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Umsögn NPA miðstöðvarinnar svf. um tillögu til þingsályktunar um 
framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014

Við undirrituð fögnum tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun um 

málefni fatlaðs fólks til ársins 2014. Ljóst er að stefnu hefur skort og áætlun 

um framþróun ekki verið til staðar. Við fögnum því sérstaklega að samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sé lagður til grundvallar ásamt 

öðrum alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. NPA miðstöðin hefur lagt mikla 

áherslu á í vinnu sinni og öllum málflutningi að ,,málefni” fatlaðs fólks sé 

nálgast út frá hugmyndafræði mannréttinda en ekki að stöðugt sé litið á 

réttarstöðu hópsins sem velferðarmál.

Við lestur þingsályktunartillögu þessarar komum við þó auga á alvarlega 

skekkju og mótsögn við markmið samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks ásamt 

skort á að hugmyndafræðin um sjálfstætt líf, sem er hugmyndafræði 

baráttuhreyfinga fatlaðs fólks víða um heim, sé lögð til grundvallar líkt og í 

sjálfum samningnum. Samtök fatlaðs fólks um heim allan hafa lagt gríðarlega 

áherslu á að án þess að leggja hugmyndafræðina og hornsteina hennar til 

grundvallar allri stefnumótun og lagasetningu sé flókið að skapa aðstæður þar 

sem fatlað fólk býr við mannréttindi.1

Þessa skekkju í þingsályktunarttilögunni teljum við m.a. endurspegla að í 

samráðsnefndinni sem samdi þessa þingsályktunartillögu sat engin fötluð 

manneskja. Þrátt fyrir að tvö heildarsamtök fatlaðs fólks hafi haft fulltrúa í

1 Evans, 2001; Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010
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nefndinni voru þeir báðir ófatlaðir. Í samningi sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks er gerð skýr krafa um að fatlað fólk sé leiðandi í allri stefnumótun 

og lagaþróun er varðar mál þeirra. Það hlýtur því að teljast óeðlilegt að eina 

fatlaða fólkið sem sat þessa fundi hafi einungis setið einn fund og þá sem 

gestir - gestir á fundi um málefni sem snertir líf þess allt. Í 4. grein 

samningsins um almennar skuldbindingar segir í 3. lið:

In the development and implementation of legislation and policies to 
implement the present Convention, and in other decision-making 
processes concerning issues relating to persons with disabilities,
States Parties shall closely consult with and actively involve 
persons with disabilities, including children with disabilities, through 
their representative organizations.2

Við gerum jafnframt, í þessu ljósi, alvarlegar athugasemdir við að ekki hafi 

verið leitað samráðs við fulltrúa NPA miðstöðvarinnar svf. í þessu ferli sem er 

eina félagið á Íslandi sem er alfarið í eigu og undir stjórn fatlaðs fólks um 

sjálfstætt líf og notendastýrða persónulega aðstoð.

Í næstu köflum munum við gera grein fyrir dæmum um þær mótsagnir sem 

finna má í þingsályktunartillögu þessari.

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf og helstu hornsteinar hennar

Í 19. grein samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks er fjallað sérstaklega um 

réttinn til sjálfstæðs lífs án aðgreiningar í samfélaginu. Þar segir:

States Parties to this Convention recognize the equal right of all 
persons with disabilities to live in the community, with choices equal to 
others, and shall take effective and appropriate measures to facilitate 
full enjoyment by persons with disabilities of this right and their full 
inclusion and participation in the community, including by ensuring 
that:

a. Persons with disabilities have the opportunity to 
choose their place of residence and where and with whom 
they live on an equal basis with others and are not obliged to 
live in a particular living arrangement;
b. Persons with disabilities have access to a range of in- 
home, residential and other community support services, 
including personal assistance necessary to support 
living and inclusion in the community, and to prevent 
isolation or segregation from the community;

2 Sameinuðu þjóðirnar, 2006
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c. Community services and facilities for the general 
population are available on an equal basis to persons with 
disabilities and are responsive to their needs.3

Í þessari grein, sem er ein af undirstöðu greinum þessa samnings, liggur til 

grundvallar hugmyndafræðin um sjálfstætt líf. Grunngildi hugmyndafræðinnar 

byggir á mannréttindum og felast í að:

• viðurkenna skuli reisn og óendanlegt verðmæti fatlaðs fólks,

• stjórna eigin aðstoð og móta eigin lífsstíl, 4

• fatlað fólk, óháð aldri og skerðingu, ákveði og velji hvernig þjónustu það 

fær, hvar hún er veitt, hvenær, hvernig og af hverjum,5

• fatlað fólk hafi rétt til þess að hafa stjórn á eigin lífi og taka fullan þátt á 

öllum sviðum þess; fjárhagslega, stjórnmála- og menningarlega, í 

fjölskyldulífi, menntun, atvinnu og tómstundum, við jafnrétti í 

samfélaginu.6

Frumkvöðlar hugmyndafræðinnar hafa dregið fram helstu hornsteina 

hugmyndafræðinnar sem taldir eru nauðsynleg undirstaða þess að fatlað fólk 

lifi sjálfstæðu lífi. Eru þeir eftirfarandi:

• Húsnæði: fatlað fólk þarf að geta eignast heimili sem hentar þörfum 

þess og aðstæðum.

• Notendastýrða persónulega aðstoð: grundvöllur þess að fatlað fólk 

geti lifað sjálfstæðu lífi út í samfélaginu. Þannig sé því veittur sá 

stuðningur sem til þarf. Felst í því að notandinn fær greiðslur sem hann 

getur ráðstafað sjálfur, kaupir þá þjónustu sem hentar honum og frá 

þeim þjónustuaðilum sem hann vill. Notandinn hefur þar með 

frumkvæðið og valdið færist frá kerfinu yfir til hans sjálfs.

• Samgöngur og ferðafrelsi: Fatlað fólk þarf að komast frjálst ferða 

sinna til þess að taka fullan þátt, t.d. hitta vini eða mæta til vinnu. Því

3 Sama
4 Morris, 1993
5 Evans, 2001
6 Barnes, 2003
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þarf aðgengilegar almenningssamgöngur og ferðaþjónustu sem 

uppfyllir þá kröfu að geta lifað sjálfstæðu lífi.

• Aðgengi: fatlað fólk á að geta komist um og aflað sér upplýsinga án 

hindrana á öllum sviðum lífsins.

• Jafningjaráðgjöf: felur í sér að veita hagnýtar upplýsingar um réttindi 

og leiðir til sjálfstæðs lífs, styðja við gerð sjálfsmats til að meta þörf fyrir 

aðstoð, þar sem reynsla fatlaðs fólks og innsæi nýtist vel öðru fötluðu 

fólki.7

Mótsagnir í hugmyndafræði og þingsályktunartillögu

Eins og kemur fram í inngangi teljum við ákveðnar mótsagnir í 

hugmyndafræðinni og þingsályktunartillögu. Við teljum mikið skorta á á að 

hugmyndafræðin um sjálfstætt líf og samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks 

birtist í reynd í málasviðum þingsályktunartillögunnar. Samningurinn og 

hugmyndafræðin gerir skýra kröfu um jafnrétti fatlaðs fólks á við ófatlað fólk, 

virka samfélagsþátttöku, frelsi og sjálfstæði. Eins og kemur fram í kaflanum 

um hugmyndafræðina eru leiðirnar að því marki vel skilgreindar. 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf á með réttu, líkt og sjálfur samningurinn, að 

hrýslast inn í öll stig stjórnsýslunnar og alla kima þjóðfélagsins en ekki 

einungis eiga við þegar til þess eru fjárhagslegir burðir eða þegar ófatlað fólk 

er tilbúið að sleppa valdinu til fatlaðs fólks.

Í C-hluta teljum við óviðeigandi að fjalla um félagslega vernd og sjálfstætt líf 

sem eina og sama hlutinn. Tekið er fram í þessum kafla að notendastýrð 

persónuleg aðstoð skuli vera tekin upp í áföngum en ekki er það í samræmi 

við tilraunaverkefni um NPA sem kveðið er á um í lögum um málefni fatlaðs 

fólks nr. 59/1992. Nú þegar er komin handbók um NPA þar sem kemur fram 

að fólk sem fellur undir lög um málefni fatlaðs fólks geti sótt um að taka þátt í 

tilraunaverkefninu. Þrátt fyrir þetta er lítið sem ekkert minnst á NPA í 

þingsályktunartillögunni heldur farið er í kringum hana eins og köttur í kringum 

heitan graut og fjallað á loðin hátt um að fatlað fólk geti haft áhrif á þá

7 Evans, 2001; Ratzka 2002, Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010
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þjónustu sem það notar. Það gengur jafnframt gegn hugmyndafræðinni um 

sjálfstætt líf að þjónustþörf skuli einungis uppfyllt innan heimilis en ekki utan.

Þrátt fyrir að NPA sé þjónustufyrirkomulag sem að einungis örfáir á Íslandi 

nota í dag eru breytingar á því væntanlegar og samkvæmt lögum um málefni 

fatlaðs fólks skal þetta vera eitt helsta þjónustufyrirkomulag fyrir fatlað fólk í 

framtíðinni. Mikilvægt er því að horfa á alla ,,sértæka” þjónustu út frá þessum 

veruleika, þ.e. að gera ráð fyrir að NPA geti með tímanum dregið úr 

aðgreinandi úrræðum. Leggja verður áherslu á að stefnumótun miða alltaf að 

því að stuðla að jafnrétti, sjálfstæði og virkri samfélagsþátttöku.

Hvað fötluð börn varðar leggur NPA miðstöðin áherslu á að NPA verði 

raunverulegur valkostur og dragi úr aðgreiningu fatlaðra barna, m.a. í 

skammtímadvölum, frístundarúrræðum og sérstökum sumardv0lum. Með 

þeim hætti geta fötluð börn ekki einungis fengið aðstoð til að búa heima og 

njóta fjölskyldulífs heldur einnig til að sækja almenn tómstundaúrræði og 

félagslíf, hitt vini sína utan skóla og einfaldlega farið heim eftir skóla eins og 

önnur börn.

Það sama má segja um fullorðið fatlað fólk en horfa verður á NPA sem 

þjónustuleið sem skilar sér með þeim hætti að það getur frekar farið út á 

vinnumarkaðinn, stundað háskólanám, verið öflugari neytendur, átt sitt eigið 

heimili og þannig staðið sterkar fjárhagslega, tekið þátt í pólitík, notið 

menningar og gegnt skyldum sínum sem borgarar í samfélaginu.

Samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks kveður skýrt á um ofangreint ásamt 

öðrum þeim hornsteinum hugmyndafræðinnar sem fjallað er um í kaflanum 

hér á undan.

Einstök mál þingsályktunartillögunnar

Hér að neðan leggjum við fram ýmis mál er við teljum að þurfi að skoða 

sérstaklega í ljósi samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks, hugmyndafræðinnar
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um sjálfstætt líf og helstu hornsteina hennar. Í ljósi þess að málin eru mörg 

stiklum við á stóru og væntum þess að Velferðarnefnd Alþingis yfirfæri 

gagnrýni á aðra sambærilega þætti út frá dæmunum hér að neðan.

1. Afdráttarlaust orðalag: NPA miðstöðin hvetur til þess að ekki sé 

notað veikt orðalag sem túlka má með ýmsum hætti um 

grundvallarréttindi fatlaðs fólks.

Dæmi: Í kaflanum um aðgengi stendur að táknmál sé notað ,,hvar sem 

því verður við komið”. Auðvelt er t.d. að rökstyðja að ,,því verði ekki við 

komið” vegna fjárhagslegra burða. Í lögum um stöðu íslenskra tungu og 

íslensks táknmáls nr. 61 /2011.

2. Svigrúm til að vinna verkefni: NPA miðstöðin hvetur til þess að ekki 

sé gefin of rúmur tími til markvissra verkefna heldur sé frekar fleira 

starfsfólk ráðið inn í skemmri tíma til að vinna verkin af meiri krafti. 

Tíminn skiptir fatlað fólk máli -  það hefur beðið lengi.

Dæmi: Að gera úttekt og áætlun um breytingar á aðgengi í öllum 

sveitarfélögum þarf ekki að taka tvö ár. Eðlilegt er að því verkefni verði 

lokið í byrjun árs 2013.

3. Jafnrétti milli hópa fólks með ólíkar skerðingar: NPA miðstöðin 

hvetur til þess að allar umbætur taki tillit til allra hópa fatlaðs fólks en 

ekki eingöngu ákveðinna hópa.

Dæmi: Kemur fram í þingsályktunartillögunni að tryggja skuli aðgengi 

hreyfihamlaðs fólks að almenningssamgöngum. Teljum við eðlilegt að 

tryggja aðgengi fleiri hópa, t.d. fólks með þroskahömlun með því að 

gera leiðarkerfi auðskilið, en jafnframt blindu og heyrnarlausu fólki.

4. Almenn þjónusta fyrir alla: NPA miðstöðin hvetur til þess að reynt 

verði í lengstu lög að hanna þjónustu fyrir almenning með þeim hætti 

að hún nýtist vel fötluðu fólki, þ.e. svo að þjónusta við þann hóp sé ekki 

aðgreind og um hana gildi aðrar reglur og viðmið.
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Dæmi: Í kafla 4.4 um akstursþjónustu mælum við með að almenn 

leigubílafyrirtæki taki við akstursþjónustu og að hún verði starfrækt með 

sama hætti og fyrir ófatlað fólk en þó niðurgreidd að því marki sem 

myndi kosta að nota strætisvagnakerfi.

5. Upplýsingagjöf: NPA miðstöðin hvetur til þess að mikil áhersla verði 

lögð á að bæta aðgengi að upplýsingum um úrræði og réttindi fatlaðs 

fólks. Fjöldi íslenskra rannsókna, m.a. innan fötlunarfræða, hafa sýnt 

að fötluðu fólki og aðstandendum þess skortir slíkar upplýsingar sem 

getur skert lífsgæði mikið.

Dæmi: Í 5. kafla gerum við athugasemdir við það að til að ná því 

markmiði að allt fatlað fólk hafi óhindraðan aðgang að upplýsingum um 

réttindi sín og þjónustu sem er í boði sé nóg fyrir sveitarfélög að setja 

upp heimasíðu með aðgengilegum upplýsingum. Öflugt átak þarf að 

gera í þessum efnum, m.a. með vinnureglum, sem að krefst þess að 

fagfólk veiti betri upplýsingar í samskiptum sínum við fatlað fólk, upplýsi 

það að fyrra bragði og minni stöðugt á hvaða leiðir má fara og hvaða 

þjónusta er í boði. Einnig að fagfólk leiti til annarra eftir upplýsingum ef 

það hefur þær ekki sjálft og leggi áherslu á samráð við og milli notenda, 

s.s. þannig að fatlað fólk ráðleggi öðru fötluðu fólki.

6. Mannleg reisn: NPA miðstöðin hvetur til þess að allar aðgerðir, 

breytingar og umbætur séu þess eðlis að þær ýti undir valdeflingu 

fatlaðs fólks og þau grundvallarmannréttindi sem felast í að búa við 

mannlega reisn séu sett ofar öllu.

Dæmi: Í B-hluta um atvinnu kemur fram að sett verði á laggirnar 

verkefni tíu fyrirtækja sem eiga að ráða til starfa fatlað fólk undir 

yfirskriftinni ,,samfélagsleg ábyrgð.” Við höfnum þessu verkefni alfarið 

þar sem það dregur úr mannlegri reisn fatlaðs fólks og ýtir undir að það 

upplifi sig (og birtist í samfélaginu) sem viðföng góðgerðastarfsemi 

annarra. Fatlað fólk býr við sama mannauð og ófatlað fólk og því 

verulega niðurlægjandi að stuðla að atvinnuþátttöku sem byggir á
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,,aumingjagæsku” fyrirtækja. Það er ólíðandi að fatlað fólk fái ekki 

sömu tækifæri á almennum vinnumarkaði á forsendum hæfileika sinna 

og menntunnar og sé stöðugt sett í hlutverk þakkláts þiggjanda

7. Árangursmælikvarðar: NPA miðstöðin hvetur til þess að

árangursmælikvarðar byggi á samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks og 

hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. Jafnframt að til þess að skilgreina 

gæði verkefna verði leitast við að ráða fatlað fólk til að kanna ánægju 

annars fatlaðs fólks með tiltekna þjónustu.

Dæmi: Við bendum á að til þess að mæla árangur t.d. á þátttöku 

fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði dugi takmarkað að afla 

upplýsinga um fjölda fyrtækja sem ræður fatlað fólk í vinnu. Það segir 

lítið um hlutverk og líðan fólks innan fyrirtækjana og viðhorf og viðmót 

annars starfsfólks í garð fatlaðs fólks.

8. Samfélagsmein: NPA miðstöðin hvetur til þess að lífsstílsvandamál og 

ofbeldi sé skilgreint sem samfélagsmein sem almennt þarf að vinna 

gegn í samfélaginu, þ.m.t. meðal fatlaðs fólks. Sérstök áhersla verður 

að vera á að fjarlægja samfélagslegar hindranir fyrir þá sem glýma við 

lífsstílsvanda annars vegar og reyna að koma í veg fyrir að skapa 

aðstæður sem rannsóknir sýna að ýti undir ofbeldi, t.d. aðgreinandi 

úrræði.8 Sérstakt átak þarf að gera hvað varðar aðgengi fatlaðra 

brotaþola að almennum úrræðum, t.d. Barnahúsi, Stígamótum, 

Kvennaathvarfinu og bráðamóttöku kynferðisafbrota. Enn frekar þarf að 

huga að skilgreiningu á ofbeldi og taka mið af því að í ljósi þess að 

fatlað fólk er jaðarhópur upplifir það líka óbeint ofbeldi, þ.e. kerfislægt 

og menningarbundið ofbeldi.9

Dæmi: Í D.4. er sérstaklega talað um ,,sértækan vanda” fatlaðs fólks 

og er svo vísað í alvarlegan lífsstílsvanda og ofbeldi gegn fötluðu fólki. 

Þykir okkur afar óeðlilegt að hvoru tveggja sé sértækur vandi fatlaðs

8 United Nations, 2005
9 Freyja Haraldsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2011

8



fólks. Í fyrsta lagi er ekkert sértækt við lífsstílsvanda og ofbeldi og í 

öðru lagi er afar ósmekklegt að okkar mati að gefa í skyn að hvoru 

tveggja sé vandi fólksins, t.d. ber fötluð manneskja ekki ábyrgð á verða 

brotaþoli ofbeldis og er það því ekki hennar sértæki vandi.

9. Náið samráð og virk þátttaka fatlaðs fólks: NPA miðstöðin hvetur til 

þess að öll þingsályktunartillagan verði endurskoðuð með tilliti til 

ábyrgðar- og samstarfsaðila en nauðsynlegt er að samtök fatlaðs fólks 

og fatlað fólk almennt vísi veginn í mörgum þeim verkefnum sem þar 

koma fram en ýmsar mótsagnir birtast í tillögunni hvað það varðar eins 

og kveðið er á um í samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks.

Dæmi: Í E.4 er fjallað um að efla þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á stöðu 

fatlaðs fólks og margbreytileika og er það vel. Það er þó varhugavert að 

slíkt sé ekki m.a. í höndum fatlaðs fólks/samtaka en ekki einungis í 

höndum Velferðarráðuneytis og Landlæknisembættisins. Sama má 

segja um F.3 þar sem er talað um valdeflingu og notendasamráð en 

þar eru ábyrgðaraðilar Velferðarráðuneytið og Samband íslenskra 

sveitarfélaga. Erfitt þykir okkur að skilja hvers vegna fatlað fólk er ekki 

nefnt í kafla sem snýr að valdeflingu og notendasamráði.
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