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Hlutverk umboðsmanns barna 

• Umboðsmaður barna er opinber talsmaður allra barna á 

Íslandi – frá 0 til 18 ára.   

• Ber að standa vörð um hagsmuni barna og vinna að því 

að tekið sé fullt tillit til réttinda þeirra á öllum sviðum 

samfélagsins. 
 
 



Hlutverk umboðsmanns barna frh. 

• Umboðsmanni barna ber að stuðla að 

því að virtir séu þjóðréttarsamningar 

sem varða réttindi barna. 

– Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. 

• Ber að koma á framfæri tillögum um 

úrbætur. 

• Á að stuðla að umræðu og kynningu á 

réttindum barna. 

• Umboðsmaður barna leiðbeinir öllum 

sem til hans leita.  

 

 
 



Barnasáttmálinn 
• Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.  

– Samþykktur árið 1989. 

– Fullgiltur fyrir Íslands hönd árið 1992. 

– Lögfestur 20. febrúar 2013.  

• Útbreiddasti mannréttindasamningur heims. 

• Tryggir börnum sjálfstæð mannréttindi. 

• Ný sýn á réttindi barna. 

– Vernd – umönnun – þátttaka. 



Réttur til menntunar 

– Öll börn eiga rétt á menntun við hæfi – 28. gr. 

Barnasáttmálans, 2. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, 24. gr. 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks o.fl. 

– Markmið menntunar á m.a. að vera að rækta eins og hægt 

er persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu 

hvers og eins, móta virðingu fyrir mannréttindum og 

undirbúa börn undir lífi í lýðræðislegu og réttlátu samfélagi. 

 



Fjórar grundvallarreglur 

– 2. gr.   -   Jafnræði og bann við mismunun. 

– 3. gr.   -  Hafa skal það sem er barninu fyrir bestu að     

               leiðarljósi. 

– 6. gr.   -  Réttur hvers barns til að lifa og þroskast. 

– 12. gr. - Réttur barns til að láta í ljós skoðanir sínar og  

   skyldan til þess að taka réttmætt tillit til þeirra. 

 



2. gr. – Jafnræði og bann við mismunun 
• Skyldan til að virða og tryggja hverju barni réttindi samkvæmt 

sáttmálanum, án mismununar af nokkru tagi, m.a. án tillits til 

uppruna, félagslegrar stöðu, fötlunar eða annarra aðstæðna 

barns eða foreldris þess.  

• Hvað er mismunun? 

– Aðgreining, útilokun, takmörkun eða forréttindi sem kemur í veg fyrir, 

hindrar eða skerðir möguleika barns til þess að geta notið eða framfylgt 

réttindum sínum til jafns við aðra.  

– Það er ekki nóg að öll börn fái sömu þjónustu heldur þarf að tryggja 

börnum þá þjónustu sem þau þurfa til þess að njóta réttinda sinna og 

standa jafnfætis öðrum börnum.  

– Efnahagslegar ástæður geta ekki réttlætt mismunun! 
 

 

 

 

 



Hvað er 

jafnræði? 



3. gr. – Það sem er barninu fyrir bestu 
• Áður en teknar eru ákvarðanir sem varða börn á ávallt að 

hafa það sem er barninu fyrir bestu að leiðarljósi.  

• En ef hagsmunir barna vegast á? 



6. gr. – Réttur til lífs og þroska 

• Það er skylt að tryggja eftir 

fremsta megni að börn megi lifa 

og þroskast.  

• Er víðtækt ákvæði sem er nánar 

útfært í ýmsum öðrum ákvæðum.  

• Skólinn þarf að bjóða upp á 

þroskavænlegt umhverfi þar sem 

stuðlað er að sem bestum alhliða 

þroska hvers og eins barns.  

 

 

 



12. gr. – Réttur til þátttöku 
• Öll börn eiga rétt á að tjá sig og það er skylt að taka réttmætt 

tillit til skoðana barna, í samræmi við aldur og þroska.  

– Á við um öll börn sem geta myndað sér skoðun, án tillits til aldurs, sérþarfa 

eða stöðu að öðru leyti.  

– Tengist náið 3. gr. – ekki hægt að meta hvað er barni fyrir bestu án þess að 

ræða við barnið sjálft.  

– Tengist einnig 6. gr. – þátttaka gerir börnum kleift að þroskast sem ábyrgir 

samfélagsþegnar. 

• Til að bæta aðstæður barna og þjónustu við þau er þátttaka 

þeirra sjálfra mikilvæg.  

– Börn eru sjálf sérfræðingarnir í eigin lífi og því er mikilvægt að nýta einstaka 

sýn barnanna og þá þekkingu sem þau búa yfir. 

– Þátttaka barna eykur skilning fullorðinna á lífi og reynslu barna.  
 

 

 

 



Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna 
• Það er álit Barnaréttarnefndarinnar að skóli án aðgreiningar eigi að vera 

markmiðið þegar kemur að menntun barna.  

• Hins vegar þarf þá að tryggja að almennir skólar geti veitt barni þá þjónustu 

sem það þarf.  

• Mikilvægt að taka mið af aðstæðum hverju sinni og tryggja að nægileg 

þekking sé til staðar hjá kennurum og öðru starfsfólki.  



Ólíkar víddir Barnasáttmálans –  
frá réttindum til raunveruleika 
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