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F rétta r it m annréttinda s kr i fs t o fu R eykj aví kur bo r gar

Mannréttindaráði og
mannréttindaskrifstofu
ber samkvæmt
mannréttindastefnu
Reykjavíkurborgar, að
vinna aðgerðaáætlun í
mannréttindamálum.

Aðgerðaáætlun í
mannréttindamálum

2018 til 2022

Á

fundi mannréttindaráðs þann 28. nóvember 2017 var samþykkt ný aðgerðaáætlun í mannrétt
indamálum 2018 til 2022. Mannréttindaráði og mannréttindaskrifstofu ber samkvæmt mannrétt
indastefnu Reykjavíkurborgar, að vinna aðgerðaáætlun í mannréttindamálum. Mannréttindaráð
fær fjárhagsramma vegna verkefna sem undir það heyra og á aðgerðaáætlunin að endurspegla þær
áherslur sem ráðið er með.

Tilgangurinn með áætluninni er að forgangsraða verkefnum en hún nýtist einnig
til að fylgjast með framvindu verkefna.
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Upplýsingar um
trans börn og skóla
Trans börn koma nú út í meira mæli en áður, m.a. á leik- og grunnskólaaldri.

S

kólar eru sífellt
að reka sig á það
að vera ekki undir
það búnir að taka á
móti og styðja vel
við trans börn, enda skortir
almennt þekkingu. Teknar hafa
verið saman upplýsingar um
hugtök, lagalega og félagslega
stöðu trans barna og ungmenna,
fræðslu og ráðgjöf ásamt tvenns
konar gátlistum sem skólar geta
nýtt sér. Gátlistarnir eru unnir
í samráði við Jafnréttisskóla
Reykjavíkurborgar og hafa tveir
grunnskólar og einn leikskóli
tekið þá til skoðunar og prufu
keyrslu. Gátlista skóla er að
finna á vef borgarinnar.

Gátlistarnir eru tveir, annar er
fyrir skóla þar sem trans barn
hefur nýlega komið út eða hafið
nám við skólann, hinn er fyrir
skóla sem vilja vera „transvænir“, þ.e. undir það búnir
að taka á móti og styðja við
trans nemendur. Settar eru fram
ábendingar um hvar hægt sé
að fá fræðslu og ráðgjöf, bæði
handa skólum sem og trans bör
num og aðstandendum þeirra,
en mikilvægt er að vinna með
og styðja vel við þá. Tillögur að
efni sem er ýmist hægt að nota
í kennslu, til að auka þekkingu
(t.d. fagfólks og foreldra) og
fyrir trans börnin sjálf er einnig
að finna á vefnum.
Frekari upplýsingar veitir

34

T E AC H I N G TO L E R A N C E

Svandís Anna Sigurðardóttir,
sérfræðingur í hinsegin- og
jafnréttismálum.
svandisanna@reykjavik.is
MANNORÐ - 7. TBL. 2018 3

F rétta r it m annréttinda s kr i fs t o fu R eykj aví kur bo r gar

Engar rannsóknir hafa
verið gerðar á hinsegin
fólki og heimilisofbeldi
á Íslandi og skoðaði
starfshópurinn því rann
sóknir og upplýsingar
erlendis frá.

Saman gegn
hinsegin heimilisofbeldi

S

tarfshópurinn var skipaður fulltrúum frá Velferðar
sviði Reykjavíkurborgar, Lögreglunni á höfuðborg
arsvæðinu, Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur
borgar og tveimur fulltrúum Samtakanna ‘78 (félag
hinsegin fólks á Íslandi). Starfshópurinn er hluti af
samstarfsverkefninu Saman gegn ofbeldi sem hófst í ársbyrjun
2015. Hlutverk hópsins var að greina stöðu mála, gera tillögur
að úrbótum og auka þekkingu á heimilisofbeldi gagnvart
hinsegin fólki.

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á hinsegin fólki og heimi
lisofbeldi á Íslandi og skoðaði starfshópurinn því rannsóknir
og upplýsingar erlendis frá. Margar þeirra sýna að ákveðnir
hinsegin hópar upplifa hærra hlutfall heimilisofbeldis en þeir
sem eru gagnkynhneigðir og/eða sís (þ.e. ekki trans). Þá sýna
rannsóknir einnig að ákveðnir hópar hinsegin samfélagsins eru
enn viðkvæmari en aðrir, t.d. tvíkynhneigðar og trans konur
sem og þeir sem tilheyra fleiri en einum minnihlutahópi.

Mikilvægt er að fræða þá sem vinna með heimilisofbeldismál
um hinsegin fólk og sérstæðar birtingarmyndir heimilisofbeldis
innan þeirra raða. Einnig er mikilvægt að opna á umræðuna um
heimilisofbeldi meðal hinsegin fólks sem og að byggja brýr á
milli þjónustuveitenda á þessu sviði og hinsegin samfélagins.
Starfshópurinn skilaði skýrslu með tillögum í janúar 2018 og er
nú unnið að þeim.
Skýrsluna er að finna á vef borgarinnar.

Frekari upplýsingar veitir Svandís Anna Sigurðardóttir,
sérfræðingur í hinsegin- og jafnréttismálum.
svandisanna@reykjavik.is
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Skiptir skipulag borga
aldraða máli?
Sameiginlegur fundur öldungaráðs og borgarstjórnar var haldinn
í þriðja sinn 14. nóvember sl.

Ö
Öldungaráð hefur verið
mjög öflugt frá því það hóf
störf 2015 og beitt sér í
margvíslegum málum er varða
eldri borgara til þess að gera
góða borg enn betri.

ldungaráð hefur verið mjög öflugt frá því það hóf störf 2015
og beitt sér í margvíslegum málum er varða eldri borgara til
þess að gera góða borg enn betri. Fundurinn hófst á ávarpi
borgarstjóra, Dags B. Eggertssonar. Þar á eftir flutti Guðrún
Ágústsdóttir, formaður öldungaráðs, ávarp. Pétur Gunnarsson rithöfundur
steig næst í pontu með erindið: Á Íslendingaslóðum í Reykjavík. Ólöf
Örvarsdóttir, sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs, flutti erindið: Borg
fyrir fólk. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi og fulltrúi öldungaráðs fjall
aði um skipulagsmál. Þórunn Sveinbjörnsdóttir, formaður Landssambands
eldri borgara og fulltrúi í öldungaráði flutti erindið: Eru fleiri valkostir?

Að lokum fóru fram líflegar umræður borgarfulltrúa og við tóku spurning
ar fundargesta.
Efni fundarins er að finna á vef borgarinnar.

Fundur öldungaráðs í Tjarnarsal í ráðhúsi Reykjavíkur.
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Saman
óháð uppruna

Verkefnið hefur
vaxið mjög frá fyrsta
Fjölmenningardeginum,
og aðsókn farið úr
5.000 manns
upp í 15.000 manns
síðustu árin.

Fjölmenningardagur Reykjavíkurborgar var haldinn
27. maí síðastliðinn í Hörpu.
Dagurinn hefur verið haldinn hátíðlegur frá árinu 2009 og hefur fest sig í sessi sem einn af líflegustu
viðburðum borgarinnar.

Verkefnið hefur vaxið mjög frá fyrsta Fjölmenningardeginum, og aðsókn farið úr 5.000 manns upp í 15.000
manns síðustu árin.
Um það bil 40 félagasamtök og þjóðarhópar hafa tekið þátt í Fjölmenningardeginum.

Einnig hafa þjónustustofnanir sem starfa að málefnum innflytjenda kynnt sínastarfsemi á þessum degi.
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Tölum saman!
F

jölmenningarþing Reykjavíkurborgar „Tölum saman“ var
haldið í fjórða sinn laugardaginn 25.mars 2017. Markmið
þess er að stofna til samtals um málefni erlendra íbúa og
stuðla þannig að bættri þjónustu Reykjavíkurborgar en nú búa
um það bil 17.000 innflytjendur í Reykjavík.

Í ár voru umræðuefni þingsins aðgengi innflytjenda að vinnu
markaði, húsnæðismál, ráðgjöf til innflytjenda og Fjölmenn
ingardagur Reykjavíkurborgar.

Um 140 einstaklingar mættu og var fólki skipt niður á borð
þar sem hvert málefni var tekið fyrir. Það mynduðust fjörugar
umræður og virtist af nógu að taka í þessum málaflokkum. Að
venju tók mannréttindaskrifstofa saman niðurstöður þingsins.

Mannréttindaráð hélt opinn fund 8. desember og var
yfirskrift fundarins Hinseginvænt skólakerfi.

Hinseginvænt
skólakerfi
annréttindaráð hélt opinn fund 8. desember og var yfir
skrift fundarins Hinseginvænt skólakerfi. Elín Oddný
Sigurðardóttir, formaður mannréttindaráðs Reykjavíkur
borgar, setti fundinn og voru haldin erindi af Sólveigu Rós
fræðslufulltrúa Samtakanna 78, Hafþóri Mána Brynjarssyni
nemanda í Rimaskóla og að lokum hélt Sigríður Birna
Valsdóttir fjölskyldu- og leiklistarmeðferðarfræðingur
fyrirlestur um trans börn og ungmenni á Íslandi.

M
Fjölmenningarþing Reykjavíkur var haldið í fjórða sinn
þann 25. mars 2017 í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Fjölmenningarráð
Reykjavíkurborgar
2018 til 2021

Fundinum lauk með umræðum og fyrirspurnum úr sal.

Kosið var í nýtt fjölmenningarráð Reykjavíkur til ársins
2021. Kosningin fór fram rafrænt dagana 1.- 8. apríl 2017
en alls buðu tíu einstaklingar sig fram til setu í ráðinu.

F


jölmenningarráð er skipað fimm einstaklingum, þrem
fulltrúum kjörnum og tveim fulltrúum skipuðum af borga
stjórn. Fjölmenningarráð skal vera borgarstjórn og nefndum
og ráðum Reykjavíkur borgar til ráðgjafar um málefni og
hagsmuni borgarbúa sem snúa að innflytjendum.
Eftirtaldir hlutu kosningu sem aðalmenn í
fjölmenningarráði:

Herianty Novita Seiler
Tami la Gámez Garcel
Katarzyna Lukosek
Varamenn eru:

Maciej Tadeusz Chmielewski
Leyla Eve
Dino Ðula

Ráðsmenn eru allir nýir í fjölmenningarráði og er þeim
óskað velfarnaðar í starfi!

Við og börnin okkar er bæklingur eða leiðarvísir fyrir
foreldra og aðstandendur barna.

Við og börnin okkar
V

ið og börnin okkar er bæklingur eða leiðarvísir fyrir
foreldra og aðstandendur barna um ábyrgð og skyldur,
réttindi barna, menntun og velferð þeirra. Hann var fyrst
gefinn úr 2016 með styrk úr þróunarsjóði innflytjendamála
en var unninn af mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar
í samstarfi við þjónustumiðstöðvar, skóla- og frístundasvið,
barnavernd Reykjavíkur og Barnaverndarstofu. Efni hans
hefur nú verið uppfært og er hann að finna á vef borgarinnar
tvítexta; á íslensku og ensku annars vegar og á íslensku og
pólsku hins vegar.
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Dagskrárgerðarfólk og hugmyndasmiðir sjónvarpsþáttaraðarinnar Með okkar augum.

Með okkar augum hlutu Mannréttindaverðlaun Reykjavíkurborgar 2017
Á mannréttindadaginn 16. maí 2017 voru mannrétt
indaverðlaun Reykjavíkurborgar veitt við hátíðlega
athöfn í Höfða. Einnig voru í fyrsta sinn veitt hvatningarverðlaun mannréttindaráðs sem eru veitt til starfs
staða Reykjavíkurborgar.

D

agskrárgerðarfólk og hugmyndasmiðir sjónvarpsþátta
raðarinnar Með okkar augum hlutu mannréttindaverð
laun Reykjavíkurborgar 2017. Í umsögn valnefndar
kom meðal annars fram: Þáttaröðin hefur verið sýnd á RÚV

síðastliðin sex ár og virkilega breikkað sýn á samfélagið okkar,
brotið niður múra og aukið á umburðarlyndi gagnvart minnihlu
tahópum í landinu. Hún hefur einkum og sér í lagi sýnt fram á
það hversu mikilvæg fjölbreytnin er í daglegum hversdagsleika
og jafnframt hvað einsleitnin getur verið lýðræðislegu hugarfari
hættuleg.
Þáttastjórnendur: Andri Freyr Hilmarsson, Eiður Sigurðsson,
Katrín Guðrún Tryggvadóttir Skúli Steinar Pétursson, Steinunn
Ása Þorvaldsdóttir.
Upptökustjórn: Elín Sveinsdóttir

Áður hafa hlotið mannréttindaverðlaun
Reykjavíkurborgar: Alþjóðahús 2008 - Rauði Kross Íslands 2009 - Blátt áfram 2010 - Hinsegin dagar 2011 List án landamæra 2012 - Kvennaathvarfið 2013 - Geðhjálp 2014 - Frú Ragnheiður 2015 - Þórunn Ólafsdóttir 2016
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Réttindaganga barna hlaut
hvatningarverðlaun mannréttindaráðs 2017
Frístundaheimilin Draumaland við Austurbæarskóla, Eldflaugin við Hlíðaskóla, Halastjarnan við Háteigsskóla, Selið
við Melaskóla, Skýjaborgir við Vesturbæjarskóla og Undraland við Grandaskóla taka árlega þátt í réttindagöngu
barna að lokinni réttindaviku frístundaheimila við frístundamiðstöðina Tjörnina.

R

éttindagangan veitir börnum vettvang í almanna
rýminu til þess að iðka og fagna réttindum sínum
og minnir okkur öll á þau lögvörðu réttindi
sem börn búa við. Réttindavika hefur verið haldin frá
árinu 2008 og réttindaganga barna hefur verið haldin
í nóvember frá árinu 2011, í tilefni af því að þann 20.
nóvember 1989 var Barnasáttmáli Sameinuðu þjóð
anna undirritaður.

Í réttindavikunni er lögð áhersla á að kynna barnasátt
málann og réttindi barna fyrir börnunum. Frístunda
starf er góður vettvangur til að vinna með barna
lýðræði og réttindi barna. Verkefnið er liður í því að
styrkja rödd barna og gera þau meðvituð um réttindi
sín og annarra.

Starfsmenn Tjarnarinnar frístundamiðstöðvar

Steinunn Gretarsdóttir deildarstjóri barnastarfs frí
stundamiðstöðvarinnar Tjarnarinnar heldur utan um
verkefnið.

Verðlaunahafar ásamt borgarstjóra, formanni mannréttindráðs og mannréttindastjóra.
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Haldnir hafa verið tveir
fundir af fjórum. Var
fyrsti fundurinn haldinn
í Iðnó þann 24. janúar
2018 og var yfirskrift
fundarins Klám eða
kynlíf?

Klám eða kynlíf?
Eru mörkin á milli kláms og kynlífs orðin óljós
Á vormisseri hefur Ofbeldisvarnarnefnd Reykja
víkurborgar staðið fyrir fræðslu- og umræðu
fundum opnum almenningi þar sem áhersla er
lögð á ungt fólk og ofbeldi.

H

aldnir hafa verið tveir fundir af fjórum. Var fyrsti
fundurinn haldinn í Iðnó þann 24. janúar 2018 og var
yfirskrift fundarins Klám eða kynlíf? Eru m
 örkin á
milli kláms og kynlífs orðin óljós?

Þar voru flutt fjögur erindi. Fyrst stigu á stokk Heiðrún Fiv
elstand og Steinunn Ólína Hafliðadóttir en þær vinna að
verkefninu Sjúk ást fyrir Stígamót. Elínborg Una Einarsdóttir
flutti stutt erindi um eigin reynslu sem ungmenni, á eftir henni
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kynntu Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Þórður Kristinsson
rannsóknir sínar á kynlífsmenningu framhaldsskólanema með
áherslu á viðhorf og umræður unga fólksins um klám. Dagbjört
Ásbjörnsdóttir flutti seinasta erindi fundarins og fjallaði um
kynhegðun og sjálfsmynd ungs fólks.

Mæting fór fram úr björtustu vonum og mynduðust líflegar
umræður á fundinum.
Næsti fundur var haldinn 22. febrúar um nauðgunarmenn
ingu. Finnborg Salóme Steinþórsdóttir flutti erindi um birt
ingarmyndir nauðgunarmenningar í samhengi við kynjamis
rétti. Helga Lind Mar og Ásta Kristín Einarsdóttir ræddu
um Druslugönguna og Edda Ýr Garðarsdóttir fjallaði um og
sýndi hvernig nauðgunarmenning birtist í myndmáli.

Kærleikskúlan 2017 er hönnuð af listamanninum Agli Snæbjörnssyni í samstarfi við tröllin Ūgh og Bõögâr.

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar
hlaut Kærleikskúluna 2017

Á

rlega velur Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra handhafa
Kærleikskúlunnar í viðurkenningarskyni fyrir störf í
þágu fatlaðs fólks. Okkur til mikillar gleði hlutum við á
mannréttindaskrifstofu viðurkenninguna í ár vegna samkomu
lags sem skrifstofan gerði við Lands-samtökin Þroskahjálp
vegna notendaráðs fatlaðs fólks.
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„Það er mat stjórnarinnar að Mannrétt-indaskrifstofan hafi
með samningnum sýnt mikilsverðan skilning og vilja til þess

c
lence ffects
a

h

að tryggja að raddir fólks með þroskahömlun heyrist og að
það fái þannig raunverulegt tækifæri til að taka þátt í að móta
samfélagið. Það er mikilvægt atriði í samningi Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks að haft sé samráð við fatlað
fólk þegar taka á ákvarðanir um stöðu þeirra með viðeigandi
aðlögun.

Mannréttindaskrifstofa veitti kúlunni viðtöku við hátíðlega
athöfn á Kjarvalsstöðum þann 6. desember 2017.

Áhrif heimilisofbeldis á börn

Í

verkefninu Saman gegn ofbeldi hefur verið gefinn út bæklingur
um þau áhrif sem heimilisofbeldi hefur á börn. Bæklingurinn er
fyrst og fremst skrifaður fyrir foreldra og annað forráðafólk en
nýtist einnig ýmsum fagstéttum. Bæklingurinn er tvímála, á íslensku
og ensku. Hann er skrifaður af Ingu Huld Hermóðsdóttur og Reyni
Harðarsyni sálfræðingum Barnaverndar Reykjavíkur. Myndirnar
teiknaði Laufey Jónsdóttir. Bæklingurinn hefur fengið afar góðar
viðtökur og hafa beiðnir borist erlendis frá, þar sem óskað er eftir því
að fá að nýta efni hans. Var leyfi fyrir því góðfúslega veitt. Bækling
inn Áhrif heimilisofbeldis á börn er að finna á vef borgarinnar.
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Dánarorsök sjálfsvíg og
vísvitandi skaði, fjöldi eftir
kyni árið 2016.

Banaslys í
umferðinni 2016 greind
eftir kyni.

Konur
Karlar

Rúmlega helmingi fleiri
létust vegna sjálfsvíga
en í umferðaslysum
á síðasta ári
Á hverju ári gefur mannréttindaskrifstofan út bæklinginn Kynlegar tölur.
Þar eru settar fram ýmsar tölfræðilegar upplýsingar sem varpa ljósi á ólíka
stöðu kvenna og karla í borginni og á landinu.

www.rvk.is/mannrettindi
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Í kynlegum tölum 2017
kemur m.a. fram að
helmingi fleiri létust árið
2016 vegna sjálfsvíga
en í umferðaslysum.

Í

kynlegum tölum 2017 kem
ur m.a. fram að helmingi
fleiri létust árið 2016 vegna
sjálfsvíga en í umferðaslysum.
Fjörutíu manns þar af 4 konur og
36 karlar létust vegna sjálfsvíga á
árinu 2016, konur voru því 10%
þeirra sem létust vegna sjálfsvíga
en karlar 90%. Til samanburðar
má geta þess að sama ár urðu 18
banaslys í umferðinni, en þá létust
5 konur og 13 karlar (konur 28%
og karlar 72%).
Kynlegar tölur er að finna á vef
borgarinnar

Má bara ekkert
segja eða gera
lengur?!
Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar veitir fræðslu til allra starfsstaða um mannréttindastefnu borgarinnar.
Við erum einnig alltaf tilbúin til að sníða fræðslu tengda mannréttindum að ykkar þörfum.
Það er mikilvægt að eiga gott samtal við alla starfsmenn Reykjavikurborgar um mannréttindamál.
Á árinu 2017 hélt starfsfólk Mannréttindaskrifstofu yfir 40 fræðslur um mannréttindi s.s. Má bara ekkert segja
eða gera lengur?! – fræðsla um mannréttindi, virðingu og samskipti; Saman gegn ofbeldi – ofbeldi og fatlað
fólk; Millimenningarfræðsla og fleira.
Ef þið viljið fá fræðslu hafið samband við okkur á mannrettindi@reykjavik.is
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