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Ágrip 
	  

Hugmyndir um manngildi og réttindi einstaklinga hafa verið uppi allt frá fornöld. Frá 

þeim tíma hafa fræðimenn þó deilt um hvert inntak þeirra sé í raun. 

Mannréttindahugtakið eins og það þekkist í dag byggir á fjölhyggju slíkra kenninga, 

en í flestum mannréttindasáttmálum sem nú eru í gildi er litið svo á að mannréttindi 

séu meðfædd grunnréttindi hverrar manneskju. Þrátt fyrir þau tíðkast 

mannréttindabrot um allan heim. Til að sporna við slíkum brotum hafa alþjóðasamtök 

lagt áherslu á að einstaklingar þekki rétt sinn og skyldur. Umræðan um mannréttindi 

og mannréttindakennslu hefur farið ört vaxandi bæði hérlendis og erlendis undanfarin 

ár, en Sameinuðu þjóðirnar tileinkuðu áratugnum 1994 - 2005 slíkri kennslu. Ísland 

hefur fullgilt Barnásáttmála Sameinuðu þjóðanna og undirritað samning um 

mannréttindakennslu. Þrátt fyrir þetta sýna rannsóknir að mannréttindakennsla hefur 

sjaldan verið skipulega á dagskrá íslenskra grunnskóla.  
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er unnin til B.A. prófs í Uppeldis- og menntunarfræði á 

menntavísindasviði við Háskóla Íslands sumarið 2010. Ritgerðin er um 

mannréttindakennslu í grunnskólum og farið er yfir upphaf og eðli slíkrar kennslu 

sem og þróun mannréttindahugtaksins.  

 

Í námi mínu hef ég gert mér grein fyrir mikilvægi mannréttindakennslu í barnæsku, en 

slík kennsla eflir siðferðisþroska barna og miðar að því að gera heiminn að betri stað 

þar sem mannréttindi eru ekki brotin.  

 

Að námi loknu er mér efst í huga þakklæti til allra kennara minna og þá sérstaklega 

leiðsagnarkennara míns Kolbrúnu Pálsdóttur sem með einstakri fagmennsku og 

mannskilningi hefur leitt mig áfram á menntavegferð minni. Vil ég einnig þakka 

Íslandsdeild Amnesty International, Umboðsmanni barna og UNICEF á Íslandi fyrir 

að veita mér upplýsingar, senda mér skýrslur, gefa mér bækur og annað efni sem 

hefur leitt mig áfram með ritgerðina. 

 

Að lokum fær maðurinn minn, dóttir, móðir, afi, systur, móðursystir og frændi 

ástarþakkir fyrir umburðarlyndi og skilning á námstíma mínum.  
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Inngangur 
	  

Ljóst er að maðurinn hefur löngum velt fyrir sér hugmyndum um manngildi og 

réttindum og skyldum því tengdu, en slíkar hugmyndir má bæði finna innan 

hugmyndafræði heimspekinnar og í ýmsum trúarbrögðum. Baráttan um frelsi og 

jafnrétti á sér rætur í öllum helstu viðburðum sögunar, en þannig hefur grundvöllur 

mannréttinda þróast í gegnum tíðina (Amnesty International, 2003). 

Mannréttindahugtakið eins og það þekkist í dag má að mestu rekja til kenninga 

Immanuels Kant um mannlega reisn, kenninga um jöfnuð manna og stofnun 

Sameinuðu þjóðanna sama ár og seinni heimsstyrjöldinni lauk. Í flestum 

mannréttindasáttmálum sem nú eru í gildi er litið svo á að mannréttindi séu ásköpuð 

grunnréttindi sem fylgi einstaklingum frá vöggu til grafar (Ágúst Þór Árnason, 1994). 

Vegna eðli slíkra réttinda getur enginn maður afsalað sér mannréttindum sínum né 

svipt aðra þessum réttindum. Þau þarf ekki að vinna sér inn, kaupa eða efla (Amnesty 

International, 2003). Krafan um mannréttindi er umfram allt siðferðileg og er hún 

reist á siðferðilegum gildum (Centre for Human Rights Geneva, 1989). Fræðimenn 

hafa þó deilt um hvaða mannréttindi vega þyngst þegar mannréttindi eins hóps eða 

einstaklings stangast á við mannréttindi annarra, eða þegar kynslóðir réttinda greinir 

á. Slíkar deilur sýna að mannréttindi grundvallast í ólíkum fræðikenningum og að 

hugtakið hafi mótast samhliða breytingum í félagslegum veruleika mannsins (Bender, 

Gomes, Keen, Lemineur, Oliveira o.fl., 2009).  

Nú á dögum má rekja flest vandamál í heiminum til mannréttindabrota er 

snerta efnahagslegan órétt, ofbeldi, fátækt og lögleysu (Bender o.fl., 2009). Við slík 

brot skapast félagslegur óróleiki sem leiðir oftar en ekki til átaka innan samfélaga 

(Malese, 2003). Til þess að sporna við mannréttindabrotum hafa alþjóðasamtök lagt 

áherslu á kerfisbundna mannréttindakennslu, sérstaklega innan grunnskóla, þar sem 

rannsóknir sýna að best sé að byrja að kenna einstaklingum mannréttindi í bernsku. 

Þannig eru börnum mótaðar tilfinningar fyrir mikilvægi þess að mannréttindi séu 

varin og virt, en slík kennsla byggir á grundvallarhugmyndum mannréttindaverndar. 

Mannréttindakennslu er þannig ætlað að verða hluti af alhliða þroska nemenda sem 

þróar með þeim vitund, skilning og tilfinningar um mannréttindi og hvernig hægt sé 

að vinna að þeim. Rannsóknir hafa þá leitt í ljós að mannréttindakennsla stuðli mjög 

að mannréttindamenningu þjóða og geri einstaklinga betur í stakk búna til að takast á 
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við mannréttindavernd (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, 2006).  

Á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1993, var tekin sú ákvörðun að 

tileinka áratuginn 1994 til 2005 mannréttindakennslu um allan heim. Lögðu 

Sameinuðu þjóðirnar til að öll aðildarríki þeirra myndu fella mannréttindakennslu inn 

í löggjöf sína sem eitt af markmiðum og hlutverkum skóla (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, 2006). Í ljósi þess hefur athyglin 

beinst í ríkara mæli að skyldu grunnskóla til að búa nemendur undir lýðræðislegt og 

fjölmenningalegt samfélag, þar sem virðing er borin fyrir mannréttindum fólks 

(Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Ísland er nú aðili að flestum mannréttindasamningum Sameinuðu þjóðanna og 

Evrópuráðsins, en hefur Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna meðal annars verið 

fullgiltur hér á landi sem þýðir að þjóðrétti að við þurfum að virða ákvæði hans. Í  29. 

grein Barnasáttmálans segir að; „menntun barns skuli beinast að því að móta með því 

virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi og grundvallarsjónarmiðum þeim er 

koma í sáttmála hinna Sameinuðu þjóðanna“(Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins 29. gr/1989).  Hafa stjórnvöld einnig skuldbundið sig við að efla 

mannréttindakennslu innan skólakerfisins með undirritun sérstaks samnings við 

Sameinuðu þjóðirnar um slíka kennslu árið 2005 (Menntamálaráðuneytið, 2008). Við 

endurskoðun íslenskra grunnskólalaga árið 2008 var því leitast að fella 

mannréttindakennslu frekar inn í skólastarf og gera ný lög betur ráð fyrir fræðslu um 

mannréttindi og lýðræði en eldri lögin (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Hér á landi er gert ráð fyrir að kennt sé um mannréttindi undir námsgreininni 

lífsleikni, en sýna rannsóknir að mannréttindakennsla sé þar sjaldan skipulega á 

dagskrá. Slíkt er talið stafa af því að kennarar líti á námskrá í faginu sem 

hugmyndabanka er þeir sjálfir megi velja úr af hentisemi (Ólafía Erla Svansdóttir, 

2006). Flest bendir til þess að mannréttindakennsla sé fremur tilviljunarkennd í 

hverjum skóla fyrir sig, en nýjustu rannsóknir sýna að aðeins 40% íslenskra 

grunnskólabarna á aldrinum 12-16 ára þekkja til mannréttinda sinna (UNICEF á 

Íslandi, 2010). Eru slíkar niðurstöður sláandi fyrir menntakerfi okkar, einkum í ljósi 

þeirra breytinga sem hafa átt sér stað eftir hrun íslenska efnahagskerfisins. Í dag eru 

margar fjölskyldur hér á landi sem lifa við atvinnuleysi, fátækt og án brýnustu 
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nauðsynja til lífsins, en í þeim mannréttindasamningum sem íslenska ríkið hefur 

fullgilt er skýrt kveðið á um að einstaklingar eigi rétt á lífi í mannlegri reisn (Smugan, 

2010; Amnesty International, 2003).  

 Með því að kenna börnum okkar um mannréttindi getum við byggt upp 

þjóðríki þar sem einstaklingar leggja sitt af mörkunum til þess að sporna við 

mannréttindabrotum (Amnesty International, 2003). Börn eru hluti af samfélaginu og 

geta tekið virkan þátt í breytingum þess. Því er mikilvægt að þau fái tækifæri til að 

ígrunda mannréttindi og afleiðingar mannréttindabrota. Með mannréttindakennslu er 

lagður grunnur að siðferðisvakningu þeirri sem brýn nauðsyn er á, einkum á þeim 

umbreytingatímum sem nú ganga yfir. Skólinn er sá staður sem börn og ungmenni 

verja mestum tíma sínum yfir daginn og hann ætti að gefa nemendum tækifæri til að 

læra um mannréttindi bæði í víðum og þröngum skilning (Menntamálaráðuneytið, 

2008). Ef samfélag okkar á að verða farsælt verða allir sem hér búa eða dvelja að 

virða réttindi náungans, sem og að þekkja eigin réttindi (Amnesty International, 

2003).  

 Í ritgerð þessari verður leitast við að upplýsa hvert upphaf og eðli 

mannréttindakennslu sé, en í því samhengi er farið yfir ýmsar kenningar um 

manngildi, þróun mannréttindahugtaksins og mannréttindabrot. Þá verður skoðað 

hvað mannréttindakennsla felur í sér í dag, hvernig Sameinuðu þjóðirnar leggja upp 

með hana í heimsáætlun sinni og hvernig aðlaga má mannréttindakennslu að íslensku 

menntakerfi. Að lokum verður fjallað um rannsóknir og kannanir sem gerðar hafa 

verið á mannréttindakennslu innan grunnskóla hér á landi, sem og námsefni sem 

kennarar geta nýtt sér til kennslunnar.  
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Kafli 1.  

Þróun mannréttindahugtaksins 
 

Hugmyndir um manngildi í fornöld 
 

Hugmyndir um að hver maður eigi sér viss ásköpuð réttindi vegna ákveðinna 

manngilda sem einstaklingar búa yfir hafa verið uppi allt frá fornöldum. Eiga slíkar 

kenningar sér rætur í fornum hefðum og ýmsum menningarheimum. Fjöldi dæma eru 

til um áhrifaríka leiðtoga og lögbækur sem fjalla um slík réttindi, en þar má sjá að 

mannréttindi eru hvorki vestræn uppfinning eða nýmæli 20. aldarinnar (Ágúst Þór 

Árnason, 1994; Bender o.fl., 2009). Oftar en ekki var fjallað um slík réttindi 

einstaklinga sem hluti af skyldum þeirra til að gæta borgríkis gegn ógn óvina, en með 

því hlutu menn að sama skapi rétt á vernd ríkisins. Fyrstu rituðu heimildir um réttindi 

og skyldur manna til þjóðar sinnar eru lög Hammurabis í Babýlon frá um 2000 fyrir 

Krist. Í þeim segir að: „Hefja skal réttlætið til vegs í konungdæminu, útrýma hinu 

vonda og ofbeldisfulla, hindra hina sterku í að kúga hina veiku, ... upplýsa landið og 

stuðla að hag þjóðarinnar“. Einnig eru til heimildir frá Egyptalandi hinu forna þar 

sem Faraó gefur mönnum sínum fyrirmæli um að lögum sé fylgt og réttur hvers 

manns virtur. Í lögbók Kýrusar Persakonungs frá um 570 fyrir Krist var réttur manna 

til öryggis, frelsis, ferðafrelsis og ýmis efnahagsleg og félagsleg réttindi tilgreind. Má 

segja að lög þessi hafi að einhverju svipað til þeirra réttinda er teljast til mannréttinda 

í dag (Bender o.fl., 2009).  

 Í grískri fornaldarheimspeki og kenningum hennar eru hugmyndir um manngildi 

fyrst skoðaðar með kerfisbundinum hætti. Voru flestir sammála um að visst manngildi 

væru hverjum manni eðlislægt, en þau fólust meðal annars í þeim dygðum er menn 

báru með sér. Voru dygðirnar tengdar við getu fólks til að varðveita og stuðla að 

velferð ríkisins, en þannig var réttindum manna raðað eftir félagslegri stöðu, 

líkamsburði og aldri einstaklinga. Vegna slíkra hugmynda þóttu eldri karlmenn sem 

máttu sín einhvers innan samfélagsins oftast hæfastir til að stjórna borgríkinu  (Ágúst 

Þór Árnason, 1994).  

 Heimspekingarnir Sókrates og Platón voru þeirrar skoðunar, en þeir töldu að 

karlmenn væru í eðli sínu næst hinu fagra, góða og sanna, eða sannleikanum í sinni 
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hreinustu mynd (Platón, 1997). Sókrates sagði að réttlæti væri grundvallargildi og að 

réttlætisvitund byggi meðal allra manna, en samkvæmt kenningum hans fólst slíkt 

réttlæti fyrst og fremst í því að réttindum og skyldum væri skipt niður lýðræðislega 

eftir eðlisgetu einstaklinga (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007). Álíka hugsun um 

yfirburði karlmannsins er einnig að finna í kenningum Aristóteles, en í þeim lagði 

hann fram rök fyrir náttúrulegum þrældómi manna. Aristóteles hélt því fram að 

karlmenn væru í eðli sínu næst hinni fullkomnu frummynd en konuna taldi hann vera 

vanskapaðan karlmann í eðli sínu. Vegna eðlismunar kynjanna sagði hann að 

karlmenn ættu að stjórna konum, líkt og húsbóndar þrælum sínum og þeir eldri hinum 

yngri. Hugmyndir Aristóteles um réttlæti fólust þannig í því að hver maður ætti að 

fylgja því hlutverki er honum væri ætlað í lífinu  (Geir Þ. Þórarinsson, 2009).   

Stóuspekingarnir voru á öðru máli en flestir grískir fornaldarheimspekingar en 

þeir sögðu engan mann vera yfir annan hafinn. Voru kenningar þeirra að mörgu leiti 

forsprakkar þeirra mannréttindaviðmiða er ríkja í dag. Heimspekistefna Stóuspekinga 

naut mikilla vinsælda á tímabilinu 300 fyrir Krist til 200 eftir Krist, en þeir sáu fyrir 

sér að til væru ásköpuð réttindi allra manna, þar sem hver maður væri fæddur með 

sömu náttúru og skynsemi. Mannkynið töldu þeir jafn rétthátt, en rök fyrir slíkum 

hugmyndum voru byggð á því að allir einstaklingar bæru sömu skyldur til að viðhalda 

samfélaginu sem og mannlegu lífi. Karlmenn, konur, börn og þrælar áttu þannig viss 

ásköpuð réttindi vegna þess að tilvist þeirra þjónaði áframhaldandi lífi manna og 

þjóðríkisins (Ágúst Þór Árnason, 1994).  

Mannréttindahugtakið eins og við þekkjum það í dag kom þó ekki til sögunnar 

fyrr en mörg hundruð árum eftir að Stóuspekingar voru uppi. Eftir þeirra tíð var slíkan 

mannréttindaboðskap aðallega að finna í ýmsum trúarbrögðum víðsvegar um heim 

(Ágúst Þór Árnason, 1994). Í kenningum Jesú Krists, Múhameðs og Búdda kristallast 

slíkar hugmyndir í því að menn eiga að elska náunga sinn eins og sjálfan sig. Felst 

manngildi einstaklinga fyrst og fremst í því að maðurinn er sköpunarverk æðri máttar 

og ber hverjum að virða náungann fyrir það guðlega eðli sem í honum býr (Þórunn 

Kjartansdóttir, 2009; Ágúst Þór Árnason, 1994). Í gegnum slíkan boðskap hefur 

mannréttindahugtakið þannig frá öndverðu verið tengt við hugmyndir um að hver 

maður beri skyldur gagnvart náunganum, en sést slíkt hvað best í orðum Kains í 

Biblíunni þar sem hann spyr sig „Á ég að gæta bróður míns“ og í tvöfalda 

kærleiksboðorði Gullnu reglunnar : „Allt sem þér viljið, að aðrir menn gjöri yður, það 

skuluð þér og þeim gjöra.“ Hafa margir fræðimenn litið svo á að réttindahugtakið sé 
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afsprengi af skylduhugtakinu sem grundvallast í slíkum siðalögmálum er finna má í 

trúarbrögðum (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2010d; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). 

Á 14. og 15. öld, eða á endurreisnartímabilinu eins og það er kallað, spratt upp 

ný manngildisstefna sem átti sér rætur í grískri fornaldarheimspeki, sem og í kenningu 

kristindómsins um að hver maður eigi sér gildi óháð stétt eða kynþætti. Er sú stefna 

oft kennd við endurreisnarhúmanisma en kenningar hennar grundvallast í 

hugtökunum; „menntun, manngildi og mannúð“. Þeir sem aðhylltust þá stefnu töluðu 

um manninn sem sjálfstæða veru, en mennskuna sögðu þeir verðugt upphaf og 

fullnægjandi takmark í sjálfri sér. Mannlegt eðli bar þannig áskapaða fegurð og gildi 

sem öllum mönnum ber að virða. Húmanistar hvöttu til siðrænnar og andlegar 

viðreisnar mannkynsins, þar sem hið endanlega markmið var fullgilt líf í trú og 

siðgæði, þekking á borgaralegum skyldum, góð framkoma og kurteisi og ást á 

vísindum og bókmenntum. Hugmyndafræði húmanista hefur markað menntastefnu 

allt til okkar tíma (Myhre, 2001).  
Þótt svo að trúarbrögð og heimspekistefnur fornalda hafi boðað virðingu fyrir 

manngildum, var misrétti nánast innbyggt í heimsmynd þeirra. Með vísindabyltingu 

og upplýsingastefnu 17. aldarinnar var tilvera mannsins í raun hugsuð upp á nýtt með 

því að ójöfnuði var hafnað. Skiptar skoðanir voru þó á jafnréttishugtakinu og hvernig 

ætti að rökstyðja að allir menn væru jafnir, en með þessum breytingum var lagður 

grunnur að nýjum manngildishugsjónum (Atli Harðarson, 2004).  

 

Mannréttindahugtakið á upplýsingaöld 
 

Í dag eru nútíma mannréttindi oftast rakin til sjálfstæðisyfirlýsingar Bandaríkjanna og 

Mannréttindayfirlýsingu Frakka við lok átjándu aldar þar sem nýjar hugmyndir komu 

fram um frelsi, jafnrétti og bræðralag manna. Innblástur þeirra er að miklu leiti sóttur 

í kenningar Lockes (1632- 1704) og Montesquieu (1689- 1755) um hinn „náttúrulega 

rétt“ mannsins sem og kenningu Immanuel Kant (1724- 1804) um „mannlega reisn“ 

(Bender o.fl., 2009). Í kenningum Lockes og Montesquieu er því haldið fram að til 

séu réttindi sem eiga sér upphaf í æðri og algildum lögmálum sem fylgja hverjum 

einstakling vegna þess að hann er maður. Er hið náttúrulega eðli mannsins séð sem 

forsenda þess að mannréttindi séu algild og hverjum einstaklingi órjúfanleg. 
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Fylgjendur þessarar stefnu líta svo á að siðgæðishæfni búi með hverjum manni allt frá 

fæðingu, en með hliðsjón af því sé það einstaklingurinn en ekki ríkið sem er 

uppspretta mats á því hvað sé rétt og gott (Ágúst Þór Árnason, 1994).  

 Immanuel Kant sagði manninn hafa algjöra sérstöðu í sköpunarverkinu vegna 

„mannlegrar reisnar“ sem gefi honum ómetanlegt gildi. Talaði hann um að setja 

mætti kjarna siðferðis í eitt allsherjarlögmál: „Breyttu einungis eftir þeirri lífsreglu 

sem þú getur jafnframt viljað að verði að almennu lögmáli“. Lögmálið setti Kant 

einnig fram á annan hátt: „Komdu aldrei fram við nokkra manneskju, sjálfa þig eða 

aðra, einungis sem tæki, heldur ávallt um leið sem markmið“. Þessi tvö ofangreind 

lögmál eru að mati Kants grundvallarlögmál í siðferði og af þeim leiða menn skyldur 

sínar gagnvart náunganum (Rachels, 1997).  

 Með þessu reynir Kant að undirstrika manngildi einstaklinga og að maðurinn 

setji sér sjálfur lífsreglur sem hann velur að fylgja. Siðalögmálið er aðferð sem 

einstaklingar nota til að ákvarða hvort athöfn sé siðferðilega rétt eða röng. Með 

lögmálinu skapa einstaklingar sér siðferði, en vegna þess verður mannkynið að virða 

réttindi, taka tillit til og stuðla að velferð annarra. Í gegnum siðalögmálið verða 

mannréttindi manninum óhjákvæmileg í eðli sínu, en bara ef fólk velur að beita 

samvisku sinni í öllu því er það tekur sé fyrir hendur. Lygar og pretti taldi Kant vera 

afmáningu tignar mannsins, en með slíkum ógjörðum missir fólk sína mannlegu reisn 

(Rachels, 1997). Hugmyndir Kants um að maðurinn sé skynsemisvera sem býr yfir 

mannlegri reisn er að finna í flestum mannréttindasáttmálum nútímans. Grundvallast 

mannréttindahugtakið eins og það þekkist í dag að miklu leiti á kenningu Kants, en 

með henni eru sem dæmi færð rök fyrir frelsi, virðingu, réttlæti, jöfnuði manna 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007).  

 Við upphaf nítjándu aldar fóru fræðimenn að víkja frá slíkum hugmyndum um 

náttúru- og siðferðilegt eðli mannréttinda. Héldu margir fram að mannréttindi væru í 

raun ekkert annað en samkomulag einstaklinga um nauðsynleg lögmál og reglur til að 

viðhalda mannlegu samfélagi (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2010d). Vegna þess að 

allir menn eru jafnir, eða eins að eðlislagi eigi allir sömu réttindi og beri því skylda til 

að virða réttindi náungans. Umhverfið og samfélagið skipti þannig sköpum fyrir 

siðgæðisvitund fólks, enda heyra félagsmótunarkenningar undir slíkar hugmyndir í 

dag (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2010d; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007 ).  

 Í orðræðunni tókust þessi ólíku sjónarmið 17. og 19. aldarinnar á, og hefur 

mannréttindavernd síðan grundvallast í þessum tveimur kenningum. Aðrar kenningar 
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sem mannréttindahugtakið á sér rætur í eru þá meðal annars kenningar um að allir 

menn eigi sér sameiginleg lífsgildi, en vegna þessa eigi fólk rétt á að fá grunnþarfir 

sínar uppfylltar (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2010d).  

Þrátt fyrir ólíkar kenningar um upphaf og eðli manngildishugmynda allt frá 

fornöld hlaut mannréttindahugtakið ekki alþjóðlegan byr undir vængina fyrr en um 

miðja nítjándu öld, við stofnun Rauða krossins og undirritun fyrsta 

Genfarsamningsins (Ágúst Þór Árnason, 1994). Rauði krossinn var settur á laggirnar 

árið 1863, en hvatinn að stofnun samtakanna var lýsing svissneska kaupsýslumansins 

Henris Dunant (1828-1910) á orrustunni við Solferino þann 25. júní 1859 (Bender 

o.fl., 2009). Í frásögn hans segir frá 40 þúsund hermönnum er lágu fallnir eða særðir 

eftir átök á vígvöll við ítalska þorpið Solferino rétt suður af Gardavatni, en þar hafði 

herjum Ítala, Frakka og Austurríkismanna slegið saman. Í kjölfar þess skipulagði 

Dunant líknarstarf óbreyttra borgara undir kjörorðunum „tutti fratelli“  eða „allir eru 

bræður“ (Halldór Ásgrímsson, 2004). Við þetta fóru verkalýðsfélög og 

hagsmunasamtök að stuðla að uppbyggingu Rauða krossins, en markmið samtakanna 

var að draga úr skelfingum styrjalda, varðveita frið og bæta kjör sjúkra og særðra í 

herþjónustu (Bender o.fl., 2009). Árið 1864 hafði Rauði krossinn frumkvæði að fyrstu 

ráðstefnunni um mannúðarlög og undirritun Genfarsamningsins þar sem tólf stærstu 

iðnríki heims tóku þátt (Ágúst Þór Árnason, 1994).  

 

Heimsstyrjaldir 20. aldarinnar og stofnun Sameinuðu þjóðanna  
 

Viðurkenna ber að hver maður sé jafnborinn til virðingar og 
réttinda, er eigi verði af honum tekin, og er þetta undirstaða 
frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. 

                                                                    (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 1948). 

 

Vegna þeirra vinnu sem lögð hafði verið í að efla mannréttindi um miðja nítjándu öld, 

urðu heimsstyrjaldir 20. aldarinnar mannréttindasinnum mikið áfall. Hafi fólki 

blöskrað framferði manna í fyrri heimsstyrjöldinni þá gekk grimmdaræði hinnar síðari 

gjörsamlega fram af flestu siðuðu fólki (Ágúst Þór Árnason, 1994). Gyðingar og aðrir 

sem óæskilegir þóttu voru pyntaðir og myrtir á svo hrottafenginn hátt að það sendi 

viðvörunarmerki um allan heim (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2010a). Margar af 
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fegurstu borgum Evrópu og Japan voru lagðar í rúst, milljónir létu lífið og eftir stóðu 

fjölskyldur án brýnustu nauðsynja. Ekki er að finna heimildir sem sýna aðra eins 

niðurlægingu mannkynsins og síðari heimsstyrjöld. Með þessu var ljóst að koma yrði 

á alþjóðasamstarfi til að sporna við slíkum mannréttindabrotum (Ágúst Þór Árnason, 

1994).  

Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar sama ár og seinni heimsstyrjöldinni lauk 

en má segja að samtökin hafi mótað þá löggjöf er liggur bakvið mannréttindahugtakið 

í dag (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2010a). Meginmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

var að sporna við mannréttindabrotum með virkri mannréttindavernd sem tryggja átti 

að hver manneskja nyti vissra réttinda. Um fimmtíu þjóðir tóku þátt á fyrsta fundi 

Sameinuðu þjóðanna í San Francisco þann 26. október árið 1945, en á honum var 

unnið að skrá yfir mannréttindi sem væru hverjum manni órjúfanleg (Ágúst Þór 

Árnason, 1994). Fyrstu árin bættust svo sífellt fleiri þjóðir við í samtökin, þar á meðal 

Ísland árið 1946 (Amnesty International, 2003).   

Í stofnskránni lýstu Sameinuðu þjóðirnar yfir trú á grundvallaratriðum 

mannréttinda, jafnrétti karla og kvenna, manngildi, félagslegum framförum og betri 

lífsafkomu einstaklinga (Ágúst Þór Árnason, 1994). Þrátt fyrir þetta voru fljótlega 

uppi raddir um að ekki hefði verið nógu langt gengið í mannréttindaákvæðum 

stofnskrárinnar (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2010e). Ný mannréttindayfirlýsing 

var samin árið 1948, en hún hlaut samþykki þann 10. desember sama ár. Í 

yfirlýsingunni kemur fram að ríkisstjórnir skuli tryggja grundvallarréttindi allra 

manna, óháð litarhætti, kynþætti, trúarbrögðum, kynferði, tungu, þjóðerni, 

félagslegum uppruna, skoðunum, efnahag, ætterni, stjórnmálaskoðunum og 

stéttarstöðu einstaklinga (Amnesty International, 2003). Tilgangur yfirlýsingarinnar 

var og er fyrst og fremst að stuðla að vinsamlegum samskiptum á milli þjóða, 

viðhalda öryggi og friði í heiminum og efla virðingu fyrir mannréttindum (Félag 

Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, 2007). Mannréttindayfirlýsingin er ekki lagalega 

bindandi heldur viljayfirlýsing þar sem aðildarríki samtakanna skuldbinda sig til að 

virða og vernda mannréttindi. Nota flestar aðildarþjóðirnar yfirlýsinguna sem 

fyrirmynd mannréttindaákvæða í eigin stjórnarskrám, en vísanir í sáttmálann koma 

einnig fram í öðrum mannréttindayfirlýsingum og mannréttindasamningum sem 

þjóðir hafa gert sín á milli (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2010b). 
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Mannréttindasáttmáli Evrópu og Mannréttindasáttmáli Afríku eru dæmi um slíka, en 

þeir eru lagalega bindandi fyrir þau ríki sem þá hafa fullgilt (Bender o.fl., 2009). 

 

Mannréttindahugtakið í dag 
 

Mannréttindahugtakið eins og það þekkist í dag hefur verið í stöðugri mótun og 

endurmótun allt frá því að farið var að skoða það með kerfisbundnum hætti. Hugtakið 

grundvallast þó að mestu í tveimur megin gildum. Hið fyrra er að sækja í hugmyndir 

Immanuels Kant um mannlega reisn, en hið síðara í kenningar um jöfnuð manna. 

Mannréttindi lýsa þannig grundvallarréttindum einstaklings á lífi í reisn, en algildi 

þeirra er sótt í þá staðreynd að allir menn séu jafnir. Vegna þess að inntök 

mannréttinda eiga sér slíka grundvöll njóta þau stuðnings allra helstu trúarbragða og 

siðmenntaðra þjóða heims (Bender o.fl., 2009).  

Í flestum mannréttindasáttmálum sem nú eru í gildi er litið svo á að 

mannréttindi séu ásköpuð réttindi sem eiga að fylgja öllum einstaklingum frá vöggu 

til grafar (Ágúst Þór Árnason, 1994). Tilvist manna er forsenda þess að þeir njóti 

mannréttinda til jafns við aðra, en þau eru hverjum einstaklingi órjúfanleg. Vegna eðli 

slíkra réttinda getur enginn maður afsalað sér mannréttindum sínum né svipt aðra 

þessum réttindum. Þau þarf ekki að vinna sér inn, kaupa eða efla (Amnesty 

International, 2003). Inntök mannréttinda eru fyrst og fremst siðferðileg, en 

endurspegla þau ýmis grunngildi eins og frelsi, réttlæti, virðingu, umhyggju og 

ábyrgð (Bender o.fl., 2009).  

  Í dag er algengt að mannréttindahugtakinu sé skipt niður í þrjá flokka sem 

taka til mismunandi sviða mannlegra athafna. Flokkarnir ganga nú oftast undir 

nafninu kynslóðir réttinda, en er það meðal annars vegna þess að viðurkenning þeirra 

hefur fengist á ólíkum tímum (Bender o.fl., 2009; Amnesty International, 2003). Þau 

réttindi er finna má undir fyrstu tveimur kynslóðunum sækja að mestu arfleið sína í 

Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna og byggja þau á siðferðilegum gildum. 

Þriðju kynslóðar mannréttindi er hins vegar að finna í nýrri mannréttindasáttmálum og 

ákvæðum, en taka þau frekar til siðvenja en ella (Bender o.fl., 2009).  
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Fyrstu kynslóðarréttindi fela í sér stjórnmálaleg og borgaraleg réttindi sem 

eiga að tryggja rétt einstaklinga til lífs, frjálsræðis og öryggis (Amnesty International, 

2003). Byggja slík réttindi á trúfrelsi, jöfnuði, skoðanafrelsi, vernd gegn 

frelsissviptingu og kosningarétti fólks (Bender o.fl., 2009). Réttindi annarrar 

kynslóðar eru þá félagsleg og efnahagsleg réttindi sem fjalla um öryggi einstaklinga í 

víðum skilningi. Má þá nefna rétt fólks til viðunandi lífsskilyrða, menntunar, atvinnu, 

húsaskjóls, matar og heilsugæslu (Amnesty International, 2003). Þriðju 

kynslóðarréttindi eru þau réttindi sem fræðimenn hafa deilt hvað mest um, en margir 

eru þeirra skoðunar að hér séu ekki um raunveruleg mannréttindi að ræða. Réttindi 

þessi eru tengd framþróun í umhverfi og menningu, en fjalla þau til dæmis um rétt 

einstaklinga til að lifa í vernduðu og hreinu umhverfi þar sem framþróun ríkir á sviði 

efnahags, menningar og stjórnmála (Bender o.fl., 2009). Þrátt fyrir að mannréttindum 

sé oftast skipt niður í þessa þrjá flokka er mikilvægt að líta á þau sem eina heild. Öll 

mannréttindi eru mikilvæg, þó svo að deilt hafi verið um inntak þeirra 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2006).  

 

Mannréttindabrot 
 
Ég lifði af útrýmingarbúðirnar.  
Augu mín sáu það sem engin manneskja ætti að vera vitni að:  
Gasklefa sem lærðir verkfræðingar smíðuðu. 
Börn sem menntaðir læknar eitruðu fyrir. 
Ungbörn sem þjálfaðar hjúkrunarkonur deyddu. 
Konur og börn sem mennta- og háskólanemar skutu og brenndu. 
Vegna þess hef ég efasemdir um menntun.  
Bón mín er:  
Hjálpið nemendum ykkar til að verða betri manneskjur. 
Sú viðleitni ykkar má aldrei skapa lærð skrímsli, 
Þrautþjálfaða siðblindingja, menntaða Eichmanna. 
Lestrar-, skriftar- og stærðfræðikunátta er aðeins mikilvæg ef hún þjónar því hlutverki 
að gera börnin okkar að betri manneskjum.    

(Ginott,  1972). 

 

Mannréttindabrot eru brot sem framin eru af ríki eða hópum, sem snerta meðal annars 

efnahagslegan órétt, ofbeldi, fátækt og lögleysu. Talað er um mannréttindabrot þegar 

stjórnvöld eða hópar gera eitthvað til að brjóta á réttindum fólks, eða láta eitthvað 

ógert sem hefur áhrif á mannréttindi einstaklinga (Centre for Human Rights Geneva, 

1989). Vegna eðli slíkra brota hafa þau reynst alþjóðasamfélaginu erfið að uppræta, 

en í dag er talið að um 150 þjóðir viðurkenni mannréttindabrot innan löggjafar sinnar 
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(Malese, 2003). Mannréttindabrot eru þó ekki einskorðuð við þessi 150 ríki, því innan 

flestra annarra þjóða eru að finna dæmi um að brotið sé á grunnréttindum fólks. Hér á 

landi hefur töluvert borið á mannréttindabrotum, en má þá nefna fátækt, einelti, 

mismunun, fordóma, kynferðislegt ofbeldi og mannsal (Valgerður Sverrisdóttir, 

2007). Eftir hrun efnahagskerfisins hafa slík brot færst töluvert í aukana, en er því 

talið sérstaklega mikilvægt að fólk þekki til mannréttinda sinna (Smugan, 2009).  

Í dag hefur fræðileg umræða um mannréttindabrot að miklu leyti snúist um 

hvað gera skuli þegar mannréttindi eins hóps eða einstaklings fela í sér takmörkun á 

réttindum annarra. Hafa fræðimenn einnig deilt um hvaða mannréttindi eiga að vega 

þyngst þegar ólíkar kynslóðir mannréttinda stangast á. Slíkar mótsagnir eru sem dæmi 

mismunun í skólastarfi, skipulögð hjónabönd og viðskiptabönn sem 

alþjóðasamfélagið setur á ríki er hafa gert sig brotleg gegn mannréttindum (Bender 

o.fl., 2009). 

  Í fyrstu má skoða þá umræðu sem átt hefur sér stað um mannréttindabrot í 

íslenskum grunnskólum. Hafa fræðimenn sem starfa að uppeldi og menntun lýst yfir 

miklum áhyggjum af því að ekki sé nægilega langt gengið í að sporna við slíkum 

brotum innan skólanna. Í íslenskum grunnskólalögum er skýrt kveðið á um að skólar 

eigi að skapa börnum góð uppvaxtarskilyrði, óháð stöðu nemenda, en það er því 

miður ekki alltaf raunin (Menntamálaráðuneytið, 2008; Ólafía Erla Svansdóttir, 

2006). Margir nemendur upplifa einelti, fordóma og mismunun daglega, þrátt fyrir að 

öll börn eigi að fá sömu tækifæri til menntunar og njóta öryggis innan skólanna 

(Menntamálaráðuneytið, 2008).  

 Húmanistar hafa meðal annars bent á að brotið sé á mannréttindum barna sem 

ekki eru kristinnar lífsskoðunar, því samkvæmt lögum verða allir nemendur að stunda 

nám í kristinfræði (Bjarni Jónsson, 2008). Þá hefur einnig komið fram að brotið hafi 

verið á mannréttindum ólíkra hópa innan grunnskóla, þar sem nemendur fá ekki alltaf 

sömu tækifæri til menntunar. Hafa kennarar talað um að menntun og umönnun 

einstakra nemenda geti leitt af sér takmörkun á réttindum annarra sem þar stunda nám 

(Ellen R. Jónsdóttir, 2007). Eineltis umræðan hefur einnig verið ofarlega á baugi hér á 

landi um nokkurt skeið, en hefur skólum reynst erfitt að sporna við slíkum brotum 

nema með víðtækum og kostnaðarsömum aðgerðum. Spurningar sem vakna við slík 

brot eru meðal annars hvort það sé hugsanlega mannréttindabrot íslenska ríkisins ef 

það skapar ekki aðstæður þar sem börn geta lært með eðlilegum hætti innan 

grunnskóla okkar? Þá má einnig velta fyrir sér hvaða hlutverk og ábyrgð skólar hafi á 
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upprætingu brota á grunnréttindum nemenda innan þeirra? (Bender o.fl., 2009). 

Fyrirfram ráðstöfuð hjónabönd eru þá dæmi um klemmu sem getur komið upp 

þegar ólíkar kynslóðir mannréttinda stangast á. Slík hjónabönd eru almenn siðvenja í 

mörgum menningarheimum, en með þeim er ungum stúlkum gert að giftast karlmanni 

sem fjölskylda þeirra velur. Samkvæmt Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

eru slík hjónabönd skilgreind sem brot á mannréttindum ef stúlkan eru undir 18 ára 

aldri, og ef ekki er tekið mark á vilja hennar. Byggir slík túlkun meðal annars á því að 

verið sé að brjóta almenn siðalögmál óháð menningu. Í nýrri mannréttindasáttmálum 

er þó kveðið á um að virða beri menningararf þjóða, þar á meðal siðvenjur. Ganga slík 

réttindi undir nafninu þriðjukynslóðarréttindi og eru þau oft talin til óskrifaðra laga. 

Spurningin sem vaknar við ágreining sem þennan er hvaða kynslóðir mannréttinda 

eigi að vega þyngst?  Hafa fræðimenn tekist á um þessa spurningu, en rök fyrir banni 

á slíkum hjónaböndum eru meðal annars þau að verið sé að brjóta á mannlegri reisn 

stúlknanna sem og siðferðislögum sem ávalt ætti að hafa að leiðarljósi við mat á 

mannréttindabrotum (Bender o.fl., 2009).  

Við umfjöllun mannréttindabrota má einnig skoða viðskiptabönn sem  

alþjóðasamfélagið notar til að refsa stjórnvöldum er teljast sek um mannréttindabrot 

með kerfisbundinum hætti. Eru viðskipti við tiltekið land þá bönnuð til að ýta undir 

það að stjórnvöld sporni við mannréttindabrotum. Oft hafa slík viðskiptabönn þó haft 

djúpstæðar afleiðingar fyrir hin almenna borgara í þeim löndum sem brotið hafa á 

mannréttindum. Sem dæmi má nefna þau 90.000 börn er létust árlega í Bagdad frá 

árinu 1995 -1999 af völdum viðskiptabanns vesturlanda við írönsku þjóðina á þeim 

tíma. Enginn vafi er á því að almenningur líði fyrir afleiðingar slíks banns, því þeir 

sem minnst mega sín í samfélaginu verða verst úti. Spurningin sem menn geta leitt 

hugann að er þá hvort viðskiptabönn sé viðunandi leið til að sporna við 

mannréttindabrotum eða ekki? (Bender o.fl., 2009).  

Þó svo að ekki séu til nein afgerandi svör fyrir þeim dæmum sem hér voru 

tekin, hafa fræðimenn verið sammála um að kennsla um og í þágu mannréttindi sé 

besta leiðin til að sporna við mannréttindabrotum. Með mannréttindakennslu er 

ýmsum spurningum varpað fram um eðli og inntak mannréttinda og einstaklingum 

gefið tækifæri til ígrundunar. Rannsóknir hafa leitt í ljós að mannréttindakennsla 

stuðli mjög að þekkingu einstaklinga á réttindum sínum og skyldum, og auki 

siðferðiskennd og stjórnmálaþátttöku manna. Vegna skilvirkni 

mannréttindakennslunnar hafa ólík hagmunasamtök, þar á meðal Sameinuðu þjóðirnar 
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lagt mikla áherslu á slíka kennslu um allan heim (Bender o.fl., 2009).  

 

Nýjar hugmyndir um siðferðileg gildi 
 

Eftir stofnun Sameinuðu Þjóðanna vaknaði áhugi fræðimanna aftur á hinni sígildu 

spurningu fornaldaheimspekinganna og heimspekinga 17. aldarinnar; hvort hægt væri 

að kenna siðferði, eða hvort siðferði dafni vegna náttúrulegra eðlishvatar eða 

náðargáfu einstaklinga. Nýjar kenningar um siðferðisvitund og mannréttindi spruttu 

nú fram, en þær voru meðal annars byggðar á réttlætishugmyndum Sókrates og 

Immanuel Kant. Bandaríski sálfræðingurinn, heimspekingurinn og kennarinn 

Lawrence Kohlberg, (1927-1987) var einn þeirra sem fór að skoða siðferðisvitund í 

víðu samhengi, en gerði hann það með hliðsjón af sálfræðirannsóknum á 

siðferðisþroska og með reynslu sinni á framkvæmd slíkra fræðikenninga í skólastarfi 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

 Til Kants sótti Kohlberg hugmyndina um sjálfræði mannsins til siðferðilega 

ákvarðana og þá hugmynd um að skynsemi mannsins sé frumlæg. Skoðaði Kohlberg 

einnig siðferðisþroska einstaklinga með tilliti til þroskakenningu Jeans Piaget, (1896 -

1980), en í henni er lagt fram að einstaklingar öðlist þekkingu á félags- og 

efnisheiminum með því að móta og endurmóta þekkingu sína í virku samspili við 

umhverfið. Í kenningu þessari eru sett fram stig eða þrep sem marka þroskabreytingar 

á hugsunarferli mannsins. Hvert þeirra markar þá æ dýpri skilning einstaklinga á 

siðferðilegum, vitsmunalegum og félagslegum þáttum (Sandrock, 2007). 

 Kohlberg setti fram yfirgripsmikla kenningu um stigaskiptingu 

siðferðisþroskans þar sem hann samþætti ólíkar kenningar um þroska og siðferði til að 

sýna fram á algildan þroskaferil siðgæðishugsunar. Skipti hann siðferðisþroska 

einstaklinga upp í sex stig, en um síðasta stigið, „Algild siðalögmál“, hefur verið 

mikið deilt vegna þess að ekki reynist fyrir hvern sem er að ná slíkum þroska. Það er 

þó á þessu stigi sem  siðferðisþroskinn er hvað mest í samræmi við hugmyndir Kants 

og þeirra mannréttindaviðmiða er ríkja í dag, en hér eiga einstaklingar að geta 

skilgreina athöfn sem rétta ef hún byggir á meðvitaðri ákvarðanatöku með hliðsjón af 

þeim siðalögmálum sem eru í samræmi við ígrundaða siðferðisvitund fólks (Berns, 

2007). Slík lögmál eru þá algild og óhlutbundin, og fela í sér virðingu fyrir 

mannréttindum og manngildi einstaklinga (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 
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 Við kenningasmíð sína athugaði Kohlberg meðal annars siðferðisvitund fólks 

með hliðsjón af gildismati einstaklinga til að varðveita líf, skyldurækni í samböndum 

og með tilliti til laga og refsinga (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Lagði hann fram 

klípusögur í rannsóknum sínum til að skoða hvernig fólk ígrundar réttlæti og 

mannréttindi. Ein frægust þeirra er sagan um Heinz sem stendur frammi fyrir þeirri 

spurningu hvort hann eigi að brjótast inn í apótek og taka þar lyf ófrjálsri hendi til að 

bjarga lífi konu sinnar eða ekki (Berns, 2007). Heinz hafði þá ekki náð að safna nægu 

fé til að kaupa lyf handa veikri konu sinni, en lyfsalinn neitaði honum um lyfið nema 

hann borgaði fyrir það tilsett verð. Við þetta stendur Heinz frammi fyrir því að gera 

upp á milli tveggja siðareglna; eignarétti og virðingu fyrir lífi (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007).  

 Við rannsókn Kohlbers kom í ljós að viðmælendur voru á mjög ólíkum 

skoðunum um hvað Heinz ætti að taka sér fyrir hendur í þessum aðstæðum. Sumir 

töldu alrangt að stela lyfinu vegna þess að það væri brot á lögum, án tillits til hvort 

slíkt væri réttlætanlegt til bjargar mannslífi eða ekki. Aðrir viðmælendur sem sýndu 

þroskaðri hugsun, vísuðu til þess að aðstæður þvinguðu Heinz til að brjóta lög, því að 

líf konu hans væri í húfi. Töluðu þeir um að slíkt val væri siðferðilega rétt því verið 

væri að tala um líf konunnar og grundvallar mannréttindi. Að mati Kohlbergs voru 

einstaklingar sem höfðu algild siðalögmál og mannréttindi að leiðarljósi, í stað 

almennra hegningalaga komnir mun lengra í siðgæðishugsun en ella. Gerir Kohlbers 

þannig greinamun á því hvort fólk fylgi lögum eða siðalögmálum. Lög taldi hann 

afstæð eftir menningum, en siðalögmál sagði hann algild og óháð þjóðfélagsgerð eða 

menningu (Sanrock, 2007).  

 Þrátt fyrir að einstaklingar næðu ekki allir á efsta stig siðferðisþroska sagði 

Kohlberg réttlætið búa með öllum mönnum án tillits til þjóðfélags eða menningar. 

Taldi hann því kennslu í siðferði vera mikilvæga til þess að efla réttlætiskennd fólks. Í 

því samhengi sagði hann að stofnanir samfélagsins ættu að fylgja tveimur 

meginreglum. Í fyrsta lagi þeirri; að allir menn ættu hafa sama rétt til frelsis, á meðan 

það skerði ekki frelsi annarra. Í öðru lagi þeirri; að ójöfnuður sé ásættanlegur ef hann 

þjóni hagsmunum þeirra er standa verst í samfélaginu, en slíkar hugmyndir eru bein 

arfleið réttlætiskenninga stjórnmálaheimspekingsins John Rawls (Kuchinke, 2001).  

 Í samhengi við hugmyndir Rawls, (1921- 2002), ákvað Kohlberg að rannsaka 

skólasamfélagið, með áherslu á hvernig greitt væri fyrir siðferðisþroska nemenda 

innan grunnskóla. Komst hann að því að bekkjarsamræður undir beinni stjórn kennara 
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hefðu örvandi áhrif á siðferðisþroska nemenda. Kohlberg hafði þó verulegar áhyggjur 

af því að nemendur virtust ekki alltaf tengja slíkar umræður við atburði í eigin lífi og 

að kennarar ættu til að innræta nemendum ákveðin gildi og skoðanir. Kohlberg taldi 

þó slíkt geta orðið úr sögunni með lýðræðislegum skólum þar sem nemendur fengu að 

takast á við raunveruleg siðferðileg vandamál (Kuchinke, 2001).    

 Kenningar Kohlbergs um þróun siðgæðisvitund manna hafa haft veruleg áhrif 

á ígrundun mannréttinda á seinni hluta 20. aldarinnar. Hafa Sameinuðu þjóðirnar 

meðal annars notað þær til hliðsjónar við uppbyggingu mannréttindakennslu barna, en 

má segja að Kohlberg sé í raun frumkvöðull slíkrar kennslu eins og lagt er upp með 

hana í dag. Þá hafa fræðimenn einnig notað hugmyndir Kohlbergs til þess að reyna að 

skera úr um ágreining sem komið hefur upp þegar mannréttindi einstaklinga stangast 

á með því að gera greinarmun á lögum og siðalögmálum (Berns, 2007; Bender o.fl., 

2009). Með fræðikenningum sem þessum fóru menn nú að skoða mannréttindi og 

mannréttindahugtakið með öðrum hætti en tíðkast hafði. Voru mannréttindi nú séð 

sem þáttur er snerti alhliða þroska einstaklinga sem hægt væri að innræta tilfinningu 

fyrir með markvissri kennslu í þrepum á ólíkum þroskaskeiðum fólks (Kuchinke, 

2001).   
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Kafli	  2.	  

Mannréttindakennsla 
 

Inntak mannréttindakennslu  
 

Menntun skal beina í þá átt að þroska persónuleika 
einstaklinganna og innræta þeim virðingu fyrir mannréttindum 
og mannhelgi. Hún skal miða að því að efla skilning, 
umburðarlyndi og vináttu meðal allra þjóða, kynþátta og 
trúarflokka og að efla starf Sameinuðu þjóðanna í þágu 
friðarins. 

                                                                    (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna gr. 26/1948). 

 

Í flestum mannréttindasáttmálum nútímans er litið á mannréttindakennslu sem 

mikilvægan þátt í að efla skilning einstaklinga á mannréttindum og til að sporna við 

mannréttindabrotum. Er mannréttindakennsla þar skilgreind sem grunnréttindi manna 

líkt og menntun, atvinna og húsaskjól, en slíkar vísanir eru meðal annars að finna í 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, Mannréttindasáttmála Evrópu og í 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, 2006). Mannréttindakennsla er í eðli sínu forvarnastarf, en með 

henni eru réttindi og ábyrgð einstaklinga lögð að jöfnu með það fyrir augum að þar 

sem réttindi eins einstaklings enda, byrja réttindi annarra. Oft getur reynst erfitt að 

skilja hér á milli vegna þess að mannréttindi fela ekki alltaf í sér einföld svör. (Bender 

o.fl., 2009). Með markvissri mannréttindakennslu er reynt efla tilfinningu einstaklinga 

fyrir mikilvægi þess að mannréttindi séu varin og virt, og skilning á að þau eru algild 

og órjúfanleg. Byggir slík kennsla meðal annars grundvallarhugtökum 

mannréttindaverndar eins og frelsi, jafnrétti og banni við kúgun 

(Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Þrátt fyrir að mannréttindakennsla eigi að auka skilning einstaklinga á 

mannréttindum, er ljóst að misjafnar aðferðir eru heppilegar til slíkrar kennslu, því 

engir tveir einstaklingar eða hópar eru eins. Kennslan verður því að miða að þroska, 

þörfum, óskum og væntingum hvers einstaklings innan allra samfélaga, svo hún verði 

gagnleg (Bender o.fl., 2009). Mannréttindakennsla er bæði kennsla um og í þágu 
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mannréttinda, en hún á að stuðla að þekkingu, færni og viðhorfum fólks sem gera 

heiminn að betri stað þar sem mannréttindi eru virt (Amnesty International, 2003).  

Þekking á mannréttindum grundvallast í því að einstaklingar viti að 

mannréttindi eru byggð á siðferðilegum gildum og réttindum sem eiga að vera 

hverjum manni órjúfanleg. Felur hún einnig í sér að fólk þekki til 

mannréttindasáttmála og viti um þau réttindi sem þar eru tilgreind (Bender o.fl., 

2009).  

Mannréttindafærni er hæfni einstaklinga til að skoða hluti út frá siðferðilegum 

sjónarmiðum, en með því lærir fólk að setja sig í spor annarra og leysa úr ágreiningi 

með gagnrýnni hugsun. Slík færni hjálpar fólki að greina umhverfi sitt, skilja að 

mannréttindi eru leið til að bæta líf sitt og annarra, og gerir fólki kleyft að leggja 

eitthvað að mörkum til að mannréttindaverndar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; 

Amnesty International, 2003).  

Með innrætingu mannréttindaviðhorfa er sú tilfinning efld hjá einstaklingum 

að mannréttindi séu mikilvæg. Þegar fólk hefur tileinkað sér þannig viðhorf gerir það 

sér grein fyrir að samvinna er betri en átök, að það getur sjálft stuðlað að réttlátari 

heimi og að allir eru ábyrgir eigin gjörða. Slík mannréttindaviðhorf efla 

siðferðisvitund manna og búa þá undir jákvæðari þátttöku í samfélaginu. Með þeim er 

reynt að stuðla að mannréttindamenningu þar sem fólk ber virðingu fyrir 

mannréttindum á öllum sviðum lífs síns (Amnesty International, 2003). 

Mannréttindamenning er þá net viðhorfa, gilda, trúarskoðana, hegðunar og reglna sem 

skarast, en í þeim felast helstu markmið mannréttindafræðslu (Bender o.fl., 2009). 

 

Alþjóðlegt samstarf um mannréttindakennslu 
 

Eftir að Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt vat nær strax lagt í 

það verkefni að upplýsa fólk um eðli mannréttinda, bæði innan sem utan aðildarríkja 

Sameinuðu þjóðanna. Lengi var slík fræðsla þó fremur tilviljunarkennd í hverju landi 

fyrir sig, en upp úr 1980 fóru Sameinuðu þjóðirnar að vinna að heildstæðri nálgun 

mannréttindakennslu (Muntarbhorn, 1998). Árið 1989 gáfu Sameinuðu þjóðirnar út 

leiðarvísi sem fjallaði um slíka kennslu, en í honum er tekið fram að ætlast sé til þess 
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að öll aðildarríki samtakanna felli kennslu í þágu mannréttinda inn í hefðbundina 

menntastefnu sína. Í leiðarvísinum er einnig lagt til að mannréttindi séu tekin inn sem 

hluti af allri starfsemi opinberra stofnana þannig að einstaklingar læri um gildi 

mannréttinda í daglegu lífi (Centre for Human Rights Geneva, 1989).  

Það var þó ekki fyrr á mannréttindaráðstefnu sem haldin var í Vín árið 1993, 

að menn fóru að leggja drög að mannréttindakennslu með kerfisbundnum hætti sem 

forvarnarstarf. Á ráðstefnunni var tekin sú ákvörðun að áratugurinn 1995- 2004 yrði 

tileinkaður mannréttindakennslu innan allra aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna 

(Federico og Roger, 1998). Lögðu samtökin töluvert fjármagn til rannsókna, kannana 

og þróunar á slíkri kennslu, en með þessu var leitað leiða til að auðvelda innleiðingu 

hennar. Sameinuðu þjóðirnar tiltóku þá sérstaklega um mannréttindakennslu í 

grunnskólum, því sem ætlast er til samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að 

menntun sé lögbundin öllum börnum á aldrinum sex til sextán ára (ABC, 2004; 

Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Við lok áratugarins 1995 - 2004 unnu Sameinuðu þjóðirnar aðgerðaráætlunina 

„Plan of Action“  sem byggir meðal annars á niðurstöðum rannsókna og kannana sem 

samtökin hafa staðið að. Í þessari aðgerðaráætlun voru lagðar til leiðir sem auka áttu 

almennan skilning á helstu aðferðum og meginreglum mannréttindakennslu (Bender 

o.fl., 2009). Þann 14. júlí 2005 samþykktu öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna 

aðgerðaráætlunina, en við það skuldbundu þau sig til að efla slíka kennslu. Tveimur 

árum seinna eða þann 10. desember 2007 var gefin út en víðtækari heimsáætlun 

„Plan of Action of the World Programme for Human Rights Education“ í tilefni 

sextíu ára afmæli Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna árið 2008. Í henni er 

nákvæmlega tilgreint hvernig ríki geta innleitt mannréttindakennslu á grunn- og 

framhaldskólastigum, en þar er kennslunni skipt upp í þrep sem sýna verkefni tengd 

kennslunni. Með auknum þroska nemenda verða verkefnin æ flóknari, en talað er um 

að best sé að byrja á að kenna börnum um mannréttindi með tilvísan í daglegt líf 

þeirra (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Heimsáætlunin var gefin út í tveimur ólíkum heftum árin 2007 og 2008. Tekur  

hið fyrra „Plan of Action: First Phase“, til innleiðingar mannréttindakennslu í 

grunnskólum, en hið seinna „Plan of Action: Second Phase“ fjallar um 

mannréttindakennslu ungmenna á framhaldskólastigum. Með þessu hafa Sameinuðu 
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þjóðirnar mótað heildstæða nálgun til innleiðingar mannréttindakennslu sem er ætlað 

að nýtast öllum þjóðríkjum heims, hvort sem um er að ræða iðnríki eða þróunarlönd 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2006).  

 Á fundi, sem haldinn var í Lúxemborg árið 1997, lagði Evrópuráðið til að öll 

lönd innan ráðsins skyldu stuðla að mannréttindakennslu með markvissum hætti, sem 

og styrkja aðgerðir á sviðum mannréttinda og borgaravitundar (Bender o.fl., 2009). 

Eitt af áhersluverkefnum Evrópuráðsins um borgara-, lýðræðis- og 

mannréttindavitund hefur verið að hvetja nemendur sem lifa í lýðræðisríkjum til að 

taka jákvæða afstöðu til lýðræðislegra gilda og mannréttinda. Markmiðið hefur einnig 

verið að vekja athygli á að allir geti verið virkir og ábyrgir borgarar samfélagsins. 

Hugtakið borgaravitund tengist þá skilning einstaklinga á þeim réttindum og skyldum 

sem þeir bera sem borgarar ákveðins þjóðríkis (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Hér á landi var ýmislegt gert af þessu tilefni. Árið 2005 var nefnd á vegum 

menntamálaráðuneytisins sett á laggirnar til að skipuleggja og annast framkvæmd 

slíkrar kennslu innan íslenskra skóla. Nefndin skipulagði meðal annars málþingi undir 

yfirskriftinni „Að lifa og læra í lýðræði“, þar sem nemendur í öllum skólum fengu að 

taka þátt. Þá var einnig haldinn „Dagur lýðræðis“ í skólum, þar sem ungmenni veltu 

fyrir sér ýmsum spurningum er snerta bæði mannréttindi og lýðræði (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Innan Efnahagssamvinnu- og framfarastofnunar Evrópu 

(OECD) má sjá álíka áherslur og hjá Evrópuráðinu og Sameinuðu þjóðunum, en þar 

eru settir fram fjórir meginþættir sem mynda ramma um menntastefnu stofnunarinnar. 

Þættirnir fjórir eru; mannréttindi og réttindi barna, félagsleg þátttaka, sjálfbær þróun 

og lýðræði (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Við upphaf 21. aldarinnar höfðu ýmis önnur verkefni komið fram samhliða 

aðgerðaráætlun Sameinuðu þjóðanna, verkefnum Evrópuráðsins og OECD, beggja 

vegna Atlantsála, þar sem áhersla var lögð á aukna mannréttindakennslu og 

lýðræðisvitund grunnskólabarna. Þá má meðal annars nefna þróunarverkefni sem 

mótuð voru á Bretlandi um aldarmótin 2000, en þau falla nú undir 

fjölmenningarkennslu þar í landi. Einnig hafa verið unnin álíka verkefni í Kaliforníu 

undir námsgreininni margbreytileiki, en þar er sérstaklega tekið til mannréttinda sem 

snerta daglegt líf nemendanna. Í Þýskalandi hafa verið starfræktir UNESCO skólar 
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síðan árið 1980, en í þeim miðar allt starf að því að efla þekkingu nemenda á 

mannréttindum (Müller, 2009).  

Nokkrar langtímarannsóknir hafa verið gerðar á skilvirkni 

mannréttindakennslunnar innan UNESCO skólanna í Þýskalandi. Hafa niðurstöður 

þeirra leitt í ljós að mannréttindakennsla skilar sér best til nemenda ef hún snertir 

tilfinningar þeirra. Nemendur með sterka tilfinningagreind virtust frekar taka til sín 

námsefni um mannréttindi, þó svo að einhverjum hafi fundist erfitt að tengja það við 

daglegt líf sitt. Þá hefur einnig komið fram að best sé að byrja eins snemma og unnt er 

að fella mannréttindakennslu inn í alla þætti almennrar kennslu, því þannig verða 

nemendur færari í að takast á við mannréttindavernd í framtíðinni (Müller, 2009).  

 

Heimsáætlun Sameinuðu þjóðanna um mannréttindakennslu 
 

Í heimsáætlun Sameinuðu þjóðanna er gert ráð fyrir að staða mannréttinda í 

aðildarríkjunum sé ólík (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, 2006). Lagt er til að þjóðir setji sér raunhæf markmið með hliðsjón af 

getu, aðstæðum og forgangsröðun til eflingar mannréttindakennslu innan hvers lands 

(Menntamálaráðuneytið, 2008). Með heimsáætluninni er langtímamarkmið 

Sameinuðu þjóðanna að öll ríki felli mannréttindakennslu í lög um grunn- og 

framhaldskóla og að kennslan verði skilgreind sem hluti af grunnmenntun 

einstaklinga eins og stærðfræði, lestur og skrift. Einnig er ætlast til að ítarlega sé tekið 

til kennslu um og í þágu mannréttinda í öllum námskrám, og að gefið sé út námsefni 

til mannréttindakennslu fyrir öll skólastig. Menntamálaráðherra hvers lands er hvattur 

til að hafa yfirumsjón með kennslunni sem og aðrir aðilar er standa að uppeldi og 

menntun, en þannig er miðað að heildstæðri nálgun hennar (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, 2006). 

Þó svo að margir þættir stuðli að skilvirkri mannréttindakennslu innan skóla 

hafa rannsóknir og kannanir á vegum Sameinuðu þjóðanna leitt í ljós að fimm 

meginþættir stuðli öðru fremur að árangursríkri innleiðingu hennar. Í aðgerðaráætlun 

Sameinuðu þjóðanna er ítarlega fjallað um þættina, en lagt er til að stjórnvöld innan 

aðildarríkjanna taki þá til hliðsjónar þegar heimsáætlunin er staðfærð yfir á 
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menntakerfi þeirra (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

2006). Helstu tilmæli heimsáætlunarinnar eru að: 

1. Menntastefna hvers ríkis verði að taka mið af mannréttindakennslu þar sem 

ríkisstjórnir skuldbinda sig með löggjöf, aðgerðaráætlunum og 

endurmenntunarstefnu til að efla slíka kennslu á landsvísu (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, 2006). 

2. Innleiða skuli mannréttindakennslu með ólíkum úrræðum sem tryggja eiga 

eftirlit og ábyrgð með kennslunni. Menntamálaráðuneyti, háskólar, 

rannsóknarstofnanir og félagasamtök ættu þá að vinna að þróun 

mannréttindakennslu með markvissum hætti svo kennsla hennar verði bæði 

heildstæð og skilvirk (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, 2006). 

3. Hið daglega námsumhverfi skólanna ber að einkennast af virðingu fyrir 

mannréttindum og gagnkvæmum skilningi hjá starfsfólki og nemendum. 

Ætlast er til að skólaumhverfið leiti leiða til að skapa skilyrði fyrir börn og 

ungmenni til að tjá skoðanir sínar og að nemendur fái að vera virkir 

þátttakendur í skólastarfinu. Þannig læra einstaklingar að taka þátt í lífinu á 

lýðræðislegan hátt, en það er talinn mikilvægur undirbúningur fyrir þátttöku 

einstaklinga í stærra samfélagi (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, 2006). 

4.  Skólar verða að setja fram heildstæða nálgun í námi og kennslu þar sem 

gildi mannréttinda endurspeglast. Skólar eiga að byrja eins snemma og unnt er 

að fella mannréttindi inn í alla þætti menntunar, en því er mikilvægt að 

skólastefnur og námskrár séu réttindamiðaðar (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, 2006). 

5. Menntun starfsmanna og kennara á að miða að því að efla mannréttindi 

innan skólanna, en er tekið sérstaklega fram að kennaramenntun innan allra 

aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna verði að fela í sér þjálfun og þekkingu 

kennara á mannréttindum. Lagt er til að hvert land setji á laggirnar stofnun eða 

kerfi þar sem kennarar geti deilt reynslu sinni og miðlað efni sem tengist 

mannréttindakennslu. Þannig er meðal annars starfsmönnum skóla sem ekki 
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hafa hlotið þjálfun eða þekkingu gefið tækifæri til að nálgast upplýsingar um 

viðfangsefni mannréttindakennslunnar (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization, 2006). 

Í heimsáætluninni er mannréttindakennsla séð sem nátengd siðferðiskennslu, en talað 

er um að virðing fyrir manngildum eigi að vega þar þyngst. Með mannréttindakennslu 

eiga börn að læra að setja sig í spor annarra, beita gagnrýnni hugsun, verða virkir 

þátttakendur í lýðræðissamfélagi og gera sér grein fyrir þeim áhrifum sem þau sjálf 

geta haft á mannréttindavernd. Einnig er lögð áhersla á að upplýsa börn um 

afleiðingar mannréttindabrota, en þannig getur skólastarf miðað að heimi þar sem 

mannréttindi eru virt (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, 2006).  

 

Stiga- líkan Sameinuðu þjóðanna  
 

Eins og áður hefur komið fram gera Sameinuðu þjóðirnar ráð fyrir að 

mannréttindakennsla fari fram í þrepum og taki mið af ólíkum þroskaskeiðum 

einstaklinga. Hafa Sameinuðu þjóðirnar mótað stiga-líkan sem sýnir hvaða þætti 

mannréttinda skuli taka fyrir á hverju þrepi eða þroskastigi nemenda fyrir sig. 

Hugmyndafræðin á bakvið mannréttindakennsluna er að miklu leyti sótt í kenningar 

Piagets og Kohlberg um þroska barna, en í líkaninu er meðal annars lagt upp með að 

börn öðlist skilning á mannréttindum með því að móta og endurmóta þekkingu sína í 

virku samspili við eigin þroska og umhverfi. Mannréttindakennslan er þannig hugsuð 

sem spírall sem sífellt er byggt ofan á, en líkanið tekur til mannréttindakennslu barna 

frá þriggja ára aldri og allt til loka framhaldskólagöngu þeirra (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, 2006: Menntamálaráðuneytið, 

2008).  

Í leikskóla og á yngsta stigi grunnskóla er lagt til að mannréttindakennsla efli 

sjálfsvirðingu barna, sem og virðingu þeirra fyrir foreldrum, kennurum og öðrum sem 

standa þeim nærri í daglegu lífi. Slík kennsla á að fela í sér æfingar í sanngirni, 

sjálfstjáningu, hlustun, hópastarfi, vandamálalausnum og samúð svo nokkuð sé nefnt. 

Sérstök áhersla er lögð á verkefni sem miða að því að efla getu einstaklinga til að 
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setja sig í spor annarra, en bent er á klípusögur í því samhengi. Á þessum skólastigum 

eiga nemendur að þekkja til mannréttindabrota eins og rasisma, kynjamismunar, 

óréttlætis og afleiðinga ofbeldis  (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, 2006: Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Þegar nemendur eru komnir á miðstig grunnskóla er lögð áhersla á að  

mannréttindakennsla þroski með þeim félagslega ábyrgð, borgaravitund og hæfni til 

að geta greint langanir og þarfir frá réttindum. Taka Sameinuðu þjóðirnar sérstaklega 

fram að skólinn skuli vinna að verkefnum sem tengjast fjölbreytileika, félagsþjónustu 

og þátttöku í barna í samfélaginu. Þannig er lagt til að nemendur öðlast færni til að 

verða virkir borgarar í lýðræðissamfélagi. Á þessu stigi eiga börn að þekkja til 

afleiðinga mannréttindabrota sem tengjast fordómum, fátækt, óréttlæti, sjálflægni og 

afskiptaleysi (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

2006).  

Á efsta stigi grunnskóla er lagt til að ungmenni öðlist þekkingu á ólíkum 

sáttmálum sem gerðir hafa verið um mannréttindi. Er megináhersla lögð á verkefni 

sem efla hæfni nemenda til að setja sig í spor annarra og þjálfa með þeim gagnrýna 

hugsun. Nemendur skulu læra að afla sér þekkingar með rannsóknarvinnu þar sem 

leitað er svara með markvissri gagnasöfnun. Á þessu stigi eiga nemendur að geta 

greint afleiðingar fáfræði, sinnuleysis, kúgunar og heimsvaldastefnu (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, 2006).  

Þegar nemendur komast á framhaldskólastig á mannréttindakennsla að móta 

jákvætt viðhorf og afstöðu ungmenna til mannréttinda og auka mannréttindaþekkingu 

þeirra. Taka Sameinuðu þjóðirnar sérstaklega fram að nemendur skuli öðlast 

djúpstæða siðferðiskennslu sem byggir á grunngildum mannréttindaverndar. Á þessu 

þroskastigi eiga nemendur að þekkja til mannréttindabrota eins og pyntinga, 

þjóðarmorða og annarra stríðsglæpa sem átt hafa sér stað (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, 2006).  

Í viðauka 1. er að finna stiga-líkan Sameinuðu þjóðanna staðfært yfir á 

íslensku, en það sýnir í grófum dráttum þær áherslur og þá kunnáttu sem nemendur 

ættu að hafa tileinkað sér á hverju skólastigi fyrir sig (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, 2006).  
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Alþjóðasamþykktir um börn 
 

Aðildarríki eru sammála um að menntun barns skuli beinast að 
því að(…) Móta með því virðingu fyrir mannréttindum og 
mannfrelsi og grundvallarsjónarmiðum þeim er fram koma í 
sáttmála hinna Sameinuðu þjóða.  

                (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 29. gr/1989). 

Þegar fjallað er um mannréttindakennslu barna er ekki hægt að horfa framhjá 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem hefur verið stefnumótandi fyrir hugmyndir 

sem ríkja um barnæskuna í dag. Sérstaða barna var fyrst viðurkennd í 

Genfarsamningnum árið 1924, en þar var að finna grundvallarréttindi er tryggja áttu 

mannréttindi barna, einkum í stríði og við aðrar hörmungar. Það var þó ekki fyrr en að 

síðari heimsstyrjöldinni lokinni að sérstök yfirlýsing um réttindi barna var samþykkt í 

Allsherjanefnd Sameinuðu þjóðanna. Kom hún til vegna þeirra grófu 

mannréttindabrota sem framin voru á börnum í fangabúðum nasista. Samningur um 

réttindi barnsins var í vinnslu í rúm tíu ár, en þann 20. nóvember árið 1989, var hann 

fullgiltur af flestum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna. Stjórnvöld hér á landi 

undirrituðu sáttmálann fyrir Íslands hönd árið 1990, en var hann fullgiltur þann 28. 

október árið 1992 (Umboðsmaður barna., Barnaheill., Barnahjálp Sameinuðu 

þjóðanna, 2010a).  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, eins og hann er oftast kallaður, tekur til 

grundvallarréttinda barna fram að 18 ára aldri. Í honum er tekið fram að börn séu 

einstaklingar sem eiga sér réttindi óháð réttindum fullorðinna. Ákvæði samningsins 

skiptast í þrjá flokka sem eru umönnun, vernd og þátttaka barna í samfélaginu. Í 

greinum sem kveða á um umönnun, er lagt til að aðildarríkin grípi til aðgerða til að 

tryggja velferð barna meðal annars á sviði félags-, heilbrigðis og menntamála. Í 

ákvæðum sem fjalla um vernd barna er tekið til réttar barna til lífs, trúfrelsis, tjáningar 

og friðhelgi einkalífsins svo nokkuð sé nefnt. Þar sem kveðið er á um þátttöku barna 

er áhersla lögð á rétt þeirra til að láta skoðanir sínar í ljós á hverju því sem þau varða. 

Saman mynda þessir þrír flokkar heildstæða nálgun sem miðar að því að færa öllum 

börnum í heiminum viðunandi lífsskilyrði, svo þau geti þroskast og dafnað á sem 

farsælastan hátt (Umboðsmaður barna o.fl., 2010a). 
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Við fullgildingu Barnasáttmálans er aðildarríkjunum skylt að fylgja honum 

fast eftir í löggjöf sinni.  Er þá sérstök nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna sem tekur 

út eftirfylgni sáttmálans í hverju landi fyrir sig á um fimm ára fresti. Nefndin leggur 

til mikilvægar breytingar ef þess þarf, til þess að tryggja réttindi barna í öllu því sem 

þau varða (Umboðsmaður barna o.fl., 2010a). Við mat nefndarinnar hér á landi árið 

2003, voru íslensk stjórnvöld harðlega gagnrýnd, en í skýrslu hennar var lýst yfir 

verulegum áhyggjum af því að mannréttindakennsla væri ekki skilgreind sem eitt af 

hlutverkum og markmiðum grunnskóla. Í 26. grein Barnasáttmálans er skýrt kveðið á 

um að menntun skuli beina í þá átt að móta virðingu barna fyrir manngildum og 

mannréttindum. Með því að fylgja þessu ekki eftir voru stjórnvöld hér á landi talin 

brotleg gagnvart skuldbindingum sínum (Ólafía Erla Svansdóttir, 2006). 

Í dag má þó víðsvegar finna merki um áhrif fullgildingu Barnasáttmálans bæði 

hérlendis og erlendis. Á Íslandi er nú verið að endurskoða Barnalög og aðalnámskrá 

grunnskóla, en Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er notaður til hliðsjónar við þá 

endurgerð. Ljóst er að með fullgildingu sáttmálans hefur rödd barna fengið meiri 

hjómgrunn en áður (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

 

 

 

 
	  

	  

	  

	  
	  

	  



	   33	  

Kafli 3. 

Mannréttindakennsla í íslenskum 
grunnskólum 

 

Umræða um mannréttindi og mikilvægi mannréttindakennslu hefur farið ört vaxandi í 

íslensku samfélagi undanfarin ár. Sú þróun er í samræmi við þær áherslur sem lagðar 

hafa verið á slíka kennslu á alþjóðavettvangi. Íslendingar eru nú aðilar af flestum 

mannréttindasáttmálum Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins, en með því hefur 

þjóðin skuldbundið sig til að efla kennslu, um og í þágu mannréttinda. Samfara 

aukinni hnattvæðingu og breyttri heimsmynd hefur hæfniþáttum sem falla undir slíka 

kennslu verið teflt fram sem lykilmarkmiði menntastefnu hér á landi á 21. öld. 

Áhersla menntastefnunnar hefur meðal annars verið sú að nemendur þroski með sér 

getu til að taka ábyrgð á réttindum sínum og skyldum í samfélaginu. Í íslensku 

skólasamhengi er eðlilegt að fjallað sé um mannréttindakennslu með hliðsjón af 

Stjórnaskrá lýðveldisins Íslands, grunnskólalögum, aðalnámskrá grunnskóla og 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á slíkri kennslu hér á landi 

(Menntamálaráðuneytið, 2008).  

 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 
	  

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits 
til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, 
kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. 

                                 (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 65/ 1944). 

 

Í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands eru að finna mannréttindaákvæði sem byggja 

meðal annars á Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna og 

Mannréttindasáttmála Evrópu, en sá seinni var lögfestur hér á landi árið 1950 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2010c). Löggjöf sú er snertir mannréttindi miðar fyrst 

og fremst að því að vernda lýðræðisleg, efnahagsleg, menningarleg, félagsleg og 

borgaraleg réttindi allra er dvelja eða búa hér á landi. Hér eiga allir að vera jafnir fyrir 

lögum, án tillits til kynþáttar, þjóðernisuppruna, litarháttar, kyns, skoðana, efnahags, 
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ætternis eða stöðu sinnar (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2010c). Fólki er tryggður 

réttur til menntunar, heilbrigðisþjónustu og grunnframfærslu, en vísanir til slíkra 

réttinda er meðal annars að finna í greinum 70 og 71 í íslensku stjórnarskránni (Ágúst 

Þór Árnason, 1994). Ýmsir alþjóðasamningar um mannréttindi hafa verið fullgiltir 

fyrir Íslands hönd, en ríkið hefur þannig skuldbundið sig til að virða og uppfylla 

skilyrði þeirra. Sem dæmi um slíka mannréttindasamninga má nefna Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna, Alþjóðasamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og 

Alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi 

(Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, e.d).  

 

Lög um íslenska grunnskóla 
 

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að 
alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 
lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir 
grunnskóla skulu mótast af umburðalyndi og kærleika, kristinni 
arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, 
ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi 

                                                                                    (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

 

 Samkvæmt lögum er íslensku ríki og sveitarfélögum skylt að halda skóla fyrir öll 

börn á aldrinum sex til sextán ára, sá skóli kallast grunnskóli (Lög um grunnskóla, 

91/2008). Í grunnskólum eiga börn og ungmenni meðal annars að öðlast færni sem 

gera þeim keypt að verða virkir þátttakendur bæði í íslensku lýðræðissamfélagi, sem 

og alþjóðasamfélagi manna. Með fullgildingu ólíkra mannréttindasamninga og 

undirritun samninga um mannréttindakennslu árið 2005, hafa stjórnvöld hér á landi 

skuldbundið sig til að beina menntun í þá átt að efla virðingu barna fyrir 

mannréttindum og manngildum. Því eiga íslenskir grunnskólar að kenna nemendum 

sínum um mannréttindi bæði í þröngum og víðum skilning (Bender o.fl., 2009).  

Fyrir endurskoðun íslenskra grunnskólalaga sem tóku gildi þann 1. júlí árið 

2008,  höfðu fyrri lög frá árinu 1995 sætt töluverðri gagnrýni (Íslandsdeild Amnesty 

International, 2008; Ólafía Erla Svansdóttir, 2006). Nefnd á vegum Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins gaf meðal annars út skýrslu árið 2003, þar sem hún 

lýsir yfir áhyggjum af því að ekki væri nægilega langt gengið í að tryggja 29. grein 
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Barnasáttmálans í skólalögum, en greinin lítur að rétt barna til mannréttindakennslu. 

Lagði nefndin til að mannréttindakennsla, þar á meðal kennsla um réttindi barna yrði 

felld berum orðum inn í námsskrár allra grunnskóla hér á landi (Ólafía Erla 

Svansdóttir, 2006). Hafði Íslandsdeild Amnesty International einnig bent á að 

nauðsynlegt væri að breyta 2. grein grunnskólalaga á þann hátt að skýrt væri kveðið á 

um hlutverk skóla er varðar mannréttindakennslu (Íslandsdeild Amnesty International, 

2008) 

Vegna slíkra ábendinga var leitast við að fella mannréttindi, umburðarlyndi og 

lýðræði frekar inn í lög um íslenska grunnskóla árið 2008 (Menntamálaráðuneytið, 

2008). Við umfjöllun laganna á Alþingi var sett fram lagafumvarp um að mannréttindi 

yrðu skilgreind sem eitt af hlutverkum og markmiðum skóla, eins og Sameinuðu 

þjóðirnar benda á í heimsáætlun sinni. Sú tillaga var hinsvegar felld í þingnefnd, en 

hafa félagasamtök á borð við Íslandsdeild Amnesty International gagnrýnt það 

harðlega (Jóhanna K. Eyjólfsdóttir, 2010; Íslandsdeild Amnesty International, 2009). 

Rannsóknir hafa þá sýnt að erfiðleikar þess að fá mannréttindakennslu fellda inn í 

löggjöf gæti verið vegna þess að slík kennsla þjónar ekki kapítalístískum hagsmunum 

(Cardenas, 2005).  

Í nýjum lögum um grunnskóla er þó að finna aukna áherslu á mannréttindi og 

manréttindakennslu í skólastarfi. Ekki er eins langt gengið í þeim efnum og 

Sameinuðu þjóðirnar leggja til, en þau ákvæði í grunnskólalögunum sem tengjast 

mannréttindum, eru meðal annars að starfsemi skóla skuli einkennast af 

umburðarlyndi, umhyggju, kærleika, virðingu fyrir manngildum og stuðla að alhliða 

þroska nemenda. Kveðið er á um rétt barna til skólagöngu, sem og rétt nemenda til að 

koma sjónarmiðum sínum á framfæri er varða námsumhverfi skólanna, en slík ákvæði 

eru í anda vestrænnar menntastefnu 21. aldarinnar (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Þó svo að ný skólalög taki inn gildi mannréttinda með þessum hætti er þó 

aldrei talað um mannréttindi og kennslu þeirra með berum orðum 

(Menntamálaráðuneytið, 2008). Er það þvert á ákvæði 29. greinar Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna, sem segir að menntun barna skuli beina í þá átt að efla virðingu 

barna fyrir mannréttindum og manngildum (Ólafía Erla Svansdóttir, 2006).  

Börn eru virkir þátttakendur í þjóðlífinu og ættu því að fá tækifæri til að 

ígrunda réttindi sín og annarra, en það er séð sem mikilvægur þáttur í að stuðla að 
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mannréttindamenningu þjóða (Ólafía Erla Svansdóttir, 2006). Með slíkri vanrækslu á 

umfjöllun mannréttinda í grunnskólalögum er hætta á að íslensk börn séu svipt 

tækifæri að öðlast skilning á mikilvægi þess að mannréttindi séu varin og virt (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2006).  

Með þessu er ljóst að betur má ef duga skal og ættu því stjórnvöld hér á landi 

því að reyna að fella mannréttindakennslu betur inn í lög sem snerta uppeldi og 

menntun barna. Slík löggjöf ætti þá að vera útfærð kerfisbundið í aðalnámskrá 

gunnskóla og skólanámskrám, því reynslan sýnir að lög duga skammt ef stjórnsýslan 

og kennarar framfylgja þeim ekki við kennslu (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization, 2006). 

 

Aðal- og skólanámskrár  
 

Aðalnámskrá grunnskóla hefur ígildi reglugerðar og er gefin út af 

menntamálaráðuneytinu. Með henni eru ákvæði grunnskólalaganna felld markvisst 

inn í skólakerfið, þar sem kveðið er á um kennsluskipan, námskröfur, námsframvindu, 

fyrirkomulag og markmið skólastarfs. Aðalnámskránni er skipt niður í þrettán hluta, 

einn almennan hluta og tólf greinahluta. Í almenna hluta hennar er meðal annars 

fjallað um uppeldishlutverk grunnskóla, en í greinahlutunum er farið yfir hverja 

námsgrein fyrir sig og lýst fyrirkomulagi kennslu þeirra sem og námsmarkmiðum 

með ýtarlegum hætti (Ólafía Erla Svansdóttir, 2006). 

 Aðalnámskránni er ætlað að vera leiðbeinandi fyrir skólanámskrár sem 

grunnskólar útfæra sjálfir, en sum sveitafélög hafa einnig útbúið gátlista til 

viðmiðunar við gerð skólanámskráa. Hver skóli skal árlega gefa út skólanámskrá sem 

skólastjóri er ábyrgur fyrir, en í henni gefst skólunum sjálfum tækifæri til að laga 

aðalnámskrá að sinni sérstöðu. Námsmarkmið aðalnámskrár eru notuð sem almennt 

viðmið, en það er á ábyrgð hvers skóla að útfæra þau nánar í skólanámskrá (Ólafía 

Erla Svansdóttir, 2006).  

Í aðalnámskrá grunnskóla er lögð megináhersla á að námsmarkmið séu sett 

fram á skýran hátt þannig að hvorki nemendur, kennarar né foreldrar séu í vafa um 

þær kröfur sem gerðar eru til nemenda og skóla. Einnig er fjallað um 

grundvallarréttindi nemenda, sem og að skólar eigi að leggja áherslu á að efla 
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sjálfsvirðingu, sjálfsmynd og virðingu barna fyrir öðrum er þar vinna eða stunda nám 

(Menntamálaráðuneytið, 2008). Með þessu má sjá að aðalnámskrá tekur mið af 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem og rannsóknum sem sýna fram á að börn eru 

fær um að láta skoðanir sýnar í ljós á þeim málum er þau varða (Bryndís Garðarsdóttir 

og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Að hlusta á nemendur og þjálfa þá í að tjá skoðanir 

sínar ætti því að vera stór hluti af öllu námi, en þannig læra börn meðal annars um 

réttindi sín með upplifun þeirra í daglegu lífi (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization, 2006).  

Vegna þess að ekki er tekið beint til mannréttinda í lögum um íslenska 

grunnskóla er áhugavert er að skoða hvernig vísað er í mannréttindahugtakið innan 

ólíkra námsgreina aðalnámskrár grunnskóla. Við yfirferð hennar er ljóst að 

mannréttindahugtakið kemur oftast fyrir í lífsleikni, en einnig í sögu, samfélagsfræði 

og náttúrufræði, þó að mjög takmörkuðu leiti. Í markmiðslýsingu lífsleikni er 

hinsvegar ætlast til þess að nemendur séu hvattir til gagnrýninnar umræðu um 

mannréttindi, og að kennsla sé í anda þeirra mannréttindasáttmála sem Ísland er aðili 

að (Menntamálaráðuneytið, 2008). Með þessu er ljóst að mannréttindakennsla er að 

mestu séð sem viðfangsefni lífsleikni í grunnskólum og ekki er ætlast til að aðrar 

greinar fjalli sérstaklega um mannréttindi. Slíkt fyrirkomulag er þó ekki æskilegt, 

enda benda Sameinuðu þjóðirnar á að allar námsgreinar innan grunnskóla verði að 

taka mið af mannréttindum og mannréttindakennslu ef slík kennsla á að skila 

tilætluðum árangri.  

 

Lífsleiknikennsla í grunnskólum 
 

Lífsleikni gefur dýrmæt tækifæri til þess að efla félagsþroska 
nemenda. Fengist er við þætti sem tengjast því að vera þátttakandi 
í lýðræðislegu þjóðfélagi, tilheyra fjölskyldu, eiga vini og félaga, 
vinna með öðrum og setja sig í spor annarra. Í námsgreininni er 
horft á nemandann í heild, færni til samskipta, tjáningar og þess 
að færa rök fyrir máli sínu, setja sér markmið, sýna frumkvæði, 
rata um umhverfi sitt, varast hættur og geta bjargað sér. Jafnframt 
þarf að rækta hæfileika til sköpunar og verklegrar færni. 
Námsgreinin lífsleikni gefur skólum einnig tækifæri til að fjalla um 
mál sem upp kunna að koma hverju sinni og snerta líðan og 
velferð nemenda. 

             (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). 
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 Lífsleikni kom fyrst fram sem námsgrein í aðalnámskrá grunnskóla árið 1999, en 

samkvæmt henni skal lífsleikni vera kennd í það minnsta eina kennslustund á viku í 4-

10 bekk. Reiknað er með að nám yngri barna sé í anda þeirra kennsluhátta sem 

skilgreina má sem lífsleikni, en skólastjórar hafa sjálfir val um hvort þeir vilja bæta 

við kennslustundum í námsgreininni, og hvaða kennsluefni er notað við kennsluna 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). Lífsleiknikennsla var hugsuð sem vettvangur fyrir 

börn til að æfa sig í að efla hæfni sína á ýmsum mannlífssviðum, en samkvæmt lögum 

ber skólayfirvöldum á Íslandi skylda til að uppfræða börn og ungmenni um ýmislegt 

er stendur utan hefðbundinna námsgreina (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

 Lífsleikni er nú skilgreind sem safn ólíkra færnihátta sem tengist 

mannréttindum, lýðræðislegum vinnubrögðum, siðferðilegum gildum, borgaravitund 

og sálrænni hæfni (Menntamálaráðuneytið, 2008). Í lífsleikninámskránni er meðal 

annars vísað til þess að námið skuli taka mið af 26. greinar Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna, Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og jafnrétti kynjanna 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007).  

 Talað er um að nemendur eigi að þekkja til mannréttinda í bæði þröngum og 

víðum skilningi, en með því er ætlast til að þeir fræðist um ólíka 

mannréttindasáttmála, mannréttindahugtakið og njóti kennslu í anda mannréttinda og 

lýðræðis. Með slíkum kennslumarkmiðum er ljóst að gert er ráð fyrir að nemendur 

þekki ítarlega til mannréttindahugtaksins eftir að hafa lokið grunnskóla (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2006). Í 

áfangamarkmiðum lífsleikni segir meðal annars að nemandi eigi að; 

 
• Hafa lært leiðir til að efla samskiptafærni sína sem felur meðal annars 

í sér færni í samvinnu, að sýna tillitssemi, að bera virðingu fyrir 

sjálfum sér og öðrum, að setja sig í spor annarra , að hlusta á aðra 

og sýna kurteisi. 

• Geta velt fyrir sér jafnréttishugtakinu út frá ýmsum sjónarhornum, t.d. 

jafnrétti á milli manna og dýra, á milli forstjóra og starfsmanna, 

barna og fullorðinna.  

• Geti sett sig í spor deiluaðila og leitað sáttaleiða.  

• Vera meðvitaður um gildi jafnréttis og hvernig það tengist 

mannréttindum. Hafa innsýn í helstu þætti stjórnarskrár Íslands svo 

sem mannréttindi, friðhelgi einkalífsins og þrískiptingu ríkisvaldsins  

                  (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007).  
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Markmið sem hér voru talin upp má augljóslega flokka undir mannréttindakennslu, en 

í aðalnámskrá virðist þó nokkuð vanta upp á að farið sé yfir kennsluna á heildstæðan 

hátt, eins og lagt er til í stiga-líkani Sameinuðu þjóðanna. Ef mannréttindakennsla á að 

skila tilætluðum árangri er mikilvægt að hún sé kerfisbundin og taki mið að þroska 

barna á hverju skólastigi fyrir sig (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, 2006). Í aðalnámskránni er ekki tekið til ólíkra þátta 

mannréttindakennslu með þessum hætti og því gæti reynst erfitt fyrir kennara að átta 

sig á hvaða þætti mannréttinda eigi að kenna á ólíkum þroskaskeiðum nemenda. 

Benda má á að í námsverkefnum íslenskra kennaranema um lífsleikni hafur almennt 

komið fram að kennarar líti oft á námskrá í greininni sem hugmyndabanka sem þeir 

sjálfir geta valið út af hentisemi og að nokkuð hafi  borið á því að nemendum sé ekki 

kennt það efni sem lagt er upp með í aðalnámskrá grunnskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 2008).   

 Vegna þess að lífsleikni spannar svo vítt svið hefur mikil umræða átt sér stað 

undanfarin ár um inntak námsgreinarinnar. Hafa fræðimenn meðal annars tekist á um 

hvort sálfræði-, félagsfræði- eða heimspekilegir þættir eigi að vega þar þyngst. 

Lífsleiknikennsla hefur nýlega verið flutt undir fagráð um heimspeki og siðfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, en áður var greinin vistuð innan fagráðs um 

félagsfræði, við Kennaraháskóla Íslands (Menntamálaráðuneytið, 2008). Breytingin 

bendir til þess að enn sé verið að móta námsgreinina, en áhugavert verður að sjá hvort 

mannréttindakennsla muni verða þar kerfisbundnari og viðtækari í framtíðinni 

(Kristján Kristjánsson, 2006). Ljóst er að íslensk stjórnsýslan hefur tekið miklum 

breytingum eftir hrun efnahagskerfisins árið 2008, en mætti því búast við nýjum 

áherslum í menntakerfi okkar á komandi árum.  

 

Rannsóknir og kannanir á mannréttindakennslu  
 

Nokkrar rannsóknir og kannanir hafa verið gerðar á mannréttindakennslu innan 

íslenskra grunnskóla, sem og skilningi barna á mannréttindahugtakinu hér á landi. Eru 

það meðal annars nefnd á vegum Menntamálaráðneytisins, Rauði kross Íslands og 

UNICEF sem nýlega hafa skoðað mannréttindakennslu hérlendis (Ólafía Erla 

Svansdóttir, 2006; Menntamálaráðuneytið, 2008; UNICEF á Íslandi, 2010).  

  Fyrst má nefna könnun Rauða kross Íslands sem kallast „Notkun á 
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námsefni/fræðsluefni sem Rauði krossinn hefur gefið út fyrir börn í grunnskólum og 

viðhorf grunnskólakennara til þess“, en skýrsla um þá könnun var birt opinberlega 

árið 2005. Markmiðið könnunarinnar var að skoða hvort kennarar í samfélagsgreinum 

og lífsleikni þekktu það námsefni sem Rauði krossinn hefur gefið út, og hvort það 

væri notað til kennslu eða ekki (Ólafía Erla Svansdóttir, 2006).  

 Flest það námsefni sem Rauði krossinn tók fyrir tengist mannréttindakennslu  

beint eða óbeint, en könnunin var gerð símleiðis og gegnum netið á um 50% íslenskra 

grunnskóla sem voru með 25 nemendur eða fleiri. Úrtakið samanstóð af 323 

kennurum, en 92% þeirra svöruðu fyrirspurninni. Við greiningu gagna kom fram að 

um 55% svarenda notaði eitt eða fleira af því námsefni sem Rauði krossinn hefur 

gefið út, en kennarar á yngsta stigi höfðu frekar notað námsefnið en kennarar á 

miðstigi eða efsta stigi grunnskóla. Benda niðurstöðurnar til þess að meira svigrúm sé 

til mannréttindakennslu á yngsta stigi grunnskóla, en erfiðara sé að koma henni inn í 

námsinntak efristiganna (Ólafía Erla Svansdóttir, 2006).  

  Í öðru lagi má segja frá rannsókn sem UNICEF á Íslandi gerði á stöðu 

mannréttindakennslu innan grunnskólanna árið 2006. Í rannsókninni var tekið 

tilviljunarkennt úrtak í fimm grunnskólum þar sem skólanámskrár í lífsleikni voru 

skoðaðar með tilliti til þeirra áherslu sem lögð var á mannréttindakennslu innan 

námgreinarinnar. Þeir skólar sem urðu fyrir valinu voru Ölduselsskóli, Rimaskóli, 

Hvassaleitisskóli og Hólabrekkuskóli í Reykjavík, sem og Borgarhólsskóli á Húsavík 

(Ólafía Erla Svansdóttir, 2006). 

 Við greiningu gagna kom í ljós að ekkert var minnst á mannréttindakennslu í 

öllum þessum skólanámskrám, en af þessu mátti sjá að ekki væri gert ráð fyrir 

kennslu um mannréttindi eða þróunarmál í venjulegum lífsleiknitímum skólanna. 

Samhliða greiningunni voru tekin eigindleg viðtöl við kennara og skólastjórnendur 

skólanna, en í þeim kom meðal annars fram að mannréttindakennsla væri þar sjaldan 

skipulega á dagskrá og að bækur sem gefnar hafa verið út um efnið væru lítið notaðar 

við skólanna (Ólafía Erla Svansdóttir, 2006). Þá var talað um að slík vanræksla væri 

ekki vegna skorts á aðgengilegu kennsluefni á íslensku, heldur vegna þess að kennarar 

virtust ekki þekkja það námsefni sem á boðstólnum er. Einnig kom í ljós að 

mannréttindi væru ekki efst á lista kennara sem skipulögðu lífsleiknikennsluna og að 

markmiðum úr aðalnámskrá væri ekki alltaf fylgt eftir við kennslu lífsleikni í 

skólunum (Menntamálaráðuneytið, 2008).  



	   41	  

Svipaðar niðurstöður komu fram í könnun sem starfshópur á vegum 

Menntamálaráðuneytisins gerði um mannréttindakennslu árið 2008, en hún var lögð 

fyrir alla skólastjóra íslenskra grunnskóla. Aðeins 27% svörun fékkst, eða frá 49 

skólastjórum, en sögðu þá allir nema fjórir að einhver mannréttindakennsla færi fram 

við skólana. Nokkrir svöruðu fyrirspurninni bæði játandi og neitandi, en sýndi það 

visst óöruggi um hvort mannréttindi væru kennd í skólunum eða ekki. Þar sem virk 

mannréttindakennsla fór fram var hún oftast hluti af lífsleikni og samfélagsgreinum, 

sérstaklega þjóðfélagsfræði í 10 bekk. Voru mannréttindi þá kennd í formi umræðna 

og verkefnavinnu en sjaldnar í beinni kennslu eða fyrirlestrum. Af kennslugögnum 

voru Barnásáttmálinn og Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna oftast nefndir, 

sem endurspeglar enn og aftur litla þekkingu kennara á því námsefni sem hægt er að 

nýta til slíkrar kennslu (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Í skýrslu sem starfshópurinn sendi frá sér samhliða könnuninni lýsti hann yfir 

töluverðum áhyggjum af menntun kennara við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Tekið var fram að kennaranemar getu komist í gegnum allt sitt grunnnám án þess að 

kynnast mannréttindasáttmálum eða mannréttindahugtakinu. Einnig var talað um að 

lífsleikni væri aðeins skyldunámskeið fyrir nema á samfélagskjörsviði, en ekki fyrir 

aðra kennaranema. Þykir brýnt að breyta þessu fyrirkomulagi á næstunni. Til að auka 

mannréttindavitund grunnskólabarna lagði nefndin til að hver grunnskóli skyldi staðla 

heimsáætlun Sameinuðu þjóðanna að sinni námskrá, þar sem stjórnendur, foreldrar og 

nærsamfélag tækju þátt í útfærslunni. Þá var talað um að skólarnir yrðu að móta sér 

framkvæmdaáætlun um mannréttindakennslu sem ætti meðal annars að innihalda 

lýsingu á stöðu mannréttindakennslu innan skólans, færni og hæfnimarkmiðum slíkrar 

kennslu, áætlun um leiðir og framkvæmd, upplýsingar um aðila sem gætu komið að 

kennslunni, upplýsingar um þau aðföng sem hægt er að nýta við kennsluna, 

árangursmat, tímaramma og upplýsingar um kostnað mannréttindakennslunnar. Með 

þessu vildi nefndin veita íslenskum grunnskólum leiðir samhliða heimsáætlun 

Sameinuðu þjóðanna til að auðvelda innleiðingu kennslunnar innan skólanna 

(Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Ljóst er að hverjum skóla er í sjálfsvald sett hvort hann fer eftir tillögum 

nefndarinnar og því líklega tilviljunarkennt hvaða grunnskólar nýti sé þennan ramma. 

Með skipun nefndarinnar má þó sjá að vitundarvakning hefur orðið hjá stjórnvöldum 
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og menntakerfinu um mikilvægi þess að kenna íslenskum börnum mannréttindi innan 

grunnskóla.  

 Í fyrra tók UNICEF á Íslandi þátt í samnorrænni rannsókn þar sem 

spurningalistar voru lagðir fyrir öll íslensk grunnskólabörn á aldrinum 12- 16 ára. 

Markmiðið var að afla upplýsinga um hvort hlustað sé á raddir barna, og í hvaða 

málefnum börn vilja helst að tekið sé tillit til skoðana þeirra. Var einnig kannað 

hversu meðvituð börn eru um mannréttindi sín, en alls tóku 5775 börn frá öllum 

Norðurlöndunum þátt í rannsókninni. Um 827 íslensk börn svöruðu fyrirspurninni, en 

má segja að niðurstöður rannsóknarinnar hafi verið sláandi fyrir íslensk stjórnvöld 

sem hafa skuldbundið sig til að upplýsa börn um réttindi sín og skyldur (UNICEF á 

Íslandi, 2010).   

  Verulegur munur reyndist á þekkingu barna á mannréttindum sínum hér á landi 

og barna á hinum Norðurlöndunum, en aðeins um 40% íslenskra barna þekktu til 

réttinda sinna, í samanburði við 68% barna í Finnlandi. Ef tekið er mið af aldri voru 

það frekar eldri nemendur sem töldu sig hafa nokkrar upplýsingar um mannréttindi, 

eða um 43%. Í rannsókninni kom einnig fram að íslensk börn telja skólann veita 

ónógar upplýsingar um réttindi þeirra. Ekki var marktækur munur á þekkingu drengja 

og stúlkna, en fleiri stúlkur en dreingir sögðust hafa heyrt talað um mannréttindi barna 

í skólunum (UNICEF á Íslandi, 2010).   

 Niðurstöður þeirra rannsókna og kannanna sem hér er farið yfir sýna að íslensk 

stjórnsýsla á langt í land með að tryggja mannréttindakennslu með kerfisbundinum 

hætti innan grunnskóla. Virðist þá einkum nauðsynlegt að taka lífsleikni námskránna 

til endurskoðunar og fella mannréttindakennslu þar markvisst inn í þrepum eða stigum 

eftir aldri nemenda, eins og gert er ráð fyrir í heimsáætlun Sameinuðu þjóðanna. Þó er 

ljóst að frekari þörf er á rannsóknum á sviði mannréttindakennslu hér á landi, en ættu 

menntyfirvöld að vinna markvisst að því að fá yfirsýn yfir stöðu 

mannréttindakennslunnar á landsvísu þannig að hægt sé að finna leiðir til eflingar og 

endurbóta (Menntamálaráðuneytið, 2008).  
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Íslenskt námsefni um mannréttindi 
 

Margvíslegt kennsluefni er til á íslensku sem nota má við kennslu mannréttinda í 

grunnskólum. Vert er að nefna nokkuð af því sem er á boðstólum, þar sem rannsóknir 

sýna að íslenska kennara virðist skorta þekkingu á slíku efni. Aðal útgefendur 

kennsluefnisins eru frjáls félagasamtök og hagsmunasamtök um mannréttindi, en 

Námsgagnastofnun hefur einnig gefið út bækur sem snerta mannréttindakennslu undir 

námsgreininni lífsleikni (Ólafía Erla Svansdóttir, 2006).  

Fyrst má nefna Kompás, sem er handbók útgefin af Evrópuráðinu árið 2001. 

Bókin var þýdd yfir á íslensku í fyrra og er hún ætluð miðstigi, unglingastigi og 

nemendum framhaldsskóla. Í Kompás er að finna ýtarlega lýsingu á 

mannréttindahugtakinu og hvernig staðið skuli að mannréttindakennslu, en í henni eru 

verkefni sem eiga að efla þekkingu og skilning nemenda á mannréttindum (Brander 

o.fl, 2009).  

Allir eiga rétt er gefið út af UNICEF fyrir efstu bekki grunnskóla. Þar eru 

verkefni sem byggja á grunnhugmyndum mannréttindaverndar (Ólafía Erla 

Svansdóttir, 2006).   

Bækurnar Réttindi mín eru þrjú hefti sem fjalla öll um Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. Fyrstu tvö þeirra eru fyrir nemendur á grunnskólastigi, en það 

þriðja er ætlað framhaldskólanemum (Ólafía Erla Svansdóttir, 2006).  

Handbókin Fyrstu skrefin var þýdd og útgefin af Íslandsdeild Amnesty 

International árið 2003. Hún er ætluð kennurum og öðrum sem vinna með börnum og 

unglingum innan skólakerfisins. Í handbókinni eru að finna verkefni um mannréttindi 

sem sniðin eru að aldri og þroska nemenda, en þar eru einnig að finna leiðbeiningar 

fyrir þá sem vilja halda áfram á þessum vettvangi (Ólafía Erla Svansdóttir, 2006). 

Hjálparfús er kennslubók fyrir miðstig grunnskóla þar sem nemendum er 

gefið tækifæri á að kynnast Rauða krossinum og starfsemi hans, sem og 

mannúðarhugsjóninni. Í henni eru nemendur hvattir til að setja sig í aðstæður barna 

um allan heim og kynnast mismunandi lífsskilyrðum þeirra. Sérstaklega er fjallað um 

þann vanda sem kemur upp við náttúruhamfarir, styrjaldir og barnaþrælkun, en einnig 
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er farið yfir leiðir sem nota má til aukinnar mannréttindaverndar (Ólafía Erla 

Svansdóttir, 2006).  

Annað efni sem gefið hefur verið út á íslensku af Rauða kross Íslands og 

Alþjóðahúsinu eru meðal annars handbækurnar Genfarsamningarnir á íslensku, Hvað 

eru þróunarlönd, Hungur og fátækt, Stríð og hjálparstarf, Náttúruhamfarir og 

neyðaraðstöð, Flóttamenn, Konur og stríð, Æska í skugga ofbeldis, Unglingar í 

Palestínu fyrir 10. bekk, Íslam, fyrir 8. til 10. bekk, Menningarfræðsla fyrir 10. bekk, 

Börn í Palestínu fyrir 5. til 7. bekk, Menningarfræðsla fyrir 5. til 7. bekk og 

Fjölmenning í leik og dansi fyrir 1. til 4. Bekk (Ólafía Erla Svansdóttir, 2006). 

 

Umræður 
	  

Við erum stöðugt minnt á þörfina á virðingu fyrir manngildi og mannréttindum, því 

hvert sem litið er eru mannréttindi fyrir borð borin. Bæði hér á landi og erlendis eru til 

dæmi um gróf mannréttindabrot, en slík brot hafa reynst alþjóðasamfélaginu erfið að 

sporna við. Á Íslandi hafa mannréttindabrot oft átt sér stað í formi eineltis, 

mismununar og ofbeldis, en þau hafa meðal annars verið ríkjandi innan grunnskóla 

þar sem börn og ungmenni hafa liðið fyrir afleiðingar þeirra. Er það sérstaklega 

bagalegt þar sem skólinn á að vera staður þar sem nemendur njóta þroskavænlegs 

umhverfis og öryggis. Ljóst er að ef ríkið skapar aðstæður þar sem börnum er ekki 

tryggð grundvallarréttindi til lífs í mannlegri reisn er ríkið brotlegt gagnvart 

mannréttindum barna, en slíkt er í algjörri mótsögn við þá mannréttindasáttmála sem 

íslenska ríkið hefur fullgilt.    

 Við hrun íslenska efnahagskerfisins árið 2008 tók samfélagsmynstur á Íslandi 

miklum breytingum, en eftir það hafa mannréttindabrot hér á landi færst töluvert í 

aukana. Nú búa margar fjölskyldur við atvinnuleysi, fátækt og skortir brýnustu 

lífsnauðsynjar, en samkvæmt alþjóðasáttmálum flokkast fátækt nú sem eitt af 

alvarlegustu mannréttindabrotum heims. Hafa rannsóknir sýnt að fátækt bitnar hvað 

verst á börnum og öðrum sem standa höllum fæti innan þjóðríkja og því er mikilvægt 

að fyrirbyggja slíka þróun með mannréttindakennslu inna opinbera stofnanna. 

Mannréttindakennsla innan grunnskólanna er þá talin sérstaklega brýn vegna þess að 
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börn og ungmenni eru að móta gildismat sitt og viðhorf. Með virkri 

mannréttindakennslu eru nemendur hvattir til að taka þátt í lýðræðissamfélagi, þar 

sem virðing er borin fyrir mannréttindum fólks. Þannig byggja þjóðir upp 

mannréttindamenningu sem spornar bæði við mannréttindabrotum í heimalandi, sem 

og á alþjóðavettvangi. Því mikilvægt að allt nám innan skóla taki mið af 

mannréttindakennslu svo heimurinn verði betri staður fyrir mannkynið.  

 Þó að heimsáætlun Sameinuðu þjóðanna fjalli að mestu um hvernig staðhæfa 

megi mannréttindakennslu innan skóla er ljóst að börn eru að læra frá því þau vakna á 

morgnana, þangað til þau sofna á kvöldin. Því ættu allir sem standa að uppeldi og 

menntun barna að tileinka sér þekkingu um mannréttinda, bæði í þröngum og víðum 

skilningi. Uppvaxtarskilyrði barna verða þannig að taka mið af mannréttindum og 

gildum þeirra í daglegu lífi, því slík kennsla er ekki tryggð með lagasetningu einni 

saman. Mannréttindakennsla er í eðli sínu forvarnarstarf sem færst við flóknar 

siðferðilegar spurningar, en með því að leyfa börnum og ungmennum að takast á við 

slíkar spurningar verða þau betur í stakk búin til að verða virkir þátttakendur í 

samfélaginu sem og stjórnmálaumræðunni.  

 Markviss útfærsla á menntastefnu Sameinuðu þjóðanna ætti að vera 

forgangsverkefni í öllum grunnskólum. Hún er mikilvægur þáttur þeirrar 

siðferðisvakningar sem stjórnmálamenn hafa lagt áherslu á í endurreisn Íslands. Brýn 

nauðsýn er á siðbót, ekki aðeins innan stjórnsýslunar heldur einnig innan 

menntakerfisins, en með því að stuðla að mannréttindafærni nemenda má segja að 

grunnurinn sé lagður að betra samfélagi. Ættu hugmyndir Sameinuðu þjóðanna um 

slíka kennslu því að vera leiðaljós við uppbyggingu samfélagsins og 

mannréttindakennsla leið til að hjálpa ríkinu á þann hátt að það megi vaxa og dafna að 

réttlæti.  

 

Lokaorð 
 

Kerfisbundin mannréttindakennsla er ekki þáttur hins almenna skólastarfs á Íslandi. 

Rannsóknir og kannanir sýna meðal annars að mannréttindakennsla í skólum er 

tilvijunarkennd. Vanræksla í mannréttindakennslu gerir það að verkum að íslensk 

börn og ungmenni skortir tækifæri til að ígrunda réttindi sín og annarra, en er það 

mikið áhyggjuefni þar sem mannréttindakennsla stuðlar mjög að mannréttindavernd 
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og mannréttindamenningu þjóða. Samkvæmt 29. grein Barnasáttmálans og 26. grein 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna ber að beina menntun í þá átt að efla 

virðingu einstaklinga fyrir mannréttindum og manngildum. Með því að sniðganga 

þessi ákvæði brýtur íslenska ríkið á mannréttindum grunnskólabarna. Samningar hafa 

verið undirritaðir fyrir Íslands hönd um eflingu mannréttindakennslu innan 

grunnskóla, en eftirfylgni verið lítil.  

 Ljóst er að mannréttindi snerta börn og ungmenni jafnt og aðra og þau ættu að 

fá markvissa mannréttindakennslu frá bernsku. Með henni má meðal annars sporna 

við einelti, mismunun og ofbeldi sem tíðkast innan grunnskóla. Með því að læra um 

grunnhugmyndir mannréttindaverndar verða nemendur bæði betur í stakk búnir til að 

taka þátt í lýðræðissamfélagi sem er eitt helsta markmið menntastefnu Vesturlanda á 

21. öld.  

 Í ljósi heimsáætlunar Sameinuðu þjóðanna og skuldbindinga íslenska ríkisins 

ætti mannréttindakennsla nú að vera skilgreind sem eitt af hlutverkum og markmiðum 

skóla hér á landi. Við endurskoðun grunnskólalagana árið 2008, var slíkt 

lagafrumvarp þó fellt í nefnd á vegum Alþingis. Áhugavert verður að skoða hvort 

mannréttindakennsla verði sett í lög um íslenska grunnskóla í framtíðinni í ljósi 

breyttra viðhorfa hér á landi eftir hrun efnahagskerfisins. 

 Þó að ekki sé vísað beint til mannréttinda í grunnskólalögum ber skólunum 

samkvæmt aðalnámskrá að kenna nemendum um mannréttindi undir námsgreininni 

lífsleikni. Íslensk börn og ungmenni eiga því að þekkja til mannréttinda og 

mannréttindahugtaksins eins og námsinntak aðalnámskrár segir til um. Þrátt fyrir þetta 

sýna nýjustu rannsóknir að þekking íslenskra grunnskólanema á réttindum sínum er 

töluvert lakari en annarra barna Norðurlöndunum. Ættu stjórnvöld að líta til þessa við 

endurskoðun aðalnámskrárinnar sem nú stendur yfir.  

 Ljóst er að mikil þörf er á endurskipulagningu aðalnámskrár, sérstaklega innan 

námsgreinarinnar lífsleikni. Börn og ungmenni eru fullfær um að ígrunda réttindi sín 

og réttindi annarra og því er sérstaklega mikilvægt að gefa þeim tækifæri til að láta 

rödd sína heyrast. 

 Sú staða sem nú er komin upp hér á landi sýnir að íslenska menntakerfið hefur 

brugðist í kennslu mannréttinda og siðferðis undanfarin ár. Má segja að samfélag 

okkar í dag endurspegli mikilvægi slíkrar kennslu, því að mannréttindabrot sem nú 

tíðkast myndu ekki verða í sama mæli ef mannréttindakennsla væri í góðu horfi.  
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Á umbreytingar tímum í íslensku þjóðfélagi verðum við að vaka yfir 

grunnréttindum einstaklinga og gæta að ekki sé á þeim brotið. Því má siðferðileg, 

félagsleg og tilfinningaleg menntun ekki verða hornreka í menntakerfi okkar. Með því 

að fella mannréttindakennslu inn í lög sem eitt af hlutverkum og markmiðum skóla og 

staðfæra heimsáætlun Sameinuðu þjóðanna að aðalnámskránni er grunnur lagður að 

því verkefni sem framundan er. Tíminn mun þá leiða í ljós hvort þjóðinni tekst að 

nýta sér þær óvenjulegu aðstæður sem nú eru í samfélaginu til að temja sér ný gildi 

þar sem mannréttindi skipa öndvegi. 	  
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Viðauki 1.  
Stiga-‐líkan	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  mannréttindakennslu	  	  

 
 
Stig   Markmið  Lykilhugtök   Æfingar                 Mannréttindabrot       Mannréttinda  
                                                       kerfi og verkfæri 
 
Leikskóli  *Sjálfsvirðing *Sjálfið  *Skylda  *Rasismi   *Bekkjarreglur 
og yngsta stig  *Virðing fyrir   * Nærumhverfið *Sanngirni  *Kynjamismunun  *Fjölskyldulíf 
grunnskóla  foreldrum og * Sjálfsábyrgð * Sjálfstjáning *Óréttlæti   *Samfélags- 
3-7 ára    kennurum                         /hlustun  *Að meiða fólk       sáttmálar 
      *  Samvinna    andlega/líkamlega  *Mannréttinda- 

         *Vinna í litlum           yfirlýsing  
              hópum     Sameinuðu þjóðanna 

*Vinna sjálfstætt          *Barnasáttmáli  
*Skilningur á     Sameinuðu þjóðanna 
orsök/afleiðingu           
*Samúð             
*Lýðræði  

      *Vandamálalausn                                                                                                        
. 
.                      . 
 
Miðstig  *Félagsleg ábyrgð *Einstaklings- *Fjölbreytileiki *Fordómar/mismunun  *Saga mannréttinda 
grunnskóla *Borgaravitund     réttindi  *Sanngirni  *Fátækt/hungur  *Staðbundið, innlent- 
8-11 ára   *Geta greint muninn * Hópréttindi * Greina mun á *óréttlæti     dómsvald 
    á löngunum og * Frelsi                    staðreyndum og *Sjálflægni    *Staðbundin og innlend  
     þörfum, frá *Jafnrétti      skoðun    *Afskiptaleysi     mannréttindakerfi 

  réttindum  *lög og reglur      *Félagsþjónusta    *UNESCO, UNICEF 
        *Stjórnsýsla  *Virk þátttaka    * Frjáls félagasamtök og 

*Öryggi     í samfélaginu            hagsmunasamtök um 
       mannréttindi 

.             . 
 

 
Efsta stig *Kunnátta um  *Alþjóðleg lög *Setja sig í spor *Fáfræði   *Ólíka sáttmála  
grunnskóla       sérstök      *Alþjóðleg þróun  annarra, skilja *Sinnuleysi    Sameinuðu þjóðanna 
12-14 ára   mannréttindi * Alþjóðleg fjarmál  stöðu þeirra  *Kokhreysti  *Útrýming kynþáttahaturs 
      * Alþjóðarvistfræði     *Leita sannana *Stjórnmálaleg-    *Útrýming kynjaóréttis 
             er styðja undir     kúgun          *Flóttamannahjálp  

             hugmynd *Heimsvaldastefna   Sameinuðu þjóðanna 
           *Gera rannsókn/ *Fjármálaleg   * Sértæka mannréttinda 

      safna upplýsingum   hnattvæðing          sáttmála 
* Deila upplýsingum *Umhverfis-     

                     með öðrum    mengun   
.             . 
 
Framhaldskóli *Kunnátta um  *Siðferðileg  *Þátttaka í félaga- *Þjóðarmorð  *Genfarasáttmálar  
  mannréttindi   meðtaka/ útilokun  samtökum  *Pyntingar   * Sértækir mannréttinda- 
15-17 ára sem alþjóðleg- * Siðferðileg ábyrgð  *Þjóna samfélaginu   *Stríðsglæpir     samningar 
   viðmið    /læsi         með virkri þátttöku                        *Þróun mannréttinda- 
  *Mannréttindi              staðla 

sem hluti af               
      þekkingu, færni    

og viðhorfi   
   
.             . 
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Viðauki 2. 
Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 
 

Inngangsorð 

Það ber að viðurkenna, að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda, er eigi 
verði af honum tekin, og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. 
 
Hafi mannréttindi verið fyrir borð borin og lítilsvirt, hefur slíkt í för með sér siðlausar 
athafnir, er ofboðið hafa samvisku mannkynsins, enda hefur því verið yfir lýst, að 
æðsta markmið almennings um heim allan sé að skapa veröld, þar sem menn fái notið 
málfrelsis, trúfrelsis og óttaleysis um einkalíf og afkomu. 
 
Mannréttindi á að vernda með lögum. Að öðrum kosti hljóta menn að grípa til þess 
örþrifaráðs að rísa upp gegn kúgun og ofbeldi. 
 
Það er mikilsvert að efla vinsamleg samskipti þjóða í milli. 
 
Í stofnskrá sinni hafa Sameinuðu þjóðirnar lýst yfir trú sinni á grundvallaratriði 
mannréttinda, á göfgi og gildi mannsins og jafnrétti karla og kvenna, enda munu þær 
beita sér fyrir félagslegum framförum og betri lífsafkomu með auknu frelsi manna. 
 
Aðildarríkin hafa bundist samtökum um að efla almenna virðingu fyrir og gæslu 
hinna mikilsverðustu mannréttinda í samráði við Sameinuðu þjóðirnar. 
 
Til þess að slík samtök megi sem best takast, er það ákaflega mikilvægt, að almennur 
skilningur verði vakinn á eðli slíkra réttinda og frjálsræðis. 
 
Fyrir því hefur allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fallist á mannréttindayfirlýsingu 
þá, sem hér með er birt öllum þjóðum og ríkjum til fyrirmyndar. Skulu einstaklingar 
og yfirvöld jafnan hafa yfirlýsingu þessa í huga og kappkosta með fræðslu og uppeldi 
að efla virðingu fyrir réttindum þeim og frjálsræði, sem hér er að stefnt. Ber og 
hverjum einum að stuðla að þeim framförum, innan ríkis og ríkja í milli, er að 
markmiðum yfirlýsingarinnar stefna, tryggja almenna og virka viðurkenningu á 
grundvallaratriðum hennar og sjá um, að þau verði í heiðri höfð, bæði meðal þjóða 
aðildarríkjanna sjálfra og meðal þjóða á landsvæðum þeim, er hlíta lögsögu 
aðildarríkja. 
 
 
1. grein 
 
Hver maður er borinn frjáls og jafn öðrum að virðingu og réttindum. Menn eru gæddir 
vitsmunum og samvisku, og ber þeim að breyta bróðurlega hverjum við annan. 
 
2. grein 
 
1.Hver maður skal eiga kröfu á réttindum þeim og því frjálsræði, sem fólgin eru í 
yfirlýsingu þessari, og skal þar engan greinarmun gera vegna kynþáttar, litarháttar, 
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kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernis, uppruna, 
eigna, ætternis eða annarra aðstæðna. 
 
2.Eigi má heldur gera greinarmun á mönnum fyrir sakir stjórnskipulags lands þeirra 
eða landsvæðis, þjóðréttarstöðu þess eða lögsögu yfir því, hvort sem landið er 
sjálfstætt ríki, umráðasvæði, sjálfstjórnarlaust eða á annan hátt háð takmörkunum á 
fullveldi sínu. 
 
3. grein 
 
Allir menn eiga rétt til lífs, frelsis og mannhelgi. 
 
4. grein 
 
Engan mann skal hneppa í þrældóm né nauðungarvinnu. Þrælahald og þrælaverslun, 
hverju nafni sem nefnist, skulu bönnuð. 
 
5. grein 
 
Enginn maður skal sæta pyndingum, grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi 
meðferð eða refsingu. 
 
6. grein 
 
Allir menn skulu, hvar í heimi sem er, eiga kröfu á að vera viðurkenndir aðilar að 
lögum. 
 
7. grein 
 
Allir menn skulu jafnir fyrir lögunum og eiga rétt á jafnri vernd þeirra, án 
manngreinarálits. Ber öllum mönnum réttur til verndar gegn hvers konar misrétti, sem 
í bága brýtur við yfirlýsingu þessa, 
svo og gagnvart hvers konar áróðri til þess að skapa slíkt misrétti. 
 
8. grein 
 
Nú sætir einhver maður meðferð, er brýtur í bága við grundvallarréttindi þau, sem 
tryggð eru í stjórnarskrá og lögum, og skal hann þá eiga athvarf hjá dómstólum 
landsins til þess að fá hlut sinn réttan. 
 
9. grein 
 
Ekki má eftir geðþótta taka menn fasta, hneppa þá í fangelsi eða varðhald né gera þá 
útlæga. 
 
10. grein 
 
Nú leikur vafi á um réttindi þegns og skyldur, eða hann er borinn sökum um 
glæpsamlegt athæfi, og skal hann þá njóta fulls jafnréttis við aðra menn um réttláta 
opinbera rannsókn fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli. 
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11. grein 
 
1.Hvern þann mann, sem borinn er sökum fyrir refsivert athæfi, skal telja saklausan, 
uns sök hans er sönnuð lögfullri sönnun fyrir opinberum dómstóli, enda hafi 
tryggilega verið búið um vörn sakbornings. 
 
2.Engan skal telja sekan til refsingar, nema verknaður sá eða aðgerðarleysi, sem hann 
er borinn, varði refsingu að landslögum eða þjóðarétti á þeim tíma, er máli skiptir. 
Eigi má heldur dæma hann til þyngri refsingar en þeirrar, sem að lögum var leyfð, 
þegar 
verknaðurinn var framinn. 
 
12. grein 
 
Eigi má eftir geðþótta raska heimilisfriði nokkurs manns, hnýsast í einkamál hans eða 
bréf, vanvirða hann eða spilla mannorði hans. Ber hverjum manni lagavernd gagnvart 
slíkum afskiptum eða árásum. 
 
13. grein 
 
1.Frjálsir skulu menn vera ferða sinna og dvalar innan landamæra hvers ríkis. 
 
2.Rétt skal mönnum vera að fara af landi burt, hvort sem er af sínu landi eða öðru, og 
eiga afturkvæmt til heimalands síns. 
 
14. grein 
 
1.Rétt skal mönnum vera að leita og njóta griðlands erlendis gegn ofsóknum. 
 
2.Enginn má þó skírskota til slíkra réttinda, sem lögsóttur er með réttu fyrir ópólitísk 
afbrot eða atferli, er brýtur í bága við markmið og grundvallarreglur Sameinuðu 
þjóðanna. 
 
15. grein 
 
1.Allir menn hafa rétt til ríkisfangs. 
 
2.Engan mann má eftir geðþótta svipta ríkisfangi né rétti til þess að skipta um 
ríkisfang. 
 
16. grein 
 
1.Konum og körlum, sem hafa aldur til þess að lögum, skal heimilt að stofna til 
hjúskapar og fjölskyldu, án tillits til kynþáttar, þjóðernis eða trúarbragða. Þau skulu 
njóta jafnréttis um stofnun og slit hjúskapar, svo og í hjónabandinu. 
 
2.Eigi má hjúskap binda, nema bæði hjónaefnin samþykki fúsum vilja. 
 
3.Fjölskyldan er í eðli sínu frumeining þjóðfélagsins, og ber þjóðfélagi og ríki að 
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vernda hana. 
 
17. grein 
 
1.Hverjum manni skal heimilt að eiga eignir, einum sér eða í félagi við aðra. 
 
2.Engan má eftir geðþótta svipta eign sinni. 
 
18. grein 
 
Allir menn skulu frjálsir hugsana sinna, sannfæringar og trúar. Í þessu felst frjálsræði 
til að skipta um trú eða játningu og enn fremur til að láta í ljós trú sína eða játningu, 
einir sér eða í félagi við aðra, opinberlega eða einslega, með kennslu, tilbeiðslu, 
guðsþjónustum og helgihaldi. 
 
19. grein 
 
Hver maður skal vera frjáls skoðana sinna og að því að láta þær í ljós. Felur slíkt 
frjálsræði í sér réttindi til þess að leita, taka við og dreifa vitneskju og hugmyndum 
með hverjum hætti sem vera skal og án tillits til landamæra. 
 
20. grein 
 
1.Hverjum manni skal frjálst að eiga þátt í friðsamlegum fundahöldum og félagsskap. 
 
2.Engan mann má neyða til að vera í félagi. 
 
21. grein 
 
1.Hverjum manni er heimilt að taka þátt í stjórn lands síns, beinlínis eða með því að 
kjósa til þess fulltrúa frjálsum kosningum. 
 
2.Hver maður á jafnan rétt til þess að gegna opinberum störfum í landi sínu. 
 
3.Vilji þjóðarinnar skal vera grundvöllur að valdi ríkisstjórnar. Skal hann látinn í ljós 
með reglubundnum, óháðum og almennum kosningum, enda sé kosningarréttur jafn 
og leynileg atkvæðagreiðsla viðhöfð eða jafngildi hennar að frjálsræði. 
 
22. grein 
 
Hver þjóðfélagsþegn skal fyrir atbeina hins opinbera eða alþjóðasamtaka og í 
samræmi við skipulag og efnahag hvers ríkis eiga kröfu á félagslegu öryggi og þeim 
efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum réttindum, sem honum eru 
nauðsynleg til þess að virðing hans og þroski fái notið sín. 
 
23. grein 
 
1.Hver maður á rétt á atvinnu að frjálsu vali, á réttlátum og hagkvæmum 
vinnuskilyrðum og á vernd gegn atvinnuleysi. 
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2.Hverjum manni ber sama greiðsla fyrir sama verk, án manngreinarálits. 
 
3.Allir menn, sem vinnu stunda, skulu bera úr býtum réttlátt og hagstætt endurgjald, 
er tryggi þeim og fjölskyldum þeirra mannsæmandi lífskjör. Þeim ber og önnur 
félagsleg vernd, ef 
þörf krefur. 
 
4.Hver maður má stofna til stéttarsamtaka og ganga í þau til verndar hagsmunum 
sínum. 
 
24. grein 
 
Hverjum manni ber réttur til hvíldar og tómstunda, og telst þar til hæfileg takmörkun 
vinnutíma og reglubundið orlof að óskertum launum. 
 
25. grein 
 
1.Hver maður á kröfu til lífskjara, sem nauðsynleg eru til verndar heilsu og vellíðan 
hans sjálfs og fjölskyldu hans. Telst þar til matur, klæðnaður, húsnæði, læknishjálp og 
nauðsynleg félagshjálp, svo og réttindi til öryggis gegn atvinnuleysi, veikindum, 
örorku, fyrirvinnumissi, elli eða öðrum áföllum, sem skorti valda og hann getur ekki 
við gert. 
 
2.Mæðrum og börnum ber sérstök vernd og aðstoð. Öll börn, skilgetin sem óskilgetin, 
skulu njóta sömu félagsverndar. 
 
26. grein 
 
1.Hver maður á rétt til menntunar. Skal hún veitt ókeypis, að minnsta kosti 
barnafræðsla og undirstöðumenntun. Börn skulu vera skólaskyld. Iðnaðar- og 
verknám skal öllum standa til boða og æðri menntun vera öllum jafnfrjáls, þeim er 
hæfileika hafa til að njóta hennar. 
 
2.Menntun skal beina í þá átt að þroska persónuleika einstaklinganna og innræta þeim 
virðingu fyrir mannréttindum og mannhelgi. Hún skal miða að því að efla skilning, 
umburðarlyndi og vináttu meðal allra þjóða, kynþátta og trúarflokka og að efla starf 
Sameinuðu þjóðanna í þágu friðarins. 
 
3.Foreldrar skulu fremur öðrum ráða, hverrar menntunar börn þeirra skuli njóta. 
 
27. grein 
 
1.Hverjum manni ber réttur til þess að taka frjálsan þátt í menningarlífi þjóðfélagsins, 
njóta lista, eiga þátt í framförum á sviði vísinda og verða aðnjótandi þeirra gæða, er af 
þeim leiðir. 
 
2.Hver maður skal njóta lögverndar þeirra hagsmuna, í andlegum og efnalegum 
skilningi, er leiðir af vísindaverki, ritverki eða listaverki, sem hann er höfundur að, 
hverju nafni sem nefnist. 
 



	   59	  

28. grein 
 
Hverjum manni ber réttur til þess þjóðfélags- og milliþjóðaskipulags, er virði og 
framkvæmi að fullu mannréttindi þau, sem í yfirlýsingu þessari eru upp talin. 
 
29. grein 
 
1.Hver maður hefur skyldur við þjóðfélagið, enda getur það eitt tryggt fullan og 
frjálsan persónuþroska einstaklingsins. 
 
2.Þjóðfélagsþegnar skulu um réttindi og frjálsræði háðir þeim takmörkunum einum, 
sem settar eru með lögum í því skyni að tryggja viðurkenningu á og virðingu fyrir 
frelsi og réttindum annarra og til þess að fullnægja réttlátum kröfum um siðgæði, 
reglu og velferð almennings í lýðfrjálsu þjóðfélagi. 
 
3.Þessi mannréttindi má aldrei framkvæma svo, að í bága fari við markmið og 
grundvallarreglur Sameinuðu þjóðanna. 
 
30. grein 
 
Ekkert atriði þessarar yfirlýsingar má túlka á þann veg, að nokkru ríki, flokki manna 
eða einstaklingi sé heimilt að aðhafast nokkuð það, er stefni að því að gera að engu 
nokkur þeirra mannréttinda, sem hér hafa verið upp talin 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   60	  

Viðauki 3. 
Heimsáætlun	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  mannéttindakennslu	  2004	  

United Nations          A/RES/59/113 
 
General Assembly     Distr.: General  
          17 February 2005               . 
Fifty-ninth session 
Agenda item 105 (b) 
 
  Resolution adopted by the General Assembly 
  [without reference to a Main Committee (A/59/L.43 and Add.1)]  
 
  59/113. World Programme for Human Rights Education 
 
The General Assembly, 
 
 Recalling the relevant resolutions adopted by the General Assembly and the Commission on 
Human Rights concerning the United Nations Decade for Human Rights Education, 1995–2004, 
 
 Recalling also its resolution 58/181 of 22 December 2003, in which it decided to dedicate a 
plenary meeting during the fifty-ninth session of the General Assembly, on the occasion of Human 
Rights Day, 10 December 2004, to review the achievements of the Decade and to discuss possible 
future activities for the enhancement of human rights education, 
 
 Taking note of Commission on Human Rights resolution 2004/71 of 21 April 2004,1 in which 
the Commission recommended that the General Assembly proclaim at its fifty-ninth session a world 
programme for human rights education, to begin on 1 January 2005, 
 
 Reaffirming the need for continued actions at the international level to support national efforts to 
achieve the internationally agreed development goals, including those contained in the United Nations 
Millennium Declaration,2 in particular, universal access to basic education for all, by 2015, 
Convinced that human rights education is a long-term and lifelong process by which everyone learns 
tolerance and respect for the dignity of others and the means and methods of ensuring that respect in all 
societies, 
 
 Believing that human rights education is essential to the realization of human rights and 
fundamental freedoms and contributes significantly to promoting equality, preventing conflict and 
human rights violations and enhancing participation and democratic processes, with a view to 
developing societies in which all human beings are valued and respected, without discrimination or 
distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political, or other opinion, national 
or social origin, property, birth or other status, 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
1 See Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), chap. II, sect. A. 
2 See resolution 55/2. 
A/RES/59/113             . 
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 1. Takes note of the views expressed in the report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights on the achievements and shortcomings of the United Nations Decade 
for Human Rights Education, 1995–2004, and on future United Nations activities in this area3 

concerning the need to continue a global framework for human rights education beyond the Decade in 
order to ensure a priority focus on human rights education within the international agenda; 
 
 2. Proclaims the World Programme for Human Rights Education, structured in consecutive 
phases, scheduled to begin on 1 January 2005, in order to advance the implementation of human rights 
education programmes in all sectors; 
 
 3. Notes with appreciation the draft plan of action for the first phase (2005–2007) of the 
World Programme for Human Rights Education, prepared jointly by the Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights and the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, as contained in the note by the Secretary-General,4 and invites States to submit 
comments thereon to the Office of the High Commissioner, with a view to its early adoption. 
 

70th plenary meeting  
10 December 2004 
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Viðauki 4. 
Heimsáætlun	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  mannréttindakennslu	  2005	  

United Nations          A/RES/59/113 B 
 
General Assembly      Distr.: General  
           5 August 2005               . 
Fifty-ninth session 
Agenda item 105 (b) 
 
  Resolution adopted by the General Assembly 
  [without reference to a Main Committee (A/59/L.43 and Add.1)]  
 
  59/113. World Programme for Human Rights Education 
       B1 
 
 Recalling the relevant resolutions adopted by the General Assembly and the Commission on 
Human Rights concerning the United Nations Decade for Human Rights Education, 1995–2004, 
 
 Convinced that human rights education is a long-term and lifelong process through which 
everyone learns tolerance and respect for the dignity of others and the means and methods of ensuring 
that respect in all societies, 
 
 Believing that human rights education is essential to the realization of human rights and 
fundamental freedoms and contributes significantly to promoting equality, preventing conflict and 
human rights violations and enhancing participation and democratic processes, with a view to 
developing societies in which all human beings are valued and respected, 
 
 Welcoming the proclamation by the General Assembly on 10 December 2004 of the World 
Programme for Human Rights Education, structured in consecutive phases, which began on 1 January 
2005, 
  
 1. Adopts the revised draft plan of action for the first phase (2005–2007) of the World 
Programme for Human Rights Education,2 which focuses on primary and secondary school systems; 
  
 2. Encourages all States to develop initiatives within the World Programme and, in 
particular, to implement, within their capabilities, the plan of action; 
  
 3. Requests the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, in 
close cooperation with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, to 
promote the national implementation of the plan of action, provide relevant technical assistance when 
requested and coordinate related international efforts; 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
1 Resolution 59/113, in section I of the Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 49 
(A/59/49), vol. I, becomes resolution 59/113 A. 
2 A/59/525/Rev.1.A/RES/59/113 B 
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 4. Appeals to relevant organs, bodies or agencies of the United Nations system, as well as 
all other international and regional intergovernmental and non- governmental organizations, within 
their respective mandates, to promote and technically assist, when requested, the national 
implementation of the plan of action; 
 
 5. Calls upon all existing national human rights institutions to assist in the implementation 
of human rights education programmes consistent with the plan of action; 
  
 6. Requests the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to widely disseminate the plan of 
action among States and intergovernmental and non-governmental organizations. 

 

113th plenary meeting 14 July 2005	  

	  

	  


