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Umsögn Rannsóknarseturs í fötlunarfræðum 
við Háskóla Íslands 

um
Frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði 

146. löggjafarþing 2016-2017. Þingskjal 568 — 435. mál.

Inngangur

I nýju frumvarpi félags- og jafnréttismálaráðherra um jafna meðferð á vinnumarkaði er lagt 
til að kveðið verði á um meginregluna um jafna meðferð á vinnumarkaði óháð kynþætti, 
þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, aldri, kynhneigð eða kynvitund, í 
íslenskri löggjöf. Frumvarpið er skrifað með hliðsjón af efni tilskipunar 2000/78/EB frá 27. 
nóvember 2000 um almennar reglur um jafna meðferð á vinnumarkaði og í atvinnulífi, og 
með hliðsjón af efni tilskipunar 2000/43/EB frá 29. júní 2000 um framkvæmd 
meginreglunnar um jafna meðferð manna án tillits til kynþáttar eða þjóðernis, þ.e. þess 
þáttar sem lýtur að vinnumarkaði.

Við fögnum því að þetta frumvarp skuli vera komið fram en hljótum að benda á að það eru 
17 ár síðan tilskipanirnar sem þær byggja á voru birtar. Aðildarríki ESB og EFTA hafa fyrir 
margt löngu innleitt þessar tilskipanir og því ljóst að íslensk stjórnvöld hafa dregið mjög úr 
hömlu að innleiða þessi mikilvægu ákvæði í íslensk lög.

Með frumvarpinu taka íslensk stjórnvöld mikilvægt skref í rétta átt að því að tryggja 
mannréttindi fatlaðs fólks og annarra þeirra sem frumvarpið nær til. Samkvæmt 2. gr. 
frumvarpsins er markmið þess að stuðla að jafnrétti og koma í veg fyrir mismunun á 
vinnumarkaði. Í þessari umsögn er sjónum einkum beint að ákvæðum frumvarpsins sem 
tengjast fötluðu fólki.
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Gagnrýni á vinnubrögð

Áður en lengra er haldið í umsögn þessari viljum við koma á framfæri alvarlegri gagnrýni á 
vinnubrögð við meðferð þessa máls og annarra skyldra mála (sjá lista hér fyrir neðan) sem 
lögð voru fram á Alþingi í síðasta mánuði og á síðustu stundu til að fá afgreiðslu á 
yfirstandandi þingi.

Dagana 28. apríl og 3. maí voru málin send út til umsagnar en hér er um að ræða fjögur 
viðamikil þingmál sem öll hafa afdrifarík áhrif á líf fatlaðs fólks. Þessi mál eru eftirfarandi:

a. Frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir (438. mál)
b. Frumvarp til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga (439. mál)
c. Frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði (435. mál)
d. Tillaga til þingsályktunar um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs 

fólks fyrir árin 2017-2021 (434. mál)

Einungis 10 dagar voru gefnir til umsagnar um öll þessi mál. Það blasir við að útilokað er að 
vinna að vandaðri umsögn um öll þessi mikilvægu og umfangsmiklu mál á svo skömmum 
tíma. Við á Rannsóknasetri í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands óskuðum eftir fresti til að 
veita umsagnir en á svari ritara velferðarnefndar mátti skilja að umsögnum mætti skila 
hvenær sem væri en vegna fárra þingfunda og nefndarfunda fram að þinglokum væri óljóst 
um afdrif þeirra umsagna sem skilað væri inn eftir umbeðinn umsagnarfrest.

Eins og ítrekað hefur verið bent á, hér á landi og á alþjóðavettvangi, er mikilvægt að 
fræðasamfélagið komi að undirbúningi að lagasetningum -  ekki síst laga sem marka 
tímamót eins og við á um flest þeirra þingmála sem hér um ræðir. Benda má á að um hálf öld 
er liðin síðan síðast var samþykkt tímamótalöggjöf um málefni fatlaðs fólks (Lög um aðstoð 
við þroskahefta, 1980 en lög um málefni fatlaðs fólks sem sett hafa verið eftir það byggja að 
uppistöðu til á þeim lögum og þeirri hugmyndafræði sem þar liggur til grundvallar). Okkur, 
fræðafólk innan fötlunarfræða í HÍ, hefur ekki verið boðin formleg aðild að undirbúningi 
ofangreindra þingmála á vinnslustigi í ráðuneytinu og erum því í fyrsta sinn að fá formlega 
aðkomu að því að tjá okkur um þau. Það skal þó tekið fram að við sátum einn fund innan 
ráðuneytisins um mál 434, Þingsályktunartillögu um stefnu og framkvæmdaáætlun í 
málefnum fatlaðs fólks 2017-2021, og veittum, að eigin frumkvæði, umsögn um það mál á 
undirbúningsstigi meðan það var enn í vinnslu innan ráðuneytisins. Sem leiðandi fræðafólk á 
sviði fötlunarfræða hér á landi þykir okkur brýnt að við fáum eðlilegt svigrúm til að vinna 
umsagnir um þá viðamiklu tímamótalöggjöf sem nú liggur fyrir Alþingi.

Við bendum jafnframt á að málefni fatlaðs fólks er viðkvæmt málasvið og mikilvægt að 
alþingismenn, ekki síður en umsagnaraðilar, fái svigrúm til að kynna sér þetta mjög svo 
sérhæfða svið. Ljóst er að ef ofangreind þingmál verða afgreitt á hraðferð gegnum þingið
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fyrir þinglok í nú vor þá er útilokað að alþingismenn, sem fæstir hafa sérþekkingu á þessum 
málaflokki, geti kynnt sér þau og tekið upplýsta afstöðu til afgreiðslu þeirra. Við lýsum eftir 
vandaðri vinnubrögðum og meiri metnaði af hálfu Alþingis við afgreiðslu þessara mála en hér 
virðist blasa við að verið viðhöfð.

Í ljósi þeirra þröngu tímamarka sem gefin er fyrir umsögn þessa er hér einungis fjallað um þá 
þætti sem okkur þykja skipta allra mestu.

Almennt um frumvarpið

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. frumvarpsins, munu lögin aðeins gilda um jafna meðferð 
einstaklinga á vinnumarkaði. Því er ljóst að mörg svið samfélagsins falla ekki undir gildissvið 
frumvarpsins. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SRFF) sem Alþingi 
samþykkti að fullgilda í september s.l. kveður hins vegar á um jafnrétti og bann við 
mismunun gegn fötluðu fólki á öllum sviðum samfélagsins og er því gildissvið sáttmálans 
mun víðtækari en gildissvið frumvarpsins. Til þess að samræma réttarvernd fatlaðs fólks hér 
á landi, og í því skyni að innleiða SRFF í íslensk lög, teljum við brýnt að víkka gildissvið 
fyrirliggjandi frumvarps þannig að það kveði á um jafnrétti og bann við mismunun á öllum 
sviðum samfélagsins. Ef það er ekki gert er brýnt að semja nýtt frumvarp sem kveður 
almennt á um jafnrétti og bann við mismunun. Þau lönd sem við viljum bera okkur saman við 
hafa þegar sett slík lög og flest fyrir margt löngu. Ísland er því aftarlega á merinni varðandi 
almenna mismununarlöggjöf.

Skilgreining og skilningur á fötlun (3. gr., 9. tölul)

Það vekur undrun og veldur áhyggjum að fötlun er skilgreind á mismunandi hátt í þremur 
af þeim fjórum þingmálum sem talin eru upp hér að framan -  tveimur frumvörpum (um jafna 
meðferð á vinnumarkaði og um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir) og 
þingsályktun (um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2017-2021). Öll 
þessi þingmál liggja nú fyrir Alþingi. Við teljum afar brýnt að samræmi sé í skilningi og 
skilgreiningu á grundvallarhugtakinu fötlun í þessum þingmálum og bendum á að eðlilegt 
er að styðjast við þann skilning á fötlun sem er í Samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks (SRFF) 
sem Alþingi fullgilti í september 2016. Það er að finna þann nýja skilning á fötlun sem 
stjórnvöld eru að innleiða í íslenska löggjöf. SRFF var samþykktur af Alsherjarþingi SÞ árið 
2006 og tók gildi árið 2008. ESB hefur fullgilt sáttmálann og hefur innleitt þann skilning á 
fötlun sem þar er að finna í sína stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks. Það er því 
óviðeigandi og í raun óviðunandi að gamall skilningur í eldri ESB tilskipunum (frá árinu 2000) 
skuli tekin upp í íslenska löggjöf.
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Í SRFF er horfið frá þeim einstaklingsbundna og læknisfræðilega skilningi að skerðing leiði af 
sér vandamál fatlaðra einstaklinga en þess í stað lögð áhersla á félagslega skilning á fötlun 
þar sem mikilvægi umhverfisins í að skapa fötlun einstaklingsins og hindra fulla 
samfélagsþátttöku er dregin fram. Í e-lið inngangsorða SRFF segir „að hugtakið fötlun þróast 
og að fötlun verður til í samspili fólks með skerðingar og umhverfis og viðhorfa sem hindra 
fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra". Ljóst er að hér er lög áhersla á 
félagslegan skilning á fötlun og að hindranir í umhverfinu skipti ekki síður máli við að skapa 
fötlun en skerðing viðkomandi einstaklings.

Í 1. gr. SRFF er talið upp hverjir falli undir sáttmálann. Í ákvæðinu segir: Til fatlaðs fólks teljist 
m.a. þeir sem eru með langvarandi líkamlega, andlega eða vitsmunalega skerðingu eða 
skerta skynjun og sem verða fyrir ýmis konar hindrunum sem geta komið í veg fyrir fulla og 
árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra." Hér er enn og aftur lög áhersla á mikilvægi 
samfélagslegra hindrana sem koma í veg fyrir fulla og árangursríka þátttöku til jafns við aðra, 
og ekki einblínt á skerðingu viðkomandi manneskju.

Í fyrirliggjandi frumvarpi til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði er hugtakið fötlun 
skilgreint í 9. tölul. 3. gr., en þar segir að fötlun sé varanlegt (sem er mun sterkara orðalag en 
„langvarandi" í 1. gr. SRFF) líkamlegt, andlegt eða vitsmunalegt ástand sem sé meðfætt eða 
síðar til komið og skerði virknigetu einstaklingsins. Líkt og sjá má ákvæðinu er þar ekkert 
fjallað um samfélagið, staðalmyndir, viðhorf til fatlaðs fólks, hindranir eða skyldu 
samfélagsins til þess að koma til móts við einstakling með skerðingu. Skilgreiningin á 
hugtakinu fötlun í frumvarpinu myndi falla betur að skilgreiningu sáttmálans ef athygli væri 
dregin að mikilvægi samfélagslegra hindrana, (þmt viðhorfa, fordóma og staðalmynda) og 
bent á mikilvægi þess að fjarlægja hindranir í umhverfi og samfélagi. Við þá breytingu mætti 
hafa til hliðsjónar þau ákvæði SRFF sem fjalla um fötlun, það er e-lið inngangsorða og 2. mgr. 
1. gr. hans. Sem dæmi væri hægt að skilgreina fötlun sem samspil fólks með skerðingar og 
þess umhverfis sem hann/hún býr í og hindrar fulla og árangursríka þátttöku í samfélaginu.

Þá teljum við að hugtakið fötlun dugi fyllilega sem þýðing á hugtakinu „disability" í enskri 
tungu og teljum óþarfi og jafnvel ruglandi að bæta við hugtakingu skertstarfsgeta, en það 
hugtak er ekki í upphaflegu ESB tilskipuninni frá 2000.

Viðeigandi aðlögun eða viðeigandi ráðstafnanir (10. gr.)

Í 10. gr. frumvarpi til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði er kveðið á um að 
atvinnurekandi skuli „gera viðeigandi ráðstafanir, sé þeirra þörf í sérstöku tilviki, til að gera 
fötluðum einstaklingi eða einstaklingi með skerta starfsgetu kleift að eiga aðgengi að og taka 
þátt í starfi, njóta framgangs í starfi eða fá þjálfun enda séu þær ráðstafanir ekki of 
íþyngjandi fyrir atvinnurekandann."
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Við viljum benda á að hér er enn á ferðinni ruglandi með ferð hugtaka. Í Samningi SÞ um 
réttindi fatlaðs fólks (SRFF) er kveðið á um skyldur aðildarríkjum til að tryggja að fötluðu fólki 
viðeigandi aðlögun, sbr. 3. tölul. 5. gr. þar sem kemur fram að ríki sem hafa fullgilt 
sáttmálann skuli, í því skyni að stuðla að jöfnuði og uppræta mismunun, gera allar viðeigandi 
ráðstafanir til að tryggja að fötluðu fólki standi viðeigandi aðlögun til boða. Ef ríki sinna ekki 
skyldu sinni til að veita viðeigandi aðlögun getur það falið í sér mismunun gegn fötluðu fólki 
sbr. skilgreiningu SRFF á mismunun vegna fötlunar í 2. gr. SRFF en þar segir m.a. að ef 
fötluðu fólki er neitað um viðeigandi aðlögun þá feli það í sér mismunun á grundvelli 
fötlunar.

Við teljum að mikilvægt sé að hafa samræmi í hugtaka- og orðnotkun varðandi 
grundvallaratriði í mannréttindum og leggjum því til að hugtakið viðeigandi aðlögun verð 
notað í 10. gr. frumvarpsins til að gæta samræmis í innleiðingu á ákvæðum SRFF í íslenska 
löggjöf.

Að lokum

Ljóst er að verði frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði að lögum mun það 
fela í sér mikla réttarbót í íslensku samfélagi. Með því væri ákveðnum hópum tryggð aukin 
vernd á sviði jafnréttis á vinnumarkaði. Af því sem hér hefur komið fram má leiða að 
frumvarpið sé að mestu leyti í samræmi við Sáttmála SÞ um réttindi fatlaðs fólks, sem 
stjórnvöld eru að innleiða og hlýtur því að liggja til grundvallar löggjöf sem snýr að fötluðu 
fólki. Því viljum við benda á mikilvægi þess að taka til nánari skoðunar þau atrið sem talin eru 
hér að framan, einkum breytingu á skilgreiningunni á fötlun þannig að hún verði í samræmi 
við hina félagslegu skilgreiningu á fötlun sem fram kemur í SRFF. Þá er mikilvægt að kveða á 
um að skortur á að veita fötluðu fólki viðeigandi aðlögun feli í sér mismunun á grundvelli 
fötlunar sbr. ákvæði SRFF.

Loks teljum við að gildissvið frumvarpsins ætti að ná til banns við mismunun á öllum sviðum 
samfélagsins en með því myndi réttarvernd fatlaðs fólks, og annarra þeirra hópa sem 
frumvarpið nær til, vera mun betur tryggð. Ef það er ekki gert hvetjum við stjórnvöld að setja 
lög sem banna mismunun á grundvelli allra þeirra þátta sem núverandi frumvarp nær til og 
tryggir jafnrétti á öðrum sviðum samfélagsins.

Virðingarfyllst,

Fyrir hönd Rannsóknaseturs í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands,
Rannveig Traustadóttir, prófessor og forstöðumaður
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