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Tabú gleðst mjög yfir því að fá send til umsagnar þingmál af frumkvæði nefndarsviðs 
Alþingis og fagnar því að hafa möguleika til þess að hafa áhrif á mál sem okkur varðar. Er 
það hluti af mannréttindum okkar, sem kveðið er á um í Samningi Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks.

Hinsvegar er það afar flókið fyrir hóp sem okkar að eiga að lesa yfir þrjú þingskjöl á 11 
dögum og skrifa um þau umsagnir. Um er að ræða mikil þungaviktarskjöl, m.a. stefnumótun í 
málefnum fatlaðs fólks og ný lög um réttindi fatlaðs fólks. Tabú er vettvangur þar sem 
fatlaðar konur vinna fyrir lág eða engin laun að réttarbótum og eru því gjarnan þar að auki í 
námi og/eða vinnu. Nú er til dæmis prófatíð í háskólum og framhaldsskólum. Þar að auki er 
umsagnarferli flókið í framkvæmd fyrir sum okkar vegna þess að laga- og 
stefnumótunartextar eru torveldir og ekki fyrir hendi á auðskyldu máli eða táknmáli. Þá eigum 
við mörg erfitt með að skrifa langa texta á stuttum tíma svo mikið mæðir á þeim okkar sem 
það geta, auðveldlega eða erfiðlega.

Fatlað fólk er augljóslega fullfært um að gefa umsagnir um þingmál og á að gera það. 
Mikilvægt er þó að viðeigandi aðlögun sé höfð að leiðarljósi og okkur gefið aukið svigrúm í 
tíma og framkvæmd. Við leggjum því til að umsagnarfrestur verði til mánaðarmóta maí/júní, í 
fyrsta lagi, fyrir alla, því ætla má að mörg önnur samtök fatlaðs fólks standi frammi fyrir 
sömu hindrunum.

Það er Tabú hjartans mál að skila umsögnum en það viljum við geta gert lýðræðislega og 
þannig að allt fatlað fólk, óháð skerðingu, geti tekið þátt og haft aðgengi að þessu ferli innan 
okkar raða. Það getum við gert ef við fáum meiri tíma til þeirrar vinnu.

Afrit af þessum pósti fer til forseta Alþingis og formanns og varaformanns Velferðarnefndar.

Með vinsemd og virðingu,

Embla Guðrúnar Ágústsdóttir og Freyja Haraldsdóttir

Talskonur Tabú


