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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um breytingu á þingsályktun um 
þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland, nr. 26/145.

UNICEF á Íslandi fagnar tækifærinu sem hér gefst til þess að endurskoða þjóðaröryggisstefnu 
Íslands með réttindi barna að leiðarljósi og hvetur hér með til þess að það sé gert. Sérstaklega 
viljum við árétta eftirfarandi:

Varðandi breytingu 1. tölulið (b. liður breytingatillögu):

Við fögnum því að lýðræðislegum gildum sé bætt við þjóðaröryggisstefnu Íslands og tökum 
undir að opin og lýðræðisleg umræða sé grundvallarþáttur Í lýðræðislegri stjórnskipan. 
Greinargerðin fangar vel mikilvægi lýðræðis og mannréttinda en stefnan í heild sinni mætti 
endurspegla betur það mikilvægi. Nánar tiltekið þá er hvergi minnst á lýðræðislega aðkomu 
borgara að þjóðaröryggisstefnunni, m.a. barna. Þá er ekki lögð áhersla á grundvallarforsendu 
mannréttindaverndar sem er öflug og stöðug fræðsla um mannréttindi.

Á grundvelli þessa viljum við hvetja til þess að stefnan sé endurskoðuð með hliðsjón af 
lýðræðislegum gildum og skoðað sérstaklega hvort ekki megi styrkja orðalag og framkvæmd 
stefnunnar í því ljósi.

Varðandi breytingu á 7. tölulið (d. liður breytingatillögu):

Við teljum við brýnt að litið verði sérstaklega til stöðu barna og þeirra félagslegu innviða sem 
þau eiga rétt á. Hér erum við sérstaklega að tala um menntakerfi, heilbrigðiskerfi og 
barnavernd sem verða að teljast til mikilvægra innviða. Við fáum ekki lesið úr þeim tillögum 
sem lagðar eru fyrir þingið að innviðir sem líf barna treysta á séu hluti þeirra innviða sem 
stefnan snýr að því að verja. Við hvetjum til þess að hér verði gerð bragarbót á.

UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, leggur mikla áherslu á að viðbúnaður samfélaga 
við loftslagsbreytingum og þeim hamförum sem þeim geta fylgt sé grundvallaður á réttindum 
barna. Það þýðir að tryggt sé að þeir innviðir sem börn treysta á séu í forgangi þegar áfallaþol 
samfélagsins gagnvart hvers kyns ógnum er styrkt. Þessir innviðir eru veikir fyrir margs konar 
ógnum og sýnir m.a. ný skýrsla Seðlabanka Evrópu sem kom út 15. nóvember sl. að þeir 
innviðir sem oftast verða fyrir netárásum eru stjórnsýsla og heilbrigðis- og menntaþjónusta.

Það stóð upp úr í viðbrögðum almannavarna og stjórnvalda við heimsfaraldri COVID-19 að 
skólakerfið og réttur barna til að ganga í skóla voru varin. Það var sett í forgang að halda 
skólum opnum og voru þau viðbrögð til fyrirmyndar. UNICEF á Íslandi vill að slíkar áherslur 
séu formgerðar í viðbrögðum við hverskyns ógnum.

Varðandi nýjan 8. tölulið (e. liður breytingatillögu):

UNICEF á Íslandi fagnar aukinni áherslu á loftsvánna og ógnir sem henni tengjast í 
tillögununum. Loftslagsváin er sú breyta sem mun hafa hvað mest áhrif á farsæld komandi 
kynslóða. UNICEF gaf nýverið út skýrslu þar sem farið var yfir áætlanir aðildarríkja SÞ í

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/special/html/ecb.fsrart202211_03%7E9a8452e67a.en.html
https://www.unicef.org/media/129976/file/Child-sensitive%2520climate%2520policies%2520for%2520every%2520child.pdf
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loftslagsmálum og leiddi Í Ijós að áætlun Íslands mætir ekki kröfum um barnvæna 
loftslagsstefnu. Sú niðurstaða skiptir máli hér því það sem m.a. er rýnt í skýrslunni eru 
mikilvægir innviðir fyrir börn og áfallaþol þeirra.

Í ljósi ofangreinds býður UNICEF á Íslandi fram þekkingu á réttindum barna og aðstoð til þess 
að styrkja barnvæna og lýðræðislega þjóðaröryggisstefnu Íslands og barnmiðaðar 
almannavarnir.
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