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Efni: U m sögn  B S R B  um tillögu til þ in gsá lyk tu n ar um  fu llg ild in gu  sam n in gs Sam ein uðu  
þjóðan na um  réttindi fa tlaðs fólks, þingskjal 183 -  180. m ál.

BSR B  hefur fengið til umsagnar tillögu til þingsályktunar um samning Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks.

B SR B  fagnar framlagningu þessa máls og styður eindregið framgang þess. Bandalagið leggur 
ríka áherslu á að tryggt sé að allir búi við jafnrétti á vinnumarkaði. Það er ekki eingöngu 
jafnréttismál heldur einnig þjóðhagslega hagkvæmt. Það er því grundvallaratriði að við 
stefnumótun og áætlanagerð stjórnvalda að jafnræði sé haft að leiðarljósi og innlend löggjöf 
tryggi það markmið í reynd.

Fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks felur í sér innleiðingu 
sjálfsagðra mannréttinda í landsrétt og mikilvægt framfaraskref að því að tryggja jafnræði. 
Aðildarríki Sameinuðu þjóðanna eru 193 en þar af hafa 162 þeirra fullgilt samninginn sem er frá 
2006. Þá hafa öll þau ríki sem ísland ber sig einkum saman við fullgilt samninginn að 
undanskyldu Finnlandi.

B SR B  leggur jafnframt áherslu á að tekin verði til umtjöllunar og samþykkt frumvörp til laga um 
jafna meðferð á vinnumarkaði og jafna meðferð óháð kynþætti eða þjóðernisuppruna sem byggja 
á svonefndum mismunatilskipunum, þ.e. tilskipanir 2000/78/EB frá 27. Nóvember 2000, um 
almennar reglur um jafna meðferð á vinnumarkaði og í atvinnulífi og tilskipun 2000/43/EB frá 
29. júní 2000, um framkvæmd meginreglunnar um jafna meðferð manna án tillits til kynþáttar eða 
þjóðernis. Það er í besta falli sérkennilegt að land sem er meðal þeirra bestu í heimi hvað varðar 
jafnrétti kynjanna hafi enga almenna löggjöf sem tryggi jafnrétti í hvívetna - óháð því hver 
ástæða mismununar er. Hér á landi er eina ákvæði laga sem kveður á um jafnrétti allra, fyrir utan 
hvað varðar jafnrétti kynjanna, að finna í svonefndri jafnræðisreglu 65. gr. stjómarskrár 
lýðveldisins íslands nr. 33/1944. Þá er að frnna í lögum jafnræðisreglu sem gildir fyrir ríki og 
sveitarfélög, sbr. stjórnsýslulög nr. 37/1993.
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Þar sem mismunatilskipanirnar hafa ekki verið innleiddar hér er Ijóst að ekki er samræmi í 
íslenskum rétti gagnvart þeim rétti sem gildir innan Evrópusambandsins og því ekki tryggð 
einsleitni á innri markaði. Né er ísland í takt við alþjóðasamfélagið samkvæmt því sem áður segir 
varðandi fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

Fyrir hönd BSR B

Helga Jensaóttir 
framkvæmdastjóri
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