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Efni: Umsögn UNICEF á Íslandi um lög um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir

UNICEF á Íslandi vill nota tækifærið og benda á markmið Sameinuðu þjóðanna um aukin réttindi barna með 
fötlun. Ísland hefur fullgilt samning um réttindi fatlaðs fólks og lögfest Barnasáttmálann og saman tryggja þessir 
samningar víðtæk réttindi barna. Þá eiga samningarnir að vinna gegn fordómum og mismunun gegn börnum með 
fötlun. Þar sem frestur til að skila inn umsögnum var afar stuttur, vannst ekki tími til að fara ítarlega í gegnum 
frumvarpið. UNICEF telur þó fulla ástæðu til þess að fara betur yfir efni þess.

UNICEF gaf út ítarlega skýrslu árið 2013 þar sem farið var yfir skörun Barnasáttmálans og Samnings Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.1 Í upphafsorðum skýrslunnar segir að skýrslur sem þessar hefjast jafnan á því 
að vandinn er dreginn fram með sláandi tölfræði: „Stúlkurnar og drengirnir sem skýrslan fjallar um eru ekki 
vandamál. Frekar eru þau er systur, bræður og vinir sem eiga sinn uppáhalds mat, lag eða leik. Dætur og synir 
sem eiga sér drauma og löngun til að uppfylla þá. Börn með fötlun sem eiga sömu réttindi og önnur börn. Fái þau 
tækifæri til að blómstra eins og aðrir, geta börn með fötlun lifað góðu lífi, tekið þátt og gefið til baka til 
samfélagins."

Í skýrslunni setur UNICEF fram níu aðgerðir til að framfylgja báðum samningum og bæta réttindi barna með 
fatlanir:

1. Fullgildið og innleiðið Barnasáttmálann og Samning um réttindi fatlaðs fólks
2. Berjist gegn mismunun
3. Fjarlægið hindranir í vegi fyrir þátttöku
4. Hættið stofnanavistunum
5. Styðjið fjölskyldur
6. Gangið lengra heldur lágmarkskröfur segja til um
7. Samræmið þjónustu við börnin
8. Hafið börnin með í ákvörðunartöku
9. Mælið árangurinn

Skoða ætti frumvarpið með þessi markmið og samninga tvo að leiðarljósi. Má í fljótu bragði benda á að í 
frumvarpinu er börnum ekki tryggð notendastýrð persónuleg þjónusta, þrátt fyrir slík þjónusta myndi efla 
þátttöku barna og vinna að því markmiði að hætta stofnanavistunum. Þá er markmið 16. greinar frumvarpsins 
um skammtímavistun ekki í þá átt að hætta stofnanavistunum, þótt réttur foreldra til að velja heldur þjónustu 
inni á heimili sé vissulega framför. Setja ætti markmið um hvenær almennri skammtímavistun barna með fötlun 
verður hætt. Vistunarúrræði fyrir fötluð börn ættu að fylgja sömu lögmálum og vistun annarra barna utan heimilis 
þeirra. Þessi upptalning er ekki tæmandi og ljóst er að ef Ísland stefnir á að uppfylla skuldbindingar sínar gagnvart 
börnum, er nauðsynlegt að endurskoða frumvarpið með hag barna að leiðarljósi. Þá ætti Alþingi að tryggja 
aðkomu barna með fötlun að setningu laga sem þessara.

Virðingarfyllst,

Bergsteinn Jónsson 
Framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi 
bergsteinn@unicef.is

1 UNICEF, 2013. State o f the World's Children: Children with Disabilities. 
https://www.unicef.org/sowc2013/files/SW CR2013 ENG Lo res 24 Apr 2013.pdf
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