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Útdráttur 

Rannsóknin fjallar um þátttöku barna og áhrif þeirra á málefni sem þau varða, með áherslu á 

12. gr. Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Greinin fjallar um rétt barna til 

að tjá sig um málefni sem þau varða og að réttmætt tillit sé tekið til þeirra skoðana. 

Ungmennaráð verða notuð sem vettvangur til að skoða þátttöku barna á sveitarstjórnarstigi.  

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt, annarsvegar að kanna hvernig þátttaka barna í 

sveitarfélögum er í gegnum ungmennaráð og hinsvegar að skoða hvernig sveitarfélög standa 

að innleiðingu sáttmálans þegar kemur að 12. gr. um leið og þörf þeirra fyrir stuðning vegna 

innleiðingar sáttmálans er greind.  

Við rannsóknina var notuð eigindleg aðferðafræði. Tekin voru viðtöl við starfsmenn og 

ungmenni í sex ungmennaráðum á höfuðborgarsvæðinu og með því skoðuð þátttaka barna í 

sveitarfélögunum staðsettum á höfuðborgarsvæðinu. Að auki voru notuð opinber gögn, 

bækur og tímarit. Áhersla var lögð á að tengja niðurstöður viðtalanna við kenningar um 

þátttökustiga og greiningu barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna á innleiðingu 12. gr. 

sáttmálans. 

Rannsóknin sýnir að ungmennaráð skipa mikilvægan sess þegar kemur að innleiðingu 12. 

gr. Barnasáttmálans. Nokkur atriði verða þó að vera til staðar svo að ráðið geti talist uppfylla 

ákvæðið. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að full þörf sé á að bjóða upp á aðstoð 

fyrir sveitarfélög þegar kemur að innleiðingu 12. gr. Barnasáttmálans. 
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Abstract 

This research looks at the relationship between children's participation and the influence that 

children have on decision making that may impact them, with emphasis on Article 12 in the 

Convention on the Rights of the Child. The article states that children have the right to 

express their views and their views must be given due weight. Youth councils will be used to 

study children’s participation at the municipality level. 

The goals are to analyse how children participate in municipalities through youth councils 

and to study how municipalities stand in implementing the convention in relation to Article 12, 

while examining their need for a support in the process. 

Qualitative methodology was carried out in the form of interviews. The interviews were 

taken to employers and members in six youth councils in Iceland's capital area to explore 

children's participation in municipalities located in the capital area. Public records, books and 

journals were also used. The results were then connected to children's participation ladders 

and the analysis from the Committee of the Right of the Child on implementing Article 12. 

The research shows that youth councils in municipalities are important when it comes to 

implementing Article 12. Certain conditions are required for youth councils to have to meet 

the requirements that are in Article 12. The conclusions suggest that municipalities are in a 

need for some sort of support when it comes to implementing the Convention on the Rights 

of the Child. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS-eininga lokaverkefni til meistaraprófs í opinberri stjórnsýslu (MPA) 

við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var Eva Marín Hlynsdóttir lektor. Vil 

ég færa henni sérstakar þakkir fyrir góða leiðsögn og yfirferð. Þá má geta þess að verkefnið 

hlaut verkefnastyrk frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er þátttaka og áhrif barna í málefnum sem þau varða. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að sjá hversu vel sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu standa að 

innleiðingu Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins þegar kemur að 12. gr. og 

hvort þörf sé fyrir einhverskonar aðstoð. Ungmennaráð eru kjörinn vettvangur fyrir 

sveitarfélög til að standa vörð um þátttökurétt barna. Mikilvægt er að rannsaka þetta efni til 

að stuðla að bættri og aukinni þátttöku barna svo að þau hafi möguleika á að hafa áhrif á 

málefni sem snerta þau.  

Réttindi barna eru mér hugleikin, þar sem ég hef unnið mikið með börnum og hef 

sérstakan áhuga á þátttöku þeirra í samfélaginu. Meistaragráða mín í Alþjóða- 

mannréttindum og félagslegu réttlæti frá London Metropolitan University veitir mér fræðilegan 

bakgrunn í mannréttindum, þar á meðal réttindum barna. Í starfsnámi hjá 

Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar snéri eitt meginverkefni mitt að innleiðingu 

Barnasáttmálans og hugmyndin að þessu lokaverkefni kviknaði þar.  

Auk leiðbeinanda míns fá fjölskylda mín og vinir þakkir fyrir góðan stuðning og hjálp. Þá 

sérstaklega Valgeir M. Levy og Sigrún Hrafnsdóttir fyrir ráðgjöf og yfirlestur. Að auki vil ég 

þakka Nílsínu Larsen Einarsdóttur hjá Unicef á Íslandi og Elísabetu Gísladóttur hjá 

umboðsmanni barna fyrir að veita mér viðtal. Viðmælendur mínir hjá ungmennaráðum 

höfuðborgarsvæðisins fá kærar þakkir fyrir að gefa sér tíma til að ræða við mig og veita mér 

góða innsýn inn í heim ungmennaráða. 
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1 Inngangur 

Börn tilheyra hópi sem talinn er þurfa sérstaka vernd vegna félagsstöðu sinnar. Síðasta öld 

hefur stundum verið nefnd „öld barnsins“ þar sem málefnum barna var sýnd mikil athygli og 

umtalsverð þróun átti sér stað varðandi hvernig litið var á börn og réttindi þeirra. (Ármann 

Snævarr, 1987, bls. 1) Þátttaka allra borgara samfélagsins er grundvöllur fyrir tilveru lýðræðis 

og lögmæti þess og því þarf sérstaklega að gæta að leiðum sem gera minnihlutahópum, þar 

á meðal börnum, kleift að taka þátt með lögmætum hætti. (Íþrótta- og tómstundasvið 

Reykjavíkurborgar, 2007, bls. 2) Réttur barna til að taka þátt og fá tækifæri til að koma sínum 

skoðunum á framfæri í málefnum sem þau varða hefur verið mikilvægur þáttur í alþjóðlegri 

réttarbaráttu barna. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (hér eftir kallaður 

Barnasáttmálinn eða sáttmálinn) er helsti alþjóðlegi sáttmálinn sem fjallar um réttindi barna 

og er útbreiddasti mannréttindasamningur heims. 

Stórt skref var stigið í réttindabaráttu barna á Íslandi árið 2013 þegar Barnasáttmálinn var 

lögfestur með lögum nr. 19/2013. Sáttmálinn hefur hinsvegar ekki verið innleiddur á Íslandi 

en með innleiðingu hans er átt við að ákvæði sáttmálans komi til framkvæmda hjá 

stjórnvöldum og þar á meðal hjá sveitarfélögum. (Umboðsmaður barna, 2015, bls. 8) 

Íslenska ríkið ber frumábyrgð á að innleiða Barnasáttmálann en þar sem sveitarfélög sjá að 

stærstum hluta um þjónustu við börn er þeirra ábyrgð rík og lykilatriði að sáttmálinn komist í 

framkvæmd hjá sveitarfélögum landsins. 

Innleiðing Barnasáttmálans er margþætt verkefni þar sem nauðsynlegt er að líta til margra 

atriða. Nokkurskonar hryggjarstykki sáttmálans eru greinar númer 2, 3, 6 og 12 og eru þær 

einnig grundvallarákvæði við innleiðingu sáttmálans. (Umboðsmaður barna, 2001) Í þessari 

rannsókn verður horft til innleiðingar 1. mgr. 12. gr. Barnasáttmálans (hér eftir vísað í sem 

12. gr.) sem fjallar um rétt barna til að láta skoðanir sínar í ljós í öllum málum sem þau varða 

og að réttmætt tillit sé tekið til skoðana þeirra. Þátttaka barna er víðtækt hugtak. Í þessari 

rannsókn verður fjallað um þátttöku barna í ungmennaráðum en þau eru vettvangur fyrir börn 

til að nýta réttindi sín samkvæmt 12. gr. Barnasáttmálans á sveitarstjórnarstigi. Í 

Æskulýðslögum nr. 70 frá árinu 2007 er ætlast til að sveitarfélög hlutist til um stofnun 

ungmennaráða og því er ekki skylda lögð á þau að starfrækja ungmennaráð samkvæmt 

lögum. Í gögnum frá umboðsmanni barna (2015) má sjá að um þessar mundir hafa aðeins 33 

af 74 sveitarfélögum ungmennaráð. Það er algengara að millistór eða stór sveitarfélög 

starfræki ungmennaráð en þau fámennari. 

Í þessari rannsókn verða ungmennaráð þeirra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem 

starfrækja ungmennaráð skoðuð. Athuguð verður þátttaka ungmenna í þessum 

sveitarfélögum í samhengi við 12. gr. Barnasáttmálans með viðtölum við starfsmenn 
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ungmennaráðanna og ungmenni. Hér verður þátttaka ekki mæld út frá gildissviði hennar, svo 

sem fjölda ungmenna sem sækja fundi eða tíðni funda, heldur verður lögð áhersla á gæði 

þátttöku þeirra. Til þess verður meðal annars þátttökustigi Roger Hart (1992) notaður en 

hann sýnir þátttöku barna og samskipti þeirra við fullorðið fólk en við hvert þrep eykst 

þátttaka barna. Stiginn verður notaður til að skilgreina þátttöku í ungmennaráðunum og ráðin 

staðsett í stiganum. Þátttökuferill Harry Shier (2001) verður einnig kynntur sem hugsanlegt 

verkfæri fyrir sveitarfélög og stofnanir til að bæta þátttöku barna. 

Ungmennaráð á Íslandi hafa að einhverju leyti verið skoðuð á síðustu árum. 

Umboðsmaður barna kannar reglulega fjölda og stöðu ungmennaráða á landsvísu. Dæmi eru 

um að skipulag ungmennaráða hafi verið til athugunar og má þá nefna meistararitgerðir Vals 

Rafns Halldórssonar (2011) um áhrif, virkni og skipun ungmennaráða Akraness, Árborgar og 

Ölfuss og Guðrúnar Þóru Arnardóttur (2014) um rannsókn á áhrifum ungmennaráða 

sveitarfélaga. Þetta er fyrsta rannsóknin á Íslandi sem hefur verið gerð um tengsl 

ungmennaráða og innleiðingar 12. gr. Barnasáttmálans. Rannsóknin hefur hagnýtt gildi við 

greiningu á þörf sveitarfélaga fyrir aðstoð þegar kemur að innleiðingu Barnasáttmálans. Á 

sama tíma mun rannsóknin varpa ljósi á þátttöku barna á sveitarstjórnarstigi. Rannsóknin er 

innlegg í fræðilega umræðu um þátttöku ungmenna í samfélaginu og um innleiðingu 

Barnasáttmálans innan sveitarfélaga.  

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt, annarsvegar að skoða hver þátttaka barna er í 

sveitarfélögum í gegnum ungmennaráð á höfuðborgarsvæðinu og hinsvegar að athuga hvort 

umrædd sveitarfélög uppfylli skilyrði 12. gr. Barnasáttmálans sem kveður á um þátttöku 

barna og virðingu fyrir sjónarmiðum þeirra þegar kemur að ungmennaráðunum. Þá tengist 

þetta verkefni lið 3.3.41 í stefnumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga og mun þjóna sem 

þáttur í greiningu á þörf sveitarfélaga á stuðningi vegna innleiðingar barnasáttmálans. Tvær 

meginrannsóknarspurningar ritgerðinnar eru eftirfarandi: 

 

1. Hvernig birtist þátttaka ungmenna í ungmennaráðum sveitarfélaga? 

2. Geta ungmennaráð stuðlað að því að sveitarfélög uppfylli ákvæði 12. gr. 

Barnasáttmálans? 

 

Fyrri spurningin varðar þátttöku og áhrif barna innan sveitarfélaga. Leitað er svara við 

spurningunni út frá fræðilegri nálgun um þátttökustiga. Í sambandi við seinni spurninguna 

verður litið til möguleika sveitarfélaga til þess að innleiða 12. gr. Barnasáttmálann þegar litið 

er til ungmennaráða. Til að svara þessum spurningum er lögð sérstök áhersla á þátttöku 

ungmenna í ungmennaráðum. 
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Ritgerðinni er skipt í átta kafla. Annar kafli fjallar um aðferðafræði og gagnasöfnun 

rannsóknarinnar. Þriðji kafli snýr að ólíkum tegundum lýðræðis. Þá er gerð grein fyrir 

hugtökunum fulltrúalýðræði, þátttökulýðræði og ungmennalýðræði og útskýrðar kenningar 

varðandi þátttökustiga og þátttökuferla sem síðar verða notaðir til að meta þátttöku barna. 

Fjórði kafli fjallar um réttindi barna og Barnasáttmálann. Þar er sérstaklega fjallað um 12. gr. 

Barnasáttmálans, tengslum hennar við aðrar greinar sáttmálans gerð skil og útlistaðar leiðir 

til að innleiða hana. Næst er staða Íslands varðandi Barnasáttmálann skýrð og leið til að 

innleiða hann í sveitarfélögum landsins kynnt. Fimmti kafli snýr að ungmennaráðum. Þar er 

farið yfir bakgrunn ungmennaráða og lagaákvæði um þau skoðuð. Fjallað er um stöðu 

ungmennaráða á landsvísu og tengsl ungmennaráða við 12. gr. sáttmálans. Í sjötta kafla eru 

niðurstöður úr viðtölum rannsóknarinnar kynntar. Kaflanum er skipt upp í undirkafla sem hafa 

hver sitt þema. Í sjöunda kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningum ritgerðarinnar svarað. Í síðasta kaflanum eru lokaorð ritgerðinnar og 

umræða.  
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2 Aðferðafræði og gagnasöfnun 

Þegar rannsóknaraðferð er valin er litið til markmiða rannsóknar og umfangs 

rannsóknarspurninga hennar. Í rannsókninni var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem 

aðferðin gefur kost á að veita djúpan skilning á viðfangsefninu og hentar vel þar sem verið er 

að skoða reynslu og þátttöku. 

Það var ekki fyrr en á síðari hluta 20. aldar sem kenningar þróuðust um tilteknar 

eigindlegar rannsóknaraðferðir en margar þeirra eiga sér djúpar rætur í heimspeki fyrri alda. 

Eigindlegar rannsóknir eru heildrænar og áherslan er á að ná heildarmynd af tilteknu 

fyrirbæri og sýna tengsl innan ákveðins kerfis eða menningar. (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 

bls. 239) Helsti kostur eigindlegra rannsóknaraðferða er tvíhliða samkvæmt Gabe T. Wang. 

og Keumjae Park (2016) Annarsvegar endurspegla gögnin sjálf sjónarmið viðmælenda og 

hinsvegar er stuðst við breitt svið heimilda án þess að fyrirfram gefin hugmynd sé um efnið. 

(bls. 116)  

Rannsóknin fellur einnig undir að vera tilviksrannsókn (e. small case study) þar sem eitt 

viðfangsefni er ýtarlega athugað. Þessi rannsókn studdist við svokallaða könnunarrannsókn 

(e. exploratory study) og er hún oft notuð þegar rannsóknarsvið er lítið þekkt. Meginmarkmið 

þessarar rannsóknaraðferðar er að fá innsýn inn í rannsóknarefnið, sýna fram á mynstur í 

hegðun og reyna að sýna fram á tengsl við aðra þætti. Þessi gerð rannsóknaraðferðar er oft 

notuð til að greina framtíðarrannsóknarefni og verður rannsakandi að túlka sjálfur 

niðurstöðurnar þar sem oft eru ekki aðrar rannsóknir til staðar. (Wang og Park, bls. 84)  

Í rannsókninni voru notuð fyrirliggjandi gögn í formi ritrýndra tímaritsgreina, bóka og 

opinberra skjala og gagna. Aðstæður í hverju sveitarfélagi fyrir sig voru skoðaðar með 

viðtölum. Val á viðmælendum í þessari rannsókn miðaðist við markmiðsmiðað úrtak (e. 

purposive sampling). Þá eru valdir einstaklingar sem falla að ákveðnum viðmiðum, í þessu 

tilfelli landsvæði og að tilheyra sérstökum hópi. Þýði rannsóknarinnar takmarkaðist við 

sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Höfuðborgarsvæðið varð fyrir valinu vegna þess að 

hlutfallslega búa flest börn á Íslandi á þessu svæði og ungmennaráð eru starfrækt í þeim 

flestum. Skoðuð voru sex sveitarfélög: Garðabær, Hafnarfjarðarkaupstaður (hér eftir 

Hafnarfjörður), Kópavogsbær (hér eftir Kópavogur), Mosfellsbær, Reykjavíkurborg (hér eftir 

Reykjavík) og Seltjarnarnesbær (hér eftir Seltjarnarnes (Kjósarhreppur er ekki með 

ungmennaráð).  

Þessi stærð af þýði er nægilega stórt til að gefa góða mynd af viðfangsefninu en hætta er 

á að þýðið verði að einhverju leyti einhæft þar sem sveitarfélögin, að Reykjavík undanskilinni, 

eiga margt sameiginlegt eins og nábýli þeirra við höfuðborgina og að vera fjölmennir 

þéttbýliskjarnar. Af þessu leiðir að ekki er hægt að heimfæra niðurstöðurnar á öll sveitarfélög 
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landsins þar sem ekki er hægt að gera ráð fyrir að þessi sveitarfélög séu einkennandi fyrir öll 

önnur sveitarfélög í landinu. Niðurstöðurnar gefa þó mikilvægar vísbendingar um stöðu 

ungmennaráða á sveitarstjórnarstiginu.  

Tekin voru viðtöl annarsvegar við starfsmann og hinsvegar ungmenni í hverju 

ungmennaráði fyrir sig. Notuð voru hálfstöðluð viðtöl en einkenni þeirra er að rannsakandi 

svarar spurningum viðmælenda varðandi viðtalið og í viðtalinu er spurningum endurraðað, 

orðalag spurninga sveigjanlegt og rannsakandi bætir við eða sleppir aukaspurningum. Tekin 

voru viðtöl við samtals 12 þátttakendur innan ungmennaráðanna. Viðmælendur fengu sama 

viðtalsramma en stundum bættust við spurningar til þess að staðfesta skilning eða til að fá 

nánari útskýringar á því sem fram kom. Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð orðrétt fljótlega eftir 

að þau voru tekin. Upptökum var eytt að rannsókn lokinni en einungis rannsakandi hafði 

aðgang að gögnum. Viðmælanda var heitið fullri nafnleynd og trúnaði. Engar persónulegar 

spurningar voru í viðtölunum heldur snéru þær allar að ungmennaráðum.  

Einnig voru tekin viðtöl við Nílsínu Larsen Einarsdóttur réttindafræðslufulltrúa hjá UNICEF 

á Íslandi þann 18. apríl 2017 og Elísabetu Gísladóttur hjá umboðsmanni barna þann 10. apríl 

2017 til að fá skýrari mynd af innleiðingu Barnasáttmálans á Íslandi. 

Áður en viðmælendur samþykktu að taka þátt voru þeir upplýstir um efni og markmið 

rannsóknarinnar. Í þessari rannsókn var upplýst, skriflegt samþykki allra fengið í gegnum 

tölvupóst. Þar sem hluti viðmælenda var undir 18 ára aldri var fengið leyfi frá forráðamönnum 

um þátttöku, ýmist í gegnum tengiliði eða rannsakanda sjálfan. Þá var rannsóknin tilkynnt til 

persónuverndar.  

Í öllum rannsóknum geta komið upp siðferðisleg álitamál. Siðareglur eru meginreglur um 

hvað sé rétt og rangt og í rannsóknum eru þær notaðar sem leiðbeining um hvernig eigi að 

tengjast viðmælendum og vinna úr þeim upplýsingum sem er safnað, þar sem rannsakandi 

er í ákveðinni valdastöðu. (Wang og Park, 2016, bls. 96-97) Samkvæmt Sigurði Kristinssyni 

(2013) eru fjórar höfuðreglur sem þarf að hafa í huga við gerð rannsóknar þegar kemur að 

siðferðislegum kröfum. Fyrsta kallast sjálfræðisreglan en hún kveður á um virðingu fyrir 

manneskjunni og sjálfræði hennar. Þetta leiðir af sér kröfuna um upplýst og óþvingað 

samþykki þar sem fólk þarf að samþykkja þátttöku af fúsum og frjálsum vilja, vitandi hvað 

það er að samþykkja. Önnur reglan er skaðleysisreglan en hún fjallar um að rannsakandi 

þurfi að sjá til þess að valda viðmælendum ekki skaða. Fjórða reglan er velgjörðareglan sem 

er um skyldu til að láta sem best af sér leiða og velja til þess þær leiðir sem krefjast minnstra 

fórna. Loks er réttlætisreglan sem kveður á um að vernda eigi hópa sem hafa veika stöðu 

fyrir áhættu. (bls. 73-74) Í rannsókninni voru þessar reglur hafðar að leiðarljósi.  

Réttmæti, áreiðanleiki, hlutleysi og alhæfing eru oft nefnd sem lykilhugtök þegar kemur að 

því að meta gæði rannsókna. Það er erfitt og flókið að meta réttmæti eigindlegra rannsókna 
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og margir eigindlegir rannsakendur vanrækja því miður þann þátt í rannsóknarferlinu. 

(Sigríður og Sigurlína, 2013, bls. 215) Til að auka réttmæti rannsóknarinnar var fjölbreyttra 

gagna aflað. Litið var á viðfangsefnið frá fleirri en einni hlið og hlutleysis gætt. Rannsóknin 

gefur glögga mynd af því hvernig staðið er að málum varðandi ungmennaráð á 

höfuðborgarsvæðinu og sjá má hvað vel er gert og annað sem betur má fara en ekki er vert 

að alhæfa og yfirfæra niðurstöðurnar á önnur sveitarfélög landsins. 
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3 Stefnur og straumar í lýðræði og þátttöku barna 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningar um lýðræði og sýnt hvernig þátttaka almennings 

mótar lýðræðisleg samfélög. Fyrst verður útskýrður munurinn á beinu og óbeinu lýðræði. Í 

flestum ríkjum í heiminum í dag er fulltrúalýðræði eða óbeint lýðræði og víða eru notaðar 

aðferðir sem styðjast við beint lýðræði eins og til dæmis þjóðaratkvæðagreiðslu. Næst verður 

fjallað um ungmennalýðræði. 

Síðar í kaflanum er farið yfir þátttökustiga Roger Hart (1992) sem sýnir samskipti barna og 

fullorðinna þegar kemur að þátttöku barna. Því ofar sem farið er í stigann því áhrifaríkari og 

jákvæðari er þátttaka barna. Þessi stigi er víða notaður til að meta þátttöku barna í 

verkefnum. Þá verða skoðaðir aðrir þátttökuferlar sem eru sérstaklega ætlaðir að ná til 12. gr. 

Barnasáttmálans. 

 

3.1 Óbeint og beint lýðræði  

Hugtakið lýðræði er ævafornt og eiga fyrstu lýðræðisríkin sem þekkt eru rætur sínar að rekja 

til Grikklands til forna. (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006, bls. 26) Þá er orðið sjálft samsett úr 

tveimur grískum orðum, demos (sem þýðir fólk) og kratos (sem þýðir stjórn) og merkir því 

lýðræði að almenningur hafi stjórnina. Í þessari merkingu er skilningurinn ekki sá að 

almenningur kjósi valdhafa heldur að enginn aðskilnaður sé á milli valdhafa og almennings. 

Lýðræði er form af sjálfstjórn (e. self-governed) þar sem jöfnuður ríkir og borgarar taka þátt í 

að móta sameiginlegar ákvarðanir. (Hague og Harrop, 2010, bls. 84)  

Nauðsynlegt er að gera hugtakinu lýðræði skil þar sem það getur birst í ólíkum myndum 

en lýðræði er í þessari ritgerð notað í sömu merkingu og hjá Gunnari Helga Kristinssyni 

(2014) í bókinni Hin mörgu andlit lýðræðis: „Stjórnarform sem uppfyllir lágmarksskilyrði um 

jafnan rétt til þátttöku og sanngirni í samkeppni um völd“. (bls. 11) Robert A. Dahl (2008) er 

þekktur smiður lýðræðiskenninga en hann telur að lýðræði veiti tækifæri til virkrar þátttöku, 

jafnréttis í kosningum, upplýsts skilnings, endanlegrar stjórnar á málefnum og aðkomu 

borgaranna. (bls. 38) Hér á eftir verða skoðaðar tvær hugmyndir um lýðræði, óbeint lýðræði 

(eða fulltrúalýðræði) og beint lýðræði.  

Beint lýðræði varð til í Aþenu til forna. Í beinu lýðræði verður ríki og samfélag að einu. Þar 

safnast borgararnir sjálfir saman til að ræða og taka ákvarðanir um sameiginleg 

hagsmunamál. (Hague og Harrop, 2010, bls. 84) Þannig tekur almenningur beint og 

milliliðalaust þátt í pólitískum ákvörðunum en beint lýðræði er sjaldan notað sem helsta 

stjórnarformið nema í mjög smáum einingum og þá helst þar sem viðfangsefnin eru einföld 

og auðskilin. Ein ástæðan fyrir því að þetta er lítið notað stjórnarform er að almenningur hefur 
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ekki möguleika eða áhuga á að setja sig inn í viðfangsefni sem eru flókin og tæknileg. Gott 

dæmi um beitingu á beinu lýðræði í nútímaríkjum er þjóðaratkvæðagreiðsla. Beint lýðræði er 

einnig notað sem ákveðið viðmið um lýðræðislega þátttöku. (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006, 

bls. 27-28) 

Óbeint lýðræði er þegar borgarar kjósa aðila í þing-, sveitarstjórnar- og forsetakosningum 

til að stjórna. (Hague og Harrop, 2010, bls. 88) Stjórnmálaflokkar og kosningar gegna stóru 

hlutverki í fulltrúalýðræði. Í fyrsta lagi eru stjórnmálaflokkar helsti vettvangur pólitískrar 

þátttöku og í gegnum flokkana geta þeir sem hafa áhuga á stjórnmálum tekið þátt. Í öðru lagi 

er hlutverk flokkanna að setja upp stefnumál sem almenningur getur kosið um í kosningum. Í 

þriðja lagi velja stjórnmálaflokkar fólk í forystu flokksins. Í síðasta lagi gegna þeir því hlutverki 

að bjóða upp á valkosti fyrir kjósendur um það hver fer með forystu ríkisvaldisins. (Gunnar 

Helgi Kristinsson, 2006, bls. 86) Í öllum nútímalýðræðisríkjum er fulltrúalýðræði og hefur því 

lýðræði breyst í gegnum tíðina úr því að ríki hafi beint lýðræði yfir í stjórn kjörinna stjórnvalda. 

(Hague og Harrop, 2010, bls. 88) 

Lýðræði, hvort sem það er beint eða óbeint, á að tryggja að allir hafi möguleika á að tjá 

skoðanir sínar og hafi tækifæri til að hafa áhrif á samfélag sitt. Þar sem börn eru í mörgum 

skilningi minnihlutahópur hafa þau að jafnaði takmörkuð tækifæri til þess. Til þess að hægt 

sé að hugsa um hag heildarinnar þarf að taka tillit til skoðana og hagsmuna minnihlutahópa. 

(Íþrótta og tómstundasvið Reykjavíkurborgar, 2007, bls. 2) 

 

3.2 Þátttöku- og ungmennalýðræði 

Borgaraleg þátttaka er grundvöllur fyrir tilveru lýðræðis og lögmæti þess og víða um heim er 

áhugi fyrir fjölþættara þátttökuformi en því sem snýr að stjórnmálaflokkum og fulltrúalýðræði. 

Margar tilraunir hafa verið gerðar til að þróa þátttökuaðferðir sem auka tækifæri fólks til að 

taka þátt og hafa áhrif, og þá einkum á sveitarstjórnarstigi. Má þá nefna þátttökulýðræði sem 

er tegund af beinu lýðræði. Það er þó ekki hugsað til þess að leysa af hólmi hefðbundið 

fulltrúalýðræði heldur er þeim ætlað að vinna saman. Höfundar kenninga um þátttökulýðræði 

telja að það sé mikilvægt að auka lýðræði og veita borgurunum tækifæri til að hafa áhrif á 

nærumhverfi sitt. (Gunnar Helgi Kristinsson, 2014, bls. 77-78) Þátttökulýðræði er leið sem 

hægt er að fara til að auka þátttöku íbúa í samfélaginu og stuðla þannig að auknu lýðræði. 

Gunnar Helgi Kristinsson (2001) telur að sveitarfélög skapi ákjósanlegar aðstæður fyrir 

lýðræðislega þátttöku vegna smæðar þeirra. (bls. 14-15) Í dag skiptast öll stærri lýðræðisríki 

heimsins í sveitarfélög. Skipting í sveitarfélög á rætur sínar að rekja til margbreytileika 

samfélagsins og leysir úr vanda stefnumótunar á hagkvæman og lýðræðislegan hátt. 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2003, bls. 1) Þátttaka íbúa á bæði að tryggja að almenningur veiti 
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stjórnvöldum aðhald og þjálfa almenning í að takast á við opinber málefni. Ýmsir fræðimenn 

hafa haldið því fram að þátttaka geti stuðlað að jákvæðum samfélagslegum breytingum. 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2001, bls. 14-15) 

Líkt og Gunnar Helgi (2001) telur Roger Hart (1992) að sveitarfélög séu kjörinn vettvangur 

fyrir lýðræðisþátttöku. Þar sem mikilvægt er að hæfni og reynsla í þátttöku sé fengin smátt og 

smátt ættu að vera til staðar aukin tækifæri á sveitarstjórnarstigi fyrir börn til að taka þátt í 

lýðræðislegu starfi. Hart telur að aðeins með beinni þátttöku geti börn þróað raunverulegan 

skilning á lýðræði og grunn að hæfni og ábyrgð. (bls. 3-4) Einnig veitir þátttaka ungmennum 

reynslu og þekkingu á stjórnkerfinu sem gefur þeim tækifæri til að nálgast málefni með 

breyttu sjónarhorni. (Íþrótta og tómstundasvið Reykjavíkurborgar, 2007, bls. 2) 

Ungmennalýðræði snýst um að ungt fólk geti komið sínum skoðunum og óskum á 

framfæri, haft eitthvað að segja um líf sitt og samfélag og haft áhrif á ákvarðanatöku og 

stefnumótun sem snýr að því. (Íþrótta og tómstundasvið Reykjavíkurborgar, 2007, bls. 2; 

Parkes, 2013, bls. 15) Með þátttöku ungmenna er átt við raunveruleg áhrif ungs fólks á 

stofnanir og ákvarðanir. Þótt rannsóknir um þátttöku meti oft umfang hennar með því að 

mæla tíðni eru gæðin mun mikilvægari. Fjöldi ungmenna sem sækir ákveðinn fjölda funda og 

talar ákveðið oft er ekki mælikvarði á áhrif þátttökunnar. Þátttaka ungs fólks felur í sér að það 

hafi frumkvæði að verkefnum, að fullorðið fólk virki ungt fólk í stofnunum sínum og að 

ungmenni og fullorðnir eigi  samstarf. Meginatriðið er því að skoða hvort ungt fólk hafi 

raunveruleg áhrif og hafi áhrif á ákvarðanaferli. (Checkoway og Gutiérrez, 2006, bls. 1-2 og 

22)  

Reynslan hefur sýnt að þátttaka barna og áhrif þeirra á ákvarðanaferli og stefnumótun 

leiði til frekari innleiðingar á réttindum barna. (Parkes, 2013, bls.15) Það er sterk tilhneiging 

af hálfu fullorðinna að vanmeta hæfni barna en á sama tíma að nota þau til að hafa áhrif á 

ákveðinn málstað. Raunin er sú að mörg verkefni eru hönnuð og rekin af fullorðnum þar sem 

börnum eru gefin fyrirfram ákveðin hlutverk. (Hart, 1992, bls. 8) Hér á eftir verður gerð nánari 

grein fyrir hvernig mismunandi þátttaka barna getur birst í verkefnum. 

 

3.3 Þátttökustigi Roger Hart 

Þegar talað er um þátttökulýðræði er oft vitnað í þátttökustiga Sherry R. Arnstein (1969) sem 

skiptir þátttöku almennings í samskiptum við stjórnvöld í átta þrep eftir því hve þátttakan er 

mikil. Út frá stiga Arnstein þróaði Roger Hart (1992) þátttökustiga sem sýnir þátttöku barna í 

samskiptum við fullorðið fólk. Þátttökustiginn er hugsaður sem flokkunarkerfi þegar kemur að 

þátttöku barna í verkefnum. Hart telur að þátttaka barna sé fólgin í að börn fái að taka þátt í 
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ákvarðanatöku sem hefur áhrif á líf þeirra og jafnframt heldur hann því fram að þátttaka sé 

grundvallarréttindi þess að vera ríkisborgari. (Hart, 1992, bls. 5-8)  

Eins og sjá má á mynd 1 þá er þátttökustigi Hart (1992) líkan sem lýsir átta mögulegum 

þrepum í þátttöku barna. Með því að fara ofar upp stigann á aukin þátttaka sér stað með 

aukinni skuldbindingu og hlutdeild. Neðstu þrjú þrep stigans flokkar Hart sem neikvæða 

þátttöku og því væri æskilegt að þeim þrepum væri sleppt þegar kemur að þátttöku barna. 

(bls. 8)  

 

 

Mynd 1: Þátttökustigi Hart (Hart, 1992) 

 

Hvert þrep sýnir mismunandi stig þátttöku og hér verður hvert þrep útskýrt frekar. 
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Lægsta þrep stigans er baktjaldastjórnun og þar er ráðskast með börn. Þá telja fullorðnir 

að útkoman réttlæti aðferðina. Dæmi um þetta þrep er þegar börn eru höfð með í ráðum en 

fá engar upplýsingar eða endurgjöf. Í þessu þrepi vita börn ekki hvernig þeirra hugmyndir eru 

notaðar. (Hart, 1992, bls. 9)  

Í öðru þrepi er þátttaka barna til skrauts. Þetta þrep vísar til þess þegar börn hafa litla 

hugmynd um verkefnið sem þau taka þátt í og hafa ekkert um það að segja hvernig það er 

skipulagt. Börn eru einungis höfð með í verkefninu til að lífga upp á það og til að ákveðnum 

árangri sé náð fram. Ástæðan fyrir því að þetta þrep er aðskilið frá baktjaldastjórnun er að í 

þessu þrepi er ekki látið eins og útkoman komi frá börnum heldur eru börn notuð með 

óbeinum hætti til að efla málstaðinn. (Hart, 1992, bls. 9) 

Þriðja þrepið er táknræn þátttaka (e. tokensim) en þar er þátttaka barna einungis að 

nafninu til. Táknræn þátttaka er notuð hér til að lýsa þeim tilvikum þar sem börnum er 

greinilega gefin rödd, en þau hafa í raun lítið eða ekkert val um efni eða stíl til að miðla henni 

og er gefið lítið eða ekkert tækifæri til að móta eigin skoðanir. Fleiri dæmi eru um táknræna 

þátttöku barna í verkefnum en um raunverulega þátttöku. Algengt er að frá sjónarhorni 

fullorðinna séu verkefnin í þágu barna, en að um leið sé ráðskast með þau. (Hart, 1992, bls. 

9) 

Í fjórða þrepi byrjar jákvæð þátttaka. Þrepið snýr að úthlutaðri en upplýstri þátttöku þar 

sem börnum býðst þátttaka í verkefni eftir að hafa fengið útskýringar á því. Hart (1992) 

skilgreinir fjórar kröfur sem verkefni verður að uppfylla svo hægt sé að tala um raunverulega 

þátttöku. Í fyrsta lagi þurfa börn að skilja fyrirætlanir verkefnisins. Í öðru lagi verða þau að vita 

hver tók ákvörðun um aðkomu þeirra og hvers vegna. Í þriðja lagi verða þau að gegna 

þýðingarmiklu hlutverki. Loks verða þau að bjóða fram þátttöku sína eftir að þeim var gert 

ljóst hvað fælist í verkefninu. (bls. 11) 

Í fimmta þrepi er verkefni stjórnað af fullorðnum en tekið tillit til skoðana barna. Dæmi um 

þetta þrep er þegar börn vinna sem ráðgjafar fyrir fullorðna. Verkefnið er hannað og rekið af 

fullorðnum en börn skilja ferlið og skoðanir þeirra eru meðhöndlaðar af alvöru. (Hart, 1992, 

bls. 12) 

Í sjötta þrepi eru börn höfð með í ákvarðanatöku en frumkvæði kemur frá fullorðnum. Þótt 

verkefni á þessu stigi snúist um frumkvæði fullorðinna þá er ákvarðanatökunni deilt með 

börnum. (Hart, 1992, bls. 12)  

Í sjöunda þrepi hafa börn frumkvæði, taka ákvarðanir og sjá um framkvæmdina. Í áttunda 

og efsta þrepinu hafa börn frumkvæði en vinna sem jafningjar með fullorðnum að 

framkvæmdinni. Þessi tvö efstu þrep eru að mati Hart (1992) því miður afar sjaldgæf en hann 

telur ástæðuna ekki vera skort á áhuga barna til að taka þátt heldur vantar að fullorðnir 

forgangsraði með hagsmuni barna að leiðarljósi. (bls. 14) 
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Hart leggur áherslu á að þátttökustiginn fjalli aðeins um algengar leiðir sem börnum standi 

til boða að fara eftir til að taka þátt í samfélaginu. Þá fjallar stiginn um áætlanir eða verkefni 

en ekki um daglega og óformlega þátttöku barna í samfélögum og er að mestu takmarkaður 

við að lýsa mismunandi hlutverkum sem fullorðnir leika í tengslum við þátttöku barna. (Reid, 

2008, bls. 20)  

Parkes (2013) bendir á að því miður tengi Hart ekki þrep stigans við þátttökuákvæðin sem 

er að finna í Barnasáttmálanum. Miðað við skilgreiningu Hart á þremur lægstu þrepum 

stigans er ljóst að ekkert af þeim uppfylli þátttökuna sem gerð er krafa um í 12. gr. 

Barnasáttmálans. Hægt er að sjá að Hart telur að til þess að þátttaka geti talist ósvikin þá 

þurfi þátttaka barna að vera sjálfboðin og að verkefni ættu að vera hönnuð með það að 

markmiði að þau hámarki tækifæri fyrir börn til að taka þátt. Af þessu leiðir Parkes að seinni 

fimm þrepin í stiga Hart eigi við um ekta þátttöku samkvæmt 12. gr. Barnasáttmálans. 

(bls.17) 

Þátttökustigi Hart varð hluti af alþjóðlegri vitundarvakningu um þátttöku ungs fólks og 

verkfæri fyrir þetta áður óþekkta svið. Líkanið hefur iðulega verið notað í rannsóknum til að 

meta þátttöku ungs fólks. (Funk ofl., 2012, bls. 287) Einnig hafa þrjú lægstu þrjú þrep í stiga 

Harts reynst mjög gagnleg við að hjálpa fagfólki til að bera kennsl á og reyna að útrýma allri 

gerð af neikvæðri þátttöku. (Parkes, 2013, bls. 17) 

 

3.4 Þátttökuferlar Harry Shier og Laura Lundy 

Harry Shier (2001) þróaði þátttökuferil byggðan á stiga Hart sem hann kallar „Feril að 

þátttöku“ (e. „Pathways to Participation“). Líkanið var ekki smíðað til að koma í staðinn fyrir 

þátttökustiga Hart á sviði þátttöku barna heldur hugsaður sem viðbótarverkfæri fyrir fagfólk 

þegar fengist er við þátttökuferla. Shier hefur lagt áherslu á að ferillinn setji enga skyldu á 

börn til að taka þátt og ef þau ákveða að taka þátt þá ætti það að vera á þann hátt sem er 

viðeigandi miðað við þroska og skilning barna. (Parkes, 2013, bls.20-21) 

Ferillinn inniheldur fimm þrep sem greina þátttöku barna og auk þeirra eru þrjú stig af 

skuldbindingu á hverju þrepi sem bera nöfnin „byrjanir“, „tækifæri“ og „skuldbindingar“. Hvert 

stig inniheldur þrjár spurningar til að hjálpa ýmsum stofnunum, sveitarfélögum eða ráðum að 

finna út hvar þau standa varðandi þátttöku barna og greina þætti sem þarf að bæta til að 

þróa skilvirkari þátttöku barna. Ferillinn inniheldur því röð af fimmtán spurningum sem hægt 

er að nota sem tæki til að auka og bæta þátttöku barna. Fjórða þrepið er það lágmark sem 

þarf til þess að mæta kröfum Barnasáttmálans. Ef stofnanir eru staddar í þrepi eitt, tvö eða 

þrjú eru þær í raun að brjóta á ákvæðum sáttmálans. (Shier, 2001, bls. 107) Á mynd 2 má sjá 

ferilinn í heild sinni. 
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Mynd 2: Ferill Shier að þátttöku barna (Shier, 2001) 

 

Í þátttökuferli Shier er lögð áhersla á þá möguleika sem eru til staðar og ábyrgð sem gerð 

er krafa um á mismunandi stigum þátttöku. Það er mikilvægt að leggja áherslu á að ólíkar 

gerðir þátttöku barna krefjast mismunandi skuldbindinga. Taka þarf tillit til þess hvort um er 

að ræða einstakt barn, almennan hóp barna eða hóp barna með ákveðna reynslu eða 

þekkingu. (Kjeller ofl., 2016, bls. 10)  

Shier tilgreinir ekki neikvæða þátttöku í líkaninu. Ólíkt Hart gerir Shier grein fyrir hvernig 

ferill hans tengist 12. gr. Barnasáttmálans. Hann leggur áherslu á að raunveruleg þátttaka er 

í öllum þrepum ferilsins en þátttöku sem krafist er samkvæmt Barnasáttmálanum er ekki náð 

fyrr en eftir þriðja þrep. (Parkes, 2013, bls.20-21) 

Árið 2007 setti Laura Lundy fram nýjan feril (sjá mynd 3) sem sýnir þátttöku barna og er 

sérstaklega ætlað að fanga 12. gr. Barnasáttmálans og þá aðallega þegar kemur að 
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ákvarðanatöku. Þetta nýja líkan skiptist í fjóra lykilþætti: Fyrsti þátturinn er rými, það verður 

að gefa börnum kost á að tjá sig. Annar þátturinn er rödd, það verður að auðvelda börnum að 

tjá skoðanir sínar. Þriðji þátturinn er áheyrn, það verður að hlusta á skoðanir barna. Fjórði 

þátturinn er áhrif, það verður að bregðast við skoðunum barna eins og við á. (Lundy, 2007a) 

 

 

Mynd 3: Ferill Lundy sem sýnir þátttöku barna samkvæmt 12. gr. Barnasáttmálans (Lundy, 

2007b) 

 

Ennfremur tekur líkan Lundy tillit til annarra helstu ákvæða Barnasáttmálans sem geta haft 

veruleg áhrif á að hve miklu leyti börn geta stuðlað að ákvarðanatöku. Meðal þeirra eru 2. gr. 

sem fjallar um jafnræði, 3. gr. sem snýr að því sem barninu er fyrir bestu, 5. gr sem er um 

ábyrgð foreldra og að lokum 13. gr. sem fjallar um tjáningarfrelsi. (Lundy, 2007a) Í næsta 

kafla verður farið betur yfir Barnasáttmálann og þessi þátttökuákvæði sáttmálans. 
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3.5 Samantekt 

Kaflinn fjallar um lýðræði út frá ólíkum kenningum. Beint lýðræði er sjaldgæft í nútímaríkjum 

en almennt tíðkast fulltrúalýðræði. Þó eru til leiðir sem leggja áherslu á að blanda þessum 

tveimur aðferðum saman. Þegar kemur að lýðræðisríkjum er þátttaka almennings lykilatriði. 

Kaflinn gerir grein fyrir að sveitarfélög eru talinn vera ákjósanlegur vettvangur fyrir þátttöku 

almennings. Margir fræðimenn leggja ríka áherslu á mikilvægi þess að börn taki 

raunverulega þátt í samfélaginu.  

Í kaflanum er þátttökustigi Roger Hart (1992) skoðaður. Stiginn hefur oft verið notaður til 

að greina þátttöku barna í verkefnum og er áhrifaríkt líkan á sviði þátttöku barna. Einnig er 

ferill Shier (2001) kannaður en hann lýsir þátttöku ungs fólks og býður upp á verkfæri fyrir 

stofnanir og sveitarfélög til að auka og bæta þátttöku ungs fólks. Líkan Lundy (2007b) um 

þátttöku barna einblínir sérstaklega á 12. gr. Barnasáttmálans og önnur þátttökuákvæði 

sáttmálans.  
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4 Barnasáttmálinn og þátttökuréttur 

Í þessum kafla verður byrjað á að skilgreina hugtakið barn. Þegar réttindi barna eru skoðuð 

er mikilvægt að vita hvað er átt við þegar talað er um börn. Í ritgerðinni eru börn ekki 

skilgreind út frá mismunandi aldri, nema það sé sérstaklega tekið fram, heldur er talað 

jöfnum höndum um börn, ungmenni og ungt fólk þegar um er að ræða einstaklinga yngri en 

18 ára.  

Því næst er fjallað um Barnasáttmálann, sögu hans og virkni. Barnasáttmálinn er fyrsti 

alþjóðamannréttindasamningurinn sem fjallar einungis um börn og hefur gegnt mikilvægu 

hlutverki í réttindabaráttu barna. Farið er ýtarlega yfir 12. gr. Barnasáttmálans sem varðar rétt 

barna til að láta skoðanir sínar í ljós í öllum málum er þau varða og að tekið sé réttmætt tillit 

til skoðana þeirra. Börn, bæði sem hópur og einstaklingar, eru oft útilokuð frá ákvarðanatöku 

og er því mikilvægt að hafa í boði skýra ferla sem varða þátttöku barna. Þá er farið yfir 

samband 12. gr. við aðrar greinar í sáttmálanum en lögð er áhersla á að skoða greinar 

sáttmálans heildrænt. Þar sem 12. gr. er ein af fjórum grundvallargreinum sáttmálans gegnir 

hún mikilvægu hlutverki við túlkun hans og innleiðingu. Þá verður innleiðingarferli 12. gr. 

skoðað sérstaklega. 

Í lok kaflans er fjallað um sögu Barnasáttmálans á Íslandi. Íslenska ríkið hefur verið 

skuldbundið af Barnasáttmálanum síðan árið 1992 en það var ekki fyrr en árið 2013 að 

sáttmálinn var lögfestur í heild sinni hér á landi, með lögum um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttind barnsins, nr. 19/2013. Að því búnu er skoðað hvernig almennt er staðið 

að innleiðingu Barnasáttmálans hér á landi.  

 

4.1 Hugtakið barn 

Þegar réttindi barna eru skoðuð er alltaf mikilvægt að byrja á því að skilgreina hvað er átt við 

þegar talað er um barn. Samkvæmt íslenskum lögum er barn einstaklingur sem er yngri en 

18 ára og er því ekki lögráða, sbr. 1. mgr. 3. gr. Barnaverndarlaga nr. 80/2001. Þetta er í  

samræmi við 1. gr. Barnasáttmálans þar sem barn merkir „hvern þann einstakling sem ekki 

hefur náð 18 ára aldri, nema hann nái fyrr lögræðisaldri samkvæmt lögum þeim sem hann 

lýtur“. (Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1989) 

Margt hefur breyst þegar kemur að því hvernig litið er á börn og réttindi þeirra. Á 20. öld 

átti sér stað mikil þróun í réttindamálum barna og hefur hún verið nefnd „öld barnsins“. Sú 

nafngift er ekki að ástæðulausu því að aldrei hefur verið jafnmikill gaumur gefinn að 

málefnum barna og ungmenna og á þeirri öld. (Ármann Snævarr, 1987, bls. 1)  
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Í gegnum söguna hafa fullorðnir séð börn frá mörgum sjónarhornum, allt frá því að sjá þau 

sem „litla fullorðna einstaklinga“ til þess að vera álitin eign foreldra sinna. Í sumum 

samfélögum og þá sérstaklega í Bandaríkjunum er réttur foreldra oft settur ofar réttindum 

barna. (Stahl, 2007, bls. 803) Hefð hefur verið fyrir því að meðhöndla börn eins og ósýnilega 

meðlimi samfélagsins, neita þeim um marktæka rödd og efast um trúverðugleika þeirra. 

(Parkes, 2013, bls.1) Út frá þessari hefð telur Lundy (2007a) að þegar kemur að þátttöku 

barna eigi fullorðnir það til að falla í einhverja af eftirfarandi þremur gildrum: Efast um getu 

barna eða trúa að þau skorti getu til þess að koma með marktækt inntak inn í ákvarðanatöku; 

Halda að aukið vald barna muni grafa undan valdi fullorðinna eða; Telja að þátttaka barna 

muni krefjast of mikillar vinnu sem betur mætti verja í menntun þeirra. (bls. 929-930) 

Parkes (2013) telur að aldrei ætti að líta á börn sem framtíðarþegna eða óbeina meðlimi 

samfélagsins eða út frá því hvað sé líkt eða ólíkt með þeim og fullorðnum. Það eigi heldur að 

byggja viðhorf til barna á breyttum þörfum þeirra og vaxandi getu. Ennfremur á að sjá 

bernsku sem hluta af æviskeiði einstaklings þar sem hann hefur sín réttindi en ekki einungis 

sem undanfara fullorðinsáranna. (bls.13-14)  

Hjá mörgum löndum leiddi undirritun Barnasáttmálann til endurskoðunar á hvernig litið var 

á börn og réttindi þeirra. (Hart, 1999, bls. 3) Samþykkt sáttmálans markaði upphaf á alhliða 

réttindabyggðri nálgun gagnvart börnum. Þar er litið á börn sem hluthafa réttinda frekar en 

alfarið undir vernd fullorðinna. Það hefur verið viðurkennt að Barnasáttmálinn endurspegli 

straumhvörf í viðurkenningu á börnum sem einstökum einstaklingum sem hafa mannréttindi 

og þannig hefur sáttmálinn veitt nýja sýn á börn. (Parkes, 2013, bls. 5) Þessi nýja sýn getur 

þó oft á tíðum valdið spennu á milli réttinda barna og réttinda foreldra og árekstrum þegar 

kemur að friðhelgi fjölskyldunnar. (Stahl, 2007, bls. 805) 

Þessi viðhorfsbreyting sem fylgdi Barnasáttmálanum, að líta á börn sem beina meðlimi 

samfélagsins í stað óbeinna, eykur líkurnar á því að þátttaka barna falli ekki í þá gryfju að 

flokkast sem baktjaldastjórn, skraut eða táknræn. (Hart, 1999) Þannig stuðlar þessi sýn á 

börn að því að þátttaka þeirra uppfylli ákvæðin í Barnasáttmálanum og um leið er áherslan á 

jákvæða þátttöku sem sett var fram í þátttökulíkönunum sem skoðuð voru hér að framan. Til 

að skilja þessa breytingu betur og þau áhrif sem Barnasáttmálinn hefur haft verður farið yfir 

sögu og virkni sáttmálans. 
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4.2 Saga og virkni Barnasáttmálans 

Árið 1924 var Genfaryfirlýsingin samþykkt af Þjóðabandalaginu, forvera Sameinuðu 

þjóðanna. Yfirlýsingin var byggð á stefnuyfirlýsingu alþjóðasamtaka Barnaheilla (e. Save the 

Children) og var andsvar við hörmungum fyrri heimsstyrjaldarinnar. Þetta var í fyrsta sinn 

sem sérstaða barna hlaut alþjóðlega viðurkenningu og yfirlýsingin fól í sér að vernda öll börn 

án tillits til kynþáttar, þjóðernis eða trúarskoðana. Í henni var að finna fimm meginreglur um 

verndun og velferð barna. Í kjölfar þeirra grófu mannréttindabrota sem börn urðu fyrir í seinni 

heimsstyrjöldinni jókst umræðan um mikilvægi þess að börnum yrði tryggð aukin vernd. 

Pólland átti frumkvæði að og beitti sér af krafti fyrir aukinni vernd barna sem leiddi til þess að 

árið 1959 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna yfirlýsingu um réttindi barna 

einróma. Yfirlýsingin hafði að geyma tíu meginreglur sem fjölluðu eingöngu um réttindi barna 

og byggði að hluta til á Genfaryfirlýsingunni frá 1924 og að hluta til á Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948. Í fyrsta sinn var mælt fyrir um borgaraleg réttindi 

barnsins. (Barnaheill ofl., e.d.; Þórhildur Líndal, 2007b, bls. 6)  

Hvorki Genfaryfirlýsingin né yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins voru 

bindandi að þjóðarétti en flest ríki voru sammála um nauðsyn þess að veita börnum víðtækari 

réttindi og þróa réttindi barna á alþjóðlegum vettvangi enn frekar. Þá var hafist handa við að 

undirbúa sérstakan þjóðréttarsamning um réttindi barna árið 1979. Barnasáttmálinn var 

lagður fyrir og samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 20. nóvember árið 

1989. (Barnaheill ofl., e.d.) Tæpu ári síðar hafði sáttmálinn verið fullgiltur af 20 löndum. 

Enginn annar sérhæfður mannréttindasamningur Sameinuðu þjóðanna hafði verið 

samþykktur jafn hratt og með jafn augljósum áhuga. Það er áhrifaríkt hversu hröð og útbreidd 

staðfestingin á samningnum var. (LeBlanc, 1995, bls. xi) Í dag hafa öll aðildarríki Sameinuðu 

þjóðanna fullgilt Barnasáttmálann fyrir utan Bandaríkin. (United Nations Treaty Collection, 

e.d.)  

Barnasáttmálinn er eini alþjóðasamningurinn sem fjallar eingöngu um börn og er 

skuldbindandi samkomulag milli aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna um sérstök réttindi barna. 

(Þórhildur Líndal, 2007b, bls. 8) Markmið sáttmálans eru fólgin í þremur einkunnarorðum 

sem kallast p-in þrjú á ensku og eru: Umhyggja, vernd og þátttaka (e. provision, protection 

and participation) og endurspeglast þau í greinum sáttmálans. (Þórhildur Líndal, 2007b, bls. 

9) Sáttmálinn hefur að geyma 54 ákvæði auk ýtarlegs inngangs. Þar af fjalla 41 greinar um 

hvaða réttindi öll börn skuli njóta en hinar 13 greinarnar fjalla um hvernig samningnum skuli 

framfylgt. Mikilvægt er að skoða þessi ákvæði samningsins og lesa hann og túlka í 

samhengi. (Umboðsmaður barna, e.d.-a) 

Barnasáttmálinn kveður á um vernd tiltekinna grundvallarmannréttinda barna, svo sem rétt 

til lífs, friðhelgi, fjölskyldu- og einkalífs, félaga-, skoðana-, tjáningar- og trúfrelsis. Þá leggur 
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hann skyldur á aðildarríki að grípa til aðgerða til að tryggja velferð barna, meðal annars á 

sviði mennta-, heilbrigðis- og félagsmála. (Umboðsmaður barna, e.d.-a) Samkvæmt 

sáttmálanum eiga aðildarríki að kynna efni hans með virkum hætti bæði fyrir börnum og 

fullorðnum sem er mikilvæg forsenda þess að borgararnir geti veitt stjórnvöldum virkt aðhald. 

(Umboðsmaður barna, e.d.-a) 

Svokölluð barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur það verkefni að fylgjast með 

hvernig Barnasáttmálanum er framfylgt í hverju aðaldarríki fyrir sig og koma með tillögur til 

úrbóta. Eftir það á ríkisvaldið að miðla athugasemdum nefndarinnar til almennings og skapa 

grundvöll fyrir umræður um hvernig bæta megi líf barna. (Þórhildur Líndal, 2007a, bls. 6) 

Hlutverk barnaréttarnefndar, skyldur aðildarríkjanna gagnvart nefndinni og hvernig 

samningnum skuli framfylgt er lýst í öðrum hluta Barnasáttmálans. Í 2. mgr. 43. gr. segir að í 

nefndinni skuli eiga sæti tíu sérfræðingar sem eru viðurkenndir fyrir hæfni á því sviði sem 

Barnasáttmálinn tekur til. Samkvæmt 44. gr. Barnasáttmálans á hvert aðildarríki að skila 

reglulega inn skýrslu um framkvæmd sáttmálans til barnaréttarnefndar. Aðildarríki skilar inn 

frumskýrslu til nefndarinnar tveimur árum eftir fullgildingu sáttmálans og eftir það 

reglubundnum skýrslum á fimm ára fresti. (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins, 1989) 

Samkvæmt Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna flokkast greinar númer 2, 3, 6 og 12 

sem grundvallarreglur. Þessar fjórar reglur binda saman ólík ákvæði Barnasáttmálans. Þær 

eru eftirfarandi:  

2. gr er jafnræðisreglan þar sem kveðið er á um að aðildarríki skulu tryggja hverju barni 

innan sinnar lögsögu þau réttindi sem kveðið er um í sáttmálanum án „tillits til kynþáttar, 

litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna 

með tillits til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra 

aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns“.  

3. gr. fjallar um það sem barninu er fyrir bestu og segir að allar ákvarðanir eða ráðstafanir 

yfirvalda er varða börn skulu byggðar á því sem er börnum fyrir bestu.  

6. gr. fjallar um rétt barna til lífs og þroska og að sérhvert barn eigi meðfæddan rétt til lífs 

og skulu aðildarríki tryggja að það megi lifa og þroskast.  

12. gr. er um rétt barna til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif og að réttmætt 

tillit sé tekið til skoðana þeirra. (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1989) 

Þessar grundvallarreglur eru þau gildi sem eiga að vera leiðbeinandi um hvernig réttindi 

sem Barnasáttmálinn kveður á um eru virt og tryggð og leika lykilhlutverk í skilvirkri 

framkvæmd sáttmálans. (Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 17) 
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Þegar ríki fullgildir Barnasáttmálann skuldbindur það sig að þjóðarétti til að virða og 

uppfylla ákvæði sáttmálans. Næsta skref fyrir ríki eftir fullgildingu er að lögfesta sáttmálann 

en það þýðir að sáttmálinn verði hluti af löggjöf ríkisins. (Þórhildur Líndal, 2007a, bls. 8) 

Síðasta skrefið er svo að innleiða sáttmálann en það þýðir að koma sáttmálanum í 

framkvæmd. Þegar kemur að innleiðingu sáttmálans eru þessar fjórar ofangreindar 

grundvallarreglur hryggsúla ferlisins. 

Ríki er frjálst að ákveða tíma og eðli þeirra ráðstafana sem innleiðing hefur í för með sér. 

Þó er frelsi þess takmarkað, en samkvæmt 4. gr. skulu aðildarríki: 

 

Gera allar viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu, svo og á öðrum vettvangi, til 

að réttindi þau, sem viðurkennd eru í samningi þessum, komi til framkvæmda. Hvað 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi snertir skulu aðildarríki gera slíkar ráðstafanir 

að því marki sem þau framast hafa bolmagn til, og með alþjóðlegri samvinnu þar sem þörf 

krefur. (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1989) 

 

Í þessari viðleitni, verður ríkið alltaf að taka mið af hvað sé barninu fyrir bestu eins og er 

fjallað um í 3. gr. Barnasáttmálans. Þá er tilkynningarskylda í gegnum skýrslur leið til að efla 

innleiðingu og meta framfarir hvers aðildarríkis. („United Nations“, 1997, bls. 394)  

Barnasáttmálinn tryggir börnum rétt til þess að láta í ljós skoðanir sínar á öllum málum 

sem þau varða með einum eða öðrum hætti. (Umboðsmaður barna, e.d.-b) Þátttaka barna 

hefur orðið ómissandi þáttur í réttindabaráttu barna og gefur þeim möguleika á tjá sig beint í 

málefnum sem snerta þau. (Lucker-Babel, 1995, bls. 391) Í lýðræðislegu samfélagi er réttur 

barna til að hafa rödd og áhrif grundvallarréttindi sem öll börn eiga. Börn eru viðkvæmari 

hópur en fullorðnir og eiga ekki jafnauðvelt með að hafa áhrif á nánasta umhverfi sitt og 

fullorðnir. 

 

4.3 Um 12. gr. Barnasáttmálans 

Samkvæmt 1. mgr. 12. gr. skulu aðildarríki „tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir 

rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varðar, og skal tekið réttmætt tillit til 

skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska“. (Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, 1989) Til að átta sig betur á þessu ákvæði er gott að skoða merkingu 

greinarinnar betur. Fyrst í textanum stendur að þessi réttur sé fyrir barn sem „myndað getur 

eigin skoðanir“. Ekkert aldurstakmark er sett í sambandi við þessi réttindi þar sem vitað er að 

börn geta myndað sér skoðun mjög snemma á lífsleiðinni. Þetta þýðir að aðildarríki verða að 

ganga út frá þeirri forsendu að börn hafi getu til að mynda skoðanir og viðurkenna að þau 

hafi rétt til að tjá þær. (Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 9) Í Almennu áliti nr. 7 (2005) er einnig 



  

29 

lögð áhersla á að sáttmálinn krefjist þess að börn, þar á meðal þau yngstu, skulu vera virt 

sem einstaklingar með sín eigin réttindi. 

Næst er greint frá að börn hafi „rétt til að láta þær frjálslega í ljós“. „Frjálslega“ merkir að 

börn geti valið hvort þau vilji nýta rétt sinn til að tjá sig og að ekki megi beita börn þrýstingi 

eða hafa áhrif á þau. Börn hafa bæði rétt til að tjá sínar skoðanir eða sleppa því. Í 

framkvæmd krefst réttur barna til að tjá sig þess að þau fái allar upplýsingar um málefnið, 

valkosti sem eru í boði og mögulegar ákvarðanir sem taka skal og afleiðingar þeirra. Þeir 

sem eru ábyrgir fyrir að hlusta á börn eru einnig ábyrgir fyrir þessum skilyrðum. Þessi réttur til 

upplýsinga er nauðsynlegur, vegna þess að hann er forsenda fyrir upplýstum ákvörðunum 

barna. Þannig verður ríki að tryggja að börn fái allar nauðsynlegar upplýsingar og ráðgjöf til 

að taka ákvörðun í ljósi þess sem er best fyrir barnið. (Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 10) 

Skylda hvílir á yfirvöldum að tryggja börnum raunveruleg tækifæri til að taka þátt í 

ákvörðunum sem þau varða á þeirra eigin forsendum. (Þórhildur Líndal, 2007b, bls. 22) 

Sá hluti málsgreinarinnar sem næst verður skýrður hljóðar svo: „Í öllum málum sem það 

varðar“. Börn verða að fá að tjá sig ef málið sem er til umfjöllunar hefur áhrif á þau. Þessi 

grundvallarskilyrði þarf að virða og skilja. (Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 10) Rétturinn nær 

því ekki einungis til persónulegra málefna barna heldur nær hann einnig til þátttöku í 

ákvörðunum sem teknar eru í samfélaginu bæði á innlendum og alþjóðlegum vettvangi. 

(Parkes, 2013, bls.181; Þórhildur Líndal, 2007b, bls. 16) 

Síðasti hluti 1. mgr. 12. gr. er ekki síður mikilvægur en hann gerir kröfu til þess að börn 

eigi rétt á að „réttmætt tillit tekið til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska“. Það 

er ekki nóg að börn hafi rétt til að tjá sig heldur verður að hlusta á skoðanir þeirra og gefa 

þeim vægi. Síðasta setningin á sér tilvísun til 5. og 14. gr. Barnasáttmálans þar sem talað er 

um „vaxandi getu“ barna og leggur þannig áherslu á nauðsyn þess að virða að börn þrói getu 

til ákvarðanatöku. (Hodgkin og Newell, 2007, bls. 148) 

Þó að hugtakið „þátttaka“ sé ekki beint í texta greinarinnar hefur þetta hugtak þróast með 

greininni. Orðið þátttaka er nú almennt notað til að lýsa áframhaldandi ferli sem felur í sér 

upplýsinga- og skoðanaskipti milli barna og fullorðinna byggt á gagnkvæmri virðingu, þar 

sem börn eru upplýst um hvernig skoðanir þeirra og fullorðinna eru teknar með í reikninginn 

og móta niðurstöður slíkra ferla. (Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 5)  

Hinsvegar hafa í seinni tíð komið upp mismunandi álit um hvað telst þátttaka barna sem 

sýnir fram á þann fjölbreytileika sem hugtakið þátttaka inniheldur. Sumir fræðimenn eru 

þeirrar skoðunar að þátttaka barna sé tilfærslumarkmið sem er lýst með ýmsum hætti en ekki 

gefin ákveðin skilgreining. Engu að síður hefur það verið viðurkennt að orðið þátttaka vísi til 

ákveðinna þátta, þar á meðal jafnræðis, lýðræðis, opinna skoðanaskipta og valdeflingar. 

(Parkes, 2013, bls.14)  
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4.3.1 Mikilvægi greinarinnar 

Samkvæmt Shier (2001) er rétturinn sem 12. gr Barnasáttmálans veitir oft sniðgenginn á 

nánast öllum sviðum málefna barna. (bls. 108) Á sama tíma er greinin talin vera eitt 

mikilvægasta ákvæði Barnasáttmálans þar sem hún gefur börnum leið til að geta notið allra 

annarra réttinda í sáttmálanum. (Parkes, 2013, bls. 5) Á undanförnum áratugum hefur 

hugmyndin um réttindi barna til að tjá sig í öllum málefnum sem þau varða orðið miðpunktur í 

alþjóðlegri umræðu um réttindi barna. (Muscorft, 2000, bls. 29)  

Með tilkomu 12. gr. er börnum í fyrsta sinn í alþjóðlegum sáttmála fenginn réttur til að taka 

þátt og tjá sig í málefnum sem þau varða. Eins og áður er rakið braut þetta nýja viðhorf sem 

kom fram í Barnasáttmálanum að mörgu leyti í bága við hefðbundna afstöðu fullorðinna til 

barna. Sumir sérfræðingar sáu það sem tískufyrirbrigði eða óþarfa ábyrgð sem lögð væri á 

börn á meðan aðrir töldu það benda til efasemda varðandi vinnu fullorðinna. Þá voru ýmsir á 

þeirri skoðun að þessi réttur barna myndi skerða rétt foreldra. Í mörgum samfélögum þar sem 

engin hefð var fyrir að hlusta á börn eða meta skoðanir þeirra reyndist þetta erfitt markmið. 

Einnig hefur stundum reynst erfitt að koma í veg fyrir táknræna þátttöku. Barnasáttmálinn 

hafnar viðhorfum sem þessum og samkvæmt honum þarf vinna gegn slíkum viðhorfum með 

markvissum hætti og stuðla að getu og hæfileika barna til virkrar þátttöku í samfélaginu. 

(Muscorft, 2000, bls. 29; Umboðsmaður barna, 2003, bls. 4)  

Staðreyndin er sú að börn hafa góðar hugmyndir og geta hugsað um það sem fullorðnir 

hugsa alla jafnan ekki um. Einnig hafa tilraunir og verkefni á innlendum og alþjóðlegum 

vettvangi sýnt að með þátttöku barna hagnist allt samfélagið á því í kjölfarið. (Muscorft, 2000, 

bls. 29) Þannig að með því að útiloka þátttöku barna er ekki einungis verið að brjóta á 

réttindum þeirra heldur er verið að sóa auðlind.  

Kostir við þátttöku eru margþættir og hafa Kjeller ofl. (2016) nefnt fimm kosti sem standa 

upp úr. Í fyrsta lagi leiðir þátttaka barna til betri ákvarðana. Virk þátttaka gefur af sér 

upplýstari ákvarðanir með betri innsýn inn í líf barna. Í öðru lagi að með þátttöku verði börn 

meðvituð um réttindi sín og fái þannig tækifæri til að standa vörð um og beita sér fyrir eigin 

réttindum. Í þriðja lagi veitir eiginlegt þátttökuferli börnum færni, þekkingu, hæfni og 

sjálfstraust. Í fjórða lagi stuðlar þátttaka að góðum stjórnarháttum og er mikilvægur hluti þess 

að byggja upp trúverðugleika og auka gagnsæi. Að lokum er það sjónarmið barna. Fullorðnir 

telja oft að reynsla þeirra og þekking feli í sér sjónarmið barna en eina leiðin til að fá það fram 

er að hlusta á börn. Fullorðnir geta haft barnvænt sjónarmið en börn sjálf hafa sjónarhorn 

barna. Með virkri þátttöku fá börn tækifæri og þar með vald til að gegna mikilvægu hlutverki í 

eigin lífi og í samfélaginu. Til að börn geti tekið virkan þátt verður að gefa þeim rétt verkfæri, 

svo sem fræðslu og aðgang að réttindum sínum. (bls. 8) 
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Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur ætíð lagt þunga áherslu á mikilvægi 12. gr. 

sem grundvallarreglu varðandi alla framkvæmd og túlkun Barnasáttmálans. Greinin leggur 

ekki bara grunninn að rétti barna til að taka þátt heldur er hún kjarni þess að hægt sé að 

innleiða öll borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi sem tilheyra börnum. Í raun er markmið 

hennar að hvetja aðildarríki til að skapa tækifæri fyrir börn til að skilja og beita lýðræðislegri 

nálgun á öllum sviðum lífs þeirra. (Parkes, 2013, bls.39) Þetta má sjá betur með því að 

skoða tengsl 12. gr. við önnur ákvæði sáttmálans sem gert verður hér á eftir. 

 

4.3.2 Tengsl 12. gr. við önnur ákvæði sáttmálans 

Ákvæði í Barnasáttmálanum sem tengjast þátttöku barna er að finna í greinum númer 12 til 

17. (Parkes, 2013, bls. 39) Eins og að framan greinir er 12. gr. ein af fjórum 

grundvallarreglum Barnasáttmálans. Vegna stöðu hennar sem grundvallarregla þarf að horfa 

til hennar við framkvæmd allra réttinda sem fjallað er um í sáttmálanum. Innbyrðis tengist 12. 

gr. við hinar þrjár grundvallarreglur sáttmálans sem voru taldar upp hér að ofan. (Almennt álit 

nr. 12, 2009, bls. 17)  

Jafnræðisreglan í 2. gr. sáttmálans kveður á um að aðildarríki eigi að tryggja hverju barni 

innan lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið er á um í Barnasáttmálanum og gera viðeigandi 

ráðstafanir til að tryggja að hvert barn geti nýtt sér þennan rétt án nokkurrar mismununar. 

Sérstaklega verður að huga að stöðu barna sem tilheyra einhverjum öðrum minnihlutahópi 

eða eru í viðkvæmri stöðu og tryggja þátttöku þeirra á jafnréttisgrundvelli við öll önnur börn. 

Greinar númer 2 og 12 eru gott dæmi um innbyrðis tengsl milli greina sáttmálans því þær 

tryggja að sjónarmið allra barna séu virt óháð aðstæðum þeirra. (Almennt álit nr. 12, 2009, 

bls. 18-19)  

Sterk tengsl eru á milli 12. gr. og 3. gr. en þegar meta á hvað sé börnum fyrir bestu verður 

að taka með í reikninginn rétt barna til að tjá skoðanir sínar óhindrað og geta komið 

skoðunum sínum á framfæri í öllum málum sem hafa áhrif á þau. Það er ekki hægt að beita 

3. gr. sáttmálans með réttum hætti ef skilyrði 12. gr. eru ekki uppfyllt. Á sama hátt styrkir 3. 

gr. virkni 12 gr. með því að stuðla að börn séu höfð í lykilhlutverki í öllum ákvörðunum sem 

hafa áhrif á líf þeirra. (Almennt álit nr. 14, 2013, bls. 11) Barnaréttarnefnd hefur ítrekað að 

ekki sé hægt að meta hvað sé börnum fyrir bestu án þess að hlusta á skoðanir og reynslu 

barna sjálfra. Sáttmálinn skyldar aðildarríki til að tryggja hagsmuni barna í öllum aðgerðum 

þar sem börn tjá sig. Þetta á einnig við um hagsmuni barna sem hóps. (Almennt álit nr. 12, 

2009, bls. 17-18) Þessi ákvæði fela í sér málsmeðferðarreglur sem opinberum aðilum er skylt 

að fylgja áður en þeir taka ákvarðanir sem varða börn. Því miður er það afar misjafnt í 
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framkvæmd hvort og þá að hvaða leyti hugað er að þessum reglum. (Umboðsmaður barna, 

2016a) 

Ákvæði 6. gr. leggur skyldu á aðildarríki að tryggja til hins ýtrasta líf, afkomu og þroska 

barna. Barnaréttarnefnd hefur ítrekað mikilvægi þess að efla tækifæri barna til að tjá skoðanir 

sínar því þátttaka barna sé leið sem styrkir persónuleika og eykur þroska barna í samræmi 

við 6. gr. sáttmálans. (Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 19) 

Það eru ekki einungis grundvallarreglurnar sem þarf að horfa til í tengslum við þátttökurétt 

barna. Einnig er 12. gr. nátengd greinum sem tengjast borgaralegum réttindum, einkum 13. 

gr. sem fjallar um tjáningarfrelsi og 17. gr. um aðgang að upplýsingum. Þessar greinar eru 

mikilvægar forsendur fyrir skilvirkri nýtingu á réttinum til að tjá sig. Þessar greinar koma inn á 

það að börn eru þátttakendur samkvæmt lögum og ásamt 12. gr. tilgreina þær að börn eigi 

rétt á að nýta sér þessi réttindi í eigin þágu. (Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 17) 

Ákvæði 13. gr. leggur skyldu á aðildarríki að veita börnum rétt til að tjá sig og fá aðgang 

að upplýsingum og opinberri umræðu. Sterk tengsl eru á milli 12. gr. og 13. gr. en þær útfæra 

mimunandi réttindi. Til dæmis er tjáningarfrelsi sem kveðið er á um í 13. gr. oft ruglað saman 

við rétt barna sem 12. gr. kveður um. Aðildarríki eru skuldbundin samkvæmt 12. gr. að kynna 

lagaramma og leiðir til að auðvelda virka þátttöku barna í öllum aðgerðum og ákvarðanatöku 

sem hefur áhrif á börn. Tjáningarfrelsisákvæðið í 13. gr. krefst ekki slíkrar skuldbindingar á 

ríkið en leggur áherslu á að það skapi börnum umhverfi sem ber virðingu fyrir rétti þeirra til 

að tjá skoðanir sínar. (Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 19-20) 

Réttur barns til upplýsinga í samræmi við 17. gr. er að miklu leyti forsenda þess að réttur 

til að tjá skoðanir sínar sé framkvæmdur á skilvirkan hátt. Börn þurfa aðgang að upplýsingum 

í formi sem hæfir aldri þeirra og getu í öllum málum sem þau varða. Þetta á við um allar 

upplýsingar, til að mynda um réttindi þeirra, málsmeðferð, löggjöf, reglugerðir og stefnur, 

staðbundna þjónustu og kæru- og kvartanaleiðir. (Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 19-20) 

Gildissvið 12. gr. Barnasáttmálans er víkkað frekar út með 14. gr. sem kveður á um rétt 

barna til frjálsrar hugsunar, sannfæringar og trúar og 15. gr. sem fjallar um félagafrelsi barna 

og frelsi til að koma saman með friðsömum hætti. Þessi réttindi koma á fót vettvangi fyrir 

börn til að tjá skoðanir sínar frjálslega en skyldar þau ekki til þess. (Sáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, 1989) Félagafrelsi felst í því að börnum er heimilt að stofna og 

ganga í félög, ef reglur félagsins leyfa. (Umboðsmaður barna, 2010) 

Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að 12. gr. Barnasáttmálans stendur svo sannarlega ekki 

ein og er nátengd öðrum greinum sáttmálans. Saman stuðla þær að því að tryggja börnum 

rétt til að tjá skoðanir sínar og að réttmætt tillit verði tekið til þeirra. Í framkvæmd eru börn 

háð fullorðnum til þess að fá réttindi sín samkvæmt 12. gr. Barnasáttmálans. Ástæða þess er 

sú að börn lúta handleiðslu foreldra sinna, samanber 5. gr. sáttmálans. Sú grein segir að 
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aðildarríki skuli virða ábyrgð, réttindi og skyldur foreldra eða lögráðamanna til að veita barni 

„tilhlýðilega leiðsögn og handleiðslu í samræmi við vaxandi þroska þess er það beitir 

réttindum þeim sem viðurkennd eru í samningi þessum“. Þar af leiðandi, hafa börn rétt til 

þess að fá leiðsögn sem bætir upp skort á þekkingu, reynslu og skilningi þeirra. Tenging 12. 

gr og 5. gr. er sérstaklega mikilvæg þar sem hún sýnir að mikilvægt er að leiðbeiningar sem 

foreldrar gefa taki mið af þroska og getu barna. (Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 17-21) 

Ennfremur er 12. gr. tengd öllum greinum samningsins þar sem þær geta ekki verið að fullu 

innleiddar ef börn eru ekki virt sem einstaklingar með sitt eigið álit og sín eigin réttindi. 

(Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 17) Þátttaka barna er mikilvægt tæki til að efla félagslegar og 

efnahagslegar aðstæður barna og það hefur verið viðurkennt að þátttaka leiðir til aukinnar 

uppfyllingar á öðrum réttindum barna og að það eykur vöxt barna og þroska. (Parkes, 2013, 

bls. 6 og 13-14) Frá gildistöku Barnasáttmálans árið 1989 hefur mikill árangur náðst varðandi 

innleiðingu 12. gr. bæði á landsvísu og á alþjóðavettvangi við að þróa löggjafir, stefnur og 

aðferðir sem stuðla að framkvæmd greinarinnar. (Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 5) Hér verður 

innleiðing greinarinnar skoðuð nánar. 

 

4.3.3 Innleiðing 12. gr. 

Til þess að hægt sé að innleiða Barnasáttmálann þurfa börn að vera viðurkennd og að fullu 

virt sem einstaklingar með réttindi. (Stahl, 2007, bls. 805) Barnaréttarnefnd Sameinuðu 

þjóðanna leggur áherslu á að ekki sé nóg að löggjöfin breytist til að innleiða sáttmálann 

heldur verða börn að vera meðvituð um rétt sinn og verða aðildarríki að þróa kerfisbundna 

aðferð til að auka vitund almennings um réttindi barna til þátttöku og þá sérstaklega hjá 

sveitarfélögum. (Hodgkin og Newell, 2007, bls. 152 og 161) Þó að það sé mikilvægt að 

innleiða allan sáttmálann er sérstök áhersla lögð á almennar meginreglur hans og þar á 

meðal 12. gr. (Almennt álit nr. 5, 2003) Mikilvægi 12. gr. sem meginreglu hefur þó lítið að 

segja nema hún sé í raun innleidd á innlendum vettvangi. 

Í júlí 2009 gaf barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna út Almennt álit nr. 12 sem inniheldur 

nánari greiningu á 12. gr. og leiðbeiningar við að innleiða greinina. Áður en Almennt álit nr. 

12 kom út höfðu aðildarríki engar frekari leiðbeiningar um hvernig túlka ætti og framkvæma 

ákvæðið. Niðurstaðan var því sú að það var mismunandi hvernig ákvæðið var framkvæmt í 

heiminum og í sumum tilfellum var það aðeins til málamynda. (Parkes, 2013, bls. 45) 

Ennþá eru margar hindranir til staðar sem hamla því að réttur barna til að tjá sig geti verið 

innleiddur á áhrifaríkan hátt og er það að mestu vegna þess hversu krefjandi í eðli sínu þessi 

réttur er. (Parkes, 2013, bls. 45) Með 12. gr. Barnasáttmálans eru lagðar strangar 

skuldbindingar á aðildarríki að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir svo að þessi réttur verði 
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innleiddur fyrir öll börn. Þessi skylda inniheldur tvo meginþætti sem eru annarsvegar að 

tryggja að það sé til kerfi þar sem skoðanir barna í öllum málefnum sem það snertir geti farið 

fram áður en ákvarðanir eru teknar í þessum málum og hinsvegar að réttmætt tillit sé tekið til 

skoðana þeirra. (Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 8)  

Eins og getið var að ofan gerir 4. gr. Barnasáttmálans grein fyrir skyldum aðildarríkjanna 

varðandi innleiðinguna á sáttmálanum. Til að uppfylla ofangreint ákvæði þegar kemur að 12. 

gr. telur barnaréttarnefnd að aðildarríki eigi að tileinka sér eftirfarandi fimm aðgerðir. 

Aðildarríki þurfa að endurskoða og draga til baka yfirlýsingar og lög sem eru takmarkandi 

samanber 12. gr. sáttmálans; Koma á fót sjálfstæðri mannréttindastofnun sem fer með 

umboð fyrir breitt svið réttinda barna; Veita þjálfun í að framkvæma 12. gr. fyrir alla 

sérfræðinga sem vinna með og fyrir börn; Tryggja viðeigandi skilyrði til að styðja börn í að tjá 

skoðanir sínar og að þeim sé gefin réttmætt tilliti og; Berjast gegn neikvæðu viðhorfi sem 

hindrar fulla framkvæmd á rétti barna til að tjá sig (Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 14) Ásamt 

þessu verður að takast á við lagalegar, pólitískar, efnahagslegar, félagslegar og 

menningarlegar hindranir sem koma í veg fyrir tækifæri barna til að tjá sig og aðgengi þeirra 

að þátttöku í öllum málum sem þau snerta. (bls. 26-28) 

Þegar kemur að ferlum sem snúa að þátttöku barna verða að vera til staðar eftirfarandi 

níu þættir samkvæmt barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna. Í fyrsta lagi, verður að ríkja 

gagnsæi og börn þurfa að vera að fullu upplýst um rétt sinn samkvæmt 12. gr. sáttmálans. Í 

öðru lagi, verður þátttaka að vera sjálfboðin og eiga börn aldrei að vera þvinguð til að tjá 

skoðanir sínar. Í þriðja lagi, þurfa skoðanir barna að vera meðhöndlaðar með virðingu og 

þeim gefin tækifæri til að koma með frumkvæði að hugmyndum. Í fjórða lagi, verða börn að 

hafa þekkingu á málefnum sem þau tjá sig um, annað hvort í gegnum fræðslu eða útfrá eigin 

reynslu. Í fimmta lagi, þarf umhverfi að vera barnvænt, vinnuaðferðirnar sem eru notaðar að 

vera aðlagaðar að getu barna og nægur tími og fjármagn skal vera aðgengilegt til að tryggja 

að börn séu nægilega vel undirbúin. Í sjötta lagi, þarf þátttaka að vera án aðgreiningar og 

skapa tækifæri fyrir börn sem eru á jaðrinum, þar sem börn eru ekki einsleitur hópur þarf 

þátttaka að innihalda jöfn tækifæri fyrir alla. Í sjöunda lagi, þurfa fullorðnir undirbúning, 

fræðslu og stuðning sem auðveldar þátttöku barna á áhrifaríkan hátt. Í áttunda lagi, bera 

fullorðnir ábyrgð á að lágmarka neikvæða afleiðingu vegna þátttöku barna. Í níunda lagi, eiga 

börn rétt á að fá skýra endurgjöf á hvernig þátttaka þeirra er notuð og hefur áhrif á útkomu 

sem og tækifæri til að fylgja eftir verkefnum. (Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 29-31) 

Þessir níu þættir sýna að við innleiðingu 12. gr. er mikilvægt að forðast að þátttaka og 

samráð við börn verði einungis táknræn. Ef samráð við börn á að hafa þýðingu þarf 

stjórnsýslan og öll gögn að vera aðgengileg. Að hlusta á börn er tiltölulega auðvelt en að taka 

tillit til þeirra sjónarmiða krefst alvörubreytinga. Það að hlustað sé á börn ætti ekki að vera 



  

35 

markmið í sjálfu sér, heldur aðferð sem ríkið notar í samskiptum sínum við börn og í öllum 

aðgerðum sem koma að börnum. (Almennt álit nr. 5, 2003) 

Til þess að aðildarríki geti innleitt 12. gr. með fullnægjandi hætti er ekki nóg að stjórnvöld 

styðjist bara við ein samtök eða ráð þegar kemur að þátttöku barna, þó það sé gott fyrsta 

skref í innleiðingarferli. Á fyrstu árum eftir að 12. gr. hefur verið innleidd er oft áberandi að 

eitthvert ráð sé í fararbroddi fyrir virkri þátttöku barna. Mikilvægt er að stjórnvöld þrói bein 

tengsl við börn sem hafa beina tengingu við ákveðið málefni og er það í þágu bæði 

stjórnvalda og barna. Þá má nefna börn sem hafa reynslu af réttarkerfinu geta komið með 

tillögur um umbætur á lögum á því sviði, eða kjörbörn og ættleidd börn lagt fram tillögur um 

ættleiðingarlög og stefnur. (Almennt álit nr. 5, 2003) 

Að auki hefur barnaréttarnefnd hvatt aðildarríki til að taka tillit til þátttöku barna í 

fjárveitingum og bjóða upp á leiðir sem auðvelda þátttöku barna. Nefndin mælir ennfremur 

með að börn og ungmenni verði höfð með í innleiðingarferlinu á sáttmálanum þar sem þau 

eru hagsmunaaðilar og að slíkt opið samráð á að tryggja að innleiðingin sé á forsendum 

barna. (Nefnd Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 2006) 

Eins og sjá má að ofan er innleiðing ákvæða 12. gr. krefjandi og hafa skýrslur aðildarríkja 

rakið opinskátt vandamál við innleiðingu 12. gr. sem skapast hjá samfélaginu, fjölskyldunni 

og einkaaðilum. Hægt er að færa rök fyrir að það sé vegna þeirrar sýnar fullorðinna að börn 

séu ófær um að skilja og taka ákvarðanir um mál sem varða líf þeirra. Lýst hefur verið yfir 

áhyggjum af takmarkaðri virðingu fyrir skoðunum barna, sem er afleiðing siða og venja í 

samfélögum. (Parkes, 2013, bls.63)  

 

4.4 Barnasáttmálinn á Íslandi 

Barnasáttmálinn var undirritaður á Íslandi, þann 26. janúar 1990 og var Ísland þá eitt af 59 

ríkjum sem skrifuðu undir samninginn í fyrsta sinn. („United Nations”, e.d.) Barnasáttmálinn 

var síðan fullgiltur á Íslandi árið 1992. Við það má bæta að öll Norðurlöndin hafa fullgilt 

Barnasáttmálann. (Kjeller ofl., 2016, bls. 11) Með þessari ákvörðun skuldbatt íslenska ríkið 

sig að þjóðarétti til að uppfylla ákvæði sáttmálans en samkvæmt íslenskum rétti fá alþjóðlegir 

samningar sem eru fullgiltir ekki sjálfkrafa lagagildi. (Þórhildur Líndal, 2007a, bls. 8) 

Barnasáttmálinn var loks lögfestur á Íslandi 23 árum eftir undirskrift eða árið 2013. Það var 

gert með lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.19/2013 og 

öðlaðist Barnasáttmálinn með því lagalegt gildi á Íslandi. Vert er að nefna að fram að 

lögfestingu var sjaldan vitnað í ákvæði hans við úrlausn mála hjá stjórnvöldum og dómstólum 

og eru jafnvel dæmi um að dómar hafi beinlínis verið í andstöðu við ákvæði hans. 
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(Umboðsmaður barna, e.d.-a) Lögfesting Barnasáttmálans tryggir að honum verði í auknum 

mæli beitt í framkvæmd og hafi þannig bein réttaráhrif.  

Ríkisvaldið ber formlega ábyrgð á að innleiða ákvæði Barnasáttmálans. Íslensk stjórnvöld 

eiga enn eftir að setja sér stefnu um hvernig eigi að framfylgja Barnasáttmálanum hér á landi. 

(Guðrún Hálfdánardóttir, 2015) Þá má nefna að frá gildistöku Barnasáttmálans hér á landi 

hefur honum ekki verið gert hátt undir höfði hvorki innan stjórnsýslu ríkisins né sveitarfélaga. 

(Umsögn UNICEF á Íslandi, 2016)  

Þó að ríkið beri frumábyrgð á innleiðingu Barnasáttmálans er ekki hægt að innleiða hann 

að fullu inn í íslenskt samfélag nema í samstarfi við sveitarfélög landsins þar sem þau sjá um 

meirihluta af þjónustu við börn sem hefur bein áhrif á daglegt líf þeirra. (Barnvæn 

sveitarfélög, e.d.) Það sem framkvæmt hefur verið á Íslandi í sambandi við innleiðingu 

Barnasáttmálans er að UNICEF á Íslandi og umboðsmaður barna fengu styrk frá Velferðar- 

og þáverandi Innanríkisráðuneyti1 til að hefja vinnu við gerð verkfærakistu um innleiðingu 

Barnasáttmálans fyrir sveitarfélög og kallast hún Barnvæn sveitarfélög. Verkfærakistan er 

hugsuð sem leið til að gera sem flestum sveitarfélögum kleift að innleiða Barnasáttmálann 

með markvissum hætti. (UNICEF á Íslandi, 2016, bls. 5) Þar sem þetta er eina leiðsögnin um 

innleiðingu sáttmálans hér á Íslandi verður framangreind verkfærakista skoðuð betur í næsta 

kafla. 

Í viðtali við Elísabetu Gísladóttur hjá umboðsmanni barna kemur fram að það sé  

 

mikilvægt að muna að frumábyrgðin á innleiðingu sáttmálans liggur hjá ríkinu og það geti ekki 

falið sig á bak við það að sveitarfélögin geri allt. Því ef sveitarfélögin eru ekki að standa sig 

þá ber ríkið ábyrgð á því að hafa eftirlit og grípa inní. Ég held að ríkið og sveitarfélögin verði 

að vinna saman.  

 

Þá bætir hún við að umboðsmaður barna hefur oft bent á það að ef ríkið ætlar að færa 

ábyrgð yfir á sveitarfélögin þá verður líka að fylgja fjármagn. (Viðtal við Elísabetu Gísladóttur, 

10. apríl 2017)  

Stefnumótun Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 2014-2018 nefnir innleiðingu 

sáttmálans en þar er kveðið á um í grein 3.3.41. að: „Sambandið skal beita sér fyrir því að 

sveitarfélög fái stuðning til aðgerða vegna lögfestingar Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna“. 

Samkvæmt Hjördísi Evu Þórðardóttur réttindafræðslufulltrúa UNICEF á Íslandi er það stórt 

vandamál að ekkert fjármagn hafi verið sett í málefnið að öðru leyti en að útbúa 

verkfærakistu fyrir Barnvæn sveitarfélög. Til að mynda þurfi að aðstoða sveitarfélög við 

innleiðingu sáttmálans með markvissum hætti. (Guðrún Hálfdánardóttir, 2015)  
                                                

1 Heita núna dómsmálaráðuneyti og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti sjá: 
https://www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/almennt  

https://www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/almennt
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Íslenska ríkið hefur skilað skýrslum til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna árin 1994, 

2000 og 2008. (Barnvæn sveitarfélög, e.d.) Árið 2011 var íslenska ríkið tekið fyrir hjá 

barnaréttarnefnd. Farið var yfir skýrslu stjórnvalda um það hvernig íslenska ríkið uppfyllir 

Barnasáttmálann og íslenska sendinefndin spurð um stöðu mála. (Umboðsmaður barna, 

2011) Í kjölfar slíkrar fyrirtöku fá ríki athugasemdir frá nefndinni sem ætlast er til að þau fylgi 

eftir við innleiðingu sáttmálans. Nefndin gerði fjölda athugasemda við framkvæmd 

Barnasáttmálans á Íslandi. Þar má nefna sem dæmi að tölfræðilegum gögnum um lífsskilyrði 

barna er ekki safnað saman með kerfisbundnum hætti, að setja þurfi á fót sérstaka stofnun 

sem sér um eftirfylgni með innleiðingu sáttmálans, að auka þurfi fræðslu um réttindi barna, 

bæði fyrir börn og fullorðna og að ekki sé unnið með markvissum hætti að innleiðingu 

sáttmálans á Íslandi. (Nefnd Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 2011) Ennþá vantar 

upp á að stjórnvöld bregðist við athugasemdum nefndarinnar en hún kemur næst til Íslands 

árið 2018. UNICEF á Íslandi telur brýnt að öll innleiðing Barnasáttmálans sé í fullu samræmi 

við tilmæli og athugasemdir barnaréttarnefndar. (Umsögn UNICEF á Íslandi, 2016) 

Í kjölfar lögfestingar sáttmálans hefur eftirspurn eftir fræðsluefni og stuðningi við 

innleiðingu sáttmálans aukist verulega. (UNICEF á Íslandi, 2016) Í viðtali við Elísabetu 

Gísladóttur hjá umboðsmanni barna segir hún að íslenska ríkið lögfesti Barnasáttmálann árið 

2013 

 

án þess að gera áætlun um hvernig ætti að tryggja það að Barnasáttmálinn væri 

raunverulega virtur í framkvæmd. Það er eitthvað sem maður myndi vilja sjá. Marktækar 

aðgerðir af hálfu ríkisins og í rauninni heilstæða áætlun um hvernig eigi að tryggja réttindi 

barna og innleiða Barnasáttmálann. (Viðtal við Elísabetu Gísladóttur, 10. apríl 2017) 

 

Í viðtali við Nílsínu Larsen Einarsdóttur réttindafræðslufulltrúa UNICEF á Íslandi áréttar 

hún þessa skoðun og segir að eftir að sáttmálinn var lögfestur hafi komið í ljós  

 

að það vanti hugsanlega kunnáttu á hvernig eigi að vinna með sáttmálann. Það er á ábyrgð 

ríkisins að sjá til þess að sáttmálinn sé innleiddur en sveitarfélögin verða að taka hitann og 

þungann af því. Þar sem að þau eru í miklu meiri nánd við fólkið. Til þess að geta notað 

Barnasáttmálann sem einhvers konar viðmið eða forsendu í sínu starfi þá þarf þekkingu og 

fræðslu um hvernig hægt sé að gera það. Það vantar svolítið tækin og tólin í því.  

 

Af þessu má ráða að eftir að Barnasáttmálinn var lögfestur var ekki til staðar áætlun eða 

þekking um hvernig ætti að innleiða sáttmálann. Mikilvægt er að það liggi fyrir svo unnt sé að 

bregðast við athugasemdum barnaréttarnefndar til íslenska ríkisins. 
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Þá má geta þess að í nýlegri tillögu til þingslályktunar um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017–

2021 er fjallað um innleiðingu Barnasáttmálans en þar segir að: „Meginmarkmið 

fjölskyldustefnu verði að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 

Barnasáttmálinn, sé innleiddur í alla lagaumgjörð og framkvæmd. Þannig megi auka velferð 

barnafjölskyldna og leitast við að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar á sviði fjölskyldu og 

mannréttinda.“ Stefnunni er ætlað að styðja við markvissa innleiðingu sáttmálans. 

Í umsögn UNICEF á Íslandi um ofangreinda tillögu er lýst yfir áhyggjum af að fjallað sé um 

innleiðingu Barnsáttmálans á svo mörgum stöðum án þess að tilnefna innan stjórnsýslunnar 

ábyrgðar- eða samræmingaraðila með innleiðingunni. Líkt og barnaréttarnefnd, ítrekar 

UNICEF á Íslandi að innleiðing sáttmálans ætti að vera í höndum eins aðila sem hefur tök á 

að samræma innleiðingu hans þvert á ráðuneyti og stofnanir. (Umsögn UNICEF á Íslandi, 

2016) Árið 2016 voru gerð drög að frumvarpi til laga um sjálfstæða Mannréttindastofnun 

Íslands. Þar kemur fram að sjálfstæð mannréttindastofnun muni gegna mikilvægu hlutverki 

við að tryggja fulla innleiðingu á þeim sáttmálum sem hafa verið lögfestir á Íslandi. Á hinum 

Norðulöndunum er að finna sambærilegar stofnanir. (Drög að frumvarpi til laga um sjálfstæða 

mannréttindastofnun Íslands, 2016) 

 

4.4.1 Barnvæn sveitarfélög, verkfærakista 

Barnvæn sveitarfélög er verkfærakista sem styður við innleiðingu Barnasáttmálans í 

stjórnsýslu og starfsemi sveitarfélaga. Hugmyndafræðin byggist á alþjóðlegu verkefni 

UNICEF sem nefnist Child Friendly Cities sem hefur verið innleitt í hundruðum sveitarfélaga 

út um allan heim frá árinu 1996. Íslenska líkanið byggir jafnframt á efni frá umboðsmönnum 

barna í Noregi og Svíþjóð og UNICEF í Finnlandi. Sveitarfélögum býðst að vinna sjálfstætt 

að innleiðingu Barnasáttmálans með því að nota verkfærakistuna eða þá vinna að henni í 

samstarfi við UNICEF á Íslandi. (UNICEF á Íslandi, 2016, bls. 5)  

Innleiðingarferlið; Barnvæn sveitarfélög skiptist í átta skref (sjá mynd 4).  
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Mynd 4: Innleiðingarferli Barnvænna sveitarfélaga (Barnvæn sveitarfélög, e.d.) 

 

Samkvæmt Barnvænum sveitarfélögum þýðir innleiðing sáttmálans innan sveitarfélaga að 

þau noti sáttmálann sem viðmið í sínu starfi, að inntak sáttmálans sé rauður þráður í gegnum 

starfsemi þess og að þau skoði alla verk- og ákvarðanaferla með hliðsjón af sáttmálanum. 

(UNICEF á Íslandi, 2016) Eins og sjá má á mynd 4 fer innleiðingarferlið í gegnum átta skref, 

frá því að sveitarfélag staðfesti formlega að innleiða líkanið til möguleika á að fá 

viðurkenningu sem gildir í tvö ár til að vera Barnvænt sveitarfélag. Ef áhugi er fyrir að halda 

áfram hefst hringurinn að nýju.  

Staðan árið 2017 er sú að Akureyri er eina sveitarfélagið á Íslandi sem er í áðurnefndu 

ferli í samstarfi við UNICEF á Íslandi og er það einskonar tilraunaverkefni þar sem þetta er 

fyrsta sveitarfélagið sem fer í slíkt. Í viðtali við Nílsínu Larsen Einarsdóttur, 

réttindafræðslufulltrúa UNICEF á Íslandi bendir hún á að það ríkir þverpólitískur stuðningur 

innan bæjarstjórnar Akureyrar við innleiðinguna og er það ein mikilvægasta forsendan áður 

en lagt er af stað í innleiðingarferlið. Í sveitarfélaginu er kominn stýrihópur sem á að skoða 

hvaða þætti skal einblína á í aðgerðaráætlun sveitarfélagsins til að innleiða sáttmálann. 

Fulltrúar ungmennaráðs Akureyrar eru í stýrihópnum og eru þar með þátttakendur í ferlinu frá 

upphafi. Til upplýsingaöflunar er einnig talað við önnur börn til dæmis með því að mynda 

sérfræðihópa, halda samráðsfundi og málþing með börnum. Með því að gæta þess að 

gögnum sé safnað frá fjölbreyttum hópum barna er hægt að skoða hvaða þjónustu þarf að 

laga og hvort einhver börn falli í glufur í kerfinu. Samkvæmt Nílsínu þá er virk gagnasöfnun 
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mjög mikilvæg og með henni „búum við til mælikvarða á velferð barna í hverju sveitarfélagi 

fyrir sig.“ (Viðtal við Nílsínu Larsen Einarsdóttur, 18. apríl 2017) 

Einn af hinum fimm grunnþáttum sem Barnvæn sveitarfélög byggjast á er þátttaka barna. 

Verður þessi þáttur sérstaklega skoðaður þar sem hann kemur inn á 12. gr. 

Barnasáttmálans. Líkt og barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna leggja Barnvæn sveitarfélög 

áherslu á þátttöku barna með 12. gr. að leiðarljósi. Lögð er áhersla á að sveitarfélög leiti eftir 

og nýti reynslu og viðhorf barna og að sveitarfélög skapi fjölbreytt tækifæri sem leyfi röddum 

barna að heyrast. Þá er ekki nóg að halda einstaka viðburði þar sem samráð er haft við börn, 

til að mynda í gegnum ungmennaráð, heldur er mikilvægt að samskipti og samræður á milli 

barna og stjórnenda sveitarfélags eigi sér stað með reglulegu millibili. Einnig þurfa að vera til 

staðar formlegar boðleiðir milli ungmennaráðs og kjörinna fulltrúa og embættismanna 

sveitarfélags. Til þess að sveitarfélög geti talist barnvæn þarf að athuga hvort þær leiðir sem 

eru í boði til þátttöku fyrir börn og ungmenni í sveitarfélaginu séu aðgengilegar öllum börnum 

þar sem viðkvæmir hópar barna eru oft ólíklegri til að taka þátt gegnum skipulagðan 

samráðsvettvang líkt og ungmennaráð. (Barnvæn sveitarfélög, e.d.) 

Á heimasíðu Barnvænna sveitarfélaga er gátlisti sem varðar þátttöku. Hann er ætlaður til 

að leiða stýrihóp innleiðingarinnar áfram í störfum sínum. Gátlistinn snertir ýmsa þætti og þar 

á meðal ungmennaráð og verður sá listi birtur hér á eftir (sjá töflu 1). 
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Tafla 1: Listi frá Barnvænum sveitarfélögum varðandi ungmennaráð (Barnvæn 

sveitarfélög, e.d.) 

✔ Er ungmennaráð starfandi?  

✔ Hafa verið settar reglur um starf ungmennaráðsins og möguleika þess 

til að hafa áhrif á ákvarðanir? 

✔ Hefur sveitarstjórn reglulegt samráð við ungmennaráðið? 

✔ Leita öll svið og nefndir með reglubundnum hætti til ungmennaráðsins? 

✔ Hefur ungmennaráðið fjármuni til ráðstöfunar? 

✔ Hefur ungmennaráðið fengið fræðslu um stjórnkerfi sveitarfélagsins og 

hvernig ákvarðanir eru teknar innan þess? 

✔ Hefur ungmennaráðið fengið fræðslu um Barnasáttmálann og um 

mannréttindi almennt? 

✔ Eru til staðar verkferlar sem tryggja að ungmennaráðið geti komið 

málefnum á framfæri við sveitarstjórn með formlegum hætti?  

✔ Eru til staðar verkferlar sem tryggja að tillögur og fyrirspurnir 

ungmennaráðsins fái efnislega meðferð innan sveitarfélagsins?  

✔ Eru til staðar verkferlar sem tryggja að ungmennaráð fái endurgjöf frá 

sveitarstjórn eða öðru starfsfólki sveitarfélagsins í kjölfar þess að það 
leggur fram fyrirspurnir, tillögur eða kemur skoðunum sínum á framfæri 
með öðrum hætti? 

 

 

Eins og fram hefur komið eru ungmennaráð þó einungis ein leið af mörgum sem mögulegt er 

að fara til að efla þátttöku barna samkvæmt Barnvænum sveitarfélögum. Sjá má á töflu 1 að 

það er að mörgu að huga þegar kemur að þötttöku barna í gegnum ungmennaráð. Í næsta 

kafla verður rýnt betur í þau.  
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4.5 Samantekt 

Fram kemur í kaflanum að með tilkomu Barnasáttmálans breyttist sýn fullorðinna á börn og 

öðluðust þau viðurkenningu sem sjálfstæðir einstaklingir með eigin lagaleg réttindi. Fjallað 

hefur verið um að börn eigi rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum sem varða þau 

og skylt er að taka réttmætt tillit til skoðana þeirra samkvæmt 12. gr. Barnasáttmálans. Í 

þessari grein er að finna eitt mikilvægasta, framsæknasta og róttækasta ákvæðið í 

Barnasáttmálanum.  

Í kaflanum er sérstaklega farið yfir tengingu 12. gr. við aðrar greinar sáttmálans. Innleiðing 

12. gr. er skilyrði sem ríki þurfa að uppfylla ef á að innleiða hinar greinar sáttmálans með 

markvissum hætti. Í leiðbeiningum barnaréttarnefndar til aðildarríkja koma fram margir þættir 

sem þarf að huga að þegar kemur að innleiðingu 12. gr. sáttmálans þar sem ákvæðið setur 

ríkar skyldur á aðildarríki. Í öllu innleiðingarferlinu er mikilvægt að forðast að þátttaka og 

samráð við börn verði einungis táknræn og falli undir þrjú lægstu þrepin í þátttökustiga Hart. 

Reynslan hefur sýnt að það reynist stundum erfitt en til að sporna gegn því er þörf á 

ákveðinni viðhorfsbreytingu til barna. 

Í kaflanum kemur fram að fjögur ár eru síðan íslenska ríkið lögfesti Barnasáttmálann með 

lögum nr. 19/2013. Ríkið sem hefur frumábyrgð á innleiðingu sáttmálans hefur ekki komið 

með neina heilstæða lausn á innleiðingu sáttmálans. Sveitarfélög landsins gegna stóru 

hlutverki í innleiðingarferlinu þar sem þau starfrækja stærstan hluta af þjónustu við börn. Eins 

og fram hefur komið leggja Barnvæn sveitarfélög mikla áherslu á þátttöku barna og að áður 

en opinberir aðilar taka ákvarðanir sem varða börn almennt er þeim skylt að leita eftir 

sjónarmiðum barna.  
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5 Ungmennaráð 

Í þessum kafla eru skoðuð lagaákvæði sem mynda grunninn að ungmennaráðum eins og 

þau eru í dag. Einnig er farið yfir sögu ungmennaráða og fjallað um ungmennaráð á 

landsvísu. Ungmennaráð urðu ekki algeng á Íslandi fyrr en eftir að Æskulýðslög, nr. 70/2007 

tóku gildi. Í dag eru við innan við helmingur sveitarfélaga landsins sem starfrækja 

ungmennaráð  

Í kaflanum eru skoðuð dæmi um tengsl ungmennaráða við stjórnsýsluna. Þó að 

ungmennaráð séu notuð í meiri mæli en áður þá eru dæmi um að mikilvægar ákvarðanir sem 

varða börn séu teknar án þess að leitað sé álits barna. Þar má nefna styttingu á 

framhaldsskólanámi og breytingar á einkunnagjöf. Í lokin er farið stuttlega yfir tengsl 12. gr. 

og ungmennaráða en við innleiðingu 12. gr. eru ungmennaráð mikilvægur þáttur. 

 

5.1 Lagaákvæði um ungmennaráð 

Barnasáttmálinn sem var lögfestur með lögum nr. 19/2013, Æskulýðslög nr. 70/2007 og 

Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 mynda í senn grunn- og réttaráhrif að ungmennaráðum. 

Réttur barna til þátttöku er einnig tryggður í ýmsum öðrum lögum meðal annars í Barnalögum 

nr. 76/2003, Barnaverndarlögum nr. 80/2008, Leikskólalögum nr. 90/2008, Grunnskólalögum 

nr. 91/2008 og í Lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008. Sum þessara laga tilgreina 

aldursmörk en samkvæmt Barnasáttmálanum eiga öll börn að hafa rétt til þátttöku almennt.  

 

5.1.1 Æskulýðslög nr. 70/2007 

Þann 5. apríl 2007 tóku Æskulýðslög nr. 70/2007 gildi. Í greinargerð með frumvarpi til 

Æskulýðslaga kemur fram að lögð var mikil áhersla á að hafa tillögur og áherslur í Hvítbók 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins: Nýsókn í málefnum evrópskra ungmenna til 

hliðsjónar við stefnumótun í æskulýðsmálum. (Frumvarp til Æskulýðslaga nr. 70/2007) 

Niðurstöður könnunar sem Hvítbókin byggist á sýna að auka þurfi virkni og ábyrgð ungs fólks 

á öllum sviðum, bæði til lengri og skemmri tíma. Ennfremur má ekki einskorða virkni ungs 

fólks við samráð þar sem ungmennin þurfa að fá að koma að sjálfri ákvarðanatökunni. 

Mikilvægt er að hvetja öll ungmenni til þátttöku. (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 

2001, bls. 11) Með Æskulýðslögum nr. 70/2007 átti að uppfylla það sem kveðið er á um í 

Hvítbók þess efnis að skapa vettvang til að brúa bilið á milli stjórnvalda og ungmenna.  
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Í Æskulýðslögum nr. 70/2007 er talað um mikilvægi þess að auka lýðræðisvitund 

ungmenna og hvetja þau til frumkvæðis og virkrar þátttöku. Í 1. gr. laganna er fjallað um 

tilgang þeirra en þar segir: 

 

Tilgangur laga þessara er að styðja börn og ungmenni til þátttöku í æskulýðsstarfi. Með 

æskulýðsstarfi er átt við skipulagða félags- og tómstundastarfsemi þar sem börn og ungmenni 

starfa saman í frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem þau sjálf 

meta að verðleikum.  

 

Í 2. mgr. 11. gr. laganna er fjallað enn frekar um ungmennaráð, en þar segir: 

„Sveitarstjórnir hlutast til um að stofnuð séu ungmennaráð. Hlutverk ungmennaráða er m.a. 

að vera sveitarstjórnum til ráðgjafar um málefni ungs fólks í viðkomandi sveitarfélagi. 

Sveitarstjórnir setja nánari reglur um hlutverk og val í ungmennaráð“. Þetta sýnir að með 

stofnun ungmennaráða eru sveitarfélög að gefa ungu fólki tækifæri á að hafa áhrif á málefni 

sem þau snerta og koma til móts við tilmæli um lýðræðislega þátttöku ungs fólk sem talað er 

um í Hvítbók framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og í Barnasáttmálanum.  

Ákvæðið kveður þó ekki á um skyldu sveitarfélaga að stofna ungmennaráð og kemur það 

í hlut sveitarfélaga að ákveða hvernig reglur eru settar um ungmennaráðið. Hlutverkið er 

óljóst að öðru leyti en því að þau eiga að fjalla um málefni ungs fólks. Ef tekið er mið af 

tilgangi 1. gr. laganna þá má túlka að málefni ungs fólks eigi aðeins við um æskulýðsmálefni 

en ekki öll málefni sem varða börn. Þá eru ungmennaráð einungis til ráðgjafar en ekkert segir 

til um skyldur sveitarstjórna til að taka réttmætt tillit til sjónarmiða þeirra. Þetta er því ekki að 

fullu leyti í samræmi við 12. gr. Barnasáttmálans. (Guðrún Þóra Árnadóttir, 2014, bls. 24) 

Umboðsmaður barna (2015) telur að í ljósi þess hversu mörg sveitarfélög hafi ekki 

ungmennaráð sé þörf á að breyta orðalagi Æskulýðslaga þannig að ekki sé nóg að 

sveitarfélög „hlutist til um“ stofnun slíkra ráða, heldur sé það beinlínis skylda. Umboðsmaður 

barna hefur skorað á stjórnvöld að beita sér fyrir því að öllum sveitarfélögum verði gert skylt 

að starfrækja ungmennaráð og að settur verði skýrari rammi utan um starfsemi þeirra. (bls. 

58-59) Í viðtali við Elísabetu Gísladóttur hjá umboðsmanni barna leggur hún áherslu á að það 

sé 

 

ekki nóg að hafa ungmennráð heldur verði ungmennaráð að hafa skýrt hlutverk og ákveðna 

verkferla um hvernig ungmennaráð geti haft áhrif. Eins og staðan er núna má rökstyðja að það 

sé verið að mismuna börnum eftir búsetu þegar kemur að möguleikum þeirra til þátttöku. 

Þannig það er náttúrulega ekki í samræmi við 12. gr. og heldur ekki 2. gr. um jafnrétti að öll 

börn eigi sömu réttindi óháð búsetu. (Viðtal við Elísabetu Gísladóttur, 10. apríl 2017) 
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Þannig er börnum „að vissu leyti mismunað eftir búsetu þegar kemur að þátttöku og 

möguleika til þátttöku“.  

Ofangreint sjónarmið á sér stoð í athugasemdum barnaréttarnefndar Sameinuðu 

þjóðanna til íslenska ríkisins frá árinu 2011 þar sem fram komu áhyggjur yfir að ekki séu 

lagaskilyrði fyrir hendi til að stofna ungmennaráð né að neinar verklagsreglur um starfsemi 

ungmennaráða hafi verið settar, og þar með að sveitarfélög hafi ákvörðunarvald yfir 

ráðunum. Íslenska ríkið þarf samkvæmt athugasemdunum að setja reglugerðir um starfsemi, 

hlutverk og umboð ungmennaráða. Einnig hefur barnaréttarnefndin áhyggjur yfir að ekki öll 

börn hafi jöfn tækifæri til að tjá skoðanir sínar á Íslandi. (Nefnd Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, 2011, bls. 6) 

Í mastersritgerð Guðrúnar Þóru Árnadóttur (2014) Rannsókn um áhrif ungmennaráða 

sveitarfélaga kemur fram að ástæða sé til að yfirfara og endurskoða lagaákvæðið um 

ungmennaráð og að kanna þurfi hvort Æskulýðslög nr. 70/2007 séu hentug staðsetning 

innan lagakerfisins fyrir slíkt ákvæði. Ennfremur telur Guðrún Þóra að miðað við 

skilgreininguna á æskulýðsstarfi í 1. gr. laganna sem sjá má hér að ofan og gildissvið 

laganna, þá verði að telja að ákvæði um ungmennaráð væri betur staðsett í öðrum lögum. 

Skylda sú sem 12. gr. Barnasáttmálans kveður á um er ekki takmörkuð við ákveðin málefni 

eins og gildir um Æskulýðslög nr. 70/2007 og eru þau lög því ekki hentug staðsetning fyrir 

ákvæðið. Hún telur jafnframt að réttara væri að tengja skylduna við starfsemi 

sveitarfélaganna sjálfra og staðsetja ákvæðið í Sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011. (bls. 25) 

 

5.1.2 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 

Ákvæði 39. gr. Sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 (svsl.) kveða á um heimildir sveitarstjórna til 

að kjósa nefndir til að fara með einstök verkefni eða málaflokka. Í 2. mgr. 39. gr. svsl. er 

sveitarstjórnum veitt heimild til að kjósa einstaklinga sem ekki hafa náð kosningaaldri í 

nefndir sem undirbúa einstök mál, málaflokka eða verkefni. Tilgangurinn með ákvæðinu er 

meðal annars að auka samráð við ákveðna hópa íbúa. Þessi undantekning á þó ekki við um 

fastanefndir sveitarfélags samanber 2. mgr 43 gr. laganna. Með þessu ákvæði hefur opnast 

nýr vettvangur fyrir þátttöku barna og möguleiki fyrir sveitarfélög að fá álit barna þótt það sé á 

valdi sveitarfélags hvort sá vettvangur sé nýttur. Í eldri Sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998, sem 

núverandi Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 leystu af hólmi, var slík heimild ekki fyrir hendi og 

var það skilyrði fyrir kjörgengi í nefndir, ráð og stjórnir á vegum sveitarfélags að eiga 

kosningarrétt í sveitarfélagi, samanber 3. mgr. 40. gr. eldri sveitarstjórnarlaga. 

(Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998) 
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Með lögfestingu Barnasáttmálans hvílir nú sú skylda á sveitarfélögum að gefa börnum 

færi á að tjá skoðanir sínar í málefnum sveitarfélags sem varða börn og á sveitarfélag 

jafnframt að taka réttmætt tillit til sjónarmiða þeirra í samræmi við aldur og þroska og með því 

að kjósa börn í nefndir eða ráð eru þau að hluta til að uppfylla ákvæði sáttmálans.  

Í Sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 er einnig fjallað um þátttöku íbúa. Í 1. mgr. 102. gr. 

laganna er kveðið á um rétt íbúa til áhrifa á stjórn sveitarfélaga en þar segir að „sveitarstjórn 

skal leitast við að tryggja íbúum sveitarfélags og þeim sem njóta þjónustu þess möguleika til 

að taka þátt í og hafa áhrif á stjórn sveitarfélagsins og undirbúning stefnumótunar.“  

Þá tilgreinir 2. mgr. 102. gr. svsl. leiðir sem hægt er að fara til að tryggja áhrif íbúa og eru 

þær eftirfarandi: 

 

1. virkri upplýsingagjöf til íbúa, 

2. samráði við íbúa, svo sem á borgarafundum eða íbúaþingum og í íbúakosningum, 

3. skipun íbúa- og notendaráða, 

4. því að skipuleggja starfsemi sveitarfélagsins eftir staðbundnum forsendum, 

5. samstarfi eða annarri aðstoð við íbúa sem vilja vinna að málefnum sveitarfélagsins.  

 

Tilgangur samráðs við íbúa hjá sveitarfélögum er oftast að skapa frið um tiltekin verkefni 

eða þjónustu. (Gunnar Helgi Kristinsson, 2014, bls. 78) Þessar leiðir til þátttöku og áhrifa 

íbúa eiga einnig við um börn og ætti að nýta þær til að auka þátttöku barna í sveitarfélögum. 

Þegar kemur að kosningum til sveitarstjórnar má nefna að það liggur fyrir frumvarp til laga 

um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórnar þar sem lagt er til að lækka 

kosningaaldur í sveitarstjórnarkosningum. Þetta frumvarp styður við lýðræðisþátttöku ungs 

fólks og verði frumvarpið að lögum munu aldursmörk kosningaréttar í 

sveitarstjórnarkosningunum 2018 verða við 16 ára aldur í stað 18 ára sem er núgildandi 

kosningaaldur. (Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórnar) Á 

Íslandi hafa ungmenni kallað eftir því að kosningaraldurinn verði lækkaður. (Ungmennafélag 

Íslands, 2017) Í viðtali við Elísabetu Gísladóttur hjá umboðsmanni barna kom fram að mörg 

ungmenni eru á þeirri skoðun að ef þau fengju kosningarrétt 16 ára gömul yrði hugsanlega 

meiri áhersla lögð á málefni ungs fólks og þeim þannig gefin rödd. Mörgum ungmennum 

finnst einnig að fyrst þeim er gert að greiða skatt 16 ára gömlum ætti kosningaraldur þeirra 

að vera í samræmi við það. (Viðtal við Elísabetu Gísladóttur, 10. apríl 2017)  

Í flestum lýðræðislegum samfélögum eru börn oft á jaðrinum við ákvarðanatöku og 

stefnumótun í ljósi þess að þau hafa ekki rétt til að kjósa og hafa þannig ekki sama pólitíska 

vald og fullorðnir hafa. (Parkes, 2013, bls.181; Kjeller ofl., 2016, bls. 7) Í þeim ríkjum sem 

kosningaraldurinn miðast við 18 ára er rík ástæða til að tryggja virðingu fyrir skoðunum barna 

í ríkisstjórnum og sveitarstjórnum. (Almennt álit nr. 5, 2003)  
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5.2 Ungmennaráð á Íslandi 

Við allar ákvarðanir sem hafa áhrif á börn er skylt að veita þeim tækifæri til að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri og setja hagsmuni þeirra í forgang. (Umboðsmaður barna, 

2015, bls. 59) Á hverjum degi eru ákvarðanir teknar sem hafa áhrif á börn á staðbundnum, 

innlendum og alþjóðlegum vettvangi. (Parkes, 2013, bls.181) Barnaréttarnefnd Sameinuðu 

þjóðanna hefur bent á að stjórnvöld verði að finna leiðir til að heyra skoðanir barna sem hóps 

og taka tilhlýðilegt tillit til vilja þeirra. (Almennt álit nr. 14, 2013) Ungmennaráð er góð leið til 

að tryggja það. 

Uppúr 1980 fóru fyrst að ryðja sér til rúms hugmyndir um aukið ungmennalýðræði í 

félagsmiðstöðvum á Íslandi. Í þessum hugmyndum fólst meðal annars að stofna unglingaráð 

í félagsmiðstöðvum borgarinnar í því skyni að auka áhrif unglinga á starfsemina. Í dag gegnir 

ungmennalýðræði stóru hlutverki í starfi félagmiðstöðva. (Árni Guðmundsson, 2007, bls. 117) 

Saga ungmennaráða á Íslandi er hins vegar ekki löng. Fyrsta ungmennaráðið var stofnað 

í Reykjavík árið 1998 í tengslum við tilraunaverkefni í Grafarvogi. Þar áttu ungmenni að vera 

hluti af Grafarvogsráði en þar sem þau fundu sig ekki í því var stofnað ungmennaráð 

Grafarvogs sem varð svo fyrirmynd að ungmennaráðum sem voru stofnuð í öllum hverfum 

Reykjavíkurborgar árið 2001 eins og betur verður komið að síðar. Þrátt fyrir að ungmennaráð 

í Reykjavík hafi orðið til á þessum árum þá urðu þau ekki algeng á Íslandi fyrr en eftir að 

Æskulýðslögin nr. 70 tóku gildi árið 2007. (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012)  

Árin 2008, 2010, 2013 og 2015 sendi umboðsmaður barna spurningalista til allra 

sveitarfélaga á landinu til að kanna hvort þau hefðu stofnað eða hygðust stofna 

ungmennaráð. Árið 2008 voru 14 sveitarfélög með ungmennaráð. (Umboðsmaður barna, 

2008) Á miðju ári 2010 var staðan þannig að 18 sveitarfélög með um 74% íbúa landsins voru 

með starfandi ungmennaráð. Árið 2013 voru starfandi ungmennaráð í 36 sveitarfélögum með 

um 94% íbúa landsins. (Umboðsmaður barna, 2013)  

Nýjasta könnunin gerð af umboðsmanni barna var í apríl 2015 þar sem kemur meðal 

annars fram að einungis 33 af 74 sveitarfélögum voru með ungmennaráð. Í 16 

sveitarfélögum stendur til að setja ungmennaráð á stofn en 25 sveitarfélög hafa ekki í hyggju 

að stofna ungmennaráð. Í þessu sambandi er rétt að geta þess að í 46 sveitarfélögum eru 

nýttar aðrar leiðir en ungmennaráð til að hlusta á raddir barna og ungmenna en 19 

sveitarfélög hafa engan annan vettvang. Níu sveitarfélög svöruðu ekki spurningunni. Af þeim 

sveitarfélögum sem starfrækja ungmennaráð hafa 26 auk þess annan vettvang til að hlusta á 

skoðanir barna og ungmenna en níu sveitarfélög hafa ekki annan vettvang. Í þeim 33 
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sveitarfélögum2 sem eru með ungmennaráð bjuggu um 92% af íbúum landsins (298.440 

íbúar) þegar könnunin var gerð. Sjá má að afturför var í þessum málum á milli áranna 2013-

2015 en fjöldi ungmennaráðanna hafði fækkað um þrjú. (Umboðsmaður barna, 2015) 

 

Tafla 2: Íbúafjöldi sveitarfélaga og ungmennaráða 

 

Íbúafjöldi 
Fjöldi sveitarfélaga 

með 
ungmennaráð 

Fjöldi sveitarfélaga 
ekki með 

ungmennaráð 

< 999 5 35 

1.000-1.999 10 2 

2.000-2.999 3 2 

3.000-3.999 4 1 

4.000-4.999 2 1 

5.000-5.999 0 0 

6.000-6.999 0 0 

7.000-7.999 1 0 

8.000-8.999 1 0 

9.000-9.999 1 0 

> 10.000 6 0 

 

 

Tafla 2 endurspeglar þá niðurstöðu umboðsmanns barna að meðalstór og stór 

sveitarfélög séu frekar með ungmennaráð heldur en minni sveitarfélög. Íbúafjöldinn á þessari 

töflu sýnir hvernig staðan er í dag en upplýsingarnar um starfandi ungmennaráð koma frá 

umboðsmanni barna og eru frá árinu 2015. Taflan sýnir að það eru 35 sveitarfélög með færri 

en 1.000 íbúa sem ekki starfrækja ungmennaráð. Þar af eru 26 sveitarfélög með undir 500 

íbúa. Vestmannaeyjabær er stærsta sveitarfélagið sem ekki starfrækir ungmennaráð eða 

með 4.292 íbúa. Þar á eftir er Ísafjarðarbær (3.608 íbúar) og Norðurþing (2.963 íbúar). Tíu 

sveitarfélög þar sem  ungmennaráð starfa eru með 1.000 - 1.999 íbúa en sex sveitarfélög 

sem hafa ungmennaráð eru með 10.000 eða fleiri íbúa. Reykjavík er langfjölmennust með 

                                                
2 Sveitarfélög sem eru með starfandi ungmennaráð samkvæmt könnun umboðsmanns barna í apríl 2015: 
Akranes, Akureyrarbær, Bolungarvíkurkaupstaður, Borgarbyggð, Dalabyggð, Dalvíkurbyggð, Eyjafjarðarsveit, 
Fjarðabyggð, Fljótsdalshérað, Garðabær, Grindavíkurbær, Grundafjarðarbær, Hafnarfjarðarbær, Húnaþing 
vestra, Hveragerðisbær, Kópavogur, Mosfellsbær, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Reykjanesbær, 
Reykjavíkurborg, Sandgerðisbær, Seltjarnarnes, Seyðisfjarðarkaupsstaður, Snæfellsbær, Strandabyggð, 
Stykkishólmsbær, Sveitarfélagið Árborg, Sveitarfélagið Garður, Sveitarfélagið Hornafjörður, Sveitarfélagið 
Skagafjörður, Sveitarfélagið Ölfus og Vesturbyggð 
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123.246 íbúa. Þar á eftir kemur Kópavogur (35.246 íbúar) og Hafnarfjörður (28.703 íbúar). 

Strandabyggð er minnsta sveitarfélagið sem starfrækir ungmennaráð eða með 468 íbúa.  

Af þessu má sjá að það eru greinilega fleiri minni sveitarfélög sem ekki hafa 

ungmennaráð. Af því má ráða að erfiðara sé fyrir minni sveitarfélög að setja á fót 

ungmennaráð. 

Mynd 5: Staðsetning sveitarfélaga sem eru með ungmennaráð 

 

Á mynd 5 sést staðsetning sveitarfélaga sem starfrækja ungmennaráð. Á myndinni er búið 

að skipta landinu upp í ákveðna landshluta3 og er hvert landsvæði með sinn lit. Inni í hverjum 

landshluta er tekið fram hve mörg sveitarfélög starfrækja ungmennaráð og hve mörg 

sveitarfélög eru alls innan þess landshluta. Af myndinni má ráða að í flestum landshlutum eru 

ungmennaráð starfandi í minna en helmingi sveitarfélaga í hverjum landshluta. Eftirfarandi 

talning sýnir hve há prósenta sveitarfélaga starfræja ungmennaráð miðað við landshluta: 

Höfuðborgarsvæðið (85,7%), Suðurnes (80%), Vesturland (60%), Suðurland (40%), 

Austurland (37,5%), Vestfirðir (33,3%), Norðurland vestra (28,6%) og Norðurland eystra 

(23,1%). 

 

                                                
3 Sjá skiptingu Sambands íslenskra sveitarfélaga 
http://www.samband.is/sveitarfelogin 
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Eins og fram hefur komið er ekki skilgreint í Æskulýðslögum nr. 70/2007 hvernig 

sveitarfélög eigi að setja upp ungmennaráð eða hvernig þau eiga að starfa. Litlar sem engar 

upplýsingar eða leiðbeiningar hafa verið til á Íslandi um þetta efni. Í viðtali við Nílsínu Larsen 

Einarsdóttur réttindafræðslufulltrúa UNICEF á Íslandi bendir hún á að vegna þess að 

Æskulýðslög nr. 70/2007 skilgreina ekki hvernig ungmennaráð eigi að vera uppbyggð, þá sé 

mismunandi hvernig ungmennaráð eru uppbyggð: 

 

Ungmennaráð geta verið jafn fjölbreytt og þau eru mörg. Þau geta verið mismunandi 

samsett  t.d. eftir aldurshópum, fjölda ungmenna, og þau sinna ansi fjölbreyttum verkefnum. 

Stundum þarf að hugsa í lausnum til þess að fá ungmenni til þess að koma saman og fer 

það allt eftir aðstæðum í sveitarfélögum. Stundum geta verið miklar vegalengdir á milli en 

það ætti samt sem áður að skoða það með lausnarmiðuðu sjónarhorni því að sá vettvangur 

sem ungmennaráð er, er ákaflega mikilvægur þáttur í því að bæta þá þjónustu sem 

sveitarfélagið veitir og sömuleiðis kalla ungmennaráð á aukið samráð sveitarfélagsins við 

ungmenni sem í því búa. Sem er ekkert nema jákvætt. (Viðtal við Nílsínu Larsen 

Einarsdóttur, 18. apríl 2017) 

 

Nílsína bætir við að það sem ungmennaráð eiga þó öll sameiginlegt er að í gegnum þann 

vettvang fá ungmenni tækifæri til þess að koma skoðunum sínum á framfæri og hafa áhrif á 

umhverfi sitt. Það er ekki til nein ein leið að því að halda úti ungmennaráði en það eru til 

lausnir við langflestum áskorunum sem öll sveitarfélög á landinu ættu að vera opin fyrir og 

ættu að setja sér það markmið að vera með ungmennaráð. (Viðtal við Nílsínu Larsen 

Einarsdóttir, 18. apríl 2017) 

Samkvæmt Karreskog (2010) er meginmarkmið ungmennaráða að hafa áhrif á 

sveitarfélög og gera það betra fyrir ungt fólk að búa í sveitarfélagi. Þá er markmiðið einnig að 

auka áhrif ungs fólks á stefnu sveitarfélags. (bls. 14) 

Árið 2017 gaf Evrópa unga fólksins og Erasmus út upplýsingabækling um ungmennaráð 

og hvernig gott sé að stofna ungmennaráð. Útgáfan er sérstaklega hugsuð fyrir 

æskulýðsstarfsmenn sem vinna að því að styðja ungt fólk til aukinnar og virkrar þátttöku í 

samfélaginu. Þar kemur fram að ungmennaráð geta verið fjölbreytt en eiga það öll 

sameiginlegt að vera vettvangur þar sem ungmenni fá tækifæri til að hafa áhrif á 

nærsamfélag sitt. Til eru bæði lokuð ungmennaráð þar sem fyrirfram ákveðinn fjöldi 

ungmenna tekur sæti í ákveðinn tíma og opin ungmennaráð þar sem ótakmarkaður fjöldi 

ungmenna á tilteknu aldursbili getur tekið þátt. Í bæklingnum er einnig leiðarvísir sem 

inniheldur aðferð við að stofna ungmennaráð í sex skrefum en listinn er ekki tæmandi heldur 

kemur einungis með uppástungur um það hvernig hægt sé að byrja og hvað þurfi að hafa í 

huga þegar fyrstu skrefin eru tekin. (Evrópa unga fólksins, 2017) 
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Ísland horfir oft á tíðum til Svíþjóðar þegar kemur að ungmennaráðum og 

ungmennalýðræði en Svíar eru mjög framarlega í þeim efnum. Sem dæmi má nefna að 

starfandi er Landsráð sænskra ungmennaráða (e. The National Council of Swedish Youth 

Organisations) sem er ráð fyrir öll ungmennaráð í Svíþjóð. Ráðið vinnur að því að bæta 

umhverfi ungmennaráða, bæði í Svíþjóð og á alþjóðlegum vettvangi. (LSU – Sveriges 

ungdomsorganisationer, e.d.)  

Ríkistjórn Svíþjóðar er með stefnu til að styrkja réttindi barna og byggist hún á 

Barnasáttmálanum. (Socialdepartementet, 2011, bls. 3) Sveitarfélagið Lundur í Svíþjóð er 

sérstaklega framarlega í málum er varða réttindi barna og hefur mótað sér stefnu sem nefnist 

„Það sem barninu er fyrir bestu“ (s. „barnets bästa“) og er hún einnig byggð á 

Barnasáttmálanum. Í Lundi er innleiðing sáttmálans stöðugt í framkvæmd og þróun. (Strategi 

för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun, 2012) Sem dæmi má nefna að Lundur 

hefur stofnað barnaréttarnefnd, innan sveitarfélagsins er lögð áhersla á að nota gátlista til að 

fá fram skoðanir barna varðandi ákvarðanatöku og aukið starf ungmenna í nefndum innan 

sveitarfélagsins. Í Lundi er það markmið sveitarstjórnarinnar að allt ungt fólk hafi vald til að 

móta líf sitt og möguleika til að hafa áhrif á samfélagið. Þá er starfræktur í Lundi 

umboðsmaður unglinga þar sem ungmenni vinna að lýðræðismálum ungs fólks. (Anna 

Sigurgeirsdóttir, e.d.) 

Stjórnvöld á Norðurlöndum hafa lýst yfir vilja til að hafa börn með í ráðum þegar pólitískar 

ákvarðanir eru teknar. Í því samhengi hafa sveitarfélög á Norðurlöndunum verið hvött til að 

undirbúa jarðveginn fyrir ungmennaráð og skapa annan vettvang samhliða þeim þar sem 

ungt fólk getur látið að sér kveða, til dæmis í samræðum við ráðamenn og haft þannig áhrif á 

stefnu stjórnvalda. (Solberg og Winswold, 2010, bls. 57) 

 

5.2.1 Ungmennaráð og stjórnsýslan 

Til eru nokkur ungmennaráð á Íslandi önnur en þau sem snúa að sveitarstjórnum og eru þau 

flest í tengslum við frjáls félagasamtök. Þar má nefna Ungmennaráð UN Women, UNICEF, 

Amnesty International, Barnaheilla, Samfés, umboðsmanns barna og Menntamálastofnunar.  

Umboðsmaður barna (2015) telur að í framkvæmd sé ekki haft reglulegt samráð við börn 

á sviði hins opinbera á Íslandi þó að ýmis góð verkefni séu í gangi á víð og dreif í 

stjórnsýslunni. (bls. 59) Hér að neðan verða nokkur nýleg dæmi nefnd þar sem ungmennaráð 

hafa verið sýnileg í stjórnsýslunni.  

Árið 2016 hélt Menntamálastofnun samráðsfund með fulltrúum ungmennaráða til að fá 

skoðanir ungmenna á ýmsum málefnum og verkefnum stofnunarinnar. Þar gerðu ungmenni 

fundarins athugasemd við að ungmenni hefðu ekki verið spurð áður en ákvarðanir voru 
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teknar um breyttan einkunnakvarða og styttingu framhaldsskólans. Þessar breytingar voru 

ekki gerðar í samráði við ungmenni þó þær hafi mest áhrif á þau. Þá var í framhaldi af 

þessum fundi stofnað ungmennaráð Menntamálastofnunar sem er til fyrirmyndar fyrir 

ráðuneyti og aðrar stofnanir. (Umboðsmaður barna, 2016b) 

Nýlega hafa nokkrar ráðstefnur verið haldnar fyrir ungmennaráð á landinu. Má þar nefna 

ráðstefnu sem haldin var fyrir öll ungmennaráð á Suðurlandi þar sem tilgangurinn var að 

setja pressu á sveitarfélög að koma ungmennaráðum á laggirnar og þar af leiðandi skapa 

vettvang fyrir raddir ungs fólks í sinni heimabyggð. (Dagskráin, fréttablað Suðurlands, 2016) 

Einnig má nefna ráðstefnuna Raddir ungs fólks skipta máli sem haldin var af Evrópu unga 

fólksins, Samfés, UMFÍ, Félagi fagfólks í frítímaþjónustu og Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga. Á henni var því meðal annars varpað fram hvort þurfi að leggja það til við 

löggjafann að Æskulýðslög nr. 70/2007 verði virt á þann hátt að sveitarfélög verði skylduð til 

að stofna ungmennaráð. (Samband íslenska sveitarfélaga, 2017) Á árlegri 

ungmennaráðstefnu Ungmennafélags Íslands (UMFÍ), Ungt fólk og lýðræði, kom fram að 

mikill munur er á störfum ungmennaráða almennt. Einnig hefur mikil breyting orðið síðan 

ráðstefnan var fyrst haldin árið 2009 og fær nú fleira ungt fólk tækifæri til að móta samfélagið 

og koma að ákvarðanatöku á öllum stigum ferlisins. (Ungmennafélag Íslands, 2017)  

Þá hefur þverpólitískur hópur þingmanna undirritað yfirlýsingu dagsetta 7. mars 2017 um 

að gerast sérstakir talsmenn barna á Alþingi. Hlutverk talsmanna barna er að hafa 

Barnasáttmálann að leiðarljósi í störfum sínum og leitast við að tryggja að börn og talsmenn 

þeirra fái tækifæri til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri við þingmenn áður en 

teknar eru ákvarðanir sem varða börn með einum eða öðrum hætti. (UNICEF á Íslandi, 2017) 

Í janúar 2017 var Ungmennaráð Íslands stofnað sem er fyrsta ungmennaráð á Íslandi sem 

er stofnað af ungmennum. Ráðið er regnhlífarsamtök yfir öll ungmennaráð á Íslandi, en þó 

aðallega ungmennaráð sveitarfélaga. Þetta er fyrsta félagið sem er stofnað af ungmennum 

fyrir ungmenni. Helstu áherslur ráðsins eru að fá ungt fólk í bæjarráð, opna ungmennaráð um 

allt land, hafa ungmennaskipti og efla ungmennastarf hérlendis. Þeirra slagorð er „ekkert um 

okkur, án okkar“. Sem merkir að engar ákvarðanir sem varða börn séu teknar án þess að 

börn séu spurð og fái að hafa áhrif á ákvörðunina. (Helga Haraldsdóttir og Kristján Hilmir 

Baldursson, 2017) Þetta er í samræmi við það sem barnaréttarnefnd hefur bent á að börn 

ættu að fá stuðning og vera hvött til að mynda eigin samtök sem eru undir þeirra forystu og 

frumkvæði en það muni skapa rými fyrir þroskandi þátttöku og framsetningu barna á málum 

sem koma þeim við. (Almennt álit nr. 12, 2009, bls. 28-29) Þegar ungmenni stýra sínu eigin 

ungmennaráði kemur skýr skoðun þeirra fram og vilji. 
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5.3 Tengsl 12. gr. og ungmennaráða 

Samkvæmt 12. gr. Barnasáttmálans eru sveitarfélög skuldbundin til þess að tryggja börnum 

lýðræðislega þátttöku á þeirra eigin forsendum. Eins og fram hefur komið hér að framan í 

tengslum við innleiðingu 12. gr. er mikilvægt að hafa börn í samráði varðandi allar ákvarðanir 

sem hafa áhrif á börn í samfélaginu. (Parkes, 2013, bls.183-189) 

Í viðtali við Nílsínu Larsen Einarsdóttur réttindafræðslufulltrúa UNICEF á Íslandi kemur 

fram að hún telur að til að ungmennaráð uppfylli 12. gr. þá sé lykilatriði 

 

að börn séu í beinum samskiptum við ráðamenn og að það sé ekki einungis fyrri hluti 12. gr. 

sem tekinn er gildur, að hlustað skuli á skoðanir barna. Heldur er það seinni hluti greinarinnar 

sem við ættum að leggja mikinn þunga á að það sé réttmætt tillit tekið til skoðanna þeirra, í 

samræmi við aldur og þroska. (Viðtal við Nílsínu Larsen Einarsdóttur, 18. apríl 2017) 

 

Hún bendir jafnframt á að ákjósanlegast væri að ungmennaráð væri við borðið hverju sinni 

sem ákvarðanir eru teknar. Seinni hluti greinarinnar setur að sama skapi vissa 

upplýsingaskyldu á stjórnsýsluna til ungmenna.  

Að sögn Elísabetu Gísladóttur hjá umboðsmanni barna er í fyrsta lagi lögð áhersla á í 

sambandi við innleiðingu 12. gr. 

 

að sveitarfélög hafi ungmennaráð og þá að ungmennaráðið sé þá ekki bara til málamynda 

heldur að það séu til reglur og skýr rammi um það hvert hlutverk ungmennaráðsins sé og að 

þau hafi raunveruleg áhrif á ákvarðanatöku áður en þær eru teknar, ekki þannig að það sé búið 

að taka ákvörðun og þá sé það borið undir ungmennaráðið til málamynda. (Viðtal við Elísabetu 

Gísladóttur, 10. apríl 2017) 

 

Elísabet bendir einnig á að 12 gr. leggi mikla skyldu á sveitarfélög og ríkið og að „það eigi 

í rauninni ekki að taka ákvörðun sem getur haft áhrif á líf barna nema fyrst gefa börnum 

raunverulegt tækifæri til að hafa áhrif.“ Hún bendir á að ríkið sé reglulega að brjóta gegn 

þessum rétti barna með því taka stórar ákvarðanir án þess að eiga samráð við börn. Í því 

samhengi bendir hún á mikilvægt samband á milli greina númer 3 og 12 í Barnasáttmálanum 

og að ekki er hægt að meta hvað sé börnum fyrir bestu án þess að sjónarmið barna fái að 

heyrast.  

Í máli Elísabetar kom jafnframt fram að fyrsta skref sveitarfélaga við innleiðingu 12. gr. sé 

að vera með virkt ungmennaráð, upplýsingar aðgengilegar og möguleika fyrir börn til að 

koma skoðunum sínum á framfæri. Ungmennaráð geta einnig verið í mjög góðri stöðu til að 

leita eftir sjónarmiðum annarra barna. Fulltrúar úr ungmennaráði eru nær börnum sem hópur 
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heldur en sveitarstjórnarmaðurinn sem tekur ákvörðunina. (Viðtal við Elísabetu Gísladóttur, 

10. apríl 2017) 

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna fagnar þeim leiðum sem sveitarfélög fara til að efla 

þátttöku barna, meðal annars með því að stofna ungmennaráð. Nefndin leggur samt sem 

áður áherslu á að ungmennaráð, þing og tilfallandi ráðgjöf ætti einungis að vera ein af 

mörgum aðferðum til að innleiða 12. gr. þar sem þessi leið leyfir einungis tiltölulega litlum 

hluta barna að taka þátt. Nefndin bendir á fasta samráðsfundi, viðtalstíma stjórnmála- og 

embættismanna og opnar heimsóknir til allra skóla. (Almenn athugasemd nr. 12. 2009) Í 

þessu samhengi kom fram í viðtali við Elísabetu Gísladóttur hjá umboðsmanni barna að 

þegar leitað er leiða til að fá fleiri börn í sveitarfélögum til þátttöku þurfi sérstaklega að virkja 

þátttöku barna í viðkvæmri stöðu. (Viðtal við Elísabetu Gísladóttur, 10. apríl 2017) 

 

5.4 Samantekt 

Í kaflanum var farið yfir að Æskulýðslög nr. 70/2007 og Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 ásamt 

Barnasáttmálanum mynda lagalegan grunn að ungmennaráðum. Æskulýðslög nr. 70/2007 

hafa verið gagnrýnd fyrir að setja ekki skyldu á sveitarfélög að stofna ungmennaráð og að 

vera óljós um hlutverk þeirra. Í Sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 er veitt heimild til að kjósa 

einstaklinga sem ekki hafa náð kosningaraldri í nefndir. Fram kom að ákvæði um 

ungmennaráð ætti hugsanlega betur heima í Sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011.  

Í kaflanum hefur verið fjallað um þróun og stöðu ungmennaráða á Íslandi. Ekki eru nema 

tíu ár síðan ungmennaráð urðu algeng á Íslandi í kjölfar Æskulýðslaganna árið 2007. 

Samkvæmt nýjustu upplýsingum umboðsmanns barna starfrækir minna en helmingur 

sveitarfélaga landsins ungmennaráð og eru það frekar stór og meðalstór sveitarfélög sem 

halda slíkum ráðum úti. Bendir þetta til að erfiðara sé að setja á stofn ungmennaráð í minni 

sveitarfélögum landsins. Litlar upplýsingar eru um fyrirkomulag ungmennaráða á Íslandi en á 

þessu ári var gefinn út bæklingur um stofnun ungmennaráða en annars er mikið stuðst við 

skipan þessara mála í Svíþjóð sem stendur framarlega þegar kemur að þátttöku barna. 

Til eru nokkur ungmennaráð á Íslandi önnur en þau sem tengjast sveitarfélögum. Nokkur 

dæmi voru nefnd hér að ofan sem sýna virkni ungmennaráða í stjórnsýslunni. Í lokin var 

stuttlega farið yfir tengsl 12. gr. Barnasáttmálans og ungmennaráða en þau eru mikilvæg fyrir 

innleiðingu greinarinnar. Sveitarfélög ættu þó einnig að skoða aðrar leiðir til að virkja þátttöku 

barna. 
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6 Viðtöl við starfsmenn og ungmenni í ungmennaráðum 

höfuðborgarsvæðisins 

Eins og sýnt hefur verið fram á bera sveitarfélög ríka ábyrgð þegar kemur að innleiðingu 

Barnasáttmálans og sterk tengsl eru á milli innleiðingar 12. gr. sáttmálans og ungmennaráða. 

Því var ákveðið að kanna þátttöku barna innan sveitarfélaga með áherslu á rétt barna til að 

tjá skoðanir sínar og hafa áhrif í málefnum sem þau varða. Þetta var gert með viðtölum við 

starfsmenn og ungmenni í ungmennaráðum höfuðborgarsvæðisins.  

Þessi kafli fjallar um niðurstöður úr þessum viðtölum en tilgangurinn með viðtölunum var 

að komast að því hver raunveruleg þátttaka barna í ungmennaráðum væri og hvort 

ungmennaráð væru notuð til þess að ungt fólk geti haft áhrif og veitt ráðgjöf í málefnum sem 

varða börn. Leiðbeiningar barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna sem koma fram í 

Almennu áliti nr. 12 voru hafðar til hliðsjónar sem og listi frá Barnvænum sveitarfélögum um 

ungmennaráð sem birtur var hér að ofan. Einnig var miðað við framangreindan þátttökustiga 

Roger Hart (1992).  

Niðurstöðum úr viðtölunum er skipt upp í átta undirkafla sem hafa hver sitt þema en þeir 

eru: Umgjörð ungmennaráða; Fundir og skipun fulltrúa í ungmennaráð; Hlutverk 

starfsmanna; Fræðsla um stjórnarhætti stjórnsýslunnar og Barnasáttmálann; Verkefni og 

frumkvæði; Ráðleggingar frá ungmennaráðum; Leiðir til að leita eftir skoðunum annarra 

barna og; Réttur barna samkvæmt 12. gr. Barnasáttmálans og innleiðing sáttmálans. Til þess 

að tryggja algjöra nafnleynd ungmennanna sem tóku þátt í rannsókninni er innlegg þeirra sett 

í lok hvers kafla án þess að getið sé til um frá hvaða sveitarfélagi þau koma og eru 

ungmennin tilgreind með bókstöfum til aðgreiningar. Starfsmenn ráðanna eru nefndir 

starfsmenn ungmennaráðs hvers sveitarfélags fyrir sig en ekki er skilgreint um hvaða 

starfsmann er að ræða en hjá flestum sveitarfélögunum koma fleiri en einn starfsmaður að 

ungmennaráði sveitarfélagsins. 

 

6.1 Umgjörð ungmennaráða 

Sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins eru misstór og misjafnt hvað mörg börn búa á svæðinu. 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands búa 28.462 einstaklingar undir 18 ára aldri í 

Reykjavík, 9.223 í Kópavogi, 7.763 í Hafnarfirði, 4.116 í Garðabæ, 2.838 í Mosfellsbæ og 

1.031 á Seltjarnarnesi.  
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Tafla 3: Fjöldi barna á höfuðborgarsvæðinu í hverju sveitarfélagi fyrir sig 

 

 

 

Eins og sjá má á töflu 3 býr meirihluti barna á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík. Rannsóknin 

tekur hlutfallslega mið af stöðu 63,46% barna á Íslandi en á öllu landinu búa 84.200 börn. 

Reykjavíkurráð ungmenna var stofnað árið 2002 og ungmennaráð Hafnarfjarðar árið 2005 

og eru þau einu ungmennaráðin sem voru stofnuð áður en Æskulýðslög nr. 70 tóku gildi árið 

2007. Ungmennaráð Mosfellsbæjar var stofnað árið 2008, ungmennaráð Seltjarnarness árið 

2009, ungmennaráð Garðabæjar árið 2013 og ungmennaráð Kópavogs árið 2015. Það er 

viðurkennt að ekki sé hægt að gera kröfu um að nýstofnað ungmennaráð fari strax í efstu 

þrep á þátttökustiga Hart (1992). Það verður samt að hafa í huga að í öllum verkefnum þarf 

að forðast neikvæða þátttöku sem er að finna í þremur neðstu þrepum stigans. 

Eins og fram hefur komið tilgreina Æskulýðslög nr. 70/2007 ekki hvernig umgjörð 

ungmennaráða eigi að vera, til dæmis hvað varðar hlutverk þeirra og verkferla. 

Barnaréttarnefnd hefur gagnrýnt íslenska ríkið fyrir að lagaskilyrði séu ekki fyrir hendi um að 

slík ráð séu stofnuð og að ekki séu til reglugerðir um starfsemi, hlutverk og umboð 

ungmennaráða. (Nefnd Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 2011) 

Hér á landi eru tvær tegundir af ungmennaráðum til staðar. Annarsvegar lokuð 

ungmennaráð sem styðja við kenningar um fulltrúalýðræði þar sem fyrirfram ákveðinn fjöldi 

ungmenna á sæti í ungmennaráði í ákveðinn tíma. Hinsvegar opin ungmennaráð sem falla 

undir kenningar um beint lýðræði þar sem ótakmarkaður fjöldi ungmenna á tilteknu aldursbili 

getur tekið þátt. Reykjavík sker sig úr hinum sveitafélögunum varðandi fyrirkomulag. Hvert 

hverfi í Reykjavík hefur ungmennaráð og er Reykjavíkurráð ungmenna samráðs- og 

samstarfsvettvangur ungmennaráða í hverfum borgarinnar. Hverfaráðin hafa hvert um sig á 

að skipa tveimur fulltrúum í Reykjavíkurráði ungmenna. Á Seltjarnarnesi er ungmennaráðið 

opið og þar geta allir tekið þátt sem hafa áhuga en hjá hinum sveitarfélögunum eru 

ungmennaráðin lokuð. 
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Stærð ungmennaráðanna er misjöfn og eru þau skipuð frá 9 upp í 21 fulltrúum. 

Seltjarnarnes er frábrugðið að því leyti að þar er ótilgreindur fjöldi fulltrúa. Öll ungmennaráðin 

tilgreina aldurstakmörk. Algengast er að ungmennaráðin séu skilgreind fyrir ungmenni á 

aldrinum 13-18 ára sem þó teygist til 20 ára. Ungmennaráð Seltjarnarness tilgreinir hinsvegar 

hærri aldur eða frá 16-25 ára.  

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur lagt áherslu á að 12. gr. Barnasáttmálans 

leggi ekki aldurstakmark til að nýta þau réttindi sem greinin kveður á um. (Almennt álit nr. 12, 

2009, bls. 9) Eins og fram kemur að ofan er mikilvægt að börn fái frá unga aldri þjálfun í því 

að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og taka þátt í ákvarðanatöku í málefnum sem þau 

varða. 

Í Almennu áliti nr. 12 (2009) leggur barnaréttarnefnd enn fremur áherslu á að skýrar reglur 

séu settar um ungmennaráð og þurfi þær að vera aðgengilegar öllum íbúum samfélagsins og 

þá sérstaklega börnum. Erindisbréf, lög eða samþykktir hvers ungmennaráðs fyrir sig eru 

góðar leiðir til að koma þessum reglum á framfæri. Hér á eftir verða sveitarfélögin skoðuð 

með tilliti til hvort slíkar reglur séu til staðar um ungmennaráðin. Sérstök áhersla er lögð á 

það sem kemur fram í 2. mgr. 11. gr. Æskulýðslaga nr. 70/2007 að sveitarstjórnir eigi að 

setja nánari reglur um hlutverk og val í ungmennaráð og að hlutverk ungmennaráða sé m.a. 

að vera sveitarstjórnum til ráðgjafar um málefni ungs fólks. 

Eins og sakir standa er ekki að finna neinar upplýsingar um ungmennaráð Kópavogs á 

heimasíðu Kópavogs. Til er erindisbréf um ungmennaráðið og þar er tilgreint hvernig fulltrúar 

ráðsins eru valdir, hlutverki og markmiðum ráðsins gerð skil sem og hæfi og skyldum 

nefndarmanna og starfsháttum ráðsins. (Erindisbréf ungmennaráðs Kópavogs, 2014) Þetta 

erindisbréf er ekki að finna á heimasíðu Kópavogsbæjar. Samkvæmt starfsmanni 

ungmennaráðsins er nýtt erindisbréf í vinnslu en það verður nánar farið út í það hér á eftir. 

Ekki er til erindisbréf, lög eða samþykktir fyrir ungmennaráð Seltjarnarness og 

Reykjavíkurráð ungmenna. Umgjörð ungmennaráðs Seltjarnarness, verkefni og markmið eru 

listuð upp á heimasíðu sveitarfélagsins. (Ungmennaráð Seltjarnarness, e.d.) Reykjavíkurráð 

ungmenna kemur fyrir á heimasíðu Reykjavíkurborgar þar sem fjallað er um verkefni ráðsins. 

Grein er gerð fyrir tilgangi, markmiði og skipulagi ungmennaráða hverfanna en ekki er 

tilgreint hvort að það eigi einnig við um Reykjavíkurráð ungmenna. (Ungmennaráð 

Reykjavíkur, e.d.) 

Ungmennaráð Garðabæjar starfar eftir erindisbréfi ráðsins sem er aðgengilegt á 

heimasíðu Garðabæjar. Þar er val fulltrúa skilgreint og hlutverk og starfshættir ráðsins sett 

fram með skýrum hætti. (Ungmennaráð Garðabæjar Erindisbréf, 2015) Ungmennaráð 

Hafnarfjarðar fer eftir lögum ráðsins sem eru aðgengileg á síðu Hafnarfjarðarbæjar. Þar er 

tilgreint val á fulltrúum og starfshættir ráðsins en hlutverk og markmið ráðsins er að finna á 
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heimasíðunni. (Lög ungmennaráðs Hafnarfjarðar, 2011) Ungmennaráð Mosfellsbæjar vinnur 

eftir samþykkt ráðsins sem er aðgengilegt á heimasíðu sveitarfélagsins. Þar er meðal annars 

greint frá vali á fulltrúum, markmiði ráðsins og starfsháttum þess. (Samþykkt fyrir 

ungmennaráð Mosfelsbæjar, 2011) 

Ungmennaráð Garðabæjar, ungmennaráð Kópavogs og ungmennaráð Mosfellsbæjar eru 

einu ungmennaráðin þar sem tilgreint er að ráðið eigi að vera bæjarstjórn til ráðgjafar um 

málefni ungs fólks í sveitarfélaginu. Eins og fram hefur komið er lögð áhersla á það markmið 

að ungmennaráð séu spurð álits með markvissum hætti í málefnum sem varða börn og að 

fulltrúar ungmennaráðs geti komið tillögum og skoðunum ungmenna á framfæri til viðeigandi 

aðila í stjórnkerfinu.  

 

6.2 Fundir og skipun fulltrúa í ungmennaráð 

Í Kópavogi, Seltjarnarnesi, Reykjavík og Hafnarfirði fara fundir ungmennaráðanna fram í 

ungmennahúsum eða félagsmiðstöðvum. Í Garðabæ og Mosfellsbæ er fundað á 

bæjarskrifstofu sveitarfélagsins. 

Ungmennráð Kópavogs fundar ekki með reglulegu millibili. Samkvæmt starfsmanni er 

handahófskennt hvenær ráðið fundar en fundirnir eru bæði með formlegum hætti þar sem 

rituð er fundargerð sem fer til bæjarstjórnar og svokallaðir vinnufundir þar sem ráðið hittist og 

vinnur að verkefni. Þá hefur hefur ráðið ekki verið mjög virkt síðan það var stofnað en verið 

er að vinna að breytingum á því. Samkvæmt starfsmanni ráðsins er mikill „byrjendabragur“ á 

ráðinu en fyrir stofnun ungmennaráðsins var enginn annar svipaður vettvangur fyrir ungt fólk 

til að taka þátt í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Með nýju erindisbréfi sem er í vinnslu er stefnt á 

að bæta virkni ráðsins og jákvætt viðhorf er til staðar hjá starfsmanni ráðsins að svo verði. 

Ungmennaráð Garðarbæjar fundar að jafnaði einu sinni í mánuði. Starfsmaður 

ungmennaráðsins nefnir þó að ráðið hafi að undanförnu ekki verið virkt og einungis hist einu 

sinni yfir haustönnina. Hann telur ástæðuna vera að mikil endurnýjun hafi verið á fulltrúum 

ráðsins en það eigi sér stað á nokkurra ára fresti. Til að forðast mikla endurnýjun var reglum 

ráðsins breytt árið 2015 frá því að fulltrúi gæti aðeins setið í ráðinu í tvö ár yfir í að geta setið 

eins lengi og áhugi er fyrir hendi fram að 20 ára aldri. Starfsmaður ráðsins telur reynsluna 

mikilvæga vegna þess að 

 

þegar þú ert búin að vera í tvö ár og dettur út og allir koma nýir inn þá gerist ekki neitt. Það þarf 

einhver að vera með smá reynslu. Þannig að við ákváðum að láta þetta vera náttúrulega þróun 

frekar, þannig að tveir til fjórir detta út og þá koma nýir, svo það verða alltaf einhverjir eftir. Það 

sem gerðist núna í haust var að eiginlega allir gömlu hættu og það er búið að vera svolítið erfitt 

að ná saman nýjum. 
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Þetta er vandi sem ætla má að fleiri ráð geti staðið frammi fyrir, að margir fulltrúar 

ungmennaráða hætta á sama tíma og þá fáir eftir til að miðla reynslu til nýrra fulltrúa. 

Í Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi eru fundir ungmennaráðsins tvisvar sinnum í mánuði að 

jafnaði. Starfsmaður ungmennaráðs Mosfellsbæjar bendir á að í fyrstu var lagt upp með að 

funda einu sinni í mánuði en að fulltrúar ungmennaráðsins hafi viljað funda oftar vegna mikils 

áhuga. 

Í Hafnarfirði og Reykjavík fundar ungmennaráðið í hverri viku. Í Hafnarfirði eru formlegir 

fundir haldnir aðra hverja viku. Þar eru rædd málefni sem eru á dagskrá með fundarstjóra og 

fundarritara. Í hin skiptin eru haldnir svokallaðir opnir fundir sem eru hugsaðir fyrir ungmenni í 

ráðinu til að hittast og tala saman og á þeim hafa þau leyfi til að taka með sér vin. 

Starfsmaður ráðsins nefnir að stefnt sé á að útfæra opnu fundina þannig að þeir verði opnir 

fyrir alla til að líta við og koma hugmyndum áleiðis til ungmennaráðsins. Starfsmaðurinn telur 

mikilvægt að ungmennaráðið hafi tíma og aðstöðu til að tala saman. Hann bætir við að 

hugmyndin um opnu fundina hafi komið frá ungmennunum og það hafi  

 

gefið góðan anda í hópinn, líka af því að það er ekkert gaman að mæta bara á fund og svo 

heim. Þú þarft líka þetta félagslega þótt þessir fundir séu opnir og skemmtilegir. Þeir eru ekkert 

stífir. Þetta eru fundir sem stýrt er af þeim þannig þeir eru ekkert „súper“ fullorðinslegir. Þeir eru 

líka líflegir og eftir þeirra höfði þótt þau hafa fengið ramma um hvernig eigi að gera þetta. Þau 

eru auðvitað að stíga sín fyrstu spor og þá verða líflegar umræður en það er ekkert mál, þau 

verða líka að hafa þetta frelsi. 

 

Í Garðabæ, Hafnarfirði, Kópavogi og Mosfellsbæ eru fulltrúar í ungmennaráðinu valdir og 

þá eru ákveðið margir fulltrúar skipaðir frá hverjum skóla bæði á grunn- og 

framhaldsskólastigi, oft í samstarfi við félagsmiðstöð eða ungmennahús ef slíkt er til staðar. 

Misjafnt er þó hvernig farið er að.  

Í Garðabæ og Hafnarfirði eru flestir fulltrúar ungmennaráðsins tilnefndir af nemendafélagi í 

grunn- og framhaldsskólum og fer þá í sumum tilfellum fram kosning hjá nemendafélögum. 

Starfsmaður ungmennaráðs Hafnarfjarðar segir að það hafi komið fyrir að það sé enginn sem 

vilji fara í ráðið og þá eru starfsmenn ráðsins yfirleitt í sambandi við félagsmiðstöðvarnar til 

að fá þær til að benda á einhverja. Samkvæmt starfsmanni ungmennaráðs Garðabæjar 

„koma þau annaðhvort inn í gegnum nemendaráðin eða skólastjórarnir nálgast einhverja sem 

þeir hafa trú á“ og bætir við að þetta séu „þeir krakkar sem eru áhugasamir og eru í 

einhverjum félagsstörfum innan skólanna sem koma inn í ungmennaráðið“. Starfsmennirnir 

eru sammála um að þetta sé lýðræðisleg leið til að skipa fulltrúa í ráðin þar sem fulltrúar 

nemendaráða eru lýðræðislega kosnir af samnemendum sínum í skólanum. 
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Í Ungmennaráði Kópavogs er misjafnt eftir hverri félagsmiðstöð, grunnskóla, 

ungmennahúsi eða framhaldsskóla með hvaða hætti fulltrúar eru tilnefndir í ráðið. Sumstaðar 

eru einstaklingar valdir af skólastjórnendum eða starfsmönnum félagsmiðstöðvanna og 

annarsstaðar hafa nemendur í nemendaráði tök á að bjóða sig fram.  

Ungmennaráð Mosfellsbæjar er valið af námsráðgjöfum eða öðrum tengiliðum grunn- og 

framhaldsskólanna og eru ákveðið margir nemendur fengnir úr hverjum skóla. Starfsmaður 

ráðsins talar um að þau séu „ekki lýðræðislega kosin heldur eru þau valin, en samt með 

þeirra viðleitni […] þetta eru krakkar, oft innan nemendaráðanna, sem hafa áhuga á þessu.“  

Í Reykjavík og Seltjarnarnesi er opnara fyrirkomulag varðandi hverjir sitja í 

ungmennaráðinu. Í Reykjavíkurráði eru tveir fulltrúar skipaðir af hverju hverfaráði. Í mörgum 

hverfum eru ungmennaráð með opið fyrirkomulag. Starfsmaður ráðsins segir: 

 

Þetta er ekki endilega eins og það var einu sinni, þá var meira þrýst á að væri valið, að skólar 

myndu tilnefna fulltrúa [...] Það voru ekki endilega krakkarnir sem höfðu áhuga. Þá kom 

kannski í ljós að það væru einhverjar forsendur á bak við það hvernig verið var að velja. 

Kannski voru það krakkar sem stóðu sig vel í skóla eða krakkar sem skólunum fannst einhvern 

veginn hafa gott af því að fara í þetta.  

 

Hann bendir á að betra sé að „kynna ungmennaráðin vel úti í hverfunum, opnir fundir að 

hausti og allir sem hafa áhuga koma og geta síðan kynnt sér þetta og þá ákveðið hvort þeir 

vilja vera með eða ekki“. Þá skipti ekki máli hvort mismargir séu úr hverjum skóla því 

hverfaráðin eru opin öllum sem hafa áhuga.  

Á Seltjarnarnesi byggist fyrirkomulag ungmennaráðsins á þátttökulýðræði en ekki 

fulltrúaskipuðum einstaklingum. Í fyrstu skipaði ráðið sjö manns en eftir hafa kynnst öðru 

fyrirkomulagi á ráðum og nefndum í Lundi í Svíþjóð breyttist fyrirkomulagið. Með þessu 

fyrirkomulagi er verið að virkja þátttökulýðræði enn frekar. Haldin eru fjögur ungmennaþing á 

ári þar sem allir á aldrinum 16-25 ára eru velkomnir. Þeir sem mæta geta verið í 

ungmennaráðinu og getur ungmennaráðið því breyst á milli anna. Einstaklingar bjóða sig 

fram í ákveðin verkefni eða nefndir og kosningarnar fara fram á þingunum. Misjafnt er hvað 

fulltrúar sitja lengi eftir því hvert verkefnið er.  

Nokkrir fræðimenn, meðal annars Solberg og Winswold (2010), hafa lagt áherslu á að ráð 

fyrir ungmenni sem er stjórnað af fullorðnum sæta oft gagnrýni fyrir að hleypa aðeins 

fámennum hópi útvaldra barna að. Sértækt val á ungmennum getur reynst hamlandi og 

óheppilegt. Víða kemur fram að það sé mikilvægt að leita óhefðbundinna leiða við val á 

fulltrúum. Á sveitarstjórnarstigi getur það leitt til viðamikilla breytinga á starfsvenjum 

bæjaryfirvalda en með því að hafa góða fræðslu, skipulag og fastar reglur er hægt að tryggja 

árangur verkefna og festa þau í sessi. (bls. 79) 
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Nokkur ungmennanna sem tekin voru viðtöl við var skipaður af fullorðnu fólki í 

ungmennaráðið en önnur voru kosin. Líkt og starfsmennirnir nefndu mörg ungmennin að 

misjafnt væri eftir skólum innan sveitarfélagsins hvort væri kosið í ráðið eða hvort væri valið í 

það. Ungmenni D nefnir að stundum væri ungmennaráðið nánast sjálfskipað og bætti við að 

„yfirleitt eru þetta bara þeir sem eru virkastir“. Ungmenni E segir að í þau skipti sem ekki sé 

kosning þá biðji starfsmaður skólans þann sem honum þykir hæfastur að fara í ráðið.  

Nokkur ungmennin nefndu einnig að þau hefðu lítið vitað eða jafnvel ekkert um tilvist 

ungmennaráðsins áður en þau voru spurð hvort þau vildu vera fulltrúar í ungmennaráði.  

Ungmenni C segir að starfsmaður innan grunnskólans hafi spurt hvort 

 

ég hefði áhuga á þessu og ég hafði aldrei heyrt um þetta áður  [...] en annars eru bara 

krakkar í grunnskólunum spurð hvort þau hafi áhuga á þessu. Svo komumst við að því að 

það vissi enginn af okkur hvað ungmennaráð væri áður en okkur var boðið í það. Við 

kynntumst þessu bara þannig. 

 

Ungmenni F segist hafa mjög lítið heyrt um ungmennaráðið áður en það byrjaði og að 

önnur ungmenni í kringum það hafi lítið vitað um hlutverk ráðsins og sum jafnvel ekki um 

tilvist þess. 

Það virðist vera algengt að fullorðinn einstaklingur velji einstaklinga í ungmennaráðin og 

þá einstaklinga sem taldir eru hentugir fyrir ráðið. Þó má sjá að oft er kosning sem telst 

lýðræðislegri leið til að skipa einstaklinga í ráð. 

 

6.3 Hlutverk starfsmanna 

Guðmundur Ari Sigurjónsson (2017) telur að best sé að lýsa hlutverki starfsmanns 

ungmennaráðs sem „skuggastjórnanda“. Helsta verkefni hans á að vera að virkja ungt fólk til 

þátttöku, skapa jákvætt og skapandi starfsumhverfi og stuðla að valdeflingu. Mikilvægt er að 

starfsmaður haldi sig til hliðar en hann þarf þó einnig að vera hvetjandi og hafa gott skipulag. 

Einnig leggur Guðmundur Ari áherslu á að ungmenni í ungmennaráði viti hvert hlutverk 

starfsmanns er svo þau átti sig á hvort starfsmaðurinn fari yfir mörkin og hvort hann eigi að 

draga sig í hlé. 

Samkvæmt upplýsingum um ungmennaráðin er hlutverk starfsmanns ráðsins skilgreint hjá 

Reykjavík, Mosfellsbæ, Hafnarfirði og Kópavogi. Ekkert er um hlutverk starfsmanns hjá 

Seltjarnarnesi og Garðabæ. 

Í Hafnarfirði lýsir starfsmaður hlutverki sínu innan ungmennaráðsins sem „manneskju á 

hliðarlínunni“ sem fylgist með að allt fari fram eins og það á að gera samkvæmt lögum 
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ráðsins. Hann skiptir sér ekki „af því sem fer fram á fundum því þetta er þeirra ráð“. 

Fyrirkomulag ráðsins hefur breyst frá því að starfsmaður sá um fundarstjórnun í að það sé 

fundarritari og fundarstjóri í ráðinu. Hlutverk starfsmannsins er aðeins að aðstoða ungmennin 

með fundargerð og fundarstjórn. Starfsmaður fagnar þessari breytingu og bætir við að 

ritarinn sé alltaf sá sami í hópnum þar sem fundarritari gegni mikilvægu hlutverki. 

Starfsmaður Reykjavíkurráðsins lýsir hlutverki sínu á svipaðan hátt eða að það felist í 

halda utan um starfið og vera tengiliður við stjórnsýsluna: 

 

Maður vill ekki vera stýrandi en maður vill samt vera hvetjandi og styðjandi. Það getur verið 

þunn lína því maður vill ekki stýra eða leggja línurnar of mikið en mér finnst mikilvægt að hvetja 

og benda á. Þótt maður sé að passa sig á að vera ekki með neinn pólitískan áróður. 

 

Starfsmaður í ungmennaráði Seltjarnarness tekur undir þessi orð að vera tengiliður en 

fulltrúar ráðsins sjá um að vera fundarstjóri og fundarritari.  

Í Mosfellsbæ sér starfsmaður ungmennaráðsins aftur á móti um að stjórna fundunum og 

rita fundagerð. Um þetta segir starfsmaður ráðsins: 

 

[Við] sjáum um að bóka fundina og reynum svolítið að láta þau koma með málefnin sjálf en 

reynum að stýra þeim inn á [...] Já við stýrum svolítið fundunum, ég skal alveg viðurkenna það. 

Það þarf eiginlega að gera það. Við eigum náttúrulega ekki að gera það en það þarf svolítið. 

 

Starfsmaður ungmennaráðsins í Garðabæ segir að starfsmaður ráðsins haldi utan um 

starfsemi þess og fundardagskrá svo eitthvað sé nefnt. Starfsmaðurinn nefnir að hans verk 

sé meðal annars að hvetja ungmennin áfram. Nýlega var fenginn starfsmaður frá 

félagsmiðstöð til að vinna einnig með ungmennaráðinu. Með því er verið að leggja áhersla á 

að hafa starfsmann innan ráðsins sem viti hvað ungmennin vilji gera og sé í daglegum 

tengslum við þau. Starfsmaðurinn bætir við: „Ég held að það sé betra að það sé manneskja 

sem er í nánari tengslum við það sem þau eru að gera allan daginn, heldur en í rauninni 

stjórnsýslumanneskja því þá er þetta kannski svona formlegra“. Starfsmaður ráðsins stefnir á 

að gera ráðið meira lifandi og virkt og gera það „áhugavert fyrir ekki bara krakkana sem sitja í 

því heldur líka fyrir hina og þá þarftu að vera með puttana á púlsinum“. 

Starfsmaður ungmennaráðsins í Kópavogi segir hlutverk sitt ekki vera mikið skilgreint:  

 

Við stýrum fundunum svona að mestu leyti […] við óskum eftir hugmyndum frá þeim hvað við 

eigum að ræða fyrirfram á facebook og svoleiðis og hvetjum þau til að taka svolítið stjórnina en 

við erum ekki alveg á þeim stað núna að þau séu að stjórna þessu. 
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Meirihluti starfsmannanna nefndi að gott væri að hafa einnig starfsmann sem er í góðri 

tengingu við ungmennin í gegnum félagsmiðstöð eða ungmennahús. Þetta er í samræmi við 

það sem kemur fram í upplýsingabæklingi Evrópu unga fólksins (2017) um ungmennaráð að 

gott sé að sá sem leiði fundi ráðsins sé einhver sem ungmennin geta tengt við. Þetta styður 

við upplifun margra starfsmanna ráðanna að það sé gott að hafa einnig starfsmann með 

ráðinu sem vinnur innan félagsmiðstöðvar eða ungmennahúss en ekki einungis starfsmann 

sem kemur frá bæjarskrifstofunni. Fram kom í viðtölunum að starfsmaður innan 

félagsmiðstöðva eða ungmennahúsa standi nær ungmennunum og í góðri tengingu við þau 

sem er mikilvægt. Einnig kemur fram í bæklingnum að ef starfsmaðurinn er of langt frá 

veruleika ungmenna er ólíklegra að þau séu tilbúin að opna sig að fullu í umræðunni, 

sérstaklega ef um viðkvæm málefni er að ræða. Mörg sænsk sveitarfélög hafa ráðið 

ungmenni til starfa til að auka lýðræðislega þátttöku ungs fólks og styðja við ungmennaráð 

sveitarfélagsins. (Evrópa unga fólksins, 2017, bls. 2) 

 

6.4 Fræðsla um stjórnarhætti stjórnsýslunnar og Barnasáttmálann 

Barnaréttarnefnd hefur bent á mikilvægi þess að börn fái fræðslu um umhverfi 

stjórnsýslunnar og að starfshættir séu barnvænir. Þá hefur nefndin einnig lagt áherslu á að 

börn og þeir sem vinna með börn fái fræðslu um Barnasáttmálann. (Nefnd Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, 2011) Fulltrúar frá ráðgjafarhópi umboðsmanns barna, 

ungmennaráði Barnaheilla og ungmennaráði UNICEF hafa ennfremur bent á að börn hafi 

þörf fyrir meiri fræðslu um það sem er að gerast í samfélaginu, lýðræði og réttindi sín. 

(Umboðsmaður barna, 2015, bls. 57-58)  

Samkvæmt starfsmönnum ungmennaráðanna í Garðabæ, Reykjavík, Mosfellsbæ og 

Kópavogi fá ungmennin í ráðunum einhverja fræðslu um opinbera stjórnsýslu. Í Garðabæ 

kemur bæjarstjóri að jafnaði einu sinni á ári og kynnir fyrir ungmennaráðinu stjórnsýslu 

sveitarfélagsins og einnig hefur bæjarverkfræðingur komið með kynningu. Starfsmaður 

ungmennaráðsins segir ungmennin vera tengd öllum innanhúss og telur að það sé vel staðið 

að þeim málum. Þá er ungmennaráðið eins og hver önnur nefnd sveitarfélagsins. Í Reykjavík 

er ráðinu veitt fræðsla í þeim verkefnum sem það er að vinna að. Ungmennin fá til að mynda 

fræðslu um forsetanefnd, skóla- og frístundaráð og borgarráð. Í ungmennaráðunum í 

hverfunum er farið yfir uppsetningu hverfaráða Reykjavíkur vegna samstarfs milli þeirra og 

hverfaráðanna. Ungmennaráð Mosfellsbæjar byrjar starfsárið á kynningu frá bæjarlögmanni 

um hvernig stjórnsýslan virkar. Í Kópavogi fá fulltrúar kynningu á svipuðum nótum. Á 

Seltjarnarnesi er öðruvísi farið að en þar fá fulltrúar í ungmennaráði ekki fræðslu um 

opinbera stjórnsýslu heldur er lögð áhersla á fræðslu um ólíkar tegundir lýðræðis, eins og 

muninn á fulltrúalýðræði, opnu lýðræði og þátttökulýðræði.  
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Misjafnt er eftir ungmennum hvort þau telja að þau hafi fengið fræðslu um það sem fram 

fer innan sveitarfélagsins og hlutverk sveitarstjórnar. Ungmenni A, C, D og E segja að þau 

hafi aldrei fengið neina fræðslu og ungmenni D bætir við að vinna innan stjórnsýslunnar væri 

frekar „learn by doing“ heldur en að þau hafi fengið eiginlega fræðslu um hana. 

Ungmenni B telur að þau hafi ekki fengið „sérstaka fræðslu en ef við erum með einhverjar 

spurningar þá spyrjum við kannski einhvern sem er í bæjarstjórn og hann getur sagt okkur.“ 

Ungmenni F segir að þau hafi fengið fræðslu um hvernig þau eigi að bera sig að á fundum en 

telur að þau hafi ekki fengið næga fræðslu um hvernig aðrar nefndir innan sveitafélagsins 

virka.  

Einnig var misjafnt hvort ungmennin teldu umhverfi stjórnsýslunnar aðgengilegt eður ei. 

Ungmenni A, C og F telja umhverfið aðgengilegt fyrir þau í ungmennaráðinu en ungmenni C 

bætir við að það sé hugsanlega ekki aðgengileg fyrir önnur ungmenni. Ungmenni E telur 

umhverfið hvorki aðgengilegt fyrir þau né önnur börn.  

Ungmenni D telur umhverfi stjórnsýslunnar ekki barnvænt. Þá telur ungmennið að reynsla 

fulltrúa ungmennaráðs skipta miklu máli fyrir ungmennaráðið þar sem það taki tíma að læra 

inn á það. Ungmennið nefnir sem dæmi að allt fari fram í gegnum tölvupóst og að það séu 

fáir á þessum aldri í tölvupóstsamskiptum. Ennfremur telur það að ef umhverfið yrði gert 

barnvænna þá myndu ungmenni hafa mun meiri áhrif.  

Ungmenni D segir að á fundum innan stjórnsýslunnar þá „þarft þú annaðhvort að vera 

mjög barnalegur [...] eða vera ótrúlega fullorðinslegur“ svo að sé hlustað á þig. Þú getur ekki 

verið unglingur á þessum fundum.“ Ungmennið bætir við að:  

 

Þeir sem eru mjög barnalegir fá eiginlega allt í gegn  [...] en þá er það ekki endilega þeirra 

hugmynd þegar þau ná sínu fram. Kannski er einhverju breytt og svo sent áfram. Ef þú vilt í 

rauninni fá þínar hugmyndir í gegn þá verður þú að vera svolítið eins og „þurr gamall karl“. 

 

Ungmenni D upplifir það þannig að þeim sé leyft að taka þátt af þeim fullorðnu með því 

skilyrði að börn þurfi svolítið „að vera eins og við“. 

Barnaréttarnefnd leggur áherslu á að það verði að auðvelda börnum að taka þátt. 

Umhverfi stjórnsýslunnar verði að vera barnvænt svo að þau geti að fullu tekið þátt í henni og 

þurfa öll gögn að vera aðgengileg. (Almennt álit nr. 5, 2003) Þegar börn taka þátt á 

stjórnsýslustigi mætast tveir ólíkir menningarheimar sem verða að aðlaga sig hvor að öðrum. 

Eigi samfélagsleg þátttaka barna að aukast er mikilvægt að samræðurnar séu á þeirra 

forsendum og að þau geti haft áhrif sem henti þeirra fyrirkomulagi. (Solberg og Winswold, 

2010, bls. 79) 



  

65 

Ekkert ungmennanna taldi að Barnasáttmálinn væri mikið notaður í ungmennaráðunum. 

Ungmenni D nefnir að þau hafi sáttmálann alltaf á bak við eyrað og að stundum vitni þau í 

hann. Fæst ungmennanna könnuðust við að hafa fengið fræðslu um Barnasáttmálann. 

Einungis ungmenni C nefnir að í eitt skipti hafi þau fengið kynningu á sáttmálanum í ráðinu.  

Eins og sjá má að framan þá virðist ungmennin almennt ekki telja að þau fái mikla 

fræðslu, hvorki um opinbera stjórnsýslu né um Barnasáttmálann. Þetta enduspeglar ekki svör 

starfsmannanna sem flestir sögðu þau fá fræðslu í einhverju formi.  

 

6.5 Verkefni og frumkvæði 

Öll ungmennaráðin, að Kópavogi undanskildum eiga það sameiginlegt að eitt af þeirra föstu 

verkefnum er að funda með bæjarstjórn síns sveitarfélags og ræða hugmyndir sínar. Misjafnt 

er hvernig það er skipulagt. Í flestum tilfellum eru þetta árlegir fundir. Barnaréttarnefnd hefur 

lagt áherslu á að þessir fundir verði að eiga sér stað reglulega og ekki megi líða of langur tími 

á milli funda. (Almennt álit nr. 12) Í viðtali við Nílsínu Larsen Einarsdóttur 

réttindafræðslufulltrúa UNICEF á Íslandi þá áréttar hún þetta viðhorf og bætir við að ef 

ungmennaráð hitti bæjarráð bara einu sinni á ári þá hitti bæjarfulltrúar ungmennaráð einungis 

fjórum sinnum yfir kjörtímabilið. Það sé því nauðsynlegt að hafa samskiptin með styttra 

millibili. Þá leggur hún áherslu á að upplýsingaflæði sé í báðar áttir. Ekki er nóg að börn hafi 

aðgang að ráðamönnum heldur verða ráðamenn einnig að leita til barna þegar kemur að 

ákvarðanatöku í málum sem þau varða. (Viðtal við Nílsínu Larsen Einarsdóttur, 18. apríl 

2017) 

Þá snýr annað fasta verkefni Seltjarnarness, Reykjavíkur og Hafnarfjarðar að því að 

ungmennaráð eigi fulltrúa í ráðum og nefndum bæjarins en misjafnt er hvernig því er háttað. 

Seltjarnarnes er eina sveitarfélagið sem er með fulltrúa frá ungmennaráði í öllum nefndum og 

ráðum. Í ályktun frá ráðstefnunni Ungt fólk og lýðræði fara ungmenni fram á að fulltrúar 

ungmennaráða fái að sitja fundi hjá sem flestum nefndum innan sveitarfélaga og að raddir 

ungs fólks þurfi að heyrast betur. (Ungmennafélag Íslands, 2017) 

Í Hafnarfirði, Reykjavík og á Seltjarnarnesi er eitt verkefni ungmennaráðsins að 

skipuleggja og halda utan um ungmennaþing. Samstarf á milli ungmennaráðs og 

öldungaráðs er að finna hjá Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ. Annars eru verkefni ráðanna 

misjöfn en mörg þeirra snúa að skipulagningu á atburðum, samgöngumálum og nærumhverfi 

barna. Má þar nefna akstursleiðir strætó, lýsingu á íþróttavelli og ruslatunnur við göngustíga.  

Í Kópavogi hefur ungmennaráðið haft afar fá föst verkefni síðan það var stofnað. Eins og 

staðan er núna hafa þau engin verkefni önnur en að útbúa nýtt erindisbréf. Starfsmaður 

ráðsins vill fá ungmennin sjálf til að skrifa erindsbréfið þar sem hann er ekki sáttur við þá 
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aðferðafræði „að einhver fullorðinn sest niður og skrifi þetta út frá sínum pælingum“ heldur 

eigi ungt fólk að skrifa bréfið sjálft og vera þannig hleypt að borðinu. Þetta endurspeglar sýn 

barnaréttarnefndar að innkoma barna að stefnumótun sé mikilvæg. (Almennt álit nr. 12, 

2009) 

Flest ungmennin sem tekin voru viðtöl við telja að strætómál, önnur aðgengismál og ýmsir 

viðburðir séu þeirra helstu verkefni. Þá einnig föstu verkefnin sem voru nefnd hér að framan. 

Ungmenni D nefnir sem vandamál að ungmennaráðið fái ekki mörg verkefni sem tengjast 

eldri ungmennum heldur væru þau flest grunnskólamiðuð. Þá geta ungmenni upplifað sig, að 

sögn ungmennisins, sem „out of touch“ í þeim málum. Ungmennið bætir við að það mættu 

fleiri verkefni snúa að framhaldsskólanemum.  

Varðandi setu í öðrum ráðum og nefndum kom fram frá ungmennunum að fyrst hefði það 

verið einskonar formsatriði að hafa þau með en upplifa núna að virkilega sé hlustað á þau og 

að þau hafi töluvert vægi innan nefndarinnar. Í fyrstu var einnig vandamál að 

ungmennaráðunum bárust ekki fundarboð og gögn en eftir að þau nefndu það hefur það 

verið lagað.  

Þegar kemur að frumkvæði að verkefnum hjá ungmennaráðunum er misjafnt hvort þau 

komi frá starfsmönnum ungmennaráðanna, bæjarskrifstofum eða ungmennunum sjálfum. 

Samkvæmt þátttökustiga Hart (1992) er þátttaka í 7. og 8. þrepi þegar frumkvæði kemur frá 

börnum en munurinn á þessum þrepum er hver sér um framkvæmd verkefnanna. Í 7. þrepi 

sjá börn um framkvæmdina en í 8. þrepi er sameiginleg ákvarðanataka. 

Í Hafnarfirði, Reykjavík, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ segja starfsmenn 

ungmennaráðanna að verkefni koma frá ungmennunum sjálfum fyrir utan föst verkefni eins 

og bæjarstjórnarfundi. Starfsmaður ungmennaráðs Seltjarnarness tekur það sérstaklega fram 

að stuðlað sé að auknu sjálfstæði fulltrúa ráðsins og að þau „vinna verkefnin meira í 

samvinnu við aðila sem koma að verkefninu, án þess að starfsmaðurinn sé mikið þar að 

stjórna og stýra því nákvæmlega“. Með þessu sést að ungmennin sjá um framkvæmd 

verkefnanna. Í viðtali við starfsmann Reykjavíkurráðs ungmenna kom fram að ungmennin í 

ráðinu sjá um framkvæmd verkefnanna þegar það á við. 

Þegar starfsmaður ungmennaráðs Mosfellsbæjar var spurður um frumkvæði að 

verkefnum svaraði hann að ungmennin hefðu frumkvæði og bætti við: „þetta er nú bara 

gamall draumur frá því í fyrra eða hittifyrra sem kannski tókst núna“. Ungmennaráðið er með 

„Google docs“ skjal sem allir hafa aðgang að og setja þar hugmyndir að málefnum sem hægt 

er að ræða.  

Í Garðabæ koma verkefni annaðhvort frá ungmennunum eða starfsmanni. Einnig kemur 

fundarefni stundum frá bæjarstjórn sem biður ungmennaráð um að koma með ályktun eða 
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kynna málefni fyrir bæjarstjórn. Þegar starfsmaður er spurður út í frumkvæði að verkefnum 

segir hann að 

 

fyrir rúmum þremur árum voru þau ofsalega „passív“ til að byrja með. Það kom alveg nýtt 

ungmennaráð og þau voru mjög „passív“, í rauninni leiddi ég þetta allan tímann og þess vegna 

fór ég út í þessa breytingu að leyfa þeim að sitja lengur. Vegna þess að mér fannst eftir eitt ár 

og nærri því tvö þau vera mjög „passív“ en eftir það var komið aðeins frumkvæði. 

 

Þá bætir hann við að það sé lítið frumkvæði hjá þeim til að framkvæma og að hann sé oft 

beðinn um að gera hluti eins og að fylla inn umsóknir og að „það gerist í rauninni ekkert nema 

ég kannski geri það“. Hann telur að þetta sé öðruvísi vettvangur heldur en að vera í 

nemendaráði innan skólans þar sem allt er kunnuglegt og ekki eins flókið:  

 

Þú ert bara 14 ára eða 15 ára og átt svolítið erfitt með að leiða þetta en hefur fullt af 

hugmyndum og sérstaklega þegar við höfum verið að taka saman eitthvað sem þarf að laga, 

breyta og bæta. Það tekur svolítinn tíma en það kemur upp úr þeim á endanum. 

 

Starfsmaður ungmennaráðs Kópavogs segir að í núverandi stöðu sé frumkvæðið miklu 

meira frá starfsmönnunum og bætir við: 

 

En við erum bæði að kenna þeim hvernig þau eiga í rauninni að taka frumkvæði og af því að 

við erum í þessu millibilsástandi þá er þetta svolítið flókið. Ég ætlast eiginlega ekki til þess, það 

er erfitt að gera kröfur um meiri frumkvæði eða meiri drifkraft þegar ráðið er í svona miklu 

„lamasessi“ og breytingum sem það er núna í. 

 

Millibilsástandið sem starfsmaður vísar til er að nýja erindisbréfið er ekki orðið klárt að svo 

stöddu.  

Flest ungmennin upplifuðu það þannig að frumkvæðið kæmi frá þeim nema þegar erindi 

kæmi frá bæjarskrifstofu. Misjafnt var þó að hve miklu leyti þau töldu sig hafa frumkvæði. Til 

að mynda telur ungmenni C frumkvæði koma frá þeim og segir: „við ráðum eiginlega bara 

alveg hvað við gerum“. Ungmenni F segir þau oftast hafa frumkvæði og ef önnur börn komi til 

þeirra hugmyndum reyni þau að koma þeim áleiðis. Ungmenni A bætir við: „Ef við hugsum 

um ungmennaráð þar sem ungmenni eru ekki með frumkvæði, meikar það ekki „sens“.“ 

Varðandi framkvæmd á verkefnum segist ungmenni B ekki muna til þess að leitað hafi 

verið aftur til þeirra í ungmennaráðinu þegar verið var að framkvæma verkefni þeirra eða við 

aðra ákvarðanatöku sem snéri að verkefninu. Ungmenni F segir varðandi hvort þau hafi verið 
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með í framkvæmd verkefnis „ekki hafa tekið eftir því að það hafi verið leitað til okkar 

ráðleggingar“.  

Ungmenni D nefnir að þau séu höfð með í framkvæmd í flestum verkefnum sem þau taki 

þátt í og bætir við að þau „eru alltaf með fingurna í verkefninu  [...] ákvarðanataka fer ekki 

fram hjá okkur held ég“. Þá fylgi ungmennaráðið eftir verkefnunum.  

Ungmenni E segir að þau fylgi verkefnunum „rosalega vel eftir, hvar þau standa, hvar 

hugmyndinar okkar eru og svoleiðis en já við reynum að fá niðurstöður úr öllum hugmyndum 

og hverjar niðurstöður bæjarráðsins voru. Við þrýstum svolítið á bæjarstjórnina að taka þetta 

fyrir.“ 

Þegar ungmennin eru ekki með í ákvarðanatöku á verkefnum endurspeglar þátttakan 5. 

þrep í þátttökustiga Hart (1992) þegar börn eru ekki höfð með í ráðum við framkvæmd 

verkefna. Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur bent á að mikil hætta sé á að þátttaka 

barna verði fyrir áhrifum valdhafa eða verði táknræn. Nefndin varar við táknrænni þátttöku og 

leggur áherslu á að slík þátttaka falli ekki undir 12. gr. Barnasáttmálans. (Almennt álit nr. 12, 

2009,bls. 29-30) 

Sjá má að frumkvæði kemur oftar frá ungmennunum heldur en frá bæjarstjórn, 

starfsmönnum ráðanna eða öðrum fullorðnum einstaklingum. Það kemur fram bæði hjá 

starfsmönnum og ungmennum. 

 

6.6 Ráðleggingar frá ungmennaráðum 

Við allar ákvarðanir sem hafa áhrif á börn er skylt að veita þeim tækifæri til að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri og setja hagsmuni þeirra í forgang og á þetta ekki einungis 

við þegar um er að ræða svokölluð hefðbundin barnamál, heldur öll mál sem varða börn með 

einum eða öðrum hætti. Barnaréttarnefnd leggur áherslu á að í öllum málefnum sem varða 

börn sé fengið álit barna. (Almennt álit nr. 12, 2009)  

Í framkvæmd hér á Íslandi virðast ákvarðanir sem hafa áhrif á líf barna oftar en ekki teknar 

án þess að raunverulega sé metið hvort þær séu í samræmi við það sem barninu er fyrir 

bestu og þá sérstaklega þegar verið er að taka ákvarðanir sem virðast við fyrstu sýn ekki 

varða börn sérstaklega. Þessar ákvarðanir geta engu að síður haft umfangsmikil áhrif á 

hagsmuni og velferð barna. Á þetta til dæmis við um skipulagsmál, ráðstöfun opinbers fjár, 

málefni innflytjenda og hælisleitenda, umhverfismál og öryggismál. (Umboðsmaður barna, 

2016a) 

Eins og fram hefur komið sitja fulltrúar ungmennaráðs Hafnarfjarðar, Reykjavíkur og 

Seltjarnarness í öðrum nefndum og ráðum sveitarfélaganna sem býður upp á þann 
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möguleika að fullorðnir nefndarmenn leiti til þeirra varðandi málefni sem snerta börn. Annar 

kostur þess að ungmenni sitja í öðrum ráðum og nefndum er að þau geta þá miðlað 

upplýsingum á milli nefndarinnar og ungmennaráðsins. 

Reykjavíkurráð ungmenna hefur áheyrnarfulltrúa bæði í skóla- og frístundaráði og í 

íþrótta- og tómstundaráði. Óskað hefur verið eftir fulltrúa frá Reykjavíkurráði ungmenna í fleiri 

starfshópa eins og þann sem fjallar um aukið lýðræði barna og ungmenna og starfshóp um 

útivistarsvæðið við Elliðavatn. Starfsmaður ráðsins lýsir yfir efasemdum sínum þegar kemur 

að því að fulltrúar ungmennaráðs sitji í öðrum ráðum og nefndum þar sem einföldun liggi í að 

afgreiða mál sem snerta börn með að fá skoðun eins ungmennis. Það þurfi að muna að þau 

séu einungis fulltrúi sjálfs sín og endurspegli ekki skoðun allra barna hjá sveitarfélaginu. 

Starfsmaðurinn bætir við að ungmennum ráðsins finnist mjög mikilvægt að vera inni í þeim 

ráðum og nefndum sem þau sitja. Þá fær ráðið einnig til sín ýmis erindi til að gera sínar 

athugasemdir við. 

Eins og fram hefur komið situr fulltrúi frá ungmennaráði Seltjarnarness í öllum ráðum og 

nefndum sveitarfélagsins. Starfsmaður ráðsins segir að þetta hafi verið draumur sinn lengi að 

fá fram beint lýðræði fyrir ungt fólk á svona mörgum sviðum. 

 

Bæjarfélög verða miklu betri, það hlýtur bara að vera, ef þú ert með fulltrúa inni frá öllum 

aldursflokkum og talsmenn þá hlýtur þú að fá víðara sjónarhorn og þar af leiðandi tekið betri 

ákvarðanir. Þau náttúrulega eins og við vitum, geta ekki kosið undir 18 ára, geta ekki kosið sér 

fulltrúa til að sitja í bæjarstjórn og þannig er bærinn að bregðast svona vel við með þeim hætti 

að þau sitja í nefndunum 18 ára og yngri. 

 

Starfsmaðurinn bætir við að inni á fundunum er í raun hlustað á ungmennin, tekið tillit til 

þeirra athugasemda og þau axli ábyrgð líkt og aðrir nefndarmenn.  

Ungmennaráð Hafnarfjarðar hefur áheyrnarfulltrúa í íþrótta- og tómstundarráð 

Hafnarfjarðar þar sem fundargerð ungmennaráðsins er lesin upp og þannig aukið 

upplýsingaflæði á milli ráðsins og stjórnsýslunnar. Í Hafnarfirði hefur ungmennaráðið einnig 

fengið skýrslur í sínar hendur og til dæmis þegar verið var að sameina frístundaheimili á 

skrifstofu æskulýðsmála var kallað eftir áliti ungmennaráðs og einnig í sambandi við 

samgöngur. Þá var kallað eftir röddum ungs fólks varðandi ákvörðun um skóla án 

aðgreiningar í Hafnarfirði.  

Í Garðabæ kemur reglulega beiðni frá bæjarstjórn fyrir ungmennaráð að álykta um ákveðin 

efni. Starfsmaður ráðsins tekur sem dæmi sameiningu Álftaness og Garðabæjar og leggur 

áherslu á mikilvægi þess að ungt fólk sé með í ferlinu að skipuleggja sameinaða bæjarfélagið 

þar sem um er að ræða leiksvæði, íþróttahús, skóla og útivistasvæði. Í ferlinu var þetta 

aðalskipulag kynnt fyrir ungmennaráði en starfsmaður ráðsins sagði:  
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Við höfum kynnt þetta ferli fyrir þeim nokkrum sinnum og það hafa komið fram nokkrir hlutir en 

[...] þetta er komið í loka ferli. Það hefur verið á leiðinni [hjá sveitarfélaginu] að fá svona „input" 

frá ungmennaráðinu. Til dæmis hefur bæjarverkfræðingur komið og farið yfir þetta með þeim, 

en það er svolítið flókið að horfa á kort og allt er grænt og appelsínugult. 

 

Starfsmaður bendir á að það sé eðlilegt að ungt fólk tengi þetta ekki alveg við 

raunveruleikann en að við þetta læri þau og kynnist þessu hægt og bítandi. Af þessu má ráða 

að stefnt var á að fá álit ungmennaráðsins en það ekki verið gert, hugsanlega vegna þess 

málefnið hefur verið talið of flókið fyrir ungmennin. 

Í Mosfellsbæ telur starfsmaður ráðsins að ekki hafi nógu mikið verið leitað til ungmenna en 

segir drauminn vera að starfsmenn sveitarfélagsins þurfi að athuga hvort búið sé að spyrja 

ungmenni í hvert einasta skipti sem ákvörðun er tekin sem snertir málefni barna líkt og gert 

er í Lundi í Svíþjóð. Hann telur að það gleymist oft að spyrja álits barna ef það er ekki 

formgert.  

Starfsmaður ungmennaráðs Kópavogs segir að það sé ekki leitað til ungmennaráðsins í 

málefnum sem varða ungt fólk: „hugsanlega hjá okkur sem vinnum hvað næst þeim varðandi 

málefni í félagsmiðstöðvum og ungmennahúsum en nei ekki almennt séð og það er ekki hefð 

fyrir því“. Ungmennaráðið hefur aldrei fengið fyrirspurn fyrir utan eina þegar ráðið var 

nýstofnað en að sögn starfsmannsins er „enginn að velta þessu fyrir sér“. Hann segir þó að 

það sé ósanngjart að kvarta yfir því þar sem ráðið hafi ekki verið mjög virkt og sýnilegt og 

hefur fulla trú á að þetta muni breytast.  

Flest ungmennin sem tekin voru viðtöl við nefndu að það væri ekki mikið leitað til þeirra 

nema helst í gegnum setu þeirra í öðrum ráðum og nefndum.  

Ungmenni D nefnir að þau í ráðinu hefðu beðið um fleiri tillögur til að gefa álit á og sagði 

að það hefði skilað sér. Ungmennið  segir „við þurftum alveg að biðja um það, það er ekki 

sjálfgefið“ og bætir við að ennþá væru tilfelli þar sem fjallað væri um málefni barna en engin 

börn sætu við borðið. Verkefnin væru skipulögð og framkvæmd af fullorðnum og börn ekki 

spurð álits.  

Ungmenni E nefnir að „það sé mjög lítið gert af því að leitað sé til ráðsins í málefnum sem 

snerta börn“. Ungmenni C tekur undir þessi orð og segist ekki muna til þess að „komið hafi 

verið til okkar og beðið um ráðleggingu“ og segir „það erum við sem komum til þeirra ef það 

er eitthvað“.  

Allur gangur virðist vera á hversu mikið er leitað til ungmenna en almennt má gera ráð fyrir 

að það sé frekar lítið. Þetta á sér stoð í niðurstöðum rannsóknar Vals Rafns Halldórssonar 

(2011) sem skoðar áhrif, virkni og skipun ungmennaráða Akraness, Árborgar og Ölfuss þar 

sem kemur fram að „helsti gallinn við starf ungmennaráða væri að bæjarstjórn tæki ekki 
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næginlegt frumkvæði í að virkja ungmennaráðin, leita til þeirra með málefni er snerta ungt 

fólk og taka mark á þeirra tillögum”. Ennfremur kemur fram að ungmennin í þeim 

ungmennaráðum sem rannsóknin tók mið af töldu að bæjarstjórn mætti vera virkari í því að 

leita til ungmennaráðanna. Það að bæjarstjórnir leiti ekki til ungmennaráðanna takmarkar 

starf ráða sem og ungmennalýðræði. (bls. 85-86) 

   

6.7 Leiðir til að leita eftir skoðunum annarra barna 

Varðandi innleiðingu á 12. gr. segir barnaréttarnefnd að ungmennaráð ætti bara að vera ein 

leið af mörgum þar sem þessi leið tekur einungis mið af litlum hluta barna sem tekur þátt í 

stjórnsýslunni. Ungmennaráð eru mikilvæg en einnig þarf að fara fleiri leiðir til að ná til 

breiðari hóps. Aðrar leiðir gætu skapað fleiri tækifæri til samskipta líkt og ráðgjöf til 

stjórnmálamanna og embættismanna, opið hús og heimsóknir í grunn- og leikskóla. (Almennt 

álit nr. 12, 2009, bls. 25-29) Einnig er mikilvægt að stjórnvöld þrói bein tengsl við börn, en leiti 

ekki bara til ákveðins ungmennaráðs eða samtaka. (Almennt álit nr. 5, 2003)  

Samkvæmt Barnvænum sveitarfélögum þá ættu sveitarfélög sem vinna að því að innleiða 

Barnasáttmálann að skapa fjölbreytt tækifæri fyrir börn og ungmenni til að láta raddir sínar 

heyrast. Barnasáttmálinn tryggir öllum börnum jafnan rétt til þátttöku. Sérstaklega þarf að 

leita eftir röddum þeirra barna sem standa höllum fæti eða eiga frekar á hættu að verða fyrir 

mismunun. Það er mikilvægt að börnum og ungmennum standi til boða ólíkar leiðir til 

þátttöku þar sem ekki öll börn sem hafa áhuga á að taka þátt í ungmennaráðum eða 

nemendafélögum. (Barnvæn sveitarfélög, e.d.) 

Reykjavík, Hafnarfjörður og Seltjarnarnes hafa ungmennaþing sem leita markvisst eftir því 

að fá álit annarra barna. 

Í Hafnarfirði er haldið ungmennaþing einu sinni á ári sem ungmennaráðið skipuleggur og 

er opið öllum í Hafnarfirði. Markmiðið er að ungmennin komi með hugmyndir um hvernig 

bæta megi bæinn. Á þinginu eru þrír málaflokkar og fulltrúar ungmennaráðsins eru 

hópstjórar. Á þessu þingi fær ungmennaráðið hugmyndir að verkefnum sem það útfærir og 

ber undir bæjarstjórn í teboði þar sem hugmyndirnar eru ræddar. Þar næst er fundur með 

bæjarráði þar sem hugmyndirnar eru kynntar og kosið um þær. Starfsmaður ráðsins bætir við 

að fulltrúar ungmennaráðsins „eiga að vera talsmenn meirihlutans. Unglingar eru engan 

veginn einsleitur hópur en þau [í ráðinu] reyna að pikka upp það sem er í gangi í þeirra 

skólum.“ Síðan er breytingin á fyrirkomulaginu með opnu fundina einnig hugsað svo að fleiri 

ungmenni geti tekið þátt og komið með sínar hugmyndir.  

Reykjavíkurráð ungmenna fékk samþykkta tillögu sína á borgarstjórnarfundi um fjármagn 

til að halda regluleg ungmennaþing og í framhaldinu var óskað eftir að þau mótuðu leiðir 
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varðandi framkvæmd verkefnisins. Starfsmaður ráðsins telur mjög mikilvægt að ungmennin 

fái að skipuleggja efni þingsins en hætta sé á að þeir fullorðnu muni hafa áhrif á það. 

 

Þá finnst mér að við fullorðnu getum verið með svona þing eins og við gerðum, þá veljum við 

eitthvert viðfangsefni sem okkur langar til að fá þeirra sjónarmið á, en að þau eigi líka að fá á 

sínum forsendum að velja viðfangsefnið [...] þeirra ungmennaþing á að vera þeirra en við 

fullorðnu getum notað okkur það sem vettfang til að búa til skoðanaskiptana vettvang. 

 

Einnig nefnir starfsmaður ráðsins að þegar unnið var að frístundastefnu Reykjavíkurborgar 

var haldið ungmennaþing varðandi þá stefnu að frumkvæði borgarstjórnar sem hafði áhuga á 

að spyrja breiðan hóp af krökkum um ákveðna þætti. Hann bætir við að sum málefni séu 

þannig að eðlilegra sé að þau fari í annan farveg heldur en að vera sett í lokaðan hóp eins og 

Reykjavíkurráð ungmenna. Starfsmaður ráðsins segir að bæði honum og fulltrúum ráðsins 

finnst stundum að verið sé að afgreiða „sjónarmið ungmenna með því að spyrja bara einn 

eða tvo, eins og þá sé hakað við „já við spurðum í ungmennaráðinu“.“ 

Á Seltjarnarnesi eru haldin ungmennaþing fjórum sinnum á ári og eru þau oftast allvel sótt. 

Þar eru skráðar niður hugmyndir og þær ræddar og mótaðar í hópavinnu. Ár hvert eru kosnir 

fulltrúar í nefndirnar á einu þessara þinga. Starfsmaður ungmennaráðsins á Seltjarnarnesi 

segir að fyrirkomulag ráðsins feli í rauninni í sér leið til að ná til skoðana allra. Þetta er opið 

ráð og er misjafnt hvað margir eru í því eftir því hve áhuginn er mikill hverju sinni. 

Í ungmennaráði Mosfellsbæjar er farin önnur leið til að ná til sem flestra ungmenna. 

Fulltrúar í ráðinu fara í sína skóla og fá á miðum athugasemdir frá sínum samnemendum um 

hvað þeim finnst vanta eða hverju þurfi að breyta. Síðan fer ungmennaráð yfir þessar 

athugasemdir og miðlar þeim áfram til bæjarstjórnar á fundi. Starfsmaður ráðsins segir að 

það sé „mjög mikil velvild fyrir þessari nefnd, þetta er rós í hnappagatið. Þau nota þetta 

rosalega mikið og þegar kemur einhver ábending frá þeim þá fer hún áfram. Ef hún er 

skynsamleg og innan einhverra ramma þá er hún send af stað.“ 

Í Garðabæ segir starfsmaður ráðsins eins og áður hefur komið fram að það vanti daglega 

tengingu við önnur ungmenni. Hann þekkir ekki nákvæmlega til hvort farnar eru leiðir til að 

nálgast skoðanir annarra barna. Hann segir að það þurfi að kynna ungmennaráðið betur 

innan skólanna svo önnur börn viti hvert hlutverk þess er og að það vanti meiri tengingu dags 

daglega við ungmennin. 

 

En auðvitað eru þetta bara börn og stjórnsýsla vekur kannski ekki brjálæðislegan áhuga 15 ára 

barna og bærinn og maður finnur það, þetta eru ekki bara börnin heldur eru þetta allir. Maður 

finnur það á opnum fundum og öðru, þá mæta tíu manns, að fólk hefur mjög mismikinn áhuga 

á þessum málum. 
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Í Kópavogi veit starfsmaðurinn ekki til þess að farnar séu leiðir til að leita eftir áliti fleiri 

barna. Þau í ráðinu hafa farið einu sinni í hverfin sín og fengið hugmyndir um hvernig sé 

hægt að bæta bæinn. Þá var ákveðið hvaða málefni átti að leggja áherslu á og „náð að fá 

aðila frá pólitíkinni að koma á fund til okkar þar sem að þau náðu að skýra frá og spyrjast fyrir 

um ákveðin verkefni eða ákveðna hluti“. Aðspurður hvort þessar hugmyndir séu í 

einhverskonar ferli segir starfsmaðurinn að: 

 

það voru í rauninni engar „concrete“ [hugmyndir], til dæmis að þau vildu láta byggja eitthvað. 

Þannig að þetta var meira til að fá upplýsingar um hver áformin væru á næstunni og koma til 

skila óánægju með þetta týpíska, strætókerfið og svoleiðis [...] Þetta er bara svona til 

upplýsinga, í rauninni hefur ekkert verið gert meira og verður örugglega ekkert gert, nema þau 

taki þetta upp aftur og vinni með þetta áfram.  

 

Eins og starfsmaður ungmennaráðs Kópavogs lýsir þessu flokkast þetta dæmi sem 

táknræn þátttaka þar sem ungmennunum eru ekki gefnar upplýsingar um hvort hugmyndir 

þeirra verði notaðar. 

Mörg ungmennin sem tekin voru viðtöl við nefndu þingin sem eru haldin sem leið til að ná 

til fleirri barna og aðrar leiðir sem starfsmennirnir nefndu hér að ofan.  

Ungmenni E og F nefna að að börn í sveitarfélaginu geti alltaf leita til þeirra í 

ungmennaráðinu og komið þannig hugmyndum sínum á framfæri. Ungmenni E nefnir að 

„þau mega alltaf leita til okkar og koma til okkar. Mér finnst þetta samt ekki nógu aðgengilegt. 

Því miður þá vita rosalega fáir að það er til ungmennaráð“. Ungmennið bætir við að 

ungmenni í sveitarfélaginu hafi ekki sýnt ungmennaráðinu mikinn áhuga og nefnir sem 

ástæðu að það hafi ekki komið margar niðurstöður úr verkefnum ráðsins og að það sé ekki 

nógu sýnilegt.  

Ungmenni F bætir við að með meiri vitneskju um ungmennaráð gætu ungmenni leitað til 

þeirra varðandi það sem mætti bæta og með „fólk til staðar í ungmennaráði geta þau alltaf 

talað við okkur og við getum komið því áfram. Við erum svolítið þannig til staðar“. 

Almennt virðist vera leið til staðar til þess að nálgast skoðanir annarra barna. Ekkert 

ungmennaráðanna virðist þó leita markvisst til hópa barna með ákveðna reynslu eða í vissri 

félagsstöðu í þeim málum þegar það á við. Þá vantar almennt á að farin sé leið til að nálgast 

skoðanir yngri barna. 
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6.8 Réttur barna samvæmt 12. gr. Barnasáttmálans og innleiðing sáttmálans 

Eins og fram kemur að framan segir 12. gr. Barnasáttmálans að aðildarríki „skulu tryggja 

barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem 

það varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska“. 

Hér verður því skoðuð upplifun ungmennanna af því hvort hlustað sé á þau, hvort þau líti svo 

á að þau hafi áhrif og hvort tekið sé tillit til þeirra. 

Öllum ungmennum ungmennaráðanna fannst vera hlustað á ráðið. Ungmenni C orðar það 

þannig að þegar „við komum með hugmyndir eru þær strax skrifaðar niður“ og ungmenni F 

telur að „það er mikið hlustað á okkur og kannski af því þetta er ungmennaráðið er meira 

hlustað á okkur. Því við heyrum miklu meira hvað unglingarnir vilja og þess vegna hlusta þau 

kannski frekar“.  

Ungmenni D telur mikið hlustað á þau en tekur fram að meira sé hlustað á þau sem 

eru eldri í ráðinu og upplifir að meiri virðing sé borin fyrir þeim: „ég myndi alveg segja að það 

sé hlustað á okkur en aftur á móti verður þú að vera þurrari og fullorðinslegri. Algjörlega 

„pönkast“ í þeim og gefa ekkert eftir.“ Fyrir nokkrum árum upplifði ungmennið að allar tillögur 

færu „beint fyrir ofan höfuðið á sér“ en telur það hafa breyst, bæði vegna breytinga í kerfinu 

og vegna þess að það væri orðið eldra.  

Ungmenni E telur að það sé eitthvað hlustað á þau en að það mætti vera meira og 

bætir við: 

 

Mér finnst að það ætti að vera leitað til okkar þegar eru mál sem að snerta ungt fólk og koma 

með það til okkar. Mér finnst eins og það ætti að taka betur við hugmyndunum okkar og við 

þurfum virkilega að þrýsta fram til að fá eitthvað í gegn. Mér finnst eins og það mætti gera 

betur. En auðvitað er eitthvað gert en ekki alltaf, mér finnst að það mætti bæta það. Svo að 

einhverju leyti er hlustað á ráðið en mætti vera meira og er það frekar á forsendum fullorðna.  

 

Flest ungmennin upplifðu að þau hefðu áhrif. Ungmenni C telur þau hafi einhver áhrif þó 

þau væru ekki mikil en að ráðið mætti vera kynnt betur því „við getum alveg haft mikil áhrif á 

bæinn ef við viljum“. Ungmenni F segir að þau hafi haft meiri áhrif heldur en fólk í bænum 

tæki eftir. Ekki væri alltaf tekið eftir því að það væri ungmennaráðið sem stæði fyrir einhverri 

bætingu í bænum. Þau stefna á að kynna ráðið betur og hvað þau hafa gert. Meðal annars 

með því að birta fréttir á vefsíðu bæjarins. Ungmenni D nefnir að ráðið hafi raunveruleg áhrif 

og þau fengju stór verkefni.  

Varðandi hvort að tekið sé tillit til skoðanna fulltrúa ungmennaráðanna var niðurstaðan sú 

að yfirleitt er það tilfellið. Ungmenni E nefnir að það sé bæði og. Stundum sé tekið tillit til 

skoðana þeirra en bætir við að þau þurfi að „þrýsta rosalega á að það sé tekið eftir okkur“. 
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Ungmenni D telur að tekið tekið sé tillit til skoðana þeirra en ekkert of mikið og telur það hafa 

svona 10% vægi.  

Að lokum bætir ungmenni D við að umhverfið hafi skánað mikið til hins betra varðandi 

hversu mikil áhrif ungmenni geti haft en að „það er ekki baráttulaust og fólk er ekki að taka 

hanskann upp fyrir okkur.“ 

Virðist vera að miðað við 12. gr. Barnasáttmálans þá upplifi ungmennin að sveitarfélögin 

séu að uppfylla það þegar kemur að setu þeirra í ungmennaráðum. 

Samkvæmt starfsmönnum ráðanna vinnur ekkert sveitarfélaganna markvisst að 

innleiðingu Barnasáttmálans. Í Reykjavík er búið að samþykkja fjármagn í skóla- og 

frístundasviði fyrir þetta ár til þess að vinna að innleiðingu Barnasáttmálans en eftir er að 

ákveða á hvaða hátt því verður varið. Í Garðabæ og Reykjavík eru einhverjir grunnskólar 

markvisst að vinna með sáttmálann. Í Reykjavík er sú vinna í samstarfi við UNICEF á Íslandi. 
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7 Niðurstöður 

Í Barnasáttmálanum hefur 12. gr. oft verið nefnd lýðræðisgrein sáttmálans þar sem henni er 

ætlað að tryggja þátttöku barna og áhrif þeirra á samfélagið. Samfélag þarf að tryggja að allir, 

þar á meðal börn, hafi möguleika á að tjá skoðanir sínar og hafi tækifæri til að hafa áhrif á 

umhverfi sitt svo það geti talist lýðræðislegt. Ungmennalýðræði felur í sér þátttöku í 

ákvörðunum sem hafa áhrif á líf þeirra 

Margir fræðimenn hafa bent á að sveitarfélög eru kjörinn vettvangur fyrir lýðræðislega 

þátttöku. (Gunnar Helgi Kristinsson, 2001; Hart, 1992) Til þess að innleiða 12. gr. 

Barnasáttmálans þurfa sveitarstjórnir landsins að leita leiða sem efla þátttöku barna í 

opinberri umræðu um málefni sem þau varða en oft gleymast börn í þeirri umræðu. Eins og 

fram hefur komið eru ungmennráð almennt talin góð leið fyrir sveitarfélög til þess að tryggja 

þátttöku barna á sveitarstjórnarstigi.  

Eins og kom fram í inngangi, þá er markmið ritgerðarinnar tvíþætt, annarsvegar að skoða 

hvernig þátttaka barna birtist í ungmennaráðum sveitarfélaga og hinsvegar hvort 

ungmennaráð stuðli að því að sveitarfélög uppfylli ákvæði 12. gr. Barnasáttmálans.  

Þessar niðurstöður byggjast á viðtölum sem tekin voru sem og öðrum gögnum. Nefna má 

að starfsmenn ungmennaráðanna sem tekin voru viðtöl við voru áhugasamir um þróun 

ungmennaráðanna og í ljós kom vilji til að gera betur. Ungmennin sem tóku þátt í 

rannsókninni voru einnig áhugasöm um vinnuna innan ungmennaráðanna og töldu vinnu 

sína í málefnum sem snerta börn innan sveitarfélagsins mikilvæga. Ljóst var að þau töldu 

mikilvægt að ná fram vitunarvakningu meðal félaga sinna um ungmennaráðin.  

Áður en rannsóknarspurningunum verður svarað verður skoðaðar kenningar sem varða 

beint og óbeint lýðræði innan ungmennaráðanna. Í flestum ungmennaráðunum ríkir 

fulltrúalýðræði þar sem ákveðinn fjöldi fulltrúa er skipaður í ráðið. Oftast er það lagt í hendur 

skóla sveitarfélaganna að tilnefna ungmenni í ráðið en mismunandi er hvaða leið er farin til 

þess. Stundum sér nemendaráðið um að tilnefna fulltrúa, í sumum skólum fer fram kosning á 

meðan í öðrum er skipað í ráðið af fullorðnum einstaklingi innan skólans. Það má segja að 

kosning sé lýðræðislegri aðferð heldur en að skipa í ráð. Fram kom í viðtölunum að fullorðnir 

einstaklinga eiga það til að velja þá einstaklingar sem þeir telja ákjósanlegir fyrir starfið. Líkt 

og Solberg og Winswold (2010) hafa bent á þá getur sértækt val á ungmennum reynst 

hamlandi. Þegar fullorðnir velja einstaklinga til að sitja í ráðunum getur það leitt til útilokunar 

og að ráðið verði einsleitt. Opið ungmennaráð býður upp á þátttökulýðræði og er 

ungmennaráð Seltjarnarness og ungmennaráðin í hverfum Reykjavíkur einu ungmennaráðin 

sem nota það fyrirkomulag. 
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Fyrri rannsóknarspurningin er svo hljóðandi: Hvernig birtist þátttaka ungmenna í 

ungmennaráðum sveitarfélaga? 

 

Hér er þátttaka barna metin út frá virkni og raunverulegum áhrifum hennar á ákvarðanir í 

málefnum sem varða börn. Til að svara þessari spurningu er stuðst við þátttökustiga Hart 

(1992) eins langt og hann nær til en þátttökustiginn hefur ákveðnar takmarkanir þar sem 

hann skilgreinir einungis algengustu tegundir af samskiptum milli barna og fullorðinna í 

verkefnum. Hann skilgreinir til að mynda ekkert þrep þar sem börn hafa frumkvæði að 

verkefni og fullorðnir framkvæma en sú var raunin í nokkrum verkefnum ungmennaráðanna í 

þessari rannsókn. 

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur varað við að þátttaka í ungmennaráðum geti 

verið táknræn og falli þannig undir þriðja þrep í þátttökustiga Hart (1992) þar sem þátttaka 

barna er aðeins að nafninu til. Í rannsókninni eru nokkur dæmi um að verkefni 

ungmennaráða falli undir þetta þrep en langoftast er þátttaka barna í ungmennaráðunum 

jákvæð og uppfyllir þannig kröfurnar sem settar eru í 12. gr. Barnasáttmálans. Rannsóknin 

sýnir að þátttaka samkvæmt tveimur efstu þrepum þátttökustigans er sjaldgæf en það styður 

við greiningu Hart. Þetta verður betur skoðað hér á eftir með því að virða fyrir sér hvernig 

þátttaka ungmenna í ungmennaráðunum birtist þegar kemur að frumkvæð að verkefnum, 

framkvæmd verkefna og samráði ungmenna við starfsmenn sveitarfélaganna. 

Öll ungmennin sem tekin voru viðtöl við töldu að frumkvæði að verkefnum komi að mestu 

frá þeim sjálfum. Þetta er í samræmi við skoðun starfsmanna ráðanna, nema í ungmennaráði 

Kópavogs og ungmennaráði Garðabæjar. Þetta fellur að hluta til í tvö efstu þrep í 

þátttökustiga Hart (1992) þar sem börn hafa frumkvæði.  

Nokkur dæmi eru um verkefni ungmennaráðanna þar sem fullorðnir og börn sjái saman 

um framkvæmdina og falla þannig undir efsta þrep stigans. Hinsvegar er algengt í verkefnum 

ungmennaráðanna að þrátt fyrir það að ungmennin hafi frumkvæði að verkefnum þá 

framkvæma fullorðnir þau án þess að ungmennin komi að lokaafurð verksins. Eins og fram 

kom áðan fellur það ekki undir neitt þrep í þátttökustiganum.  

Eins og fram hefur komið er tilgreint í Æskulýðslögum nr. 70/2007 að hlutverk 

ungmennaráða er m.a. að vera sveitarstjórnum til ráðgjafar í málefnum sem snerta ungt fólk. 

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna leggur áherslu á í Almennu áliti nr. 12 að börn séu 

alltaf spurð álits í öllum ákvörðunum sem snerta börn. Þetta setur þunga skyldu á 

sveitarfélög þar sem mörg málefni snerta börn með beinum eða óbeinum hætti. 

Barnaréttarnefnd hefur ennfremur bent á að til þess að samráð geti virkað vel verða fundir að 

eiga sér stað reglulega. Ef þeir eru með löngu millibili er hætta á að eftirfylgni verkefnanna 

verða lítil og börn minna með í ákvarðanatökuferlinu. 
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Í öllum ungmennaráðunum nema í Kópavogi hafa ungmennin fast samráð við bæjarstjórn 

sveitarfélagsins. Ef fundir ungmennaráða við bæjarstjórn eru með löngu millibili er hætta á að 

verkefni ungmennaráðanna missi vægi og þau geti flokkast í þriðja þrep í þátttökustiga Hart 

(1992) sem táknræn þátttaka. Það verða að vera skýrar reglur um hvað sé gert í framhaldi 

samráðsfundanna svo að þetta geti flokkast sem jákvæð þátttaka og þá fallið að fimmta þrepi 

þátttökustigans þar sem verkefnum er stjórnað af fullorðnum en tekið er tillit til skoðana 

barna. 

Í Kópavogi kom fram að einn fundur á milli ungmennaráðs og bæjarstjórnar hafi átt sér 

stað en ungmennunum í ráðinu hafi ekki verið sagt hvað yrði gert með hugmyndir þeirra. 

Þetta er dæmi um baktjaldsstjórnun sem er lægsta þrepið í þátttökustiganum, þar eru börn 

höfð með í ráðum en fá engar upplýsingar um hvernig hugmyndir þeirra eru notaðar eða fá 

enga endurgjöf. (Hart, 1992) 

Í Reykjavík, Hafnarfirði og á Seltjarnarnesi hefur ungmennaráð samráð við starfsmenn 

sveitarfélagsins í gegnum setu ungmennanna í öðrum nefndum og ráðum sveitarfélagsins. 

Með þessu er hægt að fá sjónarhorn barna á málefni sem tekin eru fyrir og miðla 

upplýsingum á milli ungmennaráðs og annarra ráða og nefnda innan sveitarfélagsins. Í 

Almennu áliti nr. 12 er greint frá að ef samráð á að hafa þýðingu á milli barna og fullorðna 

þurfa öll gögn að vera aðgengileg og stjórnsýslan að vera barnvæn. Tryggja verður að börn 

fái allar nauðsynlegar upplýsingar og ráðgjöf til að taka ákvörðun í ljósi þess sem er best fyrir 

barnið. Sjá má í viðtölunum við ungmennin að í byrjun hafi ungmennaráðin ekki fengið 

fullnægjandi upplýsingar og gögn. Þetta hefur þó verið bætt og nú fái ráðin almennt þau gögn 

sem þau þurfa. 

Af þessu má sjá að þátttaka ungmennanna innan ungmennaráða er oftast jákvæð 

samkvæmt þátttökustiga Hart og hafa ungmennin oftast frumkvæði af verkefnum. Þátttakan 

nær þó ekki oft á hærri þrep stigans þar sem ungmennin eru sjaldan höfð með í framkvæmd. 

Þá þarf einnig að gæta vel að þó að samráð með bæjarstjórn sé til staðar þurfa fundir að 

eiga sér stað reglulega, og þá oftar en einu sinni á ári, svo að samráðið geti talist skilvirkt og 

endurspegli jákvæða þátttöku.  

Með því að skoða þátttöku ungmennanna út frá ferli Lundy (2007a) má sjá hvort 

ungmennaráðin uppfylli þá fjóra lykilþætti sem hann telur um sem eru rými, rödd, áheyrn og 

áhrif. Þessir þættir tengjast beint 12. gr. Barnasáttmálans sem og öðrum greinum sáttmálans. 

Flest ungmennaráðin uppfylla tvo fyrstu þætti ferilsins þar sem börnum er gefin leið til að 

geta tjáð sig. Ekki eru öll ráðin sem hafa skýra leið svo að hlustað sé á börnin eða brugðist 

við skoðunum þeirra eins og við á. Af þessu má leiða að það sé auðveldara fyrir 

ungmennaráð að uppfylla fyrra ákvæði 12. gr. Barnasáttmálans um að veita börnum rétt til að 
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tjá skoðun sína en erfiðara sé að uppfylla seinna ákvæðið sem kveður á um að réttmætt tillit 

sé tekið til skoðanna þeirra. 

Að lokum má nefna að sveitarstjórnir og ungmennráð eru hvött til að skoða feril Shier 

(2001) og nota sem verkfæri til að meta og bæta þátttöku barna innan sveitarfélaga. Þar er 

hægt að styðjast við spurningarnar og ferilinn sem hann leggur fram. Ef ungmennaráð eða 

ákveðið verkefni uppfyllir ekki þrjú neðstu stigin þá er það ekki í samræmi við 12. gr. 

sáttmálans.  

 

Seinni rannsóknarspurningin er svo hljóðandi: Geta ungmennaráð stuðlað að því að 

sveitarfélög uppfylli ákvæði 12. gr. Barnasáttmálans? 

 

Fyrst er vert að nefna mikilvægi 12. gr. þegar kemur að innleiðingu Barnasáttmálans. 

Barnaréttarnefnd hefur lagt áherslu á mikilvægi 12. gr. sem grundvallarreglu varðandi alla 

framkvæmd og túlkun sáttmálans. Börn eru viðkvæmari hópur en fullorðnir og eiga ekki jafn 

auðvelt með að hafa áhrif á nánasta umhverfi sitt og fullorðnir. Með 12. gr. er börnum gefinn 

réttur til að mynda sér skoðun, að hlustað sé á þau og að þau eigi rétt á að taka þátt í 

ákvarðanatöku. Ekki er hægt að innleiða önnur ákvæði sáttmálans að fullu án 12. gr. sem 

varpar ljósi á hlutverk barna sem virkra þátttakenda en þetta gildir einnig um allar ráðstafanir 

sem ríkja við innleiðingu samningsins. (Almennt álit nr. 12, 2009)  

Til þess að svara þessari spurningu verður stuðst við þemaskiptingu niðurstöðukaflans úr 

viðtölunum og notuð leiðsögn barnaréttarnefndar í Almennu áliti nr. 12 og Barnvænna 

sveitarfélaga varðandi innleiðingu 12. gr. Barnasáttmálans. 

Hér að framan var farið yfir hvernig þátttaka ungmenna birtist í gegnum ungmennaráð 

með tilliti til frumkvæðis, framkvæmdar og samráðs. Þessa þætti þarf að gaumgæfa þegar 

greint er hvort starfsemi ungmennaráða geti stuðlað að innleiðingu 12. gr. Barnasáttmálans 

innan sveitarfélaga. Þannig tengjast þessar tvær rannsóknarspurningar. 

Samkvæmt Barnvænum sveitarfélögum og Almennu áliti nr. 12 eiga að vera settar reglur 

um starf ungmennaráðsins og möguleika þess til að hafa áhrif á ákvarðanir. Í Reykjavík og 

Seltjarnarnesi eru ekki neinar eiginlegar reglur um ráðin en upplýsingar um ungmennaráðin 

eru aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélaganna. Í hinum sveitarfélögunum er ýmist 

erindisbréf, lög eða samþykkt sem tilgreina reglur ungmennaráðanna. Ungmennaráð 

Garðarbæjar, ungmennaráð Mosfellsbæjar og ungmennaráð Kópavogs eru einu 

ungmennaráðin þar sem tilgreint er að ráðið eigi að vera bæjarstjórn til ráðgjafar um málefni 

ungs fólks í sveitarfélaginu. Það er eina hlutverk ungmennaráða sem er tilgreint í 

Æskulýðslögum nr. 70/2007. Í Kópavogi eru engar upplýsingar að finna um ungmennaráð á 
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heimasíðu sveitarfélagsins. Eins og staðan er í dag má segja að ráðið sé einungis að nafninu 

til. Þess má geta að verið er að vinna í þessum málum og nýtt erindisbréf í smíðum. 

Barnvæn sveitarfélög leggja til að ungmennaráð fái fræðslu um stjórnkerfi sveitarfélagsins 

og hvernig ákvarðanir eru teknar innan þess. Starfsmenn flestra ráðanna sögðu að 

ungmennaráðin fengju einhverja fræðslu um opinbera stjórnsýslu. Á Seltjarnarnesi fá 

ungmennin fræðslu um mismunandi tegundir lýðræðis. Ungmennin sem tekin voru viðtöl við 

töldu flest að þau hefðu ekki fengið nægilega fræðslu um það sem fer fram innan 

sveitarfélagsins og að umhverfið væri ekki sérstaklega barnvænt.  

Almennt álit nr. 12. og Barnvæn sveitarfélög leggja mikla áherslu á að ungmennaráð fái 

fræðslu um Barnasáttmálann og mannréttindi. Mjög mikilvægt er að börn þekki réttindi sín til 

að geta nýtt sér þau. Niðurstöður viðtalanna sýndu að ekkert ungmennaráðanna vinnur 

markvisst með Barnasáttmálann og fræðsla um hann er af skornum skammti. Einnig kom í 

ljós að ungmennaráðin eru ekki vel kynnt í sveitarfélögunum. Börn og ungmenni verða að 

vita af ungmennaráðum og virkni þeirra til að ungmennaráðin nýtist að fullu. Barnaréttarnefnd 

hefur lagt áherslu á að börn verði að vera meðvituð um réttindi sín til að sáttmálinn teljist 

innleiddur.  

Samkvæmt Almennu áliti nr. 12 þarf að gæta þess að mynduð séu bein tengsl við börn 

með ákveðna reynslu eða eru í viðkvæmri stöðu þegar ákvarðanir eru teknar í málefnum 

sem þau varða. Barnaréttarnefn hefur lýst áhyggjum sínum yfir því að á Íslandi hefðu ekki öll 

börn jöfn tækifæri til að tjá skoðanir sínar og nauðsynlegt væri að fara ólíkar leiðir fyrir börn til 

að taka þátt. Þá þarf að tryggja að tillit verði tekið til sjónarmiða barna sem eru í viðkvæmri 

aðstöðu. Ekkert ungmennaráðanna í rannsókninni leitar með markvissum hætti til barna í 

ákveðnum félagshópum þegar það á við. 

Samkvæmt Almennu áliti nr. 12 þarf að gæta þess að öll börn innan sveitarfélagsins hafi 

rétt til að tjá skoðanir sínar. Hjá flestum ráðunum eru farnar leiðir til að fá sjónarmið annarra 

barna en er í ungmennaráðinu. Ungmennaráð í Reykjavík, Hafnarfirði og á Seltjarnarnesi 

hafa ungmennaþing þar sem öll börn á ákveðnum aldri geta tekið þátt og komið hugmyndum 

sínum áfram. Ungmennaráð Mosfellsbæjar fer í alla skóla bæjarins og leitar eftir hugmyndum 

barna. Í ungmennaráði Garðabæjar og Kópavogs eru ekki farnar sérstakar leiðir til að ná til 

annarra barna. Stefnt er á að bæta það. 

Mikilvægt er að leita ráða hjá öllum aldurshópum barna þar sem 12. gr. skilgreinir ekki 

lágmarksaldur barna til að hafa rétt til að tjá sínar skoðanir. Það er ljóst að börn geta myndað 

sér skoðanir frá unga aldri og Barnasáttmálinn veitir þeim aðildarríkjum ekki stuðning sem 

setja umfjöllun um skoðanir barna aldurstakmark. Í Almennu áliti nr. 12 (2009) er lögð 

áhersla á að 12. gr. gildir bæði fyrir yngri og eldri börn. Eins og sjá má eru flest ráðin skipuð 

ungmennum frá 13 ára aldri til 18 eða 20 ára en á Seltjarnarnesi er aldurstakmarkið 16–25 
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ára. Ekki kom fram í viðtölunum að sérstök leið væri farin til að fá álit yngri barna heldur en 

þeirra sem sitja í ráðinu í málefnum sem snerta yngri börn. 

Til að ungmennaráð uppfylli 12. gr. Barnasáttmálans er mikilvægt að hlustað sé á 

ungmennin, að þau hafi áhrif og að réttmætt tillit sé tekið til skoðana þeirra. Ungmennin í 

flestum ráðunum upplifuðu að þessi atriði væru uppfyllt í ungmennaráðunum.  

Eins og sýnt hefur verið fram á í ritgerðinni skipa ungmennaráð mikilvægan sess þegar 

kemur að innleiðingu 12. gr. Barnasáttmálans. Þá þurfa ungmennaráðin að stuðla að virkri 

þátttöku barna og forðast táknræna þátttöku. Einnig þurfa þau atriði að vera til staðar sem 

nefnd voru hér að ofan svo ungmennaráðin uppfylli þau skilyrði sem sett eru í 12. gr. 

Barnasáttmálans. Misjafnt er hvernig ráðin eru stödd í þeim málum.  

Þegar kemur að þátttöku barna er hún í flestum tilfellum jákvæð og uppfyllir 12. gr. 

Barnasáttmálans. Þá virðast ungmennaþing sem mörg ungmennaráð halda góð leið til að ná 

til fleiri barna í sveitarfélagi. Jákvæður þáttur er að samráð við bæjarstjórn er fyrir hendi og 

að ungmenni sitji í öðrum nefndum og ráðum. Eins og sjá má er fræðsla um stjórnsýsluna, 

Barnasáttmálann og ungmennaráðin af skornum skammti í öllum sveitarfélögunum. Ekki er 

að sjá að neitt sveitarfélagið hafi skýra stefnu varðandi það að leita markvisst eftir skoðunum 

ungmenna í málefnum sem varða börn en er það mikilvæg forsenda 12. gr. 

Barnasáttmálans. Þá vantar einnig leiðir hjá öllum sveitarfélögunum til að fá fram viðhorf 

barna í viðkvæmri stöðu og yngri barna.  

Þrátt fyrir mikilvægi ungmennaráða hefur verið lögð áhersla á að þau eigi einungis að vera 

ein aðferð af mörgum til að innleiða 12. gr. þar sem þessi leið inniheldur einungis lítinn hluta 

barna sem taka þátt í stjórnsýslunni. Mikilvægt er að stjórnvöld og sveitarstjórnir þrói bein 

tengsl við börn og sérstaklega börn með ákveðna reynslu eða í viðkvæmri stöðu. Hægt er að 

mynda sérfræðihópa, hafa opna heimsóknartíma ráðamanna í alla skóla og opna viðtalstíma. 

Svo að ungmennaráð geti stuðlað að því að sveitarfélag uppfylli ákvæði 12. gr. 

Barnasáttmálans er ekki er nóg að hafa ungmennaráð til staðar hjá sveitarfélögum heldur 

þurfa ráðin að vera virk. 
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8 Lokaorð 

Eins og sýnt hefur verið fram á í ritgerðinni þá breytti tilkoma 12. gr. Barnasáttmálans viðhorfi 

fullorðinna til barna í mörgum samfélögum. Markmiðið að hlusta á börn og meta skoðanir 

þeirra hefur reynst erfitt í framkvæmd hjá mörgum samfélögum. Einnig hefur verið erfitt að 

koma í veg fyrir táknræna þátttöku. Ekki er óeðlilegt þó langan tíma taki að innleiða þann rétt 

sem 12. gr. kveður á um innan sveitarfélaga þar sem hann kallar oft á tíðum á 

viðhorfsbreytingu hjá fólki varðandi hvernig horft er á börn. Þess vegna er mikilvægt að 

fræðsla sé til staðar um þennan rétt og um þátttöku barna fyrir sveitarstjórnir og íbúa 

sveitarfélagsins. Þegar verið er að taka ákvarðanir sem varða umhverfi og skipulag er 

þekking og sýn barna mjög mikilvæg því börn þekkja í mörgum tilvikum sitt nánasta umhverfi 

betur en hinir fullorðnu. 

Ofangreint  sýnir að ungmennaráð eru mikilvægur vettvangur fyrir sveitarstjórnir til að 

tryggja þátttöku barna á sveitarstjórnarstigi en á Íslandi eru 44,6% sveitarfélaga með 

ungmennaráð. Flest sveitarfélögin sem ekki starfrækja ungmennaráð eru fámenn. Þetta 

bendir til þess að aðstoða þurfi minni sveitarfélög landsins við að koma ungmennaráðum á 

fót. Áhugavert er þó að líta til Kópavogs sem er næst stærsta bæjarfélagið á Íslandi en samt 

sem áður hefur verið erfitt að setja á fót ungmennaráð þar. Þetta gefur vísbendingu um erfitt 

geti reynst að innleiða 12. gr. í stærri sveitarfélögum.  

Til þess að uppfylla athugasemdir barnaréttarnefndar frá árinu 2011 í sambandi við 12. gr. 

þarf að koma fram greinilegt lagaskilyrði sem skyldar sveitarfélög til að stofna ungmannaráð 

og í því þarf að koma fram reglugerðir og verklagsreglur um starfsemi, hlutverk og umboð 

ráðsins. Engin lagaleg skylda er núna sett á sveitarfélög til að starfrækja ungmennaráð. 

Æskulýðslög nr. 70/2007 skylda ekki sveitarfélögin til að hafa ungmennaráð og tilgreina 

engar sérstakar reglur um hlutverk ungmennaráða. Tíu ár eru síðan lögin voru sett og er að 

öllum líkindum kominn tími til að endurskoða þau með tilliti til skilvirkni þeirra. Þá er vert að 

nefna að ekki er getið sérstaklega um ungmennaráð í Sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 en 

færa má rök fyrir að hugtakið eigi betur heima í þeim lögum en í Æskulýðslögum nr. 70/2007 

þegar litið er á tilgang laganna. 

Með því að sveitarfélög starfræki ekki ungmennaráð eða hafi óvirkt ungmennaráð má 

sýna fram á að brotið sé á ýmsum réttindum barna samkvæmt Barnasáttmálanum. Það sýnir 

að mikilvægt er að stutt sé með einhverjum hætti við öll sveitarfélög landsins til að koma á fót 

virku ungmennaráði. 

Hægt er að færa rök fyrir því að á meðan engin lagaleg skylda er sett á sveitarfélög til að 

stofna ungmennaráð sé verið að mismuna börnum eftir búsetu þegar kemur að þátttöku. 

Þannig er brotið á réttindum barna samkvæmt greinum númer 2 og 12 í Barnasáttmálanum.  
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Þar sem börn eru ekki alltaf spurð álits í málefnum sem varða þau er verið að brjóta gegn 

greinum númer 12 og 3 í Barnasáttmálanum. Í raun er ekki verið að beita 3. gr. ef hluti af 12. 

gr er ekki virtur og öfugt. Samband 12. gr. og 3. gr. sýnir að börn eiga að vera í lykilhlutverki í 

öllum ákvörðunum sem hafa áhrif á þau og að ekki sé hægt að meta hvað sé börnum fyrir 

bestu án þess að hlusta á skoðanir þeirra. Sýnt hefur verið fram á að börn eru ekki alltaf 

spurð álits hvorki í gegnum ungmennaráðin sem ritgerðin tók fyrir né á stærri kvarða, 

samanber dæmi um breytingar í skólakerfinu. Einnig má sjá dæmi um að börnum sem sitja í 

ungmennaráðunum séu ekki alltaf gefnar upplýsingar við ákvarðanatöku sem brýtur gegn 

greinum númer 12, 13 og 17. 

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur hvatt til þess að tekið sé tillit til þátttöku 

barna í fjárveitingum ríkisins. Líklegt er að sveitarfélög þyrftu fjárveitingu frá hinu opinbera til 

að hægt sé að starfrækja ungmennaráð í öllum sveitarfélögum landsins og virkja þannig 

skilvirka þátttöku allra barna. Aðstoð sveitarfélaga við innleiðingu 12. gr. þyrfti ekki að vera 

fjárfrek til lengri tíma litið. Þátttaka barna er auðlind sem líklegt er að leiði af sér hagkvæmar 

lausnir við framkvæmd verkefna sem snerta börn. Þannig getur aðkoma barna sparað 

sveitarfélagi fjármuni.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að full þörf sé á að bjóða upp á aðstoð fyrir 

sveitarfélög þegar kemur að innleiðingu 12. gr. Barnasáttmálans. Þá er ein helsta hindrun 

sveitarfélaga til að innleiða 12. gr. skortur á fræðslu um málefni og réttindi barna. Með því að 

aðstoða sveitarfélög við að fá slíka fræðslu væri innleiðing greinarinnar komin vel á veg.  

Þó að rannsóknin miðist við innleiðingu 12. gr. á sveitarstjórnarstigi má ekki gleyma að 

frumábyrgðin liggur hjá ríkinu við að innleiða Barnasáttmálann og er það mjög mikilvægt að 

hann verði líka innleiddur af hálfu ríkisins. 
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Viðauki 1 – Viðtalsvísir fyrir starfsmenn ungmennaráðanna 

 

 Hvað hefur þú starfað lengi í ungmennaráðinu? 

 Hvað er þitt hlutverk innan ungmennaráðsins? 

 Hvernig eru ungmennin valin/kosin inn í ráðið? 

 Fá ungmennin í ráðinu einhverja fræðslu um opinbera stjórnsýslu? 

 Hver eru aðal verkefni ráðsins? 

 Hverjir hafa frumkvæði af verkefnum? 

 Hafa einhver málefni hjá ungmennaráðinu farið alla leið (frá hugmynd til veruleika)? 

 Er svipuð umgjörð á ungmennaráðum og öðrum ráðum innan miðlægrar stjórnsýslu 

sveitarfélagsins? 

 Er leitað ráðleggingar til ungmennaráðsins í málefnum sem snúa að börnum? 

 Veist þú hvort það sé farin einhver leið til að leitast eftir skoðunum fleirra barana 

heldur en sitja í ungmennaráðinu?  

 Er verið að vinna að innleiðingu Barnasáttmálans innan sveitarfélaginu?  

 Að lokum, eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri? 



  

90 

Viðauki 2 – Vitalsvísir fyrir ungmenni í ungmennaráðunum 

 

 Hvað hefur þú verið lengi í ungmennaráðinu? 

 Hvernig eru þið valin/kosin í ráðið? 

 Hversu oft eru fundir hjá ráðinu? 

 Hver eru aðal verkefni ráðsins? 

 Hverjir hafa frumkvæði af verkefnum? 

 Hafa einhver málefni sem þið hafið unnið með farið alla leið (frá hugmynd til 

veruleika)? 

 Eru þið höfð með í ákvarðanatöku við framkvæmd verkefnanna? 

 Er leitað ráðleggingar til ungmennaráðsins í málefnum sem snertir ungt fólk? 

 Er umhverfið innan bæjarskrifstofunni (miðlægu stjórnsýslunni) að þínu mati 

aðgengilegt? 

 Hafi þið fengið fræðslu hvernig allt virkar innan bæjarskrifstofunni (miðlægri 

stjórnsýslu)?  

 Upplifir þú að þið getið tjáð skoðanir ykkar og að það sé hlustað á ykkur? 

 Upplifir þú að allir geti tjáð skoðanir sínar? Þá einnig ungmenni sem eru ekki í ráðinu. 

 Upplifi þið að það sé tillit tekið til ykkar sjónarmiða?  

 Upplifi þið að þið hafið áhrif? 

 Vinni þið með Barnasáttmálann? 

 Að lokum, eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri? 
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Viðauki 3 – Bréf til forráðamanna/kynningarbréf á rannsókninni 

 

Góðan daginn, 

Ég heiti Anna Sigurjónsdóttir og er meistaranemi í opinberri stjórnsýslu við 

Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Í meistararitgerð minni er ég að skoða ungmennaráð í 

tengslum við 12. gr. Barnasáttmálans um rétt barna til að láta skoðanir sínar í ljós og til að 

hafa áhrif. Leiðbeinandi rannsóknarinnar er Eva Marín Hlynsdóttir, lektor í opinberri 

stjórnsýslu við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 

Í rannsókninni verður leitast við að athuga hvort að ungmennaráð á höfuðborgarsvæðinu 

uppfylli ákvæði 12. gr. barnasáttmálans með því að líta til þátttöku barna. Markmið 

viðtalsrannsóknarinnar er að fá innsýn inn í upplifun og reynslu starfsmanna og ungmenna í 

ungmennaráðum. Áætlað er að taka viðtöl við einn starfsmann og eitt ungmenni í 

ungmennaráðum í sex sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu.   

Gert er ráð fyrir að hvert viðtal taki um 30 mín. Viðmælanda er heitið fullri nafnleynd og 

gætt er ítrasta trúnaði. Viðtölin verða afrituð orðrétt af rannsakanda en það skal tekið fram að 

einungis rannsakandi mun hafa aðgang að öllum gögnum. Engar persónulegar spurningar 

verða í viðtalinu heldur snúa allar spurningarnar að ungmennaráðum. 

Með þessu bréfi er óskað eftir samþykki þínu sem foreldri/forráðamanns fyrir þátttöku 

barnsins þíns í þessari rannsókn. Þar sem framlag ungmenna til rannsóknarinnar er afar 

mikilvægt væri ég afar þákklát fyrir þitt leyfi.  

 

Vinsamlegast látið tengilið/mig vita ef barnið má ekki taka þátt í þessari rannsókn. Þér er 

velkomið að senda mér fyrirspurn eða hringja ef einhverjar spurningar vakna.  

 

Kær kveðja, 

Anna Sigurjónsdóttir 

MPA nemi í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands,  

ans14@hi.is, sími: 846-0110 

Leiðbeinandi: Eva Marín Hlynsdóttir, lektor í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands, 

evamarin@hi.is 
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