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Tillögu til þingsályktunar 
um framkvæmdaráætlun í málefnum 

fatlaðs fólks til ársins 2014

(Lagt fram á Alþingi á 140. löggjafarþingi 2011-2012, mál nr. 440)

Það er ákaflega ánægjulegt að í fyrsta sinn skuli hafa verið sett fram þingsályktunartillaga 
um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks. Í tillögunni er tekið á mörgum 
mikilvægustu málasviðum sem snúa að fötluðu fólki og í áætluninni eru tillögur um 
fjöldan allan af brýnum verkefnum sem horfa til framfara. Rannsóknasetur í 
fötlunarfræðum fagnar því sérstaklega að „Framkvæmdaáætíumn taki mið af Samningi 
Sameinuðu þjóðanna um réttind fatlaðs fólks og annarra mannréttindasáttmála sem Ísland 
er aðili að“ eins og segir í inngangi.

Í umsögn þessari verður fyrst og fremst fjallað almennt um þingsályktunartillöguna; 
markmið hennar og þau grundvallaratriði sem hún byggir á (stefnumótun, mannréttindi, 
skilning á fötlun, hverjir tilheyra hópi „fatlaðs fólks“ og fleira af þeim toga) og almennt 
um þau málasvið sem hún nær til. Ekki er fjallað ítarlega um ákveðnar greinar í 
framkvæmdaáætluninni.

Inngangsorð

Í inngangsorðum eru sett fram mikilvæg grundvallaratriði. Þar segir „Lögð verði áhersla 
á jafnrétti og bann við mismunun á grundvelli fötlunar...“ Rökrétt framhald þessa 
væri að leggja til í framkvæmdaáætlun að sett verði lög sem banna mismunun á grundvelli 
fötlunar. Það er ekki gert. Lagt er til að ákvæði um undirbúning og framkvæmd slíkrar 
lagasetningar verið bætt inn í framkvæmdaáætlunina.

Í inngangsorðum segir jafnframt „...og viðurkennt að fötlun sé hugtak sem þróast og 
breytist og að fötlun verði til í samspili einstaklinga sem eru með skerðingar, 
umhverfis og viðhorfa sem hindri fulla og virka samfélagsþátttöku til jafns við 
aðra.“ Hér er skilgreint hvaða skilningur á fötlun liggur til grundvallar 
framkvæmdaáætluninni. Hér er (án tilvísunar) tekinn upp sá skilningur á fötlun sem er í 
inngangsorðum Samnings SÞ og er það vel því Samningurinn á að liggja til grundvallar 
framkvæmdaáætluninni. Sá skilningur á fötlun sem hér er settur fram hafnar því að fötlun 
sé einstaklingsbundið vandamál fatlaðs fólks og dregur athyglinni að þeim þáttum í 
umhverfinu sem hindra samfélagsþátttöku. Þennan skilning hefði víða mátt samþætta 
betur í framkvæmdaáætluninni og setja inn ákvæði um hvernig greina megi þær hindranir 
sem fatlað fólk verður fyrir og fjarlægja þær.

Dæmi um þetta er liður B. Atvinna (bls. 5-6). Þar er fjallað um ýmis atriði sem eru til 
þess fallin að auka atvinnuþátttöku og virkni fatlaðs fólks. Þar er sagt „Verkefni hafi það
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markmið að gera vinnustaði aðgengilega, styðji við fatlað fólk á almennum vinnumarkaði 
og auki aðgengi þess að almennum vinnumarkaði.“ Þetta eru jákvæð atriði en hér hefði 
þurft að leggja áherslu á verkefni sem greina hindranir á vegi fatlaðs fólks á vinnumarkaði; 
hindranir sem koma í veg fyrir virkni og atvinnuþátttöku. Stuðningur við fatlað fólk á 
vinnumarkaði er að sjálfsögðu mikilvægur en ef hindranir eru enn til staðar er hætta á að 
stuðningur við einstaklinga skili ekki tilætluðum árangri. Þetta er aðeins eitt dæmi um 
hvernig áherslan í framkvæmdaáætluninni hefður þurft að taka meira mið af nýjum 
skilningi á fötlun þar sem lögð er áherslu á að greina þá þætti í umhverfinu sem hindra 
þátttöku fatlaðs fólks á fjölmörgum sviðum.

Yfirskrift framkvæmdaáætlunarinnar

Lagt er til að núverandi yfirskrift „EITT SAMFÉLAG FYRIR ALLA“ verði 
endurskoðað. Þessi yfirskrift er ekki í samræmi við nýja mannréttindaáherslu í málefnum 
fatlaðs fólks eins og hún birtist í Samningi SÞ. Slagorðið „eitt samfélag fyrir alla“ var 
talsvert notað á Norðurlöndum og víðar eftir 1980 til að endurspegla þáverandi áherslur á 
lokun sólahringsstofnana og annarra aðgreindra úrræða fyrir fatlað fólk, og kröfur um að 
fatlað fólk ætti rétt á samfélagsþáttöku á borð við aðra. Í dag er þetta slagorð orðið að 
þreyttum og innantómum frasa í hugum margra. Lagt er til að fundin verði ný yfirskrift 
fyrir framkvæmdaáætlunina sem endurspeglar betur þær nútímaáherslur sem eiga að liggja 
henni til grundvallar.

I. Stefna í málaflokki fatlaðs fólks 2012-2020

Í þessum hluta þingsályktunartillögunnar eru talin upp nokkur lykilatriði um forsendur 
framkvæmdaáætlunarinnar s.s. „Íslenskt samfélag byggist á virðingu fyrir fjölbreytileika 
og viðurkenningu á fötluðu fólki sem hluta af mannlegum margbreytileika og mannlegu 
eðli“ og að „Fötluðu fólki verði tryggt jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra 
þjóðfélagsþegna og sköpuð skilyrði til eðlilegs lífs“ og áhersla á að „Fatlað fólk hafi sama 
rétt og aðrir íbúar landsins til að halda mannlegri reisn og njóta sjálfræðis, jafnréttis og 
samstöðu.“

Allt eru þetta lofsverð atriði og fagrar yfirlýsingar. Hins vegar má benda á að ákvæði um 
að fatlað fólk skuli búi við jafnrétti, sambærileg lífskjör, geti lifað eðlilegu lífi og tekið 
þátt í samfélaginu á borð við aðra hafa verið í markmiðsgrein laga um málefni fatlaðra frá 
árinu 1983 (og reyndar einnig í lögum um aðstoð við þroskahefta frá árinu 1979) án þess 
að þessum markmiðum hafi verið náð. Það er ekki traustvekjandi að endurtaka, 
gagnrýnislaust, þessar markmiðsgreinar. Til grundvallar stefnu í málaflokknum þarf að 
liggja ýtarleg greining á aðstæðum fatlaðs fólks og þeirri mismunun og misrétti sem það 
býr við -  og skýra sem best hvernig framkvæmdaáætlunin skuli vinna að því að leiðrétta 
misréttið.

Það er einkum tvennt sem gagnrýnt er í þessum hluta þingsályktunartillögunnar.

1. Af framsetningu textans mætti ætla að hér birtist stefna í málefnum fatlaðs fólks 
enda segir í athugasemdum við tillöguna (bls. 19) að „Í þingsályktuninni birtist 
annars vegar stefna í málaflokknum og hins vegar framkvæmdaáætlun sem byggist 
á stefnunni.“ Ekki verður séð að þær fáu málsgreinar sem hér eru settar fram geti 
gegnt hlutverki stefnu í málefnum fatlaðs fólks.
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Reyndin er sú að engin samþykkt stefna er til í þessum málaflokki, eins og 
Ríkisendurskoðun benti á í skýrslu sinni árið 2010. (Á heimasíðu 
velferðarráðuneytisins er þó að finna ósamþykkta heildarstefnu til 2016.)

Lagt er til að sett verði inn í framkvæmdaáæltunina ákvæði sem kveður á um að 
unnin verði heildarstefnumótun í málaflokknum. Í raun ætti slík stefna að vera 
grundvöllur að framkvæmdaáætlun eins og þeirri sem hér er fjallað um -  og ætti 
jafnframt að liggja til grundvallar heildarendurskoðun laga um málefni fatlaðs 
fólks sem kveðið er á um í þingsályktunartillögunni.

2. Talsvert er um endurtekningar á lykilsetningum (t.d. um jafnrétti, mannréttindi, 
mannfrelsi og samfélagsþátttöku) í þessum stutta kafla. Eins og fram kemur í 
athugasemdum við þingsályktunartillöguna þá hafði starfshópurinn sem vann 
tillögurnar mikilvæg gögn til hliðsjónar í vinnu sinni (sjá bls. 19), m.a. núverandi 
lög um málefni fatlaðs fólks (nr.59/1992), Samning SÞ, Skýrslu 
Ríkisendurskoðunar frá 2010, stefnu og aðgerðir Norðurlanda og 
Evrópusambandsins. Ef grannt er skoðað þá eru margar setningar í þessum kafla 
fengnar úr ofangreindum gögnum (sumar orðréttar og án tilvísunar). Afleiðingin er 
sú að textinn virkar sundurlaus og endurtekningasamur. Þennan texta þarf að vinna 
betur til að hann verði heildstæður.

Þá er óljóst er af hverju „stefnan“ er 2012-2020 (en ekki 2014 eins og framkvæmda- 
áætlunin).

II. Framkvæmdaáætlun í málaflokki fatlaðs fólks 2012-2014

Í þessum lið eru talin upp þau málasvið sem framkvæmdaáætlunin nær til. Það vekur 
athygli að val á málasviðum er sótt til framkvæmdaráætlunar Evrópusambandsins í 
málefnum fatlaðs fólks European Disability Strategy 2010 -  2020: A Revewed 
Commitment to a Barrier-Free Europe (Sjá á http://eur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:EN:PDF).

Í ESB áætluninni eru talin upp eftirfarandi málasvið: Aðgengi, Þátttaka, Jafnrétti, Atvinna, 
Menntun og þjálfun, Félagsleg vernd, Heilsa, og Utanríkisstefna (External action). Í 
íslensku þingsályktunartillögunni eru talin upp sömu málasvið að því undanskyldu að 
flokkurinn Ímynd og fræðsla kemur í stað Utanríkisstefnu (External action, sem felst í 
stuttu máli í því að í samskiptum við önnur lönd og í þróunaraðstoð muni ESB gæta 
mannréttinda fatlaðs fólks). Auk þess er hugtakinu Sjálfstætt líf bætt við málasviðið 
Félagsleg vernd.

Það sem greinir að framsetninguna á stefnu ESB og framkvæmdaáætlunina íslensku er að 
ESB áætlunin er mun ítarlegri en helstu markmið hennar eru að valdefla fatlað fólk og 
fjarlægja hindranir í vegi þess að fatlað fólk geti verið virkir þegnar í Evrópu.

Íslenska framkvæmdaáætlunin telur upp fjölda mikilvægra málasviða og margar greinar 
áætlunarinnar eru tímabærar og brýnar í framkvæmd. Hins vegar gerir stuttaraleg 
framsetning margra þeirra að verkum að erfitt getur verið að framfylgja þeim.

Mun ýtarlegri framsetning væri hjálplegri fyrir sveitarfélög, þjónustusvæði og aðra aðila 
sem eiga að annast framkvæmdina. Má þar t.d. nefna málasviðið Aðgengi, sem er ákaflega
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mikilvægt svið en flókið í framkvæmd. Þetta eina svið hefði þurft ítarlega skýrslu og 
framkvæmdaáætlun á borð við þá sem Norðmenn hafa samþykkt (sjá Norge universelt 
utformet 2025: Regeringens handlingsplan for universell utforming og ökt tigjengelighet 
2009-2013 á slóðinni
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Planer/2009/Norge%20universelt%20utformet%2
02025%20web%20endelig.pdf)

Til hverra nær áætlunin -  hverjir eru „fatlað fólk“

Í alþjóðlegri umfjöllun um fatlað fólk, t.d. hjá Sameinuðu þjóðunum, Alþjóða 
heilbrigðismálastofnuninni og Evrópusambandinu (sjá t.d. World Report on Disability 
(2011) á slóðinni http://www.who.int/disabilities/world report/2011/accessible en.pdf ) er 
gert ráð fyrir að fatlað fólk sé nálægt15% íbúa jarðar og að þetta hlutfall fari hækkandi 
með hækkandi aldri þjóða heims. Stefnumótun á alþjóðavettvangi gengur út frá þessum 
fjölda.

Í fyrirliggjandi framkvæmdaáætlun er hins vegar gengið út frá mun þrengri hóp fatlaðs 
fólks og einungis virðist miðað við þá sem hafa notið úrræða þjónustulaganna, sem er um 
1% þjóðarinnar (samkvæmt óstaðfestri stefnumótun á heimasíðu velferðarráðuneytisins) 
en þetta er sá hópur sem lá til grundvallar úrtaki í rannsókn Félagsvísindastofnunar um 
stöðu fatlaðs fólks og þjónustu við það við flutning málaflokksins til sveitarfélaga (2011) 
og vísað er til í athugasemdum við þingsályktunartillöguna (bls. 19).

Þetta misræmi -  og hin þrönga skilgreining á því hvaða hópur er „fatlað fólk“ -  hefur 
áhrif á stefnu og framkvæmd í málaflokknum því íslenska framkvæmdaáætlun beinist 
fyrst og fremst að litlum hópi fatlaðs fólks. Þetta dregur athyglina frá því að fatlað fólk er 
mun fjölmennari og fjölbreyttari hópur en framkvæmdaáætlunin beinist að -  og er stærsti 
minnihlutahópurinn í íslensku samfélagi.

Eftirlit með framkvæmdum og mat á árangri þeirra

Í Samningi SÞ er skýrt kveðið á um (í grein 33) að eftirlit með innleiðingu og framkvæmd 
Samningsins skuli vera í höndum sjálfstæðra og óháðra eftirlitsaðila -  annarra en þeirra 
sem sjá um framkvæmd og þjónustu. Það sama á við um eftirlit og mat á framkvæmda- 
áætluninni í fyrirliggjandi þingsályktunartillögu. Lagt er til að eftirlit með framkvæmdum 
og mat á árangri verði í höndum óháðra aðila og ekki í höndum velferðarráðuneytis, 
annarra ráðuneyta, þjónustusvæða og sveitarfélaga eins og fyrirliggjandi tillaga gerir ráð 
fyrir (sjá bls.2).

Það er grundvallaratriði vandaðrar stjórnsýslu að framkvæmdaaðilar hafi ekki eftirlit með 
eigin athöfnum. Eftir efnahagshrunið hefur verið kallað eftir vandaðri vinnubrögðum við 
stjórnsýslu, ekki síst þykja eftirlitsaðilar hafa brugðist. Skýrsla Ríkisendurskoðunar 
gagnrýnir þennan þátt (eftirlitshlutverk ráðuneytisins og upplýsingaöflun um stöðu 
málaflokksins) sérstaklega í skýrslu sinni frá 2010. Mikilvægt er að bregðast við þessari 
gagnrýni með viðunandi hætti í framkvæmdaáætluninni og kveða þar á um óháða og 
sjálfstæða eftirlitsaðila.
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Valfrjáls bókun Samnings SÞ

Hvergi fram í framkvæmdaráætluninni hvort stefnt sé að því að fullgilda valfrjálsa bókun 
Samnings SÞ. Lagt er til að ákvæði um fullgildingu hennar verði sett inn í áætlunina.

III. Einstök málasvið framkvæmdaáætlunarinnar

Í þessari umsögn verður ekki fjallað um einstök málasvið. Þess í stað er fjallað almennt 
um þau -  annars vegar um markmiðsgreinar málasviðanna og hins vegar um málsviðin í 
heild sinni og gerð almenn tillaga um hvernig megi endurskoða þau.

Um markmiðsgreinar einstakra málasviða

Í þingsályktunartillögunni er lagt til að Alþingi álykti um markmið einstakra málasviða. 
Þessi markmið eru oft sett fram í formi almennra fullyrðingar sem kveða á um mikilvæg 
réttindi fatlaðs fólks. Þessar fullyrðingar eru margar hverjar ákaflega mikilvægar en 
sökum þess hvað þær eru almennar getur reynst erfitt að líta á þær sem bindandi markmið. 
Margar markmiðsgreinar kveða einnig á um atriði sem allt fólk á að hafa óskoraðan rétt til 
óháð því hvort það er fatlað eða ekki.

Lagt er til að Alþingi álykti um að óviðunandi sé að fatlað fólk búi við mismunun. 
Jafnframt móti Alþingi stefnu um lagasetningu sem bannar mismunun á grundvelli 
fötlunar og kveði á um sértækar aðgerðir til að sporna við mismunun. Þá mætti huga að 
því hvort rétt sé að stofna embætti umboðsmanns fatlaðs fólks og/eða aðra sjálfstæða 
eftirlitsaðila með málaflokknum eins og tíðkast í nágrannalöndum okkar. Með þessum 
aðgerðum væri unnt að skilgreina með hvaða hætti unnt er að aðlaga almenn 
mannréttindaákvæði að aðstæðum ólíkra hópa fatlas fólks á Íslandi, en það er einmitt það 
sem Samningur SÞ gerir.

Um einstakar greinar framkvæmdaáætlunarinnar

Einstakar greinar í framkvæmdaályktuninni eru mikilvægar og horfa til bóta í málefnum 
fatlaðs fólks. Hins vegar eru margar hverjar svo stuttaralegar eða almennar að erfitt getur 
reynst að koma þeim í framkvæmd. Þá er rétt að benda á að markmið einstakra greina, 
ákvæði um framkvæmd þeirra og mæling á árangri fer oft ekki saman. Þetta þyrfti að 
endurskoða til að gera framkvæmdaaðilum auðveldara að vinna í samræmi við áætlunina.

Lokaorð

Í umsögn þessari hefur starfsfólk Rannsóknaseturs í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands 
einkum einbeitt sér að grundvallaratriðum varðandi Tillögu tilþingsályktunar um 
framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014. Ekki hefur verið fjallað um 
einstakar greinar nema í formi almennra ábendinga um hvernig megi skerpa þær og gera 
auðveldari í framkvæmd. Ef óskað er getur starfsfólk komið með ýtarlegar ábendingar um 
einstaka greinar eða aðra þætti þingsályktunartillögunnar.

Virðingarfyllst - fyrir hönd Rannsóknaseturs í fötlunarfræðum

Rannveig Traustadóttir prófessor og forstöðumaður
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