


Réttindagæslumenn
Aðeins um Réttindagæsluna…

◦ Réttindagæslumenn heyra undir réttindavakt Velferðarráðuneytisins

◦ Starfa samkvæmt lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr:88/2011

◦ Erum á um allt land og vinnum fyrir fatlað fólk óski það eftir því.





Mannréttindi

Fortíð
▪ Samfélagið taldi það

nauðsynlegt að hafa
sértæka stofnun sem sinnti
þjónustu við fávita, örvita,
hálfvita, vanvita, vangefna
og þroskahefta.

▪ Fáir sinntu réttindum fólks
með fötlun.

▪ Ýmislegt sem viðgekkst sem
við sjáum nú 30 árum síðar
að var ekki í lagi.

Nútíð
▪ Dæmi eru um að fólk njóti ekki

mannréttinda því það fær ekki
tækifæri til að sækja þau, mál
daga uppi, hverfa og er ekki sinnt

▪ Dæmi um að fólk fái ekki réttláta
málsmeðferð.

▪ Dæmi eru um að minni
sveitarfélög telja sig ekki ráða við
verkefnið ?



Mannréttindi  Niðurstaða

LÍF OG HEIMILI FÓLKS BLÁSIÐ AF OG FÓLK BEÐIÐ AÐ FLYTJA Í STÆRRI 
EININGAR, ÞVÍ ÞAÐ ER BETRA – ER ÞAÐ FRAMTÍÐIN ?



Eftirlit

Fortíð

▪ Talið að aðilar hafi vanrækt að móta og fylgja eftir skýrri stefnu um eftirlit

með starfsemi þjónustuúrræðis við fatlað fólks í samræmis við gildandi

lög á hverjum tíma.

▪ Fjármagnsleysi kennt um & þá úrræðaleysi

Nútíð

▪ Ekki er verið að sinna virku ytra né innra eftirliti.

▪ Menntun og þjálfun starfsfólks ábótavant og mismunandi eftir svæðum

▪ Fjármagnsleysi kennt um og bent á aðra sem ekki eru að standa sig



Eftirlit  Niðurstaða



Tutti fratelli !



Tutti fratelli !



Tutti fratelli !



Hvernig breytum við viðhorfum?

✓ Hlustum á fatlað fólk og gefum þeim 
tíma til að segja frá

✓ Styrkjum rödd fatlaðs fólks inn í 
umræðunna

✓ Tökum þátt í þeirra baráttu fyrir 
bættum lífsgæðum 

✓ Gefum þeim tækifærið til að eiga 
sviðið en stöndum þétt að baki. 

Hlustið og Þið    Heyrið



Takk fyrir 
JÓN ÞORSTEINN S IGURÐSSON

JONS@RETT.VEL. IS
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