
Meðlimir ungmennaráðs Barnaheilla fagna frumvarpi til lagabreytinga um lækkun 

kosningaaldurs til sveitarstjórnakosninga, úr 18 árum niður í 16 ár. Með þeirri breytingu geta 

um 9000 nýir kjósendur haft áhrif á líf sitt og samfélag. Ekki nóg með það, heldur munu 

stjórnvöld þurfa að huga betur að þessum yngri kjósendahópi sem á sér fáa málsvara. 

Meðlimir ungmennaráðs Barnaheilla velta því fyrir sér af hverju þingmál þessa efnis, sem 

lögð hafa verið fram áður, hafi ekki verið samþykkt. Ein skýringin kynni að vera sú að 

fullorðnir eigi oft erfitt með að viðurkenna börn sem fulla þátttakendur í samfélaginu, hafi 

hreinlega ekki áhuga á málum sem varða þau eða treysti þeim ekki til þess að kjósa og hafa 

áhrif á sitt líf. Engir þekkja þó betur líf 16-18 ára ungmenna betur en þau sjálf.

Meðlimir ungmennaráðs Barnaheilla á Íslandi og ungmennasamtaka Barnaheilla 

(Save the Children) á Norðurlöndunum eru öll sammála því að eftir grunnskólamenntun, eða 

við 16 ára aldur, ættu ungmenni að hafa lært það sem þarf til að kjósa. Einnig eru ungmennin 

sammála um það að kosningaréttur sé einn mikilvægasti liður í lýðræðissamfélagi. 

Kosningaréttur, einn öflugasti réttur borgara (ásamt rétti til að tjá sig, stofna félög, skrifa 

greinar, hafa áhrif á samfélagið, o.s.frv.), er þó eini rétturinn í íslenskri löggjöf sem hefur 

ákveðið aldurstakmark. Það yrði því stórt skref stigið ef fleira fólk fengi þennan lýðræðislega 

rétt til að kjósa.

Meðlimir ungmennaráðsins gera athugasemd við það að aðeins þrjú 

ungmennaráð/samtök hafi verið boðuð til fundar við undirbúning þessa máls en fleiri ráð og 

ungmenni sem ekki starfa í félagsstörfum hefðu átt að taka þátt. Þó fögnum við því að fyrstu 

flutningsmenn hafi boðað ungmenni á sinn fund.

Meðlimir ungmennaráðsins eru sammála því að auka þurfi fræðslu til nýrra kjósenda 

og eru lífsleiknitímar tilvaldir. Það hefur sýnt sig að börn og ungmenni eru ekki nógu 

meðvituð um réttindi sín, þótt þau eigi rétt á því að vita hver þau eru. Það á að vera gaman að 

læra um samfélagsmál og réttindi í skóla, enda er skólinn ekkert annað en samfélag sem 

endurspeglar margar ólíkar persónur og skoðanir. E f frumvarp þetta verður samþykkt, verður 

það stór sigur fyrir íslenskt samfélag en aukið lýðræði mun fást með tilkomu fleiri kjósenda 

og fleiri skoðanir munu heyrast.
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