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Efni: Umsögn LUF um frumvarp til laga um félög til almannaheilla, 785. mál

Landssamband ungmennafélaga (LUF) furðar sig á að hafa ekki fengið málið sent til 
umsagnar og lítur grafalvarlegum augum á 19. gr. frumvarpsins sem kveður á um að 
„Stjórnarmenn og framkvæmdastjóri skulu vera lögráða“. Verði óbreytt frumvarp að lögum 
hefði það í för með sér bakslag í réttindabaráttu ungs fólks og umtalsverð neikvæð áhrif á 
ungmennageirann. Þá telur LUF ákvæðið ekki samræmast stjómarskrá og Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna.

Mannréttindaákvæði stjómarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 um félagafrelsi og 
jafnræði eiga jafnt við um börn og fullorðna. Þá nær funda- og félagafrelsisákvæði 74. gr. 
Stjórnarskrárinnar, sbr. 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, til fullrar þátttöku í almennum 
félögum og þar með ákvörðunarvalds og stjórnarsetu. Önnur túlkun gerir stofnrétt 
ákvæðisins marklausan enda algjör rökleysa að einstaklingum sé tryggður réttur til að stofna 
félög en þeim svo meinað að hafa áhrif á starfsemi þess. Réttindi barna til tjáningar og 
þátttöku í samfélaginu eru þar að auki sérstaklega tryggð í 12. til 17. gr. Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna. Eiga börn því sjálfstæðan rétt til þess að stofna félög og taka virkan 
þátt í starfsemi þeirra. Sú afstaða stjórnvalda að útiloka ungmenni frá raunverulegri þátttöku 
og að njóta réttinda í starfi félaga telst því til mismununar á grundvelli aldurs, sem andstæð 
er jafnræðisreglu 65. gr. Stjórnarskrárinnar. Þá felst í slíkum lögum ólögmæt skerðing á 
félagafrelsi ungmenna.

LUF vekur athygli á að ófjárráða einstaklingar bera skaðabóta- og refsiábyrgð og er heimilt 
að ráðstafa sjálfsaflafé sínu og óverulegum upphæðum. Þar að auki eru almenn félög og 
félög til almannaheilla, sem ekki eru rekin í ágóðaskyni, mjög svo ólík félögum sem stunda 
atvinnurekstur og því er ekki eðlilegt að gera sömu kröfur fyrir stjórnarsetu. Einkum og sér í 
lagi í tilvikum ungmennafélaga og í hagsmunastarfi barna og ungs fólks þar sem lögð er 
áhersla á virka þátttöku þeirra. LUF telur ekkert vera því til fyrirstöðu að ungmenni undir 
lögaldri, sem hafa til þess þroska og njóta trausts félagsmanna, taki sæti í fjölskipuðum 
stjórnum almennra félaga á grundvelli lýðræðislegs umboðs. Almennum félögum er lögum 
samkvæmt í sjálfsvald sett að skipa stjórnir sínar og bera þar með ábyrgð á að fella ekki 
beina fjárhagslega ábyrgð á ólögráða einstaklinga.

Sem dæmi má nefna að allir félagsmenn fullgildra aðildarfélaga LUF á aldrinum 16-35 ára 
hafa kjörgengi til stjórnar skv. 22. gr. samþykkta LUF. Er það gert til þess að uppfylla 
strangar kröfur um félagsaðild sem LUF hefur hjá Evrópska ungmennavettvangnum (YFJ)1

1 Evrópski ungmennavettvangurinn (e. European Youth Forum - YFJ) eru valdamestu alþjóðlegu 
regnhlífasamtök ungs fólks í heiminum og er viðurkenndur lögmætur fulltrúi Evrópskra 
ungmennafélaga gagnvart alþjóðastofnunum á borð við Evrópuráðið, Evrópusambandið og 
Sameinuðu þjóðirnar. Þar er LUF virkur þátttakandi sem hagsmunaaðili ungra Íslendinga í 
stefnumótun og ákvarðanatöku á alþjóðavettvangi.
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um að ungt fólk gegni forystu og fari með alla ákvarðanatöku, skilgreint sem „Youth-led“ á 
ensku. En til að fella ekki beina fjárhagslega ábyrgð á ólögráða einstaklinga og tryggja 
aðkomu ungmenna undir 18 ára að beinni ákvarðanatöku hefur LUF farið leið sem notuð er í 
nágrannaríkjunum og víðar. Þá verður meirihluti af sjö fulltrúum stjórnar að vera lögráða 
(nánar tiltekið skv. 22. gr. samþykkta LUF þarf formaður, varaformaður, gjaldkeri og 
alþjóðafulltrúi að hafa náð 18 ára aldri). Þá eiga ungmenni á aldrinum 16-17 ára kost á að 
bjóða sig fram til ritara, meðstjórn og varamennsku.2 Er þessi skipan mála grundvöllur 
alþjóðasamstarfs félagsins.

Í greinargerð um 19. gr. segir að skilyrðin um að vera lögráða geti „verið félögum sem t.d. 
vinna að málefnum ungmenna tilefni til að huga að stjórskipulagi sínu með það í huga að 
ungmenni yngri en 18 ára geti haft áhrif á starfsemi félagsins þó þau geti ekki setið í stjórn 
þess.“ Þetta eru skilyrði sem LUF getur ekki og ætlar sér ekki að uppfylla, slíkar breytingar á 
stjórnskipulagi krefst samþykkis a.m.k. % atkvæðabærra þingfulltrúa á sambandsþingi. Slík 
lagabreyting myndi aldrei verða samþykkt hjá félagi sem hefur það að markmiði skv. 3. gr. 
samþykkta að tala fyrir hagsmunum ungs fólks á Íslandi, að vernda og efla réttindi ungs fólks 
og stuðla að valdeflingu ungs fólks í samfélaginu. Þar að auki ganga slík skilyrði gegn stefnu 
félagsins.3 Yrði það gert að skilyrði að LUF og aðildarfélögin sem eru með rekstrarsamninga, 
eða þiggja opinbera styrki, að vera skráð í almannaheillafélagsskrá skapar það enn meiri 
mismunun á grundvelli aldurs. Fá félögin þá val um að virða lögin og láta ríkið hlutast til í 
starfsemi þeirra, með tilheyrandi skerðingu á réttindum félagsmanna, eða að taka áhættu 
sem felst í fjárhagslegu óöryggi og ógn við tilvist hagsmunafélaga ungs fólks.

Þar sem Barnasáttmálinn gerir kröfu um þátttöku barna í ákvarðanatöku og stefnumótun 
hvetur LUF íslensk stjórnvöld að fella útilokun ólögráða ungmenna frá stjórnarsetu úr 19. gr. 
eða breyta setningunni í t.d. „A.m.k. meirihluti stjórnar og framkvæmdastjóri skulu vera 
lögráða nema samþykktir félags kveði á um annað“. Með þessu skorar LUF á íslensk 
stjórnvöld til að innleiða Barnasáttmálann að fullu og virða réttindi barna og ungmenna. Í 
sáttmála ríkisstjórnarflokkanna kemur fram að gott samfélag sé barnvænt samfélag og að 
framfylgja þurfi ákvæðum Barnasáttmálans. Lögfesting Barnasáttmálans gerir kröfu um að 
ákvæði hans verði innleidd með skipulegum hætti í lagaumhverfi og framkvæmd og að 
hlustað sé á sjónarmið barna í öllum málum er þau varða. Forsenda þess að taka fullt tillit til 
þarfa og hagsmuna barna á öllum sviðum samfélagsins eru réttindi til virkrar þátttöku í 
félögum. Þó svo að LUF taki heildstæðri löggjöf um félög sem starfa á þágu almennaheilla 
fagnandi getur LUF því miður ekki stutt frumvarpið að 19. gr. óbreyttri.

Virðingarfyllst f.h. stjórnar LUF,

Tinna Isebarn 
Framkvæmdastjóri LUF 
tinna.isebarn@youth.is

2 Sjá nánar á bls. 6 í Samþykktum Landssambands ungmennafélaga.
3 Sjá nánar á bls. 8 í Stefnu Landssambands ungmennafélaga.
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