað er að sjá til þess að tilskipununum eða landslögum um mismunun sé 
framfylgt, oft nefnd „verndaðar aðgerðir“ (e. protected act). 

 Ekki er nægjanlegt að vernda þann sem brotið var gegn, heldur verður einnig að tryggja 
stöðu fólks sem gefur vitnisburð í málum er varða mismunun og aðra sem á annan hátt 
eru viðriðnir málið. 

 Bannaðar refsiaðgerðir eru ekki aðeins aðgerðir þess atvinnurekanda eða 
þjónustuaðila sem kvartað er undan heldur einnig t.d. tilvonandi atvinnurekanda. 

 Það er ekki nauðsynlegt að tilgreina samanburðaraðila til að sýna fram á að 
einstaklingur hafi mátt þola óhagstæða meðferð vegna „verndaðrar aðgerðar“. 

 Refsiaðgerðir geta einnig átt sér stað eftir að starfsambandi er lokið, t.d. þegar 
einstaklingur sem hefur kvartað undan mismunun í fyrra starfi, fær ekki meðmæli frá 

vinnuveitanda eða er ekki ráðinn af nýjum vinnuveitanda.
15  

 Ef aðildarríki telja refsiaðgerðir ekki til „bannaðrar mismununar“ þá skulu þau innleiða 
önnur úrræði í landslögum til að tryggja nauðsynlega vernd. 

2.2 Gildissvið tilskipananna 

Atvinnumálatilskipunin (2000/78/EB 3. gr.) bannar mismunun hvað varðar 
 Aðgang að atvinnu, sjálfstæðum atvinnurekstri og starfi (þar á meðal stöðuhækkun). 
 Aðgang að starfsráðgjöf og starfsþjálfun. 
 Starfs- og vinnuskilyrði, þar á meðal brottrekstur og launakjör. 
 Aðild að starfsmannafélögum, atvinnurekendafélögum eða starfsgreinafélögum. 

Kynþáttatilskipunin (2000/43/EB (3. gr.) kveður á um mun víðtækari vernd gegn mismunun og 
gildir um eftirfarandi: 

 Aðgang að atvinnu, sjálfstæðum atvinnurekstri og starfi (þar á meðal stöðuhækkun). 
 Aðgang að starfsráðgjöf og starfsþjálfun. 
 Starfs- og vinnuskilyrði, þar á meðal brottrekstur og launakjör. 
 Aðild að starfsmannafélögum, atvinnurekendafélögum eða starfsgreinafélögum. 
 Menntun. 
 Félagslega vernd, þar á meðal almannatryggingar og heilsugæslu. 
 Samfélagsleg hlunnindi. 
 Aðgang að vörum og þjónustu sem býðst almenningi, þar á meðal húsnæði. 

2.3 Gildissvið tilskipananna með tilliti til lögaðila 

Tilskipanirnar vernda einstaklinga gegn mismunun. Að auki kveður tilskipun 2000/43/EB á um 
að vernd gegn mismunun eigi einnig við, þar sem það er í samræmi við venju og framkvæmd, 
stofnun sem hefur stöðu lögaðila þegar stofnunin sætir mismunun á grundvelli kynþáttar eða 
þjóðernis meðlima sinna.  

Tilskipanirnar banna mismunun af hálfu einstaklinga og lögaðila bæði hjá hinu opinbera og í 
einkageiranum. Einyrki ber því sömu ábyrgð og stórfyrirtæki, sveitarfélög eða ríkisstofnanir á 
að virða bann við mismunun. 

 

                                                 
15 Coote v Granada C-185/1997, 22. september 1998. 
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Tilskipanirnar vernda einstaklinga gegn mismunun. Lögaðilar, s.s. samtök njóta einnig verndar 
tilskipananna, ef það samræmist hefðum og starfsvenjum í viðkomandi landi og ef samtökin 
verða fyrir mismunun vegna kynþáttar eða þjóðernis félaga sinna (2000/43/EB, inngangsliður 
16). 

Ríkisfang 

Tilskipanirnar vernda alla þá sem dveljast í einhverju aðildarríkja ESB. Einstaklingur nýtur 
verndar gegn mismunun (á grundvelli kynþáttar eða þjóðernisuppruna, fötlunar, trúar, 
kynhneigðar og aldurs) óháð ríkisfangi hans. Þar af leiðir að sé Úkraínumaður eða Kínverji 
beittur mismunun í Ungverjalandi á grundvelli þjóðernis, fötlunar eða kynhneigðar þá er hann 
verndaður á sama hátt og ríkisborgarar Ungverjalands sem verða fyrir slíkri mismunum. 

Ríkisfang er sérstaklega undanskilið í tilskipununum; ef mismunun á sér stað á grundvelli 
ríkisfangs, til dæmis vegna þess að einstaklingur er frá Rúmeníu en ekki Ungverjalandi, þá eiga 
tilskipanirnar ekki við (2. mgr. 3. gr.). Í flestum aðildarríkjum nýtur ríkisfang þó verndar í 
landslögum. Sú staðreynd að ríkisfang er undanskilið í tilskipununum gerir aðildarríkjunum 
kleift að beita undantekningum í tengslum við ríkisfang sem ekki væri unnt að beita annars. 
Réttur borgara ESB til frjálsrar farar innan sambandsins veitir þeim og aðstandendum þeirra 
nokkra vörn gegn mismunun á grundveli ríkisfangs (t.d. tilskipun 2004/38/EB frá 29. apríl 2004 
um rétt borgara ESB og aðstandenda þeirra til frjálsra flutninga og búsetu á yfirráðasvæði 
aðildarríkjanna). Þá hefur sambandið einnig samþykkt ýmsa löggjöf um réttindi ríkisborgara 
þriðju landa og aðstandenda þeirra er dvelja eða vinna í aðildarríkjum ESB (t.d. tilskipun 
2003/109/EB eða 2003/86/EB).  

2.4 Sértækar aðgerðir (e. positive action) 

Í tilskipununum kemur fram að til að jafnrétti náist í reynd þarf meira til en að banna 
mismunun sem þrífst í dag eða mismunun sem gæti átt sér stað í framtíðinni (5.gr. 
kynþáttatilskipun og 7. gr. vinnumarkaðstilskipunarinnar). Af þessum sökum heimila 
tilskipanirnar sérstakar ráðstafanir, „sértækar aðgerðir“ sem ætlað er að koma í veg fyrir eða 
bæta fyrir mismunun sem hópar hafa þurft að þola í gegnum tíðina vegna kynþáttar eða 
þjóðernisuppruna, trúar, fötlunar, kynhneigðar eða aldurs. Sértækum aðgerðum er þannig 
ætlað að rétta hlut hópa sem beittir hafa verið mismunun og koma í veg fyrir að mismunun 
viðgangist. Ef t.d. ákveðnir samfélagshópar hafa aldrei verið ráðnir í tiltekin störf þá gætu 
sértækar aðgerðir falist í sérstakri þjálfun sem undirbyggi fólk úr þessum hópi fyrir þessi 
tilteknu störf. Einnig gætu sértækar aðgerðir falist í að ráða meðvitað nýja starfsmenn úr 
minnihlutahópnum og að auglýsa stöður á annan hátt til að hvetja fólk úr hópnum til að sækja 
um og bjóða aðstoð ef með þarf. 

 Á hópurinn undir högg að sækja? Eru hópurinn með lakari atvinnu eða fær hann síður 
þjónustu hjá hinu opinbera eða hjá einkageiranum? Er atvinnuþátttaka hans lítil miðað 
við aðra hópa? Er hópurinn einangraður félagslega? 

 Það er skilyrði að sértækar aðgerðir séu í réttu hlutfalli við þá mismunun sem á sér stað 
eða hefur átt sér stað, þ.e. að aðgerðirnar séu viðeigandi og nauðsynlegar til að ná 
markmiðunum tilskipananna − að koma í veg fyrir eða bæta fyrir mismunun gagnvart 
hópnum sem um ræðir − og hún má ekki valda hlutfallslega meiri mismunun gagnvart 
öðrum hópum. 

 Sértækar aðgerðir verða því að vera tímabundnar og þær verður að endurskoða 
reglulega til þess að tryggja að aðeins sé gripið til þeirra þegar þörf er á.  
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2.5 Sanngjörn aðlögun til að mæta þörfum fólks með fötlun 

Til að tryggja að meginreglan um jafna meðferð sé virt gagnvart fötluðu fólki kveður tilskipun 
2000/78/EB á um að atvinnurekendur skulu skuli gera viðeigandi ráðstafanir, þar sem þeirra er 
þörf í ákveðnu tilviki til að tryggja fötluðum einstaklingi aðgang að vinnu, þátttöku í vinnu, 
starfsframa og starfsþjálfun. Atvinnurekandinn þarf ekki að gera viðeigandi ráðstafanir ef þær 
geta talist fela í sér „óhóflega byrði“ fyrir hann. Atvinnurekendum er ætlað að meta hvort þeir 
geti gert viðeigandi ráðstafanir þegar fatlaður einstaklingur lendir í verri stöðu en aðrir í 
tengslum við atvinnu eða þjálfun vegna skilyrðis, viðmiðs eða venju, líkamlegra eiginleika eða 
vegna skorts á viðeigandi aðstoð.  

 Tilskipunin dregur athygli að tengslunum á milli skyldunnar til þess að gera sanngjarna 
aðlögun þegar fatlaður einstaklingur á í hlut eða þegar hann mun líklega vera í verri 
stöðu vegna skilyrðis, viðmiðs eða venju annars vegar og hins vegar nauðsyn þess að 
forðast óbeina mismunun vegna fötlunar (ii. b.-liður, 2. mgr. 2. gr.).  

 Atvinnurekandinn getur ekki haldið því fram að kostnaður vegna viðeigandi 
hagræðingar fyrir fatlaðan starfsmann feli í sér „óhóflega byrði“ ef opinberum styrkjum 
eða öðrum stuðningi er til að dreifa til ráðstafana af þessum toga. 

Dæmi: 
 Vinnuveitandi ræður táknmálstúlk til að tryggja heyrnarskertum starfsmanni 

starfsþjálfun. 
 Ef verkamaður getur ekki lengur unnið starf sitt vegna slyss þá getur vinnuveitandinn 

þjálfað hann og flutt í skrifstofustarf. 
 Einstaklingur í hjólastól svarar auglýsingu um skrifstofustarf. Fyrirtækið er staðsett í 

fjögurra hæða húsi. Ef vinnuveitandinn er með skrifstofur á nokkrum hæðum, þar á 
meðal á jarðhæð, þá getur hann búið svo um að starf fatlaða einstaklingsins fari fram á 
jarðhæðinni en í staðinn sé skrifstofa annars starfsmanns, sem getur gengið upp 
stigana, færð upp á fjórðu hæð. Ef fyrirtækið er hins vegar aðeins með skrifstofur á 
fjórðu hæð og engin lyfta er í húsinu þá er ekki víst að vinnuveitandinn geti gripið til 
viðeigandi ráðstafana til að gera umsækjandanum kleift að starfa hjá fyrirtækinu − án 
þess að þær feli í sér óhóflega byrði fyrir hann. 

 Til að auðvelda blindum einstaklingi, sem nýtur aðstoðar blindrahunds, að starfa hjá 
fyrirtækinu getur vinnuveitandi breytt starfstíma þannig að viðkomandi þurfi ekki að 
koma á vinnustaðinn á háannatíma. 

2.6 Undantekningar frá banni við mismunun í tilskipununum 

Megintilgangur tilskipananna er að berjast gegn mismunun. Af þeim sökum heimila þær aðeins 
mismunandi meðferð í undantekningatilvikum og þá einungis þegar ákveðnum skilyrðum er 
fullnægt. 

2.6.1 Réttmætar starfskröfur 

Tilskipanirnar leyfa undantekningar frá banni við mismunun ef um er að ræða réttmætar 
starfskröfur. Vinnuveitandi getur beitt mismunandi aðferð við val á einstaklingi til að sinna 
ákveðnu starfi, vegna eðlis starfsins eða aðstæðna, ef um er að ræða „réttmæta og afgerandi 
starfskröfu“ sem tengist ákveðnum kynþætti eða þjóðerni, fötlun, ákveðinni trú eða lífsskoðun, 
tiltekinni kynhneigð eða ákveðnum aldri svo framarlega sem meðferðin miðar að lögmætu 
markmiði og gætt er meðalhófs. Dæmi um þetta væri ef kvikmyndaleikstjóri ákvæði að aðeins 
svartur maður gæti leikið Nelson Mandela þá væri það réttmæt starfskrafa að svartur maður 
yrði ráðinn í starfið. Mismunun vegna réttmætrar starfskröfu á grundvelli eins eiginleika gæti 
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þó ekki réttlætt mismunun á grundvelli annars; í dæminu að ofan væri það ekki heimilt að 
mismuna á grundvelli kynhneigðar. 

Vinnumarkaðstilskipunin heimilar undanþágu frá banni við mismunun innan kirkju- eða 
annarra trúarstofnana, opinberra sem og einkaaðila, að því er varðar starfskröfu um tiltekna 
trú eða lífsskoðun. Þetta telst þó aðeins réttmæt starfskrafa þegar um sérstakt eðli starfs er að 
ræða eða þess umhverfis sem það er stundað í og krafan er lögmæt og sanngjörn þegar litið er 
til hugmyndafræði stofnunarinnar (2. mgr. 4. gr.). Tilskipunin heimilar einnig kirkjum og öðrum 
söfnuðum og lífsskoðunarfélögum að krefjast þess af starfsfólki sínu að það starfi af 
trúmennsku og heilindum í samræmi við hugmyndafræði stofnunarinnar. Atvinnurekandi sem 
getur sýnt fram á réttmæta starfsköfu af þessum toga má þó ekki beita mismunandi meðferð á 
neinum öðrum grundvelli, t.d. vegna kynferðis, nema annað réttmætt og afgerandi 
starfsskilyrði eigi við um starfið sem um ræðir.  

Staðalímyndir um að ákveðnar manngerðir gegni tilteknum störfum standast að öllum líkindum 
ekki kröfur um að stefnt sé að lögmætu markmiði og að gætt sé meðalhófs. Það er til dæmis 
ólíklegt að vinnuveitandi geti sýnt fram á að ritarastarfi verði að gegna „ungur og kraftmikill“ 
starfsmaður; slíkt gæti talist mismunun á grundvelli aldurs eða fötlunar. 

2.6.2 Mismunandi meðferð vegna aldurs  

Vinnumarkaðstilskipunin heimilar aðildarríkjum að gera undantekningar og leyfa mismunandi 
meðferð á grundvelli aldurs (1. mgr. 6. gr.), m.a að: 

 Setja sérstök skilyrði um aðgengi að atvinnu og þjálfun, um ráðningu og starf, þar á 
meðal brottrekstur og launakjör, þegar um er að ræða ungt fólk, eldri starfsmenn og 
fólk sem þarf að annast aðra, til að vernda það eða stuðla að faglegri aðlögun. 

 Gera kröfur um lágmarksaldur, starfsreynslu eða starfsaldur þegar kemur að veitingu 
starfs eða starfstengdri umbun. 

 Setja aldurstakmark þegar um er að ræða störf sem krefjast sérstakrar þjálfunar eða 
nauðsynlegt er að launþeginn starfi í nokkurn tíma áður en hann fer á eftirlaun. 

Hlutlægar og málefnalegar ástæður verða að liggja til grundvallar þeim undantekningum sem 
lýst er hér að ofan. Mismunandi meðferð verður að miða að lögmætu markmiði og aðferðirnar 
sem beitt er til að ná markmiðinu skulu vera viðeigandi og nauðsynlegar. Lögmætt markmið 
teldist t.d. lögmæt stefna í atvinnumálum, markmið varðandi vinnumarkað eða starfsþjálfun. 

Í flestum aðildarríkjum inniheldur vinnumarkaðslöggjöf aldurstengd ákvæði og því þurfa 
dómstólar aðildarríkjanna og Evrópudómstóllinn í vaxandi mæli að svara því hvort slík ákvæði 
samræmist 1. mgr. 6. gr.16 Tilskipunin kveður enn fremur á um að það sé ekki mismunun á 
grundvelli aldurs að tengja eftirlaun eða bótarétt við aldur eða nota aldur við 
tryggingafræðilega útreikninga, enda leiði slíkt ekki til mismununar á grundvelli kynferðis (2. 
mgr. 6. gr.).      

2.6.3 Aðrar undantekningar 

Vinnumarkaðstilskipunin heimilar mismunun á grundvelli fötlunar eða aldurs þegar um 
hermenn er að ræða (4. mgr. 3. gr.). Í henni segir einnig að hún gildi ekki um bætur 

                                                 
16 Sjá einnig til dæmis: Palacios de la Villa C-411/05  [2007] ECR I-8531, The Incorporated Trustees of the National Council on 
Ageing (Age Concern England) v Secretary of State for Business, Enterprise and regulatory Reform, Case C-388/07, 5 March 2009; 
Kucukdeveci v Swedex GmbH & Co LG, C-555/07, 19 January 2010. 
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almannatrygginga eða félagslegar greiðslur eða áþekkar greiðslur (3. mgr. 3.gr.). Þá kveður 
tilskipunin einnig á um að hún hafi ekki áhrif á ráðstafanir sem mælt er fyrir um í landslögum 
og sem eru nauðsynlegar í lýðræðisþjóðfélagi í þágu almannaöryggis, til að gæta 
allsherjarreglu, til að koma í veg fyrir glæpi, til verndar heilsu manna og til verndar réttindum 
og frelsi annarra. Tilskipunin hefur heldur engin áhrif í landsrétti hvað varðar hjúskaparstöðu 
og réttindi sem henni eru háð (inngangsliður 22) (5. mgr. 2. gr.). 

2.7 Réttarvernd; aðgangur að réttlátri málsmeðferð 

Aðildarríkin skulu tryggja að allir þeir sem telja sig rangindum beitta vegna þess að 
meginreglunni um jafna meðferð samkvæmt tilskipunum hafi ekki verið fylgt eigi kost á dóms- 
og stjórnsýslumeðferð þótt aðstæðurnar, sem mismununin á að hafa átt sér stað við, séu ekki 
lengur fyrir hendi (tilskipun 2000/43/EB 7. gr., tilskipun 2000/78/EB, 9. gr.). 

Báðar tilskipanir kveða á um að samtök og félög með lögvarða hagsmuni geti aðstoðað 
einstaklinga sem verða fyrir mismunun eða hafið málsókn fyrir þeirra hönd (með þeirra 
samþykki). Innlend löggjöf ákvarðar hvað telst til „lögvarinna hagsmuna“. 

2.8 „Öfug sönnunarbyrði“ 

Vegna þess hversu erfitt getur verið að færa sönnur á mismun þá kveða tilskipanirnar á um að 
sönnunarbyrðin færist af kæranda yfir á varnaraðila (8. grein í kynþáttatilskipuninni og 10. 
grein í vinnumarkaðstilskipuninni): 

 Það er stefnda að sanna að jafnræðisreglan hafi ekki verið brotin, ef þeir sem telja sig 
beitta rangindum, þar eð jafnræðisreglunni hafi ekki verið beitt í þeirra tilviki, leggja 
fyrir dómstóla eða önnur til þess bær yfirvöld staðreyndir sem gefa ástæðu til að ætla 
að bein eða óbein mismunun hafi átt sér stað. 

 Ef kærandi (eða annar fyrir hans hönd) leggur fram gögn sem gefa ástæðu til að ætla 
að mismunun (bein eða óbein) hafi verið ein ástæða þeirrar meðferðar sem kærandi 
sætti af hendi varnaraðila þá mun dómstóllinn eða yfirvaldið snúa sér að varnaraðila til 
þess að fá frekari skýringar. Nema því aðeins að varnaraðili geti sannað að mismunun 
hafi ekki átt neinn þátt í meðferðinni, þá verður dómstóllinn eða hið lögbæra yfirvald 
að samþykkja kröfu kæranda. 

Brýnt er að árétta að færsla á sönnunarbyrði er ekki takmörkuð við mál sem flutt eru fyrir dómi 
heldur hvílir sönnunarbyrði einnig á stefnda í öllum málum á stjórnsýslustigi. Sönnunarbyrðin 
flyst ekki í sakamálum. Í sumum aðildarríkjum færist sönnunarbyrðin ekki í rannsóknarferlinu. 

2.9 Viðurlög  

Við innleiðingu tilskipananna verða aðildarríkin að tryggja að brot á innlendri löggjöf gegn 
mismunun sæti viðurlögum og að slíkum viðurlögum sé beitt. Viðurlögin, sem geta verið 
greiðsla skaðabóta til brotaþola, skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa 
forvarnargildi. Dæmi um viðurlög er greiðsla skaðabóta án ákvæðis um hámarksupphæð. 

2.10 Vitundarvakning, greining á upplýsingum og samráð við hagsmunaðila 

Í tilskipunum er viðurkennt að löggjöf ein og sér nægir ekki til þess að berjast gegn mismunun 
og til að stuðla að jafnrétti. Tilskipanirnar skylda aðildarríki til að gera ráðstafanir til að birta og 
vekja athygli á gildandi löggjöf um jafnrétti og bann við mismunun innanlands ásamt því að 
kynna lagabreytingar sem ætlað er að færa innlenda löggjöf til samræmis við ákvæði 
tilskipananna. Aðildarríkjum ber að leita samráðs við frjáls félagasamtök og aðra aðila í 
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samfélaginu í þessum tilgangi. Aðildarríkjunum ber einnig að tryggja að lög, reglur og 
samningar sem tengjast því sviði sem tilskipanirnar ná til samræmist jafnræðisreglunni. 

 Aðildarríkin skulu sjá til þess að allir viðkomandi aðilar á yfirráðasvæði þeirra fái 
vitneskju eftir viðeigandi leiðum um ákvæði, sem eru samþykkt á grundvelli 
tilskipananna og um viðeigandi ákvæði sem þegar eru í gildi. (10. gr. og 12. gr.). Þetta 
verður að gera „eftir öllum viðeigandi leiðum á öllu yfirráðasvæðinu“. Þetta þýðir að 
upplýsingar eiga að ná til allra og vera settar fram með þeim hætti að þær séu 
aðgengilegar og auðskildar af öllum hópum samfélagsins óháð fötlun einstaklinga og 
tungumálaþekkingu. 

 Aðildarríkin skulu hvetja til samráðs við frjáls félagasamtök sem eiga, í samræmi við 
innlend lög og venjur, lögmætra hagsmuna að gæta í baráttunni gegn mismunun (12. 
gr. og 14. gr.). Slíkt samráð á að vera reglulegt og ekki aðeins að vera til málamynda. 
Þessi skylda aðildarríkjanna veitir frjálsum félagasamtökum mikilvægt tæki til að 
tryggja að stjórnvöld innleiði tilskipanirnar á viðunandi hátt. Aðildarríkin skulu einnig, í 
samræmi við innlendar hefðir og venjur, gera viðeigandi ráðstafanir til að hvetja til 
samráðs aðila vinnumarkaðarins í því skyni að stuðla að jafnrétti, þar með talið eftirliti 
með starfsháttum á vinnustöðum, kjarasamningum, siðareglum, rannsóknum og 
miðlun reynslu og góðum starfsvenjum. Sé það í samræmi við innlendar hefðir og 
venjur skulu aðildarríkin hvetja aðila vinnumarkaðarins, án þess að það hafi áhrif á 
sjálfstæði þeirra, til að gera samninga sem ákvarða reglur um mismunun sem taki mið 
af þeim lágmarkskröfum sem gerðar eru í tilskipununum og landslögum (11. gr. og 13. 
gr.). 

 Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að öll lög og 
stjórnsýslufyrirmæli sem brjóta í bága við meginregluna um jafnrétti, verði afnumin; og 
að öll ákvæði, sem brjóta í bága við meginregluna um jafnrétti og standa í 
einstaklingsbundnum eða sameiginlegum samningum eða kjarasamningum, innri 
reglum fyrirtækja, reglum um fyrirtæki, sem starfa í ágóðaskyni eða án ágóða, og 
reglum um einstakar starfsgreinar og um samtök launafólks og atvinnurekenda, verði 
ógilt eða lýst ógild eða að þeim verði breytt (14. gr. og 16. gr.). 

2.11 Jafnréttisstofnanir  

Kynþáttatilskipunin kveður á um að aðildarríkin skuli tilnefna einn eða fleiri aðila til að stuðla 
að jafnri meðferð án mismununar á grundvelli kynþáttar eða þjóðernis (13. gr.). Þessir aðilar 
geta verið hluti af þjóðbundnum mannréttindastofnunum, það er mismunandi eftir 
aðildarríkjum hvaða stofnanir gegna þessu hlutverki og hvaða völd þær hafa. Tilskipunin 
kveður á um að stofnanir skuli að lágmarki geta tryggt:  

 einstaklingum sem orðið hafa fyrir mismunun óháða aðstoð;  
 að framkvæmdar séu óháðar kannanir á mismunun;  
 að birtar séu óháðar skýrslur og sett fram tilmæli í málum er varða slíka mismunun.. 

Ekki er gerð krafa um stofnun á landsvísu samkvæmt tilskipuninni um jafna meðferð á 
vinnumarkaði og í atvinnulífi. Í aðildarríkjum ESB eru hins vegar stofnanir sem fjalla um 
jafnréttissjónarmið á breiðari grunni samkvæmt landslögum, þar með talið jafnrétti kynjanna.17 

                                                 
17 Frekari upplýsingar má finna hér http://www.equineteurope.org/. Tilskipanir um kynjajafnrétti setja sambærilegt skilyrði um að 
koma á fót stofnun eða stofnunum vegna kynjajafnréttis.  
 

http://www.equineteurope.org/
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Jafnréttinsstofa hefur slíkt hlutverk hér á landi, þ.e.a.s. hefur eftirlit og fjallar um jafnrétti 
kynjanna á breiðum grundvelli. 

2.12 Skýrslugjöf 

Aðildarríkjum ber að skila skýrslum til framkvæmdastjórnarinnar um beitingu og framkvæmd 
tilskipananna á fimm ára fresti svo hún geti tekið saman skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið (17. 
gr. og 19. gr.). Í skýrslu framkvæmdastjórnarinnar skal, eftir því sem við á, höfð hliðsjón af 
sjónarmiðum Grundvallarréttindastofnunarinnar, aðilum vinnumarkaðarins, frjálsra 
félagasamtaka og annarra hagsmunaaðila. Í samræmi við meginregluna um jöfn tækifæri fyrir 
karla og konur skal skýrslan einnig innihalda mat á áhrifum ráðstafana aðildarríkjanna á kynin. 

  

Heimildir og tilvísanir: 

 Tilskipun 2000/43/EB frá 29. júní 2000 um beitingu meginreglunnar um jafna 
meðferð manna án tillits til kynþáttar eða þjóðernis. 

 Tilskipun 2000/78/EB frá 27. nóvember 2000 um almennar reglur á 
vinnumarkaði og í atvinnulífi og í starfi. 

 Stofnun ESB um grundvallarmannréttindi og Mannréttindadómstóll Evrópu, 
Evrópuráðið, Handbook on European non-discrimination law, 2011, 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-
HANDBOOK_EN.pdf (fæst einnig á frönsku og þýsku). 

 Útgáfa á vegum evrópsks nets lagasérfræðinga í mismunun þar með talið 
European Anti-Discrimination Law Review, www.non-
discrimination.net/publications.  

 Schiek, D., Waddington, L., and Bell, M., Cases, materials and text on national, 
supranational and international non-discrimination law, Hart Publishing, 2007.  

 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
http://www.non-discrimination.net/publications
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3 HLUTVERK FÉLAGASAMTAKA OG STÉTTARFÉLAGA Í BARÁTTUNNI 
GEGN MISMUNUN 

Markmið þessa hluta: 

Að þátttakendur ræði og greini hvaða hlutverki frjáls félagasamtök geta gegnt eða ættu að 
gegna í baráttunni gegn mismunun. 

3.1 Hvað eru frjáls félagasamtök og stéttarfélög ? 

Frjáls félagasamtök/stéttarfélög eru samtök sem starfa staðbundið, á landsvísu eða á 
alþjóðavettvangi og eru með stofnskrá, skýran tilgang og sýnilega starfsemi, og stjórn sem 
hefur umboð til að tala fyrir félagana. Félagasamtök eru sjaldnast rekin í hagnaðarskyni. Þau 
hafa engin formleg tengsl við stjórnvöld, einkafyrirtæki eða stjórnmálaflokka. Markmið 
félagasamtaka er oftast að stuðla að velferð með því að takast á við félagsleg eða lagaleg 
vandamál. Stéttarfélög vinna að hagsmunum félaga sinna, einkum á vinnumarkaði. 
Félagasamtök og stéttarfélög vinna að eflingu og framþróun borgarlegs samfélags í samstarfi 
við aðrar lýðræðisstofnanir í landinu. 

3.2 Hvaða hlutverki gegna frjáls félagasamtök og stéttarfélög í baráttunni gegn 
mismunun?  

Brýnt er að félagasamtök/stéttarfélög nýti til fulls það hlutverk sem þeim er falið í baráttunni 
gegn mismunun með 7. og 12. gr. kynþáttatilskipunarinnar 2000/43/EB, og 9. og 14. gr. 
vinnumarkaðstilskipunarinnar 2000/78/EB. Í tilskipununum er kveðið á um að aðildarríki skuli 
tryggja að samtök, félög eða aðrir lögaðilar sem teljist hafa lögmæta hagsmuni af því að farið 
sé að ákvæðum tilskipunarinnar, sé þar með heimil aðkoma að málum er varða mismunun, 
fyrir hönd eða til stuðnings stefnanda, hvort sem er á stjórnsýslustigi eða fyrir dómstólum, ef 
málið varðar framkvæmd skuldbindinga ríkisins samkvæmt tilskipuninni. Þá er einnig í báðum 
tilskipununum kveðið á um að aðildarríki skuli stuðla að samráði við félagasamtök, sem hafi, í 
samræmi við innlend lög og framkvæmd, lögmæta hagsmuni af því að leggja sitt af mörkum til 
baráttunnar gegn mismunun á grundvelli kynþáttar eða þjóðernis annars vegar og aldurs, 
fötlunar, kynhneigðar og trúar eða lífsskoðunar hins vegar, með það markmið að efla 
jafnræðisregluna. 

Frjáls félagasamtök og stéttarfélög eru nauðsynleg til þess að ríki geti þróast farsællega, friður 

ríki, lýðræði og réttarríkið dafni og jafnrétti sé í heiðri haft. Sem máttarstólpi borgarlegs 

samfélags þá er hlutverk þessara samtaka m.a að: 

 Ljá einstaklingum sem verða fyrir mismunun rödd og veita þeim aðstoð; 

 Að aðstoða einstaklinga sem orðið hafa fyrir mismunun við að ná fram rétti sínum fyrir 

dómstólum; 

 Stuðla að fjölbreytni og jafnrétti í samfélaginu með aðgerðum til vitundarvakningar; 

 Koma á fót leiðum til að hafa áhrif á stefnumótun stjórnvalda; 

 Samþætta bann við mismunun og jafna meðferð í stefnumörkun; 

 Skora á yfirvöld og stórfyrirtæki að taka afstöðu gegn mismunun; 

 Fylgjast með, skrásetja og fordæma mismunun; 

 Halda jafnréttissjónarmiðum á lofti í pólitískri umræðu og hvetja fleiri til þess að fylkja 

sér bak við málstaðinn; 

 Berjast fyrir innleiðingu stefnumála sem stuðla að virku jafnrétti og gegn mismunun; 
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 Hafa eftirlit með og meta framkvæmd stefna á sviði jafnréttis og mismununar. 

Frjáls félagasamtök/stéttarfélög ættu að: 

 Vinna með öðrum samtökum að sameiginlegum markmiðum; 

 Styrkja hópa sem eiga undir högg að sækja til að halda málefnum sínum á lofti á 

opinberum vettvangi og til að ná fram rétti sínum; 

 Vinna með stjórnvöldum, þegar við á, að sameiginlegum markmiðum; 

 Gagnrýna stjórnvöld þegar stefna þeirra samræmist ekki banni við mismunun og 

jafnræðisreglunni; 

 Veita skilvirka þjónustu innan stjórnkerfisins, þegar við á, og innleiða áætlanir sem 

samið hefur verið um við hið opinbera, þegar við á; 

 Veita skilvirka þjónustu án samráðs við stjórnvöld þegar það er nauðsynlegt til að ná 

fram markmiðum samtakanna og innleiða áætlanir sem eru andstæðar stefnum 

stjórnvalda, þegar við á; 

 Tryggja samhæfðar aðgerðir eigin samtaka og koma á umræðum við stjórnvöld til að 

tryggja samhæfingu aðgerða stjórnvalda og félagasamtaka; 

 Veita stjórnvöldum faglega ráðgjöf um úrlausnarefni sem tengjast mismunun; 

 Tala fyrir breytingum og þrýsta á stjórnvöld þegar þörf er á; 

 Leiðbeina og taka þátt í þróun löggjafar og stefnumótun með því að veita faglega 

ráðgjöf og gefa stjórnmálamönnum í ríkisstjórn, stjórnarandstöðu og öðrum 

áhrifaaðilum upplýsingar; 

 Veita virkt aðhald – með því að vekja athygli á því þegar brotið er gegn banni við 

mismunun. Samtökin gera þetta með því að fjalla um það þegar stjórnvöld eða 

einkafyrirtæki mismuna fólki, þessir aðilar svíkja skuldbindingar sínar um að vinna að 

jafnrétti eða annað tilefni er til úrbóta. Virkt aðhald felur í sér að félagasamtök beina 

spjótum sínum að stjórnvöldum og einkafyrirtækjum og stuðla að jafnrétti með 

samningaviðræðum, tiltali og opinberri gagnrýni, þegar þörf er á; 

 Vinna gegn aðgerðum, vanrækslu, stjórnsýsluákvörðunum og stefnumörkun 

stjórnvalda sem stangast á við markmið félagasamtakanna; 

 Fylgjast með og tryggja að umbætur í málaflokknum, til dæmis ný löggjöf (landslög, 

ESB-löggjöf eða alþjóðasamningar), ný stefnumörkun (innanlands, í ESB og á 

alþjóðavettvangi), nýir styrkjamöguleikar, og stefnumarkandi dómar eða úrskurðir 

(innanlands, hjá ESB eða hjá öðrum alþjóðastofnunum) nýtist til fullnustu í baráttunni 

gegn mismunun. 

 Starfa á gagnsæjan og ábyrgan hátt - gagnvart félögum sínum og almenningi; 

 Auka vægi félagasamtaka í borgaralegu samfélagi með því að koma á samstarfi og 

bandalögum, og stuðla að nýstárlegum verkefnum og lausnum; 

 Hafa samvinnu við önnur félagasamtök að leiðarljósi og forðast átök og deilur 

félagasamtaka; 

 Þrýsta á stjórnvöld að undirrita og fullgilda alþjóðasamninga en með aðild er sjónum 

alþjóðasamfélagsins beint að því hvernig stjórnvöld standa við skuldbindingar sínar; 
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 Veita innlendum og alþjóðlegum eftirlitsstofnunum áreiðanlegar upplýsingar sem nýst 

geta við greiningu á því hvernig stjórnvöld framfylgja banni við mismunun. 

Í stuttu máli getur hlutverk frjálsra félagasamtaka falist í að kanna, fylgjast með (eftirlit) og 

gagnrýna aðgerðir stjórnvalda og einkaaðila, að styðja við aðgerðir stjórnvalda í baráttunni 

gegn mismunun og hjálpa einstaklingum og hópum að ná fram rétti sínum. 

3.3 Hvers þarfnast frjáls félagasamtök/stéttarfélög með til að geta gegnt hlutverki 
sínu? 

 Mannauðs; 

 Færni, kunnáttu og sérfræðiþekkingar; 

 Að vera opin, gagnsæ og ábyrg (frjáls félagasamtök hafa verið leiðandi í umræðunni 

um ábyrgð og gegnsæi − lykilþætti í sjálfboðastarfi); 

 Fjármagns og viðeigandi tækjakosts og upplýsingatækni; 

 Fordómalausra viðhorfa og jafnréttishugsunar og virðingar fyrir banni við mismunun 

innan samtakanna sjálfra; 

 Viðeigandi stefnumótunar- og lagaramma á landsvísu sem tryggir: 

o aðgengi að opinberum upplýsingum;  

o gagnsæi í ákvarðanatöku hjá hinu opinbera; 

o þátttöku í samfélaginu í umræðu- og ákvarðanatökuferlum við þróun 

opinberrar stefnu; 

o hagsmunagæslu og réttindabaráttu hópa í sjálfboðastarfi; og 

o að frjáls félagasamtök fái lagalega stöðu þegar kemur að mismunun. 

3.4 Hvers vegna eru frjáls félagasamtök vel til þess fallin að berjast gegn 
mismunun? 

 Sjálfboðaliðasamtök virkja almenning til aðgerða, hvort sem um stað- eða, 

svæðisbundið starf að ræða, sem og starf á innlendum og alþjóðlegum vettvangi. 

 Með minnkandi tiltrú á stjórnmálamenn þá eykst þátttaka í sjálfboðaliða- og 

samfélagsstarfi. Með því reynir fólk að láta gott af sér leiða og styðja málefni sem 

skipta það máli. 

 Félagasamtök eru í vaxandi mæli vettvangur fólks til að fjalla um og vinna að málefnum 

sem skipta það máli; vettvangur þar sem því finnst það geta haft áhrif til breytinga.  

 Vegna hollustu þeirra við hagsmuni almennings, þá geta frjáls félagasamtök þróað 

sérfræðiþekkingu sem þörf er á til þess að vinna að því að bæta áhrif og árangur 

stefnumótunar á sviði jafnréttis og banns við mismunun. 

3.5 Hvaða hindranir eru í vegi frjálsra félagasamtaka og hvernig er þeim rutt úr 
veginum? 

 Flóknar reglur og skilyrði eru sett fyrir því að samtökin fái að skrá sig opinberlega. Brýnt 

er að félagasamtök kynni sér reglur af þessum toga í þaula og afli viðeigandi gagna.  
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 Frjálsum félagasamtökum er meinað að framkvæma ákveðnar athafnir ef þau eru ekki 

skráð. Samtök verða að meta hversu mikilvægur þessi þáttur er og hvort samtökin eigi 

að vera skráð eða ekki.  

 Ákveðnar athafnir eru bannaðar jafnvel eftir skráningu. Frjáls félagasamtök verða að 

fylgja landslögum, en ef lögin eru gerræðisleg eða óþarflega íþyngjandi, þá verður að 

mótmæla þeim með viðeigandi ráðum 

 Samtökunum er ekki heimilt samkvæmt landslögum að leggja fram kærur vegna 

mismununar. Félagasamtök geta stutt og aðstoðað einstaklinga sem hafa lögvarða 

hagsmuni til að sækja rétt sinn, eða leitast við að breyta löggjöf, m.a. með 

stefnumótandi málarekstri. 

 Hugsanlegur stuðningur frá viðskiptalífinu er vannýttur. Frjáls félagasamtök ættu að 

sækjast eftir stuðningi frá viðskiptalífinu. Vaxandi fjöldi félagasamtaka starfar með 

fyrirtækjum að því að vekja athygli á mikilvægum málaflokkum. 

 Samtök sem talin eru tengjast stjórnvöldum eða tilteknum stjórnmálaflokki eiga erfitt 

uppdráttar við að koma málefnum sínum á dagskrá. Fagleg félagasamtök skulu vera 

óháð stjórnmálaflokkum og þau verða að berjast fyrir skýrum málstað. Ef svo er ekki, 

verður að endurskoða starfsemi samtakanna með það að markmiði að tryggja 

sjálfstæði þeirra. 

 Skortur á fjármagni, upplýsingum og þekkingu gerir það að verkum að samtökin nálgast 

ekki þá styrki sem fáanlegir eru innanlands, á vegum ESB eða annars staðar. 

Félagasamtök ættu að hafa samband við innlendar stofnanir, ráðuneyti og einkaaðila, 

ESB, Norðurlandaráð, EFTA og ESA til þess að fá upplýsingar um mögulega styrki og 

aðstoð við að sækja um þá. 

 Samtökin ná ekki til ákveðinna hópa í samfélaginu vegna vanþekkingar á aðstæðum 

þeirra, menningu eða vegna tungumálaörðugleika. Félagasamtök ættu að gæta þess að 

ráða fjölbreyttan hóp starfsfólks sem þekkir sögu mismununar í samfélaginu og 

aðstæður ólíkra hópa. 

 Skortur á samstarfi milli stjórnvalda, einkageirans og félagasamtaka. Stjórnvöld, 

einkageirinn og félagasamtök verða að vinna saman sem jafningjar, með ólík en 

jafnmikilvæg hlutverk. Stjórnvöld leiða reglur í lög og framfylgja lögum sem nauðsynleg 

eru til að banni við mismunun verði framfylgt. Fyrirtæki í einkageiranum hafa til að 

bera þekkingu og fjármagn og geta veitt tæknilega aðstoð, á meðan í frjálsum 

félagasamtökum er að finna þekkingu úr grasrótinni, sambönd og samskiptanet sem 

stuðlar að því að jafnrétti verði komið á til frambúðar. 

 Skortur á kunnáttu og færni, sérstaklega í rekstrarstjórnun og fjármálastjórnun eða 

notkun upplýsingatækni sem orsakast af því að samtökin þurfa að reiða sig á 

sjálfboðaliða og glíma við hraða starfsmannaveltu. Frjáls félagasamtök skulu tryggja að 

fyrir hendi sé skilningur á mikilvægi góðrar rekstrar- og fjárhagsstjórnunar. 

 Skortur á virðingu fyrir sérþekkingu samtakanna hjá opinberum aðilum þannig að 

athugasemdir samtakanna um stefnu og löggjöf stjórnvalda eru virtar að vettugi. Frjáls 
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félagasamtök verða að vinna ötullega að því að öðlast virðingu og traust stjórnvalda 

með faglegu starfi og stöðugri upplýsingagjöf til stjórnvalda.  

 Veik staða gagnvart stjórnvöldum. Samtökin verða þá að reyna að vinna með 

einstaklingi eða stofnun sem hefur sterka stöðu gangvart stjórnvöldum. 

 Skortur á löggjöf sem tryggir aðgang að opinberum upplýsingum, gagnsæi í 

ákvarðanatöku stjórnvalda, samráð við almenning, hagsmunagæslu og réttindabaráttu, 

þar með talið fyrir sjálfboðaliða. Samtökin verða þá að nýta sér þann lagaramma sem 

er til staðar með skapandi hætti og berjast með öðrum hópum fyrir því að löggjöf um 

efnið verði samþykkt. 

 Takmörkuð færni á sviði hagsmunagæslu og réttindabaráttu, t.d. lítil notkun á nýjum 

miðlum (t.d. netmiðlum, fésbók o.fl.) Frjáls félagasamtök, sérstaklega þau sem vinna 

með hópum sem eiga undir högg að sækja, ættu að gera samskiptaáætlanir, bæði til að 

vernda réttindi skjólstæðinga sinna og til að fræða almenning og sérstaka markhópa, 

þar með talið fjölmiðla, um málefnið.  

  

Heimildir: 

 Evrópuráðið, Meginreglur um stöðu frjálsra félagasamtaka í Evrópu, á ensku: 

 www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%
20E.pdf 

 Public Interest Law Initiative, Pursuing the public interest, a handbook for 
legal professionals and activists, Columbia Law School, 2001. 
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4 AÐFERÐIR TIL AÐ STYRKJA STARF FRJÁLSRA FÉLAGASAMTAKA 

Við gerð þessarar handbókar var kannað sérstaklega hverjar þarfir íslenskra 
félagasamtaka/stéttarfélaga væru helstar á sviði jafnréttisstarfs. Á grundvelli 
þarfagreiningarinnar voru svo valdir eftirfarandi kaflar sem ættu að endurspegla þarfir og 
aðstæður á Íslandi:  

1. Upplýsingaöflun og áætlanagerð 
2. Eftirlit 
3. Hagsmunagæsla 
4. Ástandskönnun 

Fyrsta kaflanum (4.1), um upplýsingaöflun og framkvæmdaáætlanir, er ætlað að aðstoða frjáls 
félagasamtök við að byggja upp þekkingu og tæki til að bæta stefnumótun sína til að standa 
betur að vígi þegar kemur að því að hrinda markmiðum sínum í framkvæmd.  

 

4.1 Upplýsingasöfnun og framkvæmdaáætlun  

Sex einlæga þjóna ég átti,  
allt kenndu þeir mér sem ég veit, 
nöfnin þeir báru Hvað, Hvenær og Hvar 
og Hvernig, Hví og Hver 

Rudyard Kipling 

 

Hugsun sem ekki leiðir til athafnar er lítils virði en óígrunduð athöfn er einskis virði. 

Georges Bernanos  

4.1.1 Skilgreiningar 

„Upplýsingar“: Gögn sem nauðsynlegt er að hafa yfir að ráða til að grípa til aðgerða. 
„Stefnumótandi áætlanagerð“: formleg umfjöllun um framtíðaraðgerðir sem tekur mið af 
markmiðum samtaka og upplýsingum, fjármagni, mannauði o.fl. sem þau hafa yfir að ráða. 
Markmið stefnumótandi áætlanagerðar er að þróa áætlun fyrir samtökin almennt og/eða til að 
hrinda tiltekinni aðgerð/herferð í framkvæmd. 

4.1.2 Markmið 

Markmið þessa kafla er að auka áhrif og árangur félagasamtaka/stéttarfélaga sem berjast gegn 
mismunun. Stefnumótandi áætlanagerð leggur grunninn að árangursríkum aðgerðum. Til að 
unnt sé að gera stefnumótandi áætlanir er brýnt að fyrir liggi heildstætt mat á fyrirliggjandi 
upplýsingum og áætlunum samtakanna. Markmiðið er að: 

 Frjáls félagasamtök öðlist þekkingu og færni til þess að hrinda stefnumótandi áætlanagerð í 
framkvæmd: til að greina á milli aðgerða sem þau hafa fjármagn til að framkvæmda og 
aðgerða sem þau hafa EKKI burði til að hrinda í framkvæmd. Þetta gerir samtökum kleift að 
spara tíma og fé og velja réttar áherslur. 

 Samtök öðlist tæki til þess að hámarka samfélagsleg áhrif sín og skilji tengsl 
grunnupplýsinga og þeirra upplýsinga sem nauðsynlegt er að afla til að aðgerðir þeirra skili 
árangri. 
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4.1.3 Innihald 

Þessi kafli fjallar um það hvernig samtök geta tileinkað sér stefnumótandi áætlanagerð með því 
að tengja á áhrifaríkan hátt fyrirliggjandi upplýsingar og framtíðaraðgerðir. Kaflinn fjallar á 
almennan hátt um hvað ber að hafa hugfast við hönnun, áætlanagerð og framkvæmd 
mismunandi aðgerða og eftirlits sem og við mat á afrakstri og áhrifum starfsins.  

Nýta má aðferðafræði stefnumótandi áætlanagerðar í starfi samtakanna almennt en einnig í 
tengslum við sérstakar aðgerðir sem lýst er í næstu köflum. Þessum kafla er ætlað kynna 
aðferðafræði stefnumótandi áætlanagerðar í stuttu máli en megináhersla handbókarinnar er á 
stuðning við einstaklinga sem verða fyrir mismunun, þar með talið við málssókn, en við slíkar 
aðstæður er mikilvægt að greina á milli og þekkja hinar ýmsu birtingarmyndir mismununar. 
Kaflinn fjallar þó ekki um ólíkar gerðir mismununar þar sem samtök skipuleggja oftast aðgerðir 
án þess að ítarleg lögfræðileg greining liggi fyrir.18 Kaflinn fjallar hvorki um fjármögnun né 
þekkingaruppbyggingu hjá stéttarfélögum og félagasamstökum almennt.  

Æfingarnar sem er að finna í kaflanum skal aðlaga aðstæðum hverju sinni. 

4.1.4 Viðfangsefni 

ÆFING: Notið hugflæði (e. brainstorming) til að svara eftirfarandi spurningum: 

a) Hvað er mismunun? 

 Hverjir eru gerendurnir? 
 Hver eru brotaþolar? 
 Á hvaða sviðum mannlífsins á mismunun sér stað? 
 Hvers vegna á mismunun sér stað? 

Samantekt − kynning í stuttu máli á:  

 Íslenskri löggjöf gegn mismunun. 
 Evrópulöggjöf gegn mismunun. 

ÆFING: Notið hugflæði (e. brainstorming) til að svara eftirfarandi spurningum: 

b) Hvað geta frjáls félagasamtök/stéttarfélög gert til að berjast gegn mismunun? 

 Vakið athygli á mismunun; 
 Fylgst með mismunun í opinberri stefnumótun og fyrirbyggjandi aðgerðum (eða 

vöntun á slíku); 
 Tilkynnt um mismunun; 
 Stutt stefnu og lagasetningu gegn mismunun; 
 Stutt einstaklinga sem hafa orðið fyrir mismunun (þar með talið með 

málaferlum); 
 Barist fyrir breytingum; og  
 Byggt upp tengslanet með aðilum sem berjast á sama sviði. 

Samantekt: Kynnið yfirlit yfir starfssviðin sem handbókin tekur til og flokkið ofangreindar 
aðgerðir.  

c) Hvers þurfa félagasamtök/stéttarfélög með til að ná markmiðum sínum? 

                                                 
18 Umfjöllun um gerðir mismununar og mismununarástæður er  að finna að framan og í handbókinni How to bring a discrimination 
claim sem gefin var út af European Network of Legal Expert  og handbók Evrópuráðsins um jafnréttislöggjöf.  

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/DACA17B3-921E-4C7C-A2EE-3CDB68B0133E/0/182601_FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_EN.pdf
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 takmark/ hlutverk; 
 upplýsingar; 
 mannauð; 
 tækjakost/aðsetur; 
 stefnumótun; og 
 fjármögnun. 

Samantekt: Skýrið nánar mismunandi þætti (til dæmis: sérfræðiþekking og reynsla fellur undir 
mannauð); og raðið þörfunum í forgangsröð með hliðsjón af stefnumótandi áætlanagerð. 

d) Hvaða upplýsingar þurfa félagasamtök til að gegna hlutverki sínu? Hverjar eru 
heimildirnar fyrir upplýsingunum?  

 

Tegund upplýsinga Uppspretta 

Manntal Hagstofa 

Félagsfræðilegar kannanir Rannsóknarstofnanir 

Blaðagreinar Fjölmiðlar  

Fræðigreinar Menntastofnanir 

Sjónvarps-/útvarpsfréttir Sjónvarp og útvarp 

Yfirlýsingar skjólstæðinga Skjólstæðingar 

Yfirlýsingar vitna Vitni  

Skjöl Hugsanlegur gerandi 

Tölfræðilegar upplýsingar  Opinber stjórnsýsla/opinberar stofnanir 

Sérfræðiálit Rannsóknir 

Hljóð- eða myndupptökur Youtube, netmiðlar 

Ljósmyndir  

Stefnumótandi skjöl Stjórnvöld, sveitarfélög 

Löggjöf Internet, Stjórnartíðindi 

Niðurstöður ástandskannana Prófendur 

Skýrslur eftirlitsstofnana  Sameinuðu þjóðirnar, Evrópuráðið, Grundvallarréttinda-
skrifstofa ESB, innlend/alþjóðleg félagasamtök/stéttarfélög. 

Skoðanakannanir  

ÆFING: Skrifið niður gögn úr dálknum að ofan annars vegar og aðgerðir frjálsra félagasamtaka 
hins vegar á mismunandi lita post-it miða. Biðjið þátttakendur að tengja saman upplýsingar og 
aðgerðir. 

e) Hvernig má nálgast og/eða safna upplýsingum 

Internetið er gagnlegt til að afla opinberra upplýsinga, einnig má óska formlega eftir 
upplýsingum á grundvelli stjórnsýslu- og upplýsingalaga og/eða framkvæma eigin rannsóknir − 
t.d. með því að funda með hlutaðeigandi stofnun eða sveitarfélagi þar sem viðeigandi 
upplýsingar er að finna.  

ÆFING: Biðjið þátttakendur að deila reynslu sinni af upplýsingaöflun og því að leggja mat á 
upplýsingar. 
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DÆMI UM GÓÐAR STARFSVENJUR:  

Tæland: Rétturinn til menntunar19 

Árið 1998 var barni neitað um skólavist í mikilsmetnum, ríkisreknum grunnskóla, Kasetsart 
Demonstration School. Foreldrar barnsins vísuðu til réttar síns til aðgangs að upplýsingum og 
upplýsingalaga og fóru fram á að leynilegt umsóknarferli skólans yrði gert opinbert. Flestir 
nemendur skólands voru af dek sen uppruna, þ.e. börn úr yfirstétt, en inngöngupróf var hluti af 
umsóknarferli skólans. Í kjölfar kröfu foreldranna skar opinber upplýsinganefnd úr um að 
inngöngupróf nemendanna 120 sem teknir voru inn í skólann væru upplýsingar sem skyldu 
gerðar opinberar. Þegar gögnin voru gerð opinber kom í ljós að 38 nemendur sem höfðu fallið 
á prófinu komust inn vegna mútugreiðslna. Foreldrarnir höfðuðu mál sem þeir unnu með vísan 
þess að brotið hafði verið gegn jafnræðisreglu stjórnarskrár Tælands. Úrskurðarefndin 
úrskurðaði einnig að allir ríkisreknir skólar breyttu umsóknarferli sem markaðist af spillingu og 
mismunun. 

f) Tengsl upplýsinga og aðgerða – stuðningur við einstaka brotaþola 

Sýna má fram á mismunun á ýmsan hátt. Meginreglan í einkamálum og vinnurétti er að aðilar 

máls bera hver um sig ábyrgð á að sanna eða afsanna staðhæfingar hins eftir atvikum. Í 

jafnréttislögum er þó víða kveðið á um „öfuga sönnunarbyrði“ þ.e. að sá aðili sem sakaður er 

um mismunun ber hitann og þungann af því að sanna að mismununin hafi ekki átt sér stað. Í 

stjórnsýslu- og refsirétti rannsaka stjórnvöld og sannreyna staðreyndir. Jafnréttisstofnanir 

fylgja sums staðar stjórnsýslulögum við meðferð mála, annars staðar rannsaka þær kærumál á 

grundvelli sérreglna. 

Algengustu sönnunargögn eru m.a. framburðir vitna, skjöl og önnur gögn. Einstaklingi sem 
telur sig hafa orðið fyrir mismunun ber að leggja fram öll þau sönnunargögn sem þau hafa 
undir höndum. Oft er ætluð mismunun byggð á framburði vitna og skjölum eða upplýsingum 
sem fengin eru hjá gerendum. Enda þótt jafnréttistilskipanirnar tilgreini ýmsar gerðir 
mismununar þá þurfa fórnalömb ávallt að veita sömu grunnupplýsingar þegar lögð er fram 
kvörtun. 

ÆFING: Prentið út söguna og færið þátttakendum og safnið grundvallarupplýsingum um málið, 
sjá hér að neðan.  

Fulltrúar Róma-fólks í þorpinu hafa vakið máls á því að stjórnvöld krefjast þess að Rómabörn 
séu skráð í þann skóla sem næstur er „Rómahverfi“ bæjarins. Rómarnir segja nokkur börn, sem 
reynt var að skrá í aðra skóla, hafa verið flutt í skólann næst sígaunabyggðinni. Þessi skóli er 
ætlaður börnum með þroskahömlun. Leiðtogarnir segja börnin ekki taka gáfna- eða önnur 
þroskapróf á meðan á vistinni við skólann stendur. Skólinn fylgir reglum 
menntamálaráðuneytis viðkomandi lands við innritun nemenda. 

 

 

 

                                                 
19 Dæmið er úr Access to information: An instrumental right for empowerment, Article 18 and Asociación por los Derechos Civiles, 
bls. 27-28, sem finna má hér: www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf. 

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
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Spurningar Svör  

1. Hver er gerandinn?  

2. Hvað?  

3. Hver er brotaþoli?  

4. Hvenær?  

5. Hvar?  

6. Hvernig?  

7. Hverjar eru orsakir brotsins?   

8. Hver ber ábyrgð á brotinu?  

9. Hver sá, heyrði eða varð vitni að þessum brotinu?  

10. Liggja fyrir skjöl, tölfræðilegar upplýsingar eða 
sérfræðiálit sem styðja kröfuna? 

 

11. Hver er mismununarástæðan: kynþáttur eða 
þjóðernisuppruni, aldur, fötlun, kynhneigð, trú eða 
lífsskoðanir? Er ástæðan raunveruleg, áætluð, tengd 
öðrum þáttum, er um fjölþætta mismunun að ræða? 

 

12. Hvaða einstaklingur eða hópur hentar til 
samanburðar hvað varðar meðferðina sem brotaþoli 
hefur þurft að þola? Ekki er þörf á að gera samanburð ef 
um er að ræða áreitni, refsiaðgerðir, fyrirmæli um að 
mismuna eða skort á sanngjarnri hagræðingu til að mæta 
þörfum fatlaðs einstaklings.  

 

13. Fellur málið undir (evrópsk) lög sem banna við 
mismunun? 

 

ÆFING: Spyrjið þátttakendur hvort samtök þeirra haldi til haga upplýsingum um 
kvartanir/kærur og, ef svo er, í hvaða formi. Myndi sniðmátið að ofan henta þeim til að halda 
utan um kröfur, gera skýrslur og deila upplýsingum með öðrum félagasamtökum? 

Spyrjið hvaða réttindi málið varðaði og hvers vegna talið er að mismunun hafi átt sér stað? Er 
vandamálið einstaklings- eða kerfisbundið? Hvaða grunnupplýsingar vantar? Er þörf á frekari 
sönnunum? Hvernig er best að nálgast frekari gögn?  

Biðjið þátttakendur að greina hvort málið snýst um einstaklingsbundna mismunun, þ.e. hvort 
það varðar aðeins tiltekna einstaklinga eða börn af Rómaættum, eða hvort um kerfislæga 
mismunun er að ræða (e. structural discrimination), eða bæði. Ræðið hvort samtök þeirra 
takast einkum á við einstök mismununartilvik, kerfislæga mismunun eða hvort tveggja. Hvernig 
er forgangsraðað milli einstaklingsmála og aðgerða sem beinast gegn kerfislægri mismunun? 
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Gögn sem geta stutt mál einstaklinga sem verða fyrir mismunun eru t.d. tölfræðiupplýsingar, 
ástandskannanir20, formlegar beiðnir um almenn gögn/almennar upplýsingar, hljóð- og 
myndupptökur, matsgerðir o.fl.  

Sjá frekari upplýsingar um sönnunargögn í handbókinni How to bring a discrimination claim, 
sem gefin verður út af Nefnd evrópskra lögspekinga. 

4.1.5 Hvað er stefnumótandi áætlanagerð? 

INNGANGUR 

Stefnumótandi áætlanagerð er ferli sem samtök geta nýtt til að marka sér stefnu og ákveða 
hvernig ráðstafa eigi mannauði og fjármagni til þess að fylgja þeirri stefnu. SVÓT-greining er 
gjarnan notið í þessu samhengi (styrkur, veikleikar, ógnir og tækifæri) einnig PEST-greining 
(pólitísk, efnahagsleg, félagsleg og tæknileg greining), STEER-greining (félagsmenningarlegir, 
tæknilegir, efnahagslegir, umhverfislegir og eftirlitstengdir þættir) og EPISTEL-greining 
(umhverfisleg, pólitísk, upplýsingatæknileg, félagsleg, tæknileg, efnahagsleg og lögfræðileg 
greining). Stefnumótandi áætlanagerð er ávallt ætlað að svara minnst einni af þremur 
meginspurningunum hér að neðan: 

a) Hvað gerum við? 
b) Fyrir hvern gerum við það? 
c) Hvernig náum við framúrskarandi árangri? 

Stefnumótandi áætlanagerð ákvarðar hvert stofnunin stefnir næsta árið, næstu þrjú til fimm 
árin (langtíma) eða jafnvel næstu 20 árin. Til að marka stefnuna verða samtökin fyrsta að 
þekkja stöðu sína í þaula og ákvarða svo hvert stefnan skuli tekin og hvernig. Afrakstur 
greiningar af þessum toga nefnist „stefnumótandi áætlun“. Framkvæma má stefnumótandi 
áætlanagerð á ýmsa vegu en oftast er ferlið í þremur þrepum: 

 Aðstæður – núverandi aðstæður metnar og greint hvernig þær komu til; 
 Markmið – takmark og/eða markmið skilgreint (stundum nefnt kjöraðstæður);  
 Ferli/tillaga – hugsanleg leið að takmarki/markmiði mörkuð. 

Önnur leið nefnist Sjá-hugsa-teikna 

 Sjá – hver er staðan í dag? 
 Hugsa – skilgreinið takmark/markmið. 
 Teikna – markið leið að takmarki/markmiði. 

SVÓT-greiningin er hentugt tól til að nýta í stefnumótandi áætlanagerð. Markmiðið er að 
greina innri stefnumótandi þætti, styrk og veikleika stofnunarinnar og ytri þætti sem stofnunin 
hefur ekki stjórn á, svo sem tækifæri og ógnir.  

Þegar samin eru drög að stefnumótandi áætlun er nauðsynlegt að þau séu þannig að auðvelt 
sé að breyta þeim í aðgerðaáætlun síðar. Almennt er stefnumótandi áætlunum ætlað að marka 
almenna stefnu og meginmarkmið; þeim er ekki ætlað að fara í smáatriði varðandi verkefni frá 
degi til dags eða einstakar aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að framfylgja áætluninni. 

Tímasett markmið í framtíðinni og almennar og endurteknar yfirlýsingar um ætlaðar 
framtíðarniðurstöður eru sk. markmið. Fólk á sér yfirleitt mörg markmið á sama tíma. 

                                                 
20 Sjá kaflann um ástandskannanir (4.6) og frekari upplýsingar hér Proving discrimination cases, the role of situation testing. 

http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf.
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Nauðsynlegt er að tryggja að hin ólíku markmið passi vel saman. Samræmist markmið A 
markmiði B? Geta hin ólíku markmið verið hluti af heildstæðri stefnumótun?  

Æskilegt er að setja sér skammtíma, milli- og langtímamarkmið. Oftast er nokkuð auðvelt að ná 
skammtíma markmiðum: það þarf bara að hafa örlítið fyrir þeim. Hins vegar getur virst mjög 
erfitt, nær ómögulegt, að ná langtímamarkmiðum. Gott er að nota skammtímamarkmið sem 
stökkpall yfir í erfiðari markmið − þetta felur í sér röðun markmiða. Fyrst er 
skammtímamarkmiðunum náð, þá millitíma takmörkum og loks langtímamarkmiðum. Þetta 
má nefna. tröppugang.  

Notast má við almenna þætti úr stefnumótandi áætlanagerð bæði fyrir heildstæða, lengri tíma 
stefnumótun eða fyrir styttri tíma stefnumótandi aðgerðir.  

ÆFING: Notið dæmið um menntun Róma til að sýna ferli stefnumótandi áætlanagerðar, 
samkvæmt myndinni hér að neðan. Þó gjarnan sé átt við lögfræðilega aðstoð, svo sem í 
kærumálum, þá eru fleiri leiðir mögulegar. Ólíkar gerðir stefnumótandi áætlana geta nýst 
ólíkum samtökum, sum geta t.d. stuðst við vitundarvakningu á meðan önnur reiða sig á 
málaferli, o.s.frv.  

Rifjið upp muninn á almennri lögfræðiaðstoð og stefnumótandi málssókn, sjá að neðan. Geta 
önnur samtök/Jafnréttisstofa leyst úr málinu? Nokkrar spurningar sem geta kveikt umræður: 

 Hvað gera þín samtök/stéttarfélag? 
 Hvaða stuðning/styrk hafa samtök þin: fjárhagslegan, pólitískan, í formi starfsfólks, 

annað? 
 Hvað vill brotaþolinn? 
 Samræmist vilji brotaþola markmiðum samtakanna? 
 Hversu langt eru samtökin tilbúin að ganga? 
 Hver á hlut í að leysa þetta mál og á hvaða stigi? 
 Hvað þurfa aðrir að gera? 

Munurinn á lögfræðiaðstoð og stefnumótandi málssókn. Stefnumótandi málssókn felur í sér 
að mál eru valin og höfðuð með það fyrir augum að breyta regluverkinu og viðhorfum í 
samfélaginu. Stefnumótandi málsókn er ætlað að breyta hlutunum varanlega − ekki aðeins ná 
fram réttindum stefnanda; áhrif málsins á viðhorf almennings og stefnu yfirvalda skipta ekki 
síður máli en endanleg niðurstaða málsins fyrir brotaþola. Stefnumótandi málsókn er því ólík 
hefðbundinni lögfræðiþjónustu. Lögfræðingar veita einstökum viðskiptavinum dýrmæta 
þjónustu og vinna hörðum höndum að hagsmunum þeirra burtséð frá því hvers konar mál er 
um að ræða; sjaldan gefst tækifæri til þess að skoða málin í stærra samhengi. Stefnumótandi 
málssókn snýst hins vegar um að grundvallarbreytingar og er því e.t.v. ekki til þess fallin að 
veita fjölda einstaklinga sérsniðna þjónustu eins og oft á við um hefðbundna lögfræðiþjónustu. 

Stuðningur. Með stefnumótandi málssókn geta aðgerðasinnar stuðlað að lagalegum og 
félagslegum breytingum í samfélaginu. Málssókn af þessum toga getur verið einn hluti 
heildarherferðar sem ætlað er breyta almenningsálitinu og með því styrkja stöðu hópa sem 
eiga undir högg að sækja.  

Niðurstöður. Þegar stefnumótandi málsókn er notuð á árangursríkan hátt getur hún umbreytt 
ríkjandi kerfi. Dómur getur skyldað yfirvöld til þess að veita borgurum grundvallarþjónustu, 
tryggt jafnræði fyrir minnihlutahópa eða t.d. komið í vef fyrir umhverfisspjöll. Fjöldamörg 
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dæmi eru um stefnumótandi málsókn sem hefur umbylt löggjöf og stefnu ríkja á ýmsum 
mannréttindasviðum.21  

Samantekt: Biðjið þátttakendur að sýna tengslin á milli spurningasniðmáts, 
stefnumótunarhjólsins, mismunandi aðgerða sem þátttakendur geta gripið til og upplýsinga 
sem þeir þurfa á að halda. 

  

                                                 
21 Geary P, (2009) Children’s rights: A guide to strategic litigation, Child Rights Information Network: London 
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4.2 Eftirlit 

 
Hugur raunvísindamannsins hefur ekki síður það hlutverk að spyrja réttra spurninga en að veita 

rétt svör. 
Claude Levi-Strauss 

4.2.1.1 Markmið 

Þessi kafli snýst um stefnumótandi eftirlit og mat á jafnréttisáhrifum hvað varðar starfsvenjur 
og stefnur opinberra stofnana og einkaaðila að því er varðar jafnrétti og bann við mismunun. 
Kaflanum er ætlað að skýra þessi hugtök og kenna frjálsum félagasamtökum/stéttarfélögum 
hvernig þau geta sett upp og framkvæmt „jafnréttiseftirlit“. Þá verður einnig reynt að skýra 
hlutverk samtaka þegar kemur að eftirliti og mati sem framkvæmt er af öðrum aðilum 
(opinberar og einkareknar stofnanir, menntastofnanir, o.s.frv.). Kaflinn snýst fyrst og fremst 
um mannréttindaeftirlit frjálsra félagasamtaka/stéttarfélaga (með áherslu á jafnrétti og 
mismunun). Hann fjallar einnig stuttlega um mat á jafnréttisáhrifum.  

4.2.1.2 Skilgreiningar 

Eftirlit, gildismat, mat – þessi orð eru oft notuð af fyrirtækjum og stofnunum, á sviði 
raunvísinda og af frjálsum félagasamtökum. Orðin hafa ólíka þýðingu eftir því í hvaða samhengi 
þau eru notuð. Eftirfarandi skilgreiningar eiga við hér: 

Eftirlit: Að fylgjast náið með aðstæðum eða einstöku tilfelli til þess að greina hvaða aðgerða sé 
þörf til að ná tilteknum markmiði.22 Í kaflanum fjöllum við um stefnumótandi eftirlit frjálsra 
félagasamtaka/stéttarfélaga sem skilgreina mætti sem kerfisbundna rannsókn á tilteknu sviði 
samfélagsins, sem framkvæmd er á grundvelli áætlunar sem miðar að aukinni 
mannréttindavernd, nánar tiltekið að koma á jafnrétti og banni við mismunun.23 

Mat á áhrifum tiltekinna stefna og ferla (jafnvel fyrirhugaðar stefnur og ferli) á tiltekna hópa. 

Þessi kafli snýst einnig um mat á jafnréttisáhrifum: ítarlega, kerfisbundna greiningu á stefnu 
(gildandi sem og í pípunum, skráðri sem óskráðri), ferlum, verkefnum eða þjónustu og áhrifum 
þeirra á mismunandi hópa; að því er varðar aldur, fötlun, kyn, kynþátt og þjóðernisuppruna, 
trú, lífsskoðanir og kynhneigð eða aðra samfélagshópa sem geta átt undir högg að sækja. 

4.2.1.3 Viðfangsefni 

A. Eftirlit 

Til hvers er eftirlit? 

Eftirlit er fýsilegt af mörgum sökum. Almennt er markmiðið að öðlast upplýsingar um 
raunverulega stöðu mála á tilteknu sviði. Víðast hvar er kveðið á um jafnrétti og bann 
mismunun í lögum en það merkir ekki að fólk verði ekki fyrir mismunun; lögin nægja sjaldnast 
ein og sér − það þarf að tryggja vernd gegn mismunun í reynd. Frjáls félagasamtök/stéttarfélög 
nýta þær upplýsingar sem fást með eftirlit til að þrýsta á stjórnvöld um úrbætur þegar þörf 
krefur. 

                                                 
22 M. Guzman, B. Verstappen, What is monitoring, Human Rights Monitoring and Documentation Series, bindi 1, HURIDOCS 2003, 
bls. 5. 
23 Fengið úr M. Nowicki, Z. Fialova, Human rights monitoring, Helsinki Foundation for Human Rights, Varsjá 2004, bls. 13. 
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Rannsóknir – við viljum einfaldlega vita hverjar aðstæður eru á tilteknu sviði þar sem okkur 
skortir upplýsingar. Gott er að vinna verkefni til þess að öðlast skjalfesta þekkingu á eðli og 
vægi mismununar. 

 Við vitum lítið um umfang uppsagna starfsmanna sem hafa náð eftirlaunaaldri og 
ætlum okkur því að rannsaka það efni. Við höfum heyrt af málum þar sem fólk var 
neytt til að hætta störfum þegar það náði eftirlaunaaldri en við vitum ekki hvort þetta 
er raunverulegt vandamál eða hvort um undantekningatilfelli er að ræða; við áttum 
okkur ekki á umfangi vandans. 

 Við vitum að stundum er minnst á aldur (og kyn) í atvinnuauglýsingum, sem gefur 
vísbendingar um mismunun af hálfu vinnuveitanda, en við vitum ekki hversu algengat 
slíkt er. Við ákveðum að framkvæma eftirlitsverkefni til þess að fræðast um 
raunverulega stöðu mála. Er um alvarlegt vandamál að ræða? Ef svo er, hvert er eðli og 
vægi vandans og hvaða lausna er þörf? 

Sönnunargögn – stuðningur við annað efni: Við búum þegar yfir nokkuð staðgóðri þekkingu á 
eðli og umfangi mismununar, við höfum upplýsingar úr ýmsum áttum (til dæmis yfirlýsingar í 
fjölmiðlum, kvartanir, samtölum o.s.frv.), en við þurfum á áþreifanlegum gögnum að halda. Við 
þurfum að afla staðreynda, fá sannanir og hafa pottþétt rök byggð á sönnunum. 

 Við höfum ástæðu til að ætla, á grundvelli ýmissa heimilda (svo sem yfirlýsinga í 
fjölmiðlum, þekktra tilvika, óformlegra kvartana o.fl.) að samkynhneigðir og transfólk 
verði oft fyrir aðkasti á vinnustað. Við vitum að þetta er raunverulegt og alvarlegt 
vandamál. Við gætum barist fyrir lausnum, fyrir breytingum á stefnu eða starfsvenjum 
á grundvelli fyrirliggjandi gagna, en við viljum geta stutt málstað okkar með 
áþreifanlegum sönnunum. Við viljum sýna fram á, á sannfærandi hátt, hversu alvarlegt 
vandamálið er og slá vopnin úr höndum andstæðinganna. 

 Allir vita að hópi fólks sem tilheyrir tilteknum trúarsöfnuði er mismunað í landinu. 
Fjölmiðlar flytja fréttir af málinu og okkur berast kvartanir vegna þess að söfnuðurinn 
fær ekki byggingarleyfi fyrir bænahúsi og á erfitt með að fá leigt annað húsnæði til 
trúariðkana o.s.frv. Til að krefjast umbóta höfum við ákveðið að framkvæma 
eftirlitsrannsókn sem varpar skýru ljósi á þá mismunun sem hópurinn verður fyrir, m.a. 
í samanburði við aðra hópa.  

Fyrirbyggjandi – þó markmið eftirlits sé yfirleitt að afla upplýsinga og skrá þær þá geta samtök 
einnig nýtt eftirlit eitt og sér til að hafa áhrif á tilteknar aðstæður. Við vitum að það eitt að 
fylgjast með opinberum/einkaaðilum getur haft áhrif á hegðan þeirra. Eftirlit frjálsra 
félagasamtaka/stéttarfélaga er þannig „þrýstitæki“ ólíkt vísindalegum rannsóknum (sem geta 
einnig haft áhrif en á annan hátt). Ýmsar aðferðir eru við „fyrirbyggjandi eftirlit“. 

 Eftirlit frjálsra félagasamtaka með dómsmálum í ríkjum þar sem mannréttindabrot eru 
þekkt; það að fulltrúar samtaka sitja í dómssal getur stuðlað að réttlátari málsmeðferð 
en ella og veitt brotaþolum andlegan stuðning.  

 Eftirlit með dómsmáli gegn einstaklingi af tilteknum þjóðernisuppruna í minnihluta í 
landinu er til þess falllið að fylgjast með því hvort uppruni viðkomandi hefur óréttlát 
áhrif á málsmeðferðina. Það að fulltrúi félagasamtaka/stéttarfélags sé viðstaddur getur 
einnig haft jákvæð áhrif á dómara og aðra aðila sem hika við að beita mismunun þar 
sem fylgst er með þeim. Áberandi eftirlit getur þannig komið í veg fyrir mismunun og 
hlutdrægni í dómssalnum.  
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 Kosningaeftirlit (t.d. að því er varðar aðgengi fatlaðs fólks að kjörstað) gæti haft svipuð 
áhrif. Hlutverk kosningaeftirlitsmanna er því ekki aðeins skýrslugerð um framkvæmd 
kosninganna heldur hefur nærvera þeirra einnig þau áhrif að líklegra er en ella - í 
ólýðræðislegum ríkjum - kröfur um frjálsar og lýðræðislegar kosningar séu uppfylltar.  

 Þá er eftirlit með opinberum viðburðum, s.s. samkundum trúarhópa, kröfugöngum, 
mótmælum eða gleðigöngum (gay pride) (út frá mannréttindareglum um funda- og 
félagafrelsi en jafnframt öryggi og vernd þátttakenda), þá er markmiðið að skrá 
aðstæður á hlutlægan hátt. Nærveru eftirlitsaðila (venjulega með merki eða önnur 
sjáanleg auðkenni á sér, stundum í boði lögreglu) er einnig ætlað að tryggja að 
stjórnvöld gangi úr skugga um að almenningsfundir fari fram í samræmi við viðeigandi 
staðla.  

ÆFING: Gefið dæmi um mismunandi eftirlitsverkefni sem hafa fyrst og fremst rannsóknar-, 
sönnunar- og/eða forvarnarhlutverk (bæði yfirstandandi verkefni sem ykkur er kunnugt um og 
ímynduð verkefni).  

Með hverju skal hafa eftirlit? 

Við getum einfaldlega haft eftirlit með öllu sem við höfum áhuga á, allt frá litlum 
eftirlitsverkefnum sem snúast um eitt valið efni (svo sem eftirlit með aðgengi fatlaðra barna að 
menntun í skóla á tilteknum stað) yfir í víðtæk og háþróuð rannsóknarverkefni (svo sem eftirlit 
með rétti fatlaðra barna til menntunar í landinu öllu, eða jafnvel aðgengi að samfélagsgæðum 
almennt).  

Hins vegar er gott að svara nokkrum grundvallarspurningum áður en endanlegar ákvarðanir 
eru teknar um eftirlit: 

Hvers vegna viljum við framkvæma eftirlit? Hvernig passar það inn í hlutverk og stefnumótun 
samtakanna, heildartakmark þeirra og markmið? Hvaða markmiði viljum við ná með eftirliti? Er 
tilgangurinn að öðlast þekkingu (rannsóknarhlutverk), að styðja núverandi stefnumótun og 
markmið með áþreifanlegum gögnum (sönnunarhlutverk) eða að koma í veg fyrir að mismunun 
eigi sér stað í tilteknu tilviki (forvarnarhlutverk)? 

 Er nauðsynlegt að framkvæma eftirlitið? Eru til aðrar, betri, auðveldari eða ódýrari 
leiðir eða aðferðir til að ná markmiðum okkar? Við ættum til að mynda að athuga 
fyrirliggjandi gögn og þekkingu. Mögulegt er að aðrir hafi þegar eftirlit með ástandinu 
(yfirvöld, jafnréttisstofnanir, menntastofnanir, alþjóðastofnanir, önnur frjáls 
félagasamtök/stéttarfélög). Nægja fyrirliggjandi upplýsingar?  

 Hvernig munum við nýta afrakstur eftirlitsins? Höfum við góða yfirsýn yfir það hvernig 
við eða aðrir gætum nýtt staðreyndir, sönnunargögn og upplýsingar sem aflað hefur 
verið?  

 Loks þurfum við svo að svara spurningum um getu samtakanna. Erum við hæf til 
verksins? Erum við undirbúin hvað varðar skipulag? Höfum við nægilega margt 
starfsfólk og viðeigandi aðbúnað til þess að framkvæma árangursríkt og nytsamlegt 
eftirlit? Þurfum við á utanaðkomandi hjálp að halda? Ef svo er, frá hverjum? Höfum við 
nægilega gott tengslanet eða fjármagn ef á þarf að halda? 

Val á tilteknu eftirlitsefni fer að sjálfsögðu eftir verkefninu og stefnumótun stofnunarinnar, 
aðstæðum í landinu, fyrirliggjandi þörfum, skorti á upplýsingum o.s.frv. Hér að neðan er að 
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finna fleiri dæmi um mál þar sem eftirlit gæti reynst gagnlegt ásamt dæmum um hugsanleg 
eftirlitsverkefni.  

Almennt eftirlit: 

 Eru tiltekin réttindi minnihlutahóps virt? Hvernig er þeim hrint í framkvæmd af 
opinberum stofnunum (sveitarfélögum, aðilum sem veita almenna þjónustu, lögreglu, 
stjórnsýslu fangelsa o.s.frv.)? 

 Hvernig eru tiltekin réttindi minnihluta virt af völdum einkaaðilum (vinnuveitendum, 
þjónustuaðilum o.s.frv.); og  

 Hver eru áhrif tiltekinnar löggjafar (eða stefnu) á réttindi minnihluta (áður en þau 
öðlast gildi eða að ákveðnum tíma liðnum). Frekari upplýsingar um þetta er að finna í 
kafla B hér á eftir um mat á jafnréttisáhrifum.  

Sértækt eftirlit: 

 Eftirlit með mismunun tiltekins/tiltekinna vinnuveitanda/vinnuveitenda gagnvart 
starfsfólki á grundvelli aldurs hvað varðar almenn kjör (laun, orlof), starfsframa og 
aðgang að þjálfun;  

 Eftirlit með áreitni lögreglu gagnvart samkynhneigðum og transfólki. 
 Eftirlit með mismunun á sviði menntunar – aðgangur fólks af erlendum uppruna að 

menntun; 
 Eftirlit með aðgengi að tiltekinni þjónustu fyrir fatlað fólk; og  
 Eftirlit með rétti til trúariðkunar á stofnunum (fangelsum, sjúkrahúsum, og öðrum 

stöðum þar sem fólk hefur búsetu).  

ÆFING: Finnið málefni sem þið teljið að sé(u) mikilvæg(t) og ætti að hafa eftirlit með. Svarið 
„grundvallarspurningum“ um tengingu þess við hlutverk og stefnumótun samtakanna, nauðsyn 
og hugsanlega notkun niðurstaðna og hvers er þörf.  

Hver á að hafa eftirlit með framkvæmd löggjafar og stefnu á sviði jafnréttis og banns við 
mismunun? Ber frjálsum félagasamtökum/stéttarfélögum sem vinna að jafnrétti að stunda 
eftirlit? Þessari spurningu er ekki auðsvarað. Ýmsar opinberar stofnanir hafa það hlutverk að 
afla upplýsinga, stunda rannsóknir og framkvæma kannanir. Í sumum tilvikum ber stofnunum 
að framkvæma eftirlit en í öðrum tilvikum fer það eftir vilja og ákvörðun viðkomandi stofnana. 
Hverjar eru þessar stofnanir? Til dæmis: 

 Hagstofan;  
 Jafnréttisstofnanir sem stofnaðar eru á grundvelli tilskipana ESB. Þeim ber að framkvæma 

kannanir á mismunun, birta skýrslur og birta tilmæli um mál tengd mismunun (sjá m.a. 13. 
grein í tilskipun 2000/43/EB); 

 Aðrar stofnanir sem eiga að safna tölfræðilegum og öðrum upplýsingum, og meta stefnur 
og aðgerðir stjórnvalda;  

 Alþjóðastofnanir og samtök sem þarfnast samanburðarupplýsinga um mismunandi lönd, 
t.d: 

o Framkvæmdastjórn ESB (langtímaverkefni og stakar rannsóknir á tilteknum 
málefnum, sérfræðingahópar sem gefa skýrslur um þróun innan aðildarríkjanna)24;  

o Evrópuráðið, ÖSE, SÞ (upplýsingaöflun, ýmsar rannsóknir); 

                                                 
24 Sjá upplýsingar um ýmis sérfræðinganet og rannsóknir á vegum framkvæmdastjórnar ESB hér: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm
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 Vísindamenn og fræðimenn, háskólar og aðrar rannsóknarstofnanir og sérfræðingaráð 
sem framkvæma t.d. félagslegar rannsóknir; 

 Einkaaðilar, svo sem fyrirtæki, sem afla upplýsinga og gera kannanir hjá viðskiptavinum 
sínum, hugsanlegum viðskiptavinum og starfsfólki; og 

 Fjölmiðlar, að vissu marki, en fjölmiðlar eiga það til að framkvæma umfangsmiklar 
rannsóknir.  

Hvert er þá hlutverk frjálsra félagasamtaka/stéttarfélaga? Frjáls félagasamtök gegna í það 
minnsta fjórþættu hlutverki:  

 Innblástur. Frjáls félagasamtök ættu ekki að koma í stað annarra eftirlitsaðila. Þau eiga 
fremur að veita innblástur, hrinda hlutunum af stað, spyrja spurninga sem vekja fólk til 
umhugsunar og hvetja aðrar stofnanir (opinberar, einkareknar, fræðastofnanir) til þess 
að afla upplýsinga, gera kannanir og hafa eftirlit með stefnu stjórnvalda og 
framkvæmd. Frjáls félagasamtök og stéttarfélög geta t.d gefið dæmi um og kynnt 
fyrirmyndarstarfsvenjur í öðrum löndum; 

 Samstarf. Samtök geta tekið þátt í eftirlitsverkefnum sem skipulögð eru af öðrum 
aðilum. Þau geta veitt upplýsingar sem eru sprottnar úr þeirra eigin vinnu, þau geta 
verið samstarfsaðilar og tengiliðir við alþjóðlegar samanburðarkannanir. Tilskipanirnar 
hvetja t.d. til skoðanaskipta við frjáls félagasamtök sem vinna gegn mismunun (12. 
grein í tilskipun 2000/43/EB og grein 14 í tilskipun 2000/78/EB). Því ber stjórnvöldum 
að hafa samráð við frjáls félagasamtök ef þekking þeirra og reynsla getur komið að 
gagni í baráttunni gegn mismunun. 

 Eftirlit. Þegar opinberum stofnunum (svo sem jafnréttisstofnunum) er skylt að afla 
upplýsinga og framkvæma eftirlit en þær gegna ekki hlutverki sínu sem skyldi. Frjáls 
félagasamtök/stéttarfélög geta og eiga að hafa eftirlit með því að þessar stofnanir sinni 
starfi sínu á viðunandi hátt; og 

 Sjálfstætt eftirlit félagasamtaka og stéttarfélaga. Félagasamtök/stéttarfélög ættu að 
stunda sjálfstætt eftirlit ef skortur er á gögnum, hluta upplýsinga vantar eða ef ekki er 
unnt að treysta á aðrar rannsóknir. Samtök eiga oft auðveldara með slíkt eftirlit þar 
sem þau standa nærri einstaklingum sem verða fyrir mismunun, þeim er betur treyst 
en öðrum stofnunum og þau hafa betri aðgang að viðkvæmum upplýsingum.  

Í eftirliti felst þannig upplýsingaöflun en hún er einnig hluti af stefnumótandi áætlun 
samtakanna í tengslum við upplýsingagjöf og tilmæli til opinberra stofnanna/aðila og að miðla 
upplýsingum til almennings (skýrslugerð). 

ÆFING 

1. Skráið niður allar stofnanir sem ættu að framkvæma eftirlit, afla upplýsinga, rannsaka og 
gera kannanir á mismunun á Íslandi.  

2. Hver ætti eða gæti að ykkar mati framkvæmt eftirlitsverkefni, aflað upplýsinga og gert 
kannanir á mismunun (t.d. aldursmismunun á vinnustað eða áreitni gagnvart 
samkynhneigðum)? Teljið upp og skráið viðkomandi stofnanir. Sinna þær hlutverki sínu á 
fullnægjandi hátt?  

ÆFING: Ræðið hvernig frjáls félagasamtök geta haft áhrif á aðra (t.d. stofnanir sem nefndar 
voru að ofan) til að styrkja eftirlitshlutverk þeirra?  
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Hvernig skal framkvæma eftirlit – skref fyrir skref 

Skýringarmyndin í Viðauka 1 (Skýringarmyndin – eftirlitsstig) sýnir einstök stig stefnumótandi 
eftirlitsverkefnis. Eftirlit er aðferð sem frjáls félagasamtök geta notað á mismunandi hátt; sum 
verkefni eru einföld (t.d. þegar fylgst er með mótmælum eða umfjöllun dagblaðs í mánuð) en 
önnur eru flóknari og háþróuð (svo sem eftirlit með aðgangi að menntun fyrir börn af 
erlendum uppruna í landinu öllu).  

Hver eru helstu skrefin við undirbúning og framkvæmd eftirlits? 

1. Val á viðfangsefni.  
2. Skilgreining á því sem við viljum komast að (efni og spurningar tengd eftirliti). 
3. Framkvæmd lögfræðilegrar greiningar og „skrifborðsvinna“. 
4. Val á aðferðum og þróun eftirlitstækja. 
5. Áætlanagerð (ferilsstjórnun). 
6. Prófun og umbætur á tækjum. 
7. Söfnun/vinnsla/greining gagna. 
8. Skýrslugerð/upplýsingaflæði/upplýsingamiðlun. 
9. Nýting niðurstaðna. 

Dæmi: Um leið og við skilgreinum ofangreind eftirlitsskref í stuttu máli notum við einnig 
hugmynd að einu hugsanlegu eftirlitsverkefni sem dæmi. Eftirlitið verður að sjálfsögðu að taka 
mið af hagsmunasviði samtakanna. Í okkar dæmi er um að ræða lítil, staðbundin frjáls 
félagasamtök sem styðja meðal annars fatlað fólk og vinna að mestu leyti með sveitarfélögum. 
Þau starfa með öðrum félögum í regnhlífarsamtökum á landsvísu. Starfsmenn eru í hlutastarfi 
en einnig starfa nokkrir sjálfboðaliðar hjá samtökunum.  

Val á viðfangsefni  

Skilgreint er með hverju skuli hafa eftirlit og hvaða upplýsingum leitað er eftir. Niðurstaða 
byggir á reynslu samtakanna auk forrannsóknar okkar og gagnaöflunar.  

Fatlað fólk hefur oft samband við samtökin til að óska eftir aðstoð við að ryðja úr vegi 
hindrunum sem takmarka aðgang þeirra að þjónustu í sveitarfélaginu. Einstakar kvartanir og 
símtöl hafa aðeins leitt til smávægilegra breytinga, ekki er nægu fé veitt til málaflokksins og 
þörf er á miklum umbótum. Sveitarfélagið segist leggja hart að sér og gera allt sem í þess valdi 
stendur til að bæta stöðu fatlaðs fólks. Við ákveðum að hrinda úr vör eftirlitsverkefni til að fá 
upplýsingar sem við getum nýtt okkur til að móta heildstæða stefnu til að taka á vandanum. 
Við ætlum að skoða aðgengi að opinberum byggingum í eigu sveitarfélagsins og þá þjónustu 
sem þar er veitt. Við ætlum að einblína á tvo þætti: þær hindranir sem enn eru til staðar og þarf 
að fjarlægja en einnig skoða hvað gert hefur verið fyrir fatlað fólk síðustu tvö árin.  

Skilgreining á því sem við viljum komast að (efni og spurningar) 

Val á viðfangsefni er fyrsta skrefið. Næst þarf að greina viðfangsefnið í tiltekna 
þætti/mál/vandamál og setja fram spurningar sem ætlunin er að svara.  

Við ákveðum að skoða opinberar byggingar og byggingar í eigu sveitarfélagsins, til dæmis: 
sveitarstjórnarbyggingar, lögreglustöðvar, dómsali, pósthús, sundlaugar, skóla, heilsu-
gæslustöðvar og sjúkrahús. Við viljum vita hvort byggingarnar og sú þjónusta sem þar er veitt 
er aðgengileg fólki með ýmsa fötlun, hreyfihömlun (t.d. sem nota hjólastóla eða hækjur), 
sjónskerðingu eða önnur vandamál. 
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Byggingar og þjónustan greinist í nokkrar gerðir. Fyrir hverja þeirra þurfum við að útbúa 
sérstakar spurningar, t.d. gætum við spurt hvort pósthúsið bjóði upp á aðgang fyrir hjólastóla 
og ef svo er spyrjum við hvort hann sé góður og hvort hann sé notaður af fólki hjólastólum. Ef 
svo er ekki, eru þá aðrar lausnir í boði fyrir fólk sem notar hjólastóla sem hyggst nýta sér 
þjónustu pósthússins? Er afgreiðsluborðið á pósthúsinu nægileg lágt fyrir hjólastólanotendur? 
Ef svo er ekki, hvernig fá þeir afgreiðslu? 

Seinni hluti spurninganna gæti t.d. varðað umbætur á síðustu árum. Til dæmis gæti verið 
nauðsynlegt að athuga hvað hefur verið gert síðustu þrjú árin (þegar núverandi yfirvöld á 
staðnum tóku við völdum). Allar stofnanir eru því spurðar hvað hafi breyst hvað varðar aðgengi 
síðustu þrjú árin, hver sá um framkvæmdina, hver greiddi fyrir hana o.s.frv. 

Spurningalistinn verður eflaust langur þar sem eftirlitið snýr að fjölda mismunandi bygginga.  

Framkvæmd lögfræðilegrar greiningar og „skrifborðsvinnu“ 

Til að framkvæma faglegt eftirlit verðum við að þekkja gildandi löggjöf um efnið. Lögfræðingar 
félagasamtaka/stéttarfélaga ættu að greina lagaumhverfið sem snertir viðfangsefnið, út frá 
þjóðarétti og stjórnarskrá, almennum lögum, dómaframkvæmd, skýrslum alþjóðlegra 
eftirlitsstofnana og annarra samtaka o.fl.  

Ekki er ávallt þörf á lögfræðiúttekt: stundum nægir grundvallar þekking á mannréttindum til að 
framkvæma eftirlitið á viðunandi hátt. Alla jafna er þó nauðsynlegt að fylgjast með þróun á 
löggjöf og dómaframkvæmd sem snertir viðfangsefnið á meðan á eftirlitsverkefninu stendur.  

„Skrifborðsvinna“ (öflun og greining fyrirliggjandi gagna, s.s. ýmis konar upplýsingar, 
sönnunargögn, greinar, skýrslur, fjölmiðlaumfjöllun o.s.frv.) er algeng hjá samtökum. Þá fer 
fram ítarleg greining í upphafi eftirlitsverkefnisins. Við reynum að finna öll aðgengileg gögn 
sem málið varða (t.d. rifja upp eldri skýrslur) til að fá innblástur, auka þekkingu og gera 
samanburð. Skrifborðsvinna heldur áfram meðan á verkefninu stendur til að bæta inn nýju efni 
o.fl.  

Líklegt er að lögfræðiúttekt okkar snúist um tvo þætti: almennar reglur um bann við mismunun 
sem kalla á aðgerðir stjórnvalda til þess að afnema hindranir (t.d. stjórnarskrá, samningar 
Sameinuðu þjóðanna), lög um málefni fatlaðra og stjórnsýslulög. Er um aðrar reglur að ræða 
sem við getum nýtt okkur?  

Skrifborðsvinna ætti að fela í sér könnun á ýmsum þáttum. Hafa önnur samtök framkvæmt 
svipað eftirlit áður? Í öðrum sveitarfélögum? Á landsvísu? Í öðrum löndum? Getum við notað 
sérstaka aðferðarfræði? Liggja fyrir skýrslur frá sveitarfélaginu eða áætlanir um málið? Eru til 
fjárhagsáætlanir, veð, fundargerðir þar sem fjallað var um málið? Er samanburðargögnum til 
að dreifa; gögnum sem gætu gert okkur kleift að bera okkar sveitarfélag saman við önnur?  

Val á aðferðum og þróun eftirlitstækja 

Eftirlit frjálsra félagasamtaka/stéttarfélaga er ekki hávísindalegt en yfirleitt er notast við 
vísindaleg rannsóknartæki og stundum eru kallaðir til félags- eða tölfræðingar.  

Eftirlit frjálsra félagasamtaka styðst oft við eigindleg gögn fengin úr raundæmum, viðtölum eða 
framburði brotaþola. Ekki er alltaf auðvelt að finna áreiðanlegar megindlegar upplýsingar 
(tölur og tölfræði), þegar kemur að jafnrétti og banni við mismunun. Þetta kemur þó ekki alltaf 
að sök þar sem bestu upplýsingarnar reynast oft eigindlegar upplýsingar. Til dæmis er nokkuð 
einfalt að safna megindlegum upplýsingum um vinnumarkað t.d. hvað varðar kyn og aldur 
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starfsfólks en ólíklegt er að fyrirliggjandi séu sambærilegar upplýsingar um kynhneigð. Góðrar 
skipulagningar og tillitssemi er þörf til að afla eigindlegra upplýsinga af þessum toga. 

Samtök hafa ýmsar upplýsingar undir höndum (t.d. kvartanir, fjölmiðlagreinar, skýrslur annarra 
aðila o.s.frv.) sem þau afla og greina reglulega. Til að skipuleggja stefnumótandi eftirlit er hins 
vegar mikilvægt að reyna að þróa kerfisbundna aðferð til að afla, velja, greina og vinna úr 
gagnlegum upplýsingum.  

Hvernig afla samtök upplýsinga? Til dæmis með: 

 Viðvarandi skrifborðsvinnu. 
 Greiningu á kvörtunum (einstaklinga sem hafa orðið fyrir mismunun). 
 Fjölmiðlagreining (dagblöð, internet, hljóð- og myndmiðlar). 
 Greining fyrirliggjandi tölfræðiupplýsinga. 
 Greining opinberra gagna (svo sem dómskjala, skjala frá opinberum stofnunum). 
 Móttaka og skráning upplýsinga um persónulega reynslu:  

o Óformleg viðtöl/umræður. 
o Rýnihópar (við marga einstaklinga í einu).  
o Stýrð viðtöl (skipuleg að hluta til). 
o Viðtöl með spurningalista (með opnum eða lokuðum/valmöguleikum/ 

spurningum). 
 Spurningakannanir: internet, með pósti o.s.frv. (svarendur svara skriflega). 
 Skráning tilfella (raundæmi). 
 Athugun (á einstaklingum, stöðum, atburðum), að utan eða með þátttöku. 
 Raunmælingar (á byggingum, aðstöðu, búnaði). 
 Tilraunir (til dæmis ástandskannanir).  

Hvað er til ráða ef skrifborðsvinnan nægir ekki til að svara öllum spurningum sem settar voru 
fram og enn skorti mikilvægar upplýsinga? Við getum t.d. tekið viðtöl við fatlað fólk um 
persónulega reynslu þeirra, við yfirmenn og vinnuveitendur í völdum byggingum og 
þjónustudeildum, við sveitarstjórnarmenn. Við getum sett á fót rýnihópa sem fatlað fólk tekur 
þátt í; við getum skoðað byggingar út frá sniðmáti með föstum viðmiðum; og greint opinber 
skjöl um þróun, fjárhagsáætlanir o.s.frv. Safna má samanburðargögnum (ef þau eru 
aðgengileg) um efnið í öðrum sveitarfélögum.  

Við getum gert tilraunir: t.d. beðið einstakling með tiltekna fötlun um að reyna að komast inn í 
byggingar og þjónustudeildir og skrá tilraunir sínar. Notast má við raunmælingar og 
ljósmyndun hindrana.  

Áætlanagerð (ferilsstjórnun)  

Stefnumótandi eftirlit kallar á skipulega og nákvæma áætlanagerð. Ákveða þarf hver á að gera 
hvað, hvernig og hvenær, hversu langan tíma það mun taka og hversu mikla peninga þarf. Það 
er ráðlegt að gera nákvæma aðgerðaráætlun (jafnvel þó styrktaraðilar krefjist þess ekki). Hafa 
skal eftirlit með framkvæmd áætlunarinnar.  

Ákveða þarf hver eigi að þróa rannsóknartækin, hver eigi að prófa þau og bæta þau, hver eigi 
að taka viðtöl eða framkvæma skoðun á byggingum, hver eigi að greina upplýsingar og gera 
skýrslur, hver eigi að undirbúa stefnuskýrslur, bæklinga með niðurstöðum o.s.frv. og hvenær 
hver liður skuli fara fram. Einnig þarf að taka ákvarðanir um hvernig á að birta skýrslur og 
dreifa þeim? Hvenær ætti að birta niðurstöðurnar? Hentar einhver tímasetning/dagsetning 
sérstaklega vel (tímasetning skiptir stundum höfuðmáli)? Eru nægilega margir starfsmenn 
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og/eða sjálfboðaliðar hjá samtökunum? Þurfa þeir á þjálfun að halda? Hvaða búnaðar er þörf 
– myndavél, upptökutæki? Hvað þarf mikla peninga og til hvers? Hafa skal eftirlit með 
framkvæmd verkefnisáætlunarinnar. Er gagnlegt að útbúa einfalda töflu, t.d. með fjórum 
dálkum þar sem fram kemur hver er ábyrgur fyrir hverju auk lokadagsetningar og stöðu 
verkefnisins?  

Prófun og umbætur tækja  

Mikilvægt er að prófa og endurbæta tæki og aðferðir til að afla upplýsinga reglulega 
(spurningalistar, leiðbeiningar, sniðmát o.s.frv.). Við þurfum að kunna skil á eftirfarandi: 

Skilur fólk (bæði rannsakendur og viðmælendur) tækin? Eru leiðbeiningar og spurningar 
nægilega skýr? Veitir notkun tiltekins tækis þær upplýsingar sem sóst er eftir? Eru 
svarmöguleikar (möguleg svör við lokaðri spurningu) viðeigandi? Fullnægjandi? Eru 
spurningalistar of langir, of stuttir? 

„Tilraunaverkefni“ um prófun eru algeng. Að prófun lokinni skal greina niðurstöðurnar og 
aðlaga tækin á viðeigandi hátt − breyta þeim eða uppfæra þau, stundum með því að hætta 
notkun þeirra eða þá að ákvörðun er tekin um að þróa ný tæki. Með því að framkvæma 
tilraunaverkefni og prófa tækin má koma í veg fyrir mistök og forðast óþarfa vinnu.  

Ef nota á viðtöl sem byggð eru á spurningalistum eða upplýsingum byggðum á skoðun 
bygginga þá verður að prófa þau til þess að sjá hvort spurningarnar eru réttar, hvort eitthvað 
vanti og hvaða spurningum þurfi að eyða.  

Söfnun/vinnsla/greining gagna 

Aðferðir við greiningu gagna eru mismunandi eftir eftirlitsverkefnum. Aðstæður eru 
mismunandi eftir því hvort um er að ræða staka rannsókn (þegar eitthvað er aðeins 
framkvæmt einu sinni), verkefni sem er endurtekið með reglulegu millibili (og niðurstöður 
bornar saman) og/eða viðvarandi eftirlit (stundum til margra ára, með reglulegri skýrslugjöf).  

Á meðan á gagnaöflun stendur verða frjáls félagasamtök/stéttarfélög að hafa hugfast að: 

 Nauðsynlegt er að skrá allar heimildir til að tryggja trúverðugleika, en ekki skal alltaf 
birta þær; 

 Ekki skal gefa upp persónuupplýsingar fólks sem setur sig í hættu (starf eða orðstír) 
vegna eftirlitsins og forðast þannig að valda þeim vandræðum með því að auðkenna þá 
á beinan eða óbeinan hátt án fulls skriflegs samþykkis;  

 Skoða gögn og nota mismunandi aðferðir við upplýsingaöflun. Mismunandi aðferðir 
styðja hver aðra; 

 Þegar gögnum er safnað skal ekki aðeins einblína á upplýsingar um ástandið nú, heldur 
reyna að kafa dýpra og finna ástæður, skýringar og hugsanlegar ráðleggingar um 
umbætur; 

 Leita að og skrá einstök tilfelli sem varpa skýru ljósi á viðfangsefnið og/eða 
áhugaverðar tilvitnanir sem gætu reynst góð dæmi í skýrslur; og  

 Sýna hlutleysi og hafa eftirlit með ástandinu eins og það er, ekki aðeins að skrá brot 
(eins og sum frjáls félagasamtök, einkum eftirlitsstofnanir, eiga til) heldur einnig góðar 
starfsvenjur, umbætur og reyna að rannsaka vandamálið frá sjónarhorni mismunandi 
aðila. 

Það hvernig megindlegar upplýsingar eru unnar fer eftir umfangi viðfangsefnisins. Stundum 
nægja pappír og penni, stundum þarf reiknivél og stundum er þörf á tölfræðihugbúnaði og 
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aðstoð sérfræðinga. Það skiptir hins vegar höfuðmáli að ákveða hvernig gögnin verða unnin 
ÁÐUR en þeirra er aflað. Það er varasamt að útbúa góðan, langan spurningalista, nota hann og 
velta svo fyrir sér hvernig best sé að vinna svörin. Gagnavinnslutæki og eftirlitstækin vinna 
saman og því þarf að þróa þau saman.  

Við höfum líklega mikið af eigindlegum upplýsingum í verkefninu okkar, þ.e. raunverulega 
sögur af reynslu fatlaðs fólks. En þar sem við ákváðum að kanna aðstæður í opinberum 
byggingum þá erum við líka með megindleg gögn sem sýna fram á vandann (til dæmis er 
enginn aðgangur fyrir hjólastóla í 70% bygginga sveitarfélagsins). Við þessar aðstæður myndu 
penni og pappír líklega nægja fyrir útreikninganna, ekki væri þörf á sérstökum hugbúnaði.  

Skýrslugerð/upplýsingaflæði/upplýsingamiðlun 

Eftirlitsskýrslur kunna að líta mismunandi út eftir verkefnum, nálgun samtakanna, 
staðbundnum samningum, aðferðunum sem notaðar eru og markhóp(um). Skuggaskýrsla til 
alþjóðlegra mannréttindastofnana kallar á aðra uppbyggingu en skýrsla sem ætluð er 
stjórnmálamönnum eða aðilum sem sjá um ákvarðanatöku. Skýrsla ætluð almenningi og 
fjölmiðlum væri öðruvísi en sértækari skýrsla sem ætluð væri til að styðja stefnumótandi 
málssókn fyrir innlendum dómstól eða Mannréttindadómstól Evrópu.  

Hér má hins vegar sjá nokkra algenga þætti:  

 efnisyfirlit; 
 stuttan inngang þar sem útskýrt er hvers vegna eftirlits var þörf. Þar eru sett fram 

markmið eftirlitsins og grundvallarupplýsingar um umsjónaraðila eftirlitsins, svið þess, 
tímaramma o.s.frv.; 

 þakkir til þeirra sem gerðu eftirlitið mögulegt, höfðu samstarf meðan á eftirlitinu stóð, 
féllust á ræður eða viðtöl og veittu sannanir, styrktu verkefnið o.s.frv.; 

 meginniðurstöður og ráðleggingar (eða yfirlit yfir aðgerðir), við upphaf og lok skýrslu;  
 greining á lagaramma – hverjir eru staðlarnir (stjórnarskrá, alþjóðalög, almenn löggjöf); 
 meginmál skýrslunnar – gögn, sannanir, raundæmi, niðurstöður kynntar á áhugaverðan 

hátt; 
 niðurstöður; 
 ítarlegri ráðleggingar;  
 upplýsingar um aðferðafræði sem notuð var (stundum mjög nákvæmar); og 
 heimildaskrá.  

Huga skal að skýrslunni á áætlunarstigi og framkvæmdastigi eftirlitsins. Við þurfum góðar 
tilvitnanir, myndir, raundæmi o.s.frv. Einnig þarf að taka ákvörðun um hvort skýrslan nægi ein 
og sér, hvort sérstakur útdráttur gæti komið að gagni eða hvort raunhæft sé að leggja fram 
önnur gögn, svo sem stefnuskýrslu, tillögu til borgaryfirvalda, bækling um niðurstöður eða 
PowerPoint kynningu.  

Notkun niðurstaðna 

Dreifing eftirlitsskýrslunnar ætti ekki að vera endalok verkefnisins (því miður er það stundum 
raunin: skýrslur á rituðu formi enda uppi í hillu, komast ekki alltaf á netið, verkefninu lýkur og 
samtökin tekst á við ný verkefni).  

Niðurstöður eftirlits geta styrkt réttindabaráttu. Niðurstöðurnar ætti að nýta í allri 
hagsmunagæslu og árétta þær eftir þörfum. Hvernig er best að nýta niðurstöður eftirlits? Til 
dæmis:  
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 í réttindabaráttu þrýstihópa (fundir, námskeið, umræðufundir, fjölmiðlatengd vinna, 
stefnuskýrslur, upplýsingabæklingar, lagafrumvörp o.s.frv.); 

 við skýrslugerð, meðal annars fyrir skuggaskýrslur til alþjóðlegra eftirlitsstofnana;  
 við málssókn (sannanir, rök, tiltekin tilfelli fundin við eftirlit); og 
 í vitundarvakningu, fræðslu.  

Nauðsynlegt er að gera fjölmiðla- og fræðsluáætlun þar sem fram kemur hvenær og fyrir 
hverjum við viljum kynna niðurstöður eftirlitsins – fjölmiðlar, sveitarstjórn, umræðufundir 
o.s.frv. 

ÆFING: Áætlanagerð fyrir eftirlitsverkefni 

Veljið viðfangsefni eftir sérfræðiþekkingu eða hagsmunum samtakanna. 

 Hver eru stefnumótandi markmiðin? Starfstakmark? 
 Hvert er rannsóknarefnið (viðfangsefni eftirlits)? Hver eru rannsóknarmálefnin og 

spurningarnar (á hvaða upplýsingum er þörf og hvers vegna)?  
 Hvaða aðferðir eru viðeigandi/bestar til að fá fram þessar upplýsingar (hvernig verða 

upplýsingarnar fengnar)?  
 Hvert er svið áætlaðs eftirlits (landfræðilega, úrtak, tímamörk o.s.frv.)? 
 Hvaða fanga er þörf (fjármagn, fólk, annað)? 

ÆFING: Hannið eftirlitstæki að eigin vali (leiðbeiningar um framkvæmd viðtals eða 
spurningalista, gátlista o.s.frv.) 

ÆFING: Hvað er líkt og ólíkt með eftirliti frjálsra félagasamtaka/stéttarfélaga og 
félagsvísindarannsóknum hvað varðar: markmið, aðferðir, niðurstöður, ráðleggingar, 
hagsmunagæslu o.s.frv.? 

B.  Mat á jafnréttisáhrifum 

Hvað er mat á jafnréttisáhrifum? 

Mat á jafnréttisáhrifum er aðferð til þess að skoða gildandi og nýjar stefnur, verkefni og 
þjónustu út frá jafnréttissjónarmiðum. Markmiðið er að greina hvaða áhrif stefna eða annað 
hefur á jafnrétti tiltekins hóps. Tilgangurinn er að greina innan tiltekinnar 
stofnunar/fyrirtækis/samtaka hvort: 

 Hópnum er mismunað eða hann á mismunun á hættu vegna fyrirhugaðrar eða 
núverandi stefnu eða starfsvenju innanhúss; og  

 bæta megi stefnur eða starfsvenjur stofnunar eða nýta þær betur til að ná fram 
jafnrétti. 

Mat á jafnréttisáhrifum er aðeins upphafið: Upplýsingarnar eiga að styðja nauðsynlegar 
aðgerðir til að tryggja að stefnur og starfsvenjur valdi ekki mismunun heldur stuðli að frekara 
jafnrétti.  

Mat á jafnréttisáhrifum hefur aðeins verið þróað almennilega í nokkrum ESB-ríkjum; víða er 
þetta enn nýtt eða jafnvel óþekkt hugtak. Mat á jafnréttisáhrifum kom fyrst fram árið 1998 á 
Norður-Írlandi árið 1998 og í Englandi, Wales og Skotlandi árið 2001.  

Almennt eru það opinberar stofnanir og stjórnvöld sem gera mat á jafnréttisáhrifum. Matið á 
helst að gera áður en opinber yfirvöld ákveða framtíðaraðgerðir (móta nýja stefnu, breyta 
núverandi stefnu) en stefnur ættu ávallt að byggjast á undangengnu mati á jafnréttisáhrifum. 
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Fimm stig mats á jafnréttisáhrifum þegar ný stefna er mótuð  

1. Áður en stefna er samin eða endurskoðuð. 

a. Ákvörðun um hvort stefna eða þjónusta kalli á mat á jafnréttisáhrifum. 

b. Greining á því hvaða svið mat á jafnréttisáhrifum á að snerta. 

2. Drög að stefnu og mat áhrifa. 

3. Eftirliti, matsleiðum og endurskoðunaraðferðum komið á fót. 

4. Samþykkt og birting stefnu. 

5. Eftirlit og endurskoðun aðgerðaáætlunar.25 

Mat á jafnréttisáhrifum er einnig gagnlegt þótt stefna um efnið sé í gildi. Matið gefur gagnlegar 
upplýsingar og gerir stofnuninni kleift að greina hvort breytinga sé þörf til að stefnan 
samræmist gildandi jafnréttisreglum.  

Hvernig virkar mat á jafnréttisáhrifum?  

Margar aðferðir eru við mat á jafnréttisáhrifum og engin ein aðferð virkar fyrir alla. Það fer 
eftir viðkomandi stefnu eða starfsvenjum og eftir hlutverki viðkomandi yfirvalds eða stofnunar, 
stærð o.fl. hvaða aðferð hentar best. Best er að þróa sína eigin aðferðafræði sem endurspeglar 
aðstæður og tilgang á hverjum stað og tryggir samræmi. Mismunandi stofnanir nota 
mismunandi aðferðir. Hins vegar eru nokkur almenn vandamál og grundvallarspurningar sem 
mat á jafnréttisáhrifum getur nýst til að leysa/svara:  

 Gæti ákvörðunin, stefnan eða starfsvenjan haft skaðleg áhrif: 
o á jafnrétti tiltekins hóps (aldur, kyn, kynhneigð, fötlun, þjóðernisuppruni 

o.s.frv.)? 
o á samskipti aðila sem tilheyra jaðarhópum og annarra? 

 Gætu þessi skaðlegu áhrif talist bein eða óbein mismunun eða brotið á annan hátt 
gegn banni við mismunun? 

 Gæti ákvörðun, stefna eða starfsvenja stuðlað betur að jöfnum tækifærum fyrir alla 
eða fyrir tiltekna hópa? 

 Gæti ákvörðun, stefna eða starfsvenja virkað betur til að stuðla að bættum 
samskiptum innan jaðarhópa og milli þeirra og annarra?  

 Er þörf á frekari rannsóknum, þátttöku eða samráði? Væru auknar rannsóknir, þátttaka 
eða samráð réttlætanlegt í hlutfalli við mikilvægi stefnu eða starfsvenjunnar? 

Dæmi um tæki til að meta jafnréttisáhrif er að finna í heimildaskrá í lok kaflans. Dæmin sýna að 
ýmis samtök nota mat á jafnréttisáhrifum til að skipuleggja aðgerðir en það er einmitt 
hugmyndin að baki aðferðafræðinnar. Fyrirkomulag mats á jafnréttisáhrifum fer eftir því hvaða 
þætti þjónustu á að meta. Matið má framkvæma í tengslum við hvaða stefnu yfirvalda, 
heilbrigðiskerfi, löggæslu, o.fl. Einnig mætti meta stefnur og starfsvenjur menntastofnana og 
félagsþjónustu.  

Ýmsar aðferðum sem nefndar eru í kaflanum hér á undan um eftirlit nýtast einnig við mat á 
jafnréttisáhrifum.  

                                                 
25Jafnréttis- og mannréttindanefnd Bretlands. 
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Hlutverk frjálsra félagasamtaka/stéttarfélaga og mat á jafnréttisáhrifum 

Hingað til hafa flestar greinar um mat á jafnréttisáhrifum fjallað um skyldu opinberra aðila til 
að afla gagna um möguleg jafnréttisáhrif yfirstandandi eða fyrirhugaðra aðgerða. 
Félagasamtök og stéttarfélög hafa þó mikilvægu hlutverki að gegna því sérhæfð reynsla þeirra 
og nálægð við þolendur mismununar er mikilvægt innlegg í jafnræðismatið.  

Breska jafnréttisstofnunin orðar þetta svo: „Upplýsingarnar og sú yfirsýn sem fæst með 
þátttöku og samráði skiptir höfuðmáli við mat á jafnréttisáhrifum. Samráð ljær fólki rödd, bætir 
niðurstöður og eflir bæði hlut þeirra sem nýta sér þjónustuna og starfsfólks. […] Víðtækt 
samráð er nauðsynlegt bæði almennt en sérstaklega við hópa sem eiga undir högg að sækja. 
Margir þessara hópa mæta sérstökum hindrunum sem kalla á markvissar fræðsluaðgerðir og 
stuðning.”26 

Staðan sem lýst er að ofan á við land þar sem kveðið er á um skyldu til að meta jafnréttisáhrif 
aðgerða stjórnvalda. Hvert er hlutverk samtaka í löndum þar sem ekki er skylda til að meta 
jafnréttisáhrif? Ekkert mælir gegn því að frjáls félagasamtök sinni rannsóknum á slíku, einkum 
ef opinberar stofnanir og einkageirinn framkvæma ekki slíkt mat. Í raun er um skipulegt 
jafnréttiseftirlit að ræða sem miðar að umbótum í jafnréttisátt. Niðurstöðurnar geta frjáls 
félagasamtök nýtt til að fræða og styrkja hagsmunagæslu sína, rétt eins og hinar ýmsu tegundir 
eftirlits sem nefndar voru hér að ofan. 

ÆFING 

1. Hvaða hlutverki geta frjáls félagasamtök/stéttarfélög gegnt í tengslum við mat á 
jafnréttisáhrifum (t.d. þrýst á um að jafnréttisáhrifin séu metin og þau geta kynnt 
hugmyndafræðina að baki; þau geta tekið þátt í mati á jafnréttisáhrifum sem 
framkvæmt er af öðrum, til dæmis með þátttöku í rannsóknarhópum, með því að veita 
yfirvöldum upplýsingar, með því að gera tillögur að breytingum á stefnum og 
starfsvenjum; þau geta framkvæmt mat á jafnréttisáhrifum sem utanaðkomandi 
matsaðili)? 

2. Hvert er hugsanlegt hlutverk samtaka á Íslandi? Veljið hugsanlegar aðgerðir í tengslum 
við mat á jafnréttisáhrifum og útbúið aðgerðaáætlun.  

                                                 
26 Equality and Human Rights Commission, Equality impact assessment guidance. A step-by-step guide to integrating equality 
impact assessment into policymaking and review, nóvember 2009, bls. 15.  
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4.3 Hagsmunabarátta (e. advocacy) 

Efumst aldrei um að lítill hópur hugsandi og staðfastra borgara geti breytt heiminum. Þeir eru 
einmitt þeir einu sem nokkurn tímann hafa gert það. 

Margaret Mead  

Markmið þessa kafla er að frjáls félagasamtök/stéttarfélög fræðist um hagsmunagæslu og grípi 
til hennar til að bæta lagaframkvæmd og styðja stefnu gegn mismunun.  

4.3.1 Skilgreiningar 

„Hagsmunabarátta“ er kerfisbundið ferli sem miðar að því að hafa áhrif á stefnu eða 

lagasetningu stjórnvalda eða annarra valdamikilla aðila með því að setja fram gögn og 

röksemdir fyrir því hvernig og af hverju breytinga er þörf. Breytingin getur t.d. varðað stefnu 

eða löggjöf, innleiðingu stefnu eða laganna eða þekkingu fólks á réttindum sínum. „Markviss 

hagsmunabarátta“ merkir vel undirbúnar ráðstafanir, skipulagðar og framkvæmdar af aðilum 

sem leitast við að ná ákveðnu marki. Hagsmunagæsla (e. lobbying) er ein tegund 

réttindabaráttu. 

4.3.2 Markmið 

Kaflinn fjallar um hvers er þörf til að frjáls félagasamtök geti stundað árangursríka og markvissa 

hagsmunabaráttu. Hann fjallar um hvað er nauðsynlegt til að móta, skipuleggja og framkvæma 

mismunandi aðgerðir í hagsmunabaráttu og hvernig ber að vakta og meta niðurstöður og áhrif 

baráttunnar.  

Réttindabarátta felur í sér söfnun upplýsinga, vöktun, samstarf við aðra aðila, fjölmiðla og 
tengslamyndun. Þessi kafli fjallar um slíkt starf og hvaða aðgerðir eru nauðsynlegar fyrir 
árangursríka réttindabaráttu. Kaflinn fjallar um hagsmunagæslu á vegum frjálsra 
félagasamtaka. Ekki verður fjallað um hagsmunagæslu sem haldið er úti af viðskiptalífinu eða 
aðra hagsmunagæslu sem rekin er af einkafyrirtækjum.  

4.3.3 Viðfangsefni 

Kerfisbundin hagsmunabarátta miðar að breytingum með skýrt skilgreindum skrefum og 

aðgerðum.  

a) Frumgreining til að skilgreina baráttumálið  

Hvert er vandamálið? Eru vísbendingar um mismunun, bága stöðu tiltekins hóps eða misrétti á 

starfssviði samtakanna? Er jafnréttislöggjöf ekki virt eða hafa tilskipanir ESB ekki verið 

innleiddar? Kemur stefna stjórnvalda eða framkvæmd hennar í veg fyrir að tiltekinn hópur njóti 

fulls jafnréttis? Til dæmis: 

Fatlað fólk er útilokað frá vinnu á flestum sviðum atvinnulífs, fyrir utan „verndaða 
vinnustaði“. 

Foreldrar barna af erlendum uppruna þurfa að þola (beina og/eða óbeina) mismunun 
þegar þeir reyna skrá börnin sín í hefðbundna hverfisskóla - í trássi við landslög, 
Evrópurétt og alþjóðasamninga sem kveða á um jafnrétti til náms. 

 Hvaða gögn eru þessum fullyrðingum til sönnunar? Eru þau hlutlaus? Eru þau ótvíræð? 
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 Hverjar eru ástæðurnar sem liggja að baki? Hver ber ábyrgð á mismununinni? 

 Hvernig má takast á við orsakirnar? 

 Hvar telur þú að best sé að gera breytingar og hvar er líklegt að þú mætir mikilli andstöðu? 

Vandamálatréð er gagnlegt tæki til að greina lagalegar, pólitískar og félagslegar hliðar 
vandans. Vandamálatréð hjálpar til við að greina orsakir eða afleiðingar sem tengjast 
vandanum beint eða óbeint. Tækinu er einnig ætlað að greina hvert best sé að beina aðgerðum 
til að þær séu sem áhrifaríkastar.  

Hér að neðan er einfaldað vandamálatré. Trjástofninn er vandamálið, ræturnar eru þættir sem 
auka á vandann og dýpstu ræturnar eru orsakavaldur þeirra þátta. 

Neðri greinarnar eru einkenni eða afleiðingar vandans og efri greinarnar sýna víðtækustu áhrif 
vandans. Athugasemd: Þetta er tilbúið dæmi; ef dæmið væri raunverulegt væru orsakir og 
afleiðingar aðrar og fleiri tengingar væru á milli orsakanna. 
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b) Nánari greining: Að skilja vandann og orsakir hans 

Nauðsynlegt er að öðlast eins góðan skilning á vandanum og unnt er áður en 

hagsmunabaráttan er skipulögð. (Nánari umfjöllun um upplýsingasöfnun, vöktun og mat á 

áhrifum er í köflum 4.1 og 4.2 hér að ofan). Það getur reynst gagnlegt að greina viðfangsefnið í 

smærri einingar og taka síðan hvern hluta og greina orsakir, afleiðingar og mögulegar lausnir. 

Að spyrja í sífellu hvers vegna? getur hjálpað til við að greina rætur vandans. 

Sem dæmi má nefna eftirfarandi ástæður fyrir hindrunum í vegi fatlaðs fólks á almennum 
vinnumarkaði: 

 Vanþekking vinnuveitenda á löggjöf gegn mismunun; 
 fordómar og fáfræði vinnuveitenda varðandi vinnufærni fatlaðs fólks; 
 lítill áhugi stéttarfélaga á málefnum fatlaðs fólks á vinnumarkaði; 
 fatlað fólk hefur ekki aðgang að menntun og starfsþjálfun sem undirbýr það fyrir 

vinnumarkaðinn; 
 lög gegn mismunun hafa ekki verið innleidd og/eða þeim er ekki framfylgt; 
 fatlað fólk er ekki meðvitað um réttindi sín og löggjöf gegn mismunun; og 
 stofnanir vantar sem aðstoða fatlað fólk til að ná fram rétti sínum. 

Ofangreindar ástæður hafa allar sínar orsakir og það ætti að vera unnt að benda á þá aðila eða 
stofnanir sem bera ábyrgð á stöðu mála. Greining af þessum toga er nauðsynleg til að 
skipuleggja árangursríkar aðgerðir til að knýja á um breytingar. 

b) Hvert er endatakmarkið? Hver eru markmiðin? 

Takmark réttindabaráttu ætti að lýsa þeim breytingum sem sóst er eftir, þ.e. þeim 

langtímaárangri sem baráttunni er ætlað að ná. Takmarkið getur verið almennt, til dæmis: 

 Að fatlað fólk hafi rétt til atvinnu til jafns við aðra. 
 Að allir skólar á svæðinu bjóði jafnan aðgang að menntun fyrir nemendur óháð 

uppruna − án mismununar. 

Markmið réttindabaráttunnar eru hins vegar raunhæfar, afmarkaðar breytingar til skamms og 

lengri tíma sem stuðla að því að endatakmarkinu verði náð. Oftast eru markmiðin nokkur, 

einkum þegar um flókið vandamál er að ræða eða þar sem orsakir vandans eru margar og 

ólíkar. Markmið ættu almennt að nást á einu til þremur árum. Skýr tímarammi gefur færi á að 

vakta árangur (sjá að neðan) og innlima fleiri markmið tengd þróun á svið stjórnmála, 

lagasetningar og annað sem hefur áhrif á það hvernig gengur að ná endatakmarkinu.  

Brýnt er að markmið séu SMART – Skýr, Mælanleg, Alvöru, Raunhæf og Tímasett. Þau eiga að 

lýsa þeim breytingum sem ætlunin er að ná fram en ekki aðgerðum til að ná fram þessum 

breytingum. Til dæmis: 

 Á næstu 18 mánuðum mun [... (ríkisstofnun eða jafnréttisstofnun)] birta skýrar 

leiðbeiningar um bann við mismunun á vinnumarkaði og dreifa þeim til allra samtaka 

atvinnurekanda og stéttarfélaga í landinu. 

 Fyrir upphaf næsta skólaárs hafa fræðslustjórar allra svæða og skólastjórar á svæðinu 

fengið fræðslu um innlenda löggjöf um skólamál og bann við mismunun.  
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Skýr – forðist óljós hugtök s.s. efla, gera kleift: orðið hlutina skýrt og skorinort. 

Mælanleg – setjið fram eins nákvæm markmið og mögulegt er. Tilgreinið fjölda (fólks, 

félagasamtaka, tíðni, tilraunaverkefna). Ef um er að ræða landfræðileg eða svæðisbundin mörk 

ætti að tilgreina þau (til dæmis, allt landið eða innan þriggja helstu þéttbýliskjarna, allir 

veitendur þjónustu eða opinberir veitendur þjónustu). 

Alvöru – markmiðin verða að vera framkvæmanleg og sett fram þannig að ljóst sé hvenær 

þeim hefur verið náð. Endatakmarkið gæti t.d. verið rík lagavernd til að tryggja jafnrétti til 

náms, en markmið ættu að greina hvað, hvenær, hver, hvar og hvernig (t.d: næstu tólf 

mánuðina mun ríkisstjórnin skoða hvernig jafnréttislöggjöf tekur á jafnrétti til náms í 

grunnskólum). 

Raunhæf – markmið eiga að nást innan setts tímaramma og miðast við getu viðkomandi 

samtaka (sjá að neðan). 

Tímasett – setja skýran og raunhæfan tímaramma um verkefnið. 

d) Mat á getu samtakanna til að stunda hagsmunabaráttu 

Við skipulagningu hagsmunabaráttunnar og val á markmiðum er brýnt að hafa skýra mynd af 

raunverulegri getu samtakanna. Hvað burði hafa þau til réttindabaráttu, ein og í samvinnu við 

önnur félagasamtök og stofnanir? Eru samtökin fær um að skipuleggja, halda utan um og 

stunda réttindabaráttu, bregðast við breytingum á löggjöf og fá hagsmunaaðila til liðs við sig? 

Er nægt starfsfólk og fjármagn til staðar? Hefur starfsfólkið nauðsynlega þekkingu og hæfni til 

að stunda hagsmunabaráttu?  

SVÓT-greining (sjá 4.1.) nýtist til að greina styrk, veikleika, ytri tækifæri og ógnir og metur 
þannig getu samtakanna.  

Styrkur félagasamtakanna/stéttarfélags getur falist í þekkingu á málefninu, tengiliðum sem 
skipta máli og reynslu af hagsmunabaráttu. Veikleika, t.d. fjárskortur eða samkeppni um tíma 
sjálfboðaliða og starfsmanna er reynt að draga úr eða koma í veg fyrir.. Ytri tækifæri gætu falist 
í nýlegri fjölmiðlaumfjöllun, jákvæðum niðurstöðum dómstóla og stuðningi frá öðrum 
félagasamtökum. Áætlun um hagsmunabaráttu ætti einnig að gera ráð fyrir aðgerðum til að 
bregðast við ytri ógnum, svo sem áhugaleysi almennings eða andstöðu stjórnvalda, og vera 
sveigjanleg þannig að unnt sé að bregðast við hinu óvænta, s.s. stjórnarskiptum eða kreppu.  

d) Völd og áhrif: Hvernig, hvenær og af hverjum eru ákvarðanir teknar? Hverjir hafa 

áhrif á þá sem taka ákvarðanir? Hver hefur raunverulegt vald til að koma á 

breytingum?  

Líklega hefur þú þegar góðan skilning á þeim pólitíska veruleika sem snýr að 

réttindabaráttunni.  
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Mismunun vegna fötlunar í atvinnulífi - gerðir valds: 

 sýnilegt vald: vinnuveitendur 

 falið vald: eigendur/fjárfestar, tryggingafélög  

 ósýnilegt vald: félagslegir fordómar og fáfræði  

Völd og pólitík eru tengd hagsmunagæslu órjúfanlegum böndum, þrátt fyrir tregðu sumra 
þátttakenda til að blanda sér í stjórnmál. 27 

 
Spurningar sem nauðsynlegt er að leita svara við eru m.a: 

 Hver ber ábyrgð á stefnunni sem ætlunin er að hafa áhrif á? Í þessu samhengi getur 

verið um stefnuleysi, ófullnægjandi stefnu eða ranga innleiðingu eða eftirfylgni við 

stefnuna að ræða. 

 Hverjir taka ákvarðanirnar? Hver getur haft áhrif á þá sem taka ákvarðanir? 

 Hefur almenningur áhuga á stefnunni eða er málefnið sjaldan rætt? 

 Hvernig er ætlunin að hafa áhrif á stefnuna? Hvernig virkar stefnumótunarferlið, og 

valdajafnvægið innan þess, í raun og veru? Hvar er mögulegt að hafa áhrif?  

Vald birtist á margvíslegan hátt. Brýnt er að skoða hinar ólíku birtingarmyndir valdsins til að 

unnt sé móta hentuga aðgerðastefnu: 

 Sýnilegt vald – formlegar reglur, grunngerð, stofnanir og ferli; 

 falið vald – fólkið sem stjórnar bak við tjöldin; sem ræður hvað er á dagskrá og heldur 

valdaminni hópum utan við; og 

 ósýnilegt vald – þeir þættir sem móta gildismat, skoðanir og viðhorf og viðhalda kerfi 

yfirráða og vanmáttar. 

Hvernig, hvenær og af hverjum eru ákvarðanir teknar? Ferli ákvarðanatöku getur verið 

formlegt og óformlegt: 

 formleg ákvarðanataka er það sem lög gera ráð fyrir eða stjórnarskrá eða reglur 

stofnunar;  

 óformleg ákvarðanataka er oft undanfari formlegrar ákvarðanatöku, til dæmis þegar 

hópur sem tekur þátt í formlegri ákvarðanatöku samþykkir að taka ákveðna afstöðu. 

e) Hver er aðalmarkhópurinn og hverjir eru aukamarkhóparnir? 

Réttindabarátta miðar að því að breyta hugarfari; sannfæra þarf tiltekna einstaklinga eða 

stofnanir um nauðsyn þerra breytingar sem mælt er fyrir. Af þeim sökum er mikilvægt að 

greina aðalmarkhóp fyrir aðgerðir samtakanna – einstaklinga, hópa eða stofnanir sem hafa 

vald til að bregðast við kröfunum og stýra stefnumótunarferlinu í málaflokknum. 

Að auki ætti að greina aðila sem hafa áhrif á markhópana og sem gætu haft áhrif, hvort sem er 

með eða á móti málstaðnum. Þetta er aukamarkhópurinn.  

                                                 
27 WaterAid.  Advocacy; What’s it all about. A guide to advocacy work in the water and sanitation sector, nóvember 2001. 
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Hagsmunaaðilar eru breiðari hópur einstaklinga og stofnana sem geta haft áhrif – jákvæð eða 

neikvæð – á réttindabaráttuna eða sem verður fyrir breytingunum sem barist er fyrir.  

Hverjir í aðalmarkhópnum, aukamarkhópnum og hvaða hagsmunaaðilar eru líklegir til að styðja 

samtökin í réttindabaráttunni? Hverjir eru líklegir andstæðingar? Gagnlegt er að skipa aðal- og 

aukamarkhópum og helstu hagsmunaaðilum á ása sem sýna annars vegar vald og hins vegar 

stuðning og andstöðu. Þetta gefur góða mynd af stöðunni.  

 

 

 

 

 

 

Einbeitið ykkur að aðalmarkhópnum sem er valdamestur (fyrir ofan lárétta ásinn hér að ofan). 

Leitið leiða til að gera þátttöku valdamikilla aðila sem styðja málstaðinn áberandi. Stærsta 

áskorunin verður alltaf að reyna að hreyfa þá til fylgis sem hafa mikil völd en eru andsnúnir 

málefninu. Því meira sem vitað er um skoðanir markhópanna, þeim mun líklegra er að þið getið 

haft áhrif á þá. Upplýsingar um hagsmunamál, viðhorf og breytt valdatengsl markhópanna fást 

víða, heimildir geta t.d. verið: 

 Fyrri samskipti þeirra við samtök ykkar; 

 upplýsingar frá starfsfólki, samstarfsaðilum og andstæðingum; 

 formlegir eða óformlegir fundir, ræður, blaðamannafundir, viðhorf í fjölmiðlum, 

dómsmál; 

 fréttir í fjölmiðlum; 

 vefsíður. 

g) Hver er kjarninn í boðskap samtakanna? 

Kjarna boðskapsins má sníða að þörfum og skilningi ólíkra markhópa. Kjarnanum má koma á 

framfæri með slagorðum, stuttum tilvitnunum, sögum eða kynningum. Tilgangur skilaboðanna 

ætti að vera að upplýsa, sannfæra og hvetja fólk til að styðja málefnið sem barist er fyrir. 

Skilaboðin eiga að segja markhópnum hvað hann á að gera. Kjarninn í skilaboðunum ætti að 

endurspegla hver staðan er í réttindabaráttunni hverju sinni:  

 greining á vandamálinu; 

 gögnin sem greiningin byggir á – með skýrum staðreyndum; 

 orsakir vandans; 

 hverjir bera ábyrgð á stöðunni; 

 hvers vegna breytingar eru nauðsynlegar; 

 tillaga að lausnum; og 

 aðgerðir sem kallað er eftir til að breytingar verði að veruleika. 

     valdamikill 

valdalaus 

stuðningur andstaða 
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h) Val á nálgun, hentugum aðferðum og gögnum sem styðja hagsmunabaráttuna 

Ýmsar aðferðir og gögn nýtast í réttindabaráttu. Alla jafna byggist valið á: 

 greiningu á málefninu og aðalmarkhópum og aukamarkhópum; 

 markmiðum; 

 burðum og getu samtakanna; og 

 starfsháttum félagasamtakanna. 

Þegar fram líða stundir munu vöktun og tímabundnar matsaðgerðir (sjá að neðan) styðja val á 

skilvirkustu aðferðunum til að ná til markhópanna. Yfirleitt krefjast réttindabaráttuaðgerðir 

fleiri en einnar aðferðar og mismunandi gagna, þ.m.t: 

 hagsmunagæslu (e. lobbyism); 

 funda, ráðstefna og málstofa; 

 kynninga og skýrslna; 

 bréfaskrifta; 

 notkunar fjölmiðla; 

 notkunar upplýsingatækni; 

 stefnumarkandi málsóknar (sjá kafla 4.1); og 

 herferða, aðgerða til að virkja almenning (mótmæli, kröfugöngur). 

Hvað er hagsmunagæsla (e. lobbyism)? Hvenær er hagsmunagæsla rétta tækið? 

Hagsmunagæsla getur verið ákaflega árangursrík leið til að koma skilaboðum þínum á 

framfæri, en hún þarf að vera úthugsuð til að nýtast sem skyldi.28 

Hagsmunagæsla felst í því að fræða þá sem taka ákvarðanir og sannfæra þá um að styðja 

málefnið. Hagsmunagæsla getur átt sér stað á formlegan hátt með kynningum og fundum eða 

óformlega með samræðum á öðrum viðburðum og í dagsins önn, t.d. þegar á förnum vegi eða í 

hádegismat.  

Hagsmunagæsla er gagnleg í réttindabaráttu þegar ljóst er hver tekur ákvarðanir og skilaboð 

samtakanna eru skýr og skorinorð. Dæmi um þetta væri að ræða við tiltekinn bæjarfulltrúa 

þegar eitt af markmiðunum er að koma í veg fyrir lokun á hverfisskóla. Til að tryggja áhrifaríka 

hagsmunagæslu er nauðsynlegt að: 

 kynna sér hvernig valdastofnanir virka – kerfið, ferli og sérstaklega tímamörk, hverjir 

eru leiðtogarnir og aðrir mikilvægir aðilar. Formleg ákvarðanataka fylgir oft mjög 

ströngum málsmeðferðarreglum sem takmarka hvernig og hvenær hægt er að hafa 

áhrif; 

 flokka þátttakendur eftir skoðunum þeirra á málefninu og hversu mikil áhrif þeir hafa; 

 þróa og byggja upp sambönd – hjálpa markhópum og öðrum að skilja viðfangsefnið, 

ávinna traust þeirra;  

                                                 
28 Save the Children International (2007), Advocacy matters; Helping children change the world, Participants’ manual, bls. 103. 
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 vekja athygli á áhrifamætti samtakanna – með því að samræma tímasetningu 

fjölmiðlaumfjöllunar og annarra aðgerða svo að þeir sem taka ákvarðanir verði 

meðvitaðir um almennan stuðning við málefnið. 

Hagsmunagæsla getur falist í fundum, kynningum, skýrslum og bréfaskriftum. 

 Fundir – málafylgjufundir (e. lobby meetings), lokaðir og opnir fundir, ráðstefnur  

Fundir geta verið áhrifaríkir til að upplýsa fólk um vandamálið og þá lausn sem samtökin leggja 

til. Fundir gagnast til að hlusta á gagnrök, ávinna sér stuðning, mynda tengslanet og byggja upp 

samstarf. 

Allir réttindabaraáttufundir ættu að vera vel undirbúnir, vandlega útfærðir og þeim þarf að 

fylgja vel eftir. 

 Undirbúningur: Setjið markmið fyrir fundinn, gerið áætlun um hvernig málefnið verður 

kynnt, leggið niður fyrir ykkur hvað er líklegt til að vekja áhuga og hafa áhrif á 

markhópinn og aðra þátttakendur og æfið rökstuðning.  

 Á meðan á fundinum stendur: Útskýrið efnið þannig að það snerti viðstadda, notið 

dæmi og persónulegar sögur og hlustið. Reynið að fá fram stuðningsyfirlýsingu. Ef um 

málafylgjufund er að ræða þá getið þið að auki boðist til að aðstoða við 

upplýsingaöflun, farið fram á sérstakar aðgerðir af hálfu þess sem fundað er með eða 

starfsfólks og reynið að fá tímaramma samþykktan. Skiljið eftir upplýsingar um hvernig 

má hafa samband við samtökin og aðrar viðeigandi upplýsingar. 

 Eftir fundinn: Leggið mat á fundinn, skrifið fólki til að staðfesta ákveðnar aðgerðir og 

senda viðbótargögn, ef við á. Ef fundurinn var málafylgjufundur, þá er gott að fylgja 

honum eftir með símtali, tölvupósti eða bréfi, það gæti verið gagnlegt að biðja um 

meiri upplýsingar, fylgja árangrinum varfærnislega eftir eða til að stinga upp á öðrum 

fundi. Jafnvel þó að engin merki séu um breytingar þá skal sambandi haldið við 

viðkomandi og þá e.t.v. ný nálgun reynd.  

 Skýrslur og kynningar 

Skýrslur um niðurstöður rannsókna á viðfangsefninu eru nytsamlegar í réttindabaráttu en þær 

þurfa að vera sniðnar að markhópnum. Eftir því sem móttakandinn er valdameiri, þeim mun 

styttri tíma hefur hann til að lesa skýrsluna og þeim mun mikilvægara er að gera góðan útdrátt.  

Kynningum er ætlað að beina sjónum þeirra sem taka ákvarðanir að málefni samtakanna. 

Kynningar eru gagnlegar til að afla stuðnings við afstöðu samtakanna þegar vitað er að 

mikilvægar ákvarðanir eru í farvatninu. Í kynningunni ætti að koma skýrt fram hvaða aðgerð 

farið er fram á. Gott er að lýsa aðdragandanum, styðja kröfu samtakanna með raunverulegum 

dæmum, ræða leiðir og leiða rök að þeirri lausn sem lögð er til. Gott er að sameina 

undirbúning fyrir kynningu og fjölmiðlavinnu, t.d. með því að senda fréttatilkynningu rétt áður 

en markaðilinn tekur mikilvæga ákvörðun.  
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 Bréfaskriftir og tölvupóstur 

Nota má bréfaskriftir og tölvupóst samhliða hagsmunagæslu. Ýmis mannréttindasamtök virkja 

almenning til að skrifa bréf í tengslum við herferðir sínar. Bréfaherferðir þurfa að vera vel 

skipulagðar til að ná athygli þeirra sem taka ákvarðanir en opinberir aðilar og stjórnmálamenn 

fá oftast ógrynni bréfa og tölvupósta dag hvern. Innihaldið verður að vera hnitmiðað: 

Tilgangurinn þarf að koma strax fram, vísa ber í sameiginlegt áhyggjuefni og setja fram kröfu á 

móttakandann. Geymið afrit og sendið mögulega til annarra markhópa. 

 Notkun upplýsingatækni: vefsíður, undirskriftasöfnun, blogg  

Internetið opnar möguleikann á að koma boðskapnum á framfæri við milljónir manna um allan 

heim. Vefsíður eru gagnlegar til að vekja athygli á efninu, kveikja umræður og bregðast skjótt 

við breytingum. Heimasíður eru kjörinn vettvangur til að koma gögnum sem styðja málstaðinn 

á framfæri, s.s. myndum, myndböndum, töluðu máli og texta. Nauðsynlegt er að uppfæra 

heimasíður reglulega til að þær úreldist ekki.  

Undirskriftasöfnun á netinu er ein leið til að sýna fram á stuðning almennings við málefnið 

svart á hvítu. Brýnt er að skilaboð söfnunarinnar séu skýr og skorinorð svo þeir sem skrifa undir 

viti hvað þeir eru að samþykkja annars vegar og að móttakandinn fái skýr skilaboð hins vegar. Á 

netinu er að finna ýmsar síður sem aðstoða við undirskriftasöfnun. Brýnt er að tryggja vernd 

persónuupplýsinga þeirra sem skrifa undir og koma í veg fyrir að tölvuþrjótar eigi við listann. 

Gagnleg dæmi um undirskriftasíður er að finna á www.xmarks.com. 

Á undanförnum árum hafa bloggsíður öðlast miklar vinsældir. Blogg er oft notað til að ýta úr 

vör ýmsum herferðum og það er víða vettvangur skoðanamyndandi umræðu. Frjáls 

félagasamtök/stéttarfélög geta notað hópblogg til að fá viðbrögð og skoðanir á 

réttindabaráttuverkefninu. Nauðsynlegt er að skipuleggja bloggsíðu sem sett er upp í þessum 

tilgangi afar vel og skilgreina sérstaklega þau umræðuefni sem óskað er athugasemda við. 

Einnig má nota bloggið til að vekja athygli á viðburðum og herferðum sem síðan er lýst nánar á 

heimasíðu samtakanna.  

 Fjölmiðlar 

Fjölmiðlar eru eitt mikilvægasta tækið í réttindabaráttu þar sem almenningur er 

aðalmarkhópurinn. 

Vinna með fjölmiðlum getur verið að frumkvæði samtakanna eða falist í viðbrögðum við 

fjölmiðlaumfjöllun – samtökin hafa samband við fjölmiðla eða þeir hafa samband við samtökin 

til að fá álit þeirra. Fulltrúi samtakanna á opinberum vettvangi verður undirbúa sig vel og kynna 

sér viðfangsefnið í þaula. Tímasetning aðgerða skiptir oft sköpum og því er árangursrík 

hagsmunabarátta er oft háð því að unnt sé að tímasetja fjölmiðlaumfjöllun þannig að hún hafi 

áhrif á þá sem taka ákvarðanir á hentugum tíma, t.d. fyrir atkvæðagreiðslu í þingi eða 

fyrirhugaðan opinberan viðburð.  

i) Undirbúningur aðgerðaáætlunar 

http://www.xmarks.com/
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Aðgerðaáætlunin − leiðarvísirinn að langtímatakmarkinu (sjá 4.1), ætti að innhalda öll 

ofangreind stig og form réttindabaráttu. Ef samtökin vinna með öðrum félagasamtökum eða 

stofnunum þá er brýnt að haft sé samráð við þá aðila við gerð áætlunarinnar. Áætlunin ætti að 

vísa til markmiðanna og þeirra aðgerða sem samtökin hyggjast grípa til í réttindabaráttunni og 

setja fram vísa um árangur: hvenær, hver, hvernig og áætlaður árangur. Áætlunin ætti einnig 

að gera ráð fyrir þáttum sem eru endurskoðaðir reglulega. 

DÆMI UM BEINAGRIND AÐGERÐAÁÆTLUNAR Í RÉTTINDABARÁTTU 

Ár Mán Dags Aðgerð Markhópur Hver er ábyrgur? Aðrir Aðföng og búnaður 

        

        

        

j) Vöktun og eftirlit: Hver eru áhrif aðgerðanna? Hversu vel hefur tekist að koma á 

breytingum? Hvaða lærdóm má draga af aðgerðunum til að gera réttindabaráttu 

árangursríkari í framtíðinni? 

Vöktun og eftirlit er nauðsynlegt til að afla upplýsinga um:  

 hvort réttindabaráttan er á réttri leið eða hvort nauðsynlegt er að breyta 

aðgerðaáætluninni í heild sinni; 

 hvort markmiðum hefur verið náð í samræmi við áætlanir; 

 lærdóm fyrir verkefni í framtíðinni; 

 hvort ábyrgðarskylda gagnvart þeim hópum sem réttindabaráttan snýst um er uppfyllt;  

 hvort ábyrgðarskylda gagnvart samstarfsaðilum og styrktaraðilum er uppfyllt. 

Tilgangur vöktunar er að fylgjast með árangri. Vöktun gerir það að verkum að unnt er að laga 

áætlanir og aðferðir að nýjum aðstæðum sem verða vegna óvæntra breytinga, atvika eða nýrra 

upplýsinga. Endurmat greinir hvort að markmiðum réttindabaráttu hefur verið náð, hvernig 

þeim var náð og hvaða lærdóm má draga af reynslunni.  

Að vakta og meta réttindabaráttu: 

 Vöktun ílags- og frálagsgagna ætti að framkvæma reglulega og meta þá einnig 

utanaðkomandi breytingar. 

 Þegar komið er að endurmati á aðgerðaáætluninni ber að staldra við og meta árangur, 

breyta áherslum, endurskipuleggja og beina kröftum og fjármunum annað ef þörf er á - 

í stað þess að bíða eftir endanlegu mati í lok verkefnisins. Reynið að meta niðurstöðu 

og áhrif. Þar sem engum megindlegum upplýsingum er til að dreifa reynið þá að skrá 

aðrar upplýsingar eins kerfisbundið og mögulegt er. Oft reynist erfitt að greina hver ber 
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ábyrgð á að koma umbótum í höfn því oftast hafa margir lagt hönd á plóg. Við slíkar 

aðstæður er best að deila heiðrinum. 

 Endurskoðun aðgerðaáætlunar ætti að ná til allra sviða réttindabaráttunnar, þar á 

meðal miðlunar boðskaparins, þess hvernig rannsóknir eru notaðar, áhrifa á 

ákvarðanatöku, tengslamyndunar og samstarfsverkefna og almennra skipulagsmála. 

 Gott er að hafa samráð við samstarfsaðila, viðskiptavini, ef einhverjir eru, og 

markhópana við mat á starfi samtakanna.  

DÆMI UM VÖKTUNAR- OG MATSRAMMA 

Réttindabarátta 

(ílag) 

Frálag Vísbendingar um 

skammtímamarkmið og 

bráðabirgðaniðurstöður 

Vísbendingar er 

varða 

langtímamarkmið og 

áhrif 

Fundir með þeim 

sem taka 

ákvarðanir 

Fjöldi funda Aukinn stuðningur þeirra 

sem taka ákvarðanir um 

málefnið 

Breytingar á stefnu. 

Breyttri stefnu hrint í 

framkvæmd að fullu. 

Upplýsingar og 

þjálfun veitt um 

breytta stefnu. 

Að birta 

fréttatilkynningu 

Fjöldi 

fjölmiðlafyrirspurna 

Aukin opinber umræða, 

fréttir sem styðja málefnið 

 

4.4 Ástandskönnun 

Prófið felst í því að koma auga á mistökin, viðurkenna þau og leiðrétta. Að hafa reynt að gera 
eitthvað en mistakast er miklu betra en að hafa ekki reynt að gera neitt og tekist það. 

 Dale E. Turner  

Markmið þessa hluta er að frjáls félagasamtök/stéttarfélög: 

 öðlist þekkingu og færni til þess að skipuleggja og framkvæma ástandskönnun;  

 prófi ástandskönnun og ræði kosti hennar og galla. 
4.4.1 Skilgreining 

Ástandskönnun er tegund sönnunargagna sem nýta má til að sýna fram á eða staðfesta 
mismunum. Vísa má til niðurstaða ástandakannana fyrir dómi, í átaksverkefnum til að berjast 
gegn mismunun, við hagsmunagæslu og í vitundarvakningarherferðum.  

4.4.2 Viðfangsefni 

ÆFING: Ræðið: Hvað er ástandskönnun? Hvar má nota ástandskönnun og til hvers og að hverju 
ber að gæta þegar könnun er framkvæmd.  

a) Hvað er ástandskönnun? 

Ástandskönnun má nota til þess að sýna fram á (beina) mismunun. Ástandskönnun er gerð 
þegar kærandi, sem hefur einhverja þá eiginleika sem falla undir mismununarástæðurnar til að 
bera (þjóðernisuppruna, húðlit, fötlun, kynferði eða aldur), er talinn hafa fengið óhagstæðari 
meðferð en aðrir sem ekki hafa þessa sömu eiginleika til að bera en eru annars í svipaðri stöðu. 
Ástæðan að baki mismununinni/meðferðinni er hins vegar ekki ljós.  
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Ástandskönnun byggir á því að einstaklingur, sem mismununarástæðurnar eiga við um 
(þjóðernisuppruni, húðlitur, fötlun, kynferði eða aldur) eins og kærandann og svo annar prófari 
sem svipar til kærandans að öllu leyti nema hvað varðar þennan eiginleika (viðmiðunarprófari 
e. control tester) sækja t.d. um starf hjá sömu stofnun, í sama tilgangi og með sömu 
spurningar.  

Ef t.d. kæra vegna mismununar við ráðningu á grundvelli þjóðernisuppruna berst, þá er hægt 
að kannað aðstæður með því að prófari sem tilheyrir þjóðernisminnihlutanum sæki um starf og 
svo skömmu síðar (t.d. sama dag) sækir annar einstaklingur af þjóðerni sem telst til meirihluta 
(viðmiðunarprófarinn) einnig um. Ef einstaklingnum sem tilheyrir minnihlutanum er hafnað en 
umsókn hins er tekin til greina þá staðfestir ástandskönnunin staðhæfingu kæranda um 
mismunun.  

Ástandskönnun er nokkuð kostnaðarsöm og því er ekki æskilegt að gera slíkar kannanir ef sýna 
má fram á mismunun með öðrum, ódýrari hætti eða gögnum, t.d. framburði vitna, skjalfestum 
gögnum o.fl.  

b) Hvernig á að gera ástandskönnun? 

Verkefnisstjóri ástandskönnunar 

Ástandskönnun er stýrt af verkefnisstjóra. Fyrst ber að taka ítarlega skýrslu af kæranda og afla 
allra nauðsynlegra upplýsinga um staðreyndir málsins. Verkefnisstjórinn tekur viðtalið, 
staðreynir upplýsingar og velur prófara (e. tester). Verkefnisstjóri semur „handritið“ að 
ástandskönnuninni og greinir niðurstöður hennar. Verkefnisstjóranum ber að undirbúa 
prófarana vel og veita þeim allar nauðsynlegar upplýsingar um staðreyndir málsins og 
stofnunina eða fyrirtækið sem á að prófa. 

Verkefnisstjórinn verður að kynna sér aðstæður í þaula; skoða staðinn áður og t.d. ef um 
öldurhús er að ræða, að staðsetja innganginn, kanna hvernig dyraverðir starfa og staðfesta 
opnunartíma. 

Samtökin verða að tryggja prófurum aðstoð lögfræðings ef þeir lenda í vandræðum við 
framkvæmd ástandskönnunarinnar. Þau verða einnig að skipuleggja gistingu og ferðalög 
prófara ef könnun fer fram fjarri heimahögum; almennt ber verkefnisstjóra að aðstoða 
prófarana eftir bestu getu í starfi þeirra.  

Undirbúningur prófara 

Áður en ástandskönnunin er framkvæmd verður að gera prófurum skýra grein fyrir málinu sem 
um ræðir, fá þeim handritið að ástandskönnuninni og útskýra hlutverk þeirra með hliðsjón af 
handritinu. Prófarar verða að vera meðvitaðir um eftirfarandi atriði: 

 klæðaburður skal vera almennilegur og við hæfi; 
 prófarar skulu ætíð vera samvinnuþýðir við atvinnuveitendur, veitingahúsaeigendur 

o.s.frv.; 
 prófarar skulu ekki sýna tilfinningar sínar og forðast að ögra þeim sem 

ástandskönnunin beinist að;  
 eina hlutverk prófara er að gefa skýrslu um upplifun sína; 
 prófarar skulu aldrei gera athugasemdir eða kvarta við atvinnuveitendur, starfsfólk eða 

aðra sem verið er að prófa; 
 það er skylda prófara að gefa skýrslu um upplifun sína í heild − á grundvelli 

spurningalistans; 
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 það er skylda prófara, ef nauðsyn krefur, að bera vitni fyrir dómstólum eða öðrum 
yfirvöldum; 

 það er skylda prófara að virða þagnarskyldu. Óheimilt er að ræða við þriðja aðila um 
málið, ástandskönnunina eða þær upplýsingar eða áhrif sem prófari verður fyrir á 
meðan á könnun stendur; og 

 prófurum er aðeins heimilt að veita umsögn um ástandskannanir með vitneskju og leyfi 
verkefnisstjóra könnunarinnar.  

Spurningalisti  

Prófarar skulu svara spurningalista strax að lokinni ástandskönnun. Listinn inniheldur 
spurningar sem fjalla um þær upplýsingar sem atvinnuveitandinn veitir um starfið sem auglýst 
er eða fyrirtækið sjálft. Spurt er um framkomu og hegðun atvinnuveitandans (Var prófari 
beðinn um að bíða? Var prófara heilsað? Kynnti atvinnuveitandinn sig fyrir honum/henni og 
tók hann í höndina á prófara?). Viðbrögð atvinnuveitandans við prófara kunna að sýna skýrt 
ósamræmi í framkomu gagnvart umsækjendum úr minnihlutahópi annars vegar og 
meirihlutahópum hins vegar. Brýnt er að svara öllum spurningunum. Listinn inniheldur 
upplýsingar sem prófari verður að rifja upp fyrir dómstóli eða í öðru opinberu ferli, hugsanlega 
mörgum árum eftir að ástandskönnunin var framkvæmd. 

Spurningalistanum er ætlað að tryggja að huglæg áhrif prófara séu í lágmarki. Ákveðnir 
atburðir eru skráðir og prófarar eiga auðveldara með að gera greinarmun á huglægum og 
hlutlægum þáttum. Kærandinn svarar einnig spurningalistanum en þannig má bera saman 
niðurstöður prófara úr minnihluta og meirihlutahópi saman − og niðurstöður prófara og hins 
upprunalega kæranda. 

Prófarar sendir af út af örkinni 

Í hvaða röð á að senda prófara af stað? Eiga þeir að vera nærri hvor öðrum til þeir sjái og heyri 
hvað gerist hjá hinum?  

Þegar gerð er ástandskönnun vegna ráðningar þá er prófari úr minnihlutahópi sendur fyrst 
þannig að algengasta ástæðan fyrir höfnun þ.e. að þegar sé búið að ráða í starfið, sé staðfest. 
Ef prófara úr minnihlutahópi er hafnað en hálftíma síðar fær prófari úr meirihlutahópi viðtal þá 
er mismunun staðfest.  

Þegar um mál varðandi aðgang að þjónustu er að ræða þá þarf prófari úr meirihlutahópi að 
vera nálægt og geta séð og heyrt hvað fram fer: Hleypa dyraverðir prófara úr minnihlutahópi 
inn? Fær hann afgreiðslu á bar eða á veitingastað? Jafnvel þótt að prófara úr minnihlutahópi sé 
meinaður aðgangur þá fara prófarar úr meirihlutahópi inn og kanna aðstæður.  

Uppbygging ástandskönnunarinnar eða handritið að könnuninni byggir á aðstæðum hverju 
sinni og upphaflegu kærunni. 

Þættir sem athuga þarf í ástandskönnun: 

 helstu breytur fyrirtækisins eða stofnunarinnar sem verið er að prófa: heimilisfang, 
ásýnd, fjöldi herbergja, skipulag, opnunartími, fjöldi starfsfólks við dyravörslu, aðrir 
starfsmenn o.s.frv.; 

 fulltrúar stofnunarinnar/fyrirtækisins sem prófari hittir á meðan á könnuninni stendur, 
nafn, staða, útlit, aldur; 

 hegðun og framkoma gagnvart prófara; 
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 vinsamleg eða fjandsamleg, dónaleg eða kurteis, er prófara heilsað, er prófara boðið til 
sætis, er boðið upp á kaffi, er notað formlegt eða óformlegt málfar (á tungumálum sem 
það á við), hvort viðkomandi brosti eða ekki; og 

 hver sagði hvað í tengslum við viðfangsefni ástandskönnunarinnar og hvaða 
upplýsingar voru veittar: Eru laus störf ? Er aðgangur heimill?  

Réttarsamband við prófara 

Samtökin þurfa fullvissa sig um að prófarar séu samþykkir því að viðkvæmar 
persónuupplýsingar um þjóðerni, húðlit, kynhneigð eða fötlun séu birtar fyrir dómstólum eða 
öðrum opinberum aðilum. Áður en ástandskönnunin er gerð skulu samtökin og prófari gera 
með sér samning. Þar koma fram persónulegar upplýsingar um prófara, skyldur þeirra almennt, 
vettvang könnunarinnar, skyldu prófara til að bera vitni og þóknun þeirra. Samtökin verða 
einnig að gera ráðstafanir svo hægt sé að veita prófurum réttarvernd vegna skaða sem þeir 
kunna að verða fyrir á meðan á könnuninni stendur. Prófarar ættu einnig að skrifa undir 
trúnaðaryfirlýsingu varðandi upplýsingar sem tengjast ástandskönnuninni og viðkomandi máli. 

Athugið!  

Ástandskannanir eru kostnaðarsamar og krefjast mikils undirbúnings og skipulagningar. Ekki 
gera ástandskannanir á stöðum þar sem hætta er á ofbeldi; sendið aldrei prófara á staði þar 
sem dyraverðir hafa barið eða vanvirt gesti úr minnihlutahópum. 

 Aldrei gera ástandskönnun þar sem ofbeldi hefur verið beitt.  
 Notið aðeins prófara sem hafa óvilhalla, rólega framkomu og sem fylgja fyrirmælum. 
 Þegar nýir prófarar eru ráðnir skal gengið úr skugga um að persónuleiki þeirra hæfi 

starfinu. 
 Ekki senda prófara sem hefur áður lent í útistöðum við skemmtistaðinn, kránna eða 

fyrirtækið út af örkinni. 
 Fáið opinbera aðila sem fást við mismunun á tilteknu sviði til að gera skýrslu um 

niðurstöður ástandskönnunarinnar. 

Geðheilsa prófara 

Prófarar kunna að verða fyrir miklum tilfinningalegum áhrifum á meðan á könnun stendur. 
Verkefnisstjórar verða að sýna prófurum úr hópum sem eiga undir högg að sækja sérstakan 
stuðning ef niðurstöður ástandskönnunarinnar staðfesta kæruna. Þá hafa prófararnir þurft að 
þola mismunun og mögulega niðurlægjandi brot gegn mannhelgi sinni. Þegar könnuninni er 
lokið ber verkefnisstjóranum að tryggja að prófarar hafi tíma til þess að ræða málin og greina 
tilfinningar sínar.  

Þegar prófarar koma til að svara spurningalista að könnun lokinni og til þess að ræða ferlið, þá 
er það skylda verkefnisstjórans að vekja athygli þeirra á hugsanlegum tilfinningalegum áhrifum 
ástandskönnunarinnar. Þegar nýr prófari er ráðinn þá ber verkefnisstjóranum að fullvissa sig 
um að prófarinn sé í andlegu ástandi til þess að sinna starfinu. Prófarar verða að sjálfsögðu 
einnig að vera færir um að meta hvort að þeir ráði við það andlega álag sem fylgir starfinu. 

Best er að hafa úr stórum hópi prófara að velja þannig að þeir geti skipst á að framkvæma 
ástandskannanirnar. Ef svo er ekki og kannanir eru margar, þá er nauðsynlegt að bjóða 
prófurum upp á félagsráðgjöf eða sálfræðimeðferð til að hjálpa þeim að ráða fram úr 
tilfinningum sínum í kjölfar kannanna. 

VELTIÐ FYRIR YKKUR: HVAÐ EINKENNIR GÓÐAN PRÓFARA? 
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Eiginleikar góðs prófara 

Samtökin eru algjörlega háð prófurum um rétta framkvæmd ástandskönnunarinnar. 
Niðurstaða máls, þar sem ástandskönnun er meginsönnunargagnið, ræðst af framburði 
prófara. Af þeim sökum er afar mikilvægt að prófarar séu mjög færir. Prófarar verða að þekkja 
sjálfa sig vel og geta ráðið fram úr tilfinningum sínum með viðeigandi hætti því þeir geta lent í 
að verða fyrir svívirðingum eða að komið sé fram við þá á niðurlægjandi hátt. Í versta falli geta 
prófarar orðið fyrir ofbeldi, t.d. af hendi dyravarða. Prófarar verða að vera skapandi, hugsa 
sjálfstætt og leysa ágreining fljótt til að óvæntir atburðir, sem handritið gerir ekki ráð fyrir, 
komi þeim ekki í opna skjöldu. Góður prófari ætti að vera: 

 hlutlaus; 
 fordómalaus eða vera meðvitaður um fordóma sína og geta leynt þeim; 
 áreiðanlegur; 
 trúverðugur; 
 treystandi til þess að fylgja málinu eftir til lengri tíma; 
 skapandi; 
 yfirvegaður og láta ekki ögra sér; 

Prófarinn ætti einnig að: 
 geta leynt tilfinningum sínum á meðan könnun er gerð; 
 þekkja sjálfan sig; 
 geta hugsað sjálfstætt og tekið ákvarðanir;  
 hafa hreint sakavottorð; og hann má ekki hafa skipt áður við stofnunina eða fyrirtækið 

sem verið er að prófa. 

Huglægni og ástandskönnun  

Fjöldi huglægra þátta hafa áhrif á ákvarðanir og upplifanir prófara. Fleiri prófarar eða prófpör 
eða fleiri próf gefa hlutlægari niðurstöður. Prófarar kunna líka að vera huglægir við athugun 
sína. Verkefnisstjórar verða að tryggja að spurningalistarnir afli hlutlægra upplýsinga eins og 
framast er kostur. 

Við samningu handritsins er brýnt að hafa í huga þá huglæga þætti sem máli skipta. Jafnvel 
þótt mismunun og staðalímyndir séu til staðar í hversdagslífinu þá getum við ekki horft fram 
hjá jákvæðum persónulegum tengslum milli tiltekins umsækjanda og atvinnuveitenda í viðtali. 
Staðalímyndir hafa sannarlega áhrif á hverja okkur líkar við – hvort sem þeir tilheyra 
minnihlutahópi eða ekki. Að sama skapi þá hefur klæðaburður og hárgreiðsla áhrif á skoðun 
okkar á öðrum. Okkur kann að þykja málfar þeirra, litarháttur eða jafnvel handtak fráhrindandi. 
Kannanir sýna að tiltekin atvinnuveitandi kann að hafna einum umsækjanda úr minnihlutahópi 
en ráða annan. Það kann að vera erfitt að gera greinarmun á raunverulegri mismunum og 
óheppilegu vali á prófurum.  

Einnig verður að hafa hugfast að prófarar kunna að verða fyrir huglægum áhrifum og túlka 
aðstæður á mismunandi hátt. Einum prófara úr minnihlutahópi kann að finnast atvinnurekandi 
hafi látið í það skína að uppruni hans skipti máli en annar finnur ekki fyrir slíku viðhorfi.  

Markmið ástandskönnunar er ávallt að fá eins skýra og afgerandi niðurstöðu um viðfangsefnið 
eins og mögulegt er og lágmarka huglæga þætti. Spurningalistinn er grundvallartækið; best er 
að spyrja spurninga sem aðeins er unnt að svara játandi eða neitandi. Til dæmis, var þér 
heilsað þegar þú komst inn? Var þér boðið sæti? Hversu lengi þurftir þú að bíða? Með því að 
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senda fleiri prófara eða prófpör og gera fleiri kannanir má tryggja að niðurstöðurnar verði 
hlutlægari. Ein könnun nægir sjaldnast til að fá fram skýra niðurstöðu. 

ÆFING: Afrískt Tam-Tam til þess að sýna hversu mikið við munum eða gleymum. Látið 6-8 
manna hópa fá stutta sögu með nokkrum setningum. Biðjið fyrsta þátttakandann að lesa 
söguna og hvísla síðan sögunni hratt í eyra næsta þátttakanda (þið getið láta hópana keppa við 
tíma). Spyrjið síðasta þátttakandann hvað hann eða hún heyrði. Segið hópnum upprunalegu 
söguna. Ræðið hvernig skilningur einstaklingsins getur brenglað upplýsingar. 

Framkvæmd símakannana 

Stundum hafa kærendur prófað tiltekinn vinnuveitenda eða fyrirtæki sjálfir áður en þeir óska 
eftir aðstoð. Þeir kunna að hafa sagt vinnuveitenda að þeir tilheyrðu minnihlutahópi og þeim 
kann að hafa verið sagt að þeir ættu ekki að koma í viðtal. Fyrir kærandann er þetta augljós 
mismunun. Reynslan sýnir aftur á móti að símakönnun getur verið villandi því persónuleg 
samskipti og framkoma umsækjanda getur reynst staðalímyndum yfirsterkari. Þannig getur 
umsækjandi sem hafnað var í gegnum síma fengið starfið þegar hann hittir vinnuveitandann 
augliti til auglitis. Því er best að fara varlega í sakirnar þegar símakannanir eru annars vegar. Ef 
kærandi hitti atvinnurekandann þá nægir símakönnun augljóslega ekki. 

Upplýsingar kærenda í gegnum síma um að þeir tilheyri minnihlutahópi eru ekki gagnlegar 
þegar kemur að því að skýra málsatvik eða hefja málarekstur ef til þess kemur. Kærendur ættu 
síður að upplýsa um slíkt í símtali því viðbrögð í persónulegu viðtali er alltaf meira afgerandi. 

c) Ástandskannanir sem sönnunargagn 

Ekki er samræmdri Evrópulöggjöf til að dreifa um stöðu ástandskannanna sem sönnunargagna í 
dómsmálum. Ef réttarfarsreglur takmarka ekki hvaða tegundir sönnunargagna má nota fyrir 
dómi þá er ekkert því til fyrirstöðu að niðurstöður ástandakannana séu nýttar. Framburð 
prófara og spurningalistana má einnig leggja fram sem sönnunargagn í mörgum löndum.  

Helsti vandinn er að ástandskönnun er gerð eftir að mismununin gegn kæranda átti sér stað og 
getur því ekki sannað mismununina með óyggjandi hætti. Ef vitnisburður upphaflega 
kærandans og prófarans eru hins vegar á einn veg og greina frá sömu atriðum þá veikir það 
stöðu stefnda sem heldur því venjulega fram að það sé starfsvenja að gæta jafnréttis. 
Ástandskannanir geta sýnt fram á að mismununin hafi ekki verið tilviljun heldur sé hún 
kerfisbundin.  

Prófarar geta sums staðar sótt rétt sinn fyrir dómi og farið fram á skaðabætur. Víða í Evrópu 
ákvarða dómarar þó aðeins skertar bætur þeim til handa, eða alls engar, á þeim forsendum að 
þeir hljóti að hafa gert ráð fyrir því að það væri hluti af starfinu að brotið yrði gegn mannhelgi 
þeirra. 

Ástandskannanir geta einnig leitt í ljós upplýsingar sem nota má til vitundarvakningar, í 
kynningarherferðum og við hagsmunagæslu. 

Gagnrýni á ástandskannanir 

Algengasta gagnrýnin á ástandskannanir er að í þeim sé fólgin ögrun sem borgað sé fyrir. 
Samtök sendi „njósnara sem fái borgað fyrir að fara inn í fyrirtækið eða veitingastaðinn til þess 
að safna upplýsingum“. „Þeir hripi eitthvað niður á blað sem gæti þess vegna verið skáldskapur 
og síðan er þetta lagt fram fyrir dómstóla þar sem vitnum er borgað fyrir að þjóna tilgangi 
samtakanna“.  
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Ómögulegt er að sjá fyrir viðbrögð við ástandskönnunum í löndum þar sem þessi aðferð er ný 
af nálinni. Það er hlutverk lögmanna að sannfæra dómstóla um að prófarar og samtök starfi í 
góðri trú. Það gæti stutt málstaðnum til þess að byrja með að fá opinbera aðila til þess að 
framkvæma ástandskannanir. Það er einnig undir stefnanda komið að skírskota til 
fordæmisréttar í Evrópulöndum sem heimila ástandskannanir sem sönnunargögn fyrir dómi. 

VELTIÐ FYRIR YKKUR ástandskönnunum á ráðningum og/eða aðgangi að opinberri þjónustu 

d) Dæmi: Ástandskannanir má nota til að fletta ofan af mismunun við innritun í skóla en 
ekki áreitni á grundvelli kynhneigðar – það er þó mögulegt ef áreitnin er daglegur 
viðburður í fyrirtækinu og starfsmaðurinn vill gera könnun á ástandinu og er reiðubúinn 
til þess. 

Skipulagning ástandskönnunar á mismunun við ráðningar 

 Takið ítarlegt viðtal við kærandann, hvenær og við hvern talaði kærandinn, hver var 
starfslýsingin, hvaða hæfniskröfur voru gerðar, hver var ástæðan sem gefin var fyrir 
höfnuninni; 

 Nálgist atvinnuauglýsinguna – upprunalegur texti verður að liggja fyrir; 
 Hringið í númerið í auglýsingunni án þess að gefa upp nafn til þess að athuga hvort 

starfið sé enn laust; 
 Veljið hæfa prófara og skipuleggið ferlið;  
 Veitið prófurum allar nauðsynlegar upplýsingar; 
 Greinið spurningalista; og  
 eftirfylgni – fyrirtæki kann að hafa óskað eftir því að umsækjendur bíði í nokkra daga 

eftir svari. Í slíkum tilfellum verða prófarar að hringja nokkrum dögum síðar og óska 
eftir svari.  

Ástandskannanir á ráðningum verður að gera um leið og viðtal hefur verið tekið við 
kærandann. Prófarar skulu vera eins og kærandi í meginatriðum, hvað varðar útlit, kyn og aldur 
og hafa sömu tungumálafærni og menntun. Prófarar hringja síðan í atvinnuveitandann og 
heimsækja fyrirtækið eins og raunverulegir umsækjendur myndu gera.  

Skipulagning ástandskönnunar á mismunun í þjónustu 

 Takið ítarlegt viðtal við kærandann: heimilisfang og nafn stofnunarinnar/fyrirtækisins, 
hvenær heimsótti viðkomandi stofnunina/fyrirtækið, þurfti að borga aðgangseyri, eru 
dyraverðir á staðnum og ef svo er hversu margir, eru inngönguskilyrði, hvaða ástæða 
var gefin fyrir synjun um aðgang, óskaði viðkomandi eftir kvörtunarbók, fékk 
viðkomandi hana, hvaða þjónusta var í boði (dansleikur, einkasamkvæmi, spilavíti), 
hafði viðkomandi heimsótt staðinn áður, var honum hleypt inn þá, þekkir viðkomandi 
starfsfólkið, eigandann, eða rekstrarstjórann, hafði viðkomandi lent í vandræðum þar 
áður, drakk viðkomandi áfengi á umræddum degi, hvernig var viðkomandi klæddur, var 
viðkomandi einsamall eða með einhverjum, var viðkomandi svívirtur munnlega eða 
líkamlega, ef svo var af hverjum, voru dyraverðir í einkennisbúningi, ef svo var hvaða 
merki báru þeir á einkennisbúningi sínum, kvartaði viðkomandi formlega við opinbera 
aðila, ef svo er hver var niðurstaðan?; 

 kynnið ykkur stofnunina/fyrirtækið: opnunartíma, aðgangseyri, dyraverði, 
staðsetningu, inngönguskilyrði; 

 rannsakið fyrri tilvik um líkamlegar og munnlegar svívirðingar af hálfu dyravarða. Er 
hugsanleg hætta á ferðum fyrir prófara?; 
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 veljið heppilega prófara og undirbúið þá fyrir starfið; 
 skipuleggið ferlið og takið allt með í reikninginn (aðgangseyri, öryggisverði o.s.frv.);  
 tryggið að spurningalistum sé svarað strax eftir ástandskönnunina; og 
 greinið spurningalistana. 

ÆFING: Skipuleggið ástandskönnun þar sem brugðist er við kæru er varðar aðgengi Róma-
barns að menntun. Biðjið þátttakendur að leika ástandskönnunina ef tími gefst til. Gefið þeim 
eftirfarandi drög að spurningalista.  

 

Spurningalisti til þess að prófa skóla 

Prófari 
1. Nafn prófara: 
2. Ríkisfang prófara, þjóðernisuppruni: 
3. Aldur: 
4. Kyn: 
5. Húðlitur: 
6. Önnur sýnileg sérkenni: 
7. Trúarbrögð: 
Barn 
1. Nafn: 
2. Aldur: 
3. Þjóðernisuppruni: 
4. Trúarbrögð: 
5. Árangur í skóla (meðaleinkunn, keppnir): 
6. Hegðun (refsingar, hrós): 
7. Hvaða skóla er hún/hann í? ……………………… 
Skóli 
1. Nafn: 
2. Heimilisfang: 
3. Dagsetning aðstæðuprófs: 
Samkomulag í gegnum síma 
1. Dags.: 
2. Við hvern talaðir þú? 
3. Hvernig var samtalið? Var auðvelt að fá fund með skólastjóranum? 
4. Hversu langur tími leið frá símtalinu þar til að þið áttuð fund í eigin persónu? 
5. Hvernig var símtalið (greinargott, vingjarnlegt, hjálplegt, snubbótt o.s.frv.)? 
Fundur 
1. Hvaða starfsmann skólans ræddir þú við um inngöngu (nafn og staða)? 
2. Hvar var fundurinn haldinn (heimilisfang, herbergi, skrifstofa, kennslustofa, gangur 

o.s.frv.)? 
3. Hversu lengi varði fundurinn? 
4. Var þér boðið til sætis á meðan á fundinum stóð? 

Já | Nei  
5. Var þér boðið upp á kaffi eða veitingar á meðan á fundinum stóð? 

Já | Nei 
6. Gekkstu í gegnum skólann? Sýndi starfsmaður skólans þér skólann? 

Já | Nei 
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7. Hvað sagðir þú um sjálfa/n þig, fjölskyldu þína og barnið þitt? 
8. Hvaða spurninga spurðu þau þig? 
9. Hvaða upplýsingar veittu þau þér án þess að þú óskaðir eftir þeim? 
10. Hvaða spurninga spurðir þú um skólann? Hver voru svörin? 
11. Hvað lærðir þú um innritunarstefnuna, inntökuskilyrði, skólalífið, venjur, skipulag og 

fjölda nemenda sem er hafnað? 
12. Hvað lærðir þú um félagslegan bakgrunn nemendanna (fjöldi barna frá lágtekjuhópum, 

sígaunabörn, bráðger börn o.s.frv.)? 
13. Hvað lærðir þú um einkunnir, einkunnagjöf, fjölda nemenda sem heldur áfram námi, 

skólana sem flestir nemendur halda áfram námi í og möguleika þeirra? 
14. Hvað fékkstu að vita um skólastyrki, matarmiða og bókamiða? Fékkstu eyðublöð til þess 

að sækja um slíkt? 
15. Hvað fékkstu að vita um aðra skóla í bænum? 
16. Hvernig var andrúmsloftið (dónalegt, vinsamlegt, áhugalaust, samvinnuþýtt, opið, 

niðrandi o.s.frv.)? 
17. Vísaði einhver í samtalinu óbeint til þjóðernis þíns, til Róma sem minnihlutahóps eða til 

Róma-nemenda? 
18. Óskaði einstaklingurinn sem þú talaðir við eftir meðmælum (frá stofnun, kennara eða 

presti)? 
Já | Nei  

19. Annað sem þú vilt koma á framfæri: 
 
Dags.  
Undirritun. 
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Efni um á eftirlitsverkefni og mat fyrir samtök 
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Efni um mat á jafnréttisáhrifum 

 Equality and Human Rights Commission (2009) Equality impact assessment guidance. A 
step-by-step guide to integrating equality impact assessment into policymaking and 
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 EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute), including: Equality impact 
assessment – useful questions for screening, EIA templates (2008).  
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 Harrison, J. and Stephenson, M-A. Human rights impact assessment: review of practise 
and guidance for future assessment, Scottish Human Rights Commission, 2010.  

Á Youtube er einnig að finna fjölda áhugaverða myndbrota um þetta efni. 

Hagsmunagæsla (e. advocacy) 
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Europe) (2010) Make it work: six steps to effective LGBT human rights advocacy, ILGA 
Europe. 

 Open Society Foundations (2010) Evidence, messages, change! An introductory guide to 
successful advocacy. 

 Landmine Survivors Network (2007) Disability rights advocacy workbook  

 Save the Children (2007) Advocacy matters: Helping children change their world. An 
International Save the Children Alliance guide to advocacy, Participants Manual. 

 WaterAid (2001) Advocacy: What’s it all about? A guide to advocacy work in the water 
and sanitation sector. 

Ástandskönnun 

 MPG handbook and survey on Situation Testing 

 MPG training pack on Situation Testing www.migpolgroup.com 
Youtube myndbönd: 

 www.youtube.com/watch?v=FmEjzxKrFGE 

 www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1 

 www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related  

 

http://www.youtube.com/watch?v=FmEjzxKrFGE
http://www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related
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Úr Nowicki, M. and Fialova, Z. (2004) Human rights monitoring,  
Helsinki Foundation for Human Rights, Warsaw, bls. 53. 
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Viðauki 2: Vegvísir Dorset-sýslu í Bretlandi um mat á jafnréttisáhrifum - Eyðublað  
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Viðauki 3: Mat á jafnréttisáhrifum – flæðirit. Vegvísir The Open University  

 

 

Identify main aims of each policy 

Collect and analyse data 
 

Decide if policy is equality relevant 
 

Decide whether H, M or L relevance to help you prioritise 

Analyse data and evidence in greater depth 

Assess likely impact 
 

Consider alternatives and/or mitigate adverse impact 

Consult formally 
 

Decide whether to amend and other actions 

Make monitoring/involvement arrangements 
 

Step 2:  
Undertake  
screening for  
each policy 

Record findings and produce action plan 

Produce a list of all functions, policies and procedures and decide 
on the approach for your Unit/Office 

 

Publish report 
 

Yes 

No –ensure 
monitoring 
in place, 
review in 
future 

Is there evidence of adverse impact? 
 

No – end 
process, 
review in 
future 

Step 1: 
Identify policy 
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Step 3: 
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and planning 

Step 4: 
Undertaking  
full impact  
assessment 
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Viðauki 4: Mat á jafnréttisáhrifum - Sniðmát. The Open University  
 

The Open University Equality Impact Assessment Toolkit. A practical guide for managers to 
assess the impact their functions, policies and procedures have on different groups of people, 
The Open University Equality and Diversity Office in partnership with MSM Consultants Ltd, 
April 2007 (open.ac.uk).  
 
This template can be used to record your progress in completing a full equality impact 
assessment of a policy, procedure or project for one equality group and will be useful when 
you come to write your report. 
 

What is the policy (name and brief description)? 
 

What equality group(s) is this full equality impact assessment for? (tick one box only) 
 Age  Disability  Gender  Race  Religion  Sexual Orientation 

 

Step Activity 
 

Examples of relevant issues  Comments 

1 Identify aims of 
the policy 
(You should 
have some of 
this information 
from your 
screening, stage 
2) 

 What are the University’s specific 
responsibilities in relation to the policy? 

 Who implements the policy? 
 Who is responsible for the policy? 
 What are the specific outcomes you hope to 

see from the policy? 
 What criteria will you use to measure progress 

towards these outcomes? 

 

2 Consider the 
evidence 
(See Q&A on 
monitoring in 
Appendix C)  

 What information do you have to assess that 
the policy benefits all groups? 

 Is the available information sufficiently detailed 
to permit analysis of disparities between 
individual categories?  

 Is the information up to date, relevant and 
reliable? 

 Do you need to hold an informal consultation 
exercise internally or externally at this stage? 

 Are there other units or organisations that 
might want to join you in commissioning new 
data or research or consultation exercises?  

 

3 Assess likely 
impact 

 Does your analysis of the policy indicate 
possible adverse impact on some groups? 

 Are any disparities in the data statistically 
significant and not due to chance?  

 Are there other factors that might help to 
explain the adverse impact? 

 Could the policy be amended to better 
promote equality of opportunity or meet the 
positive duties? 
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4 Consider 
alternatives 

 Would changes to the policy, or the way it is 
put into practice, remove or substantially 
reduce the impact? 

 What changes could be introduced to reduce 
the adverse impact identified above? 

 What changes could you introduce to promote 
equality of opportunity? 

 Are there aspects to your proposals that could 
be changed or could you take additional 
measures to reduce or remove adverse impact 
on a particular group, without affecting the 
policy’s overall aims? 

 Could this unintentionally result in 
disadvantaging another group? 

 Would you be able to justify this, on balance? 

 

5 Consult formally 
(See Q&A on 
consultation in 
Appendix C) 

 Have you identified all the groups affected by 
the policy, directly and indirectly?  

 Which organisations and individuals are likely 
to have a legitimate interest in the policy? 

 What methods of consultation are most likely 
to succeed in attracting the people you want to 
reach? 

 Have previous attempts to consult particular 
communities been unsuccessful? If so, why, 
and what can you do to overcome any 
obstacles?  

 Have you made resources available to 
encourage full participation by groups that 
have proved hard to reach? 

 How will information, pre and post 
consultation, be made available? 

 

6 Decide whether 
the policy needs 
to be revised or 
amended in the 
light of the 
consultation 

 Does the consultation show that the policy will 
have an adverse impact on a particular group 
(or groups)?  

 Is it likely to make it difficult to promote equal 
opportunities or good relations between 
different groups? 

 Can the policy be revised or additional 
measures taken, so that it achieves its aims, but 
without risking any adverse impact? 

 What are the main findings of your 
consultations and what weight should they 
carry? 
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7 Make 
monitoring 
arrangements 
(You are 
required to 
monitor the 
impact of all 
equality 
relevant 
policies.)  

 How will the policy be monitored?  
 What sort of data will be collected and how 

often will it be analysed? (Annually is 
recommended) 

 Will the monitoring include qualitative 
methods, such as surveys, or follow-up 
consultations?  

 How will the effects of the policy on equality of 
opportunity and good relations be monitored? 

 What criteria will be used to assess these? 
 How will any concerns be taken into account in 

any review of the policy?  

 

8 Publish 
assessment 
report 
(See Q&A on 
publishing in 
Appendix C) 
 
 

 A good equality impact assessment report will: 
o include the best information available at 

the time  
o be clear, concise, balanced and in 

proportion to the policy’s equality 
relevance 

o be a self-contained document 
o use plain and clear language 

 
 See the suggested format in this toolkit. 

 

 

Any other information or comments: 

Relevant dates: 
 

Name and contact details for responsible person: 
 

 
Please retain a copy of this form and any data you used to undertake the exercise as it may be 
required for quality control and compliance monitoring purposes. The information will help 
you to write up your impact assessment report for publishing. 
 
Completed impact assessment reports should be published internally in your intranet site in 
the same place as the published policy or procedure and you should forward a copy to the 
Equality and Diversity Office for external publishing. 
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Viðauki 5: Mat á jafnréttisáhrifum – hentugar spurningar, viðmiðunarreglur um mat á 
jafnréttisáhrifum NHS 2007 

Heimild: EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute, United Kingdom). 

Below are a number of questions to help team leaders and managers consider as wide a range 
of issues as possible when screening policies or services for their possible impacts on different 
communities. 

RACE 

How will you make sure that people from a wide range of ethnic groups use your service? 
(N.B. You may find it helpful to look at this section alongside the section on Religion and 
Belief as the actions are closely related). You might find the following prompts useful:  

 How do people from minority ethnic backgrounds find out about your service? Does your 
printed information take account of different languages and cultures and is it easy to 
understand? 

 Have you publicised your service among minority ethnic communities by making it available 
at different appropriate venues as well as visiting them and talking about your service? 

 Have you decided what core information you need available in other languages? 

 Do your staff members know how to access an interpreter for booking appointments or 
how to access telephone interpreting (in situations where it may not be possible to arrange 
an appropriate interpreter)? Do they also know where to get advice on material in other 
languages and formats? 

 Do you routinely record the language that a person speaks so that you can send them 
letters in the right language or ring them instead if they can't read? 

 Have you put in place a procedure to record the uptake of interpreting and translated 
material? 

 Have you thought about your assessment materials and methods and made sure that they 
are relevant to people from different cultures? 

 Do you currently record the ethnicity of patients so that you know how well your service is 
being used by people from minority ethnic backgrounds? 

 What actions would you undertake to ensure that your staff members are treating people 
from a minority ethnic background with respect and dignity? 

 Have you identified any specific dietary or any religious needs of patients or any other 
specific requirements that you need to be sensitive to? 

 Have your staff members received EIA training as well as equality and diversity training and 
how they are planning to implement this in their work setting? 

 Have you considered incorporating race equality objectives in staff appraisal? 

 How will you mainstream these actions into the core business of your service? 

RELIGION OR BELIEF 

How will you welcome people from all religious backgrounds? You might find the following 
prompts useful: 

 How do people from different religious backgrounds find out about your service? Is your 
printed information religiously appropriate/sensitive? 
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 Have you publicised your service among various religious communities and groups by 
making it available at different appropriate venues as well as visiting them and talking 
about your service? 

 Do you currently record patients’ religion in order to assist you in identifying users and non 
users of your service from various religious backgrounds? 

 What actions would you undertake to ensure that your staff members are treating people 
from different religions/beliefs/no beliefs with respect and dignity? 

 Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of people from various 
religious backgrounds? If not what approaches would you develop to address this? 

 Have you identified any specific dietary or other needs related to a person’s religion that 
you need to be sensitive to? 

 Are there any other religious sensitivities you need to bear in mind e.g. when visiting 
patients at home? 

 If you are running an inpatient or residential service, have you thought about the prayer 
needs or the need for a quiet space for your patients / residents? 

 Have you considered obtaining a list of various festivals to be made available to your staff 
members to avoid arranging appointments / visits etc on any particular religious festivals / 
days / times? 

 Have your staff members received training on religion and belief and how they are planning 
to implement this in their work setting? 

 Have you considered incorporating religion and belief equality objectives in staff appraisal? 

 How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 

DISABILITY 

What will you do to make sure that people with a disability are using and benefiting from 
your service/policy? This includes people with a learning disability, people with long-term 
conditions and mental health problems, and people with physical and sensory impairments. 
You might find the following prompts useful: 

 How do people with disabilities find out about your service? 

 Does your printed information take account of communication needs of people with 
various disabilities and is it easy to understand? 

 Have you decided what core information you need available in large print, audio tape or 
Braille? 

 Is your service physically accessible to people with mobility problems or who use a 
wheelchair? 

 Do your staff members know how to access a sign language interpreter, or an interpreting 
service for deaf and hearing impaired people, how to use an induction loop and where to 
get advice on material in different formats? 

 Do you routinely record the communication needs of patients with a disability for referring 
to when sending out appointments etc? 

 Have you put in place a procedure to record the uptake for sign language interpreters, 
appointment letters/leaflets in Braille etc? 

 Do you currently monitor whether or not patients have a disability so that you know how 
well your service is being used by people with a disability? 

 What actions will you undertake to ensure that your staff members are treating people 
with disabilities with respect and dignity? 
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 Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of disabled people from 
minority ethnic groups? If not what approaches would you develop to approach this? 

 Have your staff members received disability awareness training in general and more 
specifically in meeting the needs of patients with a learning disability, people with mental 
health difficulties or people with hearing or sight impairment? How are they planning to 
implement this in their work setting? 

 Have you thought about your assessment materials and methods and made sure that they 
are relevant to people with disabilities? 

 Have you considered incorporating disability equality objectives into staff appraisal? 

 How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 

AGE 

If your service is open to people of all ages, how will you make sure that it is used by people 
of all ages? You might find the following prompts useful: 

 Is it easy for someone of any age to find out about your service and to use your service? 

 Does your service make assumptions about people simply because of their age? 

 Does your service give out positive messages about all ages in the leaflets and posters that 
it uses? 

 When you are recruiting staff, have you thought about age and how you can recruit from a 
wide range of age backgrounds? 

 Do younger and older people in your staff team feel equally valued? 

 Do you monitor age to make sure that you are serving a representative sample of the 
population (or representative within your relevant age group)? 

 Do any eligibility criteria for your service discriminate against older or younger people 
without just cause? 

 What actions will you take to make sure that your staff treat people of all ages with dignity 
and respect? 

 Have you considered including age equality in staff objectives and appraisal? 

 How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 

GENDER 

If your service is for men and women, what will you do to make sure that both benefit? You 
might find the following prompts useful: 

 Is it easier for either men or women to find out about and use your service, for example 
because of where you display leaflets or your opening times? 

 If your service is for men and women, do you routinely monitor the uptake of your service 
with gender breakdown and take appropriate action? For example: 

o If you find that men are not accessing your services then you may consider 
improving the way these services are provided to men, possibly by targeting men 
and providing drop-in clinics at sporting events or workplaces. 

o Similarly you may consider adopting sensitive approaches to target women from 
different backgrounds as the services may not be appropriate for some women 
from particularly minority communities 

 Have you considered the possible needs of transgender staff and service users in the 
development of your policy or service? 
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 Have your staff members received gender equality training and how are they planning to 
implement this in their work setting? 

 Have you considered incorporating gender equality objectives in staff appraisal? 

 How would you mainstream these actions into the core business of your service? 

SEXUALITY 

How will you give positive messages and a positive reception to people who are gay, lesbian 
or bisexual? You might find the following prompts useful: 

 Does information about your service use visual images that could be people from any 
background or are the images mainly heterosexual couples? 

 Does the language you use in your literature include reference to gay, lesbian and bisexual 
people? 

 When carrying out assessments, do you make it easy for someone to talk about their 
sexuality, if it is relevant, or do you assume that they are heterosexual? 

 Would staff in your workplace feel comfortable about being ‘out’ or would the office 
culture make them feel that this might not be a good idea? 

 Have your staff had training in sexual orientation and equality and how will they put what 
they have learnt into practice? 

 How will you make sure that staff treat lesbian, gay, bisexual and transgender people with 
dignity and respect? 

 Have you included this area of equality in staff objectives and appraisal? 

 How will you mainstream these actions into the core business of your service? 

INEQUALITIES AND DEPRIVATION 

How will you make sure that people from a wide range of socio-economic backgrounds can 
access your service? There are some groups that experience persistent inequalities, such as 
minority ethnic communities or disabled people, so this section may overlap with others. 
However, you may find the following prompts useful: 

 Do you know where the key pockets of deprivation are within your area? Is it easy for 
people in these areas to find out about your service and to use your service? 

 Is your service easily accessible via existing public transport links? 

 Does your service make assumptions about people simply because of their background or 
where they live? 

 Do any eligibility criteria for your service restrict access for people from more deprived 
communities? 

 When you are advertising jobs, have you thought about how you can encourage people 
from more deprived communities to apply? 

 Are staff aware of existing health inequalities priorities and targets for their area or work? 

 How will you mainstream action on reducing inequalities into the core business of your 
service? 

DIGNITY AND HUMAN RIGHTS 

Could your policy or service potentially involve: 

 Affecting someone’s right to life? 

 Caring for other people or protecting them from danger? 
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 Investigating deaths? 

 The detention of an individual? 

 Inadvertently place someone in a humiliating situation or position? 

 Make people work in an emergency? 

 Dealing with decisions on access to services or appeals? 

 Disciplinary action that leads to criminal offence? 

 Accessing, handling or disclosing personal information? 

 Dealing with children and families? 

 Provision of medical treatment or social care? 

 Surveillance or investigation? 

 Being in conflict with the religious beliefs of others? 

 Commissioning services from a religious organisation? 

 Working with the media, writing speeches or speaking in public? 

 Policy making? 

 Making decisions on fertility treatment? 
 
If so, you will need to ensure that your policy or service respects the dignity and human rights 
of staff and service users. 

 

 
 
 
 
 
 


