
 

 

Zarys polityki praw człowieka Miasta Reykjavik 

Zatwierdzony przez Radę Miasta 16 maja 2006 roku 
 

Rozdział pierwszy  
 

1. Podstawy polityki praw człowieka Miasta Reykjavik  
 

1.1 Prawa człowieka chronione są przez islandzką konstytucję oraz inne konwencje praw 

człowieka i deklaracje, przyjęte przez Islandię. Podstawą polityki praw człowieka Miasta 

Reykjavik jest klauzula konstytucji o prawach człowieka oraz konwencje 

międzynarodowe. Polityka praw człowieka zbudowana jest na zasadzie 

równouprawnienia i dąży do tego, aby każdy człowiek mógł w pełni korzystać z praw 

człowieka niezależnie od pochodzenia, narodowości, koloru skóry, wyznania, poglądów 

politycznych, orientacji seksualnej, płci, wieku, statusu ekonomicznego, pochodzenia, 

stanu zdrowia lub innych okoliczności. Miasto Reykjavik w całej swojej działalności 

kładzie szczególny nacisk na równouprawnienie mieszkańców oraz prawa człowieka  

i stawia się w roli lidera szczególnie w sprawach dotyczących równouprawnienia kobiet  

i mężczyzn. Pracując zgodnie z założeniami polityki praw człowieka, zapobiega się 

wielopoziomowej dyskryminacji i kładzie się nacisk na ogólny wizerunek mieszkańców, 

gdzie wielu z nich należy do więcej niż jednej grupy, której ta polityka dotyczy.  

 

1.1 Polityka praw człowieka opiera się m.in. na ustawie o równej sytuacji  

i równouprawnieniu kobiet i mężczyzn nr 10/2008. Nacisk na równouprawnienie kobiet  

i mężczyzn musi być zauważalny w każdej dziedzinie działalności miasta, a sytuacja obu 

płci powinna być szczególnie badana we wszystkich tych grupach, do których ta polityka 

się odnosi.  

 

1.2 Władze miasta zobowiązują się do podjęcia pracy nad przestrzeganiem praw 

człowieka w czterech głównych dziedzinach, które z osobna odgrywają wielopoziomową 

funkcję i odzwierciedlają obowiązki gminy: jako władzy, jako pracodawcy, jako 

dostawcy usług oraz jako partnera we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi, 

którzy chcą mieć wpływ na prawa człowieka. 

 

a) Miasto Reykjavik jako władze 

Miasto Reykjavik rządzi w oparciu o równość, prawa człowieka oraz dobrą współpracę  

z mieszkańcami miasta i stawia się w roli lidera na tym polu.  

 

b) Miasto Reykjavik jako pracodawca 

Miasto Reykjavik pracuje nad równouprawnieniem kobiet i mężczyzn w miejscach pracy 

i zapewnia, aby miejsca pracy odzwierciedlały wielokulturowe społeczeństwo, jakim jest 

miasto. Miasto Reykjavik chce, jako pracodawca, być wzorem na tym polu i do 

osiągnięcia tego celu użyje wszystkich narzędzi zawartych w polityce pracowniczej  

i zatrudnienia miasta. 

 

 

 



 

 

c) Miasto Reykjavik jako dostawca usług 

Miasto Reykjavik pełni kluczową rolę wpływającą na dobre samopoczucie mieszkańców. 

Wszystkie instytucje miasta pracują w sposób nacelowany i systematyczny nad 

kształtowaniem i rozwijaniem usług oraz dystrybucją informacji dla dobra 

równouprawnienia płci i wielokulturowości społeczeństwa. 

 

d) Miasto Reykjavik jako partner we współpracy 

Miasto Reykjavik kładzie nacisk na współpracę z innymi instytucjami publicznymi, 

stowarzyszeniami uniwersyteckimi oraz organizacjami promującymi inicjatywę, 

nowatorstwo, szerzenie wiedzy na polu równouprawnienia i praw człowieka.  
 

Rozdział drugi 
 

2. Równouprawnienie płci 
 

Dyskryminacja osób z powodu płci jest zakazana. Zaleca się równy udział  

i oddziaływanie kobiet, mężczyzn i osób transgenderowych w życiu miasta. Należy 

systematycznie zwalczać każdą formę dyskryminacji i hamujący wpływ utartych 

stereotypów dotyczących płci. Osiągnięcia każdej osoby należy oceniać zgodnie z ich 

wartością bez względu na płeć.  

 

2.1  Miasto Reykjavik jako władza 
Przy nominacjach na stanowiska w komisjach, zarządach i radach należy w sposób 

nacelowany dążyć do jak najrówniejszego podziału płci, nie mniejszego niż 40%  

w przypadku więcej niż 3 przedstawicieli, zgodnie z 15 art. ustawy o równouprawnieniu. 

Przy wyborach przedstawicieli grup pracowniczych do pracy nad formowaniem polityki  

i podejmowania znaczących decyzji należy również brać pod uwagę równouprawnienie 

płci.  

 

2.1.1 W przygotowaniach do podejmowania decyzji oraz przy podziale środków 

finansowych, np. sporządzaniu budżetu powinno się uwzględniać potrzeby i opinie obu 

płci, jak również zdiagnozować wpływ decyzji na ich sytuację. W tym celu Miasto 

Reykjavik korzysta z metod i technik budżetowania genderowego.    

 

2.1.2 Miasto Reykjavik bardzo chce pracować nad zwalczaniem przemocy związanej  

z płcią, zarówno psychicznej, fizycznej i seksualnej. Każdy rodzaj działalności miasta 

powinien być nacelowany na zwalczanie tej przemocy i w tym kontekście tworzony jest 

plan wdrażania. 

 

2.1.3 Miasto Reykjavik decyduje się na pracę nad zwalczaniem pornografii, 

pornografizacji, prostytucji i handlu żywym towarem. Z tego powodu ważne jest, aby we 

współpracy z policją, przeciwstawiać się działalności rozrywkowych lokali ze striptizem 

i innej działalności, która ma związek z zakupem prostytucji.  

 

 

 



 

 

2.2  Miasto Reykjavik jako pracodawca  

Poprzez zorganizowaną pracę nad równouprawnieniem, kobietom, mężczyznom  

i osobom transgenderowym zagwarantowana będzie możliwość korzystania  

z całkowitego równouprawnienia w miejscach pracy Miasta Reykjavik. 

 

2.2.1 Przy zatrudnianiu na stanowiska w Mieście Reykjavik należy uwzględniać zasadę 

równouprawnienia na równi z innymi zasadami. Kandydat reprezentujący daną płeć, 

która jest mniejszością na danym stanowisku, powinien mieć pierwszeństwo przy 

zatrudnieniu, jeśli posiada równe lub wyższe kwalifikacje niż inni kandydaci. Przy 

zatrudnieniu niedopuszczalna jest dyskryminacja płci z uwagi na status cywilny lub 

rodzinny, ciążę, ewentualne rodzicielstwo lub jakiekolwiek inne okoliczności, które 

wyraźnie dotyczą przynależności do danej płci. 

 

2.2.2 We wszystkich reklamach instytucji i przedsiębiorstw Miasta Reykjavik należy 

pilnować przestrzegania równouprawnienia wszystkich grup i równego szacunku dla płci, 

zgodnie z art.18 ustawy o równouprawnieniu. W ogłoszeniach rekrutacyjnych należy 

zaznaczyć, że stanowiska są otwarte na wnioski kobiet i mężczyzn. W przypadku 

stanowisk, gdzie jedna z płci jest dominująca lub opis określonego stanowiska wskazuje 

w kierunku zatrudnienia jednej z płci, należy dodatkowo zaznaczyć w ogłoszeniu, że 

poszukuje się również przedstawicieli drugiej płci, kierując się zasadami art.25 ustawy o 

równouprawnieniu. 

 

2.2.3 Kobiety i mężczyźni powinni korzystać z jednakowych warunków płacowych  

i praw. Za porównywalną pracę należy wypłacać takie samo wynagrodzenia kobietom  

i mężczyznom. Wynagrodzenia dla poszczególnych osób, takie jak wynagrodzenie ze 

względu na kwalifikacje i osiągnięcia, oraz decyzje mające wpływ na płacę muszą być 

oparte na obiektywnych przesłankach, niezależnie od płci. Miasto Reykjavik uważa, że 

tajemnica wysokości wynagrodzenia jest jednym ze źródeł występowania różnic  

w wynagrodzeniu związanych z płcią i dlatego powinno się ją wyeliminować, tam gdzie 

ona występuje. 

 

2.2.4 W miejscach pracy należy uwzględniać potrzeby obu płci. Przy przydziale zadań, 

awansach w pracy, zmianach organizacyjnych oraz ewentualnych zwolnieniach należy za 

cel stawiać sobie zasadę równouprawnienia. Rozwój pracowniczy oraz kształcenie 

ustawiczne powinny służyć zwiększeniu równouprawnienia płci i równego szacunku  

w miejscach pracy.   

 

2.2.5 Miasto Reykjavik chce korzystać z możliwości elastycznego czasu pracy w 

miejscach zatrudnienia, aby ułatwić pracownikom pogodzenie życia osobistego, 

odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą rodzina oraz pracy i funkcji kierowniczych, aby 

wyjść naprzeciw zmiennym potrzebom zawodowym. Pracownicy powinni mieć 

możliwość korzystania z elastycznego czasu pracy, zatrudnienia na część etatu lub innej 

formy dostosowań czasu lub organizacji pracy, tam gdzie jest to możliwe  

i dostosowane zarówno do kobiet, mężczyzn oraz danej działalności. Szczególny nacisk 

kładzie się na zwalczanie utartych stereotypów o płciowym podziale ról, co do 

odpowiedzialności rodzinnej, a mężczyzn zachęca się do korzystania z elastycznego 



 

 

czasu pracy, zatrudnienia na część etatu lub innych rozwiązań tak, aby mogli oni brać 

całkowitą odpowiedzialność za swoją rodzinę.  

   
2.2.6 Miasto Reykjavik nie toleruje jakiegokolwiek eksponowania zdjęć 

pornograficznych lub pornografizacji w miejscu pracy. Molestowanie seksualne każdego 

rodzaju jest zakazane w miejscach pracy miasta.  Odwołuje się do definicji molestowania 

seksualnego zawartej w art. 2 ustawy o równouprawnieniu oraz dodatkowo do tych 

definicji gdzie pornografia i pornografizacja w miejscu pracy jest jedną z form 

molestowania seksualnego.  W przypadku, jeśli przełożony lub mąż zaufania zostanie 

poinformowany o takim zachowaniu, ma on obowiązek  

w porozumieniu z dyrektorem lub w zależności od okoliczności, z innymi 

przedstawicielami administracji, bezzwłocznie położyć temu kres. Jeżeli przełożony jest 

oskarżony o zamierzone molestowanie seksualne zgodnie z art. 22 ustawy  

o równouprawnieniu, nie może on podejmować żadnych decyzji dotyczących 

składającego skargę. Składający skargę, nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających 

z podjęcia kroków w danej sprawie. Poważne lub powtarzające się molestowanie w pracy 

może spowodować bezzwłoczne zwolnienie sprawcy z pracy. Procedury postępowania 

dotyczące reakcji na molestowanie seksualne powinny być dostępne pracownikom. 

 

2.3  Miasto Reykjavik jako centrum świadczenia usługi 
Punkt widzenia uwzględniający równouprawnienie wraz z działaniami w kierunku 

integracji płci powinien być odzwierciedlony we wszystkich usługach oferowanych przez 

Miasto Reykjavik, a usługi mają być nacechowane pozytywną komunikacją oraz 

wzajemnym szacunkiem pomiędzy przedstawicielami płci oraz osobami o odmiennej 

orientacji seksualnej.  

 

2.3.1 Kobiety i mężczyźni posiadają taki sam dostęp do usług oferowanych przez miasto. 

Przy podejmowaniu decyzji o profilu oferowanych usług powinny być brane pod uwagę 

potrzeby obydwu płci i ich wpływ na kobiety i mężczyzn. Wszystkie informacje 

statystyczne należy analizować ze względu na płeć, zgodnie z art. 16 ustawy  

o równouprawnieniu.  

 

2.3.2 Każda praca wychowawczo-rekreacyjna, edukacja oraz nauczanie, za którą 

odpowiedzialność ponosi Miasto Reykjavik i jego instytucje ma dbać o równą pozycję 

płci. Dzieci i młodzież zachęca się do rozwijania swoich talentów i rozwoju osobowości 

bez hamującego wpływu stereotypowego obrazu płci. Należy wzmacniać pozytywną 

komunikację i wzajemny szacunek pomiędzy płciami w każdej pracy z młodzieżą. 

Instytucje edukacyjne w Reykjaviku, a także kierujący działalnością społeczno-

rekreacyjną, powinni wzmacniać pozytywny wizerunek dziewcząt i chłopców oraz 

przeciwdziałać negatywnemu wpływowi pornografizacji wśród młodzieży. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozdział trzeci 
 

3. Wiek 

 
Dyskryminacja osób z powodu wieku jest zakazana. Osiągnięcia każdej osoby powinny 

być oceniane według zasług bez uwzględnienia jej wieku. Należy wystrzegać się 

założenia, iż wszystkie osoby należące do określonej grupy wiekowej są takie same i w 

szczególności definiować sytuacją płci w różnych grupach wiekowych w mieście. 

   

3.1. Miasto Reykjavík jako władza 

3.1.1 Poglądy i potrzeby mieszkańców są uwzględniane, niezależnie od ich wieku. 

 

3.1.2 Przy przygotowywaniu decyzji, które mogą mieć wpływ na mieszkańców ze 

względu na ich wiek, należy wziąć pod uwagę potrzeby i opinie osób w różnym wieku. 
 
 

 

3.1.3 Przy przygotowaniu do podjęcia decyzji, mającej szczególny wpływ na określone 

grupy wiekowe, należy skonsultować się z przedstawicielami tych grup.  

 

3.1.4 Dobro dziecka powinno być zawsze na pierwszym miejscu przy podejmowaniu 

decyzji ich dotyczących.   

 

3.2 Miasto Reykjavik jako pracodawca 

3.2.1 W procesie rekrutacyjnym nie wolno dyskryminować ze względu na wiek. 

 

3.2.2 Pracownikom Miasta Reykjavik oferowane jest kształcenie ustawiczne oraz rozwoj 

zawodowy niezależnie od wieku, zgodnie z polityką pracowniczą. 

  

3.2.3 Miasto Reykjavik dąży do stworzenia pozytywnej i dobrej atmosfery w miejscach 

pracy, wolnej od uprzedzeń i utartych frazesów dotyczących wieku.  

  

3.2.4 Tam, gdzie jest to możliwe pracownicy mogą negocjować w sprawie pracy 

dostosowanej do ich umiejętności, zmniejszyć godziny pracy oraz/lub ustalić elastyczne 

godziny pracy po przekroczeniu pewnego wieku.   

3.3.5 Każdą działalnością miasta skierowaną do dzieci i młodzieży zajmują się 

wykształceni pracownicy udzielający dzieciom opieki i ochrony oraz dbają o to, aby ich 

bezpieczeństwo było jak tylko możliwie najlepsze. Zabezpieczenie tej potrzeby możliwe 

jest poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników. 

 

3.3 Miasto Reykjavik jako centrum świadczenia usług 
W usługach brana jest po uwagę konieczność dobrania rodzaju usług od potrzeb danej 

grupy wiekowej.  

 

3.3.1 Mieszkańcy miasta mają taki sam dostęp do usług oferowanych przez miasto 

niezależnie od wieku chyba, że usługi nie są skierowane do danej grupy wiekowej, np. 

działalność dla dzieci i młodzieży. Przy ustalaniu profilu oferowanych usług 



 

 

uwzględniane mają być potrzeby wszystkich grup wiekowych oraz zdefiniować należy 

czy oddziaływanie oferowanych usług na poszczególne płcie może być odmienne.  

 

3.3.2 Dbałość o równouprawnienie płci powinna przejawiać się we wszystkich usługach 

skierowanych do osób starszych, dzieci i młodzieży, za którą odpowiedzialność ponosi 

Miasto Reykjavik. Wiek nie powinien być źródłem wstydu, a materiały edukacyjne oraz 

informacyjno-promocyjne mają odzwierciedlać różnorodność życia ludzkiego, tam gdzie 

jest to możliwe.  

 

3.3.3 Promowany powinien być pozytywny i konstruktywny stosunek do wszystkich grup 

wiekowych, korzystających z usług oferowanych przez miasto, m.in. dzieci i osób 

starszych. 

 

Rozdział czwarty 
 

4. Niepełnosprawność 

 
Dyskryminacja osób z powodu niepełnosprawności jest zakazana. Należy systematycznie 

działać w kierunku umożliwienia osobom z niepełnosprawnością brania czynnego 

udziału w społeczności miejskiej. Osiągnięcia każdej osoby należy oceniać według 

zasług. Należy uszanować prawo każdej osoby do wypowiadania się lub nie na temat 

swojej niepełnosprawności. Należy postrzegać każdą z osób jako równą, mimo że należą 

one do innych grup. Należy wystrzegać się postrzegania wszystkich jako jednakowych, 

mimo że przynależą do określonej grupy, a w szczególności należy dbać o definiowanie 

sytuacji kobiet niepełnosprawnych w mieście z jednej strony, a niepełnosprawnych 

mężczyzn z drugiej.  

 

4.1 Miasto Reykjavik jako władza 
Wszyscy mają prawo do aktywnego udziału w życiu społecznym miasta oraz 

sprawiedliwego i zgodnego z prawem traktowania, niezależnie od niepełnosprawności  

i szczególnie uwzględnić należy sytuację obu płci. Należy uwzględniać opinie i potrzeby 

niepełnosprawnych mieszkańców miasta obu płci i przeprowadzać z nimi konsultacje 

przy wyznaczaniu granic polityki i podejmowaniu decyzji dotyczących w szczególności 

osób z niepełnosprawnością.
 
 

 

4.2 Miasto Reykjavik jako pracodawca 

Decyzje o wynagrodzeniu według kwalifikacji lub osiągnięć w pracy oraz inne 

postanowienia mające wpływ na wysokość wynagrodzenia pracowników miasta muszą 

być zbudowane na odpowiednich przesłankach, niezależnie od niepełnosprawności. 

 

4.2.1 Osoba z niepełnosprawnością, ubiegająca się o pracę w instytucjach miasta 

powinna być traktowana priorytetowo, jeśli posiada takie same lub wyższe kwalifikacje 

niż inni wnioskujący, zgodnie z art. 32 ustawy o sprawach osób niepełnosprawnych nr 

59/1992. Osoby niepełnosprawne podlegają takim samym zasadom wynagradzania jak 

osoby pełnosprawne, zgodnie z art. 1 ustawy o sprawach osób niepełnosprawnych nr 

59/1992.  



 

 

 

4.2.2 Przy zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością należy stworzyć mu 

odpowiednie warunki w pracy. Należy także zapewnić mu możliwość kształcenia 

ustawicznego i rozwoju zawodowego w takim samym stopniu jak innym pracownikom. 

 

4.2.3 Pracownicy powinni robić wszystko co możliwe, aby stworzyć w miejscu pracy 

atmosferę wolną od uprzedzeń wobec pracujących osób niepełnosprawnych poprzez 

lepsze zapoznanie się z ich sytuacją.  

 

4.3 Miasto Reykjavik jako centrum świadczenia usług 

4.3.1 Osoby niepełnosprawne mają taki sam dostęp do usług jak inne. Należy dbać aby, 

przy organizacji usług brać pod uwagę potrzeby rożnych grup osób niepełnosprawnych 

obu płci. Budynki publiczne muszą być dostępne dla wszystkich, niezależnie od 

niepełnosprawności, zgodnie z ustawą o sprawach osób niepełnosprawnych nr 59/1992. 

Należy zabezpieczyć osobom niepełnosprawnym dostęp do informacji na temat ich praw. 

 

4.3.2 Każda działalność wychowawcza i rekreacyjna, edukacja i nauczanie z ramienia 

miasta ma być nakierowana na potrzeby osób niepełnosprawnych obu płci.  

Niepełnosprawność nie powinna być źródłem wstydu, a materiały edukacyjne mają jak 

tylko to możliwe, odzwierciedlać różnorodność życia ludzkiego.  

 

Rozdział piąty 
 

5. Stan zdrowia 

 
Dyskryminacja mieszkańców i pracowników miasta ze względu na stan zdrowia jest 

zakazana. Osiągnięcia każdej osoby należy oceniać według zasług. 

  

5.1   Miasto Reykjavik jako władza 

Wszyscy mają prawo do aktywnego udziału w społeczności miejskiej Miasta Reykjavik 

oraz sprawiedliwego i zgodnego z prawem traktowania, niezależnie od stanu zdrowia, ze 

szczególnym uwzględnieniem nie faworyzowania żadnej z płci. 

 

5.2 Miasto Reykjavik jako pracodawca 

5.2.1 Należy szanować prawo każdego pracownika do decyzji o mówieniu lub nie 

mówieniu o jego stanie zdrowia. 

 

5.2.2 Stan zdrowia lub historia stanu zdrowia nie może, bez obiektywnych przyczyn, 

mieć wpływu na zatrudnienie, wynagrodzenie lub zwolnienie pracownika. Te obiektywne 

przyczyny muszą w sposób niepodważalny łączyć się z wykonywaną pracą.   

 

5.2.3 Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany zakresu obowiązków pracownika, pracownik ten 

oraz miasto muszą dojść wspólnie do porozumienia w tej sprawie.  

 

5.2.4. Choroba nie jest wystarczającym powodem do zwolnienia z pracy, chyba że ma 

ona długotrwały i znaczący wpływ na zdolność pracownika do wykonywania danej 



 

 

pracy. Pracownik może dostać zwolnienie z pracy z powodu choroby postępując zgodnie 

z zapisami prawa i umów płacowych.
 
 

 

5.2.5 Każdy pracownik musi mieć możliwość korzystania z kształcenia ustawicznego i 

rozwoju zawodowego, niezależnie od stanu zdrowia.   

 

5.2.6 Pracownicy powinni robić wszystko co możliwe, aby stworzyć w miejscu pracy 

atmosferę wolną od uprzedzeń wobec wszystkich pracujących. 

 

5.3 Miasto Reykjavik jako centrum świadczenia usług 
Należy zapewnić wszystkim dostęp do usług, niezależnie od stanu zdrowia osób.  

 

5.3.1 Stosunek do wszystkich osób korzystających z usług miasta ma być pozytywny  

i zbudowany na szacunku do nich. 

 

Rozdział siódmy 
 

6. Orientacja seksualna 

 
Dyskryminacja osób z powodu orientacji seksualnej jest zakazana. Osiągnięcia każdej 

osoby należy oceniać zgodnie z zasługami, niezależnie od orientacji seksualnej tej osoby. 

Nie wolno wychodzić z założenia, iż wszyscy są heteroseksualni. Należy uważnie zbadać 

sytuację mieszkających w mieście kobiet homoseksualnych z jednej strony a mężczyzn 

homoseksualnych z drugiej. Należy w sposób szczególny zdefiniować sytuację kobiet 

homoseksualnych z jednej strony, a homoseksualnych mężczyzn z drugiej w mieście.  

 

6.1 Miasto Reykjavik jako władza 
Wszyscy mają prawo do czynnego udziału w życiu społecznym Miasta Reykjavik oraz 

sprawiedliwego i zgodnego z prawem traktowania, niezależnie od orientacji seksualnej, 

ze szczególnym uwzględnieniem nie faworyzowania żadnej z płci. 

 

6.1.2 Przy przygotowaniu do podjęcia decyzji dotyczących osób o odmiennej orientacji 

seksualnej należy nawiązać kontakt z organizacjami reprezentującymi ich interesy.  

 

6.2 Miasto Reykjavik jako pracodawca 

Przy zatrudnianiu, zwolnieniu oraz ustalaniu warunków płacowych pracowników miasta, 

należy dbać o to, aby nieobiektywne uwagi nie były wymierzane przeciwko 

pracownikowi, zgodnie z art. 1.2 polityki pracowniczej miasta. 

 

6.2.1 Należy szanować prawo każdego do mówienia lub nie mówienia o swojej orientacji 

seksualnej. 

 

6.2.2 Pracownicy powinni robić wszystko co możliwe, aby stworzyć w miejscu pracy 

atmosferę wolną od uprzedzeń wobec pracowników o odmiennej orientacji seksualnej. 

 

6.3 Miasto Reykjavik jako centrum świadczenia usług 



 

 

Pracownicy nie powinni wychodzić z założenia, iż wszyscy korzystający z usług 

oferowanych przez miasto są heteroseksualni lub mają heteroseksualnych rodziców. 

Stosunki pomiędzy pracownikami a osobami korzystającymi z usług powinny opierać się 

na wzajemnym szacunku. 

 

6.3.1 Każda działalność wychowawcza i rekreacyjna, edukacja i nauczanie ma 

uwzględniać fakt, iż uczestnicy mogą mieć odmienną orientację seksualną. Różnice  

w orientacji seksualnej osób powinny być omawiane otwarcie, a materiały nauczania 

zawsze tam gdzie to możliwe przedstawiać różnorodność życia ludzkiego. 

  

Rozdział siódmy 
 

7. Religia i poglądy polityczne 

   
Dyskryminacja z powodu religii lub poglądów politycznych jest zakazana. Osiągnięcia 

każdej osoby należy oceniać zgodnie z zasługami bez uwzględnienia jej religii lub 

poglądów politycznych. Należy unikać poglądu, iż wszystkie osoby należące do 

określonej grupy wyznaniowej lub o określonych poglądach politycznych są takie same. 

  

7.1 Miasto Reykjavik jako władza 
Miasto Reykjavík szanuje i okazuje tolerancję wobec różnych religii i poglądów osób. 

Wszyscy mają prawo do czynnego udziału w życiu społecznym Miasta Reykjavik oraz 

sprawiedliwego i zgodnego z prawem traktowania, niezależnie od religii i poglądów ze 

szczególnym uwzględnieniem nie faworyzowania żadnej z płci. 

 

7.1.2 Przy przygotowaniu podejmowania decyzji dotyczących określonych grup 

wyznaniowych należy nawiązać kontakt z tymi grupami.  

 

7.2 Miasto Reykjavik jako pracodawca 

Miasto Reykjavik traktuje swoich pracowników z szacunkiem i przestrzega zasad 

równouprawnienia niezależnie od religii i poglądów politycznych. 

 

7.2.1 W art. 1.2 polityki pracowniczej miasta jest mowa o nierozróżnianiu płac 

pracowników z powodu płci, rasy, poglądów politycznych lub religii lub innych 

okoliczności. 

 

7.2.2 Wszyscy pracownicy korzystają z takich samych możliwości rozwoju zawodowego 

i kształcenia ustawicznego, niezależnie od religii i poglądów politycznych. 

 

7.2.3 Wszyscy pracownicy miasta ponoszą odpowiedzialność za stworzenie atmosfery 

wolnej od uprzedzeń. 

 

7.2.4 Należy szanować prawo osób do mówienia lub nie mówienia na temat swojej religii 

i poglądów politycznych. Praktykowanie religii lub wyrażanie poglądów politycznych nie 

może jednak wprowadzać zakłóceń w miejscach pracy.  

 



 

 

7.3 Miasto Reykjavik jako centrum świadczenia usług 

Odmienne poglądy polityczne lub stosunek do religii nie może mieć nigdy wpływu na to, 

w jaki sposób obsługiwani są klienci.  

  

7.3.1 Wszyscy mają taki sam dostęp do usług oferowanych przez Miasto Reykjavik 

niezależnie od poglądów politycznych lub religijnych. 

 

7.3.2 Każda działalność wychowawcza i rekreacyjna, edukacja i nauczanie z ramienia 

miasta powinna brać pod uwagę odmienne obyczaje, które wynikają z różnych religii. 

Ważne jest nie wychodzić z założenia, iż wszystkie osoby są tego samego wyznania, 

chociaż uroczyście obchodzone są tradycyjne święta kościoła luterańskiego. Religie 

ludzkości mają być przedstawione w materiałach nauczania w sposób odzwierciedlający 

ich różnorodność. 

 

7.3.3 Usługi miasta powinny cechować się pozytywną komunikacją i wzajemnym 

szacunkiem niezależnie od poglądów politycznych lub religijnych danej osoby. 

Środowisko i usługi oferowane przez miasto mają być pozbawione uprzedzeń wobec 

poglądów religijnych lub politycznych mieszkańców miasta. Należy przeciwdziałać 

powstawaniu uprzedzeń na tle poglądów religijnych lub politycznych. 
 

Rozdział ósmy 
 

8. Pochodzenie i narodowość  
  

Dyskryminacja mieszkańców miasta z powodu ich pochodzenia, koloru skóry, 

narodowości, pochodzenia kulturowego lub jakiejkolwiek innej klasyfikacji opartej na 

rasiźmie jest zakazana. Osiągnięcia każdej osoby mają być oceniane według zasług i 

wszyscy mają prawo do sprawiedliwego traktowania niezależnie od pochodzenia i 

narodowości. Należy wystrzegać się klasyfikacji wszystkich, którzy podlegają 

wymienionym definicjom, jako jednej grupy oraz należy w szczególny sposób 

zdefiniować stan kobiet obcego pochodzenia mieszkających w mieście z jednej strony, 

jak i mężczyzn obcego pochodzenia mieszkających w mieście z drugiej i reagować w 

wypadku, gdy jedna z płci jest faworyzowana. 
 

8.1  Miasto Reykjavik jako władza 

Wszyscy mają prawo do aktywnego udziału w życiu społecznym Reykjaviku, a także do 

sprawiedliwego i zgodnego z prawem traktowania niezależnie od pochodzenia, należy w 

szczególny sposób uwzględnić niefaworyzowanie żadnej z płci. Przy ustalaniu polityki  

i podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących tej grupy należy konsultować się z 

grupami reprezentującymi ich interesy i/lub specjalistami.  

 

8.2 Miasto Reykjavik jako pracodawca 

Miasto Reykjavik chce, aby jego miejsca pracy odzwierciedlały wielokulturowe 

społeczeństwo, jakim jest społeczność miejska a, jako pracodawca, pragnie zapewnić 

swoim pracownikom obcego pochodzenia równe traktowanie oraz równe prawa,  



 

 

z innymi pracownikami miasta. Należy dbać o to, aby decyzje o wynagrodzeniu 

pracowników miasta były obiektywne. 

 

8.2.1 Z ogłoszeń miasta wynikać powinno, że imigranci oraz osoby obcego pochodzenia 

zachęca się do ubiegania o wszystkie prace oferowane przez miasto.  

 

8.2.2 Imigranci powinni korzystać z zasad równouprawnienia w każdym aspekcie  

w procesie zatrudniania, warunkach płacowych i praw. Powinni wykorzystywać swoje 

umiejętności i pracować na stanowiskach im odpowiadającym. Imigranci ubiegający się 

o pracę w mieście lub już tam pracujący powinni mieć dostęp do informacji o możliwości 

uznania wykształcenia zdobytego poza granicami Islandii. 

 

8.2.3 Miasto Reykjavik przeciwdziała dyskryminacji osób obcego pochodzenia w 

warunkach pracy, rozwoju zawodowym oraz kształceniu ustawicznym. Imigranci i inne 

osoby obcego pochodzenia powinni korzystać z takich samych możliwości kariery  

i rozwoju zawodowego, jak inni pracownicy. Imigranci, mają w razie potrzeby, 

możliwość połączonej z pracą nauki języka islandzkiego oraz szkoleń z zakresu planu 

pracy, celów usługowych oraz zwyczajów w miejscu pracy. 

 

8.2.4 W miejscach pracy miasta podejmowane są działania przeciwko uprzedzeniom 

względem pracowników na tle pochodzenia, koloru skóry, narodowości i pochodzenia 

kulturowego. W razie potrzeby, w miejscach pracy miasta, istnieje możliwość 

przeprowadzenia szkoleń z różnorodności.   

 

8.3 Miasto Reykjavik jako centrum świadczenia usług 

Należy zapewnić osobom obcego pochodzenia dobry dostęp do usług oferowanych przez 

miasto. Przy organizowaniu usług z ramienia miasta należy zwrócić szczególną uwagę na 

potrzeby osób obcego pochodzenia. W razie potrzeby zapewnia się usługę tłumacza przy 

rozmowach np. w poradnictwie oraz na wywiadówkach. 

 

8.3.1 Każda działalność wychowawcza i rekreacyjna, edukacja i nauczanie z ramienia 

miasta powinna brać pod uwagę potrzeby dzieci osób obcego pochodzenia i udzielać im 

specjalnego wsparcia oraz naukę języka islandzkiego, aby mogły one korzystać z oferty 

miasta w taki sam sposób jak inne dzieci. W pracy z dziećmi i młodzieżą przedstawiana 

jest różnorodność i zróżnicowanie społeczeństwa. Wtedy dzieci mają szansą 

zaprezentować kulturę swojej ojczyzny i języka ojczystego. 

 

8.3.2 Instytucje miejskie sporządzają łatwo dostępne i zrozumiałe materiały informacyjne 

o usługach miasta w językach obcych najliczniejszych grup etnicznych w Reykjaviku. 

Dotyczy strony internetowej, broszur i reklam. 

 

8.3.3 Pracownicy dokładają wszelkich starań, aby stworzyć pozytywną atmosferę 

pozbawioną uprzedzeń na tle pochodzenia, koloru skóry, narodowości lub pochodzenia 

kulturowego. Pracownicy są mili w kontaktach z imigrantami i poświęcają czas na 

wysłuchanie tego, co chcą przekazać, mimo że nie jest to w perfekcyjnym języku 

islandzkim. 



 

 

 

 

 

Rozdział dziewiąty 
  

9. Miasto Reykjavik jako partner we współpracy 

 
Miasto Reykjavik, w swojej działalności współpracuje z różnymi partnerami w 

dziedzinie praw człowieka. 

 

9.1 Miasto Reykjavik pracuje w porozumieniu z rządem, innymi gminami, rynkiem 

pracy, organizacjami pozarządowymi, społecznymi oraz instytucjami edukacyjnymi nad 

promowaniem inicjatywy, nowatorstwa, pozyskiwania wiedzy, poradnictwa, edukacji 

oraz innych samoistnie powstałych przedsięwzięć, których regułą przewodnią jest 

równouprawnienie. 

 

9.2 Wszystkie komisje i rady miasta zajmujące się przyznawaniem dotacji mają 

obowiązek przestrzegania zasad praw człowieka przy ich przydziale. 

 

9.3 Dotacje Miasta Reykjavik muszą być wykorzystane do pracy nad 

równouprawnieniem i przeciwko dyskryminacji. Rada Praw Człowieka może wymagać 

od otrzymującego datacje uzasadnienia sposobu ich rozdysponowania, aby obserwować 

czy zostały one wykorzystane do walki nad równouprawnieniem.  

 

9.4 Miasto Reykjavik zastrzega sobie prawo do wymagania od jednostek otrzymujących 

dotacje z miasta, aby ich działania były zgodnie z ustalonym mierzalnym planem 

działania praw człowieka. Należy również zapewnić, aby dotacje przydzielane były po 

równo dla obydwu płci, a wspierana działalność skierowana była na szacunek człowieka.  

  

Rozdział dziesiąty 
 

10. Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji 

 
Miasto Reykjavik pozyskuje i rozpowszechnia wiedzę na temat sytuacji wszystkich grup, 

których polityka dotyczy.  

 

10.1 Przeprowadzane będą badania dotyczące stanu usług miasta, zarówno poprzez 

badania ankietowe jak i inne metody tak, aby uzyskać informacje na temat czy 

mieszkańcy są dyskryminowani w usługach.   

 

10.2 Miasto Reykjavik obserwuje działania według założeń polityki oraz zapoznaje się z 

sytuacją pracowników miasta i bada sytuację obydwu płci. 

 

10.3 W Mieście Reykjavik przy każdym pozyskiwaniu i analizowaniu danych muszą być 

zdiagnozowane obydwie płcie, zgodnie z art. 21 ustawy o równouprawnieniu, jak 



 

 

również diagnoza musi zawsze, kiedy tylko możliwe odnosić się do tych grup, których 

polityka dotyczy. 

 

10.4 Każda wiedza pozyskana przez Miasto Reykjavik będzie rozpowszechniana 

wewnątrz miasta, w taki sposób, aby była wykorzystana do polepszenia usług, pracy nad 

uprzedzeniami, promowania równouprawnienia w miejscach pracy, a także edukacji 

mieszkańców Reykjaviku. 

 

10.5 Wszystkie materiały informacyjne miasta odzwierciedlają tak jak to możliwe zalety 

różnorodności społeczności miejskiej. 

 

Rozdział jedenasty 
  

11. Odpowiedzialność i procedury pracy 
 

11.1 Władze wraz z pracownikami miasta ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie 

przestrzegania praw człowieka w wewnętrznych strukturach miasta, w miejscach pracy 

oraz w oferowanych usługach. Jest to możliwe dzięki przeznaczanym na sprawy praw 

człowieka środkom finansowym i edukacji. 

 

Władze ponoszą odpowiedzialność za: 

a) pracę zgodnie z niniejszą polityką, 

b) pracę zgodnie z ustalonym planem działań praw człowieka we wszystkich 

wydziałach miasta, uwzględniając także budżetowanie genderowe, 

c) mianowanie przedstawicieli praw człowieka we wszystkich wydziałach miasta, 

d) promowanie niniejszej polityki. 

  

11.2 Władze działalności szkolnej ponoszą odpowiedzialność za to, aby :  

a) edukacja o równouprawnieniu była częścią działalności szkolnej, zgodnie  

z głównym programem nauczania przedszkoli oraz głównym programem 

nauczania szkół podstawowych z 2011 roku;  

b) materiały nauczania nie dyskryminowały płci, działały przeciwko uprzedzeniom, 

utartym stereotypom ról płci oraz jako regułę przewodnią miały być prawa 

człowieka wszystkich grup, 

c) metody nauczania uwzględniały różnorodność społeczeństwa, w którym 

mieszkamy,  

d) podczas szkoleń edukacyjnych i pracowniczych kładziono nacisk na 

przedstawianie obu płciom stanowiska pracy, które do tej pory uważane były, 

jako stanowiska głównie dla kobiet i stanowiska dla mężczyzn. 

 

11.3 Władze działalności sportowej, rekreacyjnej oraz działalności poświęconej pracy z 

młodzieżą ponoszą szczególną odpowiedzialność za to, aby: 

a) zorganizować działalność społeczną i rekreacyjną mającą, jako regułę przewodnią 

równouprawnienie, 



 

 

b) zabezpieczyć, aby organizacje społeczne korzystające z pomieszczeń, dotacji lub 

innych dogodności udostępnianych przez Miasto Reykjavik, jak np. treningi 

sportowe, chroniły równouprawnienie w każdym wymiarze. 

 

11.4 Władze instytucji usługowych ponoszą szczególną odpowiedzialność za to, aby:  

a) jak najbardziej jest to możliwe przestrzegać równouprawnienia w usługach 

świadczonych przez miasto; 

b) systematycznie zwalczać uprzedzenia w instytucjach usługowych, a także wobec 

osób korzystających z usług; 

 

11.5 Rada Praw Człowieka ma obowiązek; 

a) pilnować przestrzegania zasad niniejszej polityki;  

b) sporządzić specjalny plan działań na rzecz spraw dotyczących praw człowieka 

we współpracy z wydziałami i biurami miasta, grupami prezentującymi interesy, 

mając na uwadze budżet; 

c) co roku wymagać od wydziałów planów działań na rzecz praw człowieka; 

d) co roku wymagać raportu o realizacji polityki praw człowieka Miasta Reykjavik;  

e) promować politykę oraz wspierać pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji; 

  

11.6 Biuro Praw Człowieka ma obowiązek: 

a) pracować wspólnie z Radą Praw Człowieka zgodnie planem działań praw 

człowieka, 

b) działać według postanowień Rady Praw Człowieka, 

c) przyczyniać się do konsultacji wewnątrz struktur miasta w sprawach, których 

dotyczy niniejsza polityka, 

d) współpracować z organizacjami i innymi gminami w sprawach, których 

dotyczy niniejsza polityka, 

e) konsultować się z mianowanymi przedstawicielami prawa człowieka w 

wydziałach miasta,  

f) wspierać konsultacje wewnątrz struktur miasta w sprawach dotyczących praw 

człowieka; 

g) wykazywać inicjatywę w działaniach; 

h) stać na straży, aby mieszkańcy nie byli dyskryminowani z powodu 

pochodzenia, koloru skóry, religii, wieku, poglądów politycznych, orientacji 

seksualnej, płci, statusu ekonomicznego, dziedzictwa, niepełnosprawności, stanu 

zdrowia lub jakichkolwiek innych okoliczności. 


