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ÚTDRÁTTUR 

 

Sú hugmynd að feður eigi jafnan rétt og mæður á töku fæðingarorlofs hefur ekki alltaf þótt 

sjálfsögð þrátt fyrir að í dag sé staðan önnur.  Með tilkomu aukins réttar feðra til orlofstöku 

eiga börn nú möguleika á því að umgangast báða foreldra sína á sama hátt á fyrstu stigum 

lífsins og feður á því að mynda ómetanleg tengsl við þau.   

Í ljósi þeirra breytinga sem flest vestræn samfélög hafa gengið í gegnum á undanförnum 

áratugum er gerð sú krafa að báðir foreldrar deili með sér verkum innan og utan heimilisins.  

Hafa stjórnvöld þurft að gera breytingar á lögum um fæðingarorlof í því samhengi en þau þrjú 

lönd sem voru tekin fyrir hafa hvert fyrir sig farið ólíkar leiðir þegar kemur að þessum 

málaflokki.  Til umföllunar var þróun fæðingarorlofslöggjafar í Þýskalandi, Bretlandi og á 

Íslandi með réttindi feðra að leiðarljósi.  Helstu niðurstöður voru þær að löndin eru mislangt 

komin í þróun lagana þegar kemur að jöfnum tækifærum kynjanna þrátt fyrir að viðhorf feðra 

til orlofstöku séu svipuð í öllum löndunum.  Fjárhagslegir þættir virðast ráða hvað mestu, 

bæði hjá stjórnvöldum en einnig hjá feðrunum sjálfum og í ljósi óvissu á þeim sviðum verður 

athyglisvert að velta fyrir sér þróun mála.   
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1. INNGANGUR 

 

Réttindi foreldra til tímabundins leyfis frá atvinnu vegna fæðingar barna eru málefni sem hafa 

verið í sífelldri þróun í marga áratugi.  Flest samfélög hins vestræna heims hafa innleitt slíkan 

rétt fyrir mæður en það er ekki fyrr en nýlega sem að feður fóru almennt að öðlast slíkan rétt, 

með nokkrum undantekningum þó.  Hér er ætlunin að fjalla um þróun fæðingarorlofs í þremur 

Evrópulöndum með réttindi feðra að leiðarljósi.  Löndin sem um ræðir eru Ísland, Þýskaland 

og Bretland en þróunin í þeim löndum hefur verið mjög ólík síðustu áratugina.   

Fyrsta landið sem innleiddi tilgreindan rétt feðra í heiminum var Svíþjóð, en 

ríkisstjórn Olaf Palme kynnti til sögunnar sérstaka „Pabbadaga“ árið 1974.  Svíþjóð hefur í 

gegnum tíðina verið leiðandi afl í jafnréttismálum Evrópu og mörg þau réttindi sem kynnt 

hafa verið í löndunum þremur sem hér eru til umfjöllunar eiga að mörgu leiti rætur sínar að 

rekja til þeirrar löggjafar sem Svíar hafa þróað með sér í gegnum tíðina.  Frá miðjum tíunda 

áratugnum hefur þróunin í fæðingarorlofsmálum feðra tekið sífelldum breytingum og árið 

2007 var staðan þannig að 66 þjóðir víðs vegar um heiminn höfðu innleitt inn í lög rétt feðra 

til launaðs orlofs frá vinnu vegna fæðingu barns. 

Þróun löggjafarinnar hefur hins vegar haldist í hendur við þær breytingar sem orðið 

hafa í samfélögum landanna, en breyttar áherslur stjórnvalda í ljósi breyttrar stöðu kvenna 

hafa þar spilað eitt stærsta hlutverkið.  Gömul, hefðbundin hlutverkaskipting kynjanna hefur 

smám saman verið á undanhaldi og í stað þess að feður séu fyrst og fremst í hlutverki 

fyrirvinnu og mæður í hlutverki húsmóður hefur myndast jafnvægi hjá báðum kynjum á milli 

þessara þátta.  Um leið og mæður hófu innreið sína inn á hinn karlæga vinnumarkað fóru 

feður í hina áttina og inn á heimilin í stöðugt meira mæli.   

Fæðingarorlof, sem í upphafi var fyrst og fremst hugsað út frá heilsufari móður og 

barns á fyrstu mánuðum eftir fæðingu, hefur í seinni tíð orðið að jafnréttismáli.  Með auknum 

lagalegum rétti feðra, sérstaklega með tilkomu feðraorlofsins, eiga margir feður nú möguleika 

á því að taka meiri þátt í uppeldi barna sinna og fengið þannig tíma til þess að mynda 

ómetanleg tengsl við börn sín strax frá upphafi.  Þar að auki hefur þetta auðveldað mæðrum 

að snúa út á vinnumarkaðinn fyrr en ella þar sem að kostnaðurinn við barneignir dreifist á 

bæði kynin.  Reynt hefur verið að mynda meira jafnvægi á milli karla og kvenna þegar kemur 

að launavinnu og heimilislífi þannig að báðir foreldrar eigi auðveldara með að sameina þessa 

þætti á sem bestan hátt.  
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Þessari ritgerð er skipt upp í þrjá megin kafla en  hver og einn  fjallar sérstaklega um 

stöðu mála í hverju landi fyrir sig og hverjar horfurnar eru í framtíðinni.  Að loknum 

inngangsorðum í upphafi hvers kafla verða þróun löggjafarinnar rakin.  Síðan verður rýnt í 

þær lagabreytingar sem orðið  hafa nýlega eða eru yfirvofandi og að lokum eru helstu 

niðurstöður hvers kafla fyrir sig dregnar saman.  Sérstök áhersla verður lögð á að skoða 

hlutverk stjórnvalda og áhrif þeirra á þróun mála en auk þess verður reynt að varpa ljósi á það 

hvernig samspil hinna ýmsu samfélagslegu þátta hefur orðið til þess að réttindi feðra, 

samhliða öðrum breytingum á rétti foreldra til fæðingarorlofs, að þróunin hefur verið mjög 

ólík í löndunum.  Að lokum yfirferðarinnar verða síðan helstu niðurstöður dregnar saman. 
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2. ÍSLAND 
 

 

Fæðingarorlof 

 

Orlofið er 9 mánuðir sem skiptist þannig að mæður fá þrjá mánuði, feður fá þrjá og síðan 

skipta foreldrar þremur mánuðum að vild.  Mæður eru þó skyldugar til að vera heima hjá 

barni sínu fyrstu tvær vikurnar eftir barnsburð.  Orlofið skal taka áður en barnið nær 18 

mánaða aldri. 

 

Greiðslur 

 

Greitt er 80 % af reiknuðum meðaltekjum 24 mánuði aftur í tímann en hámarksgreiðsla á 

mánuði eru 350 þúsund krónur fyrir hvert foreldri.  Einnig er boðið upp á þann valkost að 

vera í hálfu orlofi á móti hálfri vinnu og fá þá 50 % greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði á móti 

50 % greiðslum frá vinnuveitenda.  

 

Annað 

 

Foreldrar eiga rétt á launalausu leyfi, foreldraorlofi, í 13 vikur sem fellur úr gildi sé það ekki 

nýtt áður en barnið nær 8 ára aldri.  
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Á Íslandi,  líkt og víða, var hefðin fyrir hefðbundinni kynjaskiptingu ríkjandi lengi vel framan 

af og að einhverju leiti má segja að staðan í dag sé enn þannig þrátt fyrir þær gríðarlegu 

breytingar sem orðið hafa á réttindum foreldra á seinustu tveimur áratugum.  Sú þróun sem átt 

hefur sér stað hefur fjarlægst hið gamla hefðbundna fjölskyldumódel, þar sem að konan var 

fyrst og fremst í hlutverki heimavinnandi húsmóður og karlinn í fyrirvinnuhlutverkinu, yfir í 

kerfi þar sem bæði kynin sjá um fyrirvinnuhlutverkið og ábyrgðin milli foreldra þegar kemur 

að ummönnun barna hefur dreifst jafnar en áður.  

Lög um fæðingar- og foreldraorlof hafa verið í stöðugri þróun frá því í kringum síðari 

heimsstyrjöldina en umræðan um sérstakt feðraorlof er hins vegar mun yngri.  Fyrst er 

opinberlega skráð umfjöllun um „feðraorlof“ frá ráðstefnu sem haldin var í Reykjavík árið 

1975 í tilefni af „Kvennaári Sameinuðu þjóðanna“.  Á þeirri ráðstefnu kom tillaga frá 

starfshópi um tveggja vikna fæðingarorlof fyrir feður (Skýrsla Kvennaársnefndar, 1977). Sú 

tillaga náði ekki lengra en umræðan var samt sem áður hafin og átti eftir viðgangast allt þar til 

feður öðluðust að lokum lagalegan rétt til fæðingarorlofs. 

Þar til nýlega voru fæðingarorlofslögin á Íslandi flókin og réttindi foreldra ólík eftir 

því hvort viðkomandi var starfandi á almennum vinnumarkaði eða hjá hinu opinbera.  Átti 

þetta sérstaklega við um karla en sumir feður öðluðust í gegnum tíðina einhvern rétt til 

fæðingarorlofs á meðan aðrir höfðu engin réttindi.  Töluverð umræða skapaðist á áttunda 

áratugnum um að feður fengju lagalegan rétt til þess að taka sér frí frá vinnu fyrstu vikurnar 

eftir fæðingu, bæði til þess að geta tengst barni sínu frá byrjun en einnig til þess að hjálpa 

mæðrum inn á heimilinu.  Það var síðan ekki fyrr en með lagasetningunni árið 2000 sem 

réttur allra feðra varð sá sami, en óhætt er að fullyrða að sú lagasetning hafi verið 

byltingarkennd fyrir stöðu karla hér á landi og í dag hafa feður hvergi meiri lagalegan rétt til 

fæðingarorlofs og á Íslandi. 
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2.1. Lögin 

 

Allt frá árinu 1954 var mikill munur á réttindum þeirra sem störfuðu hjá hinu opinbera 

eða þeim sem störfuðu á almennum vinnumarkaði, og átti þetta sérstaklega við um þá feður 

sem áttu maka sem einnig var starfandi hjá hinu opinbera, en þeir áttu hvorki rétt til 

orlofstöku eða á greiðslum.  Hjá þeim feðrum sem störfuðu á almenna markaðinum var staðan 

hins vegar önnur en þar gátu mæður yfirfært hluta af sínu orlofi yfir til maka síns.  Reyndar 

var afar lítið um að þessi réttur væri nýttur en á 9. áratugnum var hlutfall þeirra feðra sem að 

tók sér fæðingarorlof innan við 0,5%.   

Árið 1980 samþykkt Alþingi lög nr. 97/1980 um fæðingarorlof en einar stærstu 

breytingarnar sem þar komu fram voru þær að feður öðluðust vissan rétt til fæðingarorlofs ef 

að móðir óskaði þess og gat hann þá tekið seinasta mánuðinn, en heildarorlofið á þessum tíma 

var 3 mánuðir.  Fyrst og fremst var litið á þetta sem úrræði sem hægt væri að grípa til ef 

aðstæður innan fjölskyldunnar kröfðust þess frekar en að þetta væri einhver eyrnamerktur 

réttur feðra.  Fæðingarorlof var fyrst og fremst hugsað fyrir mæður og reyndar var afar fáheyrt 

að feður færu í fæðingarorlof nema þá kannski nokkra daga við fæðingu barns.   

Veigamikil breyting var gerð á lögunum árið 1987 en þá samþykkti Alþingi breytingu 

á lögunum sem tryggðu feðrum rétt á tveggja vikna fæðingarorlofi með greiðslu, en orlofið 

gátu þeir nýtt sér fyrstu átta vikurnar eftir fæðingu barnsins.  Reyndar gat sá tími lengst í 

fjórar vikur ef barn eða móðir glímdi við alvarleg veikindi eftir fæðingu.  Að vísu náði þessi 

réttur aðeins til þeirra feðra sem voru í hjúskap eða sambúð með móður barnsins, en breyting 

var gerð á orðalagi laganna sem áður höfðu kveðið á um að móðirin réði skiptingu orlofsins.  

Í staðinn var nú talað um að foreldrar ættu fæðingarorlofsréttinn saman.  Að auki komu fram 

breytingar á greiðslufyrirkomulagi á orlofstímanum en tekin var upp skipting í 

fæðingardagpeninga annars vegar og fæðingarstyrk hins vegar.  Feður gátu fengið 

fæðingardagpeninga í stað móður ef hún óskaði eftir því  sérstaklega og gátu nú báðir 

foreldrar verið í orlofi á sama tíma  (Lög um fæðingarorlof nr. 57/1987).  Fyrir utan þessa 

breytingu hélst fyrirkomulag fæðingarorlofs að mestu óbreytt til ársins 2000. 

Á vormánuðum árið 2000 lagði þáverandi félagsmálaráðherra Páll Pétursson fyrir 

Alþingi frumvarp fyrir hönd ríkisstjórnarinnar, sem þá samanstóð af Sjálfstæðisflokki og 

Framsóknarflokki, en frumvarp þetta fól í sér veigamiklar breytingar á lögunum um fæðingar- 

og foreldraorlof.  Markmið þessara breytinga voru fyrst og fremst tvíþætt.  Í fyrsta lagi áttu 

nýju lögin að gera báðum foreldrum kleift að sameina launavinnu og fjölskyldulíf og í öðru 
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lagi að sjá til þess að börn fengju tækifæri til þess að eiga samvistir við báða foreldra sína og 

tengjast þeim strax frá byrjun (Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000).  Frumvarpið 

fékk skjóta afgreiðslu á þinginu og mætti nær engri andstöðu, fyrir utan smá umræðu um 

kostnaðarhlið nýju laganna.  Að lokum var það síðan samþykkt þann 22. maí og tóku lögin 

formlega gildi þann 6. júní.   

 

Meginpunktar laganna frá 2000 

 

1. Fæðingarorlofið var lengt í áföngum, úr sex mánuðum í níu. 

2. Tekin var upp skipting milli foreldra þannig að þrír mánuðir voru bundnir föður, þrír 

móður og þremur mánuðum skiptu foreldrar eins og þeim hentaði.  Reyndar var 

móðirin skyldug til að vera heima fyrstu tvær vikurnar eftir barnsburð.  Feður fengu 

sína þrjá lögbundnu mánuði í áföngum frá 2001 til 2003.   

3. Þeir mánuðir sem lagalega eru bundnir öðru hvoru foreldrinu eru ekki yfirfæranlegir, 

nema í þeim tilfellum þar sem annað foreldrið er ófært um að sjá um uppeldið vegna 

veikinda eða afplánunar refsivistar sem kemur í veg fyrir að það geti annast barnið. 

4. Töku fæðingarorlofsins má dreifa yfir 18 mánaða tímabil frá því að barnið fæðist en 

hafi orlofið ekki verið nýtt fyrir þann tíma fellur það niður. 

5. Sérstakur fæðingarorlofssjóður var stofnaður til þess að sjá um greiðslur í orlofinu, en 

sjóðurinn er að hluta til fjármagnaður með hluta þess tryggingagjalds sem 

launagreiðendur þurfa að greiða.   

6. Þátttakendur á atvinnumarkaði fá nú 80 % af meðaltali heildarlauna sinna greitt í 

fæðingarorlofinu.  Miðað var við tólf mánaða samfellt launatímabil á undan sem að 

lauk tveimur mánuðum fyrir upphaf orlofsins.  Ekkert þak var sett á hvað greiðslurnar 

en hins vegar voru ákveðnar lágmarksgreiðslur lögbundnar, þannig að ef að þau 80% 

sem að orlofstakandi átti að fá úr fæðingarorlofssjóði var undir ákveðnu lágmarki voru 

greiðslurnar hækkaðar.  Þessu ákvæði var síðar breytt). 

 

Þessi nýju lög voru merkileg fyrir margar sakir og í raun voru þau algjör bylting frá þeim 

lögum sem höfðu áður verið til staðar, sérstaklega fyrir feður.   

Til að byrja með var í fyrsta sinn jöfn skipting fæðingarorlofs á milli foreldra tekin 

upp en einnig var lenging orlofsins mjög mikil.  Eftir lagasetninguna höfðu allir foreldrar 

sama rétt til orlofstöku, óháð því hvort þeir voru starfandi á hinum almenna vinnumarkaði eða 

hjá hinu opinbera, en reyndar varð ennþá munur á hópunum þegar kom að greiðslum þrátt 
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fyrir að hann hefði minnkað verulega.  Hægt er að skipta orlofinu niður eða taka það allt í 

einu, en samþykki vinnuveitanda þarf þó að vera til staðar.  Kjósi foreldri að skipta orlofi sínu 

getur það aldrei verið skemur í orlofi en í tvær vikur í einu, en auk þess er foreldrum heimilt 

að vera í hlutastarfi samhliða orlofinu, t.d. að lækka starfshlutfall sitt niður í 50 %  og vera í 

50 % fæðingarorlofi á móti (Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000).   

Nýr félagsmálaráðherra, Árni Magnússon, lagði fram breytingartillögur á núgildandi 

lögum árið 2004 undir því yfirskini að renna styrkari stoðum undir fæðingarorlofskerfið, 

„treysta stöðu þess og koma böndum á greiðslur úr fæðingarorlofssjóði“ (Alþingistíðindi 

2003-2004).  Staðan var hins vegar sú að Fæðingarorlofssjóður var við það að komast í þrot 

enda hafði það fjármagn sem upphaflega hafði verið ætlað í rekstur hans ekki dugað til enda 

hafði ekki verið gert ráð fyrir því að jafn margir feður myndu nýta sér fæðingarorlofsréttinn 

og raunin varð.  Taldi ríkisstjórnin því nauðsynlegt að bregðast við.  Voru þessar 

breytingartillögurnar samþykktar í maí 2004 og tóku gildi 1. janúar 2005.  

 

Helstu breytingar 

 

1. Mánaðarleg greiðsla úr Fæðingarorlofssjóði nemur núna 80 % af meðaltali heildarlauna 

seinustu tveggja tekjuára, en áður hafði aðeins verið miðað við eitt ár. 

2. Greiðslur til einstaklings í fæðingarorlofi getur aldrei orðið hærri en 480.000 kr á 

mánuði. Einnig geta greiðslur til foreldris í 50-100 % starfi aldrei orðið lægri en 91.200 

kr. 

3. Félagsmálaráðherra er heimilt að breyta upphæð greiðslunnar með samþykki 

ríkisstjórnar ef að miklar breytingar verða á launaþróun. 

4. Ef að annað foreldrið andast áður en barn nær 18 mánaða aldri færist sá réttur til 

fæðingastyrks sem hinn látni hefur ekki nýtt sér yfir til eftirlifandi foreldris.  (Lög um 

breytingar á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof) 

 

Í júlí á seinasta ári (2009) samþykkti Alþingi síðan frumvarp ríkisstjórnar Samfylkingar og 

Vinstri grænna um ráðstafanir í ríkisfjármálum en þar var meðal annars ákveðið að fella niður 

rétt foreldris til fæðingarorlof eftir að barnið nær 36 mánaða aldri auk þess sem að 

hámarksgreiðslur voru lækkaðar niður í 350.000 kr. á mánuði   

Nú í vetur kom núverandi félagsmálaráðherra, Árni Páll Árnason fram með nýjar 

hugmyndir til þess að mæta vaxandi kröfum um aðhald í ríkisfjármálum í ljósi erfiðrar stöðu 

þjóðarbúsins, en meðal hugmynda hans voru að foreldrar tækju aðeins tvo af þeim þremur 



 11 

einstaklingsbundnu mánuðum sem þeir hafa rétt á og geymi seinasta mánuðinn í þrjú ár.  Þar 

að auki var rætt um að lækka greiðsluhlutfallið í fæðingarorlofi úr 80 % af heildartekjum 

niður í 75 %.  Þessum áformum félagsmálaráðherra var harðlega andmælt og að lokum var 

ákveðið að horfa frá þessum hugmyndum í bili.   

 

2.2. Ástæður lagabreytinga 

 

Hvaða ástæður liggja að baki þeim breytingum sem orðið hafa á lagalegum rétti foreldra og 

þá sérstaklega feðra?  Er hugsanlegt að þessar breytingar hafi verið löngu tímabærar og í raun 

óumflýjanlegar? 

Til að byrja með voru fæðingarorlofslögin fyrir árið 2000 mjög takmörkuð og í raun 

mjög einfalt að breyta þeim án þess að annað foreldrið myndi tapa á því.  Í raun virtist 

sjálfsagt mál að innleiða ný og bættari lög fyrir foreldra, ekki aðeins til að jafna stöðu 

kynjanna þegar kom að málefnum fjölskyldunnar heldur einnig til að jafna stöðu þeirra úti á 

vinnumarkaðinum.  Venjan í íslensku samfélagi í gegnum tíðina var sú að móðirin væri sá 

aðili sem að ætti að yfirgefa vinnumarkaðinn eftir barnsfæðingu á meðan feður sáu þá fyrst og 

fremst um fyrirvinnuhlutverk fjölskyldunnar, en þannig misstu þeir af tækifærinu til þess að 

umgangast nýfætt barn sitt strax frá byrjun á sama hátt og móðirin. Að auki voru greiðslur til 

foreldra í fæðingarorlofi lengst af mjög lágar og til að vega upp á móti því fjárhagslega tapi 

sem fjölskyldan varð fyrir þurftu feðurnir jafnvel að auka enn frekar við vinnu sína.  

Rannsókn Guðnýjar Bjarkar Eydal frá árinu 2004 sýndi meðal annars að meðalvinnustundir 

hjá körlum hækkuðu fyrstu þrjú árin frá fæðingu barns á meðan þær lækkuðu hjá konum 

(Guðný Björk Eydal 2004).  Átti þetta bæði við í þeim tilfellum þar sem mæður voru starfandi 

á almennum vinnumarkaði eða hjá hinu opinbera, en reyndar áttu feður ekki rétt á neinum 

greiðslum ef að maki þeirra var starfandi hjá hinu opinbera þannig að það hefur sennilega 

ekki verið inn í myndinni hjá þeim feðrum að taka fæðingarorlof.  

Á tíunda áratug 20. aldarinnar var pólitísk umræða um málefni fjölskyldunnar og 

réttindi feðra til fæðingarorlofstöku orðin mjög áberandi og voru nokkrar tilraunir gerðar til 

þess að breyta fæðingarorlofskerfinu en með litlum árangri og breytingar urðu aðeins 

smávægilegar fyrst um sinn.  Ástæða fyrir þessari hægu framþróun í málaflokknum má að 

einhverju leiti rekja til þess að stéttarfélög og samtök á vinnumarkaði gátu ekki komið sér 

saman um hvaða leið skyldi farin og í raun var það ekki fyrr en að ríkisstjórn 
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Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks tók málin í sínar hendur sem að breytingum á 

orlofskerfinu var hrint í framkvæmd.  

Einn af lykilþáttum þess að feður á Íslandi öðluðust sérstakan lagalegan rétt til 

fæðingarorlofs árið 2000 má rekja allt til ársins 1995 en þá auglýsti Skrifstofa jafnréttismála 

eftir föður sem starfandi væri á opinbera vinnumarkaðinum og átti maka sem væri í sömu 

stöðu.  Tilgangurinn var að fá föðurinn til þess að óska eftir greiðslum í fæðingarorlofi, en 

þegar þeirri beiðni var hins vegar hafnað var niðurstaðan kærð til kærunefndar jafnréttismála 

sem komst síðan að þeirri niðurstöðu að um brot á jafnréttislögum væri að ræða.  Fór málið 

fyrir rétt en tapaðist þar árið 1997 en Hæstiréttur sneri síðan dómnum við ári síðar og 

úrskurðaði að Fjármálaráðuneytið hefði með synjun sinni brotið jafnréttislög auk 2. 

málsgrein. 65 greinar Stjórnarskrár Íslands en þar segir:  „Konur og karlar skulu njóta jafns 

réttar í hvívetna“.  Þrátt fyrir þessa niðurstöðu Hæstaréttar neitaði ríkisvaldið að viðurkenna 

fordæmisgildi dómsins nema gagnvart þeim pörum þar sem báðir aðilar væru opinberir 

starfsmenn (Morgunblaðið 6.febrúar 1998).  Ekkert í dómsniðurstöðunni gaf hins vegar tilefni 

til þessarar túlkunar en samt sem áður var ekkert aðhafst frekar í málinu að sinni.  Þetta varð 

samt sem áður til þess að benda á hvað þáverandi fæðingarorlofskerfi væri meingallað og 

fyrir löngu orðið úrelt.  

Í kjölfarið myndaðist töluverður þrýstingur á stjórnvöld frá ýmsum hópum 

samfélagsins um að leiðrétta þann mismun sem væri á réttindum kynja til fæðingarorlofs.  

Meðal annars kom nefnd á vegum Jafnréttisráðs fram með tillögu um breytingar á lögunum 

sem fólu í sér að fæðingarorlof yrði lengt í 12 mánuði og yrði skipt þannig að báðir foreldrar 

fengju fjögurra mánaða orlof, en fjóra mánuði mættu foreldrarnir skipta af vild.  Að auki lagði 

nefndin mikla áherslu á sveigjanleika í orlofstökunni og að tekjuskerðing mætti ekki koma í 

veg fyrir að foreldrar, og þá sérstaklega feður, tækju orlof (Ársskýrsla Skrifstofu 

jafnréttismála, 1995).  Niðurstaða nefndarinnar var mjög í takt við það frumvarp sem 

ríkisstjórnin lagði að lokum fram árið 2000. 

Önnur athyglisverð tillaga kom fram á ráðstefnu hjá Alþýðusambandi Íslands, en þar 

var lagt til að fæðingar- og foreldraorlof yrði 52 vikur, þar sem foreldrar héldu fullum launum 

á meðan á orlofstímanum stæði auk þess sem ákveðinn hluti skyldi bundinn báðum kynjum 

og sveigjanleiki væri á orlofstöku.   

Voru þessar tvær hugmyndir lýsandi fyrir þá umræðu sem var í samfélaginu á þessum 

tíma og þetta eitt af stóru málunum í aðdraganda kosninganna 1999, enda varð það raunin að 

allir stjórnmálaflokkar settu breytingar á fæðingarorlofslögum í stefnuskrá sína fyrir þær 

kosningar.   
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Þrátt fyrir að ekki margir feður tækju sér fæðingarorlof á þessum tíma þýddi það samt 

ekki að þeir tækju sér ekki eitthvað frí frá vinnu eftir fæðingu barns.  Eigindleg rannsókn 

leiddi í ljós að nánast allir feður sem rætt var við höfðu tekið sér eitthvað frí frá vinnu eftir 

fæðingu barns, í mislangan tíma samt sem áður og yfirleitt tóku þeir launalaus frí eða notuðu 

hluta af sumarfríi sínu (Ingólfur V. Gíslason 1997).  Á.  Þörfin fyrir breytingar á réttindum 

feðra var því alveg ljós enda höfðu nú einstaka stéttarfélög, til að mynda Blaðamannafélag 

Íslands, samið um launagreiðslur fyrir karlkyns félagsmenn sína sem tóku sér leyfi frá 

störfum vegna fæðingu barns.  Boltinn var því farinn að rúlla þrátt fyrir að stjórnvöld ættu enn 

eftir að bregðast við.   

Söguleg tíðindi urðu síðan í Reykjanesbæ í nóvember 1996, en við afgreiðslu 

jafnréttisáætlunar bæjarfélagsins hafði stjórn bæjarins sameinast um tillögu sem tryggði 

körlum í fastri vinnu hjá bænum rétt á tveggja vikna fæðingarorlofi á fullum launum, en þetta 

var í fyrsta skipti sem íslenskir feður fengu sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs.  Rúmu ári síðar, 

eða í september 1997 sendi fjármálaráðuneytið frá sér reglugerð þar sem fjallað var  um 

sjálfstæðan rétt feðra sem starfandi voru hjá hinu opinbera til fæðingarorlofs (Morgunblaðið 

1. október 1997).  Í lok ársins voru síðan allir íslenskir feður komnir með tveggja vikna rétt til 

fæðingarorlofs eftir að Alþingi samþykkti breytingar á orlofslögunum.  Orlofið máttu þeir 

taka fyrstu átta vikurnar eftir fæðingu barns, en töluverður munur var á greiðslum eftir því 

hvort að þeir væru starfandi á almennum vinnumarkaði eða hjá hinu opinbera.  Opinberir 

starfsmenn héldu launum sínum á orlofstímanum og þar af leiðandi er ekki vitað hvernig 

nýtingin á orlofsréttinum var hjá þeim hópi.  Hins vegar var nýtingin hjá þeim feðrum sem 

störfuðu á almennum vinnumarkaði ágæt, en hlutfall feðra sem fengu greiðslur í 

fæðingarorlofi miðað við fjölda kvenna var í kringum 20-25 % á árunum 1998-2000.   

Lagabreytingin frá árinu 2000 var meðal annars hugsuð út frá því að jafna stöðu kynja 

á vinnumarkaði, sérstaklega með tilliti til launamuns, en þó virðist sem breytingarnar hafi haft 

mun meiri áhrif á líf íslenskra feðra en nokkur tímann mæðra, enda virðast þeir hafa „grætt“ 

langmest á nýju lögunum.  Í raun breyttist réttur mæðra ekki mikið við nýju tilkomu nýju 

laganna.   

Viðbrögð feðra við því að öðlast sérmerktan fæðingarorlofstíma hafa verið mjög 

athyglisverð og strax á fyrsta ári eftir breytingarnar nýttu 82,4 % feðra sér orlofsrétt sinn að 

hluta til eða öllu leiti og í dag er hlutfallið í kringum 90 %.  Fjöldi daga sem feður taka í 

fæðingarorlof hefur sömuleiðis vaxið jafnt og þétt.  Langflestir feður skipta orlofi sínu upp í 

hluta en tilhneigingin virðist vera sú að feður séu heima fyrstu vikurnar eftir fæðingu barns 

ásamt móður en snúi síðan aftur út á vinnumarkaðinn og taka afganginn af orlofinu síðar.  
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Árið 2004 var hlutfall þeirra feðra sem að skipti orlofinu 85 %, þar af 55 % fyrstu tólf 

mánuðina.  Þróunin hefur því verið mjög hröð á þeim rúma áratug sem liðin er frá því að þeir 

öðluðust þennan rétt sinn. 

 

2.3. Niðurstöður 

 

Frá því að konur fóru að fara í auknu mæli út á vinnumarkaðinn á sjöunda áratugnum hefur 

þróunin smám saman farið frá einni fyrirvinnu/húsmóður hlutverkinu í átt að kerfi sem 

einkennist af tveimur fyrirvinnum, þar sem bæði kynin bera ábyrgð á því að framfleyta 

fjölskyldunni og sinna þeim verkefnum sem snúa að fjölskyldunni og uppeldi barna.   

Þær breytingar sem urðu á lögum um fæðingarorlof árið 2000 mörkuðu viss tímamót í 

velferðar- og jafnréttissögu landsins, en fyrir þann tíma hafði orlofskerfið verið mjög flókið 

og réttindi oft á tíðum illskiljanleg fyrir foreldra.  Með breytingunni komst á laggirnar kerfi 

þar sem að jafnrétti er haft að leiðarljósi og stuðlað hefur verið að því að gera foreldrum 

auðveldara með að sameina atvinnu sína og fjölskylduábyrgð.  Sérstaklega hafa þær 

breytingarnar sem snúa að réttindum feðra verið róttækar enda hafa feður farið úr því að hafa 

mjög takmarkaðan orlofsrétt yfir í mjög mikinn, nánast á einni nóttu.  Í raun er staðan í dag sú 

að hlutfall þeirra feðra sem nýtir sér einhvern hluta fæðingarorlofsins það hæsta í öllum 

heiminum  Feður hafa brugðist hratt við og ljóst er að það hefur haft jákvæð áhrif á þá að fá 

stóran hluta fæðingarorlofstímans eignaðan sér.   

Lagabreytingarnar 2004 og 2009 snerust fyrst og fremst um að spara ríkissjóði 

fjármuni, enda höfðu útgjöld tengd Fæðingarorlofssjóði orðið margfalt hærri en reiknað hafði 

verið með í upphafi og voru að mati ríkisstjórnarinnar orðin allt of mikil.  Áhrif þeirra 

breytinga um að tímabil viðmiðunartekna fyrir fæðingarorlofsgreiðslur var lengt úr 12 í 24 

mánuði gætu orðið þau að hugsanlega dragi úr frjósemi landsmanna.  Fyrir foreldra sem taka 

fæðingarorlof á þessum tíma og þiggja aðeins 80 % af meðaltekjum getur sú tekjuskerðing 

sem fjölskyldan verður fyrir varla verið hvetjandi fyrir foreldra til að eignast annað barn með 

stuttu millibili, sérstaklega ef að fjárhagsstaða fjölskyldunnar er ekki sterk fyrir.  Hugsanlega 

munu þá foreldrar í einhverju tilfellum láta líða lengri á milli barneigna.   

Það má samt sem áður ekki taka það af stjórnvöldum að þær breytingar sem gerðar 

voru á sínum tíma voru mjög lofsverðar, en taka verður inn í myndina að töluverður 

þrýstingur var farinn að myndast á stjórnvöld um breytingar á fæðingarorlofslögunum og ljóst 

þótti að málinu yrði ekki stungið undir stólinn.   
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Í ljósi þess áfalls sem íslenska hagkerfið varð fyrir í kjölfar bankahrunsins í október 

2008 er næsta víst að niðurskurður í málefnum fjölskyldunnar verður vart umflúinn, enda 

hefur ríkisstjórnin sent mjög skýr skilaboð til ráðuneyta sinna um að aðhald beri að sýna í 

rekstri og spara þurfi í velferðarmálum líkt og annars staðar.  Ef fjárlög fyrir árið 2010 eru 

skoðuð sést að áætlað er að skera niður um rúman milljarð í málefnum Fæðingarorlofssjóðs.  

Er því erfitt að sjá annað en að einhverjar frekari breytingar séu væntanlegar á löggjöfinni og 

hugsanlega verði stigið eitt skref til baka í þeirri þróun sem orðið hefur hér á landi.  

Hugmyndir félagsmálaráðherra og nýlegar breytingar á löggjöfinni færa að einhverju leiti rök 

fyrir því.  En hvort að breytingarnar komi til með að hafa einhver áhrif á orlofstöku foreldra á 

hins vegar eftir að koma í ljós.  En það er alveg ljóst að stjórnvöld reiknuðu ekki með því að 

fæðingarorlofstaka feðra yrði jafn mikil og raunin hefur orðið, enda fór hlutfallið úr því að 

vera í kringum 20 % árið 1999 yfir í rúm 90 % árið 2003 og hefur það hlutfall haldist svipað 

síðan.   
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3. ÞÝSKALAND 

 

 
Fæðingarorlof 

 

Mæður eru skyldugar til að taka að minnsta kosti 8 vikna fæðingarorlof við fæðingu barns en 

eiga rétt á allt að 14 vikna „mæðraorlofi“.  Ekki er fjallað um sérstakt „feðraorlof“ í lögunum. 

 

Greiðslur 

 

Á mæðraorlofstímanum fá mæður greidd full laun.  Í foreldraorlofi eru greiðslur til foreldra 

hins vegar 67 % af meðallaunum 12 seinustu mánaða fyrir fæðingu barns.  Hámarksgreiðslur 

á mánuði eru 1800 evrur (325.000 kr) og geta þær aldrei orðið lægri en 300 evrur (54.000 kr) 

 

Annað 

 

Þrátt fyrir að ekki sé tilgreint sérstakt „feðraorlof“ í þýskum lögum eiga feður samt sem áður 

rétt á allt að 2 mánaða fæðingarorlofi kjósi þeir þess, en mæður eiga rétt á 12 mánuðum.  

Greiðslufyrirkomulagið í orlofinu er tilgreint hér að ofan.  Hægt er að dreifa greiðslum yfir 

tveggja ára tímabil og vinna allt að 30 klukkustunda vinnuviku á móti orlofstöku.  Að auki 

eiga foreldrar rétt á 6 mánaða launalausu orlofi frá vinnu sem hægt er að taka ef að aðstæður í 

lífi barnsins krefjast þess. 
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Þegar að umræðan berst að Þýskalandi eða Þjóðverjum kemur tenging við íhaldssemi og 

mikinn aga oft fyrst upp í hugann.  Reyndar er það ekki af ástæðulausu enda hefur landið 

verið þekkt í gegnum fyrir íhaldssemi í stjórnmálum.  Þessi íhaldssemi hefur síðan 

endurspeglast í þeirri fjölskyldustefnu sem rekin hefur verið í landinu frá því eftir síðari 

heimsstyrjöldina, sérstaklega þegar kemur að lögum um fæðingarorlof.  Frá lokum seinna 

stríðs til ársins 1990 var landinu skipt upp í Vestur og Austur Þýskaland, en áherslan hér á 

eftir verður að skoða þróun löggjafarinnar eins og hún var í vesturhlutanum.  Þessir tveir 

hlutar landsins  voru með mjög ólíkar áherslur í málefnum fjölskyldunnar og við sameiningu 

landsins var ljóst að nýjar áherslur þurftu að koma til, en að einhverju leiti  má rekja upphaf 

breytinga á fæðingarorlofslögunum til sameiningarinnar.   

Á seinustu árum hafa orðið miklar breytingar á réttindum foreldra sem að miklu leiti 

má rekja til stjórnarskipta sem urðu í landinu fyrir rúmum áratug síðan, en þá náðu Sósíal-

Demókratar náðu völdum í landinu og nýjar áherslur voru kynntar til sögunnar.  Í gegnum 

tíðina voru fæðingarorlof  í landinu fyrst og fremst hugsað fyrir mæður og einkenndust lögin 

af löngum orlofstíma þar sem að greiðslur voru litlar sem engar.  Stjórnvöld lögðu mikla 

áherslu á að viðhalda hefðbundnum kynhlutverkum og lýsti það sér meðal annars í því að 

daggæsluúrræði fyrir voru lítil sem engin, sérstaklega í Vestur Þýskalandi.  Stjórnvöld þar 

töldu  það fyrst og fremst vera í höndum foreldra að sjá um barnauppeldið án þess að 

utanaðkomandi aðilar kæmu við sögu.  Áhersla var lögð á að auðvelda mæðrum að vera 

heima með börnin og sjá um heimilið, en þannig viðhélst verkaskipting kynjanna.  Karlar 

voru þá fyrst og fremst í hlutverki fyrirvinnunnar á meðan (Bleses og Seeleib-Kaiser, 2004).   

Stórt skref hefur hins vegar verið stigið í átt að því að fjarlægjast þetta gamla, 

hefðbundna fjölskyldumódel yfir í kerfi þar sem lögð er meiri áhersla á jafnræði kynjanna og 

jafnari tækifæri þeirra þegar kemur að vinnumarkaðinum og heimilinu.   
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3.1. Lögin 

 

Áður en Berlínarmúrinn féll og sameining Þýskalands varð að veruleika var mikill munur á 

Austur og Vestur Þýskalandi þegar kom að málefnum fjölskyldunnar.  Í Austur- Þýskalandi, 

sem var undir stjórn kommúnista, var lögð mikil áhersla á að báðir aðilar bæru ábyrgð á því 

að afla fjölskyldunni tekjur og var atvinnuþátttaka kvenna í Austur-Þýskalandi lengi vel sú 

mesta í Evrópu.  Reyndar hjálpaði til að daggæsluúrræði fyrir börn voru til staðar, ólíkt því 

sem tíðkaðist í vesturhluta landsins.  Þannig gátu mæður bæði stundað launaða vinnu úti á 

vinnumarkaði og sinnt heimilinu, en verkaskiptingin innan þess var samt langt frá því að vera 

jöfn og sáu mæður nær algjörlega um heimilisstörf og ummönnun barna (Ostner, 2002).  Í 

Vestur-Þýskalandi var staðan hins vegar önnur, en þar var áherslan lögð á sterk tengsl 

fjölskyldunnar þar sem hjónabandið var nokkurs konar miðpunktur tilverunnar.  Karlar voru 

fyrirvinnur fjölskyldunnar og kynin höfðu sín afmörkuðu hlutverk.  Það kom því ekki á óvart 

að við sameiningu Þýskalands urðu málefni fjölskyldunnar ofarlega á dagskrá í þeim 

samningaviðræðum sem fylgdu í aðdraganda hennar.  Konur austan meginn óttuðust 

sérstaklega áhrif Vestur-Þýska fjölskyldumódelsins þrátt fyrir að sá ótti hafi að lokum reynst 

ástæðulaus vegna þess að undirritaður var tvíhliða sameiningarsamningur (Einigungsvertrag) 

sem lagði áherslu á að styrkja lagalegan rétt foreldra með tilliti til atvinnu- og fjölskylduþátta.  

Auk þess var stefnt að því að viðhalda að einhverju leiti því daggæslukerfi sem hafði verið til 

staðar austan megin.  Má því segja að í kjölfar sameiningarinnar hafi grunnurinn verið lagður 

að þeirri þróun sem átti eftir að verða í málum fjölskyldunnar. 

Lengi vel var rauði þráðurinn í velferðarkerfi Þýskalands sá að eigin hagur væri fyrst 

og fremst á ábyrgð einstaklinganna og ríkið ætti eingöngu að grípa inn í og veita aðstoð í 

neyðartilvikum.  Hugmyndafræðin var í grundvallaratriðum sú að veita stuðning og hjálpa, en 

þau viðhorf voru predikuð af Kristilegum Demókrötum (CDU), en sá flokkur hefur í gegnum 

tíðina verið ráðandi afl í þýskum stjórnmálum.  Er talið að þessi viðhorf geti meðal annars 

verið ástæða þess að vöxtur velferðarkerfis og annarrar félagslegrar þjónustu hafi ekki verið 

meiri og hraðari í gegnum tíðina en raun ber vitni (Mósesdóttir, 2001).  Fjölskyldustefna 

eftirstríðsáranna lagði upp með að veita fjölskyldum fjárhagslegt öryggi (Wingen, 1997) og 

hinum hefðbundnu kynhlutverkum var viðhaldið sem fastast.  Reyndar höfðu samtök á 

vinnumarkaði lagt áherslu á að tekjur feðra væru nægjanlega háar til þess að þeir gætu 

framfleytt fjölskyldunni og reyndu stjórnvöld að sjá til þess.  Undir stjórn kristilegu flokkanna 
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voru hefðbundin fjölskyldugildi og hlutverkaskipting kynjanna fest í sessi og varð staða 

karlsins innan fjölskyldunnar mjög afgerandi.   

Á 7. áratugnum var hlutverki karla sem einu fyrirvinnu fjölskyldunnar skipt út fyrir 

nokkurs konar „þriggja-þrepa módel“ sem átti að verða til þess að konur gætu samræmt 

launaða vinnu og barnauppeldi.  Í kjölfarið fór að myndast þrýstingur á stjórnvöld um að bæta 

stöðu kvenna enn frekar og árið 1976 voru lög um fjölskylduna endurskipulögð.  Fyrir þann 

tíma var konum aðeins heimilt að stunda launavinnu ef hægt var að samræma hana við þær 

skyldur sem þurfti að sinna innan fjölskyldunnar.  Þessi lagabreyting átti að stuðla að auknu 

jafnrétti og að einhverju leiti ná fram sameiningu milli atvinnu- og fjölskyldulífs hjá 

foreldrum.  Þremur árum síðar (1979) var kynnt til sögunnar svokallað „mæðraorlof“ 

(Mutterschaftsurlaub), en þá áttu þær mæður sem voru starfandi á vinnumarkaði rétt á 

greiðslum upp á 750 mörk (375 evrur) á meðan á orlofinu stóð.  Mætti þetta mikilli andstöðu 

hjá Kristilegum Demókrötum, sem voru þá í stjórnarandstöðu, en þeir töldu að með þessu 

væri verið að þvinga konur út á vinnumarkaðinn.  Þannig væri verið að koma í veg fyrir að 

þær ættu val um að vera heimavinnandi húsmæður kysu þær það, en þær konur sem ekki voru 

úti á vinnumarkaði áttu ekki rétt á greiðslum.   

Um réttindi feðra var nánast ekkert fjallað um fyrr en um miðjan níunda áratuginn en 

árið 1986 var hinu 6. mánaða fæðingarorlofi/mæðraorlofi frá 1979 breytt yfir í 

„foreldraorlof“. .Foreldrar í V-Þýskalandi öðluðust  þá rétt á 300 evru uppeldisstyrk eftir 

fæðingu barns, en auk þess áttu þeir nú rétt á 10 mánaða fæðingarorlofi og kost á því að vinna 

allt að 19 klukkustunda vinnuviku samhliða því.  Náði þessi réttur yfir alla foreldra, einnig 

feður, óháð því hver staða þeirra var á vinnumarkaði.  Þeir hópar sem áður höfðu verið 

útilokaðir frá greiðslum, líkt og feður og stór hluti heimavinnandi húsmæðra, öðluðust nú  í 

fyrsta skipti rétt á þeim.   

Þrátt fyrir þessar breytingar var lítið sem ekkert gert til að bæta daggæsluúrræði fyrir 

foreldra enda voru viðhorf stjórnvalda áfram þau að ummönnun barna ætti að fara fram innan 

veggja heimilisins.  Það má því segja að um leið og reynt var að bæta kjör foreldra í 

fæðingarorlofi og auka jafnrétti, var um leið verið að styrkja enn frekar hina hefðbundnu 

kynja- og verkaskiptingu.  Í raun var mæðrum gert auðveldara fyrir að vera heimavinnandi 

þannig að þær þyrftu síður að snúa aftur út á vinnumarkaðinn.  Ummönnun barna átti alfarið 

að vera í höndum foreldra fyrstu þrjú árin í lífi barnsins og þar sem faðirinn hafði hingað til 

verið í fyrirvinnuhlutverkinu virtist eðlilegt að hann héldi því áfram á meðan að móðirin 

sinnti heimilinu.   
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Þrátt fyrir að taka fæðingarorlofs hafi aukist töluvert eftir þessar lagabreytingar var 

hlutfall þeirra feðra sem nýttu sér réttinn samt sem áður mjög lítill.  Ofan á það bættist síðan 

að hlutfall mæðra sem sneru aftur á vinnumarkaðinn eftir barnsburð lækkaði töluvert.  Til 

þess að reyna að bæta úr þessum vanda komu Sósíal-Demókratar, sem þá voru í 

stjórnarandstöðu, fram með tillögu um bætt daggæsluúrræði fyrir börn eldri en þriggja ára en 

auk þess lögðu þeir til að greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi yrðu auknar í samræmi við 

hækkun launa.  Að auki voru lagðar fram tillögur um að greiðslur í fæðingarorlofi tækju mið 

af þeim tekjum sem foreldrar höfðu verið með fyrir fæðingu barnsins, en þannig átti að reyna 

hvetja feður til að taka fæðingarorlof.  Einnig lögðu þeir til að eyrnamerkja ætti feðrum einn 

mánuð af heildar fæðingarorlofstímanum líkt og gert hafði verið í Svíþjóð, en sú hugmynd 

fékk ekki góðan hljómgrunn hjá stjórnvöldum enda taldi ríkisstjórnin það vera í höndum 

foreldra hvernig skipulagi fæðingarorlofstöku væri háttað.   

Þótt að allar tillögur stjórnarandstöðunnar hafi nánast verið kæfðar í fæðingu voru 

stjórnvöld samt sem áður orðin meðvituð um að skapa þyrfti aðstæður sem hvetti feður til 

orlofstöku og fá þá til að vera virkari í uppeldi barna sinna, en breytingar biðu betri tíma.  Til 

að átta sig aðeins betur á stöðu mála sýndu opinberar tölur að af þeim sem að tóku 

fæðingarorlof var hlutfall feðra innan við 1 % , og voru það aðallega vel menntaðir eða vel 

stæðir karlar, eða áttu maka sem að voru í sömu stöðu, sem að tóku fæðingarorlof .   

Umræðan um breytingar á fæðingarorlofslögunum var nokkuð hávær frá 1986 til 1992 

en virtist af einhverjum ástæðum þagna eftir það, en breytingar voru samt sem áður í 

farveginum.   

 

3.2. Ástæður lagabreytinga 

 

Árið 1998 urðu ákveðin straumhvörf í þýskum stjórnmálum.  Þá náðu Sósíal-Demókratar 

völdum eftir 16 ára valdasetu Kristilegra-Demókrata og mynduð var svokölluð rauð/græn 

ríkisstjórn ásamt Græningjum (Die Grünen) undir forrystu Gerard Schröder.  Fljótlega eftir 

stjórnarskiptin hóf hin nýja stjórn vinnu við að reyna að bæta stöðu fjölskyldufólks þannig að 

þeir ættu möguleika á að samræma atvinnu- og fjölskyldulíf á betri hátt en áður hafði verið 

gert, en reynt var að skapa aðstæður sem hvötu foreldra til að sinna þessum sviðum betur 

(Dienel, 2003).    

Breytingar voru gerðar á foreldraorlofinu þannig að það varð nú sveigjanlegra en áður 

og gátu nú báðir foreldrar verið í orlofi á sama tíma, en áður hafði sá möguleiki ekki verið 
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fyrir hendi.  Frá árinu 2001 hafa þýskir foreldrar átt rétt á því að vera í hlutastarfi samhliða 

fæðingarorlofi.  Auk þess öðluðust þeir rétt á launalausu leyfi frá vinnu í allt að eitt ár, frá því 

barn var þriggja ára og þangað til það náði átta ára aldri, en þetta leyfi var að vísu háð 

samþykki vinnuveitanda.  Þetta veitti foreldrum aukin möguleika á því að sinna betur atvinnu 

en um leið sköpuðust forsendur fyrir frekari þátttöku feðra þegar kom að barnauppeldi og 

öðrum verkefnum innan veggja heimilisins.  Allir flokkar á þinginu voru sammála um að 

sveigjanlegri orlofstaka væri nauðsynleg til að mæta ólíkum þörfum fjölskyldna.   

Möguleiki var nú fyrir foreldra að stytta fæðingarorlofstíma sinn úr 24 mánuðum í 12 

mánuði og fá í staðinn hærri greiðslur (450 evrur í stað þeirra 300 sem fengust á mánuði væri 

orlofinu dreift yfir tvö ár).  Með þessu gátu foreldrar snúið fyrr út á vinnumarkaðinn eftir 

fæðingarorlof.  Fyrir utan að bæta verulega löggjöf foreldra í fæðingarorlofi fór stjórnin að 

leggja auka áherslu á bætt daggæsluúrræði fyrir foreldra, ólíkt því sem að fyrirrennarar hennar 

höfðu gert.  Sú krafa var líka orðin ansi hávær utan úr samfélaginu í ljósi breyttrar stöðu 

kvenna, enda voru þær orðnar mikilvægt afl úti á vinnumarkaði sem ekki mátti missa inn á 

heimilin í of langan tíma í einu. 

Í kosningabaráttunni fyrir þingkosningarnar árið 2005 kom ríkisstjórnin fram með 

nýjar tillögur í málefnum fjölskyldunnar sem að sóttu að mörgu leiti fyrirmynd sína til 

Skandínavíu, þá sér í lagi Svíþjóðar.  Eftir kosningarnar mynduðu Sósíal-Demókratar, 

Kristilegir-Demókratar og Kristilegir-Sósíalistar samsteypustjórn sem að kom fljótlega fram 

með nýjar tillögur að bættum lögum fyrir fjölskylduna.  Þessar nýju tillögur voru kallaðar 

„Elterngeld“ (foreldragreiðsla) en markmiðið var að reyna að minnka enn frekar þann tíma 

sem að foreldrar væru fjarverandi af vinnumarkaði vegna fæðingarorlofs.  Einnig voru gerðar 

miklar breytingar á greiðslufyrirkomulagi í orlofinu og greiðslur urðu núna tekjutengdar líkt 

og þekkist víða, t.d. á Íslandi og í Svíþjóð.   

Í dag fá foreldrar greitt 67 % af meðaltekjum sínum á orlofstímanum stendur en áður 

höfðu allir foreldrar fengið sömu upphæð óháð tekjum.  Sett var ákveðið lágmark á greiðslum 

(300 evrur á mánuði) og einnig visst þak (1800 evrur) og er þeim dreift yfir 12 mánaða 

tímabil.  Að vísu eiga foreldrar kost á því að dreifa greiðslunum í 24 mánuði og fá þá 33,5 % 

af fyrri tekjum og unnið hlutastarf á móti orlofi, en það er reyndar háð samþykki 

vinnuveitanda.  

Ein stærsta breytingin á nýju lögunum er tilkoma tveggja mánaða orlofstíma sem 

eingöngu er ætlaður feðrum en slíkt fyrirkomulag er vel þekkt á Norðurlöndunum.  Þessi 

réttur er bundinn inn í svokallað „foreldraorlof“.  Til að byrja með stóð til að þessir tveir 

mánuðir yrðu hluti af þeim tólf sem að foreldrar áttu nú rétt á, en það þýddi að ef feður nýttu 
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sér ekki réttinn myndi heildarorlofið skerðast og verða tíu mánuðir í heildina.  Sú hugmynd 

mætti mikilli andstöðu, bæði inn á þinginu og einnig meðal fjölmargra hagsmunasamtaka í 

landinu.  Sú andstaða varð að lokum til þess að ríkisstjórnin ákvað að miðla málum og bæta í 

staðinn þessum tveimur mánuðum við þá tólf sem foreldrar áttu rétt á, en þannig varð heildar 

fæðingarorlofstíminn er 14 mánuðir.  Hafa viðbrögð feðra við nýfengnum rétti verið mjög 

góðar og í raun farið fram úr björtustu vonum.  Þetta hefur orðið til þess að hlutfall þeirra 

feðra sem að tók fæðingarorlof frá 2006 til fyrri helmings ársins 2008 fór úr 3,3 % (2006) í 

15,4 % (2008) (Statisches Bundesamt 2008).   

 

3.3. Niðurstöður 

 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í Þýskalandi þegar kemur að foreldra- og 

fæðingarorlofslögum allt frá því að sameiginlegt foreldraorlof var kynnt til sögunnar árið 

1986 í V-Þýskalandi.  Þau lög höfðu vissulega sína kosti enda tryggðu þau fjölskyldum 

þokkalegan fjárhagslegan stuðning og aukin réttindi fyrir foreldra, en hins vegar stuðlaði 

uppsetning laganna að því að viðhalda hefðbundinni verkaskiptingu kynjanna og reyndar má 

færa rök fyrir því að hún hafi jafnvel styrkst enn frekar.   

Í byrjun 10. áratugarins fór þó að örla á breytingum og er sameining Þýskalands 

almennt talinn hafa verið nokkurs konar byrjunarreitur þeirra breytinga.  Með henni var reynt 

að sameina hinar gjörólíku stefnur Austur- og Vestur-Þýskalands í málefnum fjölskyldunnar í 

eina heildarstefnu.  Í kjölfarið fóru stjórnvöld smám saman að sýna vilja til að brjóta upp hin 

hefðbundnu kynhlutverk og þá sérstaklega hugmyndinni um karlinn sem fyrirvinnu og 

konuna sem heimavinnandi húsmóður.  Framfarir voru samt sem áður mjög hægar þegar kom 

að jafnrétti kynjanna.      

Stærstu breytingarnar má samt rekja til stjórnarskiptana 1998, en þegar Sósíal-

Demókratar náðu völdum fóru hjólin fyrst að snúast af einhverri alvöru í þessum málefnum.  

Hinir kristilegu flokkar sem lengst af voru með stjórnartaumana höfðu lagt mikla áherslu á að 

viðhalda gömlu kynhlutverkunum en Sósíal-demókratar lögðu meiri áherslu á jafnari tækifæri 

og aukin daggæsluúrræði fyrir foreldra.  Þannig gátu báðir foreldrar verið úti á 

vinnumarkaðinum á sama tíma.  Auk þess var reynt að skapa hvetjandi umhverfi fyrir feður til 

fæðingarorlofstöku, og veita þeim tækifæri til að taka aukinn þátt í uppeldi barna sinna og 

tengjast þeim sterkum böndum strax í upphafi.  Svo virðist sem stjórnvöld og stefnumótandi 

aðilar í málefnum fjölskyldunnar hafi smám saman farið að horfa til Skandínavíu í leit að 
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fyrirmyndum.  Þetta sést þegar að skoðaðar eru þær breytingar sem orðið hafa á seinustu 

árum, en þær eru ekki ósvipaðar því hvernig staðið hefur verið að málum í Skandínavíu, til að 

mynda í Svíþjóð.  Reynslan frá Norðurlöndum hefur sýnt að tilkoma sérstaks orlofstíma sem 

aðeins er ætlaður feðrum hefur haft mjög jákvæð áhrif á fæðingarorlofstöku þeirra og ef 

eitthvað er að marka viðtökur feðra við þessum nýtilkoma rétti sínum í Þýskalandi má telja 

líklegt að svipuð þróun geti átt sér stað þar í landi og á Norðurlöndunum.   

Að lokum er ekki hægt að horfa frá þeirri kaldhæðnislegu staðreynd að arfleið þeirrar 

fjölskyldustefnu sem er við líði í Þýskalandi í dag sé að einhverju leiti komin frá Austur-

Þýsku fjölskyldustefnunni.  

Hvort að þessar breytingar  eigi eftir að reynast farsælar á hins vegar eftir að koma í 

ljós, enda á enn eftir að bæta úr öðrum þáttum líkt og daggæslu, en henni er ennþá mjög 

ábótavant í Þýskalandi.  Sem dæmi má nefna að talið er að fyrir hver 100 börn í vesturhluta 

Þýskalands séu aðeins 10 daggæslupláss í boði og í austurhlutanum er hlutfallið 40 pláss á 

hver 100 börn (BMFSFJ, 2006).  Stjórnvöld eru meðvituð um þennan vanda, en óvíst er að til 

sé nægjanlegt fjármagn til þess að gera viðunandi umbætur, sérstaklega í ljósi erfiðari stöðu í 

efnahagsmálum.  Án almennilegrar daggæslu er nær útilokað að foreldrar nái að skapa 

almennilegt jafnvægi á milli launavinnu og fjölskyldulífs og þar af leiðandi gæti hugsanlega 

dregið úr töku fæðingarorlofs 
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4. BRETLAND 
 

 

Fæðingarorlof 

 

Mæður eiga rétt á 39. vikna greiddu orlofi (lengist í 52 vikur í apríl 2010) en feður rétt á 2 

vikum.  

 

Greiðslur 

 

Frá og með apríl 2010 verða greiðslur til mæðra í fæðingarorlofi 90 % af meðallaunum fyrstu 

6 vikurnar, en eftir það verða þær 123 pund á viku.  Feður fá sömu greiðslu og mæður á 

meðan á orlofstímanum stendur.   

 

Annað 

 

Tilkynna þarf um töku fæðingarorlofs til vinnuveitanda í síðasta lagi 15 vikum fyrir áætlaðan 

fæðingardag barnsins.  Báðir foreldrar eiga rétt á 13 vikna foreldraorlofi sem taka þarf áður en 

barnið nær fimm ára aldri.  Þessi réttur er einstaklingsbundinn og ekki hægt að skipta.  
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Það sem einna helst hefur einkennt Bretland og stefnu breskra stjórnvalda í málefnum 

fjölskyldunnar í gegnum tíðina er mjög mikil íhaldsemi.  Þessi íhaldssemi hefur orðið til þess 

að landið stóð lengi vel mörgum löndum Evrópu langt að baki þegar kom að lögum um 

fæðingar- og foreldraorlofsréttindi, sérstaklega því sem sneri að réttindum feðra.  Reyndar er 

fæðingarorlofssaga landsins ekki mjög löng og að mörgu leiti er kerfið vanþróað, en löggjöfin 

er vissulega mjög athyglisverð.  Til að mynda er sá orlofstími sem mæður eiga rétt á einn sá 

lengsti í heiminum, á meðan að feðrum hefur verið úthlutaður mjög takmarkaður tími.  

Greiðslur til foreldra hafa hingað til verið mjög lágar á meðan á orlofinu stendur, og svo 

virðist sem þau skilaboð sem stjórnvöld hafi sent með stefnu sinni séu að það sé fyrst og 

fremst í höndum mæðra að sjá um ummönnun barna.  Reyndar kom breska ríkisstjórnin 

nýlega fram með tillögur um miklar breytingar á fæðingarorlofslögunum sem stóð til að 

samþykktar yrðu fyrir þingkosningarnar í ár en þær hafa nú verið blásnar af.  Er erfið staða 

efnahagslífsins talin spila stórt hlutverk í þeirri ákvörðun.   

Kosningar eru í Bretlandi í vor (2010) og virðast málefni fjölskyldunnar vera þar mjög 

ofarlega á lista yfir það sem bæta eigi úr á næstu árum, að minnsta kosti ef eitthvað er að 

marka stefnuskrár stærstu stjórnmálaflokka landsins.  Breski Íhaldsflokkurinn hefur til að 

mynda komið fram með mjög athyglisverðar hugmyndir um breytta löggjöf sem ganga 

jafnvel lengra en þær tillögur stjórnvalda sem áður höfðu verið settar fram.    

Það má því nánast fullyrða að von er á stórum breytingum í framtíðinni, sérstaklega 

þegar að kemur að réttindum feðra til orlofstöku, en innan Bretlands hefur krafan um að þeir 

verði virkari í uppeldi barna orðin sífellt háværari.  Í dag er ætlast til að feður eigi nú ekki 

eingöngu að framfleyta fjölskyldum sínum fjárhagslega heldur eigi þeir einnig að sinna 

hlutverki ummönnunaraðila á sama hátt og mæður (O´Brien & Shemlit, 2003).  Óljóst er hver 

þróunin verður í þessum málum eftir kosningarnar, en umræðan í samfélaginu er orðin mjög 

áberandi og virk sem aldrei fyrr.  Háværar raddir utan úr samfélaginu biðla  nú til stjórnvalda 

um að gera breytingar og nokkuð ljóst er að þær munu eiga sér stað, en hvort að það verði á 

þessu ári er hins vegar ekki hægt að spá fyrir um.   
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4.1. Lögin  
 

Frá því að valdatíma Winston Churchill lauk árið 1955, var Bretlandi undir stjórn 

Íhaldsmanna í 31 ár af 42 allt til ársins 1997, þar af samfleytt frá 1980 til 1997, en það ár náði 

Verkamannaflokkurinn undir forystu Tony Blair völdum í landinu.  Í valdatíð hans fór í fyrsta 

sinn að örla á breytingum sem sneru að því að tryggja foreldrum jafnari rétt til 

fæðingarorlofstöku.   

Árið 1948 voru sett lög í landinu sem veittu mæðrum fjárhagslegan styrk vegna 

fæðingu barns, en langur tími leið þar til þær fengu eiginlegan mæðraorlofsrétt.  Slíkan rétt 

öðluðust konur árið 1976 en reyndar náði hann aðeins yfir þær mæður sem unnið höfðu hjá 

sama vinnuveitenda í tvö ár samfellt.  Ári síðar var þeim svo tryggður  réttur til 6 vikna 

orlofstöku þar sem greiðsluhlutfallið á orlofstímanum var 90 % af fyrri tekjum.  Árið 1987 

var lögunum breytt aftur og til sögunnar kom flöt greiðsla til mæðra í fæðingarorlofi og sá 

vinnuveitandi um að greiða þær.  Þó þurftu þær að hafa verið starfandi hjá sama aðila í að 

minnsta kosti 26 vikur þegar 15 vikur voru í fæðingu barnsins til þess að eiga rétt á greiðslum.  

Fæðingarorlofsréttur kvenna var lengdur í 14 vikur árið 1994, óháð nokkrum skilyrðum, í 18 

vikur árið 2000 og í 26 vikur árið 2003, sem gat síðan orðið 52 vikur ef að viðkomandi hafði 

verið starfandi hjá sama vinnuveitanda í 26 vikur í það minnsta.  Aðeins var þó greitt fyrir 

fyrstu 26 vikurnar (Department of Trade and Industry, 2003).  Í dag hefur greiðslutími 

orlofsins verið lengdur í 39 vikur (af 52 vikna heildar fæðingarorlofi) og er hann algjörlega 

óháður stöðu mæðra á vinnumarkaði.    

Feður öðluðust ekki sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofstöku fyrr en árið 2003, en það ár 

voru töluverðar breytingar gerðar á fæðingarorlofslöggjöfinni í Bretlandi.  Í kjölfar 

breytinganna eiga feður nú rétt til tveggja vikna fæðingarorlofs með greiðslum, en þó er það 

háð þeim skilyrðum að þeir hafði verið starfandi á sama vinnustað í að minnsta kosti 26 vikur 

þegar að 15 vikur eru í áætlaðan fæðingardag barnsins (Department of Trade and Industry, 

2006).  Báðir foreldar öðluðust rétt á 13 vikna launalausu foreldraorlofi árið 1999 en þurfa 

foreldar að verið starfandi hjá sama vinnuveitanda í að minnsta kosti 1 ár til að eiga rétt á því.  

Þrátt fyrir breskir feður hafi einungis öðlast rétt til tveggja vikna fæðingarorlofs eru fyrirtæki 

sem bjóða starfsmönnum sínum upp á annað fyrirkomulag til orlofstöku, oft sveigjanlegra 

orlof, og jafnvel til lengri orlofstíma með greiðslum.  Þær greiðslur mega þó aldrei vera lægri 

en lögbundnar lágmarksgreiðslur á vegum ríkisins.  
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Helstu atriði núgildandi laga 

 

1. Mæður eiga rétt á 39 vikna fæðingarorlofi með greiðslum, óháð stöðu á 

vinnumarkaði.  Orlofið getur reyndar orðið allt að 52. vikur, en aðeins er greitt 

fyrir fyrstu 39 vikurnar.  Vikulegar greiðslur eru rúm 123 pund. 

2. Feður eiga rétt á tveggja vikna fæðingarorlofi með greiðslum sem þeir geta tekið 

sé ákveðnum skilyrðum mætt.  Greiðslur til þeirra á orlofstímanum eru annaðhvort 

90 % af meðaltalslaunum eða 123 pund sé hlutfall launa undir því lágmarki, en 

greiðslur geta aldrei verið lægri en sú upphæð.  Vinnuveitendum er reyndar frjálst 

að greiða starfsmönnum sínum hærri greiðslur kjósi þeir það og hægt er að semja 

um annars konar orlofsfyrirkomulag.  Sá réttur er háður því að viðkomandi faðir 

hafi verið starfandi á sama vinnustað í að minnsta kosti 26 vikur þegar að 15 vikur 

eru í settan fæðingardag barns.  

3. Feður geta tekið orlofið sitt að fullu í tvær vikur eða skipt því upp í tvo hluta og 

tekið þá eina viku í senn.  Ekki er leyfilegt að skipta orlofinu frekar og aðeins má 

hefja orlof við fæðingu barnsins.  Taka skal orlofið innan 56 daga frá fæðingu. 

4. Foreldrar skulu tilkynna vinnuveitendum sínum um töku fæðingarorlofs í síðasta 

lagi 15 vikum fyrir áætlaðan fæðingardag barnsins. 

5. Karlar geta aðeins tekið fæðingarorlof ef að þeir eru líffræðilegir feður barnsins 

eða eru ábyrgir fyrir velferð þess.   

6. Ef að feður skila ekki inn tilætlandi upplýsingum á réttum tíma án þess að gildandi 

ástæða liggi fyrir getur það jafnvel hindrað orlofstöku. 

 

Miðað við þau réttindi sem breskir foreldrar hafa öðlast í gegnum tíðina virðist nokkuð ljóst 

að ætlast var til að mæður væru fyrst og fremst í hlutverki ummönnunaraðilans á meðan að 

faðirinn sinnti framfærsluhlutverkinu.   

Á valdatíma Íhaldsflokksins virðist sem áhuginn fyrir róttækum breytingum á 

fæðingarorlofslögunum ekki hafa verið mikill og í raun var hefðbundinni hlutverkaskiptingu 

kynjanna viðhaldið í lengstu lög.  Áherslurnar í stjórnartíð Verkamannaflokksins hafa hins 

vegar verið allt aðrar, en sífellt meiri áhersla hefur verið lögð á að foreldrar beri sameiginlega 

ábyrgð þegar kemur að ummönnun barna og framfærslu fjölskyldunnar.  Áherslan á 

mikilvægi föður sem uppalanda hefur orðið sífellt meiri og tekin hefur verið upp nútímalegri 

fjölskyldustefna sem tekur meira mið af þeirri þróun sem hefur verið í mörgum löndum 
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Evrópu þar sem Norðurlöndin hafa verið í forystuhlutverki.  Sést þetta mjög vel þegar að 

nýlegar hugmyndir stjórnvalda um breytingar á fæðingarorlofslögum eru skoðaðar. 

 

4.2. Væntanlegar lagabreytingar 
 

Töluverð umræða hefur verið í Bretlandi undanfarin ár um að bæta þurfi réttindi feðra til töku 

fæðingarorlofs, lengja orlofstímann og hækka orlofsgreiðslur til foreldra.  Hlutfall þeirra feðra 

sem nýtt hafa sér tveggja vikna orlofsrétt sinn hefur ekki verið mjög hátt og er alveg ljóst að 

eitthvað þarf að gera til að bæta úr því.   

Í desembermánuði 2004 kynnti ríkisstjórnin til sögunnar metnaðarfulla tíu ára áætlun 

sem fól í sér allsherjar endurbætur á lögum um fæðingarorlof.  Ein af merkilegri tillögunum 

sem að þar kom fram, var sú hugmynd að í framtíðinni yrði tólf mánaða fæðingarorlof 

skiptanlegt jafnt á milli foreldra, og þýðir það að feður gætu eftir breytinguna átt rétt á allt að 

sex mánaða fæðingarorlofi.  Átti þetta meðal annars að hjálpa til við að útrýma þeirri 

hugmyndafræði um að mæður væru sjálfkrafa ábyrgar fyrir ummönnun barna fyrsta árið í lífi 

þess og að feður væru fyrst og fremst í aukahlutverki.  Upphaflega var ætlunin að 

lagabreytingarnar tækju gildi fyrir þingkosningar 2010 en ljóst er að úr því verður ekki.  

Háværar gagnrýnisraddir komu fljótlega fram á þessar tillögur frá ýmsum 

hagsmunasamtökum innan atvinnulífsins sem töldu að áætlaður kostnaður við breytingarnar 

myndi skapa mikla erfiðleika fyrir efnahags- og atvinnulífið, en reiknað var með að kostnaður 

ríkisins við rekstur fæðingarorlofskerfisins færi úr 2 milljörðum punda á ári í 5.3 milljarða 

punda eftir breytinguna.  

 

Helstu breytingartillögur ríkisstjórnarinnar 

 

1. Greitt fæðingarorlof mæðra lengt úr 39 vikum í 52.  Þetta ákvæði hefur að vísu verið 

samþykkt og tekur gildi á þessu ári (2010). 

2. Feður geta átt rétt á allt að sex mánaða fæðingarorlofi að því tilskyldu að móðirin hafi 

tekið fyrri sex mánuðina og hafi snúið aftur út á vinnumarkaðinn,  en foreldrar geta ekki 

verið í orlofi á sama tíma. 

3. Greitt orlof til feðra gæti mest orðið þrír mánuðir, en hinir þrír yrðu án greiðslu.  

Þessar tillögur áttu meðal annars að verða til þess að mæður gætu snúið fyrr út á 

vinnumarkaðinn eftir barnsburð og látið feðrum það eftir að vera heima með barninu.  

Þannig fengju foreldrar aukið svigrúm til að skipuleggja hvernig hátta ætti ummönnunarferli 
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barna sinna fyrsta árið.  Einnig átti að reyna að sjá til þess að foreldrar ættu möguleika á því 

að mynda ákveðið jafnvægi á milli vinnu utan heimilis og þeim verkefnum sem sinna þyrfti 

innan þess.  Báðir foreldar hefðu þá kost á því að vera heima með barninu (reyndar ekki 

samtímis) og feður fengju tækifæri til þess að leika stærra hlutverk í lífi barnsins strax á 

fyrsta æviskeiði þess  En þrátt fyrir vilja stjórnvalda og fögur loforð var ákveðið að fresta 

öllum lagabreytingum um sinn og í staðinn hefur verið ákveðið að taka málið til 

endurskoðunar, fyrst og fremst í ljósi óvissu í efnahagsmálum þjóðarinnar.  Enn sem komið 

er eiga því feður í Bretlandi aðeins rétt á tveggja vikna fæðingarorlofi.   

Þessi frestun á lagabreytingum hefur vakið hörð viðbrögð í samfélaginu og þær raddir 

sem kalla á breytingar hafa sjaldan eða aldrei verið háværari.  Sérstaklega hafa hin ýmsu 

hagsmunasamtök foreldra látið vel í sér heyra og nú er staðan þannig að allt bendir til þess að 

breytingar á fæðingarorlofslöggjöfinni verði eitt af stærri málunum í yfirvofandi kosningum.  

Nú þegar að þær eru á næsta leiti í keppast flokkarnir um að ná hylli kjósenda með ýmsum 

kosningaloforðum og ef miðað er við stefnuskrár tveggja stærstu flokkanna í landinu, 

Verkamannaflokks og Íhaldsflokks, þá virðast málefni fjölskyldunnar vera þar ofarlega á 

dagskrá.  Í stefnuskrá Íhaldsflokksins er að finna nýjar og athyglisverðar hugmyndir um 

breytingar á fæðingarorlofslögunum, en þær hugmyndir ganga jafnvel lengra en þær tillögur 

sem að ríkisstjórnin hefur nú þegar lagt fram.  Í meginatriðum er flokkurinn þó sammála 

nýlegum tillögum stjórnarinnar en leggur samt sem áður til eftirfarandi breytingartillögu: 

 

1. Innleiðingu sveigjanlegri fæðingarorlofstíma.  

2. Fyrstu 14 vikur fæðingarorlofstímans skulu verða eign mæðra, en þannig fá þær 

bæði tíma til þess að jafna sig eftir barnsburð og tækifæri til að mynda sterkari 

tengsl við barn sitt. 

3. Lagt er til að 38 vikum af 52 vikna heildarorlofi geti foreldrar skipt að vild svo 

framarlega sem faðirinn taki allan sinn orlofstíma í einu og skipti honum ekki 

niður.  

4. Foreldrar fái rétt á því að vera í orlofi á sama tíma.   

5. Greiðslur til foreldra verði hækkaðar umtalsvert. 

6. Orlofinu megi aðeins deila með föður ef móðirin er í launaðri vinnu. 

7. Þessi réttur eigi einnig að ná yfir maka móður sé hann af sama kyni og hún.  

 

Með þessum tillögum vill Íhaldsflokkurinn auðvelda fjölskyldum að eyða meiri tíma saman 

og um leið auka greiðslur til foreldra á meðan á orlofstímanum stendur.  Nútíma fjölskyldur í 
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dag gera þá kröfu á stjórnvöld að skapa eigi grundvöll til þess að þær geti með sem bestum 

hætti sameinað launavinnu og fjölskyldulíf.  Leggur Íhaldsflokkurinn meðal annars áherslu á 

að foreldrar geti unnið sveigjanlegri vinnutíma svo hægt sé að mæta auknum þörfum 

fjölskyldunnar í bland við kröfur vinnumarkaðarins.  Svo virðist sem metnaðurinn til þess að 

bæta stöðu fjölskyldufólks sé mjög mikill ef rýnt er í stefnuskrá flokksins.  Miklar og stórar 

hugmyndir eru settar fram með það að leiðarljósi „að gera Bretland að fjölskylduvændasta 

landi í heimi“ (Stefnuskrá Íhaldsflokksins 2009; bls. 40).  Hvort að þau markmið náist er ekki 

hægt að spá fyrir um á þessari stundu, en einhver staðar verður að byrja og svo virðist sem að 

viljinn til að breyta fæðingarorlofslöggjöfinni sé vissulega til staðar.  

Það er því ljóst að spennandi tímar eru framundan í Bretlandi og örugglega verður 

ekki langt í að ráðist verði í allsherjar breytingar á fæðingarorlofslöggjöfinni.  Umræðan 

verður að minnsta kosti ekki stöðvuð úr því sem komið er.   

 

4.3. Niðurstöður 

Eins og staðan í Bretlandi er í dag þurfa feður enn um sinn að sætta sig við að vera í hálfgerðu 

aukahlutverki þegar kemur að ummönnun barna sinna fyrstu mánuðina eftir að það kemur í 

heiminn.  Réttur þeirra til fæðingarorlofs er mjög lítill og lágar greiðslur hafa ekki hvatt þá til 

orlofstöku.  Í raun má segja að núverandi fyrirkomulag hvetji mæður til þess að vera heima 

með börnunum og feður að snúa sem fyrst til vinnu, enda er munurinn á réttindum foreldra 

gríðarlega mikill.  Á meðan kerfið veitir mæðrum rétt til allt að sex mánaða fæðingarorlofs og 

feðrum aðeins tvær vikur er ljóst að miklu þarf að breyta.  Þetta er eitt af því sem að 

stjórnvöld í landinu stefna á að laga og liggja nú fyrir tillögur um miklar breytingar á allir 

löggjöfinni.  Reyndar hafa nokkrar breytingar átt sér stað frá stjórnarskiptunum 1997.  Meðal 

annars hefur orlofstími mæðra verið tvöfaldaður og sérstakt feðraorlof kynnt til sögunnar.  Ef 

þau réttindi sem foreldar höfðu fyrir rúmum þrjátíu árum eru borin saman við rétt þeirra í dag 

er jafnvel hægt að tala um að smávægileg bylting hafi átt sér stað, að minnsta kosti með 

hliðsjón sögu landsins í þessum málefnum.  Reyndar eru þessar breytingar smávægilegar ef 

litið er til að mynda á Norðurlöndin en ekki er með öllu sanngjarnt að bera þetta tvennt saman 

og marga aðra samfélagslega þætti þarf að taka inn í heildarmyndina.  Það sem virðist helst 

hindra töku fæðingarorlofs hjá feðrum er sú staðreynd að greiðslur of lágar á orlofstímanum 

og telja feður almennt sig ekki hafa efni á þeim tekjumissi sem þeir verða fyrir á 

orlofstímanum.  Þetta sýnir sig síðan í nýtingu feðra á orlofsrétti sínum en aðeins er talið að í 

kringum 2 % feðra nýti sér þennan rétt árlega.  Það þýðir samt ekki að feður hafi ekki áhuga á 
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því að taka sér fæðingarorlof, en áhuginn virðist vera mikill.  Það eru hins vegar aðrir 

utanaðkomandi þættir sem að ráða úrslitum, fyrst og fremst fjárhagslega hliðin.  Könnun Mori 

frá árinu 2004 leiddi það meðal annars í ljós að fjórir af hverjum fimm feðrum myndu nýta sér 

lagalegan rétt sinn til fæðingarorlofs væri greiðsluhlutfall á orlofstímanum hækkað í 90 % af 

meðallaunum (Mori, 2004).  Væru greiðslur hækkaðar og orlofstíminn lengdur er ekki 

ólíklegt að nýting feðra á fæðingarorlofi yrði betri líkt og reynsla margra Evrópuríkja hefur 

sýnt.  
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5. LOKAORÐ 

 

Hugmyndir samfélaga um hlutverk feðra og birtingarmynd karlmennsku eru oftar en ekki 

nátengdar þeim hefðum og viðhorfum sem ríkjandi eru í viðkomandi samfélögum.  Í gegnum 

tíðina hafa hin hefðbundnu viðhorf verið á þann veg að það sé fyrst og fremst í verkahring 

mæðra að sjá um barnauppeldi á meðan að feður eigi fyrst og fremst að veita fjölskyldunni 

framfærslu.  Í ljósi þeirra breytinga sem urðu á atvinnuþátttöku kvenna á 7. áratugnum hafa 

hlutverk karla breyst um leið og á margan hátt hafa kynhlutverkin blandast og orðið jafnari. 

Lengi framan af töldu stjórnvöld það ekki vera í sínum verkahring að hafa afskipti af 

því hvernig foreldrar höguðu ummönnun barna sinna, en nokkuð ljóst er að breyting hefur 

orðið á í þeim málum og eru nú stjórnvöld í lykilhlutverki.  Hafa þau lög sem þau setja er 

tengjast réttindum foreldra mikil áhrif á það hvernig foreldrar skipuleggja líf sitt í kringum 

fjölskylduna og barnauppeldið.   

Í dag er ætlast til að báðir foreldrar taki virkan þátt í ummönnun barna og sinni um 

leið launavinnu út á vinnumarkaði.  Sú krafa er gerð á stjórnvöld að þau reyni að tryggja 

foreldrum lagalegt umhverfi sem geri þeim kleift á að sinna þessum þáttum á sem bestan hátt.  

Hluti af því er að tryggja feðrum jafnari rétt til fæðingarorlofs til móts við mæður en þannig 

skapast grundvöllur fyrir þá að koma inn á heimilin og taka virkari þátt í ummönnun barna 

strax frá fæðingu.  Hvernig staðið hefur verið að þessum málum í þeim löndum sem hér hafa 

verið til umfjöllunar er mjög misjafnt og virðist þróun laga um fæðingarorlof vera mislangt á 

veg komin.  Virðist Ísland standa Þjóðverjum og Bretum þar töluvert framar þrátt fyrir að 

miklar breytingar hafi verið gerðar á þýsku lögunum og vilji til breytinga sé fyrir hendi í 

Bretlandi.  

Það sem helst virðist standa í vegi fyrir töku feðra á fæðingarorlofi eru lágar greiðslur 

á orlofstímanum, en mikið samband virðist vera á milli þeirrar greiðslu sem þeir fá á 

orlofstímanum og hlutfalls orlofstöku hjá þeim.  Fjárhagsleg sjónarmið virðast oftast ráða 

ákvörðun feðra um töku fæðingarorlofs en að auki hefur tilkoma sérstaks feðraorlofstíma haft 

mjög jákvæð áhrif, sérstaklega á Íslandi og í Þýskalandi þar sem að sá tími sem að feðrum 

hefur verið úthlutaður er nokkuð mikill.  Nýting feðra á fæðingar- og feðraorlofsrétti virðist 

vera mest í þeim löndum þar sem feðrum hefur verið úthlutað sérstakt „feðraorlof“ og 

viðunandi greiðslur eru til staðar á meðan á orlofstímanum varir.  Þetta er til að mynda mjög 

ljóst þegar að Ísland er skoðað, en þar eiga feður rétt á þriggja mánaða orlofstíma með 

greiðsluhlutfalli sem nemur 80 % af meðallaunum.  Þar er hlutfall feðra sem að nýtir sér 
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einhvern hluta fæðingarorlofsréttar hvergi hærri eða í kringum 90 %.  Í Bretlandi eiga feður 

hins vegar „aðeins“ rétt á tveggja mánaða greiddu orlofi með mjög lágum greiðslum (123 

pund á viku) enda er hlutfall feðra sem nýtir sér orlofsréttinn ekki nema í kringum 2 %.   

Öflug löggjöf í fæðingarorlofsmálum er ekki aðeins mikilvæg til þess að tryggja 

foreldrum jafnari tækifæri á því að sameina launavinnu og heimilislíf heldur veitir þetta 

börnum tækifæri á því að stíga sín fyrstu spor í umhverfi þar sem báðir foreldrar koma að 

ummönnun þess og þannig er hægt að mynda ómetanleg tengsl sem varað geta til frambúðar.   

Í ljósi mikilla erfiðleika í efnahagslífi sem flest lönd Evrópu glíma við, verður 

athyglisvert að sjá hver framþróunin verður í málefnum fjölskyldunnar.  Nokkuð ljóst er að 

dregið verður úr ríkisútgjöldum og skorið niður í flestum málaflokkum og sjást dæmin mjög 

greinilega um slíkt í Bretlandi og á Íslandi.  Í Bretlandi hefur þeim stóru breytingum sem 

ætlað var að gera á fæðingarorlofslöggjöfinni verið frestað um óákveðin tíma og á Íslandi 

hafa hámarksgreiðslur á orlofstímanum nú þegar verið lækkaðar, auk þess sem enn frekari 

skerðing hefur verið í umræðunni.   

Hver þróunin verður í nánustu framtíð er hins vegar erfitt að spá fyrir um en í ljósi 

þeirrar staðreyndar að ekki hafi enn tekist að útrýma þeim launamun kynjanna, gæti þróunin 

orðið sú að á erfiðleikatímum fyrir fjölskyldur, líkt og í mörgum tilfellum á Íslandi, gæti 

dregið úr notkun á fæðingarorlofstöku hjá þeim.  En þetta eru bara vangaveltur og verður 

forvitnilegt að fylgjast með því hver framþróunin verður á næstu árum. 
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