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Gerður Aagot Árnadóttir læknir og 
móðir ungs fatlaðs manns 



Alvarlegum mannréttindabrotum lýst í 
skýrslu vistheimilanefndar um 

Kópavogshæli.



Kópavogshæli

• Saga þess og skýrsla vistheimilanefndar vitna 
um viðhorf til fatlaðs fólks og framkvæmd 
þjónustu sem við viljum ekki sjá í dag

• Skýrsla vistheimilanefndar vitnar um 
ábyrgðarleysi, eftirlitsleysi og algert 
áhugaleysi stjórnvalda gagnvart viðkvæmustu 
borgurum samfélagsins

– Það hugarfar viljum ekki heldur upplifa í dag !



• „KLEPPUR ER VÍÐA“
– Þessi orð opnuðu augu okkar fyrir algengi 

geðsjúkdómanna

– Einar Már Guðmundsson; Englar alheimsins, 1993

• „HÆLIÐ ER VÍÐA“
–Ætti að vekja okkur til umhugsunar um 

viðhorf, stofnanamenningu , 
mannréttindabrot og ábyrgðarleysi 
nútímans



F.....-orðið

F.....-orðið sem öllu breytir !

Ef málið varðar fatlað fólk gilda skyndilega ekki sömu 
viðmið, reglur, mannréttindi......

Þá er ekki til vilji, fjármagn, starfsfólk eða tækifæri...

Þá er ekki ástæða til eftirlits með neinu......því allir 
eru svo góðir við fatlaða !



Frá HÆLI til NÚTÍMA !

viðhorf almennings hafa breyst með aukinni 

samfélagsþátttöku, sýnileika og baráttu





Átak boðar til fundar með 
forsetaframbjóðendum



• Með okkar augum valinn menningarþáttur 
ársins á Edduhátíðinni

• Fréttir 27.02.2017

•



STOLTGANGAN 2016









Samningur Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks 10 ára.



Sendiherrar samnings SÞ um réttindi 
fatlaðs fólks



Starfstengt diplómanám fyrir fólk með 
þroskahömlun í Háskóla Íslands                 

• Um er að ræða námsleið við námsbraut í 
þroskaþjálfafræði og er námið einstaklingsmiðað 
starfstengt nám þar sem nemendur fá stuðning í 
bóklegu námi sem og á vettvangi. Námið er 
skipulagt í samræmi við yfirlýsta alþjóðlega stefnu 
hagsmunasamtaka fólks með þroskahömlun, 
mannréttindasáttmála sem og stefnu Háskóla 
Íslands. Tilgangur námsins er að veita fólki með 
þroskahömlun möguleika til fullgildrar 
samfélagsþátttöku.



Myndlistaskólinn í Reykjavík fékk 
Múrbrjótinn 2016





Salbjörg búin að henda ferðatöskunni 
Mbl.is 1.5.2017



F.....-orðið

F.....-orðið sem öllu breytir !

Ef málið varðar fatlað fólk gilda skyndilega ekki sömu 
viðmið, reglur, mannréttindi......

Þá er ekki til vilji, fjármagn, starfsfólk eða tækifæri...

Þá er ekki ástæða til eftirlits með neinu......því allir 
eru svo góðir við fatlaða !



• Hætt að bjóða fólki með fötlun myndlistarnám

RÚV 24.04.2017 

• Ráðherra vegi ómaklega að Fjölmennt

– Menntamálaráðherra vegur ómaklega að Fjölmennt 
sem sinnir menntun fyrir fatlað fólk sem er yfir 
tvítugu. Þetta segir forstöðumaður Fjölmenntar. 
Ítrekað hafi verið óskað eftir fundi með ráðherra 
vegna fjárskorts. Útlit er fyrir að ekki verði lengur 
hægt að bjóða fólki með þroskahömlun upp á 
diplómanám í myndlist. RÚV 27.apríl 2017



Húsnæðismál fatlaðs fólks. - Vonandi góð 
lög en mjög vond reglugerð.

• Það sama verður því miður ekki sagt um reglugerð um húsnæðisúrræði 
fyrir fatlað fólk, sem félags- og húsnæðismálaráðherra setti í apríl sl. Í 
þeirri reglugerð er dregið úr kröfum um lágmarksstærðir íbúða sem 
ætlaðar eru fötluðu fólki og rýmkaðar heimildir til að hafa margar slíkar 
íbúðir samliggjandi í fjölbýlishúsum. Þar eru einnig rýmkaðar reglur um 
hámarksfjölda samliggjandi íbúða þegar um er að ræða heimili með 
sameiginlegri aðstöðu.

• Landssamtökin þroskahjálp mæltu mjög eindregið gegn því við ráðherra að 
þessar breytingar yrðu gerðar á reglum um hámarksfjölda samliggjandi 
íbúða. Samtökin bentu í því sambandi á að viðurkennt væri að slíkar 
breytingar væru mjög til þess fallnar að til verði húsnæði ætlað fötluðu 
fólki sem líkist mjög stofnunum að gerð og í rekstri. Breytingarnar ganga 
þess vegna gegn stefnu og markmiðum um að vinna gegn 
stofnanavæðingu og tryggja að fatlað fólk fái tækifæri til að búa og taka 
þátt í samfélaginu, án aðgreiningar og að vera í eðlilegum tengslum við 
nærumhverfi sitt með sama hætti og aðrir eiga kost á. Í samningi 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er einnig mjög mikil áhersla 
lögð á þá stefnu og það markmið..



Þau eiga sig sjálf

• Fréttir 09.10.2015

• Leiðari Fréttablaðsins í dag fjallar um skert 
mannréttindi fólks með þroskahömlun. 
Mannréttindi fólks með þroskahömlun eru 
skert á Íslandi. Sjálfræði þeirra er takmarkað 
og forræðishyggja nær til flestra þátta 
daglegs lífs. Rannsókn þriggja dósenta við 
Háskóla Íslands sem framkvæmd var á árunum 
2011 til 2015 leiddi þetta í ljós





Eftirlit á ábyrgð stjórnvalda
(ábendingar Ríkisendurskoðunar, hvað ???)

• Með að þjónustan uppfylli lög og reglur !

• Að biðtími eftir þjónustu sé ekki of langur !

• Hindra ofbeldi og taka á því 
– Viðbrögð við athugasemdum engin 

– Sumardvalir, heimili fólks – nauðung/valdbeiting

• Réttindagæslukerfið
– Gríðarleg réttarbót en fjárskortur alger

– Áhuga- og ábyrgðarleysi yfirvalda algjört



Beittir þvingun og nauðung á sambýlinu á 
Blönduósi.  Vísir 15. febrúar 2017 

Ræddu aðbúnað á sambýlinu á Blönduósi
– RÚV 20.febrúar 2017

– Fréttastofa fjallaði um málið á dögunum. Þar kom 
fram að ólögmætri nauðung og þvingun hefði 
verið beitt á sambýlinu. Stjórnvöld hafi vitað um 
brotalamir í starfsemi sambýlisins síðan 2011.

• VIRKT EFTIRLIT ????

http://www.ruv.is/frett/vistmenn-a-sambyli-beittir-naudung-og-thvingun


Stjórnsýsla sveitarfélaga - Dómur fellur
Fréttir 07.11.2016

•



Viðhorf dómstóla ?

• Mannréttindi meintra glæpamanna 
– Gæsluvarðhald ekki holl vist....

– Vs

• Mannréttindi fatlaðs fólks
– Skaðleg búseta fatlaðs fólks á stofnunum gegn vilja 

sínum í lagi ???



Dómur í máli Salbjargar Óskar 
Atladóttur

• Héraðsdómur Reykjavíkur hefur kveðið upp dóm í máli ungrar fatlaðrar 
konu, Salbjargar Óskar Atladóttur, gegn Reykjavíkurborg. Niðurstaða þessa 
dóms og sú túlkun laga og reglna sem þar er að finna hlýtur að valda 
miklum vonbrigðum og áhyggjum öllum þeim sem vilja búa í samfélagi án 
aðgreiningar þar sem mannréttindi eru í hávegum höfð og markvisst er að 
því stefnt að gefa öllum tækifæri til að lifa sem eðlilegustu lífi.

• Niðurstaða dómsins og rökstuðningurinn fyrir henni er sérstakt 
umhugsunarefni í ljósi þess að í málinu reyndi mest á túlkun ákvæða laga 
um málefni fatlaðs fólks en í 1. grein þeirra segir skýrt og skorinort:

• Markmið þessara laga er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg 
lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa því skilyrði til þess að lifa 
eðlilegu lífi.



Fátækt – lögmál ?

• Vasapeningar Kópavogshælis
– Vistmenn fengu ekki fulla vasapeninga, þótti ekki 

ástæða til að óska þess, „höfðu lítil tækifæri til að nota 
peninga“

• Örorkubætur nútímans – sama viðhorfið ! 
– Langt fyrir neðan neysluviðmið

– Fatlað fólk með miklar þjónustuþarfir 
• Hefur umtalsverðan kostnað vegna fötlunar sinnar s.s. vegna 

lyfja og félagslegrar þátttöku

• Hefur engar tekjur aðrar en greiðslur almannatrygginga

– Pólitísk ákvörðun að skuli búa við fátækt !



Viðhorf stjórnmálamanna

• Pólitískur vilji og viðhorf felast í fjármagni og 
framkvæmdum en ekki fögrum orðum

• Fjársvelti til þjónustu við fatlað fólk regla í dag 
ekki síður en á tíma Kópavogshælis

• Mannréttindi kosta !
– Pólitísk ákvörðun að tryggja ekki mannréttindi fatlaðs 

fólks með fjársvelti

• Samanburðurinn er ekki við fortíðina heldur 
samtíðina !

• Mannréttindasýn mikilvægari góðsemissýn og 
líklegri til að leiða til betri lífsgæða



HÆLIÐ ER VÍÐA !

• Viðhorf til fatlaðs fólks

• Mannréttindi fatlaðs fólks

• Búsetan – stofnanahugsun !

• Þjónusta – veiting og uppbygging

• Fátæktin 

• Skortur á eftirliti 



Bjarni biður þá sem vistaðir voru á 
Kópavogshæli og fjölskyldur þeirra 

afsökunar
• „Það er erfitt, en nauðsynlegt, að horfast í augu við það hversu 

slæmar aðstæður fatlaðra einstaklinga, barna og fullorðinna, voru á 
Kópavogshælinu, segir Bjarni Benediktsson í yfirlýsingu 
forsætisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnarinnar vegna skýrslu nefndar 
sem var skipuð til að kanna vistun barna á Kópavogshæli 1952 til 
1993.

Í yfirlýsingunni biður Bjarni þá sem voru vistaðir sem börn á 
Kópavogshælinu og fjölskyldur þeirra afsökunar á þeirri 
ómannúðlega meðferð og margháttuðu vanrækslu sem börnin 
buggu við á hælinu.

•
„Ljóst er að af rannsókn nefndarinnar má draga ýmsan lærdóm um 
stöðu fatlaðra barna og foreldra þeirra og almennt um aðbúnað 
fatlaðs fólks á stofnunum,“ segir Bjarni.

• Vísir 10.febrúar 2017



Tillögur Vistheimilanefndar til 
stjórnvalda:

• ...að tryggja, efla og verja full mannréttindi fyrir 
fatlað fólk til jafns við aðra og skapa þeim skilyrði 
til að lifa sjálfstæðu lífi

• ...að forgangsraða í þágu þess að tryggja rétt 
fatlaðs fólks til sjálfstæðs líf. Tryggja verði 
heildstæða, samfellda og örugga þjónustu sniðna 
að einstaklingsþörfum

• ...markvisst eftirlit með aðstæðum og aðbúnaði 
fólks..

• ...koma í veg fyrir nauðung.....



Í framtíðinni viljum við öll taka þátt !


