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Útdráttur 

Kenningar um samfélagssáttmálann eru aldagamlar kenningar sem 

stjórnmálafræðingar hafa notað til að útskýra samfélög. Flestar þessara 

kenninga taka ekki stöðu fatlaðs fólks með í reikninginn, hér er staða fatlaðs 

fólks skoðuð út frá þeirri staðreynd. Þar sem samningurinn liggur í raun í 

lagalegum heimildum samfélagsins, eru réttindi og skyldur þegna skilgreind í 

þeim. Áhugavert er að skoða lagalega hlið málsins. Fatlað fólk er alls ekki í 

sömu stöðu og aðrir þjóðfélagsþegnar lagalega og hefur hugtakabinding 

fötlunar einnig áhrif á stöðu þeirra. Hugtakabinding fötlunar verður skoðuð í 

ljósi þeirra áhrifa sem hún getur haft. Í íslenskri löggjöf er sérstakur lagabálkur 

um málefni fatlaðs fólks og ýtir það undir aðskilnað milli þeirra og annara 

þjóðfélagsþegna. Þetta gengur einnig gegn Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólk. Löggjöf landsins er einnig mjög fjárhagslega miðuð og 

gengur út frá bótaskyldu ríkisins til fatlaðs fólks en gerir ekki greinarmun á 

lífskjörum og lífsgæðum. Helstu niðurstöður eru þær að fötluðu fólki, bæði 

kenningarlega séð og í raunveruleikanum, er haldið fyrir utan 

samfélagssáttmálann og liggur sá aðskilnaður í lagalegum heimildum og 

samfélagslegri stöðu fatlaðs fólks. 
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Formáli 
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Inngangur 

Kenningin um samfélagssáttmálann er mjög gömul og má rekja hana aftur til 

tíma Sókratesar þar sem hann stóð frammi fyrir dauða sínum og Plató spurði 

hann af hverju hann reyndi ekki að flýja. Sókrates sagði þá: Ég hef búið undir 

lögum Aþenu og þar með samþykkt að fylgja þeim og það ætlaði ég mér að 

gera þó það myndi draga mig til dauða af dómstólum (Hyams, 2003: 11). 

Þessi hugmynd hans felur í sér að þegar við búum í samfélagi höfum við 

samþykkt að fylgja lögum sem kveða á um þau réttindi sem því fylgja að vera 

þegnar þess samfélags og þær skyldur sem við þurfum að uppfylla. Þar með 

gerum við óskrifaðan samning við ríkið. Samningurinn gengur út á það að við 

tökum virkan þátt í samfélaginu og þar af leiðandi ættum við að geta fengið 

aðstoð frá ríkinu þegar eitthvað bjátar á eða við þörfnumst þess vegna 

líkamlegra eða andlegra kvilla, það er að segja í flestum lýðræðisríkjum. En 

hvað felur í sér að vera þjóðfélagsþegn eða ríkisborgari? Harry Brighthouse 

(2003: 254) skrifaði að ríkisborgarar fæðist ekki, þeir séu skapaðir. 

Einstaklingar fæðast ekki með vitund á skyldum sínum og réttindum 

gangvart ríkinu, heldur er það lærð vitund sem fæst úr menntakerfinu og 

með uppeldi. Fatlað fólk er í þeirri aðstöðu að oft er það einungis þiggjendur 

þjónustu, en ekki þáttakendur í þessum samningi, þar sem vitund þeirra á 

samningnum er ekki þróuð á sama hátt og hjá öðrum borgurum og þeim eru 

ekki gefin jöfn tækifæri á við aðra til að leggja sitt af mörkum til að uppfylla 

sínar skyldur. Í 1. mgr. 29. gr. mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna 

segir að allir hafi skyldur gagnvart samfélaginu, enda geti það eitt tryggt 

fullan og frjálsan persónuþroska einstaklingsins (Sameinuðu Þjóðirnar, e.d.-

a). Hvað er það þá sem veldur því að fatlað fólk fellur ekki inn í þetta 

samningsform sem nú er við lýði og lendir þar af leiðandi oft í því að vera fast 

í samningi sem þiggjendur þjónustu en ekki virkir þjóðfélagsþegnar, þar sem 

tækifæri til þátttöku eru af skornum skammti? 

Í þessari ritgerð verðu farið dýpra í hugmyndina um samfélagssáttmálann 

og hann skoðaður út frá stöðu fatlaðra. Fötlun sem fræðilegt hugtak verður 

einnig skoðað því að sú skilgreining sem fötlun hefur hverju sinni, bæði í 

alþjóða samfélaginu og innan ríkja, hefur mikil áhrif á hvernig staða fatlaðs 

fólks er. Eftir það verður samfélagssáttmálinn skoðaður í samhengi við 
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íslenska löggjöf þar sem farið er yfir sögulega þróun lagasetningar í landinu 

og síðan sögulega þróun lagasetningar sem snýr að málaflokki fatlaðra 

einstaklinga. Þetta er gert því að samfélagssáttmálinn er í raun samkomulag 

þegna um að fylgja þeim lögum sem ríkið er sett saman úr og það er 

athyglisvert að skoða hvaða áhrif þau hafa haft á þróun málaflokksins og þá 

stöðu sem fatlað fólk er í. Farið verður í hvernig má bæta þá stöðu sem fatlað 

fólk er í með öðrum úrræðum heldur en einungis fjárhagslegum bótum, 

hvernig hægt er að veita fötluðu fólk meiri stjórn yfir eigin lífi og bæta þar 

með lífskjör þess og lífsgæði samhliða.  

 

I. Samfélagsáttmálinn, uppruni og nútímamynd  

Rousseau setur fram í Samfélagssáttmálanum (e. The Social Contract)(1762) 

að allir menn séu fæddir jafnir og frjálsir og gefi í raun upp frelsi sitt með 

samkomulagi við þá sem þeir afsala sér frelsi sínu til. Einstaklingar afsala sér 

náttúrulegu frelsi sínu til ríkisins í þeim tilgangi að vera þátttakendur í því og 

samþykkja samfélagssáttmálann. Í þessu afsali á hinu náttúrulega frelsi felst 

að samþykkja lög, reglur, réttindi og skyldur gagnvart ríkinu og ríkið gerir 

slíkt hið sama. Þegar allt sem ekki liggur í kjarna sáttmálans er fjarlægt situr 

þessi staðhæfing eftir: 

 

Sérhvert okkar leggur persónu sína og allt sitt vald undir æðstu stjórn 

almannaviljans og við tökum í sameiningu við sérhverjum meðlim sem 

óaðskiljanlegum hluta heildarinnar (Rousseau, 2004: 76). 

 

Með þessari staðhæfingu bendir Rousseau á það hvernig samfélagssáttmáli 

milli manna myndar ríkisheildina. Sáttmálinn er í raun grundvöllur fyrir því 

samfélagsformi sem við þekkjum og grundvöllur fyrir ríkinu sjálfu. Þeir 

einstaklingar sem falla undir þennan samning ættu að vera jafnir 

þátttakendur í því sem samningurinn felur í sér.  

Samfélagssáttmálinn er ekki einhliða samkomulag á milli einstaklings og 

ríkisins heldur felur hann í sér gagnkvæma skuldbindingu. Þegnar þess geta 

haft einstaklingshagsmuni sem stangast á við hagsmuni ríkisins en ríkið getur 

ekki haft hagsmuni sem stangast á við einstaklinginn, þar sem það er byggt 
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upp af einstaklingum. Ef einstaklingum er gefið það frelsi að sækjast eftir 

einstaklings- hagmunum sínum mun það á endanum ganga frá ríkinu. Til að 

gæta þess að einstaklingar hafi ekki of mikið frelsi til athafna, sem gæti 

skaðað ríkisheildina, gefur ríkið sér leyfi til að setja lög. Hverjum þeim sem 

neitar að gangast undir almannaviljann er þröngvað til þess með lögum, en 

þó einungis til að gæta hagsmuna heildarinnar allrar. Þessi lög eru það sem 

skilur á milli náttúruréttar mannsins, að gera allt sem honum lystir, og 

borgarréttar hans, sem felst í því að lúta almannaviljanum í sína eigin þágu og 

þágu heildarinnar (Rousseau, 2004: 63-98). John Locke skrifaði Ritgerð um 

ríkisvaldið (1689) og fjallar hún um það að til að samfélag, sem myndað er 

með þessum samningi, nái fullri virkni þarf að vera lagalegur grundvöllur 

fyrir réttindum einstaklinga gagnvart ríkinu og réttindi ríkisins gagnvart 

einstaklingnum. Einnig þurfa að vera til staðar óháðir dómarar til að útkljá 

deilumál, auk pólitískra stofnana sem sjá til þess að fyrirkomulag sem þetta 

gangi upp (Locke, 1993: 121). Þessi samningur er gerður milli borgaranna 

sem og á milli borgara og valdhafa en aftur á móti byggir samningurinn á 

milli borgara og valdhafa ekki á samþykki heldur trausti sem lagt er á 

valdhafa hvers tíma (Hannes Hólmsteinn Gissurarson, 1994: 129). Til að sjá 

kenninguna um samfélagssáttmálann í öðru ljósi, þar sem komið er inn á 

félagshyggjuna og réttlæti einstaklingsins, er mikilvægt að skoða kenningu 

John Rawls. 

John Rawls er kenningasmiður sem hefur unnið með samfélagssáttmála- 

kenninguna nú á dögum. Hann skoðar hvað réttlæti er út frá 

samfélagssáttmálanum, hver skipting þjóðfélagsins ætti að vera og hver 

félagslegur réttur og skyldur einstaklinga innan hans skuli vera. Í nútíma 

samfélögum vitum við að sumir leggja meira inn og aðrir taka meira út 

(Hannes Hólmsteinn Gissurarson, 1999: 182-189). Rawls nefnir sjálfur í bók 

sinni Kenning um réttlæti (e. A Theory of Justice)(1999) að kenningin sem 

hann leggur þar fram sé tilraun hans til að draga ályktun af sérstökum 

staðreyndum og draga óhlutstæðu hugtökin úr hefðbundnum 

sáttmálakenningum sem Locke, Rousseau og Kant settu fram (Rawls 1999: 

xviii, 10). 
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Kenning Rawls byggir á réttlætishugtaki sem hann segir að myndist við 

félagslega samvinnu og uppbyggingu samfélagsins. En hvernig geta pólitískar 

stofnanir réttlætt endurskiptingu gæða þjóðfélagsins? Hvað felst í hugtakinu 

réttlæti? Rawls svarar því og segir að einstaklingar eigi friðhelgi í hugtakinu 

réttlæti. Það felur í sér að ekki einu sinni heildarhyggja þjóðfélagsins er 

sterkari en réttlæti einstaklingsins. Þar með neitar réttlætið því að sumir 

þurfi að leggja meira á sig en aðrir sem þýðir að í réttlátu samfélagi ætti 

jafnrétti þegna að vera niðurneglt. Þau skipti sem samfélagið ætti að 

samþykkja óréttlæti eru þau tilfelli þegar það er gert í þeim tilgangi að 

komast hjá enn þá meira óréttlæti. Þau samfélög sem við búum við í dag eru 

hinsvegar ekki svo einföld. Rawls skoðar hvernig ávinningur samstarfs 

þegnanna ætti að vera og hvernig réttur þeirra ætti að skiptast (Rawls, 1999). 

Skiptingu þessara ávinninga setur Rawls í form félagslegra réttinda sem 

gefa af sér félagslegt réttlæti (e. Social Justice). Félagslegt réttlæti er skipting á 

skyldum og ávinningi þeirrar samvinnu sem þjóðfélagið býr yfir. Til að skýra 

kenningu sína um réttlæti sem sanngirni (e. Justice as fairness) setur Rawls 

fram ímyndaðar kringumstæður um þjóðfélag þar sem hver og einn 

einstaklingur hefur hlutverk í því að ákvarða hvaða lögmál eigi að gilda. 

Einstaklingarnir sem standa frammi fyrir því að ákvarða þessi lögmál vita 

ekki fyrirfram hvaða stétt þeir tilheyra, hvaða félagslegu kringumstæður þeir 

búa við né hvernig andlegt eða líkamlegt ástand þeirra mun vera. Þjóðfélagið 

mun svo fara algerlega eftir þeim réttlætisreglum og gildum sem sett eru 

undir þessum kringumstæðum. Þessar ímynduðu kringumstæður nefnir 

hann hina upprunalegu stöðu (e. The Original Position) þar sem fólk er undir 

fáfræðifeldi (e. The Veil of Ignorance). Þetta er tilraun Rawls til að mynda hið 

upprunalega ríki nátturunnar (e. State of Nature; Hobbes, 1651; Lock, 1689; 

Montesquieu, 1752) út frá þeim forsendum sem kenning hans byggir á. Með 

þessum kringumstæðum reynir hann að setja upp aðstæður þar sem 

möguleiki væri á að búa til þær grundvallarreglur réttlætis sem eiga að vera 

til staðar í réttlátu samfélagi. Réttindum og skyldum einstaklinga í 

þjóðfélaginu væri úthlutað á hlutlausum vettvangi þar sem enginn hefði 

einstaklingshagsmuni í húfi. Þetta telur hann rökrétta niðurstöðu þessara 

kringumstæðna og úr þeim kæmu þær tvær meginreglur sem þjóðfélagið 
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myndi byggjast á. Fyrri reglan felur í sér grundvöll fyrir jöfnum réttindum og 

jöfnum skyldum einstaklinga auk fulls frelsis sem dreift er jafnt á aðra í 

þjóðfélaginu. Hún hefur haft mikil áhrif á mótun vestrænna samfélaga og 

liggur í mannréttindalögum og öðrum lögum. Seinni reglan skiptist í tvennt 

með eftirfarandi hætti: (a) allur ójöfnuður þarf að vera á þeim forsendum að 

heildin hagnist fremur á því að halda honum en eyða og (b) allir standi 

jafnfætis í því að ná forskoti. Þessar reglur ganga út frá því að einstaklingar 

séu fullir þátttakendur í samningnum í gegnum æviskeiðið (Rawls, 1999: 50-

57). 

Síðari reglan er mun umdeildari og hefur verið deilt um hana á 

heimspekilegum vettfangi. Rawls réttlætir hana með því að setja upp 

ímynduðu kringumstæðurnar. Þessar ímynduðu kringumstæður eru fólgnar í 

því að ef fólk veit ekki í hvaða stöðu það muni koma til með að lifa í, vilji það 

ganga úr skugga um að þó svo að ójöfnuður sé til staðar í samfélaginu, muni 

hinir verst settu hafa það sem best í þeirri stöðu sem þeir eru í. Þannig að þó 

að einstaklingar lendi á mjög lágum stalli í þjóðfélaginu muni þeir samt sem 

áður hafa í sig og á. Þessu til réttlætingar setur hann einnig fram þá kenningu 

að hann haldi að fólk muni líta svo á að náttúrulegir hæfileikar fólks eða 

uppvaxtaraðstæður, sem stuðla að ójöfnuði, séu eitthvað sem óraunhæft er 

að svipta fólki. Þar sem enginn á umfram aðra skilið þá hæfileika sem hann 

fæðist með, af hverju ætti hann þá að sitja einn að þeim ávinningum sem 

hann hlýtur af þeim hæfileikum? Þannig megi líta á endurröðun gæða sem 

sanngjarna (Hannes Hólmsteinn Gissurarson, 1994: 183). 

 Með kenningum Rawls tókst honum að endurvekja áhuga fræðimanna 

á borð við J. Buchanan (1975), D. Gauthier (1986), T. Nagels (1991) og T. M. 

Scanlon (1982) á kenningunni um samfélagsáttmálann. Buchanan og 

Gauthier setja fram það sem kallað er huglæga sáttmálakenningu (e. 

Subjective Contract Theories) þar sem þeir reyna að réttlæta tilvist pólitískra 

stofnana og félagslegra samninga. Með því að halda því fram að 

einstaklingurinn sé hámarkandi, þar sem gjörðir hans byggja á því að 

hámarka ávinning, og það séu hans eigin hagsmunir sem liggi í samningnum, 

þá sér hann mun meiri hámörkun í því að vera hluti af honum fremur en ekki 

(Buchanan 1975, Gauthier 1986, 1991 sjá í Hill, 1995:102-106). Tvíþætta 
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sáttmálakenningin (e. Dual Contract Theory) sem Scanlon og Nagel setja fram 

er í raun mótsvar við báðum þeim kenningum sem nefndar eru hér að 

framan. Í þessari kenningu er því haldið fram að einstaklingar séu færir um 

að sjá hag í því að hjálpa öðrum og líta á hagsmuni annarra samhliða sínum 

eigin hagsmunum. Þó þessi kenning komist einna næst því að líta á hagsmuni 

þeirra sem ekki standa jafnfætis öðrum í þjóðfélaginu, hefur kenningin ekki 

náð að setja fram hugmyndir um hvaða stofnanir eða leiðir séu bestar frá 

huglægu eða persónumiðuðu sjónarhorni (Nagel 1970, 1991, Scanlon 1981, 

1982 sjá í Hill, 1995: 110-113). Allar þessar kenningar skoða hugmyndina um 

hvernig réttlæti skuli náð innan samfélaga, hver dreifing gæða eigi að vera og 

hvernig megi réttlæta þær stofnanir sem eru starfandi innan ríkisins. 

Kenningarnar gera aftur á móti ráð fyrir því að einstaklingar séu jafnir, séu 

fullir þátttakendur í samfélaginu og hafi afkastagetu sem skilar sér í ávinningi 

til samfélagsins. Í raunveruleikanum vitum við að svo er ekki. Samfélagið 

byggist upp á einstaklingum sem eru misvel í stakk búnir til að sinna þeim 

samfélagsskyldum sem gert er ráð fyrir í þessum kenningum. Hver er þá 

staða þeirra sem ekki hafa tækifæri til að taka virkan þátt á öllum sviðum 

samfélagsins? 

 Það kemur oft fram í verkum Rawls hve mikið hann leggur upp úr því 

að einstaklingar sem eru partur af samfélaginu séu fullir þátttakendur í öllum 

þáttum innan þess. Hér er átt við félagslega og pólitíska þætti sem og 

hagkerfið í heild sinni. Þar sem samvinna byggir á gagnkvæmri virðingu eiga 

einstaklingar að geta unnið í samfélaginu og lagt sitt af mörkum í samvinnu 

við aðra. Einstaklingar sem hafa þessa fullu virkni, skv. kenninga Rawls, eiga 

samt sem áður ekki rétt á neinu nema sanngjörnum hluta af samfélagslegum 

ávinningi sem næst úr samfélaginu, þó þau séu að aðstoða eða veita 

ummönnun. Fatlað fólk verður útundan í samfélaginu í þessum skilningi, þar 

sem fatlað fólk hefur oft þarfir fyrir aukið fjármagn til sérþjálfunar eða fyrir 

sértækan búnað sem auðveldar þeim daglegt líf (Hartley, 2009: 21). 

Nussbaum lítur á þessa holu í kenningu Rawls sem mjög alvarlega. Hún 

heldur því fram að staða fatlaðs fólks sé eitthvað sem ekki má setja til hliðar í 

þessu samhengi og verði að skoða. Því óréttlætið er að halda heilum 

samfélagshópi utan við kenningu sem fjallar um réttmæta skiptingu og 
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reglugerð samfélagsins. Þetta gerir það að verkum að við setjum þá 

einstaklinga á lægri stall en aðra. Hver getur gert sig svo stóran að setja sig 

hærra en aðra? Hafa verður í huga að í upphafi lífsleiðarinnar, þegar nýr 

einstaklingur fæðist, þarf hann umönnun fyrstu árin. Engin einstaklingur býr 

við fulla virkni á öllum sviðum samfélagsins allt sitt líf og flestir ná að eldast 

og margir þurfa þá aftur umönnun (Richardson, 2006: 420). Það félagslega 

réttlæti sem fæst með samfélagassáttmálanum í sanngjarnri samvinnu milli 

einstaklinga, liggur í því að allir verði að leggja sitt að mörkum. Af hverju 

eigum við þá að hjálpa þeim sem leggja minna inn en þurfa að taka meira út? 

Út frá sjónarhóli mannréttinda má líta á það sem fullan rétt allra til jafnrar 

virðingar, jafns rétts til lífs, og siðferðislega er rétt að hjálpa náunganum. 

Þegar upp er staðið þá er samfélagssáttmálinn regluverk sem samfélagið 

hefur samþykkt sín á milli. Samfélag sem hefur ekki rúm fyrir aðra en þá sem 

eru fullir þátttakendur í gegnum fulla lífstíð byggist þar af leiðandi á þeim 

reglum sem fullir þátttakendur bjuggu til og gilda í samfélaginu. Ef fatlað fólk 

hefði átt fullgildan þátttökurétt í gegnum tíðina í samfélaginu væru þau 

viðmið sem við búum við dálítið öðruvísi. Hefði félagslegt réttlæti ekki gengið 

út frá því að samfélagslega væri það réttlátt að fólk sem ekki réði því hvernig 

það fæddist fengi þá aðstoð sem það myndi þurfa í gegnum lífið? Væri ef til 

vill ekki samfélagslegur grundvöllur fyrir því að fatlað fólk væri ekki óvirkir 

þátttakendur heldur fengi fullt færi á því að gera allt sem í þeirra valdi stæði 

til að virkja sinn þátt í samfélagssamvinnunni? Fullvirkir einstaklingar í 

samfélaginu eiga að geta tekið þátt á öllum sviðum félagslega umhverfisins, 

pólitísku umhverfi, innan fjölskyldu og í hagkerfinu. Þó Rawls hafi játað að 

skilja fatlað fólk út undan í kenningum sínum er margt fatlað fólk sem getur 

tekið fullan þátt í þessu félagslega umhverfi. Hins vegar er svo komið að það 

félagslega umhverfi sem það býr við gefur þeim ekki færi á að nota sína 

hæfileika og möguleika til fulls (Harley, 1999: 25). Hver staða fatlaðs fólks er 

innan samfélaga kemur greinilega í ljós í því hvernig fötlun sem hugtak er 

skilgreint innan hvers samfélags og til að sjá hvaða áhrif mismunandi 

skilgreiningar hafa mun vera farið nánar út í þær. 
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II. Hvað skilgreinir fötlun? 

Fötlunarfræði er ung fræðigrein þar sem hugtakið fötlun hefur verið þróað og 

horft er til stöðu fatlaðs fólks, sem hefur breyst hratt á síðastliðnum 

áratugum. Fræðigreinin er sprottin úr mismunandi fræðigreinum, t.d. 

félagsfræði, mannfræði og sálfræði. Til eru mismunandi sjónarhorn sem hægt 

er að greina fötlun út frá. Fötlunarfræðin sem fræðigrein byggist mikið á hinu 

félagslega sjónarhorni og er það eitt af því sem sameinar fræðigreinina undir 

einn hatt. Hið læknisfræðilega sjónarhorn, sem allsráðandi var á 

Vesturlöndum langt fram eftir 20. öld, lítur á fötlun sem andstæðu þess að 

vera heilbrigt eða eðlilegt. Fræðimenn innan fræðigreinarinnar, Barnes, 

Oliver og Barton (2002, sjá í Rannveig Traustadóttir, 2006: 14) halda því 

fram að sá grunnur sem lagður var fyrir fötlunarfræði hafi komið frá 

félagsfræðingnum Talcott Parson og í gegnum gagnrýni á skoðun hans á hinu 

læknisfræðilega viðmóti til fötlunar (1951, sjá í Rannveig Traustadóttir, 

2006: 14). Uppruna hugmyndanna má rekja til sjúkdóma og 

sjúkdómsgreindrar hegðunar sem Parson skrifaði um að það sem eðlilegt 

væri er góð heilsa. Hann lagði merkingu í að læknavísindi væru leið til 

félagslegs taumhalds, þar sem „sjúkdómar” eru andstæða heilbrigðis og 

tengdir afköstum og færni einstaklinga, en heilbrigði væri grunvöllur fyrir 

fullri þátttöku. Þar með þyrfti að setja upp sérstakar stofnanir fyrir fatlað 

fólk. Læknisfræðilega sjónarhornið lítur á fötlun sem meintan galla á 

einstaklingnum, þar sem bæði líkamleg og andleg fötlun er eitthvað sem á að 

meðhöndla. Endurhæfing, lækning, meðhöndlun eða meðferðir eru þær 

lausnir sem til eru fyrir fötlun. Þetta sjónarhorn horfir á fötlun sem áfall eða 

harmleik fyrir einstaklinginn. Skerðingin sem einstaklingurinn verður fyrir 

vegna fötlunar sinnar er það eina sem gerir einstaklingnum erfitt fyrir í því 

samfélagi sem hann býr í og ekki er tekið tillit til þess umhverfis eða 

samfélags sem einstaklingurinn býr við eða er í hverju sinni. Þetta hefur leitt 

af sér þá staðreynd, sem fatlaðir stóðu frammi fyrir fyrr á tímum, sem var 

félagsleg einangrun á stofnunum sem aðgreindar voru frá hinu almenna 

samfélagi. Hugmyndafræðin gerir það að verkum að fatlað fólk stendur uppi 

sem óheppin fórnarlömb þess hvernig þau fæddust eða því sem þau urðu 

fyrir á lífsleiðinni sem olli þeirra fötlun. Þetta sjónarhorn litar mikið viðhorf 
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hjá almenningi, ráðamönnum, fagfólki í mennta- og heilbrigðismálum og 

hefur áhrif á þann skilning sem fatlað fólk hefur á sjálfu sér. Læknisfræðilega 

sjónarhornið leggur einnig áherslu á að laga þá fötlun sem einstaklingar hafa 

eða þá fötlun sem sést hefur á snemmsónar hjá ófæddum fóstrum. 

Snemmsónar hefur verið notaður sem réttlæting á athugun á erfðargöllum og 

litningagöllum og kerfisbundin eyðing á „gölluðum” fóstrum hefur átt sér stað 

í seinni tíð. Þessar aðgerðir ollu miklum deilum innan fötlunarfræði út frá 

siðfræðilegum sjónarmiðum (Rannveig Traustadóttir, 2003b: 24-25, 2006: 

13-19, 24-25). Hugmyndir Parson breyttu hugmyndum fræðimanna í 

félagsvísindum, þar sem nú var hægt að líta á sjúkdóma frá sjónarhorni þar 

sem hömlur þeirra vegna voru skoðaðar út frá samfélagsstöðu og umhverfi 

en ekki einungis út frá læknisfræðilega sjónarhorninu. Þetta opnaði fyrir 

umræðu um fötlun sem fræðigrein innan félagsvísinda (Rannveig 

Traustadóttir, 2006: 13-19). 

Þróun fræðanna hefur svo að miklu leyti mótast samhliða pólitískri 

réttindabarráttu fatlaðs fólks sem fór fram á sjöunda og áttunda áratug 20. 

aldar. Á þessum tíma einkenndist réttindabaráttan í heiminum af baráttu 

fyrir mannréttindum og gegn misrétti og fatlað fólk notaði tækifærið til að 

benda á þá aðstöðu sem það var í. Bandaríkjamenn voru framarlega í þessari 

baráttu þar sem eftir stríðið í Víetnam kom stór hópur bandarískra hermanna 

heim sem hafði særst og barðist nú fyrir rétti sínum. Í Svíþjóð, 

Bandaríkjunum og Bretlandi voru félög á borð við Hreyfing fyrir sjálfstæðri 

búsetu (e. Independent Living Movement), Baráttusamtök þroskrahefta (e. Self-

advocasy) og Samband hreyfihamlaðra gegn aðskilnaði (e. Union of the 

Physically Impaired Agains Segregation, UPIAS) stofnuð og áttu þau mikinn 

þátt í þeirri réttindabaráttu sem á eftir fylgdi. Félagsfræðilega sjónarhornið á 

rætur sínar til fræðimanna á borð við Barnes, Oliver og Barton (2002, sjá í 

Rannveig Traustadóttir 2003:29, 2006:29). Það voru þeir sem settu fram hið 

breska félagslega líkan um fötlun (e. Social model of disability). Sjónarhornið 

er mjög umdeilt, en þar er fötlun endurskilgreind og litið á hana sem 

félagslega hindrun samfélagsins sem hindrar einstaklinginn í „eðlilegri” 

þátttöku í samfélaginu. Það sé ekki einstaklingurinn sem í raun er fatlaður 

heldur séu það þær samfélagsaðstæður sem hann býr við sem geri hann 
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fatlaðan. Þetta sjónarhorn þróaðist út frá yfirlýsingu sem samtök fatlaðra, 

Union of the Physically Impaired Agains Segregation, UPIAS, gáfu út 1976 í 

Bretlandi. Samtökin bentu á þá tengingu milli fötlunar og hindrana í 

þjóðfélaginu sem stóðu í vegi fyrir hreyfihömluðu fólki. Mikið hefur verið um 

gagnrýni á þetta sjónarhorn þar sem talið er að stöðum ákveðinna skerðinga 

hafi að sumu leyti verið gerð mjög slök skil, líkt og hjá fólki með 

heyrnaskerðingu, einstaklingum með geðræna erfileika og fólki með 

þroskahömlun. Önnur gagnrýni bendir á að ekki eru gerð skil á því hversu 

mikil áhrif skerðing einstaklingsins hefur á hann persónulega, og hvernig 

menningarlegir þættir spila inn í þar sem efnahagslegir þættir eru hafðir í 

fyrirrúmi í sjónarhorninu. Það sjónarhorn sem sameinar að mörgu leyti 

læknisfræðilega og félagslega sjónarhornið er norræna tengslasjónarhornið á 

fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2003b: 29-33, 2006b: 29-32). 

Jan Tøssebro (2004, sjá í Rannveig Traustadóttir, 2006b: 25) hefur bent á 

að hugmyndafræði Norðurlandanna um fötlun eigi margt sameiginlegt. 

Áherslan er á að tengja fatlanir fólks við þá umhverfisþætti sem aftra þeim og 

taka tillit til hinna læknisfræðilegu ástæðna fötlunarinnar. Vegna þessara 

sameiginlegu þátta telur hann mögulegt að tala um sérstaka nálgun eða 

sjónarhorn sem kallast norræna tengslasjónarhornið á fötlun (e. Nordic 

relational approach to disability). Þrjú meginatriði eru í tengslasjónarhorninu. 

Fyrsta atriðið gengur út frá því að misræmi sé milli líkamlegrar færni 

einstaklingsins og þess umhverfis sem hann lifir í. Einstaklingurinn er í þörf 

fyrir aðstoð vegna skerðingar sinnar og umhverfið er ekki aðlagað að þörfum 

einstaklingsins. Atriði tvö er að fötlun er talin aðstæðubundin. Ekki sé hægt 

að alhæfa hvað fötlun sé heldur fari það eftir þeim aðstæðum sem eru hverju 

sinni. Fötlun blindra kemur t.d. ekki fram þegar þeir tala í símann, né heldur 

fötlun einstaklings sem lamaður er fyrir neðan mitti en stundar vinnu sína í 

gegnum tölvu. Þriðja atriðið er að fötlun sé afstæð, fötlun skilgreinist hverju 

sinni af því hvernig hvert samfélag skilgreinir hana og á þeim dagamun og 

aðstæðum sem fólk er í; hvort þörf er fyrir aðstoð eður ei. Líkamleg eða 

andleg fötlun sé ekki eitthvað sem er fyrirfram ákveðið heldur breytilegt eftir 

þjóðfélögum (Tøssebro, 2002, 2004 sjá í Rannveig Traustadóttir, 2006b: 25-

28).  
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Mörg líkön og sjónarhorn sem snúa að fötlun eru aðeins af 

hugmyndafræðilegum toga, en öðrum er gert að mæla og skipuleggja 

upplýsingar um heilsufar eða skilgreina hugtök. Aftur á móti hefur 

hugtakabinding á hugtakinu fötlun ekki verið skýr og þar af leiðandi er í raun 

ekki til sameiginlegur grundvöllur sem hægt er að ganga út frá þegar rætt er 

um fötlun (Kristján Kristjánsson, 2003 sjá í Snæfríður Þóra Egilsdóttir og 

Guðrún Pálmadóttir, 2006: 39). Þrjú helstu færniskerðingarlíkönin horfa 

einnig til félagslegra þátta fötlunar í stað þess að horfa eingöngu til 

sjúkdómatengingarinnar. Litið er til þeirra áhrifa fötlunarferlisins sem lúta að 

því hvernig mismunandi skerðing hefur mismikil áhrif á einstaklinga. Fötlun 

getur verið brestur milli einstaklings og umhverfis hans og þeirra aðstæðna 

sem einstaklingar eru í hverju sinni. Ekki gera þó öll þrjú líkönin jafn mikla 

grein fyrir félagslega og umhverfislega þættinum. Flokkunarkerfi 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (e. World Health Organization) kom 

fyrst út 1980 en arftaki þess kom út 2001. Fyrra kerfið, International 

Classification of Impairment, Disability and Handicap (ICIDH), var einungis 

sett upp á læknisfræðilegum grundvelli skerðingar (e. impairment), fötlunar 

(e. disability) og örorku (e. handicap) (World Health Organization, 1980, sjá í 

Snæfríður Þóra Egilsdóttir og Guðrún Pálmadóttir, 2006: 42-44). Myndin sem 

máluð var, var af línulegu sambandi þar sem sjúkdómur, slys eða 

fæðingargallar leiða af sér skerðingu sem mun leiða af sér fötlun sem veldur 

svo örorku. Þetta kerfi náði gífurlegum vinsældum í heimi endurhæfingar og 

örorkumats og er meðal annars notað við örorkumat hér á landi (Tryggvi Þór 

Herbertsson, 2005, sjá í Snæfríður Þóra Egilsdóttir og Guðrún Pálmadóttir, 

2006: 44). Mikil gangrýni var sett fram á þetta líkan þannig að 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin setti upp nýtt líkan sem átti að vera arftaki 

af fyrra líkani. Það líkan átti að sameina læknisfræðilega hlið fötlunar og 

félags- og umhverfisþættina sem baráttusamtökum fatlaðs fólk og 

fræðimönnum félagslega sjónarhornsins þóttu svo mikilvægir. Það nýja kerfi 

sem leit dagsins ljós 2001 hét Alþjóðaflokkunarkerfi um færni, fötlun og 

heilsu  

(e. International Classifacation of Function, Disabilities and Health. (ICF)). 

Kerfið fór þá leið að reyna að koma saman tveimur ólíkum pólum, 
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læknisfræðilega og félagslega sjónarhorni fötlunar. Fötlun er á neikvæðum 

nótum sem skerðing líkamsbyggingar og athafna út frá hinni „venjulegu” 

birtingarmynd þeirra. Samband grunneininganna er samt sem áður ekki eins 

línulegt og í gamla kerfinu og er ekki beint orsakasamband milli þáttanna þó 

þeir hafi áhrif hvor á annan. Bein skilgreining 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á fötlun er „Regnhlífarhugtak yfir 

skerðingu, hömlun í athöfnum og takmarkaða þátttöku. Fötlun gefur til kynna 

neikvætt/óhagstætt samspil milli einstaklinga (með heilsubrest) og aðstæðna 

hans (umhverfis- og einstaklingþátta)” (World Health Organization, 2001 og 

2003, sjá í Snæfríður Þóra Egilsdóttir og Guðrún Pálmadóttir, 2006: 48-49). 

Þarna kemur mjög greinilega í ljós hvernig neikvæðri merkingu orðsins er 

viðhaldið í kerfinu. Aftur á móti er talið að kerfið sé gagnlegt fyrir fagfólk og 

myndi sameiginlegan grundvöll fyrir skilning orða og hugtakabindi 

orðasambönd. Orðræða og orðfæri hefur mikil áhrif á hugsunarhátt fólks og 

mun kerfið vonandi koma að góðum notum. Aftur á móti hefur kerfið sætt 

gagnrýni þar sem fræðimenn hafa bent á að þó orsakasamband milli 

skerðingar og fötlunar sé ekki augljóst sé það enn viðloðandi og að 

sjúkdómstengda læknisfræðilega sjónarhornið sé enn mjög augljóst. 

Hugtakabinding athafna og þátttöku er gagnrýnt fyrir að vera of mikið 

hallandi að heilbrigðisgeiranum þar sem áhersla er lögð á að fjarlægja 

hindranir og auka getu, en komi ekki inn á félagslega tilvist og þátttöku í 

samfélögum (Snæfríður Þóra Egilsdóttir og Guðrún Pálmadóttir, 2006: 51-

54). 

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins er sú stofnun sem greinir fatlanir og 

skerðingar hjá börnum og unglingum hér á Íslandi. Þar er aðallega séð um 

þroskaraskanir þar sem foreldrar barna með alvarlegar þroskaraskanir geta 

leitað bæði eftir greiningu, ráðgjöf og öðrum úrræðum. Í 2. gr. laga nr. 

83/2003 um Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, er fötlun skilgreind: „Með 

fötlun er átt við ástand sem skapast þegar einstaklingur þarf fjölþætta 

þjónustu og aðstoð til langframa vegna alvarlegrar þroskaröskunar eða 

annarrar röskunar á færni.” Í sömu grein laganna segir: „Með alvarlegri 

þroskaröskun er átt við meðfætt eða áunnið ástand sem veldur því að þroski 

og færni víkur frá því sem eðlilegt er talið og hindrar einstakling í að aðlagast 
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venjulegum kröfum þjóðfélagsins án markvissrar aðstoðar á 

uppvaxtarárum.”(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins e.d. -b). Þetta sýnir 

fram á að íslenskur skilningur á fötlun er enn mjög læknisfræðilega miðaður, 

samt sem áður er baráttan fyrir hinum félagslega skilningi í gangi.  

Hér sést að skilgreiningin á fötlun er mjög mismunandi eftir því út frá 

hvaða sjónarhorni er skoðað eða hvaða líkan er notað til greiningar. Aftur á 

móti má sjá út frá lagalegum grundvelli Íslands að skilningurinn er 

læknisfræðilegur og gefur til kynna að eitthvað sé að einstaklingnum. 

Samfélagssamningurinn á Íslandi lítur þar af leiðandi á fötlun sem neikvætt 

hugtak yfir eitthvað sem er á skjön við hið venjulega viðmið samfélagsins og 

útilokar þar af leiðandi þann þjóðfélagshóp sem fellur undir fötlun á þeim 

forsendum að þeir einstaklingar séu óeðlilegir. Einnig sést það vel að sú 

skilgreining sem gengið er út frá er að mörgu leyti búin til af einstaklingum 

sem eru ekki fatlaðir og þá sérstaklega þær skilgreiningar sem einungis ganga 

út frá sjúkdómsskilgreiningunni. Aftur á móti er fatlað fólk í þeirri stöðu að 

þurfa að lifa undir þessum skilgreiningum og þeim greiningarleiðum sem 

farið er eftir. Þær greiningar leiða oft til sértækra aðgerða á vegum ríkisins og 

geta leitt til aðgreiningar þeirra frá samfélaginu og komið í veg fyrir fulla 

þátttöku þeirra í samfélaginu.  

 

III. Sögulegt samhengi lagalegra heimilda á Íslandi  

Hér að framan hefur heimspekileg tilvist ríkisins verið sett fram sem tól til að 

halda friði, tryggja öryggi og passa upp á velferð borgara með úthlutun á 

réttindum og skyldum. Þar sem við erum öll hluti af þessum samningi og hver 

einstaklingur er óaðskiljanlegur hluti af heildinni, þar á meðal fatlað fólk, 

spyr ég eftirfarandi spurninga: Hver eru þá réttindi og skyldur þeirra í 

þessum sama samningi þar sem sértækar löggjafir hafa verið gerðar? Hvaðan 

kemur upprunalegi samningur borgara úr íslenskri sögu og hver hefur þróun 

fatlaðs fólks til réttinda verið? 

1. Þróun stjórnarskrár Íslands og íslenskrar löggjafar 

 Upphaflega var samningurinn skráður í þeirri stjórnskipan sem hvert ríki 

hafði. Á miðöldum voru til sáttmálar sem skýrðu réttindi og skyldur þegna og 
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stjórnenda ríkja sem byggðu á lénsveldum en þegar einveldið varð ráðandi 

stjórnskipan ruddi það þessum sáttmálum úr vegi og alvaldið var algerlega í 

höndum einvaldsins. Með sjálfstæðisbyltingum í Frakklandi og 

Bandaríkjunum komu fram stjórnaskrár sem ruddu braut stjórnarskráa í 

heiminum og fólu í sér skjalfestar reglur um stjórnskipan (Gunnar H. 

Kristinsson, 1994: 5-13).  

Árið 900 hafði íslenskt samfélag sérstöðu í heiminum, við höfðum þing, 

skráð lög og skipulögð trúarbrögð. Deilur landeigenda voru það sem 

einkenndi snemma þá baráttu sem átti sér stað innan landsins, þar sem 

ekkert miðstjórnarvald var og enginn föst stjórnskipan. Árið 1262 gerði 

Noregskonungur sáttmála við landeigendur landsins sem leituðu sér lausna 

þar í landi. Þar með var Gamli sáttmálinn gerður og Ísland var gert að 

nýlendu Noregs.  

Miðstjórn og stjórnskipan lágu þá að mestu leyti í höndum konungs. Gamli 

sáttmálinn gerði það að verkum að Ísland varð undir stjórn Danmerkur eftir 

stjórnarsamkomulagi sem gert var milli Danmerkur og Noregs (Valdimar 

Unnar Valdimarsson o.fl., 1993: 43-44). 

Árið 1848 var einveldi Danakonungs afnumið og stjórnarskrábundin 

konungsstjórn sett á, þar sem löggjafarþing Íslands var ráðandi samhliða 

konungsstjórn. Íslendingar töldu að þessi stjórnskipunarbreyting myndi hafa 

í för með sér breytingar á hlutskipti Íslands en aftur á móti taldi danska ríkið 

Ísland vera órjúfanlegan part af Danmörku svo að neitunarvald og stór hluti 

framkvæmdavalds var enn í höndum konungs. Árið 1871 staðfesti konungur 

Danmerkur stöðulög sem snéru að íslenskri stjórnskipan. Það hafði í för með 

sér töluverðar breytingar fyrir stjórnskipan landsins og árið 1874 fengu 

Íslendingar sérstaka stjórnarskrá. Samkvæmt henni var löggjafarvaldið í 

höndum þingsins, þó neitunarvald lægi enn hjá konungi. Framkvæmdavaldið 

var enn hluti af danskri stjórnsýslu. Þegar kom því að Ísland fékk sjálfstæði 

sitt 1944, var stjórnarskráin algerlega endurskoðuð. Frá og með þessari 

breytingu var Ísland komið með sína eigin stjórnarskrá. Þær breytingar sem 

voru gerðar eftir 1944 snéru að breytingum á kosningafyrirkomulagi, 

kosningarétti, fjölgun þingmanna og mannréttindaákvæðum (Gunnar H. 

Kristinsson, 1994: 13-28). 
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Þessar stjórnarskrár og stjórnarskrárbreytingar hafa lagt grunn að annarri 

löggjöf sem sett hefur verið á Íslandi, þar sem ekki er hægt að setja lög ef þau 

stangast á við stjórnarskrá. Utanríkissaga Íslands einkennist mikið af 

sjálfstæðisbaráttu og vilja þjóðarinnar til að halda í það fullveldi sem barist 

var svo hart fyrir. Aftur á móti hefur landið skrifað undir og/eða samþykkt þó 

nokkra alþjóða- eða milliríkjasamninga. Okkur ber lögbundin skylda til að 

fylgja sumum af þessum samningum en aðrir eru bara til hliðsjónar. Þessir 

samningar hafa haft áhrif á það hvernig fullveldi okkar endurspeglast í 

alþjóðasamfélaginu. Margir milliríkjasamningar lögbinda ríki undir lögum 

sem eru æðri þeirra eigin innanríkislögsögu (Valdimar Unnar Valdimarsson 

o.fl., 1993: 46-48). 

Eftir að hlutleysisstefna landsins var afnumin eftir seinni heimsstyrjöldina 

tók Ísland sjálfstæði sitt í sínar hendur og gerðist aðili að fleiri alþjóða- og 

milliríkjasamningum, meðal annars Efnahagssamvinnustofnun Evrópu 

(OECD), Alþjóðbankanum, NATO og Sameinuðu þjóðunum. Innganga Íslands í 

Sameinuðu þjóðirnar í nóvember 1946 og í aðrar alþjóðastofnanir hefur haft 

mikil áhrif á þá lagalegu þróun sem átt hefur sér stað og hefur verið partur af 

því hvernig réttindi og skyldur einstaklinga innan ríkisins eru skilgreind. 

(Valdimar Unnar Valdimarsson o.fl., 1993: 49-51). Þeir alþjóðasamningar 

sem við höfum lögleitt inn í okkar lögsögu, eða samþykkt að fara eftir, eru 

partur af þeim heildarsamningum sem ríkið hefur gert við alla einstaklinga 

þjóðfélagsins. Farið verður yfir réttindastöðu fatlaðs fólks í innlendri löggjöf 

og svo innan þeirra alþjóðasamninga sem við erum partur af og snúa að 

þessu málefni.  

2. Innlend löggjöf 

Fram til 1936 var ekki til nein sérstök löggjöf um málefni fatlaðs fólks, úrræði 

þeirra lágu í almennri löggjöf um framfærslu fátækra. Bæði í Grágás og í 

Jónsbók voru ákvæði um fátæka og ómaga sem þurftu hjálp frá hreppnum. 

Munur var gerður á bændum sem þurftu aðstoð og svo ómögum og var fatlað 

fólk undir ómagabálknum. Tvenns konar ómagar voru skilgreindir þ.e. 

erfðarómagar, sem voru undir fjölskyldu sína komnir, og þjóðfélagsómagar 

sem fengu aðstoð frá hreppnum. Lög Jónsbókar voru við lýði fram til 1782 en 
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á seinni hluta 18. aldar fór að sjást að heildarlöggjöf væri nauðsynleg fyrir 

fátæka, sjúka og örkumla. Það var þó ekki fyrr en 1834 sem heildarlöggjöf var 

sett um fátækrareglugerð og síðan var ný löggjöf sett 1907 um sama málefni 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001: 106-110). 

1936 var árið sem sett voru á stofn lög sem snéru eingöngu að málefnum 

fatlaðs fólks, lög um fávitahæli (nr. 18/1936), vegna frumkvöðlastarfs 

Sesselju Sigmundardóttur sem reisti heimili fyrir munaðaleysingja og fötluð 

börn á Sólheimum. Þó orðalagi löggjafarinnar sé í dag mjög ábótavant þá þarf 

að horfa á það í ljósi tíðaranda þessara ára. Lögin fólu í sér að sett var á 

ríkisframfærsla fyrir sjúka og örkumla sem snerti fatlað fólk því á þessum 

forsendum fékk það framfærslu hvort sem var inni á heimilum sínum eða 

stofnunum. Þessi löggjöf gerði það að verkum að ríkið tók samfélagslega 

ábyrgð á fötluðu fólki þar sem gert var ráð fyrir fjárveitingum í fjárlögum til 

sólahringsstofnana og fjárveitingum í formi framfærslustyrks en ekki 

fátækrastyrks (Margrét Margeirsdóttir, 2001: 111). 

Í lagalegri sögu fatlaðs fólks er ein löggjöf sem hugsanlega fer mest fyrir 

brjóstið á flestum og eru það lög um ófrjósemisaðgerðir (nr. 16/1938). 

Samkvæmt þeim átti að afkynja eða vana einstaklinga sem hugsanlega gætu 

eignast börn sem væru alvarlega vansköpuð, hefðu hættulega sjúkdóma, 

hefðu skerta greind eða verið hneigð til glæpa, eða nota fóstureyðingar til að 

sporna við barneignum þeirra. Þetta varð til þess að ófrjósemisaðgerðir voru 

gerðar á fötluðu fólki á kerfisbundinn hátt og ekki alltaf að þeim vitandi. 

Hugmyndafræðin sem lá að baki þessari löggjöf var hugmyndin um 

kynbótastefnuna þar sem það var í höndum ríkisins að bæta upp samfélagið 

með útrýmingu á því sem óeðlilegt þótti (Margrét Margeirsdóttir, 2001: 114-

116). 

Í kringum 1944 var fyrsta ríkisrekna stofnunin fyrir þroskaheft fólk byggð 

á Kleppjárnsreykjum. Hún var starfrækt til 1958 og frá og með 1952 byrjaði 

uppbygging Kópavogshælis. Árið 1967 var svo samþykkt ný löggjöf og lögin 

frá 1936 felld úr gildi. Samkvæmt nýju lögunum átti ríkið að reka eitt hæli 

fyrir fávita þar sem Kópavogshæli þjónaði hlutverki aðal þjónustukjarnans. 

(Margrét Margeirsdóttur, 2001: 119). Árið 1979 kom löggjöf sem snéri 

einungis að þroskaheftu fólki. Í 1. gr. þeirra laga sagði að markmiðið væri að 
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tryggja þroskaheftu fólki jafnrétti á við aðra í þjóðfélaginu og skapa skilyrði 

fyrir sem eðlilegustu lífi. Þetta markar tímamót í löggjöf fatlaðs fólks og 

myndaði góðan grundvöll fyrir baráttu þroskahefts fólks, þar sem löggjöfin 

var byggð á hugmyndafræði um jafnrétti og eðlilegt líf. (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001: 188).  

Upp úr 1983 voru lög um málefni fatlaðra (nr. 43/1983) sett sem fyrstu 

alhliða lög um málefni fatlaðs fólks. Fötlun var í fyrsta sinn skilgreind í lögum: 

„Orðið fatlaður í þessum lögum merkir þá sem eru andlega eða líkamlega 

hamlaðir.” Löggjöfin náði yfir mjög breiðan hóp fatlaðs fólks og í raun var gert 

ráð fyrir að allir myndu geta setið undir sama hatti. En löggjöfin var samt 

byggð á grunni jafnréttis og eðlilegs lífs líkt og fyrri löggjöf. Sú löggjöf sem tók 

við af þessari hefur haldist óbreytt allt til ársins 2010 þegar henni var breytt 

vegna yfirfærslu málaflokks fatlaðs fólks frá ríkinu yfir á sveitarfélögin. Hún 

byggist á sama grunni og tvær fyrri löggjafir. Þegar löggjöfin frá 1983 var 

endurskoðuð fannst ráðamönnum vanta almenna skilgreiningu á því hver 

réttur fatlaðs fólks væri til almennrar þjónustu í samfélaginu. Flestar 

breytingar sem áttu sér stað í lögum um málefni fatlaðra (nr. 59/1992) snéru 

ekki að breytingum á hugmyndafræði heldur að skipulagi málaflokksins og 

breyttum áherslum á rétt fatlaðs fólks á heilbrigðis-, mennta- og félagslegri 

þjónustu. (Margrét Margeirsdóttir, 2001: 209, 223). Innan þessarar löggjafar 

er mismunandi fötlunum ekki gerð nógu góð skil. Ekki er búið að skilgreina 

nógu vel hver á rétt á hverju eða hvað flokkast undir sjúkdóm og hvað fötlun, 

sem gerir það að verkum að fatlað fólk á oft erfitt að með að sækja rétt sinn. 

Breytingin á lögunum sem átti sér stað 2010 var vegna yfirfærslu málefna 

fatlaðs fólks frá ríki yfir til sveitarfélaga, sem hefur verið í umræðu í þó 

nokkurn tíma. Mörgum fannst óeðlilegt að málaflokkur fatlaðs fólk væri ekki 

undir sama félagsmálaflokki og önnur félagsmál. Aftur á móti er 

hugmyndafræði laganna sú sama og hún var 1979 og er í raun löngu úr sér 

gengin þó orðafari og öðru hafi verið breytt í takt við tíðarandann. En hvað 

kemur fram í lögunum? 

Í 1. gr. laganna um málefni fatlaðs fólks (nr. 59/1992) er komið inn á 

markmið og skilgreiningu þeirra og þar segir: „Markmið þessara laga er að 

tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra 
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þjóðfélagsþegna og skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi.” Síðan er 

sagt: „Við framkvæmd laga þessara skal tekið mið af þeim alþjóðlegu 

skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, einkum samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks...”. Þarna kemur fram að í 

íslenskri lagasetningu á fatlað fólk að standa til jafns við aðra einstaklinga 

þjóðfélagsins og þetta ýtir stoðum undir að allir séu undir sama samningnum. 

Aftur á móti er staðan sú að þegar litið er til íslenskrar löggjafar kemur hvergi 

fram hvernig jafnréttið skal framkvæmt og er margt í lögunum sem gengur 

gegn jafnréttishugtakinu. Einnig hefur 1. greinin ekki stoð í 

mannréttindabálki íslensku stjórnarskrárinnar, þar sem fatlað fólk er ekki 

gefið sem forsenda þar. Lagalegur réttur fatlaðs fólks byggist mikið á rétti til 

stoðþjónustu sem á að gera því kleift að lifa og starfa í eðlilegu samfélagi við 

aðra og skal miðast við þarfir einstaklingsins. Þá er meðal annars átt við 

þarfir fyrir þjónustu á heimili sínu, atvinnu til að geta séð sér farborða og 

tekið virkan þátt í samfélaginu, sálfræðiþjónustu, ráðgjöf, félagslegan 

stuðning og félagslegt samneyti, þar með talið að njóta tómstunda og 

menningarlífs (Lög um málefni fatlaðs fólk, nr. 59/1992, 8. gr.; Íslenska 

stjórnarskráin, 1994). Þennan rétt, sem kveðið er á um í lögum, er ekki alltaf 

auðvelt að nálgast, þjónusta við fatlað fólk hefur verið föst í stjórnsýslulegri 

óreiðu þar til nú. Yfirfærsla málaflokksins til sveitarfélaga mun eflaust taka 

tíma og enn er mikil óreiða í gangi. 

3. Mannréttindayfirlýsing Sameinuðuð þjóðanna og 

Mannréttindayfirlýsing Evrópu 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti 10. desember 1948 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Yfirlýsingin er ekki 

þjóðréttarsamningur og þar af leiðandi ekki bundinn í lög aðildarríkja 

Sameinuðu þjóðanna nema þeirra sem fullgildt hafa samninginn. Aftur á móti 

er Mannréttindasáttmáli Evrópu það, en hann var undirritaður í Róm 4. 

nóvember 1950 og tók gildi 3. september 1953. Samningurinn var samt sem 

áður ekki lögfestur hér á landi fyrr en 1994. Mannréttindasáttmáli Evrópu er 

löggildur hér á landi og ber íslenska ríkinu að fylgja honum sem lögum. Í 

fylgiskjali Mannréttindasáttmála Evrópu stendur: „Ríkistjórnir þær, sem 
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undirritað hafa samning þennan og aðilar eru að Evrópuráðinu, hafa í huga 

hina almennu mannréttindayfirlýsingu, sem allsherjarþing Sameinuðu 

þjóðanna samþykkti hinn 10. desember 1948”. Gert er ráð fyrir að ríkistjórnir 

hafi Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna til hliðsjónar í málefnum 

mannréttinda (Sameinuðu þjóðirnar, e.d-a; Brynhildur G. Flóvenz, 2004: 21-

24; Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr.62/1994) 

Fatlað fólk er hvergi nefnt í Mannréttindasáttmála Evrópu né 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna en aftur á móti er 14. grein I. 

kafla í Mannréttindasáttmála Evrópu svohljóðandi: 

 

Réttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningi þessum, skulu tryggð án 

nokkurs manngreinarálits, svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, 

litarháttar, tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra skoðana, 

þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu, tengsla við þjóðernisminnihluta, eigna, 

uppruna eða annarrar stöðu. (Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, 

nr.62/1994) 

 

Staða fatlaðs fólks innan þessa samnings er grunduð í enda þessarar greinar, 

í annarrar stöðu og einnig í 2. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu 

þjóðanna þar sem það sama kemur fram. Fötluðu fólki er þar með gefin 

undirstaða í þessum samningum og grundvöllur mannréttinda þeirra settur 

til menntunar, atvinnu, húsnæðis og annars. (Sameinuðu þjóðirnar, 2011a; 

Brynhildur G. Flóvenz, 2004: 111; Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 

62/1994) 

4. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og valfrjáls 

bókun 

Í desember 2001 lögðu fulltrúar Mexíkó fram tillögu á Allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna um að setja upp sérstaka nefnd sem ætti að sjá um að 

setja saman samning um verndun á réttindum og virðingu gangvart fötluðu 

fólki. Nefndin hittist fyrst 2002 en samningurinn þróaðist yfir tíma og 

aðildarlöndin komu þar að, skoðuðu málið og rökræddu. Þann 13. desember 

2006 voru lokadrög af samningnum og valfrjálsu viðbótinni tilbúin og 
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samþykkt og voru umræðurnar um málið þær stystu í sögu Sameinuðu 

þjóðanna. Hinn 30. mars 2007 var opnað fyrir undirskriftir aðildarríkjanna 

og var met slegið með 82 opnunarundirskriftum. Samningurinn gekk svo í 

gildi 8. maí 2008 (Sameinuðu þjóðirnar, e.d-b).  

Þessi samningur er stærsta alþjóðlega viðurkenning sem fatlað fólk hefur 

fengið á réttindum sínum. Íslensk stjórnvöld hafa skrifað undir samninginn 

og valfrjálsu bókunina en ekki fullgilt hann í lög hér á landi. Nú þegar hafa 

147 lönd skrifað undir og 90 lönd skrifað undir valfrjálsu bókunina. Þar af 

hafa 99 lönd fullgilt samninginn og 61 valfrjálsu bókunina í löggjöf síns lands. 

Í 4. gr. stendur þó að aðildarríkin sem skuldbinda sig samningnum þurfi að 

samþykkja öll lagaákvæði sem í samningnum eru og breyta stjórnsýslu til að 

hún gangi undir samninginn svo hann geti talist fullgiltur. (Sameinuðu 

þjóðirnar, e.d-c). Þar sem Ísland hefur ekki fullgilt samninginn ber íslenska 

ríkinu ekki lagaleg skylda til að fara lagalega eftir þessum samningi. Hefur 

það áhrif á stöðu fatlaðs fólks hér á landi (Sameinuðu þjóðinar, e.d-d). 

Farið verður í nokkur af þeim réttindum sem samningurinn felur í sér. Í 

formálanum kemur eftirfarandi fram: „[Ríkin, sem eiga aðild að samningi 

þessum,] árétta algildi gervallra mannréttinda og mannfrelsis og að þau eru 

ódeilanleg, háð innbyrðis og tengd og nauðsyn þess fyrir fatlaða að þeim séu 

tryggð þau réttindi og frelsi að fullu án mismununar,” og „[Ríkin, sem eiga 

aðild að samningi þessum,] viðurkenna að hugtakið fötlun er breytingum 

undirorpið og að rekja má fötlun til samspils milli fatlaðra og viðhorfstengdra 

tálma og umhverfishindrana sem koma í veg fyrir fulla og virka þátttöku 

þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli,” (Sameinuðu þjóðinar, e.d-d). 

Þetta sýnir hversu mikilvæg þessi réttindi eru og hvernig reynt er að 

skilgreina fötlun meira út frá félagslega sjónarhorninu þar sem fötlun felur 

líka í sér þá umhverfisþætti sem eru til staðar og hamla fólki í athöfnum 

sínum. Í formála kemur einnig fram að mikilvægt er fyrir fatlað fólk að fá að 

vera þátttakendur í samfélaginu því það eykur tilfinningu þeirra fyrir því að 

vera partur af heild. Í 8. gr. samningsins er skrifað um vitundarvakningu í 

þjóðfélaginu, þar sem ríki eru hvött til að auka vitund einstaklinga 

samfélagsins um hvað fötlun er og hver réttindi fatlaðra eru. Þetta er gert til 

að reyna að eyða fordómum í samfélaginu. Í 9. gr. er fjallað um aðgengi sem 
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er fötluðu fólki mjög mikilvægur þáttur því ef aðgengi þeirra er skert er geta 

þeirra til fullrar þátttöku einnig skert. Þar er bent á að það sé ekki einungis í 

höndum ríkisins að passa upp á aðgengi heldur þurfi líka að fá einkafyrirtæki 

til að passa að aðgengi þeirra sé í lagi. Í þessu samhengi er ekki aðeins talað 

um aðgengi sem aðgengi að byggingum heldur er einnig verið að tala um 

aðgengi að upplýsingum og öðru til að fatlað fólk hafi möguleika á upplýstu 

vali og sjálfstæðum ákvörðunum. Í 19. gr. er komið inn á sjálfstæða búsetu án 

aðgreiningar frá samfélaginu. Þetta ákvæði fjallar um að fatlað fólk hafi rétt til 

að búa þar sem það kýs og eigi rétt á sínu eigin heimili. Þetta er réttur sem er 

fötluðu fólki mjög mikilvægur því nú er hægt að reyna að eyða þeirri 

stofnanamynd sem oft er á heimilum fatlaðs fólks, hvort sem það er búseta á 

stórum stofnunum, sambýlum eða sjálfstæð búseta með aðstoð. Í 24. gr. er 

farið inn á rétt til menntunar, þar sem mikið er lagt upp úr menntun án 

aðgreiningar og persónu- og félagsþroski er grundvöllur fyrir því að geta 

tekið þátt í samfélaginu án aðgreiningar. Í 27. gr. er fjallað um atvinnuréttindi 

og þar kemur fram réttur fatlaðs fólks til starfsreynslu á almennum 

vinnumarkaði og að ríkið þurfi að skapa atvinnumöguleika fyrir fatlað fólk. 

Þátttaka í stjórnmálum kemur fram í 29. gr. Samkvæmt henni eiga aðildaríki 

að tryggja að fötluðu fólki sé gert mögulegt að taka virkan þátt í stjórnmálum 

og að aðgengi að kosningum og öðru sé auðvelt og auðskilið. Margt annað 

kemur fram í samningnum og mikið af greinum eru víxltengdar þar sem einu 

skilyrði þarf að vera fullnægt til að hægt sé að koma á móts við annað. Ef 

menntunarákvæðinu er til að mynda ekki almennilega fylgt eftir og fötluðu 

fólki ekki gefin sú þekking sem krafist er til þátttöku í pólitísku lífi, verður 29. 

gr. aldrei fullnægt. Til að samningar eins og þessir gangi upp þarf að fara eftir 

öllum þeim atriðum sem fram í þeim koma.  

Samningur Sameinuðu þjóðanna gengur út frá jafnréttishugtakinu, því að 

fatlað fólk geti lifa sjálfstæðu lífi, njóti verðleika á við aðra í þjóðfélaginu og 

séu jafnir öðrum gagnvart lögum. Til að hægt sé að framkvæma þetta þarf að 

breyta löggjöf Íslands svo samninginn megi innleiða að fullu. Sú löggjöf sem 

er til staðar á Íslandi í dag er frekar miðuð af því að bæta fötluðu fólki upp 

fötlun sína með einhvers konar bótum eða aðstoð og kemur lítið inn á þann 

þátt að einstaklingar hafi fullveldi yfir lífi sínu og ákvörðunum sínum. Sú 
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vinna sem ríkið stendur frammi fyrir við breytingar og umbætur á löggjöf til 

fullgildingar á sáttmála Sameinuðu þjóðanna á réttindum fatlað fólks, er 

mikil, þar sem samkvæmt honum ættu réttindi fatlaðra að vera ofin inn í 

almenna löggjöf og sér löggjöf fyrir fatlað fólk er litin hornauga. En til hvers 

þarf ríkið að líta þannig á að breytingar geti átt sér stað í þá veru að auka 

þátttöku fatlaðs fólks í þjóðfélaginu og til að bæta lífskjör og þeirra lífgæði. 

Hvað eru góð lífskjör, lífsgæði og eðlilegt líf? 

 

IIII. Lífskjör og lífsgæði í lífi fatlaðs fólks 

Samkvæmt 1. gr. laga um málefni fatlaðs fólks er markmið þeirra „[...] að 

tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna 

og skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi.” (nr. 59/1992). Þar af leiðandi 

hefur fatlað fólk sömu lagalegu réttindi til félagslegs réttlætis og tækifæra og 

aðrir þjóðfélagsþegnar. En jafnrétti til hvers er verið að tala um, hvað eru 

sambærileg lífskjör og hvað felur það í sér að lifa eðlilegu lífi?  

Sænskur félagsfræðingur, Bengt Nirje, setti árið 1969 fram skilgreiningu á 

því hvað er eðlilegt líf (sjá í Margrét Margeirsdóttir, 2001: 62). Þar fjallar 

hann um hvað það felur í sér að reyna að gefa fötluðu fólki tækifæri til 

eðlilegs lífs á við aðra. Hann benti á að eðlilegt líf fæli ekki í sér að breyta 

fötluðu fólki í „venjulegt fólk” heldur að gera breytingar á umhverfi og 

lífsskilyrðum þess og gera þau sem líkust því sem almennt er í þjóðfélaginu. 

Umhverfið þarf að taka mið af þörfum fatlaðs fólks; gera ráð fyrir að fatlað 

fólk geti búið eins sjálfstætt og mögulegt er, stundað atvinnu og/eða nám á 

öðrum stað og haft aðgang að sambærilegu félagslífi og aðrir á þriðja 

staðnum. Hann taldi að einnig væri mjög mikilvægt að fatlað fólk fengi 

tækifæri til þess að þroskast og vera virt sem sjálfstæðir einstaklingar með 

sjálfstæðar skoðanir og langanir og að þörf þeirra á innihaldsríku lífi væri 

fullnægt. Félagsþroska öðlast einstaklingar að miklu leyti með samskiptum 

við jafnaldra og kynnast þar með skapgerð sinni og þeim hæfileikum sem þeir 

eru gæddir. Með félagslegum samskiptum byggja einstaklingar bæði upp 

sjálfstraust, meðvitund um að tilheyra heild og læra samskiptareglur 

þjóðfélagsins. Rannsókn sem kom út 1982 í Noregi, bendir til þess að ekki sé í 

raun hægt að gera skýran greinamun á lífskjörum annars vegar (fjárhagslegri 
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stöðu) og lífsgæðum hins vegar (andlegri hlið). Þar sem þessi hugtök haldast 

mikið í hendur þá getur verið/er munur þar á milli samt sem áður mikill, jafn 

réttur til einhvers eða jafn réttur á einhverju (Margrét Margeirsdóttir, 2001: 

62). En hver eru skilin á milli lífskjara og lífsgæða?  

Þegar jafnrétti til lífskjara, lífsgæða og félaglegs réttlætis er skoðað eru 

þrjár spurningar sem við verðum að spyrja. Verður að vera jafnt skipt á milli 

allra, hvað felur orðið jafnrétti í sér og hvar kemur ábyrgð einstaklingsins á 

jafnri skiptingu inn í þessa jöfnu (Wolff, 2008: 179)? Skipting á veraldlegum 

gæðum er réttlætt út frá mannréttindasjónarmiði sem er í hávegum haft á 

Vesturlöndum. Þar hafa allir rétt á mannsæmandi kjörum og aðstæðum og 

hjálp frá ríkinu til að viðhalda þeim. Ekki er nauðsynlegt að allir fái sömu 

upphæð eða að jafnt sé á alla skipt, heldur að allir hafi í sig og á. Jonathan 

Wolff hefur bent á að hlutverk ríkisins sé ekki einungis að ganga úr skugga 

um að efnahagslegar horfur allra séu í lagi, heldur einnig að byggja samfélag 

þar sem einstaklingar standa jafnir hvor öðrum að virðingu og verðleikum. 

Samfélag þar sem einstaklingar geta sjálfir upplifað sig sem hluta af 

þjóðfélaginu og jafna öðrum þjóðfélagsþegnum (Wolff, 2008:182). 

 Irish M. Young (1990, sjá í Wolff, 2008: 183) fjallar um að oft eru viss 

samfélagsform í þjóðfélögum sem halda fólki niðri. Ríkið þarf að gera þeim 

þætti betri skil og brjóta það munstur upp svo einstaklingar geti staðið 

jöfnum fæti innan þjóðfélagsins Young lítur á fimm þætti sem geta haldið 

fólki niðri og kúgað það. (a) Líkt og í kenningum Karl Marx er það staða 

vinnuaflsins gangvart auðvaldinu sem heldur einstaklingnum frá auðnum og 

setur hann í þá stöðu að þurfa að vinna undir þeim skilyrðum sem sett eru af 

auðvaldinu. (b) Einstaklingnum er haldið fyrir utan vinnuaflið, hann fær ekki 

einu sinni tækifæri á því að láta misnota vinnu sína. (c) Valdleysi sem 

einstaklingar hafa inni á vinnustað sínum og þar af leiðandi á sínu eigin lífi. 

(d) Vald meirihlutans á menningarlegum gildum og reglum samfélaga, sem 

veldur útilokun á minnihlutahópum og annars konar lífsháttum. (e) Sumir 

samfélagshópar þurfa að lifa við ótta við ofbeldi.  

Þessa birtingarmynd kúgunar má færa yfir á stöðu fatlaðs fólks þar sem 

það þarf að lifa undir reglum og lögum sem settar eru að miklu leyti um 

málefni þeirra og fær oft aðeins þau úrræði sem í boði eru en ekki þau úrræði 



 

30 

sem það vill. Fatlað fólk er vegna stöðu sinnar oft með lítið vald á sínu eigin 

lífi og sjálfsákvörðunarrétti sínum. Í gegnum tíðina hefur fötluðu fólki verið 

haldið fyrir utan þjóðfélagið þó stefna í flestum Vestrænum löndum í dag sé 

ekki aðskilnaðarstefna. Síðast en ekki síst hefur það verið áberandi hvað 

túlkun samfélagins á hvað fötlun í raun og veru hefur haft mikil áhrif á hver 

staða fatlaðs fólks hefur verið og er enn í dag. Fatlað fólk, líkt og annað fólk, 

getur lent í ofbeldi og misnotkun á lífsleiðinni og býr þar af leiðandi við þá 

hræðslu rétt eins og aðrir þjóðfélagsþegnar (Wolff, 2008: 183).  

Ef öllu þessu misrétti yrði eytt myndu lífsgæði einstaklinga aukast en ekki 

er hægt að gera ráð fyrir því að lífskjör einstaklinga myndu aukast um leið. 

Þegar kemur að fjárhagslegri aðstoð eru einnig til leiðir sem gefa fötluðu fólki 

færi á enn meiri þátttöku í samfélaginu og sjálfsstjórn yfir eigin lífi. Með 

sjálfsstjórn á eigin lífi hefur einstaklingurinn betri kost á því að standa jafnt 

öðrum að virðingu og verðleikum og til að sjá sjálfan sig sem þátttakanda í 

þjóðfélaginu. Fræðimaðurinn Jonathan Wolff hefur gefið út fræðigreinar 

(2002, 2009a) um hvernig bæta á erfiða aðstöðu fólks. Hann gengur ekki 

aðeins út frá fötluðu fólki þó að hann taki stöðu þeirra með í reikninginn 

(Wolff, 2002: 212). 

Wolff fjallar um þrennskonar aðbúnað sem segir til um lífskjör og lífsgæði 

einstaklinga: innri aðbúnað, sem eru hæfileikar, heilsa og o.fl., og ytri 

aðbúnað, sem fela í sér fjárhagslega stöðu annars vegar og félagslega 

formgerð, lög, samfélagsnorm o.fl. hins vegar. Til eru margar leiðir til að bæta 

aðbúnað einstaklinga, hvort sem það er að bæta fjárhaglega stöðu, lagalega 

stöðu, félaglega formgerð þeirra eða bæta líkamlega kvilla með lækningum, 

þjálfun eða öðru (Wolff, 2002: 210). Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun 

gengur út frá því að eitthvað sé að einstaklingunum. Þetta eitthvað þarf að 

„laga”. Wolff kallar þetta persónulega bætingu (e. personal enhancement) þ.e. 

að bæta líf einstaklingsins, hvort sem er með þjálfun, endurhæfingu, 

menntun eða öðru. Það er ekkert rangt við það að bæta það sem hægt er að 

bæta fyrir líkamlega fatlað fólk ef möguleiki er á því og vilji til staðar hjá 

einstaklingnum. Andlega fatlað fólk vill auðvitað fá þá þjálfun og menntun 

sem völ er á, til að læra að lifa sjálfstætt eða bæta hag sinn. Sú 

siðferðisspurning sem við verðum samt að spyrja okkur þegar kemur að því 
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að laga einstaklinginn er sú smán sem einstaklingurinn getur fundið fyrir 

þegar það er eitthvað við hann sem samfélagið segir óeðlilegt og þarf að 

„laga”. Þetta viðmót viðheldur þeirri hugmynd að fatlað fólk sé óæðra en 

aðrir.  

Önnur aðferð sem Wolff nefnir er stöðubæting (e. status enhancement) 

sem gengur út á að bæta umhverfi fatlaðs fólks til að aðlaga það að 

einstaklingnum en ekki öfugt. Félagslega sjónarhornið gengur út frá því að 

með breyttum lögum, betra aðgengi og svo framvegis, sé hægt að koma á 

móts við fatlað fólk. Sú aðferð ýtir undir að fötluðu fólki finnist það ekki vera 

gallað, að það sé ekki bara fötlunin sem standi í vegi fyrir því heldur sé 

samfélagið einnig fatlað því það sé ekki í stöðu til að koma á móts við 

einstaklinginn (Wolff, 2009a: 404-406). 

Færnikenningin (e. the capability approach) var fyrst sett fram af Amartya 

Sen (1992; 1999 sjá í Wolff, 2008: 185) og þróuð af Mörthu Nussbaum (2000, 

sjá í Wolff, 2008: 185). Sen lagði fram að það sem segir til um lífsgæði þín 

væri í raun ekki hvað þú værir með í höndunum eða hvað þú átt, heldur hvað 

þessir hlutir geta hjálpað þér til að vera og geta. Nussbaum tekur stöðu 

fatlaðs fólks með í reikninginn í sinni nálgun á kenningunni og verður farið 

betur í hana (Wolff, 2008: 185). 

Kenning Nussbaum er drifin áfram á þeim forsendum að þær 

samfélagssáttmálakenningar og kenningar um félagslegt réttlæti, sem hafa 

verið nefndar og aðrar sem hafa verið áberandi í pólitískri heimspeki í 

gegnum tíðina ekki gert ráð fyrir fötluðu fólki innan sáttmálanna (Nussbaum, 

2006: 14-22). Kenningarnar voru gerðar á tímum feðraveldis og gengu út frá 

þeirri forsendu að þeir sem undir samninginn féllu væru karlmenn sem væru 

með mjög líka hæfni og með afkastagetu til athafna sem leiða af sér 

efnahagslegan ávöxt. Nussbaum segir að þegar kemur að samningum og 

félagslegu réttlæti sé leið til að taka fatlað fólk í reikninginn. Það kallar hún 

færnikenninguna, hún fer inn á hvað það er sem undirstrikar kjarnann í 

hvaða þætti ríki eiga að virða sem lágmarks virðingu við mannlega reisn. Ríki 

geta náð þessu með því að koma öllum þegnum sínum upp fyrir það sem hún 

kallar færniþröskuld (e. threshold level og each capability). Þessi þröskuldur 

gengur út frá hluta af og í raun lágmarkskröfum um félagslegt réttlæti. Þar 
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sem kenningin gengur út frá lágmarkskröfum og fer ekki inn á hvernig 

réttlæti á að vera fyrir ofan þröskuldinn, þá svarar hún ekki öllum þeim 

spurningum sem margar aðrar kenningar svara um félagslegt réttlæti. Aftur á 

móti kemur hún inn á hvað hverjum einstaklingi er réttbært að hafa til að 

virðingu gagnvart mannlegri reisn sé viðhaldið (Nussbaum, 2006: 70-71, 75). 

Nussbaum hefur búið til lista yfir tíu færnisvið sem þarf að vera fullnægt upp 

að þröskuldinum. Listinn hefur ekki verið þýddur á íslensku svo hann er 

lauslega þýddur af mér. 

 

1. Líf: Hafa kost á að lifa fullt æviskeið á við það sem eðlilegt telst. 

2. Líkamleg heilsa: Hafa kost á að lifa við góða heilsu, færni til að fjölga 

sér, getu til að nærast og kost á skjóli.  

3. Líkamleg sjálfstæði: Hafa kost á því að geta ferðast á milli staða, 

vera frjáls frá ofbeldi, hafa tækifæri á að uppfylla kynferðislegar 

hvatir og val um getnað.  

4. Skyn, ímyndurnarafl og hugsun: Geta notað skynjun til ímyndunar, 

hugsana og röksemdar. Geta notað fyrrnefnda hluti sem fengnir eru 

með upplýsingum og menntun við hæfi. Upplýsingar og menntun 

byggja ekki endilega á læsi, skrift, stærðfræði eða vísindalegri 

vitneskju. Hafa frelsi til hugsana og tjáningar og geta notið upplifunar 

og komist hjá kvölum.  

5. Tilfinningar: Geta haft tengsl við hluti og fólk fyrir utan mann sjálfan 

og geta elskað þá sem okkur elska. Geta harmað þá sem falla frá, geta 

reiðst og geta þroskað með sér tilfinningaþroska sem ekki byggir á 

hræðslu eða kvíða.  

6. Hagnýt skynsemi: Geta áttað sig á því hvað er gott líf og haft áhrif á 

hvernig líf manns er skipulagt.  

7. Tengsl: (a) Geta lifað með öðrum og haft samúð með öðrum 

manneskjum, geta tekið þátt í félagslegum samskiptum, geta sett sig í 

spor annara. (b) Hafa félagslegan skilning á sjálfsvirðingu og 

niðurlægingu. Vera í stöðu þar sem komið er fram við einstaklinginn 

af virðingu og hann er jafn öðrum að verðleikum og engin mismunun 

á neinum forsendum gerð.  
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8. Aðrar tegundir: Geta látið sig varða plöntur, dýr og náttúruna.  

9. Leikur: Geta hlegið, leikið sér og notið afþreyingar og skemmtunar.  

10. Stjórn yfir umhverfi sínu: (a) Geta tekið þátt í pólitísku lífi sem áhrif 

hefur á líf manns, hafa rétt til pólitískrar þátttöku og verndunar á 

tjáningarfrelsi. (b) Hafa rétt til eignar og rétt til atvinnu jafnt á við aðra 

(Nussbaum, 2006: 77-78).  

 

Nussbaum segir að röksemdafærslan sé sú að ef við ímyndum okkur líf 

sem hefur ekki einn þessara þátta þá er það líf ekki verðugt mannlegrar 

reisnar. Hún nefnir einnig að listinn sé ekki fullkomin né fullunninn og að 

hann sé að vissu leyti óhlutstæður og almennur. Hann á einnig að vera aðeins 

notaður í pólitískum tilgangi, þar sem fólk hefur mismunandi hugmyndir um 

hvernig þessu er fullnægt og ekki má neyða neinn til neins út frá þessum 

samningi, hvorki einstaklinga né ríki.  

 En af hverju á að líta til færni en ekki veraldlegra eigna? Sen benti á að 

það sé í raun ekki hversu mikið þú átt sem skiptir máli, heldur hvað þú gerir 

við það sem þú átt og hversu mikið þú þarft. Sem dæmi má nefna að 

einstaklingur í hjólastól getur átt jafn mikið að veraldlegum eignum og annar 

sem ekki er í hjólastól en stendur þó ekki jafnfætis hinum vegna skertrar 

hreyfigetu. Það þarf einnig færni til þess að geta breytt fjármagni eða eignum 

í virkni. Í kenningu Rawls, sem hefur komið fram áður, er gengið út frá því að 

bæta fólki upp það sem það vantar í færni með peningum. En í mörgum 

tilfellum er ekki raunhæfur möguleiki á því að peningar geti komið í staðinn 

fyrir samfélagslegar breytingar. Ef dæmið með hjólastólinn er tekið aftur, þá 

mun þurfa mjög háar upphæðir fyrir einstakling í hjólastól til að hafa alltaf 

með sér fylgdarmann sem getur borið hann upp og niður stiga þar sem ekki 

er rampur eða lyfta. Það er mjög óraunhæfur möguleiki. Tilgangur ríkisins er 

ekki að gera fatlað fólk nógu ríkt til að það geti gert hluti á sama hátt og aðrir 

eða borgað fyrir aðstoð heldur að gera því kleift að vera án aðstoðar og þurfa 

ekki að reiða sig á aðra í öllu sem þeir gera. Fyrir einstaklinga sem þurfa 

aðstoð, skiptir sú aðstoð höfuðmáli fyrir þá í sínu daglega lífi. En þörf fyrir 

aðstoð er ekki auðveldlega sett inn í færnilistann. Nussbaum setur þörf fyrir 

aðstoð ekki sem sjálfstæðan þátt á færnilistann því aðstoð er ekki eitthvað 



 

34 

sem hægt er að setja upp sem eitthvað eitt. Aðstoð getur komið inn á alla 

þætti listans þar sem hún getur örvað ímyndunarafl, hugsun, tengsl við annað 

fólk, aukið líkur á sjálfsstjórn yfir eigin lífi og einnig auðveldað athafnir 

daglegs lífs (Nussbaum, 2006: 164-167).  

Þegar kemur að því að skoða hvernig megi uppfylla þá færni sem á 

listanum er hljóta að koma upp spurningar um hvort vilji sé hjá öllum til að 

öll færnisviðin séu uppfyllt? Nussbaum nefnir t.d. að pólitísk þátttaka gangi 

þvert á trú Amishfólks, svo ef til vill vill það ekki að ríki uppfylli þá færnikröfu 

hvað það snertir. Mun það verða til þess að breyta þurfi listanum eða snýst 

málið ef til vill meira um að uppfylla færniþröskuld hjá einstaklingum upp að 

því hæsta marki sem völ er á? Nei. Það myndi gera það auðvelt fyrir fólk að 

segja að margt andlega fatlað fólk hafi ekki getu til pólitískrar þátttöku eða vit 

á hvað því er fyrir bestu, svo að breytingar á listanum eru mjög hættulegar. 

Hver er þá fær um að dæma hverjir eru færir og hverjir ekki? Ef breyta ætti 

listanum væri verið að ýta undir að fatlað fólk væri sett í sér málaflokk og á 

einhvern sérstakan stað. Í staðinn á samfélagið að reyna að uppfylla alla þá 

færni sem möguleiki er á fyrir einstaklinginn að ná. Þá færni sem 

einstaklingurinn er ekki fær um að ná má hugsanlega uppfylla með því að 

veita þá aðstoð sem einstaklingurinn þarf. Því þegar einstaklingar auka færni 

sína á þeim sviðum sem nefnd eru á listanum batna ekki lífskjör hans heldur 

lífsgæði (Nussbaum, 2006: 179-195). 

 

V. Niðurstaða 

Líkt og Harry Brighthouse (2003: 254) skrifaði fæðast ríkisborgarar ekki 

heldur eru skapaðir. Í þjóðfélagi, þar sem allir eru fæddir jafnir og frjálsir, 

hafa allir jafna hagsmuni af því að lifa í samfélagi sem þeir skilja og þar sem 

þeir geta haft áhrif á þá villu sem aðrir skapa í lagalegri umgjörð, 

efnahagslífinu og pólitísku umhverfi gagnvart þeim (Christiano, 2008: 88). En 

hæg þróun málaflokks fatlaðs fólks á Íslandi og sú fasta hugmyndafræði sem í 

lögunum er og hefur verið síðustu rúm 30 ár gefur til kynna hversu aftarlega 

þessi málefni eru á forgangslista ríkisins. Á móti því kemur að samningur 

Sameinuðu þjóðanna fékk stystu umræðu í sögu Sameinuðu þjóðanna áður en 

að met var slegið 2007 með 82 opnunarundirskriftum aðildarríkja 
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(Sameinuðu þjóðirnar, e.d.-b). Íslensk löggjöf er mjög læknisfræðilega miðuð 

og byggir á mjög víðri alhæfingu á því að lögin geti gengið yfir allar fatlanir 

þar sem í 2. gr. Segir: „[Einstaklingur á rétt á þjónustu samkvæmt lögum 

þessum sé hann með andlega eða líkamlega fötlun og þarfnist sérstakrar 

þjónustu og stuðnings af þeim sökum.] Hér er átt við þroskahömlun, 

geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðingu. Enn fremur getur fötlun 

verið afleiðing af langvarandi veikindum, svo og slysum.” (Lög um málefni 

fatlaðs fólk, nr. 59/1992; Stefán Ólafsson, 2005: 114) Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk mælir á móti sérstakri lagasetningu fyrir 

fatlað fólk, löggjöf um málefni sem snúa að fötluðu fólki eigi að vera samofin 

almennri löggjöf. Einnig er íslenskri löggjöf ábótavant að því leyti að ekkert er 

rætt um þær leiðir sem á að fara til að auka jafnrétti fatlaðs fólks og lífsgæði 

þeirra.  

Samfélagssáttmálakenningin, sem rædd var í byrjun þessarar ritgerðar, 

gengur út frá þeirri forsendu að allir þeir sem innan lögsögu ríkisins búa séu 

partur af heild. Þó þessar kenningar hafi ekki gert ráð fyrir fötluðu fólki innan 

samningsins er staðan samt sem áður sú að fatlað fólk eru jafn mikill partur 

af samfélaginu og hver annar ófatlaður einstaklingur. Þarf af leiðandi er fatlað 

fólk jafn bundið þeim heildarsamningi sem einstaklingar gera við ríkið þegar 

þeir taka afstöðu til þess að búa innan lögsögu þess. Margir þættir í 

samfélaginu standa í vegi fyrir því að fatlað fólk hafi sömu tækifæri á við aðra 

til að taka virkan þátt í samfélaginu. Þó mikil framþróun hafi átt sér stað í 

málefnum fatlaðs fólk og stefnan sé að gera þau að virkum þátttakendum í 

þjóðfélaginu, þá eigum við langt í land. Margt fatlað fólk, þó sérstaklega 

andlega fatlað fólk, er enn í þeirri stöðu að búa í einhverskonar 

stofnanamynduðum kjörnum. Innan þeirra hefur það að mestu leyti samband 

aðeins við nánustu fjölskyldu, vini og þá starfsmenn sem þar vinna. Það 

vinnur svo ef til vill á vernduðum vinnustöðum eða eyðir dögunum í 

dagvistun, í námi á starfsbrautum framhaldskólanna eða innan almenna 

menntakerfisins í almennum skólum eða sérskólum. Félagslíf þeirra byggist 

svo oft upp á mótuðum úrræðum sem sett eru upp af ríkinu eða 

sveitarfélögunum, þar sem samskiptin takmarkast einnig við fatlað fólk og 

starfsmenn. Til þess svo að komast á milli allra þessara staða nýtir margt fólk 
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sér ferðaþjónustu fatlaðra. Á þessu mynstri sést hversu takmörkuð samskipti 

fatlaðs fólks geta verið við hinn almenna borgara (Wolff, 2009: 408). Með 

auknum og opnari samskiptaleiðum við almenning væri hægt að auka 

samskipti andlega fatlaðs fólk, til að mynda með þátttöku þeirra í almenna 

atvinnulífinu, þar sem einstaklingar gætu haft einstaklingsmiðuð markmið á 

sviðum sem þeir eru færir um að sinna. 

Færnikenningin er tól sem væri hægt að nota í réttindaþróun fatlaðs fólks 

þar sem undirstaða kenningarinnar byggir á virðingu við mannlega reisn. Þó 

kenningin sé ekki fullkomin, né hugsanlega fullunnin, er hún skref í rétta átt. 

Kostir kenningarinnar eru þær að hún fer ekki bara inn á líkamlega eða 

vitsmunalega hæfni heldur nær hún inn á svið mannlegra þátta líkt og 

skynjunar, hugsunar, skynsemi, tilfinninga og tengsla. Þetta eru þættir sem 

sameina mannkynið burtséð frá öllu því sem getur staðið milli fólks vegna 

mismunar á milli þeirra. Möguleiki væri á því að nota kenninguna til að gefa 

fötluðu fólki færi á því að taka meiri þátt í samfélaginu, auka sjálfstraust þess 

og sjálfsvirðingu. Með því að bæta þessa þætti er möguleiki á því að hægt sé 

að auka lífsgæði fatlaðs fólks á þeirra eigin forsendum þar sem fatlað fólk 

myndi hafa meiri sjálfstjórn yfir sínu lífi og lífsgæðum (Nussbaum, 2006). 

Einn hefur það sem annan brestur, því getur enginn talist bestur. 
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