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Efni: Umsögn Ungmennaráðs UMFÍ um frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til 

sveitarstjórna (kosningaaldur), 190. mál.

Ungmennaráð UMFÍ fagnar því að frumvarp er komið fram þess efnis að aldur til þátttöku í 

sveitarstjórnarkosningum verði lækkaður úr 18 árum í 16 ár. Ef af verður mun Ísland bætast í hóp ríkja 
sem hlustar á unga fólkið og gefur þessum hugmyndaríka hópi tækifæri til að láta skoðanir sínar í ljós 
með lýðræðislegum hætti. Ungt fólk er nefnilega ekki bara fram tíðin. Ungt fólk er til núna og þarf að 
finna að á það er hlustað.

Frumvarpið sem um ræðir er í samræmi við ályktun Ungmennaráðs UMFÍ eftir ráðstefnuna Ungt fólk 

og lýðræði, sem haldin á Laugarbakka í Miðfirði í apríl. Ungmennaráðstefnan tókst einkar vel, ekki síst 
fyrir þær sakir að ungmennafélagshreyfingin hefur hlustað á ungt fólk og hjálpað til við að gera óskir 
þeirra að veruleika. Forsvarsmenn ráðstefnunnar þökkuðu jafnfram sveitarfélögum fyrir að hafa 
stofnað ungmennaráð og veitt ungmennum vettvang til áhrifa á sveitarstjórnarstigi. Ungt fólk fékk við 
það fleiri tækifæri en áður til að móta samfélagið og koma að ákvarðanatöku á öllum stigum þess.

Á ráðstefnunni Ungt fólk og lýðræði komu fram óskir um að lækka kosningaaldur í kosningum til 
Alþingis. Það þótti vel í lagt enda þarf að gera heilmiklar breytingar til að svo verði raunin. Hyggilegra 
þótti að taka slíkt í skrefum. Frumvarp það sem hér er um fjallað er skref í þá átt. Ungmennaráð UMFÍ 
fagnar því hugmyndinni en mælir með því að gangi frumvarpið eftir auki sveitarfélög fræðslu um 

stjórnmál fyrir ungt fólk.

Virðingarfyllst, 

f.h . Ungmennaráðs UMFÍ
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Eygló Hrund Guðmundsdóttir,

„Andi UMFÍ er einfaldlega sá að einblína ekki á afreksfólkið heldur alla sem vilja bæta sjálfa sig og samfélagið um leið. Ungmennafélags- 
andinn finnst mér snúast um það." -  Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands.
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