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Tillaga til þingsályktunar

um undirritun og fullgildingu þriðju valfrjálsu bókunarinnar
við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Flm.: Björn Leví Gunnarsson, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Andrés Ingi Jónsson, 
Ágúst Ólafur Ágústsson, Guðmundur Andri Thorsson, Guðmundur Ingi Kristinsson,

Gunnar Bragi Sveinsson, Halldóra Mogensen, Helga Vala Helgadóttir, 
Helgi Hrafn Gunnarsson, Jón Þór Ólafsson, Oddný G. Harðardóttir,

 Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Þorsteinn Víglundsson. 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirrita og fullgilda fyrir Íslands hönd þriðju
valfrjálsu bókunina við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins sem samþykkt var
á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 19. desember 2011 og hefja án tafar undirbúning inn-
leiðingar hennar hér á landi og ljúka innleiðingunni fyrir vorþing 2020.

G r e i n a r g e r ð .
Tillaga þessi var áður lögð fram á 148. löggjafarþingi (417. mál) og er nú endurflutt

óbreytt. Þriðja valfrjálsa bókunin við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna1 snýst um að skil-
greina samskipta- og kæruleið fyrir börn.2 Bókunin gerir börnum og fulltrúum þeirra kleift
að áfrýja sérstökum málum til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna. 51 land hefur
undirritað bókunina og 37 lönd hafa fullgilt hana. Nú síðast fullgiltu Tyrkir bókunina 26.
desember 2017.

Þriðja valfrjálsa bókunin við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins veitir
börnum og fulltrúum þeirra heimild til að fara með mál til barnaréttarnefndarinnar að ákveðn-
um skilyrðum uppfylltum. Barnasáttmálinn var um langt skeið eini alþjóðlegi mannréttinda-
samningurinn án alþjóðlegs eftirlitsaðila sem hægt var að beina einstaklingskæru til ef
aðildarríki var ekki talið uppfylla skyldur sínar samkvæmt ákvæðum sáttmálans. Með gildis-
töku bókunarinnar í apríl 2014 var stigið stórt skref í mannréttindabaráttu barna og felur bók-
unin í sér viðurkenningu á því að sjálfstæð mannréttindi barna séu virt. Hefur því m.a. verið
haldið fram að bókunin sé stærsti sigur í réttindabaráttu barna frá gildistöku barnasáttmálans.
Afar mikilvægt er að íslensk stjórnvöld hefji undirbúning að undirritun og fullgildingu bók-
unarinnar sem fyrst. Grípa þarf til aðgerða sem miða að því að gera börnum kleift að leita
réttar síns með virkari hætti hér á landi. Þetta mætti gera með sérstöku átaki þar sem stjórn-
völdum og úrskurðaraðilum væri boðin fræðsla um þær kröfur sem barnasáttmálinn gerir um
þjónustu við börn og sjálfstætt aðgengi þeirra að upplýsingum og ráðgjöf. Mikilvægt er að
íslenska ríkið fullgildi bókunina og styrki þannig sjálfstæð réttindi barna, og fjallaði umboðs-
maður barna m.a. um þetta í ársskýrslum sínum og skýrslu um helstu áhyggjuefni sem gefin

1 https://treaties.un.org//doc/source/docs/A_RES_66_138-Eng.pdf
2 Sjá umfjöllun um málið á Írlandi:

www.childrensrights.ie/sites/default/files/information_sheets/files/BriefingNoteUNCRC3rdOptProtocol170914.pdf
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var út sumarið 2017. Þá gáfu umboðsmenn barna á Norðurlöndunum út samnorræna yfirlýs-
ingu í október 2014 þar sem þeir hvetja ríkisstjórnir Norðurlandanna til að styrkja mann-
réttindi barna með því að undirrita og fullgilda þriðju valfrjálsu bókunina. Þar er einnig
áréttað mikilvægi þess að börn geti leitað réttar síns og farið með mál til barnaréttarnefndar-
innar. Finnland og Danmörk hafa nú þegar fullgilt bókunina.

Ísland stendur tiltölulega framarlega í alþjóðlegum samanburði í því að tryggja mannrétt-
indi barna og brýnt er að grípa til aðgerða til að halda þeirri stöðu. Einn helsti kostur þess að
fullgilda þriðju valfrjálsu bókunina er sá að þá gæfist börnum hér á landi kostur á að leita til
alþjóðlegs eftirlitsaðila sem metur hverju sinni hvort íslensk löggjöf og framkvæmd sé í sam-
ræmi við ákvæði barnasáttmálans. Slíkt er afar mikilvægt í ljósi sjálfstæðra mannréttinda
barna og jafnframt valdeflandi fyrir börn, enda um að ræða sjálfstæðan rétt þeirra. Með lög-
festingu barnasáttmálans stigju íslensk stjórnvöld mjög mikilvægt skref í átt að aukinni
mannréttindavernd barna. Með því að undirrita og fullgilda þriðju valfrjálsu bókunina og
opna fyrir kæruleið barna og fulltrúa þeirra til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna væri
skrefið stigið til fulls.

 


