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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um barnvænt Íslands -  framkvæmd 
barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 762. mál.

Vísað er í tölvupóst frá nefndasviði Alþingis, dags. 12. maí sl., þar sem óskað var eftir umsögn 
umboðsmanns barna um framangreinda tillögu til þingsályktunar.

Er fyrstu drög að umræddri stefnu voru lögð fram til kynningar í samráðsgátt stjórnvalda gerði 
umboðsmaður barna athugasemdir við tiltekin atriði hennar eins og að ekkert samráð var haft 
við börn í þeirri vinnu. Í umsögn sinni hvatti því umboðsmaður barna félagsmálaráðuneytið til 
þess að leita allra leiða til að tryggja virkt og nauðsynlegt samráð við börn við áframhaldandi 
vinnu við mótun stefnunnar. Í kjölfar þess að stefnan var tekin til áframhaldandi vinnslu tók 
umboðsmaður barna að sér að sjá um samráð við börn um efni stefnunnar fyrir hönd 
félagsmálaráðuneytisins en rúmlega 800 börn tóku þátt í þeirri vinnu sem er til eftirbreytni.

Að mati umboðsmanns barna hefur stefnan tekið miklum og jákvæðum breytingum frá því að 
fyrstu drög hennar voru kynnt. Aðgerðir hafa verið skýrðar og kostnaðarmetnar og tillit hefur 
verið tekið til ýmissa sjónarmiða sem embættið hefur sett fram sem þátttakandi í starfshópnum 
sem vann að endanlegri útgáfu stefnunnar. Þó vill umboðsmaður barna koma því á framfæri að 
í stefnunni er lagt til að fram fari könnun meðal barna á þekkingu þeirra á réttindum sínum og 
upplifun a f innleiðingu Barnasáttmálans. Í stefnunni er lagt til að sú könnun fari fram á þeim 
stafræna þátttökuvettvangi sem er meðal tillagna stefnunnar, en að mati umboðsmanns barna 
verður þar fyrst og fremst að finna börn sem þegar þekkja réttindi sín og eru virkir þátttakendur 
í félagastarfi og samfélagslegri umræðu. Það er því nauðsynlegt að kortleggja þekkingu annarra 
hópa barna á eigin réttindum, eigi könnunin að leiða í ljós raunverulega stöðu á innleiðingu 
Barnasáttmálans í íslensku samfélagi.

Umboðsmaður barna tekur undir helstu áherslur stefnunnar og telur þær vera til þess fallnar að 
stuðla að áframhaldandi innleiðingu barnasáttmálans, eins og til að mynda áherslan á þátttöku 
barna, aðgengi barna að stjórnsýslunni, fræðslu um réttindi barna, innleiðingu formlegs mats á 
hagsmunum barna og setningu heildstæðrar stefnu um málefni barna, en allt eru það aðgerðir 
sem umboðsmaður barna hefur kallað eftir.



Í umsögn um fyrstu drög stefnunnar benti umboðsmaður á að ekki var búið að tryggja fjármagn 
til að hrinda aðgerðum stefnunnar í framkvæmd. Nú liggur fyrir að tekist hefur að fjármagna 
stóran hluta þeirra aðgerða sem um ræðir, en þó ekki að öllu leyti. Má sem dæmi nefna að ekki 
er búið að tryggj a fjármagn til aðgerðar stefnunnar um réttindagæslu hjá embætti umboðsmanns 
barna og ljóst er að embættið mun því ekki geta sinnt því hlutverki, án þeirrar fjárveitingar til 
verkefnisins, sem stefnan gerir ráð fyrir. Aðgerðinni er ætlað að tryggja að börn og/eða foreldrar 
þeirra geti leitað stuðnings og ráðgjafar hjá embættinu sem aðstoðar þau við að leita réttar barns 
hjá stjórnvöldum. Tilgangur aðgerðarinnar er að efla eftirlit með framfylgd réttinda barna en 
um leið að koma til móts við athugasemdir barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna sem hefur 
beint því til íslenska ríkisins að veita umboðsmanni barna vald til að taka mál einstakra barna 
til meðferðar og tryggja að það úrræði sé skilvirkt og aðgengilegt öllum börnum.

Með vísan til alls framangreinds mælir umboðsmaður barna með samþykkt 
þingsályktunartillögunnar.
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Salvör Nordal, umboðsmaður barna


