
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. – Heilsa. 
4. gr. 

Almennar skuldbindingar. 

     1.      Aðildarríkin skuldbinda sig til þess að tryggja og stuðla að því að öll mannréttindi og 

mannfrelsi verði í einu og öllu að veruleika fyrir allt fatlað fólk án mismununar af nokkru 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, sem fela í sér mismunun gagnvart fötluðu 

fólki, verði breytt eða þau afnumin,  

          c)      að taka mið af vernd og framgangi mannréttinda fatlaðs fólks við alla stefnumótun 

og áætlanagerð,  

          d)      að láta hjá líða að aðhafast nokkuð það sem fer í bága við samning þennan og sjá 

til þess að opinber yfirvöld og stofnanir vinni í samræmi við ákvæði hans,  

          e)      að gera allar viðeigandi ráðstafanir til þess að uppræta mismunun vegna fötlunar 

sem einstaklingur, stofnun eða einkaaðili gerir sig sekan um,  

          f)      að framkvæma eða stuðla að rannsóknum og þróun á framleiðsluvörum, þjónustu, 

tækjum og aðstöðu sem eru hönnuð með algildi í huga skv. 2. gr. samnings þessa og umbreyta 

þarf sem allra minnst og með sem minnstum tilkostnaði til þess að mæta sérþörfum fatlaðs 

fólks, til að stuðla að framboði á þeim og notkun og til að stuðla að algildri hönnun þegar 

móta á staðla og leiðbeiningar,  

          g)      að framkvæma eða stuðla að rannsóknum og þróun á nýrri tækni, og sjá til þess að 

hún sé tiltæk og notuð, einnig á upplýsinga- og samskiptatækni, hreyfihjálpartækjum, búnaði 

og hjálpartækni sem henta fötluðu fólki, með áherslu á tækni á viðráðanlegu verði,  

          h)      að láta fötluðu fólki í té aðgengilegar upplýsingar um hreyfihjálpartæki, búnað og 

hjálpartækni, einnig um nýja tækni og aðstoð, stoðþjónustu og aðstöðu í annarri mynd,  

          i)      að stuðla að þjálfun og þekkingu fagfólks og starfsfólks, sem vinnur með fötluðu 

fólki, á þeim réttindum sem eru viðurkennd með samningi þessum til þess að unnt sé að 

betrumbæta þá aðstoð og þjónustu sem þau réttindi tryggja.  

... 

     3.      Þegar aðildarríkin undirbúa löggjöf sína 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.  

... 

5. gr. 

Jafnrétti og bann við mismunun. 

     1.      Aðildarríkin viðurkenna að allir menn eru jafnir fyrir 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 

fötluðu fólki jafna og skilvirka réttarvernd gegn mismunun af hvaða ástæðu sem er.  

     3.      Aðildarríkin skulu, í því skyni að stuðla að jöfnuði og uppræta mismunun, gera allar 

viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að fötluðu fólki standi viðeigandi aðlögun til boða.  

     4.      Eigi ber að líta á sértækar ráðstafanir, sem eru nauðsynlegar til þess að flýta fyrir eða 

ná fram jafnrétti til handa fötluðu fólki í reynd, sem mismunun samkvæmt skilmálum 

samnings þessa.  



 „viðeigandi aðlögun“ merkir nauðsynlegar og viðeigandi breytingar og lagfæringar, sem eru 

ekki umfram það sem eðlilegt má teljast eða of íþyngjandi, þar sem þeirra er þörf í sérstöku 

tilviki, til þess að tryggt sé að fatlað fólk fái notið eða geti nýtt sér, til jafns við aðra, öll 

mannréttindi og mannfrelsi,  

25. gr. 

Heilsa. 

    Aðildarríkin viðurkenna að fatlað fólk hafi rétt til þess að njóta góðrar heilsu að hæsta 

marki eins og frekast er unnt án mismununar vegna fötlunar. Aðildarríkin skulu gera allar 

viðeigandi ráðstafanir til þess að tryggja fötluðu fólki aðgang að heilbrigðisþjónustu sem 

tekur mið af kyni, einnig að heilsutengdri endurhæfingu. Aðildarríkin skulu einkum:  

       a)      sjá fötluðu fólki fyrir heilsugæslu og heilbrigðisáætlunum sem eru ókeypis eða á 

viðráðanlegu verði og eins að umfangi, gæðum og á sama stigi og gildir fyrir aðra 

einstaklinga, meðal annars með tilliti til kyn- og frjósemisheilbrigðis og að því er varðar 

samfélagsáætlanir á sviði lýðheilsu,  

       b)      bjóða fram þá heilbrigðisþjónustu sem fatlað fólk þarfnast, einkum vegna fötlunar 

sinnar, sem felur í sér eins snemmbæra greiningu og inngrip eftir því sem við á og þjónustu 

sem miðar að því að draga úr fötlun eins og frekast er unnt og koma í veg fyrir frekari fötlun, 

einnig meðal barna og eldri einstaklinga,  

       c)      bjóða fram fyrrnefnda heilbrigðisþjónustu eins nálægt samfélögum fólks og frekast 

er unnt, einnig í dreifbýli,  

       d)      gera þá kröfu til fagfólks í heilbrigðisþjónustu að það annist fatlað fólk eins vel og 

aðra, meðal annars á grundvelli frjáls og upplýsts samþykkis, með því, auk annars, að vekja til 

vitundar um mannréttindi, mannlega reisn, sjálfræði og þarfir fatlaðs fólks með þjálfun fyrir 

starfsfólk, bæði innan einkarekinnar og opinberrar heilsugæslu, og með útbreiðslu 

siðferðislegra viðmiðana meðal þeirra,  

       e)      leggja bann við mismunun gagnvart fötluðu fólki að því er varðar sjúkratryggingar 

og líftryggingar, þar sem slíkar tryggingar, sem skulu boðnar fram á sanngjarnan og réttmætan 

hátt, eru heimilar samkvæmt landslögum,  

       f)      koma í veg fyrir að einstaklingum sé synjað um heilsugæslu eða heilbrigðisþjónustu 

eða um mat og drykk þannig að um mismunun vegna fötlunar sé að ræða.  

26. gr. 

Hæfing og endurhæfing. 

     1.      Aðildarríkin skulu gera skilvirkar og viðeigandi ráðstafanir, einnig með tilstyrk jafn-

ingjaaðstoðar, til þess að gera fötluðu fólki kleift að öðlast sem mest sjálfstæði, fulla 

líkamlega, andlega og félagslega getu, ásamt starfsgetu, og að vera þátttakendur í lífinu á 

öllum sviðum án aðgreiningar, ásamt því að viðhalda þessum gæðum. Til þess að svo megi 

verða skulu aðildarríkin skipuleggja, efla og útvíkka þjónustu og áætlanagerð á sviði 

víðtækrar hæfingar og endurhæfingar, einkum að því er varðar heilbrigði, atvinnu, menntun 

og félagsþjónustu, með þeim hætti að fyrrnefnd þjónusta og áætlanir:  

       a)      hefjist eins snemma og frekast er unnt og séu byggðar á þverfaglegu mati á þörfum 

og styrks hvers einstaklings um sig,  

       b)      stuðli að þátttöku í samfélaginu og þjóðfélaginu á öllum sviðum án aðgreiningar, 

séu valfrjálsar og standi fötluðu fólki til boða sem næst samfélögum þess, einnig í dreifbýli.  

     2.      Aðildarríkin skulu stuðla að þróun grunnþjálfunar og stöðugrar þjálfunar sérfræðinga 

og starfsfólks sem vinna við hæfingu og endurhæfingu.  

     3.      Aðildarríkin skulu stuðla að því að hjálpartæki og tækni, sem eru hönnuð fyrir fatlað 

fólk og notuð eru til hæfingar og endurhæfingar, séu tiltæk og þekking á þeim sé fyrir hendi.  

 


