
Jafnréttisfræðsla   Jafnrétti fyrir alla! 
 

Þetta eru drög sem á eftir að klára og þarfnast yfirlestrar.  
 

 

  

Tekið saman af  

Gísla Björnssyni og  

Ragnari Smárasyni 

JAFNRÉTTISFRÆÐSLA 



Jafnréttisfræðsla   Jafnrétti fyrir alla! 
 

Þetta eru drög sem á eftir að klára og þarfnast yfirlestrar.  
 

INNGANGUR FYRIR KENNARA 

Kennsluefnið Jafnrétti fyrir alla var tekið saman af Gísla Björnssyni og Ragnari Smárasyni með 

aðstoð frá Kristínu Björnsdóttur prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er ætlað 

til jafnréttisfræðslu í framhaldsskólum.  

Meginmarkmið jafnréttisfræðslunnar er tvíþætt, annars vegar að efla 
jafnréttisfræðslu í starfsdeildum framhaldsskóla og hins vegar að kynna 

framhaldsskólanemum, óháð námsbraut, hugmyndir um  
útvíkkun jafnréttishugtaksins. 

Kennsluefnið er samantekt á áður útgefnu efni um jafnrétti og mannréttindi sett fram á 

hnitmiðaðan og aðgengilegan hátt. Textinn er ekki okkar eiginn heldur aðlagaður texti sem 

stofnanir og einstaklingar hafa áður gefið út. Aftast í heftinu er listi yfir þau rit og heimasíður 

sem við notuðum.  

VIÐFANGSEFNI KENNSLUNNAR 

► Jafnrétti 

► Mannréttindi 

► Kynjajafnrétti 

► Hinsegin veruleikinn 

► Réttindi fatlaðs fólks 

► Jafnrétti og landamæri 

► Jafnréttisbarátta 

DÆMI UM KENNSLUSTUND: 

► Upphitun (kveikja) í 5 mínútur 

► Örfyrirlestur í 15 mínútur 

► Myndband 5 mínútur 

► Æfing í pörum eða sem einstaklingar í 10 mínútur 

► Kahoot í 5-10 mínútur 
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JAFNRÉTTI 

Jafnrétti er hugtak sem nær til margra þátta eins og aldurs, búsetu, fötlunar, kyns, 

kynhneigðar, hörundslitar, lífsskoðana, menningar, stéttar, trúarbragða, tungumáls, ætternis 

og þjóðernis. Jafnrétti þýðir að allir einstaklingar samfélagsins eru jafnir og hafa sömu stöðu.  

Samfélög geta verið bæði stór og smá. Allt Ísland er stórt samfélag en Kópavogur er minna 

samfélag. Við getum líka litið á skóla sem samfélag. 

Jafnrétti þýðir að það er bannað að mismuna fólki. Mismunun á sér stað þegar 

einstaklingum er neitað um réttindi sín eða þau eru verulega skert.  

Það má ekki banna börnum að vera í skóla af því að þau eru fötluð eða af 
því að þau eru með dökkan hörundslit. Þá væri verið að mismuna þeim á 

grundvelli fötlunar og litarháttar.  
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JAFNRÉTTI Í LÖGUM 

Jafnrétti er grundvallarregla íslenskrar stjórnskipunar og tryggt í 65. grein stjórnarskrárinnar 

en þar segir:  

„Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til 
kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 

litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar 
skulu njóta jafns réttar í hvívetna“. 

Á Íslandi eru sérstök lög sem tryggja jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Ísland hefur 

einnig samþykkt ýmsa sáttmála sem lúta að mannréttindum sem eiga að tryggja öllum 

réttindi.  

► Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

► Mannréttindasáttmáli Evrópu 

► Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

► Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

UMRÆÐUSPURNINGAR 

► Hvað getum við gert til að stuðla að jafnrétti á Íslandi? 

► Hvaða eiginleikar geta haft áhrif á jafnrétti? Til dæmis, kyn, aldur, kynhneigð, stétt, 

trú og fötlun? 
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MANNRÉTTINDI 

Mannréttindi eru þau réttindi sem allt fólk hefur. Mannréttindi eru alþjóðleg og ná yfir öll 

landamæri, eiga við alla menningarhópa, alla hugmyndafræði og öll trúarbrögð. 

Það er ekki hægt að gera undantekningar á mannréttindum og það er ekki hægt að taka þau 

í burtu frá einstaklingum eða hópum.  

Mannréttindi tryggja réttindi en leggja líka til skyldur.  

► Réttindi er það sem einstaklingar og hópar mega fá eða gera.  

► Skyldur er það sem einstaklingar, hópar og ríki eiga að gera.  

Það er réttur okkar að ganga í skóla. Það eru skyldur okkar í skóla að fara eftir skólareglum, 

mæta á réttum tíma og sinna heimavinnu.  

Mannréttindi eru tryggð alþjóðlega og þau eru lögvernduð. Hvar einstaklingur býr, hverjir 

foreldrar hans eru, hvaða ríkisstjórn stjórnar í landi hans, gildir einu þegar mannréttindi eiga 

í hlut, þau eru alltaf réttindi allra einstaklinga.  
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NOKKUR MIKILVÆG MANNRÉTTINDI 

► Réttur til lífs, frelsis og mannhelgi. 

► Réttur til félagafrelsis, tjáningarfrelsis og ferðafrelsis. 

► Réttur til að njóta fullkominnar líkamlegrar og andlegrar heilsu. 

► Réttur til viðunandi og hagstæðra vinnuaðstæðna. 

► Réttur til fullnægjandi næringar, húsaskjóls og félagslegs öryggis. 

► Réttur til menntunar. 

► Réttur til jafnréttis gagnvart lögum. 

► Réttur til þjóðernis. 

► Hugsana-, samvisku-, og trúfrelsi. 

► Réttur til þess að vera þátttakandi í menningu samfélagsins. 

UMRÆÐUSPURNINGAR 

► Hverjir hafa mannréttindi? 

► Hverjir gæta mannréttinda? 

 

Setja inn spurningar úr mannréttindabingóinu 
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JAFNRÉTTI KYNJANNA 

Jafnrétti kynjanna þýðir að allt fólk óháð kyni njóti sömu réttinda og tækifæra í samfélaginu. 

Jafnrétti kynjanna þýðir að kynin séu jafn sjáanleg í samfélaginu, jafn valdamikil, og taki þátt 

í opinberu og einkalífi í jöfnum hlutföllum.  

Kyn er líffræðileg meðfædd kyneinkenni sem gera manneskjur karlkyns og kvenkyns. Sumir 

upplifa sig hvorki sem hann eða hún og vilja frekar nota kynhlutlaus persónufornöfn. Þá er 

hægt að nota hán í staðinn fyrir karlkyns hann eða kvenkyns hún. 

Jafnrétti kynjanna þýðir að hegðun, væntingar, óskir og þarfir allra óháð kyni eru jafnmikils 

metnar. 

Skrifað er um jafnrétti kynjanna í Lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 
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KYNHLUTVERK OG STAÐALÍMYNDIR 

Kynhlutverk er ákveðin hegðun sem vísar yfirleitt til annað hvort karla eða kvenna. Þá er 

ákveðin hegðun eða hlutverk tileinkuð öðru kyninu frekar en hinu.  

Það er kvenhlutverk að þrífa heimilið og elda mat.  
Það er karlhlutverk að bora í vegg og gera við bílinn.  

Kynhlutverkin eru hluti af menningu okkar og byggja á staðalímyndum sem við höfum um 

kynin.  

Staðalímyndir eru fyrir fram ákveðnar hugmyndir um útlit og eiginleika fólks sem tilheyrir 

ákveðnum hópi. Þá höldum við að fólkið hegði sér á ákveðinn hátt af því að það er til dæmis 

ungt, konur eða úr sveit.  

Staðalímyndir kynjanna passa ekki öllum. 

Jólasveinninn sem gefur öllum strákum bíla og öllum stelpum dúkku 
heldur að allir strákar vilji leika sér með bíla og allar stelpur vilji leika sér 
með dúkku. Hann er búinn að ákveða það fyrir börnin. Samt eru fullt af 
stelpum sem vilja frekar leika sér með bíla og fullt af strákum sem vilja 

frekar leika sér með dúkkur.  

Staðalímyndir geta líka verið særandi og haft neikvæð áhrif á fólk.  

Sumir segja að konur séu lélegir bílstjórar af því að þær eru konur. Ef við 
trúum því þá gæti það verið erfitt fyrir konur að fá vinnu sem 

strætóbílstjóri. Og það er ekki gaman fyrir hana að upplifa fordóma.  

MISMUNUN VEGNA KYNS 

Mismunun vegna kyns getur verið bein eða óbein.  

► Bein mismunun er þegar tveir einstaklingar eru í sömu aðstæðum en fá mismunandi 

meðferð.  

► Óbein mismunun er afleiðing stefnu eða aðgerða og virðast oft hlutlausar. 
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Það er bein mismunun ef karl fær hærri laun heldur en  
kona fyrir sömu vinnu.  

Það er óbein mismunun ef lágmarkshæð slökkviliðsmanna útilokar fleiri 
kvenumsækjendur en karlumsækjendur um starfið.  

Kynjakerfi er hugtak sem notað er til að lýsa því félagslega yfirráðakerfi þar sem karlar njóta 

góðs af kerfisbundinni undirskipun kvenna. Hópur er undirskipaður ef annar hópur hefur 

meiri völd.  

Kynjakerfið þýðir að samfélagið sé þannig skipulagt að það sé betra að vera karl heldur en 

kona. Þá fá karlar til dæmis hærri laun og konur eiga að vera heima að hugsa um börnin. Í 

kynjakerfinu búa karlar yfir karlmennsku og konur yfir kvenleika. Karlar eiga að vera stórir, 

sterkir og duglegir. Konur eiga að vera fíngerðar og umhyggjusamar. Það eru ekki allir karlar 

og konur sem upplifa sig þannig. 

Kynjakerfið gerir ráð fyrir því að allt fólk sé gagnkynhneigt og einu kynin séu karlar og konur. 

Þar af leiðandi er hinsegin fólk líka undirskipað í kynjakerfinu.  

BLEIKUR SKATTUR 

Bleikur skattur er virðisaukaskattur sem er settur á tíðarvörur og getnaðarvarnir. Hann 

veldur því að dömubindi og túrtappar eru dýr. Konur og stúlkur sem eru fátækar eða eiga 

ekki mikla peninga geta átt erfitt með að kaupa dömubindi af því að þau kosta mikla peninga 

og það þarf að kaupa þau í hverjum mánuði. Það getur haft neikvæð áhrif á líf stúlkna af því 

að þær komast ekki í skólann ef þær eiga ekki dömubindi og konurnar komast ekki í vinuna.  

Árið 2019 lækkaði Alþingi bleika skattinn af því að tíðarvörur eru ekki lúxus heldur nauðsyn 

fyrir stúlkur og konur.  

Verslanir verðleggja stundum vörur mismunandi fyrir konur og karla og þá er oft sagt að það 

sé út af kynjakerfinu. Bleik barnaföt eru oft dýrari heldur en alveg eins blá barnaföt. Bleik 

leikföng eru líka stundum dýrari heldur en blá leikföng.   
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Ofurhetju tannkrem sem er markaðsett fyrir drengi kostar 509 kr. en LOL 
tannkrem sem er ætlað stúlkum kostar 559 kr. Um er að ræða sama 

tannkremið í mismunandi túpum 

 

 

MYND 1. MYNDIR AF AVANGERS TANNKREMSTÚBU OG LOL TANNKREMSTÚBU 

 

KARLAR OG KONUR Á VINNUMARKAÐNUM 

Launamunur kynjanna vísar til þess munar sem er á hreinum tekjum karla og kvenna. 

Launamunur kynjanna var tæp 14% hjá launafólki í fullu starfi árið 2017. Það þýðir að karlar 

eru oftar með hærri laun heldur en konur. Það er ýmislegt sem getur haft áhrif á launamun 

eins og menntun og yfirvinna. Það eru fleiri karlar heldur en konur á vinnumarkaðnum. 

Atvinnuþátttaka kvenna var tæp 78% árið 2018 og þátttaka karla var rúm 85%. 
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KARLAR OG KONUR Í ÍÞRÓTTUM 

Íslendingar eru nokkuð góðir í íþróttum. Jafnrétti kynjanna þýðir að kynin eiga að hafa jöfn 

tækifæri til þátttöku í samfélaginu. Það þýðir að þau eiga að var jafn sýnileg til dæmis í 

íþróttum. Þátttaka í íþróttum skapar sameiginlega hagsmuni og gildi og kennir félagslega 

færni sem er nauðsynleg í lýðræðissamfélagi. Íþróttir geta hjálpað okkur að eyða 

staðalímyndum um kynin þar sem stelpur geta verið sterkar og strákar fíngerðir. Stelpur geta 

lyft þungum lóðum og strákar geta dansað.  

Fjölmiðlar fjalla oftar um íþróttaafrek karla heldur en kvenna. Það eru oftar beinar 

útsendingar frá karlaleikjum heldur en kvennaleikjum. 

Oft þegar er fjallað um íþróttakonur þá er skrifað um persónuleg málefni þeirra eins og hvort 

þær séu mæður eða í námi sem dregur athyglina frá íþróttaafrekunum sjálfum. 

Þegar fjallað er um ungt og efnilegt íþróttafólk er oft sagt hverra manna það er. Oft gleymast 

mæðurnar þrátt fyrir að vera fræknar íþróttakonur. Sem betur fer eru íþróttamenn farnir að 

setja á sig kynjagleraugun og reyna margir að fjalla jafnt um afrek íþróttakarla og kvenna og 

segja frá báðum foreldrum. 

Arnór kemur af miklum knattspyrnuættum. Móðir hans er Margrét 
Ákadóttir, þaulreynd landsliðskona, og faðir hans er Sigurður 

Sigursteinsson, sem var m.a. í liði ÍA þegar það varð síðast 
Íslandsmeistari í efstu deild haustið 2001. (skagafréttir.is) 

Í lok hvers árs verðlauna Samtök íþróttafréttamanna íþróttamann ársins og voru fyrstu 

verðlaunin veitt 1956. Fyrsta konan var valin íþróttamaður ársins árið 1965. Það liðu síðan 26 

ár þangað til næsta kona hlaut titilinn.  

► Sigríður Sigurðardóttir handboltakona (1965) 

► Ragnheiður Runólfsdóttir sundkona (1991) 

► Vala Flosadóttir stangastökkvari (2000) 

► Margrét Lára Viðarsdóttir fótboltakona (2007) 

► Eygló Ósk Gústafsdóttir sundkona (2015) 

► Ólafía Þórunn Kristinsdóttir kylfingur (2017) 

► Sara Björk Gunnarsdóttir fótboltakona (2018) 
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UMRÆÐUSPURNINGAR 

► Hver þvær þvottinn á þínu heimili? 

► Eru til stelpulitir og strákalitir? 

► Eru til karlaíþróttir og kvennaíþróttir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jafnréttisfræðsla   Jafnrétti fyrir alla! 
 

Þetta eru drög sem á eftir að klára og þarfnast yfirlestrar.  
 

 

4 

JAFNRÉTTI OG HINSEGINN VERULEIKINN 

Hugtakið hinsegin er regnhlífarhugtak yfir allt það fólk sem er ekki gagnkynhneigt og/eða 

fellur ekki inn í það sem telst hefðbundið kyn eða kynhlutverk. Á heimasíðunni Hinsegin frá Ö 

til A segir að það sé mikilvægt að eiga orð og hugtök yfir hinsegin veruleikann því annars 

væri hinsegin fólk ósýnilegt.  

► Kynhneigð segir til um hverjum fólk getur laðast að, orðið skotið í eða ástfangið.  

► Gagnkynhneigð er það að laðast að því kyni sem menningin okkar skilgreinir sem 

„gagnstætt“ þínu eigin kyni. Karlar laðast að konum og konur laðast að körlum.  

► Samkynhneigð manneskja laðast að fólki sem er af sama kyni og hún sjálf tilheyrir. 

Hommi er samkynhneigður karlmaður og lesbía er samkynhneigð kona.  

► Tvíkynhneigðir laðast að tveimur kynjum. Hugtakið á oftast við um fólk sem laðast 

bæði að konum og körlum. 

► Á heimasíðunni Hinsegin frá Ö til A má finna fleiri skilgreiningar. (https://otila.is/) 
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Sumt fólk hefur fastmótaða kynhneigð alveg frá því það uppgötvar hana fyrst. Annað fólk 

hefur sveigjanlega kynhneigð. Er til dæmis stundum skotið í körlum og stundum konum. 

Hvort tveggja er jafn eðlileg mannleg upplifun.  

KYNHYRNINGURINN 

Kynvitund segir til um hvernig fólk vill lifa og vera í sínu kyni. Kynvitund vísar ekki til 

kynfæra, líffræði eða útlits heldur upplifunar fólks af eigin kyni. Allir hafa kynvitund því allir 

upplifa kyn sitt á einhvern hátt.  

Kynsegin er hugtak sem nær yfir fólk sem skilgreinir kyn sitt hvorki karlkyns né kvenkyns. 

Margt kynsegin fólk velur að nota persónufornafnið hán. 

Fæstir þurfa 

nokkru sinni að 

hugsa út í 

kynvitund sína 

því hún 

samræmist því 

kyni sem þeim 

var úthlutað við 

fæðingu. Aðrir 

efast eða eru 

fullvissir um að 

það kyn sem 

ljósmóðirin gaf 

upp sé ekki þeirra 

rétta kyn og eru því trans. 

Kyntjáning segir til um hvernig fólk tjáir kynvitund sína dagsdaglega, til að mynda með 

klæðavali og líkamstjáningu. Kyntjáning er hluti af lífi allra.  
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Kynhyrningurinn gerir okkur kleift að kortleggja kynvitund okkar, kyntjáningu, það kyn sem 

okkur er úthlutað við fæðingu og kynhneigð okkar. Kynhyrningurinn gefur okkur marga 

möguleika til að tjá persónulegar tilfinningar. 

HINSEGIN NEMENDUR 

Stundum upplifa hinsegin nemendur að þeir séu útundan í skólanum. Það er vegna þess að 

oftast er gert ráð fyrir að allir nemendur séu gagnkynhneigðir. Þess vegna finnst þeim eins og 

það sé ekki gert ráð fyrir þeim. Sem dæmi þá segja kennarar oftast sögur um fjölskyldur þar 

sem er pabbi og mamma en sjaldan sögur af tveimur mömmum eða tveimur pöbbum. Og í 

kynfræðslunni gleymist oft að segja frá hinsegin veruleikanum.  

Hafnarfjörður var fyrsta bæjarfélagið til að bjóða upp á hinseginfræðslu í grunnskólum 

bæjarins en árið 2015 var það samþykkt að fulltrúar Samtakana 78 myndu veita 

starfsmönnum grunnskóla Hafnarfjarðar fræðslu. Samtökin 78 eru hagsmuna- og 

baráttusamtök hinseginfólks á Íslandi. Hinseginfræðslunni er ætlað að draga úr fordómum og 

að hjálpa hinsegin nemendum að líða vel með eigin tilfinningar.  

BANN VIÐ MISMUNUN 

Jafnrétti er hornsteinn mannréttinda. Allir eru bornir frjálsir og jafnir og eiga kröfu á 

mannréttindum óháð kynþætti, hörundslit, kyni, trú/lífsskoðun, heilsufari, aldri, fötlun, 

stjórnmálaskoðunum, kynhneigð, þjóðernisuppruna og félagslegri stöðu eða öðrum 

aðstæðum. Eftirfarandi eru dæmi um mismunun vegna kynhneigðar: 

Starfsmanni á sambýli fyrir fatlaða karla er sagt upp störfum af því að 
hann er hommi. 

Prestur neitar að gifta samkynhneigðar konur 

Kennari neitar að nota persónufornafnið hán í staðinn fyrir karlkyns hann 
eða kvenkyns hún.  

Eitt stærsta skrefið í réttindabaráttu samkynhneigðra var tekið árið 2010 þegar Alþingi 

samþykkti að ein hjúskaparlög skyldu gilda um alla.  

 



Jafnréttisfræðsla   Jafnrétti fyrir alla! 
 

Þetta eru drög sem á eftir að klára og þarfnast yfirlestrar.  
 

HINSEGIN FJÖLSKYLDUR 

Í nútímanum eru mörg mismunandi tækifæri fyrir hinsegin fólk til að stofna fjölskyldur, til 

dæmis tæknifrjóvgun, fóstur, frumættleiðingar og barneignir vina.  

Anna og Eiríkur eru búin að vera vinir í mörg ár og eru bæði einhleyp og 
samkynhneigð. Önnu langar að eignast barn en vill ekki ala það upp ein. 
Eiríki langar líka til að eignast barn og ákváðu þau því að eignast barn 

saman og ala það upp í sameiningu.  

Tæknifrjóvgun er þegar læknar hjálpa fólki að eignast börn. Þá er hægt að fá sæðisfrumur 

eða egg að gjöf frá öðru fólki. Læknirinn býr til fóstur úr kynfrumunum og setur upp í leg 

konunnar. Sumt fólk getur ekki gengið með börn eða kýs að gera það ekki. Þá er möguleiki að 

taka barn í fóstur eða að ættleiða. 

Jón og Pétur giftust fyrir mörgum árum síðan. Þeir vildu stofna fjölskyldu 
og fóru á námskeið fyrir fósturforeldra. Eftir námskeiðið voru þeir beðnir 

um að fóstra litla stúlku sem þeir líta á sem dóttur sína.  
Þeir vona að í framtíðinni geti þeir fengið hana í varanlegt fóstur. 

HINSEGIN FÓLK OG ÍÞRÓTTIR 

Það er mjög algengt að hinsegin ungmenni gefist upp í íþróttum af því að í íþrótta-

hreyfingunni eru miklir fordómar gagnvart hinsegin fólki.  

Strákar í handbolta og fótbolta þora ekki að koma út úr skápnum af því 
að þeir eru hræddir við viðbrögð liðsfélaga sinna. Þá hætta þeir að æfa.  

Oft þegar karlaliðum gengur illa þá eru þeir kallaðir vælandi kerlingar eða hommar. Þetta 

hefur vond áhrif á hinsegin íþróttafólkið. Íþróttafélagið Styrmir var stofnað 2006 og er 

markmiðið með félaginu að veita hinsegin fólki öruggan stað til að stunda íþróttir. Með 

Styrmi er hægt að æfa sund og blak. 
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UMRÆÐUSPURNINGAR 

► Hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir að hinsegin nemendur séu lagðir í einelti? 

► Getur þú nefnt frægt íþróttafólk sem hefur komið úr skápnum? 

► Hvað er að vera hinsegin ? 
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JAFNRÉTTI OG FATLAÐ FÓLK 

Allir einstaklingar eru jafnir fyrir lögum og eiga sama tilkall til allra mannréttinda. Stundum 

gleymist að fatlað fólk hefur sömu réttindi og annað fólk.  

SAMNINGUR SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA UM RÉTTINDI FATLAÐS 
FÓLKS 

Árið 2007 skrifaði fulltrúi Íslands undir Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks. Markmið samningsins er að tryggja réttindi fatlaðs fólks til jafns við aðra. 

Samningurinn er mannréttindasáttmáli og byggir meðal annars á Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna og Mannréttindasáttmála Evrópu. Mannréttindi eru þau réttindi sem 

allt fólk hefur.  

Mannréttindi eru alþjóðleg og ná yfir öll landamæri, eiga við alla menningarhópa, alla 

hugmyndafræði og öll trúarbrögð. Það er ekki hægt að gera undantekningar á 

mannréttindum og það er ekki hægt að taka þau í burtu frá einstaklingum eða hópum.  
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Mannréttindi tryggja réttindi en leggja líka til skyldur.  

► Réttindi er það sem einstaklingar og hópar mega fá eða gera.  

► Skyldur er það sem einstaklingar, hópar og ríki eiga að gera.  

Því miður eru mannréttindi fatlaðs fólks stundum brotin. Þess vegna var ákveðið að búa til 

sérstakan mannréttindasamning til að vernda réttindi fatlaðs fólks.  

RÉTTUR TIL ATVINNU 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kveðjur líka á um rétt fatlaðs fólks 

á atvinnu og launum til jafns við aðra. Almennur vinnumarkaður skal vera aðgengilegur 

fötluðu fólki. Til þess þarf að viðeigandi hagræðingu:  

► Bann við mismunun vegna fötlunar. 

► Rétt fatlaðs fólks til vinnu-umhverfis sem er sanngjarnt og hvetjandi. 

► Jöfn tækifæri og sömu laun fyrir sömu vinnu. 

► Vinnu-um-hverfi sem er öruggt og heilbrigt. 

► Vernd gegn áreitni. 

► Vernd stéttarfélaga. 

► Starfshæfingu á vinnustöðum. 

► Sömu tækifæri til starfsframa. 

► Tækifæri til sjálfstæðrar atvinnu, til dæmis með því að stofna fyrirtæki. 

► Vinnu hjá ríki og sveitarfélögum. 

► Stefnumótun og aðgerðir sem tryggja allt þetta. 

Passa þarf að fatlað fólk sé ekki þvingað til þess að vinna. 

Við Gísli erum búnir að vinna hjá Háskóla 

Íslands síðan í janúar 2016. Það er mjög 

mikilvægt að vera í launaðri vinnu. Háskóli 

Íslands er bestur! 

Ragnar Smárason, verkefnisstjóri hjá 

Háskóla Íslands 
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FATLAÐAR KONUR OG STÚLKUR 

Í Samningi sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er sérstaklega kveðið á um réttindi 

fatlaðra kvenna og stúlkna. Í samningnum segir:  

1. Aðildarríkin viðurkenna að fatlaðar konur og stúlkur eru þolendur fjölþættrar 

mismununar og skulu gera ráðstafanir til þess að tryggja að þær fái notið til fulls allra 

mannréttinda og mannfrelsis til jafns við aðra. 

2. Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til þess að konur fái notið sín til 

fulls, geti sótt fram og hafi fullan frumkvæðisrétt, í því skyni að tryggt sé að þær geti 

nýtt sér og notið þeirra mannréttinda og mannfrelsis sem sett eru fram í samningi 

þessum. 

Almennt er mikill þrýstingur á ófatlaðar 

konur að eignast börn. Ef þær geta eða 

vilja það ekki verða þær oft fyrir 

fordómum, fólk spyr nærgöngulla 

spurninga og segir óviðeigandi hluti. Ég 

hef næstum því aldrei verið spurð 

hvenær og hvort ég ætli að eignast 

börn. Af því ég er fötluð gengur fólk 

almennt út frá því að ég hvorki vilji né 

geti eignast börn og það er mjög sárt. 

Þegar ég sótti um að gerast 

fósturforeldri var mér hafnað vegna 

þess að ég var álitin veik, því var haldið 

fram að gæti ekki tengst börnum 

tilfinningalega sökum hreyfihömlunar 

og að aðstoðarfólkið mitt myndi gera 

heimilið okkar stofnanalegt. 

Þetta fannst mér mjög óréttlátt vegna þess 

að fötlun þýðir ekki alltaf veikindi, það er 

hægt að elska alla líkama og allir líkama 

geta elskað aðra og allar mömmur, sama 

hvort þær eru fatlaðar eða ófatlaðar, þurfa 

stundum aðstoð.  

Ég fór í dómsmál og niðurstaðan var að 

lokum að það mætti ekki mismuna mér og 

dæma mig úr leik af því ég er fötluð kona og 

þarf aðstoð. Þetta er dæmi um fordóma 

gagnvart fötluðum konum og er margþætt 

mismunun. 

Freyja Haraldsdóttir þroskaþjálfi, MA í 

kynjafræðum og doktorsnemi 
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RÉTTUR TIL SJÁLFSTÆÐS LÍFS 

Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er kveðið á um réttinn til að lifa 

sjálfstæðu lífi í samfélaginu án aðgreiningar: 

► Fatlað fólk á sama rétt og aðrir til að lifa í samfélaginu. Það á líka sama rétt og aðrir til 

að velja og hafna og taka eigin ákvarðanir.  

► Fatlað fólk á að hafa tækifæri til að velja sjálft hvar það býr, hvernig og með hverjum 

► Fatlað fólk á að fá margs konar aðstoð eins og til dæmis heimaþjónustu og aðra 

þjónustu sem hjálpar því að lifa í samfélaginu án aðgreiningar. 

► Passa þarf upp á að fatlað fólk einangrist ekki frá samfélaginu. 

► Öll samfélagsþjónusta á líka að vera fyrir fatlað fólk og mæta þörfum þess. 

 

 

Ég er fatlaður, bý heima hjá mér og 

er með notendastýrða persónulega 

aðstoð allan sólahringinn. Það er 

gott að búa á mínu eigin heimili því 

þá get ég ráðið sjálfur hvað ég geri.  

 

Mér finnst gaman að hlusta á 

tónlist, horfa á sjónvarpið, elda 

góðan mat og býð gjarnan vinum og 

vandamönnum í heimsókn. Þegar ég 

hlusta á útvarpið eða tónlist vel ég 

sjálfur hvað ég hlusta á eins og til 

dæmis Rás eitt og íslenska tónlist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gísli Björnsson, verkefnisstjóri  

hjá Háskóla Íslands 
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RÉTTUR TIL MENNTUNAR 

Það eru mannréttindi að fá að ganga í skóla. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks kveður á um rétt fatlaðs fólks til menntunar.  

► Fatlað fólk á rétt á viðeigandi aðlögun til að jafna rétt þeirra til menntunar án þess að 

því sé mismunun. 

► Fatlað fólk á rétt á menntun á öllum skólastigum og líka þegar kemur að símenntun, 

starfsþjálfun og fullorðinsfræðslu. 

► Passa þarf að fatlað fólk nái sem bestum árangri í námi og félagsþroska svo það geti 

tekið fullan þátt í samfélaginu. 

► Fatlað fólk á rétt á því að kennarar séu með sérþekkingu á fötlunum og sérkennslu-

aðferðum. 

Réttindum fylgja skyldur. Nemendur eiga rétt á að ganga í skóla en þeir þurfa að mæta á 

réttum tíma og sinna heimanámi.  

 

RÉTTUR TIL FJÖLSKYLDULÍFS 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks fjallar um virðingu fyrir heimilislífi 

og fjölskyldulífi: 

► Fatlað fólk á sama rétt og aðrir til að halda frjósemi sinni, giftast, stofna fjölskyldu og 

eiga börn. 

► Fatlað fólk á rétt á fræðslu og stuðningi um fjölskyldumál og barnauppeldi. 

► Það á að tryggja réttindi og ábyrgð fatlaðs fólks varðandi sjálfræði og fjárræði 

► Það á að tryggja réttindi og ábyrgð fatlaðs fólk varðandi forræði barna 

► Það á að tryggja réttindi fatlaðs fólk varðandi ættleiðingar barna. 

► Ekki má taka barn af foreldrum sínum gegn vilja þeirra, nema lögleg yfirvöld ákveði 

það og bara ef það er nauðsynlegt til að passa upp á barnið.  

► Fötluð börn eiga rétt á að alast upp við fjölskylduaðstæður og hjá fjölskyldum sínum. 

Ef það er ekki hægt  á að reyna að fá aðra úr fjölskyldunni til að annast barnið. 

 

 



Jafnréttisfræðsla   Jafnrétti fyrir alla! 
 

Þetta eru drög sem á eftir að klára og þarfnast yfirlestrar.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embla Guðrúnar Ágústsdóttir, mastersnemi 

í félagsfræði og aktívisti 

 

 

UMRÆÐUSPURNINGAR 

► Hvað eru mannréttindi? 

► Af hverju þurfum við sérstakan mannréttindasamning fyrir fatlað fólk? 

► Af hverju er sérstaklega fjallað um rétt fatlaðra kvenna og stúlkna í samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks? 

► Hvað þýðir að lifa sjálfstæðu lífi? 

► Hverjar eru skyldur nemenda? 

► Hvar getur fatlað fólk fengið vinnu? 

► Má fatlað fólk eignast börn og stofna fjölskyldu? 
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JAFNRÉTTI OG LANDAMÆRI 

Flestir íbúar heims eru með ríkisborgararétt í einhverju landi og það veitir þeim tiltekin 

forréttindi eða réttindi. Ríkisborgararéttur felur einnig í sér tilteknar skyldur sem ríki leggja á 

borgara sína. Ríkisborgarar gegna þannig tilteknum skyldum gagnvart ríkinu og í staðinn 

gætir ríkið brýnna hagsmuna þeirra. Eða þannig ætti það að vera. 

Borgaravitund 

Fólk hefur rætt hugmyndir um borgaravitund í þúsundir ára og enn þann dag í dag eru ekki 

allir sammála um nákvæma merkingu þessa hugtaks. Borgaravitund er í hugum margra 

nátengd hugmyndinni um ættjarðarást: „góður borgari“ er oft talinn vera „mikill 

ættjarðarvinur“. Borgaravitund snýst um réttindi, skyldur og ábyrgð borgara sem eru virkir 

þátttakendur í samfélaginu. Þar af leiðandi er virkur, upplýstur og ábyrgur borgari:  

► Meðvitaður um réttindi sín og skyldur 

► Þekkja samfélagið sitt vel 

► Þeim er annt um velferð annarra 

► Þeir geta sett skoðanir sínar og rök skýrt fram 
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► Þeir eru færir um að hafa áhrif á heiminn 

► Þeir eru virkir í samfélagi sínu 

► Þeir eru ábyrgir borgarar 

Þegar borgaravitund er rædd þá leggja sumir áherslu á „skyldurnar“ sem henni fylgja en 

öðrum finnst „réttindi“ eða „ættjarðarást“ mikilvægari þættir, eða þeir eiginleikar sem 

„sannir“ borgarar þurfa að búa yfir.  

Samkvæmt hugmyndum um borgaravitund er borgurum ætluð viss grundvallarréttindi og 

þess er jafnframt krafist að þeir sinni ákveðnum skyldum. Það eru þessar „skyldur“ eða 

ábyrgð sem fólk hefur í huga þegar það talar um hvernig borgarar eigi að vera eða hvernig 

þeir eigi að hegða sér. 

Það er einkum tvennt sem tengir saman kenningar um mannréttindi og þá ábyrgð sem felst í 

borgaravitund: 

1. Sú staðreynd að sérhver einstaklingur njóti grundvallarmannréttinda veitir engum 

manni leyfi til að haga sér nákvæmlega eins og honum sýnist. Hann getur aðeins 

hegðað sér eins og hann vill svo framarlega sem hann gengur ekki á rétt annarra 

einstaklinga. Því má með sanni segja að „góð borgaravitund“ krefjist þess að sérhver 

borgari virði mannréttindi annarra. 

 

2. Annað sem tengist mannréttindum snýr að því hvernig hugtakið borgaravitund er í 

eðli sínu tengt þátttöku í samfélaginu. Borgari er fyrst og fremst meðlimur 

samfélagsins á svæðinu, þannig að ef við viljum búa í samfélagi sem virðir 

mannréttindi setur það einstaklingum þess ákveðnar takmarkanir um það hvernig 

þeir mega hegða sér. 

„Góð borgaravitund“ krefst þess að fólk hegði sér þannig að 
mannréttindi verði alltaf virt í samfélaginu. 
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Stafræn borgaravitund 

Til að hægt sé að útskýra stafræna 

borgaravitund þarf fyrst að gera sér 

grein fyrir því hvað stafrænn borgari 

er. Stafrænn borgari, stundum líka 

kallaður netborgari, er sá eða sú 

sem notar upplýsingatækni til 

þátttöku í samfélagi. Til þess notar 

stafræni borgarinn tölvur, snjallsíma 

og önnur stafræn tæki.  

Dæmi um notkun upplýsingatækni til þátttöku í samfélagi eru bloggskrif, 
notkun samfélagsmiðla, þátttaka í félagsstarfi, þátttaka í pólitísku starfi og  

önnur rafræn samskipti.  

Einstaklingur verður stafrænn borgari um leið og hann/hún notar tölvupóst, kaupir eitthvað 

yfir netið, setur myndir á netið eða tekur þátt í netsamfélagi á annan hátt. 

Til að ná betur utan um það hvað felst í stafrænni borgaravitund er henni víða skipt í níu 

þætti: 

1. Aðgengi: Full þátttaka í stafrænu samfélagi. 

2. Verslun: Kaup og sala á netinu. 

3. Samskipti: Rafræn umferð upplýsinga. 

4. Læsi: Þekking á því hvenær og hvernig viðeigandi er að nota stafræna tækni.  

5. Siðferði: Siðgæðisvitund sem búist er við af notendum stafrænnar tækni. 

6. Lög og reglur: Lög og reglur sem gilda um tækninotkun . 

7. Réttindi og ábyrgð. Réttindi og frelsi sem notendur stafrænnar tækni hafa og þær 

væntingar um ábyrga hegðun sem fylgja því.  

8. Heilsa og velferð: Líkamleg og sálræn heilsa í tengslum við notkun stafrænnar tækni.  

9. Öryggi: Varrúðarráðstafanir sem hver og einn notandi þarf að gera til að tryggja 

öryggi sitt. 
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Réttindi innflytjenda 

Innflytjendur á Íslandi njóta sömu réttinda og aðrir Íslendingar.  

Í stjórnarskrá Íslands stendur:  

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til 
kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 

litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti 
 1. mgr. 65. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944 

Til þess að fá að búa og starfa á Íslandi þurfa innflytjendur að sækja um dvalarleyfi. Það er 

Útlendingastofnun sem sér um veitingu dvalarleyfa fyrir útlendinga. Dvalarleyfi er forsenda 

þess að geta átt lögheimili á Íslandi en lögheimili veitir ýmis réttindi, svo sem til þjónustu 

sveitarfélaga og sjúkratrygginga.  

Það getur tekið langan tíma að fá dvalarleyfi en mannréttindi þeirra eru samt sem áður gild. 

Þess vegna tryggjum við að börn sem eru að flytjast til landsins fá að ganga í skóla og fá 

stuðning í nám eins og til dæmis að læra íslensku.  

Íslendingar sem eru orðnir 18 ára á kjördag hafa kosningarétt. Erlendir ríkisborgarar hafa ekki 

kosningarrétt við kjör forseta Íslands, við alþingiskosningar eða þjóðaratkvæðagreiðslur. 

Þegar kosið er til sveitarstjórna gilda aðrar reglur um kosningarétt erlendra ríkisborgara: 

Danskir, finnskir, norskir og sænskir ríkisborgarar sem hafa átt lögheimili 
á Íslandi samfellt lengur en 3 ár fyrir kjördag hafa kosningarétt í 

sveitarstjórnarkosningum. 

Aðrir erlendir ríkisborgarar sem hafa átt lögheimili á Íslandi samfellt 
lengur en 5 ár fyrir kjördag hafa einnig kosningarétt í 

sveitarstjórnarkosningum. 

Erlendur ríkisborgari sem hefur verið búsettur á Íslandi í ákveðinn tíma getur sótt um að 

öðlast íslenskan ríkisborgararétt ef hann uppfyllir skilyrði laga þar að lútandi. 

Útlendingastofnun veitir íslenskan ríkisborgararétt og sér um afgreiðslu umsókna.  
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Fólk á flótta 

Á hverjum degi fæðast um 360.000 börn í heiminum. Hvar við fæðumst er algjört 

happdrætti. Í sumum löndum er meiri fátækt, náttúruhamfarir og stríð heldur en í öðrum 

löndum. Hefur þú skoðað sænska lífslukkuhjólið? (http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/) 

Öll börn eiga rétt á að fara í 

skóla. Samt skortir milljónir 

barna um allan heim aðgang 

að grunnskóla. Fátækt er oft 

ástæðan fyrir því að marga 

skortir aðgang að menntun. Ef 

þú ert stelpa, ert með fötlun, 

tilheyrir þjóðernis minnihluta 

eða vinnur, þá minnka 

möguleikar þínir til að fara í skóla frekar. Sama á við ef þú býrð á svæði þar sem eru 

stríðsátök. Skortur á menntun getur valdið því að ungmenni verði atvinnulaus, lifi í fátækt 

eða leiðast út í glæpi.  

Í stríðshrjáðum löndum er brotið á mannréttindum. Þar ríkir ofbeldi. Margar skilgreiningar 

eru á ofbeldi, ein þeirra er að ofbeldi sé það að beita styrk – sýnilegum eða ósýnilegum – í því 

skyni að ná af einstaklingi eða hópi einhverju sem hann vill ekki afsala sér af fúsum og 

frjálsum vilja. 

Ofbeldi getur verið af ólíkum toga. Við getum greint milli beins og óbeins (eða kerfisbundins) 

ofbeldis: 

► Beint ofbeldi = líkamlegt ofbeldi 

► Óbeint eða kerfisbundið ofbeldi = fátækt, arðrán, félagslegt misrétti, alræði o.s.frv. 

Fólk sem býr við beint eða óbeint ofbeldi neyðist oft til þess að flýja sitt heimaland. Það getur 

verið sársaukafullt að flýja landið sitt og menningu en fólk neyðist til að finna land þar sem 

það getur búið við öryggi. Fyrstu flóttamennirnir komu til Íslands árið 1956 og hafa 778 

einstaklingar fengið hæli hér á landi síðan þá (til ársins 2019).  
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Rauði krossinn á Íslandi er hlutlaus og óhlutdræg 

mannúðarhreyfing sem leitast við að vernda og aðstoða 

fórnarlömb átaka og náttúruhamfara.  

Rauði krossinn á Íslandi hefur starfað með flóttafólki frá 

árinu 1956 þegar fyrsti hópur flóttamanna kom til 

Íslands í boði ríkisstjórnarinnar, eða það sem í daglegu 

tali nefnast kvótaflóttamenn.  

 

Þegar fjallað er um flóttafólk þá er þeim skipt í þrjá flokka: (1) hælisleitendur, (2) flóttafólk, 

og (3) kvótaflóttafólk:  

1. Umsækjendur um alþjóðlega vernd eða hælisleitendur – sá sem óskar eftir 

alþjóðlegri vernd í öðru ríki er skilgreindur sem slíkur þangað til umsókn viðkomandi 

hefur fengið endanlega afgreiðslu hjá stjórnvöldum. Með umsókninni er 

einstaklingurinn að biðja stjórnvöld um viðurkenningu á stöðu sinni sem flóttamaður, 

hugtak sem skilgreint er í lögum og Flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna sem 

Ísland er aðili að. 

 

2. Flóttafólk – þegar einstaklingur hefur fengið umsókn sína um alþjóðlega vernd 

afgreidda fær hann annaðhvort synjun, þ.e. ekki viðurkenningu á því að vera 

flóttamaður, eða veitingu dvalarleyfis og viðurkenningu á því að vera skilgreindur 

flóttamaður með þeim réttindum sem fylgja samkvæmt lögum. 

 

3. Kvótaflóttafólk – einstaklingum sem boðið er að koma til ríkis á vegum stjórnvalda 

eru gjarnan nefndir kvótaflóttafólk. Þau þurfa ekki að ganga í gegnum það ferli og þá 

málsmeðferð sem umsækjendur um alþjóðlega vernd þurfa að ganga í gegnum. 
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Umræðuspurningar 

1. Hvað felst í því að vera virkur, upplýstur og ábyrgur borgari?  

2. Ert þú stafrænn borgari? Nefndu dæmi. 

3. Hvernig fá innflytjendur á Íslandi dvalarleyfi? 

4. Hverjir hafa kosningarétt á Íslandi? 

5. Hefur fólk sem bíður eftir dvalarleyfi mannréttindi? 

6. Hvað ræður því hvar við fæðumst? 

7. Í hvaða löndum er mikið öryggi fyrir börn? Af hverju? (skoðið lukkuhjólið) 

8. Í hvaða löndum er lítið öryggi fyrir börn? Af hverju? (skoðið lukkuhjólið) 

9. Hvað ber borgara að gera þegar samfélagið virðir ekki réttindi tiltekinna 

samfélagshópa? 

10. Getur þú nefnt dæmi um beint ofbeldi? 

11. Getur þú nefnt dæmi um óbeint ofbeldi? 

12. Getur þú nefnt dæmi um það af hverju fólk er á flótta frá sínum heimalöndum? 

13. Hefur flóttafólk mannréttindi? 

14. Taka Íslendingar vel á móti flóttafólki? 
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AKTÍVISMI 

Fólk með þroskahömlun skortir oft og tíðum völd yfir eigin lífi og hefur rödd þess fengið 

takmarkað rými í rannsóknum og hagsmunabaráttu. Aktívismi er annað orð yfir 

hagsmunabaráttu.  

Það er ekki fyrr en í seinni tíð að fólk með þroskahömlun hefur fengið viðurkenningu fyrir sitt 

framlag til umræðunnar um fötlun. Ein leið til að láta rödd sína heyrast er þátttaka í 

formlegri hagsmunabaráttu, þ.e. að tala sjálf fyrir réttindum sínum í stað þess að treysta á 

ófatlaða sérfræðinga. 

Formleg hagsmunabarátta fólks með þroskahömlun fer um tuttugu árum seinna af stað 

hérlendis en í nágrannalöndunum. Átak, félag fólks með þroskahömlun, var stofnað árið 
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1993 og er eitt af aðildarfélögum Landssamtakanna 

Þroskahjálpar um leið og það er líka dótturfélag 

samtakanna.  

Niðurstöður rannsókna benda til þess að þátttaka í 

hagsmunastarfi geti verið gagnleg og veitt fólki með 

þroskahömlun aukið sjálfstraust til að segja sína 

skoðun og taka ákvarðanir um eigið líf. Átak, félag 

fólks með þroskahömlun, hefur tekið upp slagorðið 

„ekkert um okkur, án okkar“. 

Skærulist 

Jafnréttiskarlarnir hafa notað skærulist í sínum aktívisma. Skærulist (e. guerrilla art) er list 

sem sköpuð er í leyfisleysi í skjóli nætur eða þegar enginn sér til. Graffað er á vegg, skriðdreki 

hulinn bleiku barnateppi eða blóm gróðursett á ólíklegum stöðum eða hvað annað sem 

listamanninum dettur í hug að skapa og skilja eftir á víðavangi.  

Listamaðurinn Banksy er einn frægasti skærulistamaður samtímans, enginn veit hver hann er 

en margir þekkja verkin hans. Með skærulist deilir 

listamaðurinn sýn sinni og skoðunum með 

samfélaginu, enda felst oft og tíðum í henni ádeila á 

ríkjandi menningu og samfélagsskipan. Tilgangurinn 

er að vekja almenning til vitundar um samfélagsleg 

málefni. Oftast veit enginn hver var að verki, ekkert 

leyfi var fengið og listamennirnir eru jafnvel sakaðir 

um skemmdarverk.  

Sumarið 2016 framkvæmdu Jafnréttiskarlarnir skærulist í Reykjavík. Þeir skildu eftir 

jafnréttisskilaboð á bókasafni, bjuggu til jafnréttis ferðadagbækur og jafnréttis veggspjöld.   
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Jafnréttisskilaboð í bækur á bókasafni  

Gísli og Ragnar prentuðu jafnréttisskilaboð 

á póstkort sem þeir settu inn í bækur og 

tímarit á Bókasafni Reykjavíkur. Þeir gerðu 

þetta í leyfisleysi. Þegar fólk fékk bækurnar 

lánaðar þá birtust óvænt jafnréttisskilaboð.  

► Höldum áfram að berjast fyrir 

jafnrétti 

► Jafnrétti er ekki bara kvennamál 

► Jafnrétti er fyrir alla 

► Allir eiga að hafa jafna möguleika á að nýta hæfileika sína 

Ferðadagbækur 

Gísli og Ragnar bjuggu til 

ferðadagbækur. Fremst í þeim 

voru leiðbeiningar fyrir þau sem 

fundu bækurnar. Finnandinn var 

beðinn um að skrifa hugleiðingu 

um jafnrétti og skilja bókina eftir 

fyrir einhvern annan til að finna.  

 

Skrifaðu skilaboð, teiknaðu, semdu ljóð eða hvað sem er sem þér dettur í 
hug, þegar þú heyrir eða sérð orðið jafnrétti … Þegar þú ert búin/n, taktu 

bókina með þér og skildu hana eftir fyrir einhvern annan að finna … 
Taktu mynd og notaðu myllumerkin #jafnréttifyriralla og #equalityforall 

svo hægt sé að fylgjast með ferðalagi bókarinnar 
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Veggspjöld 

Þriðju aðgerðirnar voru hönnun á veggspjöldum sem 

höfðu þann tilgang að ögra ríkjandi hugmyndum um 

jafnrétti og forréttindi og voru þau hengd upp 

víðsvegar í miðbæ Reykjavíkur. 

Þetta voru tvenns konar veggspjöld. Annað þeirra var 

með alþjóðlega umferðarmerkinu STOP og var það 

valið til að ná athygli fólks.  

Á veggspjöldunum stóð: 

► STOP injustice 

► STOP discrimination 

► STOP prejudice 

► STOP violence. 

Á hinu veggspjaldinu stóð með svörtum stöfum „Take what you need“ eða taktu það sem þú 

þarft, og á spjaldinu voru síðan miðar til að rífa af með orðum eins og frelsi, ást, jafnrétti, 

þolinmæði, friður og hamingja. Öll hugtökin voru jákvæð og vegfarandans var valið. 

 

Róttæk borgaravitund 

Greta Thunberg er fædd í Stokkhólmi 3. janúar 2003. Þann 20. ágúst, daginn sem hún átti að 

byrja í 10. bekk, skrópaði hún í skólanum og sat þess í stað ein með spjaldið sitt fyrir utan 

þinghúsið í Stokkhólmi, ákveðin í að vera þar á skólatíma hvern einasta dag fram yfir sænsku 

þingkosningarnar 9. september. 

Krafan var einföld: Að ríkisstjórn Svíþjóðar myndi draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í 

samræmi við Parísarsamkomulagið. Sjálf hefur hún orðað það þannig að henni hafi ofboðið 

svo að ekkert skyldi vera gert til að bregðast við loftslagskreppunni að hún yrði sjálf að gera 

eitthvað. Og stundum talar maður hærra með því gera ekkert, eins og til dæmis að sitja bara 

fyrir utan þinghúsið, en að gera eitthvað, alveg eins og hvísl er stundum háværara en hróp. 
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Eftir 9. september fór Greta að mæta í skólann fjóra daga í viku og læt nægja að vera í 

verkfalli á föstudögum. Og smátt og smátt fóru fleiri að veita þessu uppátæki eftirtekt, ekki 

bara í Stokkhólmi og ekki bara í Svíþjóð, heldur út um allan heim. 

Aðgerðir Gretu eru gott dæmi um umbreytandi og 

róttæka borgaravitund. Með aðgerðum sínum er 

hún að gera það sem sumu fólki finnst ekki rétt eins 

og að skrópa í skólann og segja fullorðnu fólki til 

syndanna. Hún er að reyna að umbreyta 

hugmyndum og gildum og vill hafa áhrif á kerfið. 

Hún vill breyta heiminum. Hún krefst betri heims og 

aukinna mannréttinda.  

 

 

 

 

Umræðuspurningar 

1. Af hverju er mikilvægt að fatlað fólk berjist sjálft fyrir réttindum sínum? 

2. Hvað heitir félag fólks með þroskahömlun? 

3. Hvert er slagorð félags fólks með þroskahömlun? 

4. Nefndu dæmi um skærulist 

5. Hver er Greta Thunberg? 

6. Hvað er róttæk borgaravitund? 
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HUGMYNDIR 

Einhver texti hér 

Verkefni um mannréttindi 

Verkefni um kynhlutverk  

Börn og unglingar þurfa að læra að greina orðræðu um kynhlutverk og lesa í duldar 

merkingar.  

► Koma ljósar og duldar hugmyndir um kynhlutverk fram í efni fyrir börn?  

► Hvaða mynd er dregin upp af stelpum og strákum, konum og körlum í tölvuleikjum, 

auglýsingum, sjónvarpsþáttum og kvikmyndum?  

► Hvernig er fjallað um kynin í netmiðlum?  

► Hvernig eru íþróttafréttir annars vegar af stelpum og hins vegar af strákum?  

► Byggist umfjöllunin á fordómum og staðalmyndum? 

Verkefni um hinsegin 

Verkefni um fötlun 
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Verkefni um landamæri 

Livets lotteri 

Verkefni um aktívisma 

Photo voice verkefni 
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