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Samningurinn 

» Samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks (UN Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities (UN-CRPD)) var undirritaður fyrir Íslands 

hönd 30. mars 2007 

 

» Samningurinn felur ekki í sér ný réttindi heldur er til fyllingar öðrum 

samningum þar sem fatlað fólk á oft erfitt með að nýta sér réttindi sín.  

 Útskýrir skyldur aðildarríkjanna til að virða og tryggja jafnan rétt 

fatlaðs fólks til að njóta mannréttinda sinna.  

 

» Grundvallarstef samningsins er jafnrétti.  



Fullgilding 

 

» Þingsályktun um fullgildingu samningsins samþykkt á Alþingi 20 

september sl.  

 

 

» Samningurinn var fullgiltur fyrir Íslands hönd 24. september.  

 Öðlast gildi 30 dögum eftir að fullgildingarskjal hefur verið afhent, 

s.s. 24. október. Frá þeim degi eru íslensk stjórnvöld bundin af 

ákvæðum hans.  
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Meginreglur samningsins 

» Virðing fyrir mannlegri reisn, sjálfræði einstaklings og sjálfstæði. 

 Frelsi einstaklingsins til að taka eigin ákvarðanir á eigin 

forsendum.  

» Bann við mismunun.  

» Full og virk þátttaka í samfélaginu án aðgreiningar.  

» Virðing fyrir fjölbreytileika og viðurkenning á fötluðu fólki sem hluta 

af margbreytileika mannkyns.  

» Jöfn tækifæri.  

» Aðgengi.  

 Viðeigandi aðlögun 

» Jafnrétti karla og kvenna.  

» Virðing fyrir getu fatlaðra barna og rétti þeirra tila ð varðveita 

sjálfsmynd sína.  

 



Ákvæði samningsins sem snerta þjónustu 
sveitarfélaga.   

» 5. gr. – Bann við mismunun.  

 Skortur á viðeigandi aðlögun getur verið mismunun.  

 Sértækar ráðstafanir til að ná jafnrétti.  

» 9. gr. – Aðgengi.  

 Rúm skilgreining á aðgengi, nær einnig til upplýsinga, 

internetsins og samskiptakerfa.  

» 12. gr. – Réttarstaða til jafns við aðra.  

 Grundvallargrein í samningnum. Aðstoð við ákvarðanatöku í stað 

staðgenglaákvarðanatöku.  

» 14. gr. – Frelsi og mannhelgi.  

 V. kafli réttindagæslulaga nr. 88/2011. 

» 17. gr. – Friðhelgi einkalífs.  
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Frh.  

» 19. gr. – Sjálfstætt líf.  

 Rétturinn til að velja hvar og með hverjum viðkomandi býr og 

ekki gert að búa þar sem tiltekið búsetuform ríkir.  

 Aðgangur að margs konar þjónustu, m.a. persónulegri aðstoð 

(NPA) til að koma í veg fyrir einangrun og aðskilnað frá 

samfélaginu.  

» 20. gr. – Ferlimál 

 Ferðaþjónusta, aðgengi að hjálpartækjum ofl.  

» 21. gr. – Aðgengi að upplýsingum.  

 Allar upplýsingar ætlaðar almenningi verði einnig aðgengilegar 

fötluðu fólki, tímanlega og án aukakostnaðar. Táknmál og aðrar 

samskipaleiðir.  
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Frh.  

» 23. gr. – Virðing fyrir heimili og fjölskyldu.  

 Réttur til að stofna til fjölskyldu, eignast börn og réttur fatlaðra 

barna til að alast upp hjá fjölskyldu. 

 Tengist barnavernd og stuðningi við seinfæra foreldra.  

» 24. gr. – Menntun.  

» 26. gr. – Hæfing og ednurhæfing.  

» 27. gr. – Vinna og starf.  

» 28. gr. – Viðundandi lífskjör og félagsleg vernd.  

» 30. gr. – Þátttaka í menningarlífi, tómstunda-, frístunda- og 

íþróttastarfi.  
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Hvað hefur verið gert? 

» Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011.  

 12. og 14. gr. CRPD 

 

» Lög nr. 84/2015 um breytingu á lögræðislögum nr. 71/1997 

 12. gr. CRPD 

 

» Lög nr. 111/2012 um br. á kosningarlöggjöf nr. 24/2000 og 5/1998.  

 29. gr. CRPD 

 

» Framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks frá árinu 2012 

 

» Tilraunaverkefni um NPA 
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Hvað er framundan?  

» Frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk og br. á lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga, helstu br. vegna samningsins:  

 Markmiðsákvæði frv. viðurkennir tengsl þjónustu og 

mannréttinda 

 NPA og notendasamningar 

 Þjónusta við fötluð börn 

 Búseta 

 Notendaráð.  

» Mismununarlöggjöf: 

 Mun taka mið af mismununartilskipunum ESB (2000/43/EB og 

2000/78/EB) og 5. gr. CRPD.  

» Frumvarp til laga um sjálfstæða mannréttindastofnun.  

 33. gr. CRPD 
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