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Efni: Athugasemdir Blindrafélagsins við þingsályktunartillögu um 
framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2012 -  2014

Umsögn Blindrafélagsins um þingsályktunartillögu um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs 
fólks er þrískipt:

1. Almenn umsögn um tillöguna.
2. Umsögn um mikilvægi þess að lög verði sett sem banna mismunun vegna fötlunar.
3. 33 grein Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
4. Athugasemd og breytingartillaga við þann þátt framkvæmdaáætlunarinnar sem snýr að 

upplýsingaaðgengi.

1. Almennt um tillöguna
Blindrafélagið fagnar framlagningu þessarar tillögu og lýsir sig í sammála efni hennar í 
öllum meginatriðum. Hér er um að ræða fyrstu alvöru stefnumörkunina í málefnum 
fatlaðs fólks af hendi stjórnvalda og mikilvægt skref á átt að nauðsynlegri lögfestingu 
Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Blindrafélagið tekur undir með 
ÖBÍ um að mjög mikilvægt sé að stefnt verði að lögfestingu sáttmálans. Blindrafélagið 
fagnar jafnframt virku samráðsferli sem viðhaft var við smíði tillögunnar. Ánægjulegt er 
að sjá faglega framsetningu verkefna þar sem markmið, framkvæmd, ábyrgð, 
samstarfsaðilar, tímarammar, hugsanlegur kostnaður og mælikvarðar, er skilgreint að 
eins miklu marki nefndin hefur treyst sér til. Jafnvel þó tillagan verði samþykkt óbreytt 
mun framkvæmd þeirra verkefna sem gerð er grein fyrir í tillögunni bæta stöðu fatlaðs 
fólks á Íslandi umtalsvert. Tillöguna er hinsvegar ennþá hægt að bæta og vill 
Blindrafélagið leggja sitt af mörkum til að svo megi verða.

2. Mikilvægi þess að lög verði sett sem banna mismunun vegna fötlunar.
Blindrafélagið tekur undir umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands varðandi mikilvægi 
þess að gerðar verði nauðsynlegar breytingar á 65 gr. stjórnarskrárinnar og 
hegningarlögum þar sem skýrt væri kveðið á um bann við mismunun vegna fötlunar. 
Umsögn Mannréttindaskrifstofu um þetta atriði er svohljóðandi:
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í 5. gr. samnings Sþ um réttindi fatlaðs fólks er fjallað um jafnrétti og lagt bann við mismunun 

gagnvart fötluðu fólki. Þar að auki er bann við mismunun útlistuð sem meginregla í b. lið 3. gr. 

samningsins, og því lögð rík áhersla á að tryggja jafnræði gagnvart fötluðu fólki. í 

framkvæmdaáætluninni er m.a. fjallað um hvernig tryggja skuli að jafnræði nái fram að ganga og 

hvernig sporna skuli við mismunun með því að auka skilning almennings á málefnum og aðstæðum 

fatlaðs fólks. Hins vegarer í því samhengi ekkert fjallað um núgildandi íslensk lög sem snerta jafnrétti.

Ber þar helst að nefna 65. gr. stjórnarskrár lyðveldisins íslands nr. 33/1944 auk almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 en kveða mætti skýrlega á um bann við mismunun gagnvart fötluðu fólki í 

þeim réttarheimildum. í því samhengi bendir MRSÍ á að unnið er að því hjá stjórnvöldum að innleiða í 

íslensk lög tvær tilskipanir Evrópusambandsins sem leggja bann við mismunun (2000/43/EB og 

2000/78/EB). Síðari tilskipunin fjallar um jafnrétti á vinnumarkaði og gerir ítarlega grein fyrir 

réttindum fatlaðs fólks þar að lútandi. MRSÍ fagnar þeirri vinnu og telur æskilegt að henni verði lokið 

sem fyrst svo unnt sé að tryggja fullt lagalegt jafnræði í atvinnumálum fatlaðs fólks I íslenskri löggjöf.

3. 33. grein Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
Blindrafélagið vill vekja á því athygli að til að hægt verði að lögfesta sáttmálann þá 
þarf að setja á fót sérstakt kerfi samkvæmt 33 grein sáttmálans sem á að greiða fyrir, 
vernda og hafa eftirlit með framkvæmd sáttmálans. Þetta kerfi skal taka mið af 
meginreglum sem gilda um innlendar mannréttindastofnanir og vera sjálfstætt. 
Blindrafélagið mælist til að þessu verði gerð skil í framkvæmdaáætluninni.

4. Athugasemd og breytingartillögur við þann þátt framkvæmdaáætlunarinnar 
sem snýr að upplýsingaaðgengi.
Viðbótartillaga Blindrafélagsins við texta þingsályktunartillögunar er feitletruð:
„ III. Einstök málasvið framkvæmdaáætlunarinnar.
A. Aðgengi
Alþingi ályktar að gott aðgengi sé eitt af lykilhugtökum þegar rætt er um jafnrétti og 
jafna stöðu allra í samfélaginu, sama hvort átt er við mannvirki, aðgang að 
upplýsingum eða möguleika til tjáskipta. Heimili, skólar, vinnustaðir, tómstunda- og 
íþróttamiðstöðvar, verslanir, opinberar byggingar og annað húsnæði sem almenningur 
á aðgang að skulu vera aðgengileg öllum út frá algildri hönnun samkvæmt lögum um 
mannvirki. Það sama gildi um opin svæði fyrir almenning, svo sem skipulögð 
útivistarsvæði, almenningsgarða og mannvirki á svæðum sem ætluð eru til útivistar. 
Upplýsingar er varða almenning skulu vera á því formi að allir geti skilið og tileinkað 
sér þær og er þá átt við táknmál, textun, punktaletur, sjónlýsingar og auðskilið mál. 
Til að svo megi verða verði öll nýjasta tækni nýtt og notað táknmál hvar sem því 
verður við komið. Þegar upplýsingar, þjónusta, samskipti, útfylling eyðublaða, 
kosningar, viðskipti og aðrar athafnir eru í boði á rafrænu formi skal tryggja 
að aðgengi vefsíðna, rafrænna skjala og eyðublaða standist kröfur alþjóðlegra 
aðgengisstaðla á borð við WCAG 2.0 og aTAG 1.0.

Viðbótartillaga Blindrafélagsins við texta þingsályktunartillögunar er feitletruð:
A.5 Upplýsingar.
Markmið: Að allt fatlað fólk hafi óhindraðan aðgang að upplýsingum um réttindi sín
og þá þjónustu sem í boði er á því formi sem því hentar best. Vefsíður, rafræn 
eyðublöð og skjöl standist kröfur alþjóðlegra aðgengisstaðla á borð við WCAG 
2.0 og aTAG 1.0.

•  •  •  •  •  •  •



B L I N D R A F É L A G I Ð
S a m t ö k  b l i n d r a  o g  s j ó n s k e r t r a  á I s l a n d i  

S T O F N A Ð  1 9 3 9

Framkvæmd: Sveitarfélög og þjónustusvæði sjái til þess að á heimasíðum þeirra
verði aðgengilegt efni fyrir fatlað fólk. Fyrirmynd að framkvæmd gæti verið frá 
Reykjavíkurborg sem hefur þegar gert nauðsynlegar breytingar á vefsvæði sínu og 
fengið vottun. Þannig geta hópar fatlaðra sem ekki geta nýtt sér hefðbundna 
framsetningu efnis notað vefinn.
Ábyrgð: Sveitarfélög.
Samstarfsaðilar: Samband íslenskra sveitarfélaga og hagsmunasamtök fatlaðs fólks.
Tímabil: Árslok 2013.
Kostnaður:
Mælikvarði: Hlutfall sveitarfélaga sem eru með heimasíður sem standast kröfur
alþjóðlegra aðgengisstaðla á borð við WCAG 2.0 og aTAG 1.0. við lok tímabils.

Greinagerð
Þegar stefna er mótuð í upplýsingaaðgengismálum er mikilvægt að hún sé skýr og fyrir 
liggi hvaða viðmiðum og stöðlum skuli fylgja. Það dugar ekki að tala um vottun ef ekki 
liggur fyrir hvað stöðlum og viðmiðum vottunin á að fylgja. Ef gert er ráð fyrir því frá 
upphafi að aðgengi að upplýsingasamfélaginu sé fyrir alla og það liggur fyrir hvaða 
kröfur þarf að uppfylla er tiltölulega einfalt fyrir þá sem smíða vefsíður og önnur rafræn 
samskiptaform að tryggja aðgengi fyrir alla. Auk þess sem hægt er að gera kröfu um 
að þessir staðlar verða teknir inn í kennslu forritara og vefsíðuhönnuða. WCAG 2.0 
(Web Content Accessibility Guidelines) og aTAG (Authoring Tool Accessibility 
Guidelines) eru alþjóðlegir staðlar sem notaðir eru í öllum okkar nágrannalöndum til að 
votta aðgengi að vefsíðum og öðrum rafrænum samskiptaformum. Það hlýtur því að 
teljast eðlilegt að við stefnumótun um upplýsingaaðgengi séu þeir jafnframt notaðir hér 
á landi.

Mikilvægt er einnig að huga að því hvaða aðgengislæsingar eru notaðar í þeim tilvikum 
þegar þeirra er þörf. Forðast skal að nota CAPTCHA aðgengislæsingar, enda sýna 
alþjóðlegar rannsóknir að þær gagnast illa til að verjast árásum tölvuþrjóta, í staðinn 
skal velja aðrar aðferðir sem gagnast betur og hindra ekki aðgengi þeirra sem ekki sjá 
á skjáinn. Ef slík tækni er notuð skal ávalt tryggja að allir notendur hafi sambærileg 
lausnarúrræði til þess að nýta sér vefþjónustuna, hvort sem þau ganga út á 
upplýsingar í hljóðskrá eða þjónustu við lykilorðaskráningu í gegnum síma.

Jafnframt er mikilvægt að við upptöku nýrra rafrænna auðkenna svo sem skilríkja verði 
leitað samráðs við sérfræðinga í aðgengismálum og farið í prufuferli þar sem aðgengi 
allra notenda er kannað áður en slíkar lausnir eru innleiddar.

•  •  •  •  •  •  •

Virðingarfyllst,
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Kristinn Halldór Einarsson. 
formaður Blindrafélagsins, 
samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi.

http://www.w3.org/QA/2012/01/wcag_techniques_learn_more.html
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