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Tillaga til þingsályktunar um stöðu barna tíu árum eftir hrun, 191. mál.

Vísað er í tölvupóst frá nefndasviði Alþingis, dags. 25. febrúar sl., þar sem óskað var eftir 
umsögn umboðsmanns barna um framangreinda tilllögu til þingsályktunar.

Gerir tillagan ráð fyrir því að kannað verði hvort börn hafi fengið og notið bætts 
efnahagsástands landsins með því að greina stöðu barna sem eru fædd á árunum 1990-2011. 
Lagt er til að ríkisstjórninni verði falið að skipa starfshóp sem hafi samráð við helstu stofnanir 
og félagasamtök á málefnasviðinu, þ.m.t. umboðsmann barna, og skili skýrslu innan sex 
mánaða.

Taka má undir þau sjónarmið að brýnt sé að meta langtímaafleiðingar hrunsins og niðurskurðar 
í opinberri þjónustu á börn þannig að unnt sé að grípa til aðgerða sem miða að því að lágmarka 
möguleg neikvæð langtímaáhrif. Að mati umboðsmanns barna er þó vandséð hvernig ná á því 
markmiði með skipun starfshóps sem skila á skýrslu á sex mánuðum. Fram kemur í tillögunni 
að vinna starfshópsins á að taka til barna fæddra á tímabilinu 1990-2011 en líta ber til þess að 
börn fædd á árinu 2011 verða níu ára á árinu 2020 og því er ljóst að mat á langtímaáhrifum á 
þann hóp barna mun ekki liggja fyrir í lok þess árs.

Í tillögunni er vísað til lokaathugasemda barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna frá 2011, þar 
sem tilmælum var beint til íslenskra stjórnvalda, um nauðsynlegar aðgerðir til að tryggja 
áframhaldandi innleiðingu Barnasáttmálans. Þar benti nefndin sérstaklega á að það skorti 
heildstætt kerfi um söfnun, vinnslu og greiningu gagna um stöðu barna hér á landi.

Umboðsmaður barna tekur undir þau sjónarmið að brýnt sé að bæta söfnun, miðlun og nýtingu 
tölfræðilegra gagna um börn, og að þær upplýsingar liggi ávallt til grundvallar heildstæðri 
stefnu í málefnum barna í íslensku samfélagi. Að mati umboðsmanns barna er löngu tímabært 
að íslensk stjórnvöld móti sér stefnu á því sviði og feli í kjölfarið tilteknum aðila það hlutverk 
að safna og miðla öllum tiltækum gögnum um börn í samfélaginu. Til þess að svo megi verða 
þarf að skilgreina það hlutverk í lögum og tryggja viðkomandi aðila nægilegt fjármagn. 
Tímabundnar ráðstafanir eins og þær sem lagðar eru til í umræddri tillögu til þingsályktunar eru 
hins vegar ekki til þess fallnar að uppfylla kröfur barnaréttarnefndarinnar um varanlegt, 
heildstætt kerfi um söfnun, vinnslu og geiningu gagna um stöðu barna.

Á árinu 2018 undirrituðu umboðsmaður barna og Hagstofustjóri samkomulag um samstarf sem 
miðar að birtingu hagtalna sem snerta sérstaklega stöðu barna á vefsíðu Hagstofunnar, en stefnt 
er að því að efla enn frekar það samstarf. Að mati umboðsmanns barna er Hagstofan sá aðili



sem helst getur sinnt því hlutverki að safna saman, vinna úr og miðla gögnum sem miða að því 
að meta langtímaáhrif efnahagshrunsins á börn í íslensku samfélagi. Ber til þess að líta að 
hlutverk Hagstofunnar samkvæmt lögum um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð, nr. 
163/2007, er að vera miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar í landinu og hafa forustu um 
tilhögun, samræmingu og framkvæmd hennar. Til þess að unnt verði að leggja mat á stöðu 
barna og langtímaáhrif hrunsins þarf að auka fjárveitingar til þess að efla þær stofnanir sem 
þegar hafa hlutverki að gegna á þessu sviði en það er eina leiðin til þess að tryggja reglubundna 
og viðvarandi söfnun og miðlun samanburðarhæfra upplýsinga um aðstæður barna í íslensku 
samfélagi.
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