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Efni: Umsögn Öryrkjabandalag Íslands um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu 
samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þingskjal 183 -  180. mál.

Almennt um þingsályktunartillöguna

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) fagnar því að gengið sé á eftir því að fullgilding á samning 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SRFF) og er sammála því að tímabært sé að stíga 
skrefið til fulls. ÖBÍ áréttar að eftirfarandi athugasemdir sem settar verða fram í þessari umsögn 
réttlæta samt ekki að komið verði í veg fyrir fullgildingu. Athugasemdirnar er settar fram til 
þess að ítreka mikilvægi þess að rétt hugmyndafræði sem samningurinn byggir á sé höfð að 
leiðarljósi við frekari vinnu í aðlögunarferlinu. ÖBÍ bindur vonir við að samningurinn verði 
fullgiltur hið fyrsta.

Almennt um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

Fatlað fólk er stærsti minnihlutahópur heims og er áætlað að um 650 milljónir manna séu með 
einhvers konar fötlun. Þessi hópur mætir bæði lítilsvirðingu og vanmati og er ýtt lengst út á 
jaðarinn. Þrátt fyrir að margir mannréttindasáttmálar hafi breytt lífi margra sem tilheyra 
minnihlutahópum til hins betra með aukinni vernd, hefur fatlað fólk staðið fyrir utan þá 
framþróun og breytingu. Óháð mannréttinda- eða fjárhagsstefnum ríkja, þá eru fatlað fólk sá 
hópur sem síst nýtur mannréttinda sinna. Sífellt er komið í veg fyrir að fatlað fólk fái notið 
sömu tækifæra til jafns við aðra eins og að lifa sjálfstæðu lífi og taka virkan þátt í samfélaginu.

SRFF svarar kalli alþjóðasamfélagsins um að afmá þurfi og eyða allri mismunun, útilokun og 
sviptingu mannlegrar reisnar sem tíðkast hefur í alda raðir gegn fötluðu fólki. Samningurinn 
tryggir að allt fatlað fólk fái notið sömu réttinda og tækifæra til jafns við aðra og er vert að taka 
fram að hann var saminn með fullri og beinni aðild fatlaðs fólks. Hann byggir á réttindum sem 
þegar eru viðurkennd í öðrum mannréttindasáttmálum og bætir því ekki við nýjum réttindum 
heldur aðlagar þau og útfærir að raunveruleika fatlaðs fólks. Grundvallaratriði og markmið 
SRFF er að finna í 1. gr. en þar segir: „Markmiðið með samningnum er að stuðla að því að
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fatlað fólk njóti allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra, jafnframt því að 
vernda og tryggja slík réttindi og frelsi og að auka virðingu fyrir meðfæddri göfgi þess^.1

Með samningnum viðurkenna aðildarríki fatlað fólk sem virka borgara og samfélagsþegna en 
ekki sem óvirka þiggjendur góðgerðar og velferðar. Það er því mikilvægt að skilningur sé fyrir 
hendi að mannréttindaáhersla SRFF felur í sér gagnrýni á velferð og forsjárhyggju. Enn 
mikilvægara er að endurskoða hvað felst í merkingu hugtaksins „velferð“ þegar því er beitt í 
tengslum við fatlað fólk. Þá er jafnframt mikilvægt að hafa í huga að SRFF viðurkennir „að 
fötlun er hugtak sem þróast og að fötlun verður til í samspili fólks með skerðingar og umhverfis 
og viðhorfa sem hindra fulla og virka samfélagsþátttöku til jafns við aðra“ (e-liður formála 
SRFF) og að samningurinn krefst „virðingar fyrir fjölbreytileika og viðurkenningar á fötluðu 
fólki sem hluta af mannlegum margbreytileika og mannkyni (d-liður, 3. gr. SRFF). Það er því 
nauðsynlegt að gæta vel að þessu við alla stefnumótun, reglugerð og við gerð löggjafar er varðar 
fatlað fólk. Ein af grundvallarskyldum aðildarríkja er að löggjöf þeirra tryggi þau réttindi og 
skyldur sem samningurinn kveður á um. Jafnframt hvílir sú skylda á stjórnvöldum að hafa fatlað 
fólk, hagsmunasamtök þeirra, talsmenn þeirra og sérfræðinga í málaflokknum, með í ráðum 
þegar unnið er í aðlögunarferli við fullgildingu samningsins og við áætlanagerð og stefnumótun 
almennt.

Athugasemdir við einstakar greinar samningsins

5. gr. -  Jafnrétti og bann við mismunun
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kallar eftir því að aðildarríki setji 
almenn lög sem kveða á um bann við mismunun. Slíku hefur verið háttað í öllum þeim löndum 
sem við annars berum okkur saman við. Ekki er nóg að vísað sé til jafnræðisreglu 65. gr. 
stjórnarskrár lýðveldisins Íslands í þessu samhengi. Má í þessu sambandi vísa til tilskipunar 
Evrópusambandsins frá árinu 2000 (2000/78)2 um jafnan rétt á vinnumarkaði og banni við 
mismunun á grundvelli fötlunar og annarra mismununar þátta. Það er virkilega mikilvægt að 
löggjöf um bann við mismunun verði komið á svo fatlað fólk fái notið jafnra tækifæra á við 
aðra.

6. gr. -  Fatlaðar konur
Það er ekki að ástæðulausu að sérstakt ákvæði um vernd og réttindi fatlaðra kvenna finnst í 
SRFF. Fatlaðar konur verða fyrir margþættri mismunun, þ.e. á grundvelli fötlunar og kyns, 
aðrar mismununar ástæður koma einnig til. Þá er það jafnframt staðreynd að fatlaðar konur sæta 
margþættu ofbeldi; líkamlegu, andlegu, kerfis- og stofnanabundnu. Félagsleg einangrun getur 
hindrað fatlaðar konur í að leita sér aðstoðar eða stuðnings. Því er mikilvægt að koma til móts 
við þá vernd sem ákvæðið felur í sér og nægir því alls ekki að vísa í lög nr. 10/2008 um jafna 
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla eins og gert er í vinnuskjali innanríkis- og 
velferðarráðuneytis varðandi aðlögunarferli samningsins. Að svo stöddu tryggja lög um málefni 
fatlaðs fólks, nr. 59/1992 eða lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011, engan veginn

1 Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks: https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2013/CRPD- 
islensk-thyding—lokaskjal.pdf
2Council Directive 2000/78/EC, General Frameworkfor Equal Treatment in Employment and Occupation, sjá: http://eur- 
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
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þá vernd sem kveðið er um í ákvæðinu sem segir í 2. mgr. 6. gr. SRFF að aðildarríki skulu gera 
allar viðeigandi ráðstafanir til þess að tryggja fullan þroska, framgang og valdeflingu kvenna í 
þeim tilgangi að þau mannréttindi og það grundvallarfrelsi sem sett eru fram í samningnum séu 
tryggð.
Fyrir liggur ítarleg rannsókn frá árinu 2013 sem gerð var af Félagsvísindastofnun Háskóla 
Íslands og Rannsóknarsetri í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands fyrir Velferðarráðuneytið um 
Ofbeldi gegn fötluðum konum3. Í rannsókninni er að finna ítarlegar tillögur að úrbótum sem 
m.a. miða að því að endurskoða þurfi starfsemi, vinnulag og eftirlit á stofnunum/sambýlum 
fyrir fatlað fólk, búsetuúrræðum fatlaðs fólks almennt og frekari rannsóknum á lagasetningum.

8. gr. -  Vitundarvakning
Til þess að stuðla að bættu viðhorfi samfélagsins varðandi fatlað fólk er nauðsynlegt að halda 
áfram verkefnum sem fela í sér vitundarvakningu sem eru til þess fallin að afmá fordóma 
gagnvart fötluðu fólki.

9. gr. -  Aðgengi
Aðgengi er mannréttindi, sjálfstætt líf, samfélagsleg þátttaka, að komast frjáls leiða sinna, að 
geta tekið á móti upplýsingum og komið frá sér upplýsingum falla m.a. þar undir. Mikilvægt er 
að þessi atriði séu höfð að leiðarljósi við stefnumótun, áætlanagerð, reglugerðir og lagasetningu. 
Jafnframt þarf að hafa að leiðarljósi að hindrunum og tálmunum sé útrýmt. Sé hið efnislega 
umhverfi, samgöngur, tækni, þjónusta og upplýsingar ekki aðgengilegt öllum gæti það falið í 
sér einangrun og eða útilokun, sem er þekkt vandamál hjá fötluðu fólki. Viðeigandi ráðstafanir 
þurfa því að vera til staðar svo þetta ákvæði sé uppfyllt.

10. gr. -  Réttur til lífs
Það skýtur skökku við að á sama tíma og aðlögunarferli vegna fullgildingar SRFF á sér stað séu 
fóstureyðingar enn heimilar að uppfylltum skilyrðum skv. lögum um ráðgjöf og fræðslu 
varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, nr. 25/1975, sjá
1.mgr. 9. gr., b-lið 2. mgr. 9. gr. eða 10. gr. þessara laga. Í 10. gr. SRFF er skýrt kveðið á um 
að aðildarríkin árétta að sérhver mannvera eigi meðfæddan rétt til lífs og skulu gera allar 
nauðsynlegar ráðstafanir til þess að tryggja að fatlað fólk fái notið þess á virkan hátt til jafns 
við aðra, sjá einnig meginreglur 3. gr. SRFF. Undanfarin misseri hafa fósturskimanir verið í 
umræðunni og er staðreyndin sú að opinber stefnumótun um fósturskimanir (þá í flestum 
tilvikum vegna Downs-heilkennis) og fóstureyðingar á þeim grundvelli ekki læknisfræðileg 
ákvörðun heldur pólitísk og samfélagsleg. Með tilliti til skuldbindinga íslenskra stjórnvalda við 
aðra mannréttindasáttmála er ljóst að framkvæmd fósturskima og fóstureyðingar á þeim 
grundvelli brjóta gegn þessum alþjóðlegu skuldbindingum. Jafnframt verður að teljast svo að 
heimild til fóstureyðinga vegna þess eins að fóstur er með Downs-heilkenni byggir á afar 
veikum lagalegum grundvelli.

3 Ofbeldi gegn fötluðum konum. Skýrsla unnin fyrir Velferðarráðuneytið, sjá: 
https://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/ofb_fatladar-konur-skyrsla_mai2013 .pdf
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12. gr. -  Réttarstaða til ja fns við aðra
Í fyrrgreindri tillögu um þingsályktun segir um 12. gr. SRFF að lögræðislögum hafi verið breytt 
með lögum nr. 84/2015 til að gæta samræmis við 12. gr. SRFF og að jafnframt sé ekki þörf á 
að breyta lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk.

Í 12. gr. SRFF er kveðið á um réttarstöðu fatlaðs fólks til jafns við aðra. Mikilvægt er að efni 
og inntak greinarinnar sé lesið með öðrum ákvæðum samningsins, t.d. 5. gr. sem fjallar um 
jafnrétti og bann við mismunun, ýtir það enn frekar undir mikilvægi þess að sett verði almenn 
lög um bann við mismunun. Áhersla samningsins er á sjálfstæði og sjálfræði fatlaðs fólks, þ.m.t. 
rétt þess til að taka eigin ákvarðanir, sjá t.d. í n-lið formálsorða SRFF jafnframt má finna sömu 
áherslur í 19. gr. SRFF um sjálfstætt líf án aðgreiningar og í meginreglum samningsins, sbr. a- 
lið 3. gr.

Meginreglan er sú að allar manneskjur eigi að standa jafnar gagnvart lögum, þ.e. verið aðilar 
að lögum (e. persons before the law) slíkt felur m.a. í sér að geta átt rétt og borið skyldur lögum 
samkvæmt, notið verndar samfélagsins og nýtt sér stofnanir réttarkerfisins.

Með viðurkenningu á stöðu fólks sem aðilar að lögum er átt við að hver einstaklingur búi við 
tiltekna réttarstöðu í lagalegum skilningi á grundvelli lögformlegrar mennsku sinnar (e. legal 
capacity) sem er forsenda þess að lögformlegt hæfi hennar sé viðurkennt. Lögformlegt hæfi 
eða geta til þess að vera aðili að lögum kallast rétthæfi (e. capacity to be a holder o f  rights) og 
felur það í sér að allir menn geti átt réttindi og borið skyldur. Rétturinn til þess að njóta og 
krefjast opinberrar hagsmunaverndar felst í rétthæfinu.

Gerhæfi (e. capacity to be an actor under the law) felur í sér lögformlega „getu“/“hæfi“ 
einstaklings til þess að ráða sér og réttindum sínum sjálfur á eigin forsendum. Gerhæfið er því 
heimild manna til að ráðstafa réttindum sínum sjálfir og til að takast á hendur skuldbindingar í 
eigin nafni. Samkvæmt bakgrunni og efni ákvæðisins þýðir lögformlegt hæfi hér ekki einungis 
að hafa ákveðin réttindi heldur jafnframt að ráðstafa og fara með þessi réttindi. Íslenska þýðing 
samningsins vísar hins vegar einungis til gerhæfisins, sem er ekki bara þröng túlkun heldur 
röng.

Tillaga ÖBÍ:

Lagt er til að leiðrétt verði íslenska þýðing samningsins þar sem hún vísar einungis til 
gerhæfisins en þar vantar rétthæfi.

Í maí árið 2014 fjallaði sérfræðinganefnd samningsins um inntak og efni 12. gr. hans með 
almennum athugasemdum4 vegna túlkunar á lögformlegu hæfi (e. legal capacity). Ein af 
niðurstöðum sérfræðinganefndarinnar var að inntak hugtaksins lögformlegt hæfi nái bæði til 
rétthæfis og gerhæfis. Þá ítrekar nefndin jafnframt að sú skylda hvíli á herðum aðildarríkja að 
gera bæði viðeigandi og árangursríkar ráðstafanir til að tryggja þennan rétt. Þá fjallaði nefndin

4 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Comment No. 1, Article 12: Equal Recognition before the 
law, sjá: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf7OpenElement
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um að afmá þyrfti fyrirkomulag um staðgengilskerfi, eða lögráðamannakerfi eins og hér tíðkast 
(e. substitute-decision-making) og innleiða fyrirkomulag sem byggir á stuðningskerfum (e. 
supported-decision-making), þ.e. aðgengi að stuðning fyrir þá sem sem þess þurfa svo þeir geti 
tekið eigin ákvarðanir á eigin forsendum. Þetta fellur undir 3. mgr. 12. gr. SRFF, þ.e. að veita 
viðeigandi og réttan stuðning. Mörg ríki, ef ekki flest, leggja hugtökin legal capacity og mental 
capacity (andlegt hæfi) að jöfnu. Það er engan veginn nærtækt þar sem hugtökin eru mjög ólík. 
Mental capacity á við hæfi/getu einstaklingsins til að taka ákvarðanir, en eðlilega er sá hæfileiki 
misjafn eftir einstaklingum. Í athugasemdum sínum tók nefndin af allan vafa um það að hvorki 
ætluð né raunveruleg skerðing á andlegu hæfi einstaklings réttlæti skerðingu á gerhæfi hennar. 
Þá ítrekar nefndin að þegar skert hæfi fatlaðs einstaklings er notað sem grundvöllur til 
ákvörðunartöku á lögræðissviptingu, sjálfræðissviptingu eða fjárræðissviptingu einu og sér, í 
stað þess að veita viðeigandi og réttan stuðning, sé það mismunun á grundvelli fötlunar og brjóti 
í bága gegn 12. gr. SRFF.

Staðreyndin er sú að þrátt fyrir þær breytingar sem gerðar voru á lögræðislögum nr. 71/1997, 
sbr. lög nr. 84/2015, þá samræmast þau ekki inntaki 12. gr. SRFF. Lögræðislögin heimila að 
fólk með fötlun sé svipt gerhæfi sínu á grundvelli 5. gr. laganna. Brýtur það þvert á markmið 
og tilgang samningsins og 12. gr. hans. Þá uppfylla lögræðislögin ekki þær kröfur sem 12. gr. 
SRFF kveður á um varðandi stuðning og önnur verndarsjónarmið. Lög um réttindagæslu fyrir 
fatlað fólk, nr. 88/2011, uppfylla heldur ekki að fullu þessar kröfur og skyldur sem lagðar eru á 
aðildarríki. Brýtur þetta því á mannréttindum fatlaðs fólks sem á í hve mestri hættu að vera 
svipt þessum mannréttindum sínum.

Tillaga ÖBÍ:

Fyrirmyndir af stuðningsmannakerfum sem uppfylla kröfur 12. gr. SRFF er að finna bæði í 
Svíþjóð5 og í Bresku Kólumbíu6. Þessi stuðningsmannakerfi þykja kannski ekki fullkomin en 
væri vel til þess fallin að nota sem fyrirmynd til að bæta núverandi fyrirkomulag.

13. gr. -  Aðgangur að réttarkerfinu
Titill ákvæðisins „Aðgangur að réttarkerfmu“ er rangt þýddur, en titillinn á ensku er Access to 
Justice. Í enskri þýðingu ákvæðisins segir:

1. States Parties shall ensure effective access to justice for persons with disabilities on an equal 
basis with others (leturbreyting undirritaðrar), including through the provision of procedural and 
age-appropriate accommodations, in order to facilitate their effective role as direct and indirect 
participants, including as witnesses, in all legal proceedings, including at investigative and other 
preliminary stages.

2. In order to help to ensure effective access to justice for persons with disabilities (leturbreyting 
undirritaðrar), States Parties shall promote appropriate training for those working in the field of 
administration of justice, including police and prison staff.

5 Zero Project, sjá: http://zeroproject.org/policy/sweden-2/
6 Breska Kólumbía, Representation Agreement Act, sjá: http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96405_01
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Það er mikilvægt að þýðing sé rétt svo markmið og tilgangur ákvæðisins nái fram að ganga. Þá 
er mikill munur á aðgengi að „réttarkerfi“ og aðgengi að „réttlæti“, en rétt þýðing er vissulega 
réttlæti. Með aðgengi að réttlæti felst m.a. að fatlaður einstaklingur getur komið kvörtunum eða 
ábendingum hvers konar á framfæri og það sé tekið trúanlegt. Miðað við stöðuna í dag er fatlað 
fólk sjaldan tekið trúanlegt í ferli sem snýr að kvörtunum eða ábendingum.

Tillaga ÖBÍ:

Að þýðingunni í 13. gr. SRFF verði breytt úr „Aðgengi að réttarkerfi“ í að „Aðgengi að réttlæti“ . 

19. gr. -  Að lifa sjálfstæðu lífi og án aðgreiningar í samfélaginu
Til þess að fatlað fólk geti notið eðlilegs lífs og verið virkir þátttakendur í samfélaginu þarf að 
lögfesta notendastýrða persónulega aðstoð (NPA). NPA er ein mikilvægasta þjónusta við fatlað 
fólk. Slík þjónusta er ekki ný af nálinni, þrátt fyrir að hún sé tiltölulega nýleg hér á landi, og er 
því mikilvægt að horfa til framkvæmdar, þekkingar og fyrirmynda sem til staðar eru í öðrum 
löndum. ÖBÍ kallar eindregið eftir því að réttur til NPA verði lögfestur þannig að allt fatlað fólk 
sem á slíkri þjónustu þarf að halda búi við jafnræði hvar sem það býr á landinu sem er ekki 
raunin í dag. Efla þarf jafnframt þjónustuna þannig að hún sé skýr valkostur í þjónustu við fatlað 
fólk.

Samantekt

Fatlað fólk er ekki einsleitur hópur og er sá hópur fólks sem er hve mest ólíkur innbyrðis. 
Mikilvægt er að hafa það í huga þegar unnið er að málefnum fatlaðs fólks. Hér að framan hafa 
verið gerðar athugasemdir á tilteknum ákvæðum SRFF. Þrátt fyrir að athugasemdir hafi ekki 
verið gerðar við öll ákvæði samningsins þarf engu að síður að hafa í huga að samningurinn 
byggir á þeim markmiðum þar sem allir fatlaðir einstaklingar eiga sama rétt og tækifæri til jafns 
við aðra. Á þetta við í öllum athöfnum daglegs lífs, við persónulegar aðstæður, á öllum stigum 
menntunar og á atvinnumarkaði. Nauðsynlegt er því að skilningur á hugmyndafræði 
samningsins sé til staðar þegar unnið er að breytingum til samræmis markmiðum og tilgangi 
hans. Mannleg reisn er hornsteinn allra mannréttinda og á það einnig við um fatlað fólk.

Samstarf og samráð við fatlað fólk, hagsmunasamtök þeirra, persónulega talsmenn og 
sérfræðinga í málaflokknum eru nauðsynleg til þess að viðeigandi breytingar og ráðstafanir geti 
átt sér stað í allri stefnumótun og áætlanagerð. Í þessu samhengi má vísa í nýútgefna skýrslu7 
Mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna (e. Human Rights Council) og Catalina Devandas 
Aguilar (Special Rapporteur on the Rights o f  Persons with Disabilities), þar sem fram kemur 
mikilvægi þess að samráð sé haft við fatlaðs fólks þar sem það er hvatt til þátttöku, 
hagsmunasamtök og samfélagið allt varðandi stefnumótun og framkvæmd.

Fræðsla og efling þekkingar á málefnum fatlaðs fólks, fötlun og hugmyndafræði er mjög brýn 
og á það sérstaklega við um þá sem koma að og starfa við málaflokkinn.

7 United Nations, General Assembly, Report o f  the Special Rapporteur on the Rights o f Persons with Disabilities, 
A/HRC/31/62/ (12. janúar 2016), sjá:
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ÖBÍ leggur ríka áherslu á að íslensk stjórnvöld stígi skuldbindingarskrefið til fullgildingar á 
samningi Sameinuðu þjóðanna sem allra fyrst svo mannréttindi fatlaðs fólks fái notið á Íslandi.

Ekkert um okkur án okkar.

Með vinsemd og virðingu,

Ellen Calmon 
Formaður ÖBÍ
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