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Efni: Umsögn - Tillaga til þingsályktunar um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks, 180. mál.

Barnaverndarstofa vísar til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 7. mars 2016, þar sem stofunni var gefið tækifæri 
á að gefa velferðarnefnd Alþingis umsögn um tillögu til þingsályktunar um samning Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks, 180. mál. Þakkar Barnaverndarstofa fyrir að fá tækifæri til þess að tjá sig um tillöguna.

Barnaverndarstofa telur það jákvætt ef samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks verður fullgiltur 
hér á landi. Barnaverndarstofa vill þó leyfa sér að benda á tvö atriði sem hafa þarf í huga í tengslum við 
fullgildinguna.

Annars vegar telur Barnaverndarstofa mikilvægt að Alþingi hugi sérstaklega að því að fullgildin samningsins 
hefur víðtæk áhrif auk þess sem það mun að skapa miklar væntingar í samfélaginu verði hann fullgiltur. Horfir 
Barnaverndarstofa í þessu sambandi á að fjölmörg ákvæði samningsins fjalla um rétt einstaklinga til þjónustu 
með einum eða öðrum hætti og brýnt er að samhliða fullgildingu verði lagt í vinnu við að útfæra hvaða lögum 
þarf að breyta svo þau verði í samræmi við ákvæði samningsins eða hvort samningurinn kallar á breytta 
framkvæmd innan stjórnsýslunnar.

Hvað varðar þjónustu við börn þá telur Barnaverndarstofa ljóst að börn með fötlun og/eða glíma við flókinn og 
margþættan vanda fá ekki alltaf fullnægjandi þjónustu hér á landi og Ísland væri því ekki að uppfylla 
skuldbindingar sínar samkvæmt samningnum yrði hann fullgiltur í dag. Í einhverjum tilvikum er óljóst hvaða 
stjórnvöld eiga að sinna tiltekum verkefnum og þegar sú skylda er skýr þá eru vísbendingar um að stjórnvöld 
skorti fjármuni til þess að sinna þeim verkefnum með fullnægjandi hætti. Í þessu sambandi er t.a.m. nauðsynlegt 
að mynduð verði stefna um það hvernig á að þjónusta þau börn sem vegna fötlunar, geðrænna vandamála eða 
sambærilegs vanda geta ekki búið hjá foreldrum sínum, farið verði í nauðsynlegar lagabreytingar til þess að 
skjóta styrkum stoðum undir lögmæti slíkra vistana og skýrt sé á hvaða hendi þær eiga að vera.

Hins vegar telur Barnaverndarstofa nauðsynlegt að benda á að fullgilding samningsins mun ekki í öllum 
tilvikum breyta stöðu fatlaðra einstaklinga hér á landi, t.d. innan barnavendarkerfisins. Mikilvægt er að hafa í 
huga að foreldrum verði aldrei mismunað vegna fötlunar sinnar og börn tekin af heimili sínu einungis vegna þess 
að foreldrar þeirra eru fatlaðir. Hins vegar koma öðru hveiju upp mál þar sem fötlun einstaklinga hefur þær 
afleiðingar í för með sér að þeir geta ekki sinnt sínum uppeldisskyldum með fullnægjandi hætti og ekki tekst að 
bæta uppeldisaðstæður barna með stuðningi barnaverndaryfirvalda. Í slíkum tilvikum er mikilvægt að mismuna 
ekki þeim börnum sem málin varða og grípa til fullngægjandi ráðstafana til þess að tryggja þeim þá umönnun og 
vernd sem þau þarfnast og eiga rétt á. Fullgilding samningsins mun ekki breyta þeim skyldum 
barnaverndaryfirvalda að líta alltaf fyrst og fremst til hagsmuna og þarfa þeirra barna sem umræðir hverju sinni.

Barnaverndarstofa veitir velferðarnefnd Alþingis fúslega allar nánari upplýsingar og skýringar sem þörf er á 
verði óskað eftir því og er reiðubúin að mæta á fund nefndarinnar verði þess óskað.
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