
  

 

 

 

SKÝRSLA UM VINNU NORRÆNU RÁÐHERRANEFNDARINNAR MEÐ BÖRNUM 

OG UNGMENNUM 2020-2021 

 

Samantekt 

Þessi skýrsla til Norðurlandaráðs og Norðurlandaráðs æskunnar er sú þriðja sem gerð 

er samkvæmt þverfaglegri stefnu ráðherranefndarinnar um málefni barna og 

ungmenna. Skýrslan tekur til áranna 2020 og 2021. 

Í skýrslunni kemur fram að á næstum öllum fagsviðum og málaflokkum innan 

ráðherranefndarinnar er litið á málefni barna og ungmenna sem forgangsmál í vinnu 

fagsviðsins og að málaflokkurinn hafi áhrif á líf og aðstæður barna og ungmenna. Fæst 

fagsviðin hafa þó skilgreint með hvaða hætti málaflokkur þeirra tengist börnum og 

ungmennum. Niðurstöður skýrslunnar sýna að Norræna ráðherranefndin samþættir 

fyrst og fremst sjónarmið réttinda barna og málefna ungmenna í framkvæmd 

verkefna, hönnun verkefna og aðgerða og í lýsingum samstarfsáætlanna. Þátttaka 

barna og ungmenna er mjög mismunandi milli fagsviða og málaflokka en þau taka þátt 

á öllum stigum norræns samstarfs (frá lítilli þátttöku til mikillar þátttöku). Þegar 

skoðað er hvort verkefni séu unnin fyrir, með eða af börnum og ungmennum er hlutfall 

verkefna sem unnin eru fyrir börn og ungmenni verulega hærra en í fyrri skýrslum.  

 

Framfarir hafa einnig orðið í vinnu Norrænu barna- og ungmennanefndarinnar 

(NORDBUK) sjálfrar við stefnumótun og aðgerðaáætlun vegna Framtíðarsýnar okkar 

2030. Framfarir hafa bæði orðið gegnum eigin verkefni NORDBUK í tengslum við 

stefnumótunina og aðgerðaáætlunina varðandi aðgerðasviðin en einnig í tengslum 

það hlutverk að styðja innleiðingu annarra fagsviða á stefnumótuninni og 

aðgerðaáætluninni. NORDBUK hefur meðal annars að hluta fjármagnað innleiðingu 

„stefnu um samþættingu sjálfbærrar þróunar, jafnréttis og sjónarmiða réttinda barna 

og málefna ungmenna í Norrænu ráðherranefndinni“ sem samstarfsráðherrarnir, MR-

SAM, samþykktu ásamt leiðbeiningum um samþættingu stefnunnar.  

 

Skýrslan sýnir að framfarir hafa orðið varðandi framkvæmd og innleiðingu markmiða 

stefnumótunarinnar. Norræna ráðherranefndin mun samt sem áður halda þessari 

vinnu áfram, sérstaklega varðandi verkefni sem ætlað er að auka hæfni og metnað til 

þess að skýrslur framtíðarinnar geti sýnt fram á enn betri árangur. Starfið miðar að því 

að innleiða markmið stefnumótunarinnar um að „Norræna ráðherranefndin skuli 

stuðla að því að Norðurlöndin verði leiðandi og hafi forystu um mótun samfélags sem 

gefur svigrúm fyrir réttindi og ólík sjónarmið barna og ungmenna og hafi þannig áhrif 

á samfélagsþróunina.“ 

 

Efnisyfirlit 

 

 

 

Fylgiskjal 

- Starf ráðherranefndarinnar sem unnið er fyrir, með og af börnum og 

ungmennum. 
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1. Inngangur 

 

Innan Norrænu ráðherranefndarinnar taka markhóparnir börn og ungmenni til allra á 

aldrinum 0-25 ára en vegna þess að skil milli ungra og fullorðinna eru ekki skörp geta 

markhópar mismunandi verkefna verið með ýmsum hætti og þar með geta þeir einnig 

tekið til fólks sem er eldra en 25 ára. Í þessari skýrslu er notað yfirhugtakið börn og 

ungmenni en mikilvægt er að hafa hugfast að börn og ungmenni eru afar ólík.  Börn og 

ungmenni eru af mismunandi kyni, hafa ólíka sjálfsmynd, búa við ólík skilyrði, uppruni 

þeirra og trúarbrögð eru mismunandi, geta þeirra mismunandi og þau búa á ólíkum 

stöðum og Norræna ráðherranefndin verður alltaf að taka tillit til þessa í vinnu sinni. 

Sjónarmið réttinda barna og málefna ungmenna eru eitt þriggja þverfaglegra 

sjónarmiða í starfi Norrænu ráðherranefndarinnar (NMR). Það felur í sér að samþætta 

skal þessi sjónarmið á öllum fagsviðum og málaflokkum. Sjónarmiðin skulu einnig 

ganga í gegnum öll starfssvið ráðherranefndarinnar. Hin þverfaglegu sjónarmiðin tvö 

eru jafnrétti og sjálfbær þróun. 

Í Framtíðarsýn okkar 2030 birtast metnaðarfull markmið sem Norræna 

ráðherranefndin hefur sett sér síðan síðasta skýrsla kom út um vinnuna með 

þverfaglegu sjónarmiðin, sjálfbæra þróun, jafnrétti og sjónarmið réttinda barna og 

málefna ungmenna. Stefna Norrænu ráðherranefndarinnar um samþættingu 

sjálfbærrar þróunar, jafnréttis og sjórnarmiða réttinda barna og málefna ungmenna 

(hér eftir nefnt stefnan) tekur til allra sem vinna innan ráðherranefndarinnar eða undir 

henni. Stefnan kveður á um að sjálfbær þróun, jafnrétti og sjónarmið réttinda barna og 

málefna ungmenna skuli einkenna alla vinnu Norrænu ráðherranefndarinnar. 

Samþætting þessara sjónarmiða er forsenda þess að framtíðarsýninni um að 

Norðurlönd verði sjálfbærasta og samþættasta svæði heims árið 2030 verði náð. Með 

framkvæmdaáætlun þar sem lýst er vinnu Norrænu ráðherranefndarinnar að 

Framtíðarsýn okkar 2030 er í markmiði 11 meðal annars lögð áhersla á mikilvægi þess 

að veita börnum og ungmennum „[..] sterkari rödd og þátttöku í norrænu samstarfi og 

auka þekkingu þeirra á tungumáli og menningu nágrannalandanna.” Í 

framkvæmdaáætluninni segir einnig:  

 

“Börn og ungt fólk eru höfð í forgangi vegna þess að framtíðarsýnin verður ekki að 

veruleika nema með því að auka vellíðan barna og ungs fólks, veita þeim tækifæri til að 

nýta réttindi sín og hlusta á það sem þau hafa að segja. Norrænt samstarf mun auka 

samstarf við borgaralegt samfélag, einnig skipuleggja og framkvæma verkefni í 

samstarfi við börn og ungt fólk.“  

 

 

Þess vegna er í þessari skýrslu ekki aðeins gerð grein fyrir stöðu stefnumótunar fyrir 

börn og ungmenni heldur er einnig gerð grein fyrir með hvaða hætti ráðherranefndin 

hefur unnið með markmið sem snúa að börnum og ungu fólki í framtíðarsýninni og 

framkvæmdaáætluninni. Stefnan um samþættingu sjálfbærrar þróunar, jafnréttis og 

sjónarmiða réttinda barna og málefna ungmenna er einnig að vissu marki efni þessarar 

skýrslu. Í skýrslunni sem hér fer á eftir er fyrst og fremst gerð grein fyrir stöðu 

Feltkode ændret

Feltkode ændret

Feltkode ændret

https://www.norden.org/is/declaration/framtidarsyn-okkar-2030
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1474814/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1474814/FULLTEXT01.pdf
https://pub.norden.org/politiknord2020-707/#45302
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framkvæmdaáætlunarinnar og stefnunnar en gildistími þverfaglegu 

stefnumótunarinnar rennur út árið 2022. 

 

Samþætting sjónarmiða réttinda barna og málefna ungmenna í Norrænu 

ráðherranefndinni snýst um að setja sig inn í og skoða vandlega hvaða skoðanir ólík 

börn og ungmenni hafa til dæmis á ákvörðunum og verkefnum og hver áhrif þeirra eru 

á þau. Á flestum starfssviðum eru einhver málefni sem hafa áhrif á líf og aðstæður 

barna og ungmenna eða skipta þau máli. 

Skýrslan byggir á svörum við spurningalista. Alls hafa 16 fagsvið/málaflokkar svarað 

spurningalistanum, þar á meðal öll fagsvið hinna 11 ráðherranefnda[1] og tveir 

málaflokkar; Sjálfbær þróun og Alþjóðastarf. Fagsviðin sem heyra undir MR-FJLS 

hafa sent sameiginleg svör en fagsviðin Orkumál og atvinnulíf og Byggðaþróun  (sem 

heyra undir Norrænu ráðherranefndina um sjálfbæran hahvöxt - MR-VÆKST) hafa 

svarað hvort í sínu lagi. Spurningarnar á spurningalistanum og efni þeirra byggja á 

stefnunni um börn og ungmenni, framtíðarsýninni og framkvæmdaáætluninni ásamt 

bæklingnum sem gefinn var út til leiðsagnar við samþættinguna (Ert þú með réttu 

gleraugun? Stuðningur við að samþætta sjónarmið réttinda barna og málefna 

ungmenna í vinnu Norrænu ráðherranefndarinnar) og samþykktur var í 

ráðherranefndinni.  

 

2. Öll fagsvið skulu vinna með sjónarmið réttinda barna og málefna 

ungmenna 

Samþætta skal sjónarmið réttinda barna og málefna ungmenna á öllum fagsviðum og 

málaflokkum Norrænu ráðherranefndarinnar. Þau skulu einnig einkenna öll starfssvið 

ráðherranefndarinnar. Í kaflanum sem hér fer á eftir er lýst með hvaða hætti 

sjónarmiðin eru samþætt vinnu fagsviðanna, í hvaða vinnuferlum sjónarmiðin eru 

samþætt og í hve miklum mæli börn og ungmenni eru virkjuð í verkefni og starf 

ráðherranefndarinnar. Þetta verður lagt fram til samanburðar við fyrri tvær skýrslur 

um starf innan þessa málaflokks. 

 

 

2.1. Samþætting sjónarmiða réttinda barna og málefna ungmenna á 

fagsviðunum 

 

Markhópurinn börn og ungmenni á að vera í forgangi í vinnu ráðherranefndarinnar í 

samræmi við markmið stefnunnar (Börn og ungmenni á Norðurlöndum – þverfagleg 

stefna Norrænu ráðherranefndarinnar 2016–2022) og sýn ráðherranefndarinnar 

Framtíðarsýn okkar 2030. Ráðherranefndin skal samkvæmt markmiði 11 

í Framkvæmdaáætlun fyrir framtíðarsýn okkar 2030, veita börnum og ungmennum 

sterkari rödd í norrænu samstarfi. Hér eftir verður þetta nefnt stefnan, framtíðarsýnin 

og framkvæmdaáætlunin. Í þessum kafla verður leitast við að varpa ljósi á vinnuna að 

þessum markmiðum. Í því skyni fengu fagsvið og málaflokkar spurningar sem sneru að 

því hvort litið væri á börn og ungmenni sem forgangshóp innan viðkomandi fagsviðs 

og málaflokks en tilgangurinn var að fá yfirsýn yfir forgangsröðun 

ráðherranefndarinnar á aðstæðum barna og ungmenna.  

 

Feltkode ændret

Feltkode ændret

Feltkode ændret

Feltkode ændret

Feltkode ændret

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=da-dk&rs=da-dk&wopisrc=https%3A%2F%2Fnordenorg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjonsve_norden_org%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F194795499b1442da9e9782e42feccdd5&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=-4957&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F832688313%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fnordenorg-my.sharepoint.com%252Fpersonal%252Fjonsve_norden_org%252FDocuments%252FMicrosoft%2520Teams-chatfiler%252F21-00314-17%2520Dokumentmall%2520for%2520redeg%25C3%25B8relse%2520961333_1_0.docx%26fileId%3D19479549-9b14-42da-9e97-82e42feccdd5%26fileType%3Ddocx%26messageId%3D1622022275397%26ctx%3Dchiclet%26scenarioId%3D4957%26locale%3Dda-dk%26theme%3Ddefault%26version%3D21042101600%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1623073006418%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.p2p.chiclet&wdhostclicktime=1623073006325&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=99e81c06-58df-4176-b2e2-43bd23d1c7df&usid=99e81c06-58df-4176-b2e2-43bd23d1c7df&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=Glas%C3%B6gon&language=en&pid=diva2%3A933516&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-9758#sthash.dNAv4Hqr.dpbs
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=Glas%C3%B6gon&language=en&pid=diva2%3A933516&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-9758#sthash.dNAv4Hqr.dpbs
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=Glas%C3%B6gon&language=en&pid=diva2%3A933516&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-9758#sthash.dNAv4Hqr.dpbs
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A972269&dswid=3543
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A972269&dswid=3543
https://www.norden.org/da/vores-vision-2030
https://www.norden.org/is/upplysingar/framkvaemdaaaetlun-um-framtidarsyn-fyrir-arid-2030
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2.1.1 Markhópurinn börn og ungmenni er í forgangi á flestum fagsviðum 

 

Fagsvið og málaflokkar voru spurð með hvaða hætti væri litið á börn og ungmenni sem 

forgangsmarkhóp á þeirra fagsviði. Markmiðið með spurningunni var að veita yfirlit yfir  

forgang ráðherranefndarinnar á aðstæðum barna og ungmenna í daglegu starfi sínu.  

 
Mynd 1: Er markhópurinn börn og ungmenni í forgangi í vinnu 

fagsviðsins/málaflokksins? 

 

 Já Nei Annað 

2016/2017 8 4 3 

2018/2019 11 4  

2020/2021 12 4  

    

Þróun 18/19 – 

20/21 

+1 0  

Tafla 1: Yfirlit og þróun í: Er markhópurinn börn og ungmenni í forgangi í vinnu 

fagsviðsins/málaflokksins? 

 

Vegna tímabilsins 2020/2021 svöruðu 12 svarendur „Já“ og 4 svöruðu „Nei“. Í þessari 

skýrslu og þeirri næstu á undan var svarmöguleikinn „Annað“ ekki fyrir hendi. Sá 

möguleiki var aðeins fyrir hendi í skýrslunni 2016/2017 Ástæðan fyrir því að þessi 

svarmöguleiki var felldur út í skýrslu þessa árs skýrslu og þeirri næstu á undan var að 

erfitt er að draga nokkrar ályktanir af svarinu. Niðurstöðurnar sýna að samanborið við 

fyrri skýrslur líta fleiri fagsvið nú svo á að markhópnum börnum og ungmennum sé 

forgangsraðað. Um leið hefur fagsviðum sem ekki líta svo á að markhópurinn börn og 

ungmenni séu í forgangi fjölgað um eitt, úr fjórum í fimm, miðað við fyrri skýrslu. Þá 

hefur þeim fagsviðum og málaflokkum sem taka þátt fjölgað úr 15 í 16. Það er góður 

árangur að á 12 af 16 fagsviðum sé litið svo á að markhópurinn börn og ungmenni sé í 

forgangi. Sömuleiðis sýnir þróunin að aðgerðir í þessum málaflokki hafa verið efldar en 

einnig að enn eru tækifæri fyrir fleiri fagsvið að forgangsraða börnum og ungmennum.  
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2.2.1 Meirihluti málaflokka snertir börn og ungmenni að einhverju marki 

 

Forsenda þess að hægt sé að samþætta sjónarmið réttinda barna og málefna 

ungmenna er að tengsl þeirra við viðkomandi starfssvið séu greind. Slík greining skapar 

meðvitund um tengslin og áskoranirnar sem þeim fylgja. Þess vegna voru svarendur 

spurðir hvort þeir litu svo á að starfssvið ráðgjafanna tengdist aðstæðum barna og 

ungmenna og hvort tengsl málaflokksins við börn og ungmenni eða Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna hefðu verið greind. 

 
Mynd 2: Með hvaða hætti tengjast málefnin sem þitt fagsvið/málaflokkur vinnur að 

börnum og ungmennum. 

 

15 af 16 svarendum líta svo á að vinna þeirra hafi áhrif á/snerti börn og ungmenni en 

aðeins eitt fagsvið/málaflokkur átti í erfiðleikum með að koma auga á með hvaða 

hætti málaflokkurinn tengdist aðstæðum barna og ungmenna. Enginn svarendanna 

merkti við „Annað“. Þetta er jákvæð þróun miðað við fyrri skýrslur. Í samanburði við 

fyrri skýrslur fjölgar þeim um þrjá sem líta svo á að málefnin sem viðkomandi vinnur 

með snerti börn og ungmenni, úr 13 í 15. 

 

Síðan höldum við áfram og spyrjum hvort fagsvið/málaflokkar hafi rannsakað með 

hvaða hætti vinna þeirra snerti börn og ungmenni. 
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Mynd 3: Hafið þið einhvern tíma greint eða rannsakað með hvaða hætti 

fagsvið/málaflokkur ykkar tengist börnum og ungmennum eða Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna? 

 

5 af 16 (samanborið við 3 af 15 á tímabilinu 2018/2019) hafa greint eða rannsakað með 

hvaða hætti vinna þeirra tengist börnum og ungmennum eða Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. Við þetta verður að bæta að á ákveðnum fagsviðuð er litið svo á 

að viðkomandi fagsvið hafi augljósa tengingu við aðstæður barna og ungmenna og því 

ekki talið að þörf sé á slíkri greiningu.  Félags- og heilbrigðissvið og Menntasvið eru 

dæmi um slík fagsvið. Á þessum fagsviðum eru börn og ungmenni sjálfgefinn 

markhópur starfseminnar. Önnur ástæða þess að fagsvið hafa ekki gert greiningu sem 

þessa er að ekki hefur áður verið boðinn markviss stuðningur og aðstoð við að vinna 

slíka greiningu. Slíkur stuðningur hefur þróast síðustu ár með tækifærum til þjálfunar 

innanhúss á sviði réttinda barna og áhrifa og þátttöku ungmenna.  Sú vinna verður 

þróuð áfram næstu árin með áframhaldandi þjálfun innanhúss, stafrænum 

námskeiðum og ráðgjöf eftir þörfum um sjónarmið réttinda barna og málefna 

ungmenna. Á grundvelli þessara niðurstaðna og sem tækifæri til þróunar mætti skoða 

hvort veita ætti fagsviðum sem þess óska stuðning til þess að vinna fyrstu greiningu 

sína á áhrifum starfseminnar á börn.  

 

Niðurstaðan sýnir að Norræna ráðherranefndin sem stofnun hefur frá 2016 verið afar 

meðvituð um með hvaða hætti vinna hennar hefur áhrif á/tengist börnum og 

ungmennum. Frá fyrstu skýrslunni 2016/2017 hefur tekist að vinna að mikilvægum og 

jákvæðum framförum. Skýrsla þessa árs sýnir að næstum öll fagsvið sem taka þátt eru 

meðvituð um tengsl við málefni sem tengjast börnum og ungmennum. Þetta getur 

virst mótsagnakennt sé litið til þess að tiltölulega fá fagsvið og málaflokkar hafa gert 

greiningu á snertiflötum vinnu sinnar við börn og ungmenni. Það má túlka sem þörf á 

færniþróun og ráðgjöf um hvernig hægt sé að greina þetta. Til skoðunar er hvort 

staðan sé sú að því betri þekking sem fyrir hendi er á áhrifum vinnunnar á börn og 

ungmenni því áhrifaríkari verði aðgerðirnar. Auk þess má túlka fjölgun svarenda sem 
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ekki hafa greint tengslin á þann veg að hún komi til vegna  aukinnar þátttöku í 

skýrslunni miðað við fyrri ár.  

 

2.2 Innleiðing sjónarmiða réttinda barna og málefna ungmenna á 

fagsviðunum 

Hér að framan hefur verið dregin sú ályktun að meirihluti fagsviðanna forgangsraði 

börnum og ungmennum í vinnu sinni. Hér á eftir verður farið nánar yfir það í hvaða 

vinnuferlum á sviði sjónarmiða réttinda barna og málefna ungmenna börn og 

ungmenni taka þátt og hversu mikil þátttaka þeirra er í framkvæmd á starfi 

fagsviðanna. 

 

2.2.1 Samþætting sjónarmiða réttinda barna og málefna ungmenna hefur 

aukist í öllum stefnumótunarferlum 

 

Fagsviðin hafa svarað því í hvaða stefnumótunarferlum sjónarmið réttinda barna og 

málefna ungmenna eru samþætt. 

 

 
Mynd 4: Í hvaða vinnuferla samþættið þið sjónarmið réttinda barna og málefna 

ungmenna? 
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Tafla 2: Yfirlit og þróun í: Í hvaða vinnuferla samþættið þið sjónarmið réttinda barna og 

málefna ungmenna? 

Myndin og taflan sýna blandaða þróun samþættingar sjónarmiða réttinda barna og 

málefna ungmenna í öllum ferlum í vinnu ráðherranefndarinnar. Samþætting eykst í 

tveimur vinnuferlum af sjö; stjórnun utanaðkomandi aðila og framsetningu 

samstarfsáætlana. Þessum ferlum hefur fjölgað annars vegar um einn og hins vegar 

þrjá. Í hinum ferlunum hefur fækkað um einn til þrjá. Sömuleiðis var í skýrslu þessa 

tímabils bætt við svarmöguleikanum „aðrir ferlar“ og svöruðu fimm fagsvið að þau 

samþættu sjónarmið réttinda barna og málefna ungmenna í öðrum ferlum en þeim 

sem nefndir voru. Nokkur fagsvið skýra svör sín nánar og bæta við að sérstök áhersla 

sé lögð á börn og ungmenni við mat á verkefnum og aðgerðum. Tvö fagsvið bæta því 

við að samþætting barna og ungmenna eigi sér einnig stað þegar tilnefnt er í 

sérfræðingahópa, stjórnir og vinnuhópa með því að tilnefna fulltrúa ungs fólks.  

Hér verður að hafa í huga að skoða þarf þróunina í ljósi lotuskiptingarinnar í starfi 

Norðurlandaráðs, milli fagsviða og ára. Því ber að skoða sveiflur í fjölda verkefna í ljósi 

innri verkferla, verkefna og aðgerða sem hefjast á mismunandi tímum í þessum lotum. 

Sömuleiðis verður að horfa til þeirra ólíku aðila sem móta þróunina. Fjölgun þeirra sem 

virkja börn og ungmenni í vinnuferla sem tengjast stjórnun utanaðkomandi aðila er til 
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marks um almenna samþættingu barna og ungmenna til lengri tíma en hönnun 

einstakra verkefna eða aðgerða eru fremur stakir viðburðir.  

Myndin sýnir einnig ýmis svið þar sem meirihluti fagsviða og málaflokka hafa ekki 

samþætt sjónarmið réttinda barna og málefna ungmenna. Einkum er um að ræða 1) 

fjárhagsáætlunarferli, 2) stjórnun utanaðkomandi aðila, 3) eftirfylgd og mat á 

stjórnunarskjölum og 4) ákvarðanir eða framsetning greinargerða. Ástæður þessarar 

þróunar verða einig að skoðast í ljósi hugleiðinga í kaflanum á undan.  

Í framtíðinni ætti að miða vinnuna að því að samþætta börn og ungmenni í vinnuferlum 

ráðherranefndarinnar við að auka aðgengi að stuðningi við þá vinnuferla sem hafa 

reynst áskorun fyrir fagsviðin. Mælt er með forgangsmeðferð þar sem skilgreint er 

hvernig forgangsraðað er í mismunandi vinnuferlum.  

2.2.2 Börn og ungmenni eru virkjuð í mismiklun mæli í verkefni  

Ein leiðin til þess að samþætta sjónarmið réttinda barna og málefna ungmenna er að 

virkja börnin og ungmennin sjálf. Svarendum var falið að fylla út fjölda verkefna á 

mismunandi þrepum, sbr. þátttökustigann (Mynd 5), sem sýnir þrep þátttökunnar og 

þau áhrif sem börn og ungmenni hafa haft á ýmsa starfsemi fagsviðsins/málaflokksins.  

 

Delaktighetstrappan  
Antal 

projekt 

 

Hög 

delaktighet  

Barn och unga bestämmer och genomför projekt, delar av en konferens, 

workshop eller ett möte  

 

 

Klicka 

eller tryck 

här för att 

ange text. 

 Sektorn har tillsatt en representativ rådgivande barn - och/eller 

ungdomsgrupp som kan konsulteras i olika frågor eller arbetar med 

de existerande grupper/organisationer som finns på nordisk, 

nationell eller lokal nivå  

Klicka 

eller tryck 

här för att 

ange text. 

 Sektorn frågar olika barn och unga direkt. T.ex. i 

åldersanpassade fokusgrupper, aktiviteter, enkäter, intervjuer 

eller sociala medier  

 

Klicka 

eller tryck 

här för att 

ange text. 

 Sektorn frågar organisationer som arbetar med barn 

och ungas olika levnadsvillkor eller experter på barn 

och ungas perspektiv i olika frågor  

 

Klicka 

eller tryck 

här för att 

ange text. 

 Sektorn skaffar sig kunskap om barn och ungas 

varierande perspektiv i befintlig forskning eller i 

annan form av dokumentation  

Klicka 

eller tryck 

här för att 

ange text. 

 I sektorn diskuteras hur olika grupper av 

barn och unga kan tänkas påverkas av era 

beslut 

 

Klicka 

eller tryck 

här för att 

ange text. 

 

Låg delaktighet  

Barn och unga har ingen 

delaktighet eller inflytande i 

sektorns verksamhet  

 

Klicka 

eller tryck 

här för att 

ange text. 
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Mynd 5: Þátttökustiginn 

Svör fagsviða/málaflokka skiptast með eftirfarandi hætti:  

Þrep 1 (lítil 

þátttaka) 

2 3 4 5 6 7 (mikil 

þátttaka) 

Fjöldi 18 13 25 14 178* 5 25** 

Tafla 3: Yfirlit: Þátttökustiginn 

* 166 af 178 heyra undir Nordplus-áætlunina. Önnur fagsvið eru 12. 

** 23 af 25 hljóta fjárhagsstuðning frá einu og sama fagsviðinu. Önnur fagsvið eru 2.  

Miðað við skiptinguna hér að ofan kemur í ljós að mikil dreifing er á þátttöku barna og  

ungmenna á mismunandi þrep í vinnu ráðherranefndarinnar. Þátttaka á þrepi fimm er 

augljóst frávik frá hinni almennu tilhneigingu. Taka verður fram að 166 af 178 

verkefnum á því þátttökuþrepi eru á einu fagsviði, þ.e. Mennta- og rannsóknarsviði. 

Stór hluti þeirrar starfsemi sem virkjar ungmenni er unnin gegnum Nordplus-

áætlunina (einkum Nordplus Junior). Mat fagsviðsins er að fjöldi þátttakenda í þessum 

verkefnum sé um 12.700. 

Til að draga upp heildarmynd af þátttöku barna og ungmenna á öðrum fagsviðum og 

málaflokkum en Mennta- og rannsóknarsviði sýnir myndin hér að neðan hvernig þau 

svöruðu spurningunni um þátttökuþrep (mynd 6). 

 

Mynd 6: Þátttaka og áhrif á börn og ungmenni 

Á myndinni hér að ofan sést að þátttaka barna og ungmenna í vinnu 

ráðherranefndarinnar er lítil (2 og 3) eða engin (1). 47 af 80 verkefnum annarra fagsviða 

flokkast á þessi þrjú neðstu þátttökuþrep. Umtalsverður munur er þó á engri þátttöku 

og þrepi 2 og 3 sem standa annars vegar fyrir að rætt sé á viðkomandi fagsviði hvernig 

áhrif viðkomandi starfsemi kann að hafa á börn og ungmenni og hins vegar að gagna 
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sé aflað um ólík sjónarmið barna og ungmenna gagnvart verkefninu. Þá vekur athygli 

að í um 1/3 viðfangsefna fagsviðanna taka börn þátt eða hafa áhrif samkvæmt þrepi 4 

og 5. Þessi þrep sýna virka þátttöku barna og ungmenna í viðkomandi starfi. Þátttöku 

sérfræðinga úr hópi barna og ungmenna eða samtaka þeirra eða beint samband við 

þau, til dæmis gegnum spurningalista eða samsfélagsmiðla. 

Almennt er hægt að draga þá ályktun að aðild og þátttaka barna og ungmenna sé 

fremur lítil í meirihluta starfs fagsviðanna og málaflokkanna. Í meirihluta 

viðfangsefnanna er sjónarmiða barna leitað gegnum sérfræðinga, samráð v ið samtök 

sérfræðinga eða umræður um áhrif barna og ungmenna. Á ákveðnum fagsviðum tekst 

betur en öðrum að virkja börn og ungmenni, meðal annars á Heilbrigðis- og 

félagsmálasviði, Mennta- og rannsóknarsviði, Sjálfbærri þróun og FJLS (fiskveiðar og 

fiskeldi, landbúnaður, matvæli og skógrækt). 

Hafa verður í huga að mikil áhrif barna og ungmenna skipta ekki endilega máli í allri 

starfseminni. Oft er skynsamlegast að meta hversu mikil aðild er fullnægjandi í hverju 

og einu verkefni. Þumalfingurreglan er að því meiri áhrif sem viðkomandi starf hefur á 

börn ungmenni því meiri ætti aðild þeirra að vera að viðkomandi starfi. En þar sem eitt 

meginmarkmiða ráðherranefndarinnar með hinni þverfaglegu stefnu er að samþætta 

sjónarmið réttinda barna og málefna ungmenna í meira mæli í vinnu sinni og þar með 

að draga fram og taka tillit til skoðana barna og ungmenna þá skiptir miklu máli fyrir 

ráðherranefndina í heild að í framtíðinni sé á öllum fagsviðum að minnsta kosti rætt 

hver áhrif ákvarðana þeirra gætu verið á börn og ungmenni. Auk þess skiptir máli að 

þau fagsvið sem hafa virkjað börn og ungmenni í verkefnum sínum áður, auki aðkomu 

þeirra að starfsemi sinni í framtíðinni. 

2.2.3 Vinna fagsviða að markmiði 11 í framkvæmdaáætluninni, „börn og ungt 

fólk, sterkari rödd og aukin aðild að norrænu samstarfi“ 

Í kaflanum sem hér fer á eftir er lýst vinnu fagsviða/málaflokka að markmiði 11 í 

Framkvæmdaáætlun fyrir Framtíðarsýn okkar 2030 „börn og ungt fólk, sterkari rödd 

og aukin aðild að norrænu samstarfi“. Fagsvið og málaflokkar voru spurð hvernig unnið 

hefði verið með markmið 11 í framkvæmdaáætluninni á árunum 2020 og 2021. Nokkur 

fagsvið og málaflokkar hafa tekið virkan þátt með starfi sem beinist að því að auka 

aðild barna og ungmenna og styrkja rödd þeirra í norrænu samstarfi.  

2.2.3.1 Alþjóðasamstarf 

Sérstök áhersla hefur verið lögð á áhrif og rödd barna og ungmenna á sviði 

alþjóðasamstarfs. Þetta hefur meðal annars verið gert í samstarfi við skrifstofur 

ráðherranefndarinnar í Eistlandi, Lettlandi og Litháen, gegnum starfsáætlanir þeirra. 

Þannig var þessi áhersla samþætt allri vinnu á skrifstofunum. Þá hefur einnig verið 

aukin áhersla á markmið 11 í áætlununum: “The Open Call and Civil Society & Human 

Rights Initiative for Nordic- Russian co-operation" og “Nordic Council of Ministers’ 

funding programme for NGO co-operation in the Baltic Sea Region”. Þessi verkefni veita 

styrki til samstarfs milli norrænna og rússneskra aðila og félagasamtaka á 
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Eystrasaltssvæðinu. Hér er áhersla á framlag barna og ungmenna eitt (af fleiri) 

hæfniviðmiðum sem notuð eru við val á verkefnum í áætlununum tveimur.  

 

2.2.3.2 Matvæla-, ræktunar-, landbúnaðar- og skógræktarsvið (FJLS) 

Á fagsviði FJLS er unnið með markmið 11 í framkvæmdaáætluninni á ýmsan hátt og á 

ýmsum þrepum. Fyrst og fremst má nefna stjórnarsetu fulltrúa ungs fólks hjá 

Samnorrænum skógarannsóknum ásamt því að leggja til að tilnefndur verði fulltrúi 

ungs fólks í norræna nefnd um landbúnaðar- og matvælarannsóknir (NKJ). Þannig 

munu áhrif barna og ungmenna á Norðurlöndum aukast og þau geta haft áhrif á vinnu 

nefndarinnar og málaflokksins. Annað verkefni er að sjónarmið barna og ungmenna sé 

liður í tveimur framkvæmdaáætlunum, Lífhagkerfi sem hreyfiafl hagvaxtar og Holl 

matvælakerfi. Það tryggir að sjónarmið barna og ungmenna komi fram og sé  sýnilegt 

í tengslum við þessi vísindalegu verkefni. Þriðja verkefnið á sviði FJLS er skipulag 

markvissra aðgerða með ungu matreiðslufólki á Norðurlöndum.  

2.2.3.3 Menningarsvið 

Á Menningarsviði eru áhrif barna og ungmenna mikil, meðal annars í 

samstarfsáætluninni „LISTIR OG MENNING – DRIFKRAFTUR SJÁLFBÆRRAR 

ÞRÓUNAR Á NORÐURLÖNDUM“. Áhersla á aðild barna og ungmenna og þátttöku 

þeirra er mikilvægur þáttur í áætluninni: „Börn og ungmenni eru mikilvægir frumkvöðlar 

en einnig þátttakendur, meðhöfundar og markhópur.“ Undir forgangsmálefninu „Græn 

Norðurlönd“ stendur: „Borgaralegt samfélag á Norðurlöndum og einkum börn og ungt 

fólk verða því virkir breytingarvaldar í grænum breytingum á menningargeira á 

Norðurlöndum.“ Undir málaflokknum félagslega sjálfbær Norðurlönd segir: „Áhersla er 

lögð á börn og ungmenni sem frumkvöðla, þátttakendur, meðhöfunda og markhóp. 

Öflugri aðgerðir í þágu menningar- og tungumálaskilnings barna og ungs fólks á 

Norðurlöndum skapa samkennd, traust og lifandi samfélög.“ og að MR-K skuli „Styðja 

inngildandi menningar- og listalíf sem er aðgengilegt öllum og þar sem börn og 

ungmenni geta átt frumkvæði og verið flytjendur, meðhöfundar eða þátttakendur“. 

MR-K hefur aukið framlög til menningar og tungumálaskilnings barna og ungmenna á 

Norðurlöndum (2021-2024) og er þetta liður í aðgerðaáætlun Norrænu 

ráðherranefndarinnar. 

Auk þess vinna allar norrænu menningarstofnanirnar að menningu og aðild barna með 

markvissum hætti. Dæmi um þetta er verkefni Norræna hússins í Reykjavík „Sáum, 

sjáum og smökkum – grænmeti á Norðurlöndum“. Kynningarefni vegna verkefnisins var 

unnið með aðkomu barna og ungmenna að kynningunum sjálfum og matargerð með 

börnum. 

2.2.3.4 Jafnréttissvið 

Á Jafnréttissviði hefur verið lögð áhersla á þátttöku og rödd barna og ungmenna í 

tengslum við tiltekna viðburði, bæði við undirbúning og á viðburðunum sjálfum. Einn 

þessara viðburða var hliðarviðburður fagsviðsins á þingi Kvennanefndar Sameinuðu 

þjóðanna 2021. Þar tóku ungmennafulltrúar frá Noregi og Finnlandi þátt í 
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pallborðsumræðum um vald, áhrif og forystu, jafnfætis norrænu 

jafnréttismálaráðherrunum. Annað dæmi tengist kortlagningu og greiningu á LGBT-

sviðinu á Norðurlöndum. Þar var haft samráð við ungmennahreyfingar og áhersla lögð 

á sjónarmið þeirra í niðurstöðum kortlagningarinnar. Á norrænu 

hinseginumræðufundaröðinni (prideturné) sem fór fram haustið 2020 var einnig lögð 

sérstök áhersla á þátttöku ungs fólk og ungmennahreyfinga í viðburðum á 

hinsegindögum og gleðigöngum á Norðurlöndum. 

2.2.3.5 Menntasvið 

Mennta- og rannsóknarsvið hefur auk þess að samþætta almennt sjónarmið réttinda 

barna og málefna ungmenna í vinnu sinni einnig lagt sérstaka áherslu á börn og 

ungmenni í verkefni sínu til fjögurra ára, Menntun fyrir sjálfbæra þróun, en það heyrir 

undir verkefnið Sjálfbær lífsstíll. Auk þess lét sviðið, í tengslum við endurskoðun 

norrænu tungumálayfirlýsingarinnar, gera spurningakönnun meðal ungs fólks um 

tungumálaþekkingu þess og viðhorf til tungumáls og menningar á Norðurlöndum. 

Hlekkur á skýrsluna „Er sameiginlegur málskilningur á Norðurlöndum?“ 

2.2.3.6 Sjálfbær þróun  

Í málaflokknum Sjálfbær þróun er sérstök áhersla lögð á aðkomu almennings og barna 

og ungmenna. Það birtist í markmiði 4 í norrænu samstarfsáætluninni um sjálfbæra 

þróun. Það markmið kveður á um öfluga þátttöku ungmenna í norrænu samstarfsneti 

almennings vegna Framtíðarsýnar okkar 2030, framkvæmd verkefnis um sjálfbæran 

lífsstíl með áherslu á ungt fólk og setu tveggja fulltrúa ungmenna í norræna 

sérfræðingahópnum um sjálfbæra þróun (studd af samstarfsneti ungmenna um 

sjálfbæra þróun). 

2.2.3.7 Félags- og heilbrigðissvið 

Á Félags- og heilbrigðissviði hafa sjónarmið barna og ungmenna fengið aukið vægi 

innan Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar (NVC) sem er stofnun sviðsins og sömuleiðis 

í skipulagningu og framkvæmd verkefna. Málefni barna og ungmenna eru nú sérstakt 

starfssvið hjá NVC. Sjónarmið réttinda barna og málefna ungmenna var samþætt í 

gegnum nýtt líkan sem þróað var sérstaklega til dæmis við skipulagningu og 

framkvæmd athafnar í tilefni 30 ára afmælis Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

útlistun fjögurra ára verkefnis um rétt barna og ungmenna til þess að á þau sé hlustað 

- Áhrif kórónuveirukreppunnar á börn og ungmenni á Norðurlöndum og í samstarfi um 

málefni fatlaðs fólks. Verkefnin styðja öll Framtíðarsýn okkar fyrir 2030 og 

framkvæmdaáætlun um hana, sérstaklega markmið 11.  

2.2.3.8 Byggðamál 

Sjónarmið barna og ungmenna verða samþætt í mörgum verkefnum sem heyra undir 

framkvæmdaætlun um byggðamál 2021-2024.  Til dæmis verða í verkefninu Regional 

implications of remote work meðal annars skoðaðar afleiðingar fjarvinnu fyrir fólk sem 

er nýtt á vinnumarkaði. Fagsviðið mun undir yfirskriftinni Græn borgarþróun með 
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þátttöku allra meðal annars skoða hvernig taka megi tillit til sjónarmiða barna og 

ungmenna í skipulagi og borgarþróun. 

2.2.4 Verkefni og aðgerðir framkvæmd fyrir, með og af börnum og ungmennum 

Áhrif þess í hversu ríkum mæli sjónarmið réttinda barna og málefna ungmenna eru til 

staðar má meðal annars sjá í ákvörðunum sem teknar eru og starfsemi eða verkefnum 

sem unnin eru á sviðinu. Tilkynnt var um 77 mismunandi verkefni (samanborið við 79 í 

fyrri skýrslu) frá fagsviðunum en mun fleiri verkefni fyrir börn og ungmenni eru þó 

unnin innan ráðherranefndarinnar. Í sumum þessara verkefna felst fjölbreytt starfsemi 

og verkefni. Börn og ungmenni eiga sjálf aðild að mörgum verkefnanna annað hvort 

sem þátttakendur eða virkir aðilar að vinnuferlum. Myndin hér að neðan sýnir að starf, 

verkefni og aðgerðir Norrænu ráðherranefndarinnar hafa fyrst og fremst verið fyrir og 

með börnum og ungmennum. Einnig sést að svigrúm er til þess að auka ábyrgð barna 

og ungmenna sjálfra í framkvæmd verkefna og/eða öðrum aðgerðum. Taka skal fram 

að það fer eftir eðli verkefnanna hversu mikil þátttaka á við.  

 

 
 

Hér að neðan er að finna dæmi um verkefni sem unnin eru fyrir, með og af börnum og 

ungmennum á árunum 2020 og 2021. Nákvæmari lista yfir verkefni sem er lokið og 

yfirstandandi verkefni er að finna í fylgiskjali 1. 

 

Fyrir börn og ungmenni: 

• Verkefninu „Börn og lestur í austri, vestri, norðri og suðri“ er stýrt af Norræna 

húsinu í Reykjavík og heyrir undir Menningarsvið. Í verkefninu Börn og lestur í 

austri, vestri, norðri og suðri sameinar menningarfélagið Korpilombolo 

samstarfsaðila frá Kólumbíu, Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð í þeim tilgangi 

að miðla barnabókmenntum milli landa og menningarsvæða. Í verkefninu eru 

kynntir höfundar frá ýmsum heimshornum með ólíkan menningarbakgrunn.   
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• Norska formennskuverkefnið „Nordisk 0-24“ á Mennta- og rannsóknarsviði: 

Þverfaglegt samstarf um börn og ungmenni í viðkvæmri stöðu á 

Norðurlöndum.  Markmið verkefnisins hefur verið að stuðla að miðlun reynslu 

og þekkingar á ýmsum stjórnsýslustigum og fagsviðum á því hvert best er að 

beina aðgerðum og þróa samræmda og góða opinbera þjónustu fyrir börn og 

ungmenni sem standa höllum fæti. 

• Farið er að samþætta réttindi barna og málefni ungmenna í samstarfi um 

málefni fatlaðs fólks á Félags- og heilbrigðissviði í samræmi við líkan sem var 

hannað innan ramma aðgerðaáætlunar fyrir norrænt samstarf um fötlun 2018-

2022, verkefni 1.3. Norræna embættismannanefndin um félags- og 

heilbrigðismál, EK-S, (gegnum grunnfjárveitingu til Norrænu 

velferðarmiðstöðvarinnar) og NORDBUK fjármögnuðu þessa vinnu. 

Líkanið/verklagsreglurnar byggja á Barnasáttmálanum, Samningnum um 

réttindi fatlaðs fólks og Heimsmarkmiðum SÞ. Byggt er á því að „sjónarmiðin 

séu samþætt“ og að ungt fólk með fötlun taki virkan þátt. Líkanið er hannað í 

samstarfi við fulltrúa ungs fólks með fötlun. 

• Á Vinnumálasviði stuðlar ungmennaskiptaáætlunin Nordjobb að því að auka 

hreyfanleika ungmenna á norrænum vinnumarkaði og bæta þekkingu þeirra á 

tungumáli og menningu á Norðurlöndum. Nordjobb miðlar fyrst og fremst 

árstíðabundnum störfum ásamt húsnæði á staðnum og einnig menningar- og 

tómstundadagskrá fyrir ungt fólk á aldrinum 18 til 30 ára. 

• Í tengslum við formennsku Danmerkur í Norrænu ráðherranefndinni 2020 hélt 

mennta- og rannsóknaráðuneytið vefþing um líðan ungs fólks (með áherslu á 

framhaldsmenntun). Vefþingið varð til í nánu samstarfi við Danske 

Studerendes Fællesråd (sem leiddi samhæfingu við norræn systursamtök sín). 

Í tengslum við vefþingið undirbjó námsfólkið spurningar sem það lagði fyrir 

alþjóðlega sérfræðinga um líðan og nám.  

 

Með börnum og ungmennum: 

• „Leikur fræðir börn um uppruna matar“ er verkefni á Fiskveiða- og fiskeldis-, 

landbúnaðar-, matvæla- og skógræktarsviði, FJLS. NordGen hefur hafið tilraun 

á sviði ræktunar í samstarfi við starfsfólk og börn á leikskólanum Hamilton í 

Helsingborg. Saman leggjum við áherslu á og kennum hvert öðru hvernig leið 

matarins liggur frá jörðu á borð og um mikilvægi erfðafræðilegrar margbreytni 

frá sjónarhóli barna. 

• „Prideturné 2020“: Haustið 2020 efndu Norðurlönd í brennidepli til 

umræðufundaraðar þar sem sjónum var beint að réttindum og tækifærum 

LGBTI-fólks í daglegu lífi. Alls voru haldnir átta umræðufundir um mismunandi 

málefni sem öll tengdust ýmsum áskorunum sem LGBTI-fólk stendur frammi 

fyrir frá degi til dags. Markmið umræðufundaraðarinnar var einnig að búa til 

samstarfsnet samtaka og stofnana, fagfólks og aðgerðasinna, ungs fólks og 

eldra, sem starfar á sviði LGBTI Norðurlöndum. Sex af umræðufundunum átta 

voru haldnir með þátttakendum á staðnum en tveir voru stafrænir. Auk þess 

tengdust umræðufundirnir fjórum sinnum hinseginhátíð á þeim stað sem um 

ræddi, á Åland pride í Mariehamn, Helsinki pride, Umepride í Umeå og á 

kvikmyndahátíðinni MIX Copenhagen. 
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• Í árslok 2020 og fram í ársbyrjun 2021 var unnið að tilnefningu fulltrúa 

ungmenna í norræna sérfræðingahópinn um sjálfbæra þróun. Norræn 

ungmennasamtök tóku þátt í vinnuferlinu til þess að koma á framfæri 

sjónarmiðum sínum um fyrirhugað ferli og fyrirkomulag tilnefninga fulltrúa 

ungmenna. Í tengslum við þetta var einnig komið á fót norrænu tengslaneti 

ungmenna fyrir sjálfbæra þróun en markmið þess er að styðja við bakið á 

fulltrúum ungmenna í sérfræðingahópnum. 

Af börnum og ungmennum: 

• Í lok árs 2020 stóð ReGeneration 2030 fyrir þriðja árlega leiðtogafundi 

ungmenna með fjárhagslegum stuðningi Norrænu ráðherranefndarinnar. 

ReGeneration 2030 leiðir saman ungmenni alls staðar að á Norðurlöndum og 

frá Eystrasaltssvæðinu til þess að hvetja til virkrar þátttöku og umræðna um 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Leiðtogafundurinn var undirbúinn og 

skipulagður að fullu af ungmennum fyrir ungmenni á aldrinum 15-29 ára. 

• Í Norræna húsinu í Reykjavík er mikill áhugi á að vinna með börnum og 

ungmennum að verkefnum þeirra. Í júní héldum við í Atrium sýningu hóps 

ungmenna sem hefur verið virkur í verkefninu Föstudagar fyrir framtíðina. 

Ungmennin hafa vakið athygli á umhverfisvanda og krafist tafarlausra 

aðgerða. Þau hafa staðið fyrir loftslagsverkfalli á Austurvelli og skorað á aðra 

að taka þátt. 

• Danska formennskuverkefnið á Mennta- og rannsóknarsviði „Norræn 

ungmenni í sjálfbæru félagsstarfi“:  Verkefnið styður norrænt samstarfsnet 

ungmenna, stofnun nýrra samstarfsvettvanga og samtal milli ungs fólks á 

Norðurlöndum með því að standa að umræðufundum með ungmennum 

(þjálfun ungmenna) og leggja til sjóð sem ungt fólk getur nýtt til þess að standa 

sjálft að alls kyns sameiginlegu starfi á Norðurlöndum. Ekki var hægt að halda 

viðburði með þátttakendum á staðnum vegna covid-19 árið 2020. 

• Haldið var Norrænt barnaþing undir formennsku Dana í tilefni 30 ára afmæli 

barnasáttmála SÞ í janúar 2020. Barnaþingið var skipulagt af og með börnum í 

samstarfi við Unicef, Norrænu ráðherranefndina, danska félagsmála- og 

innanríkisráðuneytið og danska barnaráðið. 65 börn og 60 fullorðin frá öllum 

Norðurlöndum tóku þátt í þinginu. Meginmarkmiðið var að vekja athygli á rétti 

barna til að láta skoðanir sínar í ljós (12. grein Barnasáttmála SÞ) og að styðja 

við framlag barna til  vinnu Norrænu ráðherranefndarinnar að því að koma á 

fót nýjum vettvangi og möguleikum fyrir samráð og þátttöku. Á Barnaþinginu 

lögðu sendifulltrúar barnanna fram Fejl! Bogmærke er ikke defineret.Villa! 

Bókamerkið er ekki skilgreint. með eftirfarandi meginatriðum: 

o Öll börn og ungmenni á Norðurlöndum eiga að þekkja Barnasáttmála 

SÞ og réttindi sín; 

o Öll börn og ungmenni á Norðurlöndum eiga að hafa rödd og vera 

raunverulegir þátttakendur í öllum ákvörðunum sem hafa áhrif á þau; 

o Öll börn og ungmenni á Norðurlöndum eiga að vera þátttakendur í 

samfélagi sem skiptir þau máli þannig að við getum í sameingu komið 

í veg fyrir einmanaleika.  
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3 Eigin vinna NORDBUK  

 

NORDBUK er vinnuhópur sem heyrir undir norrænu samstarfsráðherrana (MR-SAM) 

og er skipaður fulltrúum ráðuneyta/stjórnvalda og fulltrúum ungmenna á 

Norðurlöndunum. Hlutverk NORDBUK er að safna og miðla þekkingu á aðstæðum 

barna og ungmenna á Norðurlöndum, stuðla að samþættingu sjónarmiða réttinda 

barna og málefna ungmenna í Norrænu ráðherranefndinni og styðja frumkvæði og 

þátttöku barna og ungmenna sjálfra. MR-SAM samþykkti árið 2016 þverfaglega 

stefnu fyrir börn og ungmenni í Norrænu ráðherranefndinni, NMR.  Stefnumótunin og 

markmið 11 í aðgerðaráætlun Norrænu ráðherranefndarinnar vegna Framtíðarsýnar 

okkar 2030 mynda rammann fyrir vinnu verkefna Norrænu ráðherranefndarinnar sem 

unnin eru fyrir með og af börnum. Fram til ársins 2024 skal Norræna ráðherranefndin 

veita borgaralegu samfélagi á Norðurlöndum, einkum börnum og ungu fólki, sterkari 

rödd og aðild að norrænu samstarfi og auka þekkingu á tungumálum og menningu 

frændþjóðanna. Í stefnu ráðherranefndarinnar um samþættingu sjálfbærrar þróunar 

og sjónarmiða réttinda barna og málefna ungmenna er staðfest að þessi tvö 

þverfaglegu sjónarmið skulu höfð til hliðsjónar í allri vinnu Norrænu 

ráðherranefndarinnar sem þýðir í reynd að taka skal mið af þeim á öllum stigum 

undirbúnings, ákvarðanatöku, framkvæmdar og mats á starfsemi.   

 

Með þessi markmið skal vinna í allri starfsemi Norrænu ráðherranefndarinnar en 

Norræna barna- og ungmennanefndin (NORDBUK) ber einnig sérstaka ábyrgð bæði á 

því að fylgja stefnunni eftir og innleiða framkvæmdaáætlunina, auk þess að 

framkvæma sjálf aðgerðir sem byggðar eru á stefnunni, til dæmis vinnu við verkefni, 

aðgerðir og starf innan stefnumótunarsviðs framkvæmdaáætlunarinnar. Í þessum 

viðauka er eigin vinnu NORDBUK á árunum 2020-2021 því lýst.  

 

3.1 Styrking innri aðgerða fyrir börn og ungmenni  

Samþætting sjónarmiða réttinda barna og málefna ungmenna í vinnu Norrænu 

ráðherranefndarinnar gerist ekki af sjálfu sér. Hún krefst stuðnings og þróunar á 

hæfni og þekkingu á því hvers vegna, í hvaða verkefni og hvernig er hægt og á að 

virkja ungmenni. Þess vegna er sérlega mikilvægt að starfsfólk norræns samstarfs búi 

yfir nauðsynlegri þekkingu og hæfni til þess að leysa þetta verkefni. Með því að 

styrkja hæfni á sviði réttinda barna og málefna ungmenna innanhúss tekur Norræna 

ráðherranefndin þátt í því að styrkja rödd barna og ungmenna á Norðurlöndum og 

veita þeim rými.  

 

3.1.1 Menntun innanhúss: „Lærum um sjónarmið réttinda barna og málefna 

ungmenna“  

 

Á grundvelli stefnunnar „Börn og ungmenni á Norðurlöndum – þverfagleg stefna 

Norrænu ráðherranefndarinnar 2016-2022“ samþykkti NORDBUK árið 2018 að 

fjármagna menntun innan Norrænu ráðherranefndarinnar. Árið 2019 urðu til tvö 

námskeið þar sem áhersla var lögð á að byggja upp hæfni starfsfólks 

ráðherranefndarinnar á sviði réttinda barna og áhrifa ungs fólks og þátttöku ásamt 
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því hvernig þessu sjónarmiði er beitt í því samhengi sem við á.  Þessu var fram haldið 

árið 2020 með tveimur námskeiðum þar sem 45 tóku þátt og átta gestafyrirlesarar 

komu að. Auk þess voru haldin þrjú vefnámskeið með alls 102 þátttakendum og sjö 

gestafyrirlesurum. Í mati á þessari grunnmenntun svöruðu 26 af 39 að menntunin 

væri mjög góð – besta mögulega mat á námskeiðinu. Enn var þörf á frekari 

hæfniþróun í upphafi árs 2021. Á grundvell góðrar reynslu og árangurs af 

námskeiðunum samþykkti NORDBUK að fjármagna ný námskeið haustið 2021, þrjú 

vefnámskeið og myndun samstarfsnets fyrir fólk sem áður hefur tekið þátt í 

námskeiðunum. Allar þessar aðgerðir tryggja stuðning til framtíðar við hæfniþróun 

með áherslu á sjónarmið réttinda barna og ungmenna í ráðherranefndinni.   

 

3.1.2 Reglur og nálgun á aðkomu barna og ungmenna  

 

Markmiðinu um að samþættta enn frekar sjónarmið réttinda barna og málefna 

ungmenna í vinnu Norrænu ráðherranefndarinnar fylgir einnig ábyrgð á því að tryggja 

að að starfið brjóti ekki á réttindum. Til þess að skapa ramma sem tryggja réttindi 

hafði NORDBUK frumkvæði að og fjármagnaði vinnuferli þar sem búnar voru til 

nokkrar reglur og verkferlar vegna aðkomu barna og ungmenna. Í kjölfarið samþykkti 

NORDBUK árið 2020 „Þegar Norræna ráðherranefndin fær börn og ungmenni til að 

taka þátt í starfi sínu: Reglur og verkferlar“. Þessum reglum og verkferlum er ætlað að 

vera framlag til þess að tryggja sameiginleg lágmarksviðmið um aðkomu barna og 

ungmenna og fyrst og fremst aðferð sem tryggir og ver öryggi barna.   Í þeim er að 

finna leiðbeinandi reglur um aðkomu, lágmarkskröfur um þátttöku og áhrif, 

leiðbeiningar vegna vals á börnum og ungmennum og viðmiðunarreglur vegna 

verndar á réttindum. Efnið er þýtt á dönsku, norsku, sænsku, finnsku, íslensku og 

ensku og kom út í prentuðum bæklingi. Efnið tryggir réttindagrunn vegna aðkomu 

barna og ungmenna að starfi ráðherranefndarinnar í framtíðinni, samstarf sem styður 

að Norðurlönd verði í fararbroddi í uppbyggingu samfélags þar sem réttindi barna og 

ungmenna og ólík sjónarmið fá rými og tækifæri til að taka þátt í samfélagsþróun.  

 

3.1.3 Stefna um samþættingu sjálfbærrar þróunar, jafnréttis og sjónarmiða 

réttinda barna og málefna ungmenna 

 

NORDBUK er ein þriggja nefnda sem bera meginábyrgð á innleiðingu hinna þriggja 

þverfaglegu sjónarmiða í Framtíðarsýn okkar 2030, jafnréttis, sjálfbærrar þróunar og 

sjónarmiða réttinda barna og málefna ungmenna.Til að styðja innleiðinguna 

samþykkti NORDBUK árið 2021 að fjármagna hana að hluta gegnum „Stefnu um 

samþættingu sjálfbærrar þróunar, jafnréttis og sjónarmiða réttinda barna og málefna 

ungmenna“ sem MR-SAM samþykkti. Framlag NORDBUK til fjármögnunar 

verkefnisins er í samstarfi við MR-SAM og sérfræðingahópinn um sjálfbæra 

þróun. Þessi samþætting hefur staðið lengi og unnið er jafnt og þétt að því að bæta 

hana. Stuðningurinn er niðurstaða greiningar á þörf fyrir kerfisbundnar og skýrar 

heildarleiðbeiningar vegna innleiðingar á stefnu til stuðnings Framtíðarsýnar okkar 

2030. Þessi kerfisbundni stuðningur er framlag til þess að tryggja fullnægjandi 

samþættingu hinna þriggja þverfaglegu sjónarmiða í Framtíðarsýn okkar 2030, þar á 

meðal sjónarmið réttinda barna og málefna ungmenna. Stefnunni verður fylgt eftir 



 

 

19 / 32 

gegnum verkefnisstjóra sem stýrir því verkefni innanhúss að styðja innleiðinguna 

með leiðarvísi um stefnuna og aðgerðum vegna hæfniþróunar innanhúss.  

 

3.1.4 Líkan vegna greiningar á áhrifum á börn  

 

Á grundvelli námskeiðsins Kynntu þér sjónarmið réttinda barna og málefna ungmenna - 

þekking og gagnleg verkfæri og samþykkt Stefnu vegna samþættingar sjálfbærrar 

þróunar, jafnréttis og sjónarmiða réttinda barna og málefna ungmenna er staðan metin 

þannig að styðja þurfi samþættingu sjónarmiða réttinda barna og málefna ungmenna 

frekar. NORDBUK hafði frumkvæði að og fjármagnaði verkefnið en því á að ljúka í lok 

árs 2021. Talið var að þörf væri fyrir líkan til þess að greina áhrif vinnu Norrænu 

ráðherranefndarinnar á börn. Greining áhrifanna byggir á grein 4 í Barnasáttmálanum. 

Efnið er þýtt á dönsku, norsku, finnsku, íslensku og ensku.  Líkanið fyrir greiningu á 

áhrifum á börn styður vinnu að samþættingu sjónarmiða réttinda barna og málefna 

ungmenna í allri vinnu Norrænu ráðherranefndarinnar og greiðir fyrir aðgengi að 

verkfærum sem styðja þessa vinnu alls staðar í starfsemi Norrænu 

ráðherranefndarinnar. Verkefnið er skref í átt að vel heppnaðri samþættingu á 

sjónarmiðum réttinda barna og málefna ungmenna í norrænu samstarfi.   

 

3.1.5 Upplýsingar fyrir börn um Norrænu ráðherranefndina    

 

Áhersla á að virkja börn og ungmenni og fá þau til þátttöku er mikilvægur þáttur í vinnu 

NORDBUK. Undir það fellur meðal annars aðgengi að starfsemi ráðherranefndarinnar. 

Þess vegna samþykkti NORDBUK árið 2020 að láta skrifa auðlesinn texta fyrir börn um 

norrænt samstarf og Norrænu ráðherranefndina. Textinn var þýddur á öll norrænu 

tungumálin, þar með talið grænlensku og norðursamísku, og einnig ensku. Þetta efni 

eykur möguleika á þátttöku og áhrifum barna og ungmenna á Norðurlöndum af því að 

það veitir þeim tækifæri til að auka skilning sinn á því hvað felst í norrænu samstarfi.  

 

3.2 Myndun þekkingar um börn og ungmenni á Norðurlöndum 

 

Til þess að Norræna ráðherrherranefndin geti unnið að þeirri framtíðarsýn að 

Norðurlöndin verði besta svæði heims fyrir börn þarf að hafa þekkingu á kjörum barna 

og ungmenna á ólíkum svæðum og við ólíkar aðstæður. Þess vegna er áframhaldandi 

myndun þekkingar á aðstæðum barna og ungmenna á Norðurlöndum sérlega 

mikilvæg svo í framtíðinni verði hægt að byggja ákvarðanir á upplýstum og skýrum 

grunni.  

 

3.2.1 Tölur í málaflokki barna og ungmenna 

 
Árið 2021 samþykkti  NORDBUK og  fjarmagnaði 
að þróa skyldi    barna- og ungmennavísa vegna barna og ungmenna á 
Norðurlöndum. Vísarnir voru unnir í stofnun ráðherranefndarinnar, Nordregio. Vísunum 
er ætlað að mynda grunn þannig unnt sé að bera saman stöðu barna og ungmenna í 
norrænu ríkjunum og á sjálfstjórnarsvæðunum. Vísarnir beinast að eftirfarandi þáttum:  
 

o Lýðfræði  
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o Líkamleg heilsa  
o Andleg heilsa  
o Fjölskylduaðstæður  
o Menntun og hæfni  
o Vinnumál  
o Frítími  

 
Auk innhalds vísanna samþykkti NORDBUK að veita fé til þess að vinna myndefni og gefa 
út kynningarefni fyrir vísana. Þar að auki var þróunartillaga vegna vísanna samþykkt en 
með henni er ætlunin að bæta frekari vísum við þá sem fyrir eru á afmörkuðum sviðum.  
 
3.2.2 Réttur barna og ungmenna til þess að á þau sé hlustað í kórónuveirukreppunni 
 
Á Norðurlöndum var gripið til allmargra nauðsynlegra aðgerða til þess að verja fólk gegn 
smitum í kórónuveirufaraldrinum. Í tengslum við skipulag meðal annars á þjónustu í 
covid-19 heimsfaraldrinum og í kjölfar hans er þörf á þekkingu á því hvernig 
Norðurlöndunum hefur tekist að gæta að rétti barna og ungmenna til þess að hlustað sé 
á þau og til þátttöku í ákvörðunum. Þess vegna samþykkti NORDBUK árið 2021 
verkefnið „Réttindi barna og ungmenna til þess að á þau sé hlustað - Áhrif 
kórónuveirufaraldursins á börn og ungmenni á Norðurlöndum“ í samstarfi við 
embættismannanefndina um velferðarmál og Norrænu velferðarmiðstöðina 
(NVC).  Verkefnið stendur árin 2021-2024 og er stýrt af NVC. NORDBUK mun verja alls 2 
milljónum danskra króna til verkefnisins. Verkefnið verður framlag til þess að varpa ljósi 
á hópa barna og ungmenna sem eru í viðkvæmri stöðu vegna heimsfaraldursins af því að 
stofnunum og þjónustu sem sérstaklega er ætlað að verja viðkvæm börn og ungmenni 
var lokað tímabundið vegna faraldursins.  

 

3.2.3 NORDBUK og #MeToo 

 

Til að fylgja eftir #MeToo samþykkti NORDBUK árið 2020 að taka þátt í verkefni um 

kynferðislega áreitni á norrænum vinnumarkaði. Embættismannanefndin um 

jafnréttismál, EK-JÄM, hafði frumkvæði að verkefninu og stjórn þess heyrir undir 

hana. Verkefnið er þverfaglegt samstarfsverkefni milli NORDBUK, Menningarsviðs 

(MR-K), Vinnumálasviðs (MR-A) og Félagsmálasviðs (MR-S) og Norræna 

kynjarannsóknastöðin (NIKK) fer með stjórn þess. NORDBUK leggur 400.000 danskar 

krónur til þessa rannsóknarverkefnis og er með fulltrúa í stýrihópi þess.  Framlag 

NORDBUK tryggir að tekið sé tillit til þess að ungmenni séu útsett fyrir mismunun á 

grundvelli kynferðis og kynferðislegri áreitni á vinnumarkaði. Þetta verkefni styður 

vinnu sem beinist ungmennum sem eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu og aðstæðum 

þeirra á vinnumarkaði.  

 

3.3 Sjóður NORDBUK vegna barna- og ungmennastarfs á Norðurlöndum, 

Norðurlönd 0-30 

 
3.3.1 Norðurlönd 0-30 
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Styrkjaáætlunin Norðurlönd 0-30 styður ár hvert verkefni, aðgerðir og samstarfsnet, 

pólitísk, félagsleg eða menningarleg, sem beinast að því að virkja ungt fólk til 

þátttöku. NORDBUK ver stórum hluta árlegrar fjárveitingar sinnar til þessarar 

áætlunar í þeim tilgangi að börn og ungmenni öðlist norræna reynslu, geti komið 

saman og þroskast. Árið 2021 jók nefndin framlag sitt til áætlunarinnar um eina milljón 

frá og með því ári. Úthlutanir hækkuðu úr fjórum milljónum í um það bil fimm milljónir 

á ári. Þannig var það einnig árið 2020 þrátt fyrir kórónuveirufaraldurinn. Árið 2020 

bárust áætluninni 83 umsóknir og veittir voru styrkir til 30 verkefna að upphæð meira 

en 640 þúsund evra alls. Þrátt fyrir þessa 30 styrki til verkefna víðsvegar á 

Norðurlöndum hefur þó vegna þeirra aðstæðna sem sköpuðust í heimsfaraldrinum 

aðeins einu þessara verkefna verið lokið að fullu. Formennska sérfræðinefndarinnar 

hefur eftirfarandi að segja um áætlunina árið 2020:   

 

Það skiptir afar miklu máli að fyrir hendi sé styrkjaáætlun sem stuðlar að þátttöku barna og 

ungmenna í samfélaginu. Áætluninni Norðurlönd 0-30 hafa á þessu ári borist margar og góðar 

umsóknir vegna alls konar starfsemi. 2020 var krefjandi ár bæði fyrir þau sem vinna að 

verkefnunum og okkur sem sjáum um að deila út fjármagni. Mér finnst samt sem áður að á árinu 

2020 hafi orðið til nýir möguleikar og tækifæri til að raungera drauma og hugmyndir sem hafa 

verið til lengi. Ég er viss um að styrkjaáætlunin eykur lifsgæði norrænna barna og ungmenna. 
 
Meðal allra umsókna var skiptingin milli málaflokka: félagslegt (26), menningarlegt 

(38), stefnumótun (9) og annað (10).  

 

Lykiltölur fyrir Norðurlönd 0-30 árið 2020  
  Fjöldi umsókna  Fjöldi 

styrkveitinga  
Upphæð sem sótt 
var um (evrur)  

Upphæð sem 
úthlutað var 
(evrur)  

2020  83  30  1.586.764   640.303  
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3.3.2 Sérfræðingahópur áætlunarinnar Norðurlönd 0-30 
 
Stofnun sérfræðingahóps vegna úthlutunar áætlunarinnar Norðurlönd 0-30 á 
fjármagni hefur styrkt áætlunina. Árið 2019 ákvað NORDBUK að fela skrifstofunni og 
Norrænu menningargáttinni, NKK, að endurskoða handbók NORDBUK-
áætlunarinnar og aðlaga viðmiðunarreglur vegna nýs sérfræðingakerfis. Þetta varð til 
þess að handbókin var uppfærð og að teknar voru upp viðmiðurnarreglur vegna 
tilnefninga og krafna til sérfræðingahópsins. Skipaður var sérfræðingahópur vegna 
áætlunarinnar Norðurlönd 0-30 fyrir árin 2020-2023.  
 
3.3.3 Greining á aðgengi að áætluninni Norðurlönd 0-30 
 
Áætlunin Norðurlönd 0-30 veitir mikilvægan stuðning til norrænna verkefna sem 
beinast að aðstæðum barna og ungmenna á Norðurlöndum. Börn og ungmenni eru 
markhópur áætlunarinnar. Þess vegna skiptir sérstaklega miklu máli að áætlunin og 
vinnuferlar hennar séu sýnileg og að efni sem frá henni kemur sé aðgengilegt 
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markhópnum. Þess vegna samþykkti NORDBUK árið 2020 að efna til útboðs á 
greiningu á aðgengi að áætluninni. Greiningin var lögð fyrir NORDBUK vorið 2021. Á 
árinu 2021 hefur NORDBUK unnið að gerð tillagna á grundvelli þessarar greiningar 
með það að markmiði að bæta aðgengi að áætluninni.  
 
3.4 Þróun NORDBUK 

 
Í innri vinnu NORDBUK árin 2020-2021 hefur einnig verið lögð áhersla á þróun 
nefndarinnar og vinnu hennar með börnum og ungmennum innanhúss í 
ráðherranefndinni. Sú ákvörðun að fá fulltrúa ungmenna frá Færeyjum, Grænlandi og 
Álandseyjum í NORDBUK-nefndina er dæmi um áherslu sem lögð var á innri þróun.  
Annað verkefni sem styrkti innri þróun var að NORDBUK samþykkti árið 2021 að koma 
á fót samstarfsneti milli ungmennafulltrúa í Norrænu ráðherranefndinni. Samstarfsnetið 
er opið ungmennafulltrúum ráðherranefndarinnar sem með ólíkum hætti, í ólíku 
samhengi og á ólíkum vettvangi eru fulltrúar ungmenna á Norðurlöndum í 
ráðherranefndinni. Samstarfsnetið veitir tækifæri til þess að styðja almenna þátttöku og 
aðild barna og ungmenna á öllum fagsviðum og málaflokkum, þar á meðal 
ungmennafulltrúana í NORDBUK-nefndinni.  

 

 

4 Niðurstöður 
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Fylgiskjal 1. Yfirlit yfir verkefni sem unnin eru fyrir, með og af börnum og 

ungmennum: 

Fyrir börn og ungmenni 

Atvinnumál: 

1. Almennt er unnið að því að bæta aðstæður fyrir frumkvöðlastarf og margir 

frumkvöðlar eru ungt fólk. Einnig hafa verið haldin nokkur svonefnd hackathon 

þar sem ungt fólk og námsfólk kemur saman og þróar nýjar lausnir á grundvelli 

opinberra talnagagna. 

Alþjóðasamstarf: 

2. Undirbúningur undir nýja samstarfsáætlun um Norðurskautssvæðið.  

3. Auglýsingar eftir styrkumsóknum. 

4. Boð um að taka þátt í upplýsingafundum vegna styrkumsókna.  

Orkumál: 

5. Allt starf á Orkumálasviði byggir á Framtíðarsýn okkar 2030, sérstaklega það 

sem snýr að grænum umskiptum í orkugeiranum. 

6. Sjálfbær og grænn orkugeiri skiptir miklu máli fyrir tækifæri kynslóða 

framtíðarinnar til þess bæði að fullnægja eigin orkuþörf og að geta búið í 

samfélagi þar sem er minni mengun og minni ágangur á náttúruna. Þannig 

hefur vinna á Orkumálasvið óbein áhrif á þroska barna og ungmenna og 

framtíð þeirra. 

FJLS:  

7. NordGen hefur sótt um utanaðkomandi fjármagn vegna verkefnis sem beinist 

að börnum og ungmennum. 

8. NordGen hefur komið upp heimasíðu um barna og ungmennastarf sitt: 

https://www.nordgen.org/projekts/barn-och-unga/. 

9. Lífhagkerfi sem drifkraftur hagvaxtar í dreifbýli. Hér verður meðal annars 

starfsemi sem beinist að hæfniþróun ungmenna. 

10. Heilsusamlegt matvælakerfi þar sem sérstök áhersla er lögð á mataræði barna 

og ungmenna á Norðurlöndum. 

Menningarmál: 

11. Barna- og unglingabókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs (NOREY). 

12. Sýning fyrir börn á myndum úr Kardimommubænum (NOREY). 

13. Sýningin Lína Langsokkur 75 ára (NOREY). 

14. Í verkefninu Börn og lestur í austri, vestri, norðri og suðri sameinar 

menningarfélagið Korpilombolo samstarfsaðila frá Kólumbíu, Danmörku, 

Finnlandi og Svíþjóð í þeim tilgangi að miðla barnabókmenntum milli landa og 
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menningarsvæða. Í verkefninu eru kynntir höfundar frá ýmsum heimshornum 

með ólíkan menningarbakgrunn (NKK). 

15. Norðurlandabúi að láni: Verkefnið stuðlar að norrænum tungumála- og 

menningarskilningi. Þrátt fyrir erfiðleika vegna heimsfaraldursins voru farnar 

70 heimsóknir í efstu bekki grunnskóla og framhaldsskóla utan 

höfuðborgarsvæðisins (NKK). 

16. Ungar norrænar stuttmyndir: Norræna menningargáttin vinnur stöðugt að því 

að gera menningartjáningu ungmenna sýnilega og veita þeim rými til þess 

bæði að taka þátt og hafa áhrif á sviði lista og menningar. Á þessu ári var það 

meðal annars gert með því að hefja kvikmyndakvöld á sýningu stuttmynda 

eftir ungt norrænt kvikmyndagerðarfólk (NKK). 

Jafnréttismál og LGBTI: 

17. Norrænn LGBTI- og jafnréttissjóður 2021. 

18. Norrænn jafnréttissjóður 2020. 

19. Skýrsla: Ungar konur og karlar, veik staða og vændi. 

20. Nordic Gender Effect styrkir 2021: Chile. 

21. Nordic Gender Effect styrkir 2021: Mósambík. 

22. Skýrsla: Ofbeldi og hatursglæpir gegn LGBTI-fólki. 

23. Skýrsla: Velferð og vellíðan LGBTI-barna og ungmenna. 

 

Mennta- og rannsóknarsvið: 

24. Norska formennskuverkefnið Nordisk 0-24: Þverfaglegt samstarf um börn og 

ungmenni í viðkvæmri stöðu á Norðurlöndum.  Markmið verkefnisins hefur 

verið að stuðla að miðlun reynslu og þekkingar á ýmsum stjórnsýslustigum og 

fagsviðum á því hvert best er að beina aðgerðum og þróa samræmda og góða 

opinbera þjónustu fyrir börn og ungmenni sem standa höllum fæti. Hægt er 

að lesa skýrsluna á https://pub.norden.org/nord2021-025/.  

25. Danska formennskuverkefnið „Norræn ungmenni í sjálfbæru félagsstarfi“: Í 

verkefninu eru skoðaðar orsakir þess að andleg vanlíðan eykst meðal ungs 

fólks á Norðurlöndunum og þekking mynduð og miðlað með kortlagningu á 

góðum starfsháttum í hverju landi fyrir sig og tækifærum til þróunar á 

heildstæðum aðgerðum fyrir ungt fólk í heilbrigðis- og félagsmálakerfinu sem 

glímir við andlega vanlíðan (Socialstyrelsen). 

26. Traust norrænt samstarf á sviði gæðaþróunar í kennslufræði ungra barna. 

Rannsóknarstarf á sviði kennslufræði ungra barna (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti Finnlands, Dublin City University).  

27. Nordplus Junior styrkir verkefni og samstarfsnet barna og ungmenna. 

28. Í verkefnum sem snúa að tungumálanámskeiðum er lögð áhersla á 

tungumálaskilning barna og ungmenna. 

29. Í verkefninu Dembra er leitast við að byggja upp lýðræðislega færni nemenda 

með því að koma í veg fyrir ýmsar birtingarmyndir haturs á tilteknum hópum. 

Í verkefninu felst menntun og leiðbeiningar fyrir skóla og kennaramenntun.  

 

Samþætting: 

Feltkode ændret

https://pub.norden.org/nord2021-025/
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30. Á árinu 2020 var haldinn norrænn fundur þátttakenda frá ráðuneytum og 

stjórnvöldum þar sem áhersla var lögð á áskoranir í tengslum við fylgdarlaus 

börn. Niðurstaða fundarins var skýrslan Norrænt samstarf um fylgdarlaus 

börn og ungmenni, niðurstöðum fundarins var safnað saman í skýrslunni 

„Norrænn samstarfsfundur um fylgdarlaus börn og ungmenni“. 

31. Ný skýrsla kom út 2020, Snemmtækar aðgerðir vegna barna, ungmenna og 

foreldra á Norðurlöndum - rannsóknir og góðar verklagsreglur, og var hún 

kynnt á vefmálþingi. 

32. Á árunum 2020-2021 hefur verið komið á fót fjórum sérfræðingahópum þar 

sem áhersla er lögð á snemmtæka íhlutun gagnvart börnum og fjölskyldum.  

33. Dæmi sem draga má lærdóm af/dæmi um góða starfshætti eru birt jafnt og 

þétt á vefsíðunni integrationnorden.org. 

34. Málefnið neikvætt félagslegt taumhald og heiðurskúgun var kynnt árin 2020-

2021 með vefmálþingi og með því að bæta málefninu við á vefsíðunni og 

kynna þar rannsóknir, góða starfshætti og aðferðir sem beitt er í hverju landi 

fyrir sig. 

35. Komið var á fót sérfræðingahópi í tengslum við verkefnið þar sem áhersla var  

lögð á snemmtæka íhlutun vegna barna og ungmenna og fjölskyldna þeirra. 

Hópurinn fjallar meðal annars um dæmi um góða starfshætti sem finna má á 

vefsíðunni integrationnorden.org. 

 

Vinnumál: 

36. Ungmennaskiptaáætlunin Nordjobb. 

37. Norrænt verkefni um atvinnulíf framtíðar. 

38. Sjálfbærni og jafnrétti í hátækniatvinnulífi framtíðarinnar.  

39. Stafræn væðing og mikilvægi tækni fyrir vinnumál fólks með fötlun.  

 

Félags- og heilbrigðismál: 

40. Farið er að samþætta sjónarmið réttinda barna og málefna ungmenna í 

samstarfi um málefni fatlaðs fólks í samræmi við líkan sem var hannað innan 

ramma verkefnis 1.3 í aðgerðaáætluninni. EK-S, (gegnum grunnfjárveitingu til 

NVC) og NORDBUK fjármögnuðu þessa vinnu. 

Líkanið/verklagsreglurnar byggja á Barnasáttmálanum, Samningnum um 

réttindi fatlaðs fólks og Heimsmarkmiðum SÞ. Byggt er á því að „sjónarmiðin 

séu samþætt“ og að ungt fólk með fötlun taki virkan þátt. Líkanið er hannað í 

samstarfi við fulltrúa ungs fólks með fötlun. 

Líkaninu er lýst í þessari skýrslu (á tveimur tungumálum): „Inga barn eller 

unga ska lämnas utanför – barnrätts och ungdomsperspektiv i nordiskt 

samarbete om funktionshinder: Inga barn eller unga ska lämnas utanför“ og 

„No child or young person shall be left behind – child rights and youth 

perspective in Nordic cooperation on disability: No child or young person 

shall be left behind“. 

41. Þá hefur innan ramma aðgerðaráætlunar og sömu starfsemi, 1.3, einnig verið 

haldinn fjöldi norrænna funda með ungmennum með fötlun, sérfræðingum 

og vísindafólki til að kortleggja þekkingu, hagaðila og dæmi sem draga má 

lærdóm af til þess að stuðla að þátttöku barna og ungmenna með fötlun á 
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Norðurlöndunum. Skýrsla var unnin í samstarfi við norrænan sérfræðingahóp. 

Norrænir þátttakendur úr hópi ungmenna tóku þátt í vinnunni og eru 

tilvitnanir frá þeim í skýrslunni. Niðurstöðurnar voru kynntar í þessari skýrslu 

(á tveimur tungumálum): „Se, lytte og inkludere - Deltakelse for barn og unge 

med funksjonsnedsettelser i Norden: Se, lytte og inkludere“ og „See, listen 

and include: Participation for children and young people with disabilities in 

the Nordic countries: See, listen and include“. 

42. Norrænu velferðarmiðstöðinni hefur verið falið að leiða norrænt 

samstarfsverkefni um réttindi barna og ungmenna og tækifæri til þátttöku og 

áhrifa í kjölfar kórónuveirukreppunnar árin 2021-2024. Verkefninu er ætlað að 

kortleggja og rannsaka aðgerðir norrænu ríkjanna vegna 

kórónuveirufaraldursins og safna saman þekkingu á því hver áhrif aðgerðanna 

hafa verið á aðstæður barna og ungmenna til þátttöku og áhrifa. Í verkefninu 

er lögð sérstök áhersla á að aðgengi að skóla- og frístundastarfi hefur verið 

minna og jafnvel ekkert vegna lokana á tímabilum í heimsfaraldrinum. 

Sjónarmið réttinda barna og málefna ungmenna er grundvöllur starfsins og 

nær yfir aðkomu barna- og ungmennahreyfinga og almennings.   

43. Framvinduskýrsla með upplýsingum um stefnu hvers lands fyrir sig til að 

koma í veg fyrir heimfaraldurinn og draga úr áhrifum aðgerða vegna 

faraldursins. Í yfirlitinu eiga að vera dæmi til eftirbreytni um að hlustað sé á 

börn og ungmenni og um aðkomu þeirra. 

44. Tekin verður út staða þekkingar, teknar saman kannanir og rannsóknir sem 

liggja fyrir eða eru hafnar á Norðurlöndum um áhrif heimsfaraldursins á börn 

og ungmenni sem standa höllum fæti og tækifæri þeirra til þátttöku og 

þroska. 

45. Hrundið var af stað eigindlegri rannsókn á upplifun barna og ungmenna 

sjálfra á aðgerðum stjórnvalda á tímum kórónuveirukreppunnar, bæði 

takmarkandi aðgerðum og mótvægisaðgerðum. 

46. Unnar verða afmarkaðar skýrslur um áhrif heimsfaraldursins á möguleika 

hópa sem standa höllum fæti til þroska og þátttöku. 

47. Efnt verður til norrænna aðgerða sem beinast að því hvernig stjórnvöld geti 

betur hlustað á og tryggt aðkomu barna og ungmenna í viðkvæmri stöðu.  

48. Leitað verður eftir sjónarmiðum barna og ungmenna á Norðurlöndum í  

samstarfi við félagasamtök. 

49. Leitað verður dæma til eftirbreytni og þeim miðlað með þeim hætti sem þykir 

hæfa markhópnum. 

50. Óformlegt samstarfsnet umboðsmanna barna á Norðurlöndunum mun taka 

þátt í að greina málefni þar sem norrænar aðgerðir geta stuðlað að því að 

styrkja aðgerðir landanna sjálfra. 

51. Einnig verður skipulögð ráðstefna um réttindi barna í Vilnius haustið 2021, 

„Inclusive society from a child perspective“, og verður hún liður í 

tilraunaverkefni um samstarf Norðurlanda og Eystrasaltsríkja í málaflokki 

heilbrigðis- og félagsmála. Ráðstefnan er skipulögð af skrifstofu Norrænu 

ráðherranefndarinnar í Litháen, meðal annars í samstarfi við Unicef.  

 

Stafvæðing: 
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52. Í Cross-Border-Digital-Services-áætluninni (CBDS) eru þrjár meginlínur: 

Working abroad, doing business abroad and studying abroad. Segja má að 

Studying abroad-línan sé sú lína sem fyrst og fremst gagnast ungmennum. 

Markmið vinnunnar er að létta undir með fólki á Norðurlöndum og í 

Eystrasaltsríkjunum sem vill stunda nám í öðrum löndum á svæðinu. Þetta  er 

gert með því að búa til sameiginlegt kerfi um rafræn auðkenni þar sem til 

dæmis er hægt að nota danskt NemID til þess að skrá sig inn í norsk 

þjónustukerfi við almenning. Þetta getur rutt úr vegi skriffinskuhindrunum 

sem kunna að koma til, meðal annars þegar ungt fólk fer í nám til annars 

norræns lands. 

 

Byggðamál: 

53. Ráðstefnan ReGeneration 2030: Nordregio sem hluti verkefnisins BeUBio.  

54. Sámi Youth Perspectives, Education and the Labour Market (Nordregio 

skýrsla 2020:5). 

55. Innan Norræna Atlantshafssamstarfsins (NORA), eru allmörg verkefni þar 

sem tekið er tillit til sjónarmiða barna og ungmenna, til dæmis Leiðtogar 

framtíðar á norðurskautssvæðunum þar sem tveir fjölmiðlar leggja með 

greinaskrifum og annarri fjölmiðlun áherslu á ungmenni á svæðinu sem liggur 

eitthvað á hjarta og verða leiðtogar framtíðar á norðurskautssvæðinu.  Í 

verkefninu hreyfanleiki í dreifbýli eru almenningssamgöngur skoðaðar með 

það fyrir augum að þær þjóni bæði íbúum og ferðafólki og þar með talið hver 

áhrif þeirra eru á það hvort ungt fólk er um kyrrt eða kemur aftur heim í 

dreifbýlið.   

 

Með börnum og ungmennum: 

FJLS: 

56. Stjórnarfundir í Samnorrænum skógarrannsóknum. Hér er fulltrúi ungmenna í 

stjórn. 

57. Sumarið 2020 var haldin sameiginleg sýning í Norræna húsinu í Reykjavík, 

stafræn að hluta vegna takmarkana. Sýningin beindist fyrst og fremst að 

börnum og ungmennum með íslenskan menningarbakgrunn og heppnaðist 

afar vel þrátt fyrir stöðugar breytingar í undirbúningsferlinu og að margir gestir 

heimsóttu hana stafrænt.  

58. Leikur fræðir börn um uppruna matar: NordGen hefur hafið tilraun á sviði 

ræktunar í samstarfi við starfsfólk og börn á leikskólanum Hamilton í 

Helsingborg. Saman leggjum við áherslu á og kennum hvert öðru hvernig leið 

matarins liggur frá jörðu á borð og um mikilvægi erfðafræðilegrar margbreytni 

frá sjónarhóli barna. Nánari upplýsingar um verkefnið: 

https://www.nordgen.org/projekts/barn-och-unga/. 

Menningarmál: 

59. Landið handan hafsins, sýnendur héldu listasmiðjur fyrir börn (NOREY). 
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60.  Stafrænar söngbúðir fyrir ung börn (meðan lokað var vegna covid) (NOREY).  

61. Haustið 2020 var hægt að halda Alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF, 

áður en kom til lokunar vegna heimsfaraldursins. Í september, fyrir sjálfa 

hátíðina, skipulagði RIFF verkstæðið „Stelpur filma“ fyrir 60 stelpur í áttunda 

og níunda bekk úr nokkrum skólum í Reykjavík. Verkstæðið var haldið í 

Norræna húsinu og stóð í eina viku. Stelpurnar nutu leiðsagnar þekktra 

leiðbeinenda úr kvikmyndaiðnaðinum í samfélagi kvenna og framleiddu sínar 

eigin stuttmyndir sem sýndar voru í Bíó Paradís. Norræna húsið vinnur mikið 

með almenningi og sérstaklega ungmennahreyfingum (NOREY).  

62. Í skýrslu Volt – menningar og tungumálaverkefnis fyrir börn og ungmenni 

vegna ársins 2020 kemur fram að 4 af 24 umsækjendum um styrk hlutu 

stuðning. Verkefnin fela í sér tónlistarsmiðjur og tónleika fyrir 

þjóðlagatónlistarfólk frá norðursvæðunum og að koma á fót ritunarsamfélagi 

ungra og upprennandi skálda af öllu Norður-Atlandshafssvæðinu. 

 

Jafnréttismál og LGBTI: 

63. Commission on the Status of Women 2020. 

64. Commission on the Status of Women 2021. 

65. Norrænar hinseginumræður 2020 (Prideturné). 

66. Kortlagning og greining á sviði LGBTI á Norðurlöndum.  

 

Mennta- og rannsóknarsvið: 

67. Íslenska formennskuverkefnið: „Menntun fyrir alla“: Samtal við ungt fólk og 

þróun kennsluefnis sem snýr að því að styrkja alheimsvitund barna og 

ungmenna. (Samfés, Íslandi) 

68. Danska formennskuverkefnið „Norræn ungmenni í sjálfbæru félagsstarfi“: 

Þróun efnis þar sem safnað er saman norrænum verkfærum og aðferðum til 

að auka þátttöku nemenda í kennslustundum í grunnskólum, 

framhaldsskólum og starfsmenntun. Efnið verður prófað í skólum víðsvegar á 

Norðurlöndum haustið 2021 og dreift áfram á Norðurlöndum í ársbyrjun 2022 

(Styrelsen for Undervisning og Kvalitet). 

69. Verkefnið Nordic CRAFT. 

70. Nordplus Junior styður bekkjarheimsóknir/hreyfanleika nemenda. 

 

Sjálfbær þróun: 

71. Skipun ungmennafulltrúa í norræna sérfræðingahópinn um sjálfbæra þróun.  

72. Í árslok 2020 og fram í ársbyrjun 2021 var unnið að tilnefningu fulltrúa 

ungmenna í norræna sérfræðingahópinn um sjálfbæra þróun. Norræn 

ungmennasamtök tóku þátt í vinnuferlinu til þess að koma á framfæri 

sjónarmiðum sínum um fyrirhugað ferli og fyrirkomulag tilnefninga fulltrúa 

ungmenna. Í tengslum við þetta var einnig komið á fót norrænu tengslaneti 

ungmenna fyrir sjálfbæra þróun en markmið þess er að styðja við bakið á 

fulltrúum ungmenna í sérfræðingahópnum. 

 

Vinnumál: 

73. Ungmennaskiptaáætlunin Nordjobb. 
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74. Árið 2020 var lagt upp með málefni fyrir ráðstefnu og lýðræðishátíðir sem því 

miður var aflýst. 

 

Félags- og heilbrigðismál: 

75. Á formennskutíma Dana í Norrænu ráðherranefndinni var haldin í janúar 2020 

ráðstefna í tilefni 30 ára afmælis Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Unicef 

stóð að ráðstefnunni í samstarfi við Norrænu ráðherranefndina (EK-S og 

NORDBUK), félagsmála- og innanríkisráðuneyti Danmerkur og barnaráðið í 

Danmörku. 

 

Byggðamál:  

76. Hjá NORA eru allmörg verkfni þar sem ungmenni taka beinan þátt, til dæmis: 

Ungt fólk og líffræðilega fjölbreytni þar sem noræn ungmenni taka virkan 

þátt í breytingum á samningnum um líffræðilega fjölbreytni og Náttúra 

heimskautasvæðisins og ungmenni þar sem þróuð eru smærri 

umhverfisverkefni undir stjórn ungmenna sem leiða eiga til aukinnar 

þekkingar og tengsla við náttúru svæðisins og veita innsýn og skilning á 

loftslagsbreytingum.  

 

Af börnum og ungmennum: 

 

Menningarmál: 

77. Sýning barna í Leikskóla Seltjarnarness, The Fire in the Earth.  

78. Norræna húsið hefur mikinn áhuga á að vinna með börnum og ungmennum 

að þeirra eigin verkefnum. Í júní héldum við í Atrium sýningu hóps ungmenna 

sem hefur verið virkur í verkefninu Föstudagar fyrir framtíðina. Ungmennin 

hafa vakið athygli á umhverfisvanda og krafist tafarlausra aðgerða. Þau hafa 

staðið fyrir loftslagsverkfalli á Austurvelli og skorað á aðra að taka þátt. 

79. Sami hópur tók í ágúst einnig þátt í norrænum leiðtogafundi ungmenna 

ReGeneration 2030 í Norræna húsinu en fundurinn var sendur út beint frá 

nokkrum stöðum á Norðurlöndum. 

 

Mennta- og rannsóknarsvið: 

80. Sænska formennskuverkefnið „Félagsleg aðlögun og þátttaka ungs fólks frá 

efnaminni svæðum“: Áhersla á að styðja við að rödd ungmennanna sjálfra 

heyrist í umræðum um félagslega aðlögun. Markmið verkefnisins er að búa til 

heildstæðan þekkingargrunn um félagslega aðlögun ungs fólks út frá 

sjónarmiði ungmennanna sjálfra. Skýrslur hafa verið skrifaðar í öllum 

norrænu löndunum: https://www.norden.org/sv/search?query=nabo.  

81. Danska formennskuverkefnið „Norræn ungmenni í sjálfbæru félagsstarfi“:  

Verkefnið styður norrænt samstarfsnet ungmenna, stofnun nýrra 

samstarfsvettvanga og samtal milli ungs fólks á Norðurlöndum með því að 

standa fyrir umræðufundum með ungmennum (þjálfun ungmenna) og leggja 

til sjóð sem ungt fólk getur nýtt til þess að standa sjálft að alls kyns 

sameiginlegu starfi á Norðurlöndum. Ekki var hægt að halda viðburði með 
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gestum á staðnum vegna covid-19 árið 2020 (DUF - Dansk Ungdoms 

Fællesråd). 

 


