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Efni: UNICEF á Íslandi um breytingu á lögum um umboðsmann barna

UNICEF á Íslandi styður samþykkt frumvarps um umboðsmann barna, enda styrkir frumvarpið starf 
umboðsmanns og þar með stöðu barna á Íslandi. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að efla þátttöku barna 
með barnaþingi og með öflun upplýsinga um aðstæður barna. Þá er hlutverk ráðgjafahóps barna fest í 
lög og umboðsmanni uppálagt að stuðla að þátttöku barna í samfélagslegri umræðu og stefnumótun. 
Í því samhengi er hlutverk umboðsmanns að stuðla að kynningu á samningi Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barnsins afar mikilvægt.

Umboðsmaður barna gegnir mikilvægu hlutverki við miðlun upplýsinga frá börnum til stjórnvalda. Allt 
of oft ræða fullorðnir um börn í stað þess að ræða við þau, og styrking embættis umboðsmanns barna 
er einn liður í að breyta því. Þar eru viðkvæmustu og jaðarsettustu hópar barna mikilvægir, svo sem 
fötluð börn, börn af erlendum uppruna og börn sem búa við fátækt. Með því að varpa ljósi á stöðu 
þessara barna í samfélaginu með sérfræðihópum og annarri gagnaöflun, gefur umboðsmaður þeim 
rödd og stað í samfélaginu. Það mætti leggja enn ríkari áherslu á það hlutverk umboðsmanns í 
greinargerð.

Jafnframt er búseta barna, og mismunun milli sveitarfélaga, aðkallandi viðfangsefni og nauðsynlegt að 
skýra betur ábyrgð stjórnvalda í því samhengi. Hlutverk umboðsmanns í að varpa ljósi á mismunun á 
grundvelli búsetu mætti nefna í greinargerð frumvarpsins.

Til þess að markmið þessa frumvarp geti orðið að veruleika, þarf að tryggja aukið fjármagn til 
embættisins til lengri tíma. Öflugt embætti umboðsmanns barna er fjárfesting í betra samfélagi fyrir 
öll börn.

UNICEF á Íslandi hefur lengi talað fyrir því að embætti umboðsmanns sé styrk og fögnum við því 
þessu frumvarpi og vonumst til að hljóti samþykki þingsins.
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