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• Að meta sjálfan sig 
• Staða fatlaðra í heiminum 
• Word Report on Disability, 2011  

• Samningur Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fólks með fötlun, 30. maí 2007 

• Staðan á Íslandi í dag 
• Framtíðin 
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Að meta sjálfa sig 

 
 

Hver er ég? 
 

Hef ég gert rétt? 
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Samningur Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks (SSÞRFF) 

1. gr. 
Markmið 

Markmiðið með samningi þessum er að 
stuðla að því að fatlaðir njóti allra 
mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns 
við aðra, jafnframt því að vernda og tryggja 
slík réttindi og frelsi, og að auka virðingu fyrir 
eðlislægri reisn þeirra. 
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SSÞRFF og  
World Report on Disability (WRD) 

5. gr. (SSÞRFF) 
Jafnrétti og bann við mismunun. 

 
WRD (bls. 9) 

More than 40 nation adopted disability 
discrimination legislation during 1990s. 
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SSÞRFF og  
World Report on Disability (WRD) 
9  
   The way forward: recommendations 
 Hvað vitum við um fólk með fötlun? 
  Hverjar eru helstu hindranir fyrir 
  fólk með fötlun? Umhverfi 
Ísland: Ný lög um mannvirki 
. 
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SSÞRFF og WRD 

WRD: Ófullnægjandi stefna og mælikvarðar 
Ísland: lög og framkvæmd þeirra 
SSÞRFF:  
8. gr. (SSÞRFF) 
Vitundarvakning. 
SSÞRFF: 31. gr. Hagtölur og gagnasöfnun 
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SSÞRFF og WRD 

SSÞRFF:19. gr. 
Að lifa sjálfstæðu lífi og aðlagast samfélaginu. 
 
WRD: Vandræðagangur við veitingu þjónustu 
 
Ísland: NPA, Ferðaþjónusta, búsetumál 

16.3.2012 8 Guðmundur Magnússon 



SSÞRFF og WRD 
27. gr. 

Vinna og starf. 
 

28. gr. 
Viðhlítandi lífskjör og félagsleg vernd. 

 
31. gr. 

Hagtölur og gagnasöfnun. 
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World Report on Disability 
2011 
33. gr. 

Framkvæmd og eftirlit innanlands. 
1. Aðildarríkin skulu tilnefna, í samræmi við stjórnskipulag 

sitt, eina miðstöð eða fleiri innan stjórnsýslunnar vegna 
mála er varða framkvæmd samnings þessa og taka til 
tilhlýðilegrar umfjöllunar hvort koma skuli á eða tiltaka 
samræmingarkerfi innan stjórnsýslunnar í því skyni að 
greiða fyrir skyldum aðgerðum vegna framkvæmdar 
samningsins á ólíkum sviðum og ólíkum stigum. 
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World Report on Disability 
2011 

33. gr. 
Framkvæmd og eftirlit innanlands. (frh.) 

2. Aðildarríkin skulu, í samræmi við réttar- og stjórnkerfi 
hvers ríkis um sig, viðhalda, treysta, tiltaka eða leggja 
starfsgrundvöll, m.a. eitt eða fleiri sjálfstæð kerfi, eftir 
því sem við á, í því skyni að greiða fyrir, vernda og 
fylgjast með framkvæmd samnings þessa. 
Samningsaðilarnir skulu, þegar þeir tiltaka slíkt kerfi eða 
koma því á, taka mið af þeim meginreglum sem gilda 
um stöðu og starfsemi innlendra stofnana á sviði 
verndar og eflingar mannréttinda. 
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World Report on Disability 
2011 
33. gr. 

Framkvæmd og eftirlit innanlands. (frh.) 
3. Borgaralegt samfélag, einkum fatlaðir og samtök sem 

fara með mál þeirra, skal eiga hlut að og taka fullan þátt 
í eftirlitsferlinu. 
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Takk fyrir 
Guðmundur Magnússon 
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