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Rithöfundur fær skjól í Reykjavík
Reykjavíkurborg hefur tekið á
móti skjólborgarrithöfundi frá
Kúbu og veitir honum tryggan
dvalarstað og efnahagslegt
öryggi.
Reykjavíkurborg
gerðist aðili að ICORN
(International Cities of Refuge
Network) árið 2010, samtök
borga sem gerst hafa skjólborgir rithöfunda sem ekki er
gert kleift að búa í heimalandi
sínu. Þetta er annar rithöfundurinn sem Reykjavíkurborg tekur á móti. Rithöfundurinn heitir Orlando
Luis Pardo Lazo, fæddur 1971
á Kúbu. Hann útskrifaðist sem
lífefnafræðingur frá Háskóla- Lazo ásamt borgarstjóra, Degi B. Eggertssyni og mannréttindastjóra Önnu Kristinsdóttur.
num í Havana árið 1994 og
starfaði
sem
sameinda2014-2015 tók hann þátt í alþjóðlegu verkefni
líffræðingur í Miðstöð erfðatækni- og líftæknirithöfunda við Brown Háskóla í Bandarannsókna (1994-1999), þar til hann yfirgaf
ríkjunum, þar sem hann var einnig aðjúnkt í
Kúbu. Hann er rithöfundur, blaðamaður,
rómönskum fræðum. Lazo ritaði bókina
bloggari, ritstjóri, ljósmyndari og aktívisti.
Boring
Home
sem
hlaut
tékknesku
Lazo er vefstjóri "Boring Home" og heldur úti
bókmenntaverðlaunin 2014 og skrifaði og
bloggsíðunni "Lunes de Post-Revolución". Í
ritstýrði smásagnasafninu Cuba in Splinters;
heimalandi sínu, Kúbu, ritstýrði hann sjálfEleven Stories from the New Cuba.
stæðu vefritunum Cacharro, The Revolution,
Mannréttindaskrifstofa heldur utan um verkEvening Post og Voces. Árið 2013 yfirgaf
efnið líkt og áður ásamt starfshópi skipuðum
Lazo Kúbu fyrir fullt og allt og hefur síðan
af borgarstjóra.
haldið fyrirlestra í mörgum bandarískum
háskólum um félagslegar aðgerðir á Kúbu,
um borgaralegt samfélag og ritskoðun
bókmennta af hálfu kúbverskra yfirvalda. Árin
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Málefni innflytjenda
rædd í borgarstjórn
Þann 24. nóvember sl. var haldinn sameiginlegur fundur fjölmenningarráðs Reykjavíkurborgar og borgarstjórnar. Fundurinn var
haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur og var afar vel
sóttur en vel yfir hundrað manns tóku þátt.
Fundurinn hófst á því að borgarstjóri, Dagur
B. Eggertsson flutti erindi um stefnumörkun í
málefnum innflytjenda í Reykjavík. Í máli
borgarstjóra kom fram að hann sé stoltur af
fjölmenningarborginni Reykjavík þar sem
virkur stuðningur, samtal og upplýsingagjöf á
sér stað. Borgarstjóri sagði að ýmislegt væri
nú þegar í vinnslu sem myndi styrkja Reykjavík sem fjölmenningarborg. Verið væri að
leggja lokahönd á nýjan vef á ensku um alla
þjónustu borgarinnar. Á upphafi nýs árs yrði
bæklingnum Velkomin til Reykjavíkur dreift
til allra nýrra íbúa í borginni en árlega koma
um 11 þúsund nýir íbúar til Reykjavíkur eða
flytja á milli hverfa. Bæklingurinn verður bæði
á íslensku og ensku og verður fyrsta tenging
borgarinnar við þá íbúa sem hingað flytja.
Verkefnið tengist þátttöku borgarinnar í fjölmenningarborgum (e. Intercultural Cities) og
hefur að markmiði að taka betur á móti nýjum
íbúum en í honum eru íbúar boðnir velkomnir
til borgarinnar. Samhliða útgáfu bæklingins
og vefsíðunnar hefst ný tegund af
ráðgjafarþjónustu sem unnin verður í samstarfi mannréttindaskrifstofu, velferðarsviðs
og skóla- og frístundasviðs. Í fyrstu verður
verkefnið til reynslu í þrjá mánuði. Sex til sjö
ráðgjafar verða staðsettir í Ráðhúsi Reykjavíkur em íbúar af erlendum uppruna geta
komið alla þriðjudagsmorgna og fengið
ráðgjöf um þjónustu borgarinnar og fleira sem
þeir óska eftir. Enginn kostnaðarauki verður
af þessu verkefni þar sem starfsmenn
borgarinnar, frá þjónustumiðstöðvum velferðarsviðs, skóla og frístundasviðs og mann-

Frá fyrsta fundi fjölmenningarráðs og borgarstjórnar

réttindaskrifstofu veita ráðgjöfina. Samhliða
því munu þessir starfsmenn fá aukna
þekkingu á því hvernig þjónusta á ólíka hópa
fólks af erlendum uppruna. Þjónustan verður
veitt á nokkrum tungumálum. Því næst tók til
máls formaður fjölmenningarráðs, Tomasz
Chrapek og sagði frá helstu verkefnum
ráðsins og kynnti helstu niðurstöður fjölmenningarþings. Sviðsstjórar allra sviða tóku
því næst til máls og sögðu frá því hvað verið
væri að gera á þeirra sviðum til þess að
tryggja þátttöku og þjónustu við innflytjendur í
Reykjavík.
Undir
liðnum Raddir
innflytjenda tóku til máls Ania Wozniczka og Angelique
Kelley
og
sögðu
frá
W.O.M.E.N sem eru samtök kvenna af erlendum uppruna. Renata Pesková frá samtökunum Móðurmál flutti erindi og að lokun
kynnti Anna Wojtyńska helstu niðurstöður
rannsóknar á húsnæðismálum meðal Pólverja í Reykjavík.
Að lokum fóru fram umræður borgarfulltrúa
og fundargesta. Upplýsingar um fjölmenningarráð má nálgast hér.

2

Utangarðsfólk fær aukna þjónustu og ráðgjöf
Mannréttindaskrifstofa
Reykjavíkurborgar
mun veita utangarðsfólki ráðgjöf í Gistiskýlinu
við Lindargötu alla þriðjudagsmorgna frá
08.30 – 10.00. Allir geta nýtt sér ráðgjöfina en
sérstaklega
er
ætlunin
að
ná
til
pólskumælandi karla. Tveir pólskumælandi
ráðgjafar munu sjá um ráðgjöfina í
Gistiskýlinu. Markmiðið er að ná til þessara
manna og benda þeim á þjónustu og lausnir
sem þeim stendur til boða. Þeim verður við
úthlutaður ráðgjafi á þjónustumiðstöðvum
borgarinnar, sem leita munu varanlegra úrræða fyrir þá, ekki síst í húsnæðismálum.
Verkefnið er samstarfsverkefni mannréttindaskrifstofu og velferðarsviðs borgarinnar.

Nýtt gistiskýli var opnað í október 2014 og stendur það Lindargötu 48

Frú Ragnheiður fékk mannréttindaverðlaun Reykjavíkurborgar 2015
Verðlaunin eru afhent 16. maí ár hvert á mannréttindadegi
borgarinnar.
Frú Ragnheiður er verkefni sem byggir á
skaðaminnkun og hefur þann tilgang að ná til
jaðarhópa samfélagsins, t.d. útigangsfólks,
heimilislausra og fíkla, og bjóða þeim heilsu-

vernd án fordóma eða kvaða í þeirra
nærumhverfi. Markmið verkefnisins er að
draga úr skaðsemi lifnaðarhátta jaðarhópa,
t.d. sýkingum í sárum og útbreiðslu lifrarbólgu
C og HIV, með því að
auðvelda þeim aðgengi að
sárameðferð,
hreinum
nálum og sprautum og
veita almenna fræðslu um
skaðminnkun.
Mannréttindaverðlaunin
eru
veitt
þeim
einstaklingum,
félagasamtökum og stofnunum
sem hafa á eftirtektarverðan hátt staðið vörð um
mannréttindi.
Markmiðið
með því að halda mannréttindadag er að vekja
athygli á því að tryggja beri
mannréttindi
borgarbúa,

Borgarstjóri ásamt starfsmönnum og sjálfboðaliðum sem starfa hjá Frú Ragnheiði fyrir framan Höfða
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svo og að minna á mannréttindastefnu Reykjavíkur-

borgar. Borgarstjóri sagði við afhendingu
verðlaunanna að starfsemi Frú Ragnheiðar
byggðist á óeigingjarnri sjálfboðavinnu og að
með verðlaununum vildi Reykjavíkurborg
vekja athygli á því merkilega framlagi. Frú
Ragnheiður þjónustaði hóp sem sjaldan gerði
kröfur eða leitaði sér hjálpar.
Mannréttindaverðlaunin voru að þessu sinni
peningaverðlaun og fékk Frú Ragnheiður 600
þúsund krónur.
Sjúkrabifreið Frú Ragnheiðar

Virkir öldungar
Þann 22. september síðastliðinn var haldinn
fyrsti sameiginlegi fundur öldungaráðs
Reykjavíkurborgar
og
borgarstjórnar. Öldungaráð hefur það hlutverk að
vera nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til
ráðgjafar um málefni og hagsmuni borgarbúa
sem eru 67 ára og eldri. Fundurinn var
haldinn í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur og
var hann vel sóttur.
Dagur B. Eggertsson, opnaði fundinn með
erindi sínu um stefnumörkun í málefnum
aldraðra. Að því loknu tók formaður
öldungaráðs, Guðrún Ágústsdóttir, við og flutti
erindið Til hvers öldungaráð?

Því næst tóku við stuttar framsögur allra
Fulltrúar öldungaráðs frá vinstri: Kjartan Magnússon, Guðrún
Ágústsdóttir, Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir og Sveinn Grétar Jónsson. Á myndina vantar Hrafn Magnússon.

sviðsstjóra og að því loknu flutti Pálmi V.
Jónsson prófessor og yfirlæknir öldrunarlækninga erindi um aldursvænar borgir.
Þórunn Sveinbjörnsdóttir, formaður félags
eldri borgara í Reykjavík steig svo í pontu og
fjallaði um málefni sem brenna á eldra fólki í
borginni. Hægt er að hafa samband við
öldungarráð Reykjavíkurborgar með því að
senda netpóst á: oldungarad@reykjavik.is
Nánari upplýsingar um öldungaráð má
nálgast hér.

Frá fundinum í Tjarnarsal Ráðhúss
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Saman gegn ofbeldi
Reykjavíkurborg og Lögreglan á
höfuðborgarsvæðinu í samvinnu
við Kvennaathvarfið hófu í janúar
átak gegn heimilisofbeldi. Markmið samstarfsins er að taka á
þeim heimilisofbeldismálum sem
upp koma í því skyni að tryggja
öryggi borgarbúa á heimilum
sínum, veita þolendum betri
þjónustu og hvetja gerendur til að
sækja sér meðferð. Einnig er
mikilvægur hluti verkefnisins að
bæta stöðu barna sem búa við
heimilisofbeldi.
Við undirritun samstarfssamningsins

Unnið hefur verið áfangamat á
verkefninu af RIKK - Rannsóknarstofnun í
jafnréttisfræðum. Matið byggði m.a. á djúpviðtölum við þolendur, viðtölum við lykilstarfsfólk og rýnihópum lögreglu og starfsfólks
þjónustumiðstöðva borgarinnar og

Barnaverndar Reykjavíkur. Verkefnið mælist
vel fyrir en í matinu er að finna tillögur til úrbóta s.s. að bæta eftirfylgni mála. Matið má
sjá hér.

Ferlinefnd fatlaðs fólks
Samkvæmt stefnu frá árinu 2004 skal öll
starfsemi Reykjavíkurborgar vera rekin í húsnæði sem er að fullu aðgengilegt hvort sem
það er í eigu borgarinnar eða leiguhúsnæði.
Þann 10. september 2004 skipaði borgarstjóri
nefnd um aðgengismál fatlaðs fólks og sneru

verkefni nefndarinnar eingöngu að húsnæði
og byggingum borgarinnar. Ný ferlinefnd var
skipuð haustið 2014. Formaður er Kristín
Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Þrír fulltrúar í
nefndinni eru skipaðir af Öryrkjabandalagi
Íslands, einn af Landssamtökunum Þroska5

hjálp, einn af Félagi eldri borgara og einn af
minnihluta í borgarstjórn. Þar að auki sitja
fundi nefndarinnar mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar, fulltrúi umhverfis- og skipulagssviðs og starfsmaður ferlinefndar frá mannréttindaskrifstofu. Ferlinefndinni berast aðallega mál úr borgarkerfinu en einnig hafa
borist
til
ferlinefndarinnar
mál
frá
utanaðkomandi aðilum. Ferlinefndin getur
einnig tekið upp mál að eigin frumkvæði.
Síðan ný ferlinefnd tók til starfa hafa málin
sem henni hafa borist verið af ýmsum toga og
hafa yfir 60 mál verið tekin til afgreiðslu og
umræðu. Í málum sem snúa að aðgengi að
byggingum hefur oft á tíðum verið óskað eftir
úttektum á aðgengi að húsnæði sem Reykjavíkurborg á eða leigir og almenningur þarf að
sækja þjónustu til.
Ef úttekt leiðir í ljós
óviðunandi aðgengi óskar nefndin eftir því að
aðgengi verði bætt. Ferlinefndin fylgist svo
með því að breytingar sem gerðar eru full-

nægi
aðgengiskröfum
hverju sinni.
Í
sumum tilfellum er
óskað eftir samstarfi við ferlinefnd
um
minniháttar
breytingar vegna
ferlimála, til dæmis
vegna
staðsetningar
bíla- Starfsmaður ferlinefndar er Tómas
Ingi Adolfsson
stæða fyrir hreyfihamlaða eða innganga í húsnæði. Ferlinefndinni hafa þar að auki borist mál sem
varða nýja gatnahönnun í borgarlandinu og
staðsetningu gangbrautarljósa.
Starfsmaður ferlinefndar á mannréttindaskrifstofu er Tómas Ingi Adolfsson og tekur hann
við öllum erindum til nefndarinnar í gegnum
netfangið tomas.ingi.adolfsson@reykjavik.is

60% morða á Íslandi frá árinu
2003 eru heimilisofbeldismál

Bæklingurinn Kynlegar tölur 2015

Frá árinu 2003
hafa verið framin
11 morð á Íslandi sem rekja
má til heimilisofbeldis en það
er
um
60%
morða sem framin voru á þessu
tímabili. Þetta er
eitt af því sem
fram kemur í
bæklingnum Kynlegar tölur sem

gefinn er út af mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi
kvenna fyrir friði og jafnrétti.
Bæklingurinn hefur að geyma tölfræðilegar
upplýsingar þar sem varpað er ljósi á ólíka
stöðu karla og kvenna eins og hún birtist á
ýmsan hátt í borginni og á landinu.
Í ár er sjónum beint annars vegar að
kosningum í tilefni af 100 ára afmæli
kosningarréttar kvenna á Íslandi og hins vegar
að ofbeldi en Reykjavíkurborg og Lögreglan á
höfuðborgarsvæðinu, ásamt fleirum, vinna að
átaksverkefni gegn heimilisofbeldi.
Margt athyglisvert kemur fram í Kynlegum
tölum. Sem dæmi má nefna að engar marktækar upplýsingar eru til um tíðni ofbeldis
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gegn fötluðu fólki en erlendar rannsóknir sýna
að fatlað fólk verður fyrir ofbeldi í mun meira
mæli en ófatlað fólk. Fatlaðar konur eru líklegri
til að verða fyrir ofbeldi en nokkur annar hópur
samfélagsins.
Tvær töflur eru um morð sem skilgreind eru
sem heimilisofbeldismál. Þar kemur fram að
frá árinu 2003 hafa verið framin 11 morð sem
eru heimilisofbeldismál og er það 60% þeirra

morða sem framin hafa verið á Íslandi á
þessum tíma. Þessar upplýsingar byggja ekki
á dómsmálum heldur þeim málum sem
lögreglan telur morðmál og þar sem kæra
hefur verið lögð fram. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að vinna markvisst gegn ofbeldi
með þjónustu við brotaþola og gerendur.
Bæklingurinn Kynlegar tölur 2015

Aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í
jafnréttismálum 2015-2019
Aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum til næstu fjögurra ára var
samþykkt í borgarstjórn þann 20. október
2015. Aðgerðaáætlunin byggir á lögum um
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla,
mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og
Evrópusáttmála um jafna stöðu kvenna og
karla í sveitarfélögum og héruðum. Í aðgerðaráætluninni eru 38 aðgerðir sem spanna
ýmis svið í starfsemi borgarinnar. Flestar aðgerðirnar eru á ábyrgð
mannréttindaskrifstofu og
mannauðsdeildar en einnig
skóla- og frístundasviðs,
velferðarsviðs, menningarog ferðamálasviðs, íþróttaog tómstundasviðs, innkaupadeildar,
borgarlögmanns, kjaradeildar og
stýrihóps um kynjaða fjárhags- og starfsáætlun.
Sem dæmi um aðgerðir
má nefna könnun á
launamuni eftir kyni og
uppruna hjá Reykjavíkurborg,
kyngreiningu
á

starfssemi íþróttafélaga og tilraunaverkefni
um jafnari kynjahlutföll á fjórum starfsstöðum
borgarinnar. Einnig má nefna jafnréttis- og
mannréttindavitund í opinberum innkaupum
og samningagerð, gátlista um margfalda
mismunun og úttekt á þjónustu borgarinnar
við fatlað fólk á sambýlum og búsetukjörnum
út frá margbreytileika í starfsmannahópi.
Aðgerðaáætlunina má nálgast hér

Frá sýningu Kynjaleikir í Ráðhúsinu
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Hvað gerðist?
Út er kominn bæklingurinn
Hvað gerðist? Honum er
sérstaklega ætlað að mæta
þörfum fatlaðs fólks sem
beitt hefur verið ofbeldi eða
grunur leikur á að beitt hafi
verið ofbeldi.

Það getur verið erfitt fyrir
fatlaða
einstaklinga
að
greina frá ofbeldi og er bæklingurinn verkfæri til að tala
saman. Þegar grunur leikur

á því að fatlaður einstaklingur hafi orðið fyrir
ofbeldi er hægt að nýta
bæklinginn til þess að spyrja
út í hvað hafi gerst, hvernig
viðkomandi líði og vekja
athygli á því hvernig hægt
sé að leita sér aðstoðar.

Bæklingurinn getur nýst
ýmsum hópum fatlaðs fólks,
svo sem fólki með þroskahömlun,
einhverfu
eða

öðrum sem notast við fleiri
og/eða aðra tjáningarmáta
en talað mál.
Bæklingurinn er gefinn út í
tengslum við átak Reykjavíkurborgar
og
Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu Saman gegn ofbeldi.
Reykjavíkurborg
kostar útgáfu bæklingsins
en
mannréttindaskrifstofa
borgarinnar heldur utan um
verkefnið.
Bæklingurinn verður dreift til
allra sambýla og búsetukjarna fyrir fatlað fólk í
Reykjavík sem og til allra
þjónustumiðstöðva í borginni en þar er hægt að
nálgast hann. Bæklingurinn
mun einnig verða aðgengilegur á heimasíðu mannréttindaskrifstofu
Reykjavíkurborgar sem
og
á heimasíðu
Stígamóta.

KONUR OG

MARGÞÆTT MISMUNUN
Opinn fundur mannréttindaráðs Reykjavíkurborgar
10. desember kl. 12.00 – 13.30
í Iðnó á alþjóðlegum degi mannréttinda
Öll velkomin meðan húsrúm leyfir
Súpa og brauð í boði
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Græni sófinn
Mannréttindaskrifstofa í opnu rými í
Ráðhúsinu
Mannréttindaskrifstofan hefur gengið í
gegnum endurnýjum lífdaga síðustu mánuði
og hefur nú tekið í notkun opið rými á annarri
hæð Ráðhúss. Í rýminu eru 12 starfsstöðvar
og fjögur fundarherbergi.

skrifstofu borgarstjórnar. Nöfnin sem báru
sigur úr bítum eru: Dótabúð, Jónínubúð, Sólrúnarbúð og Hamingjubúð. Einnig hafa starfsmenn á hæðinni afnot af 2 simaklefum þar
sem hægt er að taka einkasímtöl og halda
örfundi.

Haldin var nafnasamkeppni um nafngift
fundarherbergjanna á hæðinni í samstarfi við

Opna rýmið

Græni sófinn

Hluti af starfsfólki
mannréttindakskrifstofu
Reykjavíkurborgar
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