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Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

íslenska ríkið fullgilti samninginn árið 2016 og skuldbatt sig þar með til að framfylgja honum 
með því að tryggja að íslensk lög væru í fullu samræmi við hann.

5. gr.
Jafnréttiog bann við mísmunun.

1. Aðildarríkin viðurkenna að allir menn eru jafnirfyrir og samkvæmt lögum og eiga rétt 
á jafnri vernd og jöfnum hag lögum samkvæmt án nokkurrar mismununar.

2. Aðildarríkin skulu banna hvers kyns mismunun á grundvelli fötlunar og tryggja 
fötluðufólki jafna og skilvirka réttarvernd gegn mismunun afhvaða ástæðu sem er.

3. Aðildarríkin skulu, í bví skyni að stuðla að jöfnuði oa uppræta mismunun, gera allar 
viðeigandi ráðstafanir til að trvaaia að fötluðu fólki standi viðeigandi aðlögun til boða.

4. Eigi ber að Ifta á sértækar ráðstafanir, sem eru nauðsynlegar til þess að flýta fyrir 
eða náfram jafnrétti til handa fötluðu fólki í reynd, sem mismunun samkvæmt skilmálum 
samnings þessa.

4. gr.
Almennar skuldbindingar.

1. Aðildarríkin skuldbinda sig til þess að tryggja og stuðla að þvíað öll mannréttindi og 
mannfrelsi verði í einu og öllu að veruleika fyrir alltfatlað fólk án mismununar afnokkru tagi 
vegna fötlunar.

Aðildarríkin skuldbinda sig í þessu skyni til:
a) að samþykkja öll viðeigandi lagaákvæði og ráðstafanir á sviði stjórnsýslu og aðrar 

ráðstafanir til þess að þau réttindi sem eru viðurkennd með samningi þessum verði að 
veruleika,

b) að gera allar viðeigandi ráðstafanir, þar með talið á sviði lagasetningar, til þess 
að gildandi lögum, reglum, venjum og starfsháttum, semfela ísér mismunun gagnvart 
fötluðu fólki, verði breytt eða þau afnumin

Skylda til samráðs

Þegar aðildarríkin undirbúa löggjöfsína og stefnu samningi þessum til framkvæmdar og 
vinna að því að taka ákvarðanir um málefni sem varða fatlað fólk skulu þau hafa náið 
samráð við fatlað fólk og tryggja virka þátttöku þess, einnig fatlaðra barna, með milligöngu 
samtaka sem koma fram fyrir þess hönd.

Almennar athugasemdir (e. General Comments) eftirlitsnefndar með samningi SÞ um 
réttindi fatlaðs fólks varðandi bann við mismunun á grundvelli fötlunar:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download. aspx?symboino=CRPD/ 
C/GC/6&Lang=en
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Samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks.

27. gr.
Vinna og starf.

1. Aðildarríkin viðurkenna rétt fatlaðs fólks, til jafns við aðra, til vinnu; íþvífelst réttur 
til aðfá ráðrúm til að afla sér lífsviðurværis með vinnu að eigin vali eða vinnu sem er þegin á 
frjálsan hátt á vinnumarkaði og í vinnuumhverfi sem fötluðu fólki stendur opið, er án 
aðgreiningar og er því aðgengilegt. Aðildarríkin skulu tryggja og stuðla að því að rétturinn til 
vinnu verði að veruleika, einnig fyrir þá sem verða fatlaðir meðan þeir gegna starfi, með því 
að gera viðeigandi ráðstafanir, til að mynda með lagasetningu, til þess meðal annars:

a) að leggja bann við mismunun vegna fötlunar að því er varðar öll mál sem tengjast 
störfum afhvaða tagi sem er, meðal annars nýliðunar-, ráðningar- og starfsskilyrði, 
starfsöryggi, starfsframa og öryggi og hollustuhætti á vínnustað,

b) að vernda réttfatlaðsfólks, til jafns við rétt annarra, til sanngjarnra og hagstæðra 
vinnuskilyrða, einnig jafnra tækifæra og launajafnréttis, öryggis og hollustu á vinnustað og til 
verndar gegn áreitni, og til þess að fá úrlausn kvörtunarmála,

c) að tryggja að fatlað fólk geti nýtt réttindi sín sem meðlimir stéttarfélaga til jafns við 
aðra,

d) að gera fötluðu fólki kleift að hafa með virkum hætti aðgang að almennri tækni- og 
starfsráðgjöf, atvinnumiðlun og starfs- og endurmenntun,

e) að skapa atvinnutækifæri fyrirfatlað fólk og stuðla að starfsframa þess á vinnu- 
markaði, ásamt því að auka aðstoð við aðfinna starf, fá það, halda því ogfara aftur inn á 
vinnumarkað,

f) að fjölga tækifærum til að starfa sjálfstætt, stunda frumkvöðlastarfsemi, þróa sam- 
vinnufélög og stofna eigin fyrirtæki,

g) að ráðafatlað fólk til starfa innan opinbera geirans,
h) að stuðla að þvi að fatlað fólk verði ráðið til starfa innan einkageirans með því að 

marka stefnu við hæfi og gera viðeigandi ráðstafanir sem kunna aðfelast í áætlunum um 
sértækar aðgerðir, hvatningu og öðrum aðgerðum,

i) að tryggja að fatlað fólk á vinnustað fái notið viðeigandi aðlögunar,
j) að stuðla að því að fatlað fólk geti aflað sér starfsreynslu á almennum

vinnumarkaði,
k) að stuðla að starfstengdri ogfaglegri endurhæfingu fatlaðs fólks, að því að það

haldi störfum sínum og að framgangi áætlana um að það geti snúið aftur til starfa.
2. Aðildarríkin skulu tryggja að fötluðu fólki sé ekki haldið í þrældómi eða ánauð og að 

þvísé veitt vernd, til jafns við aðra, gegn þvingunar- eða nauðungarvinnu


