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Mannréttindastefnan er byggð á jafnræðisreglunni og miðar að
því að allar manneskjur fái notið mannréttinda. Stefnan byggir
einnig á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
Borgaryfirvöld skuldbinda sig til að vinna að mannréttindum á
fjórum meginsviðum sem endurspegla það margháttað hlutverk
sveitarfélagsins. Reykjavíkurborg sem stjórnvald, sem
atvinnurekandi, sem veitandi þjónustu og sem samstarfsaðili.
Stefnan snýr að banni við mismun vegna aldurs, fötlunar,
heilsufars, kynhneigðar, trúarbragða og stjórnmálaskoðana,
uppruna og þjóðerni. Jafnrétti kynjanna tengist öllum þáttum
stefnunnar.

Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar
Þriðji kafli

Aldur

3.1.4
Þegar gerðar eru ráðstafanir sem varða börn skal það ávallt
hafa forgang sem er barninu fyrir bestu.
3.1.1

Tillit sé tekið til sjónarmiða og þarfa borgaranna, óháð aldri.

3.1.3. Þegar verið er að undirbúa ákvarðanatöku sem hefur sérstök
áhrif á ákveðna aldurshópa er haft samráð við fulltrúa viðkomandi
hópa.
3.3.4
Í öllu barna- og unglingastarfi borgarinnar veiti hæfir
starfsmenn börnum umönnun og vernd og sjái til þess að öryggi þeirra
sé eins og best verður á kosið.

Réttur allra barna
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.
2. gr.
Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu
sinnar þau réttindi sem kveðið er á um í samningi þessum, án
mismununar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar,
kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra
skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða
félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra
aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns.

Börn innflytjenda
Skuggaskýrsla UNICEF á Íslandi, Mannréttindaskrifstofu
Íslands og Barnaheilla
„Síðustu ár hefur fjöldi innflytjenda aukist talsvert á Íslandi. Það
var þó ekki fyrr en í janúar 2007 sem stjórnvöld mynduðu sér
heildarstefnu í málefnum innflytjenda. Í þessari áætlun eru
ýmis atriði er lúta sérstaklega að börnum. Þrátt fyrir ágæta
áætlun, er það þó svo að fátt hefur komið til framkvæmda og
eru stjórnvöld hvött til að taka sig á. Sérstaklega ber að gera
öllum sveitarfélögum að móta sér stefnu varðandi innflytjendur,
hvað varðar alla þjónustu sem sveitarfélög veita. Einnig eru
stjórnvöld hvött til að vinna að almennum forvörnum gegn
kynþáttahatri“.

Málefni barna innflytjenda
• Aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar gegn kynbundu
ofbeldi og ofbeldi gegn börnum www.reykjavik.is/gegnofbeldi
• Fjölmenningarþing
• Margbreytileikafræðsla í skólum
• Stjórnlög unga fólksins
• Verkefni í leik- og grunnskólum
• Ungmennaráð innflytjenda
• Unnið að handbók fyrir foreldra af erlendum uppruna um
uppeldi,
lög og venjur
• Frístundakortið
• Fjölmenningarráð

Hvað segja innflytjendur í Reykjavík?
•
•
•
•
•
•
•

Aðeins töluð íslenska á foreldrafundum.
Viðurkenna móðurmál barna sem þeirra tungumál.
Meiri þjálfun í fjölmenningu inn í leik-og grunnskóla.
Sýna skilning á aðstæðum barna .
Hafa kunnáttu á bakgrunni þeirra , hefðum og trúarbrögðum.
Bera virðingu fyrir uppruna barnanna.
Foreldrar vita t.d. Ekki að börn eiga að koma með í
foreldraviðtöl-vantar upplýsingar um hvernig íslenskt
skólasamfélag er.
• Vantar fyrirmyndir , börn af erlendum uppruna ekki sýnileg
sem fyrirmyndir.
• Börn sem koma úr heitu loftslagi þekkja ekki það að þurfa að
fara út í öllum veðrum, það eitt er menningarsjokk fyrir þau.

Hverju þarf að huga að
• Fræðsla um barnasáttmálann –á hvaða
tungumálum er hún?
• Fæðsluefni um samninginn fyrir starfsmenn sem
vinna með börnum
• Brottfall –hvernig á að bregðast við því?
• Íslenskukunnátta -Hvernig tryggjum við hana?
• Móðurmálskunnátta- Hvernig tryggjum við hana?
• Túlkun- túlkun barna
• Matstæki á stöðu barna
• Heilsufar barna
• Þátttaka í félags og íþróttastarfi

