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Landssamtökin Þroskahjálp þakka fyrir að fá til umsagnar Tillögu til þingsályktunar um 
framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014

Landssamtökin Þroskahjálp hafa árum saman kallað eftir því að stjórnvöld móti stefnu í 
málefnum fatlaðs fólks hér á landi. Það er því fagnaðarefni að umrædd tillaga er lögð fram 
þar sem lögð er áhersla á virðingu fyrir fötluðu fólki sem hluta af fjölbreytileika mannlífsins, 
mannréttindi fatlaðs fólks og banni við mismunun vegna fötlunar auk áherslu á að tryggt 
verði að fötluðu fólki verði tryggt jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna 
og sköpuð skilyrði til eðlilegs lífs.

Samtökin fagna því sérstaklega að lögð er áhersla á að framkvæmdaáætlunin taki mið af 
samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks auk annarra alþjóðlegra 
mannréttindasáttmála sem Ísland er aðili að. Slík áhersla er að mati samtakanna líkleg til að 
breyta stöðu fatlaðs fólks í samfélaginu til betri vegar í nánustu framtíð.

Þingsályktunin sem lögð er fram núna er að mati samtakanna til þess fallin að bæta 
umtalsvert stöðu fatlaðs fólks í íslensku samfélagi og ryðja braut mörgum þeim verkefnum 
sem nauðsynleg eru í þessum málaflokki.

Landssamtökin Þroskahjálp hvetja því Alþingi til að samþykkja fyrirliggjandi tillögu til 
þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014 með 
nokkrum viðbótum.

Að mati samtakanna tekur framkvæmdaáætlunin sem tekur til áranna 2012 -  2014 til flestra 
þeirra atriða sem samtökin vilja leggja áherslu á um þessar mundir. Samtökin vilja þó koma 
á framfæri eftirfarandi athugasemdum og tillögum sem erindi eiga inn í 
framkvæmdaáætlunina:

Samtökin gera athugasemd við að í kafla B sem fjallar um Atvinnu er ekki gert ráð fyrir 
skyldu hins opinbera atvinnumarkaðar að ganga fram með góðu fordæmi og ráða fatlað fólk 
til starfa. Samtökin telja slíkt eina leið til að bæta stöðu fatlaðs fólks á vinnumarkaði, auka 
sýnileika þess og virkni í samfélaginu og draga úr fordómum. Í 27. grein Samnings 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er að finna mörg ákvæði um aðgerðir til að 
auka þátttöku fatlaðs fólks á vinnumarkaði m.a. ákvæði um viðeigandi ráðstafanir til „að ráða 
fatlaða til starfa innan opinbera geirans" ( g liður).

Samtökin hvetja því Alþingi til þess að bæta slíku ákvæði inn í framkvæmdaáætlunina.



Landssamtökin Þroskahjálp telja einnig að ástæða sé til að bæta við ákvæði í E kafla 
þingsályktunarinnar verkefni um stuðning við sjónvarpsþáttagerð fatlaðs fólks.

Landssamtökin Þroskahjálp áttu frumkvæði að því að 6 slíkir þættir voru gerðir og sýndir hjá 
RÚV sumarið 2011. Sérstaða þessara þátta var að þeir voru unnir af fólki með 
þroskahömlun, bæði tæknivinna og þáttagerð. Engum blöðum er um það að fletta að þættir 
þessir vöktu mikla og verðskuldaða athygli. Þættirnir hafa fengið viðurkenningar og leitað 
hefur verið til þáttastjórnenda að koma fram við ýmis tækifæri m.a. í Áramótaskaupi RÚV og 
við afhendingu Eddu verðlauna.

Að mati Þroskahjálpar tókst með þáttum þessum að vinna brautargengi mörgum þeim 
gildum sem tilgreind eru í 8. grein samnings Sameinuðu Þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk en 
þar skuldbinda aðildarríkin sig til að „samþykkja tafarlausar, árangursríkar og viðeigandi 
ráðstafanir til að vinna á móti staðalímyndum, fordómum og til þess að auka vitund um getu 
og framlag fatlaðra."

Meðal ráðstafana í því skyni eru tilgreind í samningnum atriði eins og að: „ Skapa jákvæða 
ímynd fatlaðra og efla vitund almennings um málefni þeirra og að hvetja alla fjölmiðla til 
þess að gefa mynd af fötluðum ísam ræ m i við tilgang samningsins. „

Nú hefur RÚV óskað eftir annarri 6 þátta syrpu til sýningar á besta sýningartíma í sumar og 
væri æskilegt að ganga frá samkomulag við RÚV til lengri tíma. Eðlilegt væri að stjórnvöld 
tryggðu ákveðið fjármagn til slíkrar þáttagerðar árlega á árunum 2012-2014.

Landssamtökin Þroskahjálp fagna áætlun um fullgildingu Samnings Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks árið 2013 sem fram kemur í kafla F. Samtökin hvetja til þess að 
samningurinn verði jafnframt lögfestur í framhaldi af fullgildingu hans.
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