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Umsögn Rannsóknaseturs í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands um tillögu til 
Þingsályktunar um fullgildingu og lögfestingu valfrjálsrar bókunar við samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 49. Mál

Rannsóknasetur í fötlunarfræðum þakka fyrir að hafa fengið þingsályktunartillöguna 
til umsagnar og fagnar því að komin er fram tillaga sem minnir á að stjórnvöld eiga 
eftir að uppfylla loforð sitt um að fullgilda valfrjálsu bókunina við Samning SÞ um 
réttindi fatlaðs fólks, SRFF, en sem kunnugt er þá samþykkti Alþingi 
þingsályktunartillögu árið 2016 um að valkvæður viðauki við SRFF skyldi fullgiltur fyrir 
árslok 2017. Við það hefur ekki verið staðið.

Fullgilding og lögfesting valfrjálsu bókunarinnar er afar mikilvæg og tryggir að fatlað 
fólk hér á landi geti leitað réttar síns til sérfræðinefndar SÞ um SRFF ef allar 
kæruleiðir innan íslenskrar stjórnsýslu og dómskerfis hafa verið án árangurs.
Fullgilding valfrjálsu bókunarinnar mun því efla réttaröryggi fatlaðs fólks hér á landi og 
auka aðhald og eftirlit með innleiðingu þeirra réttinda sem kveðið er á um I SRFF. Við 
styðjum því eindregið að valfrjálsa bókunin verði fullgilt og lögfest á Alþingi 
Íslendinga.

Við leggjum jafnframt mikla áherslu á að ferlið við að fullgilda og lögfesta bókunina 
þarf að fela í sér endurskoðun á íslenskum texta hennar. Eins og Velferðarnefnd er 
kunnugt þá gekk ákaflega erfiðlega að þýða texta samningsins á viðunandi hátt og 
upphaflegur texti SRFF sem var fullgiltur í september 2016 var svo gallaður að það 
þurfti að taka hann upp og endurskoða þýðinguna. Þingsályktunartillaga um nýja 
þýðingu á texta SRFF var síðan samþykkt árið 2021. Það er því ákaflega mikilvægt 
að gætt verði að því að textinn á valfrjálsu bókunninni sé réttur, áður en bókunin er 
fullgilt og lögfest.
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