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Efnisyfirlit

Landssamband ungmennafélaga (LUF) áður Landssamband æskulýðsfélaga 
(LÆF) var stofnað árið 2004 sem regnhlífasamtök fyrir félagasamtök ungs fólks á 
Íslandi og þeim tilheyra 30 aðildarfélög. LUF er sameign aðildarfélaganna, veitir 
þeim ekki samkeppni í starfi, heldur vinnur samkvæmt þeim. Aðildarfélög LUF eiga 
það sameiginlegt að vera lýðræðisleg, frjáls félagasamtök, sem starfa á landsvísu, 
leidd af ungu fólki og starfa með hagsmuni ungs fólks að leiðarljósi.

LUF er þverpólitískur samstarfs- og samráðsvettvangur, málsvari ungs fólks 
gagnvart íslenskum stjórnvöldum, talar fyrir hagsmunum ungra Íslendinga á 
alþjóðavettvangi og hefur upplýsingaskyldu að gegna gangvart aðildarfélögunum 
sínum auk þess að þjónusta þau á margvíslegan hátt. LUF hefur það að markmiði 
að vernda og efla réttindi ungs fólks, stuðla að valdeflingu og þátttöku ungs fólks í 
samfélaginu, efla samstarf ungmennafélaga og stuðla að umræðu og 
þekkingarsköpun um málaflokkinn.
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Ýmislegt hefur komið upp á starfsárinu en fyrst ber að nefna óvænt viðbrögð Ríkisskattstjóra 
(RSK) þegar stjórn fylgdi eftir nafnabreytingunni og kjöri nýrrar stjórnar með þar til gerðum 
tilkynningu til fyrirtækjaskrár. Þeim tilkynningum var hafnað af þeim sökum að einn stjórnar- 
meðlima LUF hafði ekki náð 18 ára aldri. Þegar leitast var eftir svörum við grundvelli 
ákvörðunarinnar og á hvaða reglum hún væri byggð var fátt um svör, stjórninni var frekar 
ráðlagt að kjósa nýjan stjórnarmeðlim í stað þess sem ekki væri lögráða. Við þessari lögleysu 
brást stjórn með áskorun til RSK um breytta framkvæmd. Enn er beðið svars en mögulega þarf 
að leita með málið lengra og fá úr því skorið fyrir æðri stjórnvöldum. 

Á alþjóðavettvangi hefur LUF einnig látið til sín taka en Laufey María Jóhannsdóttir, alþjóða- 
fulltrúi, hlaut kjör í ráðgjafahóp Evrópuráðsins í málefnum ungs fólks  og er kjörtímabil hennar 
að hefjast nú í vor. Þá hefur LUF tilnefnt fleiri fulltrúa í vinnuhópa og nefndir á vegum Evrópska 
ungmennavettvangsins og hafið vinnu við mótun alþjóðanefndar

Stjórnin hélt áfram mótun leiðtogaskólans sem nú ber nafnið Leiðtogaskóli Íslands (LSÍ), en í ár 
var hann með breyttu sniði og styrktur af Evrópuráðinu. Í stað dreifðra námskeiða á virkum 
kvöldum var þeim raðað niður á tvær helgar svo ungmenni sem ekki búa á höfuðborgars- 
væðinu ættu hægar um vik að sækja skólann. Báðar leiðir hafa sína kosti og galla en vonir 
standa til þess að hann verði þróaður áfram og að sem flestir geti notið góðs af.

#ÉgKýs verkefnið fór óvænt aftur af stað þegar skyndilega var boðað til alþingiskosninga 
haustið 2017. Á þeim tíma hafði stjórn LUF, í samstarfi við SÍF, þegar hafist handa við 
undirbúning skuggakosninga vegna bæjar- og borgarstjórnarkosninganna vorið 2018. Stjórnir 
félaganna töldu þó brýnt að efna aftur til skuggakosninga fyrir alþingiskosningarnar til að tryggja 
verkefnið frekar í sessi. Þó tíminn hafi verið knappur tókst framkvæmd skugga- kosninganna og 
útbreyðsla #ÉgKýs einkar vel og er ljóst að skuggakosningar eru komnar til að vera. Í kjölfar 
verkefnisins og í samræmi við niðurstöður þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið samhliða 
skuggakosningunum hefur stjórn LUF lagt sitt af mörkum í baráttunni um lækkun 
kosningaaldurs. Stjórn LUF telur öll rök standa til þess að 16 og 17 ára einstaklingar séu full 
færir til að taka virkan þátt í lýðræðissamfélagi, en til þess þurfa þeir réttinn til atkvæðis. Í dag 
hefur ungt fólk, undir 18 ára aldri, hvorki rétt til áhrifa í kosningum né til fullrar þátttöku í 
félagsstarfi og stjórnarsetu og er það með öllu ólíðandi.

LUF hefur á starfsárinu lagt áherslu á hagsmunagæslu ungs fólks en einnig stefnumótun 
félagsins til framtíðar og aukinn áhrifamátt þess, innanlands sem og á alþjóðavettvangi. Mín von 
stendur til þess að LUF sé aflið sem getur leitt breytingar til hagsbóta fyrir ungt fólk og aukið 
áhrif þess á samfélagið. Með auknum áhrifum er aukinn hvati til þátttöku en aukin þátttaka ungs 
fólks er öllum til hagsbóta.

Hjartans þakkir fyrir ánægjulegt samstarf og frábært starfsár.

Sigurður Helgi Birgisson, formaður LUF

Ávarp formanns
Það má með sanni segja að starfsárið sem nú er á enda hafi verið 
viðburðaríkt. Árið hófst með nafnabreytingu á sambandsþinginu 2017 og 
þótti stjórn eðlilegt að fylgja þeirri breytingu eftir með nýju útliti. Sú vegferð 
hófst með gerð nýs merkis félagsins en það prýðir nú glænýja og 
endurbætta heimasíðu sem frumsýnd verður á sambandsþinginu, má því 
segja að félagið hafi fengið allsherjar andlitslyftingu. Útlit- sbreytingarnar 
eru unnar í samstarfi við okkar ástkæru Ingu Auðbjörgu Straumland, 
fyrrverandi formann, sem meðal annars hannaði nýtt merki félagsins og 
færi ég henni kærar þakkir.
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Sambandsþing LUF var haldið laugardaginn þann 25. Febrúar þar sem fulltrúar 
þingsins samþykktu breytingu á nafni félagsins úr Landssambandi æskulýðsfélaga 
(LÆF) í Landssamband ungmennafélaga (LUF). Þingið fór fram á Háskólatorgi Háskóla 
Íslands og var það hið fjölmennasta í sögu félagsins. Inga Auðbjörg Straumland, 
formaður félagsins 2015-2016, var kjörin þingforseti og stýrði þinginu. 

Sigurður Helgi Birgisson, fulltrúi Stúdentaráðs Háskóla Íslands (SHÍ) og fráfarandi 
alþjóðafulltrúi var kjörinn formaður félagsins. Tók hann við af Sigurði Sigurðssyni, 
fulltrúa JCI. Í ræðu sinni lagði Sigurður Helgi áherslu á aukið samstarf ungmennafélaga 
á Íslandi og styrkingu innra starfs sambandsins. Þá benti hann enn fremur á þau 
tækifæri til breytinga sem felast í þverpólitískri samstöðu ungmennafélaga og samstarfi 
þeirra.

Þá var Sara Sigurðardóttir, fulltrúi Sambands íslenskra námsmanna erlendis (SÍNE) 
kjörin varaformaður LUF, Marinó Örn Ólafsson, fulltrúi Ungra jafnaðarmanna (UJ) 
gjaldkeri, Una Hildardóttir fulltrúi Ungmennadeild Norræna félagsins (UNF) ritari og 
Laufey María Jóhannsdóttir fulltrúi Ungra athafnakvenna (UAK) alþjóðafulltrúi. Kosnir 
voru tveir meðstjórnendur, þau Guðbjört Angela Mánadóttir fulltrúi Sambands íslenskra 
framhaldsskólanema (SÍF) og Ólafur Hrafn Halldórsson fulltrúi Ungra Pírata (UP).

Á fjórða fulltrúaráðsfundi LUF, þann 24. nóvember samþykkti ráðið tillögu stjórnar um 
að skipað yrði í þrjár nefndir fyrir sambandsþingið. Ákveðið var að hvert félag hefði 
heimild til að skipa einn fulltrúa í hverja nefnd til að tryggja fjölbreytni.

Skipað var í stefnumótunarnefnd sem endurskoðaði stefnu LUF sem samþykkt var á 
sambandsþingi 2016. Jóhanna Gísladóttir (UP) gegndi formennsku nefndarinnar og 
með henni sátu Árni Birgir Guðmundsson (AIESEC), Páll Marís Pálsson (SUF) og 
Aðalbjörn Jóhansson (UVG). Jóhanna kynnti störf nefndar fyrir þingfulltrúum og var 
stefnan samþykkt með einróma lófataki. Stefnan skiptist í þrjár megináherslur: 
Samfélagsþátttöku ungs fólks, valdeflingu ungs fólks og sjálfstæð ungmennafélög.

Skipað var í siðanefnd sem fór yfir siðareglurnar sem samþykktar höfðu verið af 
fulltrúaráði og giltu einungis fyrir stjórn og starfsfólk LUF. Þar sem fulltrúaráð ályktaði að 
ráðlagt væri að aðlaga siðareglurnar þannig að þær taki til allra aðildarfélaga voru þær 
endurskoðaðar og lagðar fyrir sambandsþing til samþykktar. Aron Leví Beck (UJ) 
formaður siðanefndar kynnti störf nefndar og reglurnar fyrir nefndinni. En í henni sátu 
jafnframt Ármann Örn Friðriksson (SUF), Huginn Þór Jóhannsson (UP) og Ásta Lovísa 
Arnórsdóttir (FUJ). Siðareglurnar voru samþykktar einróma. 

1. Sambandsþing LUF 2017
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Í lagabreytinganefnd sátu þau Sigurður Helgi Birgisson (SHÍ), Tanja Rún Kristmanns- 
dóttir (SUF) og Viktor Orri Valgarðsson (UP). Stjórn félagsins 2015-2016 fól fráfarandi 
stjórn að koma með tillögu að nýju nafni sem lýsir félaginu og tilgangi þess betur. Auk 
þeirrar breytingar voru gerðar ýmsar aðrar breytingar og lagfæringar á lögunum. Bætt 
var við einni lagagrein sem gefur stjórn og fulltrúaráði LUF heimild til þess að víkja 
stjórnarmanni eða fulltrúa í fulltrúaráði, verði hann uppvís að misferli.

Viktor Orri Valgarðsson, varaþingmaður Pírata, var viðstaddur á þinginu og tók til máls 
undir dagskrárliðnum önnur mál. Þar vísaði hann til sérstakra umræðna sem hann tók 
þátt í á Alþingi daginn áður og lýsti þeirri upplifun sinni að í dag væri einstakt tækifæri til 
að gera miklar og löngu tímabærar umbætur í málaflokki ungs fólks, til að styðja miklu 
betur við félags- og hagsmunastarf ungmenna en hingað til hefði verið gert á Íslandi.
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Stjórn annast daglegan rekstur LUF svo sem almenna stjórnsýslu, fjármál o.s.frv. í 
samráði við ákvarðanir sambandsþings og fulltrúaráðs. Stjórn fundaði 20 sinnum á 
kjörtímabilinu og náði 17 af þeim 20 háleitu markmiðum sem hún setti sér samkvæmt 
framkvæmdaáætlun stjórnar sem samþykkt var á fyrsta fulltrúaráðsfundi þann 11. apríl 
2017.

1.1. Stjórn LUF 2017-2018

Sigurður Helgi Birgisson
Formaður
Fulltrúi SHÍ

Sara Sigurðardóttir
Varafomaður
Fulltrúi SÍNE

Marinó Örn Ólafsson
Gjaldkeri
Fulltrúi UJ

Una Hildardóttir
Ritari

Fulltrúi UNF

Laufey María Jóhannesdóttir
Alþjóðafulltrúi

Fulltrúi UAK

Ólafur Hrafn Halldórsson
Upplýsinga- og tæknifulltrúi

Fulltrúi UP

Guðbjört Angela Mánadóttir
Mannréttinda- og forvarnarfulltrúi

Fulltrúi SÍF
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Tvö félög sóttu um fulla aðild að LUF fyrir sambandsþing árið 2017. En það voru 
Samfés - Samtök félagsmiðstöðva og ungmennahúsa á Íslandi og Uppreisn - 
Ungliðahreyfing Viðreisnar. Hlutu bæði félög fulla aðild með háværu og einróma lófataki 
allra þingfulltrúa. Með aðild Uppreisnar hefur LUF breiðari pólitíska skírskotun en áður, 
sem er LUF afar mikilvægt sem þverpólitískur vettvangur. Með aðild Samfés hefur 
mikilvægt samstarf og tengsl við félagsmiðstöðvar landsins aukist verulega í að vinna 
að sameiginlegum hagsmunamálum ungs fólks. 

1.2. Aðildarumsóknir

Á kjörtímabilinu barst stjórn LUF einnig umsókn um áheyrnaraðild frá Kóder, samtökum 
sem vinna að því að gera fræðslu í upplýsingatækni og forritun aðgengilega fyrir börn 
og ungmenni. Umsókn Kóder var tekin til umfjöllunar á stjórnarfundi 28. júní 2017, þar 
sem komist var að þeiri niðurstöðu að Kóder uppfylli skilyrði um áheyrnaraðild og var 
umsóknin samþykkt. Þar sem tilgangur og markmið Kóder endurspeglast í hlutverki 
LUF var félagið hvatt til að sækjast eftir fullri aðild og mun umsókn Kóder þess efnis 
fara fyrir sambandsþing LUF 25. febrúar 2018. Lítur stjórn LUF til þess að Kóder muni 
án vafa styrkja LUF sem regnhlíf með sérstöðu sinni og í ljósi að hæfni í 
upplýsingatækni og forritun er lykilfærni framtíðar.
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Hvert aðildarfélag skipar fulltrúa sinn í fulltrúaráð LUF, ráðið tekur við á þingi og starfar í 
eitt ár. Hlutverk fulltrúaráðs er að efla samstarf á milli aðildarfélaganna og vera 
tengiliður aðildarfélaganna við LUF. Ráðið fer með æðsta vald í málefnum LUF milli 
þinga og starfar í samráði við samþykktir síðasta þings. Fulltrúarnir sem sátu í ráðinu 
voru eftirfarandi:

1. Andrea Ósk Sigurbjörnsdóttir, Ung vinstri græn
2. Aron Levi Beck, Ungir Jafnaðarmenn
3. Ási Þórðarson, Stúdentaráð Háskóla Íslands
4. Bjarki Fannar Kolbeinsson, Alþjóðleg ungmennaskipti (AUS)
5. Bjarney Anna Þórsdóttir, Samband ungra framsóknarmanna
6. Colin Arnold Dalrymple, Félag ungra jafnréttissinna
7. Danilo Nava, AIESEC á Íslandi
8. Einar Freyr Elínarsson, Samband Ungra Bænda
9. Einar Hrafn Árnason, Samband íslenskra framhaldsskólanema

10. Guðjón Andri Rabbevåg Reynisson, Breytendur
11. Guðný Þóra Guðrúnardóttir, Ungmennahreyfing Rauða kross Íslands
12. Hildur Ýr Aðalsteinsdóttir, AFS á Íslandi
13. Hjördís Jónsdóttir, Samband Íslenskra Námsmanna Erlendis
14. Kristín Manúelsdóttir, Ungmennadeild norræna félagsins
15. Olga Pokrovskaya, Núll prósent
16. Óskar Steinn Ómarsson, Ungir Evrópusinnar
17. Pétur Halldórsson, Ungir umhverfissinnar
18. Ragnheiður Kristín Finnbogadóttir, Ungliðahreyfing Viðreisnar
19. Sóley Ómarsdóttir, Seeds
20. Steindór Ingi Þórarinsson, Veraldarvinir
21. Svava Arnardóttir, JCI á Íslandi
22. Svava Gunnarsdóttir, Samfés
23. Vignir Árnason, Ungir Píratar

Áheyrnarfulltrúar:

1. Andri Bjarnason, Stamfélagið - Ungliðahreyfing Málbjargar
2. Eyþór Máni Steinarsson, Kóder.
3. Lilja Hrund Ava Lúðvíksdóttir, Ungmennadeild UNICEF
4. Tomasz Chrapek, Projekt Polska

Ekki fengust tilnefningar/svör frá: IOGT, UAK og CISV

2. Fulltrúaráð LUF
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Fulltrúaráð fundaði fjórum sinnum árið 2017 undir formennsku Söru Sigurðardóttur, 
varaformanns LUF. Á fyrsta fundi 11. apríl var rekstrar- og framkvæmdaráætlun stjórnar 
samþykkt, stofnuð var alþjóðanefnd og var fundurinn að mestu tileinkaður kynningu á 
starfsemi LUF. Á öðrum fundi ráðsins 28. september var brugðist við falli 
ríkisstjórnarinnar og var hann nýttur til samráðs vegna #ÉgKýs 2017. Þar var stað 
helstu verkefna einnig kynnt fundargestum. Þriðji fundur 20. nóvember var kynning á 
alþjóðamálum félagsins og áfangaskýrslu stjórnar, s.s. mati á framkvæmdaáætlun. 
Síðasti fundur ráðsins 5. febrúar 2018 var tileinkaður stefnumótun.

2.1. Stefnumótun

Á sambandsþingi 2013 var tillaga frá Alþjóðlegum ungmennaskiptium (AUS) samþykkt 
um að haldinn yrði stefnumótunarfundur þar sem fulltrúar aðildarfélaganna kæmu 
saman til að móta megináherslur í starfi LUF. Ferlið könnun sem send var út á 
aðildarfélögin til að kanna álit aðildarfélaganna á framtíðarsýn félagsins og fundað var 
ítarlega með flestum aðildarfélögum. Þannig var jarðvegurinn undirbúinn fyrir sérstakan 
stefnumótunarfund sem haldinn var á Úlfljótsvatni sama ár. Fulltrúar aðildarfélaganna 
voru nokkuð samstíga varðandi megináherslur og verkefni sem félagið gæti unnið að til 
lengri tíma. Þar kom m.a. sterklega fram áhersla á samfélagsþátttöku ungs fólks, 
lýðræði, aðkomu ungs fólks að ákvarðanatöku og fjármögnun ungmennafélaga.

Árið 2014 voru þrír fulltrúaráðsfundir tileinkaðir áframhaldandi þróun stefnumótunar. 
Stjórn LUF 2015 tók við keflinu, fullmótaði stefnuna sem samþykkt var á sambandsþingi 
2016. Þar með var fyrsta opinbera stefna félagsins samþykkt og skiptist hún í 
megináherslur: lýðræðisþátttöku ungs fólks, valdeflingu ungs fólks og fjármögnun og 
rekstur æskulýðsstarfs. Skipuð var sérstök stefnumótunarnefnd fulltrúaráðs í lok árs 
2016 sem var falið það verkefni að gera stefnuna mælanlega og áætla tíma fyrir 
endurskoðun. Þá var megináherslum breytt í: samfélagsþátttöku, valdeflingu og 
sjálfstæð ungmennafélög. Breytingatillögur nefndarinnar voru samþykktar á 
sambandsþingi 2017 og vann núverandi stjórn sérstaka framkvæmdar- áætlun og 
mælanleg markmið sem tóku mið af stefnunni.

Eftir að hafa náð flestum markmiðum framkvæmdaráætlunar var ljóst að stefnan 
úreldaðist fljótt og þörf var á stefnu til lengri tíma. Stefna LUF hafði á örskömmum tíma 
haft áhrif á samfélagsumræðuna og dagskrá stjórnvalda með t.d. afstöðu LUF til 
lækkun kosningaaldurs og vilja til að standa fyrir skuggakosningum. Þess vegna horfir 
stjórn nú til þess að víkka stefnuna og horfa til lengri tíma, til að hafa áhrif á fleiri 
málaflokka sem snerta ungt fólk í von um frekari samfélagsáhrif. Þá er einnig verið að 
mæta aukinni kröfu um ungmennasamþættingu (e. youth mainstreaming), þar sem 
ætlast er til þess að sjónarhorni ungs fólks sé fléttað inn í stefnumótun í öllum 
málaflokkum og tekið tillit til á öllum sviðum samfélagsins. 
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Vegna þess að ekki er til heildstæð stefna hins opinbera í málefnum ungs fólks (e. 
national youth policy) telur stjórn brýna þörf fyrir því að færa út kvíarnar og leggja grunn 
að leiðarvísi. LUF hefur lengi gagnrýnt stefnuleysi stjórnvalda og barist fyrir heildstæðri 
stefnu, líkt og flest lönd hafa sett sér. Með því að bæta við málaflokkum í stefnuna getur 
LUF betur tryggt að sjónarhorn aðildarfélaganna komi fram í heildstæðri stefnu Íslands.

Stefnumótunarvinnan hófst á greiningu, flokkun og forgangsröðun stjórnar á 15 
málefnum og send var út könnun á aðildarfélögin sem þótti tímabært miðað við að 
sambærileg könnun var framkvæmd árið 2013. Fjórði fulltrúaráðsfundur 5. febrúar 2018 
var síðan tileinkaður stefnumótunarvinnu fulltrúaráðs. Stjórn fullmótaði stefnudrög sem 
uppfylla gæðastaðla Evrópska ungmennavettvangsins (YFJ). Stefna LUF 2017 var 
notuð sem grunnur, með tilliti til þess sem kom fram á fundi fulltrúaráðs, greiningu á 
niðurstöðu könnunar, alþjóðlegra sáttmála, mannréttinda og áherslna YFJ. Lagt er til að 
stefnan muni skiptast í fjórar megináherslur: réttindi ungs fólks, þátttaka ungs fólks, 
sjálfstæði ungs fólks og sterk ungmennafélög. Undir megináherslurnar falla 11 
sértækari málefni. Stefnan verður lögð fyrir sambandsþing til umræðu og samþykktar 
25. febrúar 2018.
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Leiðtogaskóli Íslands eða LSÍ er afrakstur samvinnu allra aðildarfélaga LUF sem vildu 
bregðast við eftirspurn eftir hagnýtu námi og heildstæðri þjálfun ungs fólks sem eru 
þátttakendur í félagastarfi. Skólinn er sameiginlegur vettvangur aðildarfélaga LUF til að 
þjálfa persónulega hæfni, efla tengslanet, deila reynslu, auka getu og valdefla ungt fólk 
á Íslandi. Grunnþættir fræðslunnar á vegum LSÍ er lýðræði og mannréttindi í verki – þar 
sem áætlun Evrópuráðsins um lýðræðislega borgaravitund og mannréttindafræðslu er 
notaður sem leiðarvísir. Evrópuráðið fjárstyrkti LSÍ í ár, viðurkennir hann sem gott 
fordæmi fyrir Evrópu og veitti LSÍ formlega viðurkenningu fyrir að stuðla að óformlegu 
námi, með vottun útskriftaskírteina. Skólinn var sameignlega þróaður af aðildar- 
félögunum árið 2015. Hann var formlega stofnaður og þann 26. janúar 2016. Fyrsti 
árgangur skólans útskrifaðist þann 9. október 2016.

Í grunninn er markmið LSÍ að innleiða samevrópsku ungmennaáætlunin um mann- 
réttindafræðslu. Áætlunin miðar að því að óformleg fræðsla meðal ungmenna verði 
þróuð og viðurkennd sem fræðsla um mannréttindamál. Hlutverk ungmennafélaga er 
sérstaklega viðurkennt sem verðmætt framlag sem stuðlar að mannréttindafræðslu og 
eflingu lýðræðislegrar borgaravitundar. Jafnframt er mælst til þess að ungt fólk og 
ungmennafélög skapi grundvöll fyrir mannréttindafræðslu. LSÍ er sá grundvöllur og 
framlag LUF. Með áætlun Evrópuráðsins sem leiðarvísi eru markmið LSÍ að efla 
leiðtogahæfni og valdefla ungt fólk í félagasamtökum með því að:

1. Veita ungu fólki nauðsynleg verkfæri og hagnýta fræðslu til að þekkja, æfa, 
vernda og efla eigin réttindi;

2. Virkja mannauðinn innan aðildarfélögum LUF og veita þeim stuðning í 
hagsmunastarfi, nýsköpun og láta hugmyndir verða að veruleika.

3. Auka getu ungs fólks til þess að vinna með jafningjafræðslu.
4. Auka starfshæfni og atvinnumöguleika ungs fólks með því að skapa tækifæri til 

þess að meta/viðurkenna óformlegt nám og stuðla að því að félagsstarf verið 
metið að verðleikum í námi og starfi;

5. Hvetja til samstarfs aðildarfélaga, koma í veg fyrir tvíverknað og tryggja virkni 
smærri félaga sem stríða við auðlindaskort;

6. Vera vettvangur fyrir ungt fólk utan félagasamtaka sem vill kynna sér starf 
ungmennafélaga og hvetja þá einstaklinga til að taka þátt í sjálfboðastarfi.

Langtímamarkmið LUF er að LSÍ verði kenndur á hverju ári og haldi áfram að þróast 
samhliða þörfum aðildarfélaganna. Þá er vonast eftir því að LUF komi til með að geta 
boðið upp á úrval af hagnýtum námskeiðum. Stefnt er á að LSÍ verði að viðurkenndum 
skóla í framtíðinni, verði metinn upp í nám og metin til góðs af atvinnurekendum.

3. Leiðtogaskóli Íslands
. . . Lýðræði og mannréttindi í verki
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LSÍ nýtir þekkinguna sem er til staðar innan aðildarfélaga LUF, deilir henni á milli félaga 
með jafningjafræðslu, ásamt því að sækja í sérfræðiþekkingu annars staðar frá eftir 
þörfum. Leiðtogaskólinn leggur áherslu á að mæta þörfum félaga aðildarfélaga LUF. 
Námskeiðin voru valin af aðildarfélögum LUF í gegnum skoðanakönnun. Þetta er gert til 
þess að LUF geti þjónað hlutverki sínu sem best með því að veita aðildarfélögum þá 
þjónustu og þann stuðning sem þau sjálf telja að þau þurfi. Námskeiðin sem voru í boði 
árið 2017 voru: leiðtogafræði, samskipta- hæfni: efling hópavinnu, þarfagreining (Active 
Citizen Framework), réttindi ungs fólks, stefnumótun, nýsköpun, verkefna- og viðburða- 
rstjórnun, fjármögnun og styrkumsóknir og ræðumennska: framkoma og framsaga.

Leiðbeinendur námskeiða voru Tinna Isebarn framkvæmdastjóri LUF, Margrét 
Steinarsdóttir framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands, Þorkell Pétursson 
landsforseti JCI, Svava Arnardóttir fyrrverandi landsforseti JCI, Guðlaug Birna 
Björnsdóttir fyrrverandi varalandsforseti JCI, Tryggvi Freyr Elínarsson þjálfari hjá JCI, 
Sandra Ósk Jóhannsdóttir þjálfari hjá Dale Carnegie, Haraldur Hugosson frá Genki 
Instruments og fyrrverandi verkefnastjóri hjá Icelandic Startups.

Opnað var fyrir umsóknir í skólann 15. ágúst 2017 og komust 26 þátttakendur að sem 
uppfylltu hæfniskröfur sem settar eru af Evrópuráðinu. Skólinn var gjaldfrjáls og til að 
tryggja jöfn tækifæri fengu þátttakendur sem búsettir eru utan höfuðborgar- svæðisins 
niðurgreiddann ferðakostnað. Skólinn fór fram yfir tvær helgar eða 2. - 3. september og 
14. - 15. október. Á milli helganna unnu þátttakendur að loka- verkefnum sem gat verið 
um hvað sem er, svo lengi sem það tengdist mannréttindum, beint eða óbeint. Afurð 
verkefnisins gat jafnframt verið hvað sem er, svo lengi sem það myndi nýtast a.m.k einu 
aðildarfélagi LUF.
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Í tilefni af útskrift og kynninga á lokaverkefnum þátttakenda var efnt til viðburðarins 
„Mannréttindamálþing: Afrakstur Leiðtogaskóla Íslands“ þann 15. október 2017. 
Fundinum var stýrt af Sigurði Helga Birgissyni formanni LUF og Sigurður Sigurðsson 
fyrrverandi formaður LUF og þar með rektor LSÍ, flutti ávarp um skólann. Heiðursgestur 
málþingsins var Sara Mansour, laganemi og aktívisti sem útskrifaðist með fyrsta 
árgangi Leiðtogaskólans árið 2016. Hún flutti ávarp til þátttakenda um hvernig hún hefur 
nýtt það sem hún lærði í skólanum í mannréttindabaráttu. Sara studdi við málstað LSÍ, 
hvatti viðstadda til að taka af skarið og veitti innsýn inni í hennar reynslu sem ungur 
leiðtogi. Þátttakendur kynntu verkefni sín og tóku við skírteinum að þingi loknu. Þeir 13 
þátttakendur sem útskrifuðust úr skólanum voru eftirfarandi:

Davíð Pálsson
Menningar- og tómstundanámskeið fyrir hælisleitandi konur á Ísland

Davíð Snær Jónsson & Enar Kornelius Leferink
Félagsleg aðlögun innflytjenda í framhaldsskólum

Embla Dís Haraldsdóttir
Ljósmyndakeppni Menntaskólans að Laugarvatni

Fransesca Zhang, Jóhanna Friðsemd Kristinsdóttir & Marta Kristjánsdóttir
Nýliðunarviðburður á vegum Ungliðahreyfingar URKÍ

Jana Lind Ellertsdóttir
Jafnrétti kynjanna í íþróttum

Kristjana Björk Barðdal & Rafn Helgason
„Kahoot night for International students in the university of Iceland“

Sandra Rán Ásgrímsdóttir
„#Jegernordisk“: Norrænt samstarfsverkefni ungliðahreyfinga 
miðjuflokka um norrænan borgararétt

Sara Þöll Finnbogadóttir
Pólitískt Partý: Að kjósa eftir upplýstri ákvörðun

Sóley Ómarsdóttir
Leiðtoganámskeið fyrir alþjóðlega hópa

Unnar Þór Sæmundsson
Stefnuskortur í málefnum ungs fólks

3.1. Mannréttindamálþing
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Frá árinu 2016 hafa 93 þátttakendur á aldrinum 15-33 ára sótt námskeið á vegum 
Leiðtogaskóla Íslands og af þeim hafa 23 útskrifast. Stefnt er að því að opnað verði fyrir 
skráningu í leiðtogaskólann í ágúst 2018, með fyrirvara um að fjármagn fáist. Árið 2017 
bættist heilmikið í reynslubankann og stefnt er að því að taka stærri skref í að þróa 
skólann áfram. Það er von fráfarandi stjórnar LUF að skólinn verði sjálfbær einn daginn 
og atvinnuskapandi.

4. Lýðræðisþátttaka
Árið 2013 gaf LUF út skýrslu um samfélagsþáttöku ungs fólks sem unnin var upp úr 
gögnum Íslensku kosningarannsóknunum. Skýrslan benti til þess að kjörsókn ungs 
fólks færi dvıńandi, vakti það athygli og varð til þess að LUF kom að gerð 
þingsályktunartillögu byggða á niðurstöðum skýrslunnar. Tillagan fólst í að skrásetja 
kjörsókn eftir aldri sem var samþykkt á Alþingi fyrir sveitarstjórnarkosningar 2014. 
Kjörsókn ungs fólks endurspeglaði niðurstöðu skýrslu LUF.
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Við niðurstöðunni var brugðist með að efna til alþjóðlegrar ráðstefnu í byrjun árs 2015 
sem bar yfirskriftina „The Importance of Youth Organisations for Society and 
Democracy”. Markmiðið með henni var m.a. að deila reynslu og þekkingu á milli landa 
og þróa hugmyndir til að auka kosningaþátttöku ungs fólks. Leitað var til sérfræðinga úr 
fræðasamfélaginu og til systursamtaka LUF á Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum 
til að deila aðferðum sem vel hafa tekist og efna til umræðna um þátttöku ungs fólks í 
félagasamtökum og kosningum.

Eftir ráðstefnuna fór fram stefnumótunarvinna stjórnar 2015 þar sem tekið er mið af því 
sem fram kom á ráðstefnunni. Út frá stefnunni kom verkefnahugmynd í samstarfi við 
Samband íslenskra framhaldsskóla (SÍF), fjölmennasta aðildarfélag LUF. Ákveðið var 
að heimfæra leiðir sem hafa virkað í nágrannalöndunum og heimfæra þær yfir á Ísland. 
Úr varð lýðræðisverkefnið #ÉgKýs sem hófst með opnum samráðsfundi hagsmunaaðila 
þann 15. júní 2016.

#ÉgKýs var tilraun til að efla lýðræðisvitund og hvetja ungt fólk til að kjósa eftir 
upplýstri ákvörðun. Átakið fólst í fjölbreyttum verkefnum sem ástæða var til að ætla 
að gætu aukið kosningaþátttöku og lýðræðislega ábyrgð ungs fólks. Haldnir voru fundir 
með frambjóðendum, staðið var fyrir netherferð, myndböndum dreift og haldin 
lýðræðisvika sem endaði með skuggakosningum í framhaldsskólum landsins. LUF og 
SÍF standa fyrir verkefninu en það er samstarf margra hagsmunaaðila sem koma að því 
með einum eða öðrum hætti. Verkefnið var styrkt af innanríkisráðuneytinu, mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu og Sambandi íslenskra sveitarfélaga árið 2016.
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Samkvæmt framkvæmdaráætlun 2017-2018 var það markmið stjórnar að fylgja eftir 
verkefninu frá 2016 og gefa út viðamikla skýrslu um #ÉgKýs verkefnið í samvinnu við 
SÍF. Í tilefni af útgáfu skýrslunnar var opni fundurinn „Hvað fær ungt fólk til að kjósa?” 
haldinn þann 5. september í samstarfi við SÍF, Hitt Húsið og nýsköpunarverkefnisins 
„Ungt fólk til áhrifa”. Leitast var við að svara spurningunni út frá niðurstöðum 
skýrslunnar og nýsköpunvarverkefnisins. Sigurður Helgi Birgisson formaður LUF flutti 
ávarp, Tinna Isebarn framkvæmdastjóri LUF og Hildur Björgvinsdóttir framkvæmda- 
stjóri SÍF kynntu niðurstöður skýrslunnar og Adda Þóreyjardóttir Smáradóttir þáverandi 
formaður SÍF flutti tillögur til stjórnvalda um framhald verkefnisins. Að lokum kynnti 
Vigdís Fríða helstu niðurstöður nýsköpunarverkefnisins. Eftir umræður fengu fundar- 
gestir og viðstaddir fulltrúar samstarfsaðila #ÉgKýs, alþingismenn og opinberir 
starfsmenn, eintak af skýrslu áður en hún var birt rafrænt.

4.1. Eftirfylgnirannsókn

Skýrslan ber heitið „Skuggakosningar í framhaldsskólum: Lokaskýrsla um lýðræðis- 
átakið #ÉgKýs”. Markmiðið með henni var að veita samantekt um verkefnið: mikilvægi 
þess, aðdraganda, markmið, undirbúning, framkvæmd og árangursmat. Þar að auki 
voru lagðar fram tillögur til framtíðar út frá þeim lærdómi sem skapaðist af verkefninu. 
Það var gert í því skyni að varðveita þær upplýsingar og þá reynslu sem #ÉgKýs 
verkefnið hefur skapað um lýðræðisþátttöku og kosningahegðun ungs fólks á Íslandi.



15

Í árangursmati skýrslunnar er gert grein fyrir könnun sem send 
var út á alla framhaldsskóla í samstarfi Huldu Þórisdóttur dósent 
við stjórnmálafræðideild og sálfræðideild HÍ, Magnús Þór 
Torfason lektor við viðskiptafræðideild HÍ og Sigurbjörgu Erlu 
Egilsdóttur doktorsnema í stjórnmálasálfræði, sem framkvæmdu 
könnunina. Meðal þeirra 1.998 framhaldsskólanema sem 
svöruðu könnun kom fram að þeir sem tóku þátt í 
skuggakosningum voru líklegri til að kjósa í alþingis- 
kosningum heldur en þeir sem ekki tóku þátt í skugga- 
kosningum. Hulda og Magnús unnu frekari greiningu sem 
unnin var upp úr eftirfylgnirannsókn skuggakosninga 2016 sem 
ber titilinn „Ég Kýs ekki glæpamenn: Hvers vegna ungt fólk kýs 
ekki og hvernig má breyta því.“ og fluttu á málstofunni „Hvers 
vegna ungt fólk kýs ekki” sem var hluti af Þjóðarspeglinum 2017 
- Ráðstefnu í félagsvísindum sem fór fram 3. nóvember 2017.

4.2. #ÉgKýs 2017
Tekin var ákvörðun um að halda skuggakosningar 2017 með fyrirvara um fjármagn á 
Aðalþingi SÍF þann 17. september - eftir fall ríkisstjórnarinnar og eftir að boðað hafði 
verið til alþingiskosninga. Fjárstyrkbeiðnir voru send á öll ráðuneyti og Skrifstofu 
Alþingis frá og með 20. September. Mennta- og menningarmálaráðuneytið, dómsmálar- 
áðuneytið, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, umhverfis- og auðlindaráðuneytið 
og Hitt Húsið fjárstyrktu verkefnið á árinu.

Annar fulltrúaráðsfundur LUF þann 28. september var sérstakur samráðsfundur þar 
sem aðildarfélög LUF, ungliðahreyfingar stjórnmálaflokkanna og fulltrúar þeirra flokka 
sem ekki eru með ungliðahreyfingar komu saman til að ákveða framhald #ÉgKýs 
verkefnisins. Ákveðið var að leggja áherslu á víðtækt samstarf allra hagsmunaaðila og 
byggja ofan á það góða starf sem þegar hefur verið unnið.

#ÉgKýs verkefnið 2017 fólst í lýðræðisviku sem hófst 9. október og endaði með 
skuggakosningum 12. október með áframhaldandi vitundarvakningu sem endaði ekki 
fyrr en með alþingskosningum 28. október. Undirbúningurinn og fjármögnun var unnið 
samhliða og vefsíðan egkys.is var uppfærð ásamt öllum nauðsynlegum gögnum 
(kjörgögn, handbók, lög og kjörbók). Því miður fékkst ekki fjármagn til þess að uppfæra 
Kosningavitann að þessu sinni, í staðinn var efnt til samstarfs við Kosningasamtal Betra 
Íslands. Vitundarvakningin samanstóð af netherferð myllumerkisins, samstarfi við „Hvað 
í fjandanum á ég að kjósa?” þættina á RÚV, Politísku Partýi í Hinu Húsinu (málfundur 
ungliðahreyfinga stjórnmálaflokkanna) og Vökuna - nýstofnuð samtök um aukna 
kosningaþátttöku ungs fólks á aldrinum 18-29 ára sem stóð m.a. fyrir tónleikum á 
kjördag. 
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Þegar uppi var staðið tóku 21 framhaldsskólar af 30 þátt í verkefninu og stóðu 
nemendur fyrir viðburðum á borð við pallborðsumræður og kynningarfundi í 
lýðræðisvikunni sem víða var fjallað um í fjölmiðlum. Framkvæmd skuggakosninga fór 
fram með svipuðu sniði og í fyrra. Kjörgögn voru innsigluð og ekki opnuð fyrr en talning 
hófst, en hún fór fram 25. - 26. október. Niðurstöður voru birtar á kjördag, bæði í 
Kosningasjónvarpi RÚV og á egkys.is. Á kjörskrá voru 11.327 nemendur og nýttu 3.634 
kosningarétt sinn eða 32% kjósenda. Hæst var þátttakan hjá Menntaskólanum að 
Laugarvatni eða 95% og hækkaði hún mest milli ára hjá Fjölbrautaskólanum Austur 
Skaftafellssýslu eða um 17%. Auðir og ógildir seðlar voru 10,15%, jafn hátt hlutfall og 
2016. Rennur það stoðum undir vísbendingu um að ungt fólk þurfi frekari kennslu í að 
kjósa. Niðurstaða skuggakosninga 2017 var eftirfarandi:

Fyrir Alþingiskosningar 2017 var óttast að þjóðin væri komið með kosningaleiða og 
kjörsókn myndi falla. Þegar leið á kosninganótt kom í ljós að heildarkjörsókn var 81,2% 
og jókst lítillega frá kosningum 2016. Kosningaþátttaka jókst mest hjá yngstu 
kjósendunum 18-19 ára eða um 9,5 prósentustig (úr 68,7% árið 2016 í 75,2% árið 
2017), gefur sú niðurstaða góða vísbendingu um árangur #ÉgKýs verkefnisins og er 
það mikið fagnaðarefni.
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Raunar jókst kjörsókn hjá öllum aldurshópum en helst enn minni meðal yngri kjósenda 
og minnst er hún hjá aldurshópnum 20-24 ára eins og neðangreind mynd sýnir 
(Hagstofan, 2017):

Eftirfylgnikönnun var aftur send út á alla framhaldsskóla í samstarfi við Huldu og 
Magnús rannsakendur við Háskóla Íslands eftir alþingiskosningarnar 2017. Þá var 
ákveðið að bæta við spurningalistann til að auka þekkingu okkar og skilning á 
kosningahegðun ungs fólks. Af þeim 2.098 framhaldsskólanemendum sem svöruðu 
könnuninni tóku 56,89% þátt í skuggakosingum. Vegna anna og óvæntra kosninga 
hefur ekki verið unnt að greina gögnin ítarlega enn sem komið er. En samkvæmt 
fyrstu niðurstöðum kemur fram að  79,29% voru sammála fullyrðingunni: „Það er 
skylda borgara í landinu að nýta kosningarétt sinn“. Hlutfall þeirra sem sögðust 
ætla að kjósa í næstu kosningum var 88,19%. Þá var 82,59% svarenda 
ósammála fullyrðingunni: „Mér finnst litlu máli skipta hvaða flokk maður kýs“. Þegar 
kom að svara fullyrðingu um „Ég skil stjórnmál frekar vel“ var nánast helmingur 
sammála eða 45,54%, 29,96% hvorki né og fæstir eða 24,5% töldu sig ekki skilja 
stjórnmál frekar vel.
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Allt frá því að fyrsta stefna LUF var samþykkt hefur félagið talað reglulega fyrir lækkun 
kosningaaldurs m.a. á alþjóðlegri ráðstefnu Norræna félagsins sem bar yfirskriftina 
„Democracy - Equality - Children“ þar sem Tinna Isebarn framkvæmdastjóri LUF flutti 
erindið „Youth Political Participation: Shadow Elections in Upper Secondary Schools“. 
Enda er lækkun kosningaaldurs eitt af markmiðum stjórnar samkvæmt framkvæmda- 
áætlun.

Í kjölfar áberandi umræðu LUF fyrir lækkun kosningaaldurs óskuðu Katrín Jakobsdóttir, 
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Andrés Ingi Jónsson, þingmenn Vinstri grænna eftir 
fundi með LUF vegna undirbúnings þingmáls um lækkun kosningaaldurs. Fundurinn fór 
fram 3. febrúar 2017 og var einnig ungmennaráði UNICEF aðildarfélagi LUF og 
ungmennaráði Umboðsmanns barna boðið til samráðs.

Þann 17. maí sendi LUF inn umsögn um frumvarp til laga um kosningar til 
sveitarstjórna, nr. 5/1998 (kosningaaldurs) fyrir 147. Löggjafarþing 2016-2017 þar sem 
frumvarpinu var fagnað sem eitt helsta baráttumál félagsins. LUF skoraði á Alþingi 
Íslendinga að samþykkja frumvarpið og veita ungu fólki tækifæri til þess að hafa 
raunveruleg áhrif á samfélagið. LUF benti á að við undirbúning er nauðsynlegt að gera 
ráðstafanir til að fræða ungmenni sem yrðu fyrst til að kjósa yngri en 18 ára, ekki 
einungis mikilvægt eins og sagði í frumvarpi. LUF ítrekaði nauðsyn þeirra ráðstafana 
samhliða lækkun kosningaaldurs. LUF tók sterklega fram að lækkun kosningaaldurs sé 
nauðsynlegt en ekki nægilegt. Heldur verði leggja ríka áherslu á að styðja við verkefni 
eins og #ÉgKýs samhliða lækkuninni og frekari rannsóknum á kosningahegðun ungs 
fólks.

LUF gerði einni athugasemd við orðalag greinargerð frumvarpsins um að ef samfélags- 
hópnum „ungt fólk“ væri skipt út fyrir aðra jaðarsetta samfélagshópa í kaflanum sem ber 
titilinn „Ungt fólk hefur skoðanir á samfélagsmálum“ á bls. 4 koma fordómar gagnvart 
ungu fólki glögglega í ljós þrátt fyrir þveröfugt markmið greinargerðarinnar. Auk þess 
var vakin athygli á því að sá kafli fjallaði aðallega um óhefðbundna stjórnmálaþátttöku 
ungs fólks - sem er þörf á að viðurkenna og aðlaga að pólítískum vettvangi 
samfélagsins. Að öðru leyti er greinargerðin vel unnin og studd af LUF.

Eftir fall ríkisstjórnarinnar fundaði LUF með aðildarfélögum sínum SÍF og Samfés ásamt 
Reykjavíkurráði ungmenna til þess að hafa samráð um að tryggja að halda umræðunni 
á lofti eftir kosningar. Í lok árs 2017 var frumvarpið endurflutt með breytingum þar sem 
Andrés Ingi Jónsson var fyrsti flutningsmaður. Góðar umræður fóru fram á Alþingi um 
frumvarpið þann 19. desember 2017. Málið gekk þá til stjórskipunar- og eftirlitsnefndar 
Alþingis og varð Kolbeinn Óttarsson Proppé framsögumaður. 

4.3. Lækkun kosningaaldurs
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Nefndin sendi LUF frumvarpið aftur til umsagnar sem félagið skilaði inn 17. janúar 
2018. Þar lýsti stjórn yfir ánægju sinni með að tekið var tillit til athugasemda félagsins 
við fyrri greinargerð frumvarpsins og var allt sem LUF hafði áður út á að setja verið 
lagfært. Ljóst er að samráð við ungmennafélög sem leidd eru af ungu fólki var tekið 
alvarlega af flutningsmönnum líkt og frumvarpið ber einnig merki um. Stjórn LUF studdi 
við óbreytt frumvarp en ítrekaði mikilvægi þess að gera ráðstafanir samhliða lækkun 
kosningaaldurs. Þá var einkum horft til fræðslu til þeirra sem munu kjósa í fyrsta sinn og 
mikilvægi þess að styðja við verkefni eins og #ÉgKýs sem og rannsóknir á 
kosningaþátttöku ungs fólks, sérstaklega ungra karla, innflytjenda og annarra 
jaðarsettra hópa.

Í umsögn fjallaði LUF einnig ítarlega um aðkomu ungs fólks að ákvarðanatöku vegna 
þess að tekið er mið af ályktunum ungmennaráða sem ekki eru lýðræðislega kjörin. 
Ungmennaráð eru sannarlega góð leið til að virkja ungt fólk til þátttöku og stundum 
nauðsynleg til að auka aðgengi ungs fólks að stefnumótun og ákvarðanatöku. LUF tók 
Ungmennaráð Samfés sem dæmi til fyrirmyndar þar sem það er stærsta lýðræðislega 
kjörna ungmennaráð á landinu og hefur atkvæði í stjórn Samfés.  

Þó ungmennaráð hafa oftast málfrelsis- og tillögurétt hafa þau sjaldnast kosningarétt 
innan þess skipulags sem ráðið starfar. Því vakti LUF athygli á því að öll ungmennaráð 
eru ekki endilega góð ungmennaráð. Því rannsóknir hafa sýnt að öll þátttaka er ekki 
endilega „góð þátttaka“. Þá getur „þátttaka ungs fólks“ verið notuð í pólitískum tilgangi 
til að sýna fram á samráð við ungt fólk í orði en ekki á borði. Til að virkja ungt fólk er 
nauðsynlegt að þau trúi að með þátttöku sé hægt að hafa áhrif, en ef ungt fólk tekur 
þátt án þess að hafa raunveruleg völd getur það haft öfug áhrif á hvata til þátttöku. Af 
þessum sökum gagnrýndi LUF greinagerðina fyrir að taka ekki einungis mið af 
ályktunum ungmennaráða sem eru lýðræðislega kjörin og hafa raunverulegt vald - í ljósi 
markmiðs frumvarpsins um að færa yngra fólki raunverulegt vald í formi kosningaréttar.

Að undanförnu hefur LUF komið fram í fjölmiðlum um frumvarpið og sat LUF nýlega 
fund með stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis eða þann 7. febrúar 2018. Þar kom 
LUF á framfæri helstu sjónarmiðum sínum og rökum fyrir lækkun kosningaaldurs. Auk 
þess svaraði félagið helstu mótrökunum fyrir því sem heyrst hafa í umræðunni. Vegna 
athugasemda við misræmi í lögum vakti Sigurður Helgi Birgsson formaður LUF m.a. 
athygli á því að æskilegra er að réttindi ungs fólks komi í skrefum frekar en á einu bretti 
á 18 ára afmælisdaginn, þar að auki er ungmennum tryggður stigvaxandi réttur til 
þátttöku og ákvarðana í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
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Í tilefni af 100 ára fullveldi Íslands stóð Norræna félagið fyrir umræðufundi um lækkun 
kosningaaldur þann 13. febrúar 2018. Erindi fluttu þingmaðurinn Andrés Ingi Jónsson, 
fyrsti flutningsmaður frumvarpsins og Tinna Isebarn framkvæmdastjóri LUF. Tinna gerði 
grein fyrir helstu rökum LUF fyrir lækkun kosningaaldurs út frá mannréttinda- 
stjórnarmiðum þar sem að Barnasáttmálinn tryggir borgarleg réttindi barna í samræmi 
við aldur og þroska, svo tjáningar- og skoðanafrelsi, félagafrelsi og réttinum til 
upplýsinga. Einnig þar sem ungmenni á aldrinum 16-17 ára bera ábyrgð gagnvart og 
gefa af sér til samfélagsins. Þau bera refsiábyrgð, taka fyrsti skref á vinnumarkaði og 
greiða tekjuskatt.

Þá lítur LUF til þess að ákvarðanir hafa mest áhrif á þá sem yngir eru og krefst þess að 
tekið sé tillit til þess að ungt fólk hefur minna fjárhagslegt vald en áður. Lækkun 
kosningaaldurs er eðlilegur þáttur lýðræðisþróunar, leið til að styrkja lýðræðið og auka 
kosningaþátttöku. Tinna benti á að þegar aldurshópurinn 16 - 17 ára er færður 
kosningaréttur eru meiri líkur á að ungt fólk nái kjöri. Hún tók einnig fram að 
systursamtök LUF á Norðurlöndunum og víða í Evrópu taka einnig afstöðu með lækkun 
kosningaaldurs. 

Á umræðufundinum kom fram að líta þurfi til þess að almenn stjórnmálaþátttaka ungs 
fólks er ekki minni í samanburði við aðra aldurshópa, heldur á ungt fólk það fremur til að 
nota annarskonar leiðir til þátttöku. Tinna og Andrés sátu fyrir svörum og líflegar 
umræður áttu sér stað um kosti lækkun kosningaaldurs m.a. út frá samfélagslegri 
þátttöku og borgaralegri lýðræðisvitund.

Þann 20. febrúar 2018 flutti Una Hildardóttir varaþingmaður Vinstri grænna og ritari LUF 
ræðu á þingi þar sem hún skoraði á þingheim að samþykkja frumvarpið svo að 16-17 
ára ungmenni hljóti kosningarétt í komandi sveitarstjórnarkosningum. Hún benti á að 
upplýsingaherferðir og skuggakosningar hafi jákvæð áhrif á kjörsókn og að þar liggi 
sóknarfærin. Þá biðlaði hún til stjórnvalda að styðja við verkefni eins og #ÉgKýs. 
Frumvarpið nýtur þverpólitísks stuðnings og verður vonandi afgreitt á næstunni.

Markmið stjórnar í framkvæmdaráætlun var að undirbúa #ÉgKýs 2018 fyrir sveitar- 
stjórnarkosningarnar. Þrátt fyrir óvæntra Alþingiskosninga 2017 hefur stjórn tekist vel til 
að fara af stað með undirbúning. Sótt hefur verið um fjármagn, fundað hefur verið með 
samstarfsaðilum og boð um þátttöku í skuggakosningum hefur verið send á alla 
framhaldsskóla. Það verður einungis í höndum nýrrar stjórnar LUF að framkvæma, 
þriðja árið í röð. Tillögur starfshóps Reykjavíkurborgar um aukna kosningaþátttöku ungs 
fólks og innflytjenda voru nýlega samþykktar þar sem fjármagn til #ÉgKýs verður 
ráðstafað. Verkefnið verður þróað áfram til að ná til sem flestra og verður efnið á 
egkys.is á íslensku, ensku og pólsku.
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Með tilkomu stefnumótunar félagsins víkkaði LUF út starfsemi sína á sviði 
mannréttinda. Undir liði um valdeflingu er lögð áhersla á samtvinnun mismunandi 
samfélagshópa og mikilvægi þess að tryggja margbreytilega rödd ungs fólks. Þá setur 
LUF það sem skilyrði að allir hópa, sér í lagi minnihlutahópar sem eiga undir högg að 
sækja í samfélaginu, hafi rödd innan alls starfs sem tengjast þeim beint og að ekkert 
skuli ákveða án samráðs þeirra. Til þess að vinna í átt að þeirri stefnu setti stjórn LUF 
sér markmið að stuðla að aðgengi og jöfnum tækifærum.

5. Réttindi ungs fólks

5.1. Ungir innflytjendur

Stjórn 2016-2017 lagði mikilvægan grunn með aukinni áherslu LUF á jafnréttismál. Á 
því tímabili ákvað fulltrúaráð að skipað yrði í sérstaka nefnd sem færi með málaflokkinn, 
með áherslu á minnihlutahópa. Helsta uppskera nefnarinnar var að hafa áhrif á tillögu til 
þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innfytjenda og verkefni sem fólst í 
að valdefla unga innflytjendur sem styrkt var af Velferðar- ráðuneytinu.

Verkefnið hófst með samráðsfundinum „Rights of Young Immigrants in Iceland: 1st 
Consultation Meeting, What Next?“ sem haldinn var í lok árs 2016. Um það bil 30 
manns mættu fundinn af níu þjóðernum; frá Íslandi, Brasilíu, Makedóníu, Albaníu, 
Georgíu, Þýskalandi, Serbíu, Króatíu og Póllandi. Megin markmiðið með fundinum var 
að þróa verkefnahugmyndina áfram í samráði við innflytjendur af mismunandi uppruna í 
formi vinnustofu og skrásetja umræðurnar. Tekin var ákvörðun um að næsta skref væri 
að halda ráðstefnu. Voru þá helstu niðurstöður samráðsfundarins höfð til hliðsjónar við 
skipulagningu á framhaldinu. Ráðstefnan fór fram 3. febrúar 2017 undir titlinum 
„Embracing YOUTH Migration“ og voru þar flutt erindi af forsvörum fræðasamfélagsins, 
ríkisstofnana, þriðja geirunum ásamt persónulegum sögum um áskoranir og tækifæri.

Var það í höndum núverandi stjórnar að fylgja verkefninu eftir að var það gert með 
útgáfu skýrslu í samstarfi við Projekt Polska aðildarfélagi LUF og samstarfsaðila 
verkefnisins. Skýrslan segir frá aðdraganda, framkvæmd, orðræðugreiningu samráðs- 
fundar, samantekt á ráðstefnu og tillögum til stjórnvalda frá félögunum. 
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Eftir stjórnarskipti á sambandsþingi LUF 2017 sendi félagið tilkynningu um breytingar á 
stjórn til Ríkisskattstjóra (RSK); líkt og nýjum stjórnum er skylt. RSK neitaði að taka 
tilkynningu félagsins til greina af þeim sökum að einn stjórnarmanna væri ólögráða. 
Fulltrúi Ungra Pírata var réttkjörinn á þinginu í stjórn, þá 16 ára að aldri. Þegar stjórn 
LUF falaðist eftir frekari upplýsingum og rökstuðningi fengust þau svör að ólögráða 
einstaklingum væri óheimilt að sitja í stjórnum félagasamtaka. Þá gat Ríkisskattstjóri 
ekki vísað á lagaheimild máli sínu til stuðnings og ráðlagði LUF að kjósa nýjan, lögráða, 
einstakling í stjórn.

Neitun þessi gengur gegn lögum og brýtur þar að auki gegn mannréttindaákvæði 
stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 því jafnt við um börn sem fullorðna, þar á 
meðal ákvæði um félagafrelsi og jafnræði. Réttindi barna til tjáningar og þátttöku í 
samfélaginu eru einnig sérstaklega tryggð í 12. til 17. gr. Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna, sbr. lög nr. 19/2013. Eiga börn því sjálfstæðan rétt til þess að stofna og taka 
þátt í félögum. Enn fremur nær félagafrelsisákvæði 74. gr. stjórnarskrárinnar ná til fullrar 
þátttöku í almennum félögum og þar með ákvörðunarvalds og stjórnarsetu. Afstaða 
RSK um að neita ungmennum um þátttöku og að njóta réttinda í starfi almennra félaga 
telst því til mismununar á grundvelli aldurs, sem andstæð er jafnræðisreglu 65. gr. 
stjórnarskrárinnar.

Stjórn LUF leit málið alvarlegum augum og sendi því áskorun um endurskoðun málsins 
til RSK. Áskorunin var unnin í samstarfi við Barnaheill, Mannréttindaskrifstofu Íslands, 
Umboðsmann barna og UNICEF á Íslandi, en allir þessir aðilar rituðu undir áskorunina 
sem send var Ríkisskattstjóra þann 9. júní 2017. Ríkisskattstjóri hefur ekki enn brugðist 
við málinu þrátt fyrir ítrekun um svör.

Í áskorun segir: að „almennum félögum er lögum samkvæmt í sjálfsvald sett að skipa 
stjórnir sínar. Að því gefnu að samþykktir slíkra félaga felli ekki beina fjárhagslega 
ábyrgð á ólögráða einstaklinga, hefur Rsk ekki lagaheimild til afstöðu sinnar og 
synjunar á skráningu.“ Skorað var á RSK „að virða sjálfstæð réttindi barna og falla frá 
ólögmætum verkferlum svo félagasamtök, sem yfirleitt hafa lítið fjárhagslegt bolmagn, 
þurfi ekki að sækja rétt sinn annað.“

5.2. Aðkoma að ákvarðanatöku



23

LUF leggur ríka áherslu á alþjóðlegt samstarf. Þá er LUF aðili að Norðurlanda- og 
Eistrasaltsríkja samstarfinu „Nordic Baltic Cooperation“ (NBC) og gegndi þar 
formennsku á árinu. Auk þess að vera í mjög nánu alþjóðlegu samstarfi við 
nágrannaríkin er LUF jafnframt aðili að Evrópska ungmennavettvanginum „European 
Youth Forum“ (YFJ): valdamestu alþjóðlegu regnhlífasamtökum ungs fólks í heiminum. 
YFJ er viðurkenndur lögmætur fulltrúi Evrópskra ungmennafélaga gagnvart 
alþjóðastofnunum á borð við Evrópuráðið, Evrópusambandið og Sameinuðu þjóðunum. 
Þar er LUF virkur þátttakandi sem hagsmunaaðili ungra Íslendinga á alþjóðavettvangi. 
Á ensku heitir LUF „The Icelandic Youth Council“ og innan þessarra alþjóðlegu 
heildarsamtaka koma saman öll „National Youth Councils“ (NYC) í Evrópu, auk annarra 
evrópskra ungmennasamtaka. Þar hefur LUF áhrif á stefnumótun innan Evrópu og 
tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi fyrir hönd Íslands. Uppbygging LUF er eins og annarra 
NYC Evrópulandanna til að standast kröfur: Regnhlíf frjálsra félagasamtaka, 
lýðræðisleg og þar sem einungis ungt fólk fer með allt ákvarðanavald.

LUF hefur lagt kapp á að taka virkan þátt á öllu þeim fundum, þingum og ráðstefnum 
sem eru endurgreidd. En út af takmörkuðum fjárráðum hefur LUF því miður ekki 
tækifæri til að vera jafn virk og önnur Evrópulönd og þurfa þess vegna að sjá mörg 
tækifæri framhjá sér fara. Þrátt fyrir það hefur Laufeyju Maríu Jóhannsdóttur 
alþjóðafulltrúa LUF tekist að auka alþjóðleg umsvif LUF töluvert á starfsárinu, m.a. með 
því að dreifa álaginu, opna starfið og veita meðlimum innan aðildafélaga LUF tækifæri 
til þátttöku. Með því hafa alþjóðlega skuldbindingar aukist töluvert árið 2017 þar sem 
LUF á nú fulltrúa í Ráðgjafaráði Evrópuráðsins í málefnum ungs fólks (e. Advisory 
Council on Youth to the Council of Europe - AC), Norrænu barna- og ungmenna- 
nefndinni, NORDBUK, Sérfræðihópi Norrænu ráðherranefndarinnar um 
Heimsmarkmiðin (e. Expert group on SDGs of the Nordic Council of Ministers) og 
sérfræðihópum YFJ um mannréttinda-, innflytjenda- og loftlagsmál.

LUF tekur við heimsóknum frá ýmsum aðilum sem vilja kynnast starfsemi LUF. Á árinu 
tók LUF á móti doktorsnemum frá Englandi, fulltrúum frá norsku sveitarfélagi og hóp frá 
rúmensku ungmennafélagi. LUF tók einnig þátt í 13 erlendum viðburðum á árinum sem 
fjallað verður um sérstaklega. 

6. Alþjóðastarf
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Dagana 20. - 23. mars 2017 sótti Sigurður Helgi Birgisson formaður LUF „EU Youth 
Conference“ í Bugibba, Möltu. Ráðstefnan bar yfirskriftina „Ready for life, ready for 
society - Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive 
Europe“. Ungmennaráðstefnan er haldin reglulega á vegum Ráðherraráðs 
Evrópusambandsins (e. The Council of the EU) og var skipulögð undir fomennsku 
Möltu í þetta sinn. Ráðstefnan byggist á umræðuvettvangi Ráðherraráðsins eða 
„Structured dialogue“ á ensku. Þar koma saman starfsmenn hins opinbera og 
sérfræðingar í málefnum ungs fólks ásamt ungmennum til að vinna að stefnumótun í 
Evrópu. Afrakstur þeirrar vinnu er síðan sendur Ráðherraráðinu til úrvinnslu og eftir- 
fylgni. Markmið ráðstefnunnar voru að fylgja eftir þeirri vinnu sem fór fram á fyrri 
ráðstefnum umræðuvettvangsins en þessi ráðstefna var þriðja og sú síðasta í fimmtu 
röð „Structured Dialogue“ stefnumótunarferlinu. 

Ráðstefnan fór að mestu fram í mál- og vinnustofum þar sem ákveðin umfjöllunarefni, 
eða tillögur, fyrri ráðstefna voru mótuð frekar til innleiðingar. Þá héldu fulltrúar 
Ráðherraráðsins og ráðuneyta erindi og sátu í pallborði ásamt fulltrúum ungmenna. 
Fulltrúar Ráðherraráðsins sögðu að eftir umfangsmikla vinnu í stefnumótun á undan- 
gengnum árum væri helsta verkefni ráðsins nú að hlusta á fulltrúa ungmenna, heyra 
hvert þeir vilja stefna og endurmeta þær aðferðir sem beitt hefur verið til þessa á 
vettvangi ráðsins. Því er ljóst að tækifæri til umbóta og athugasemda við stefnumótun 
framtíðarinnar er núna.

Ljóst er að ungt fólk mun á komandi árum kljást við ýmis vandamál. Má þar nefna öra 
tækniþróun á vinnumarkaði, óróa í stjórnmálum og margt fleira. Við verðum að vera 
vakandi og hlusta á breyttar þarfir. Þátttaka ungs fólks í stofnunum samfélagsins er þar 
lykilþáttur í fyrirbyggjandi aðgerðum. Vegna þessa voru meðal annars lagðar fram 
tillögur til Ráðherraráðsins um betrumbætingu í styrkjakerfi Evrópusambandsins, sem 
miðar að minni verkefnabundnum styrkjum þar sem ungir einstaklingar bera fulla 
ábyrgð á framvindu og framkvæmd. Þá var enn fremur vakin athygli á umræðuhefð sem 
skapast vegna þjóðernishreyfinga og annarra öfgahópa og mikilvægi málefnalegrar 
umræðu í þeim málum og umgjörðar um hana.

Sigurður Helgi tók þátt í vinnustofu um þróun styrkveitinga til ungmenna. Þar deildi 
hann með öðrum þátttakendum uppsetningu styrkveitinga til ungmenna á Íslandi og 
lagði fram tillögur að úrbótum á styrkveitingakerfi Evrópusambandsins í samráði við 
fulltrúa annarra landa.

6.1. „EU Youth Conference“ á Möltu
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Ráðstefnuna sóttu einnig systurfélög LUF á úr NBC samstarfinu sem komu saman á 
fundi til þess að undirbúa vinnu í tengslum við YFJ og sérstaklega komandi kosningar í 
Ráðgjafaráð Evrópusambandsins í málefnum ungs fólks (e. Advisory Council on Youth 
to the Council of Europe - AC). LUF gegndi formennsku í NBC og sá um að 
skipulagningu og fundarstjórn. Skömmu eftir fundinn í Möltu hlaut LUF stuðning NBC til 
að bjóða fram til ráðsins og tilkynnti framboðið. Þar sem Finnland bauð ekki fram að 
þessu sinni tóku fulltrúar Allianssi, systursamtökum LUF í Finnlandi að sér að halda 
utan um kosingabaráttuna til að tryggja NBC sína fulltrúa í ráðinu. 

6.2. „COMEM of the YFJ“ Belgíu

Dagana 21. - 22. apríl 2017 fór fram fulltrúaráðs- 
fundur YFJ (Council of Members Extraodrinary 
Meeting - COMEM) í Brussel, Belgíu. Fyrir hönd 
LUF sóttu þau Sigurður Helgi Birgisson formaður 
LUF sem hélt utan um formennsku LUF í NBC og 
Laufey María Jóhannsdóttir alþjóðafulltrúi LUF og 
frambjóðandi LUF til AC.

COMEM fer með æðsta vald í málefnum YFJ á 
milli þinga og þar koma fulltrúar aðildarfélaga YFJ 
saman til þess að ákvarða stefnu vettvangsins á 
komandi tímabili. Kosning til AC fer einnig fram 
samhliða COMEM og var það mikill sigur fyrir 
bæði LUF og NBC í heild þegar Laufey María 
náði kjöri eftir spennandi kosningabaráttu. 
Samtals voru 20 nýjir meðlimir í kosnir inn í ráðið 
sem hófu kjörtímabil sitt í janúar 2018.

Á COMEM tóku íslenskur fulltrúarnir þáttt í vinnustofu um kynferðislegt ofbeldi í 
félagasamtökum. Mikið var fjallað um valdajafnvægi og hvernig stjórnir geta brugðist við 
slíkum atvikum ef þau koma upp. Tvö ný félög voru samþykkt sem umsóknarfélög með 
rétt til áheyrnar, voru það systursamtök LUF í Ungverjalandi og Póllandi. Brýnt ályktun 
var samþykkt í hinsegin málum sem ber titilinn „Urgent Motion on the arbitrary detention 
of gay and bisexual people in Chechenya.“
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Guðbjört Angela Mánadóttir mannréttinda- og forvarnarfulltrúi LUF sótti fund í 
Stokkhólmi, Svíþjóð 21. - 23. Maí. Fundarboðið barst í gegnum Núll prósent aðildar- 
félag LUF þar sem fundurinn var skipulagður af systursamtökum Núll prósent í Svíþjóð. 
Markmið fundarinns var kynning á verkefinu „NEETs Inclusion Project“ þar sem 
Guðbjört fékk kynningu á starfsemi þeirra sem halda utan um ungt fólk sem ekki er í 
vinnu, námi eða þjálfun (Not in Education, Employment or Training - NEET). Þá hefur 
félagið ACTIVE lengi verið með verkefni sem stuðlar að því að mæta þörfum NEETs og 
veitir þeim ýmsan stuðning. Guðbjört heimsótti átta félög og stofnanir, þar á meðal 
Jobbtorg Unga Globen, Junis, Fryshuset og LSU, systursamstök LUF í Svíþjóð.

6.3. „NEET inclusion“ í Svíþjóð

6.4. „Det Nya Norden“ í Finnlandi

Tilgangur verkefnisins var að að þróa sameiginleg 
markmið fyrir Norðurlöndin og velta fyrir sér helstu 
áskorunum næstu ára. Þátttakendur samanstóðu 
af ungu fólki á aldrinum 25-35 ára, fimm 
einstaklingum frá hverju landi sem hafa það 
sameiginlegt að hafa unnið verkefni sem tengist 
félagslegri samlögun (e. social inclusion), sem var 
meginþema verkefnisins. Leitast var eftir því að 
svara hvernig við getum byggt upp norrænt 
samfélag þar sem allir eiga sér stað óháð 
uppruna, félags- og efnahagslegri stöðu eða 
menningarlegum bakgrunni. Hver þátttakandi flutti 
fyrirlestur um verkefni sem fjallaði um 
meginþemað. Afurð verkefnisins voru markmið til 
að stuðla að norrænu samfélagi fyrir alla sem þar 
búa. Íslensku fulltrúarnir tóku virkan þátt í að þróa 
markmiðin, þýddu yfir á Íslensku og fluttu fyrir 
leiðtoga Norðurlandanna, svo sem konungsfólk og 
forseta og annað áhrifafólk.

Norræna verkefnið „Det Nya Norden“ var skipulagt af menningarmiðstöðinni 
Hanaholmen í samstarfi við Norrænu sendiráðin. Verkefnið fór fram í Helsinki, Finnlandi 
dagana 21. - 24. maí. 2017. Fulltrúar LUF voru þær Tinna Isebarn framkvæmdastjóri 
LUF, Una Hildardóttir ritari LUF, Hildur Björgvinsdóttir framkvæmdastjóri SÍF, Sigríður 
Fossberg Thorlacius fulltrúi Stamfélagsins í fulltrúaráði LUF og sat í jafnréttisnefnd 
ráðsins 2016-2017 ásamt Mariu Magdalenu frá Projekt Polska.
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Svava Arnardóttir landsforseti JCI og fulltrúi í fulltrúaráði LUF 2017-2018 þar sem hún 
sat í alþjóðanefnd félagsins sótti Norræna fund í Kaupmannahöfn, Danmörku þann 4. 
maí 2017. Fundurinn var haldinn sem hluti af innleiðinu Heimsmarkmiðanna hjá 
Norræna ráðherraráðinu. Markmiðið var að mynda tengslanet fyrir norræn 
Landssambönd ungmennafélaga sem vinna að Heimsmarkmiðum Sameinuðu 
þjóðanna. Þá var viðhorf ungmenna til framkvæmdar markmiðanna skilgreint þar sem 
þátttakendur fundarins deildu sinni reynslu og innsýn af verkefnum sem vel hafa tekist 
til. Mótaðar voru hugmyndir um hvernig væri hægt að hringa markmiðunum í 
framkvæmd á Norðurlöndunum með virkri þátttöku ungs fólks.

Í framhaldinu var ákveðið að halda annan fund og var ákveðið að úthluta sérstöku 
fjármagni til þess að styrkja tengslanetið sem skapaðist. Ljóst var að NBC væri 
æakjósanlegasti vettvangurinn til þess að þróa hugmyndinga áfram. Litið var til þess að 
NBC er þegar sterkt og skipulagt tengslanet sem hittist reglulega. Systursamtök LUF í 
Finnlandi sóttist eftir að skipuleggja næsta fund í nánu samstarfi við LUF. Mun 
fundurinn fara fram á Laugarvatni þar sem lögð verður sérstök áhersla á sjálfbærni og 
umhverfismál.

6.5. Fundur um Heimsmarkmiðin í Danmörku

6.6. Evrópsk stefnumótun í Tékklandi

Undir formennsku Tékklands í Evrópuráðinu var skipulögð ráðstefna í Prag um 
evrópska stefnumótun í málefnum ungs fólks út frá nútíma áskorunum (e. Youth Policy 
Responses to the Contemporary Challenges Faced by young people í Prag). Tinna 
Isebarn framkvæmdastjóri LUF sótti ráðstefnuna í Prag dagana 12. - 13. Júní. Þar 
komu saman helsta fagfólk ungmennageirans víða að úr Evrópu, fræðimenn, 
sérfræðingar opinberra stofnanna og fulltrúar frjálsra félagasamtaka.

Markmiðað var að ræða helstu áskoranir ungs fólks í dag og þær núgildandi stefnur 
sem miða að því að mæta þörfum ungs fólks, ásamt því að varpa fram hugmyndum að 
frekari aðgerðum og stefnumótun sem taka mið af áskorunum samtímans. Í gegnum 
ýmis erindi sérfræðinga, pallborðsumræður og vinnustofur fengu þátttakendur innsýn 
inn í þau góðu fordæmi sem eru til staðar í Evrópu og umræðuvettvangur skapaðist til 
að deila reynslu og þekkingu.
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Dagana 19.-23. Júní sóttu Laufey María Jóhannsdóttir 
alþjóðafulltrúi LUF og Marinó Örn Ólafsson gjaldkeri 
LUF lýðræðisráðstefnuna „Learning to Live Together: 
A Shared Commitment to Democracy“ sem fór fram í 
Strasbourg, Frakklandi. Ráðstefnan var skipulögð í 
tilefni af útgáfu skýrslunar „Report on the State of 
Citizenship and Human Rights Education in Europe“ 
og var vettvangur til að ræða hvernig lýðræðisleg 
borgaravitund og mannréttinda- fræðsla getur unnið 
gegn mismunun, þröngsýni og ofstæki. Á grundvelli 
skýrslunnar og afraksturs ýmissa vinnuhópa á 
ráðstefnunni sjálfri var samþykktu þátttakendur yfir- 
lýsingu um næstu skref og væntum niðurstöðum til 
eflingar lýðræðis- og mannréttinda- fræðslu í Evrópu á 
grunni sáttmála Evrópuráðsins um lýðræðis- og 
mannréttindamenntun.

6.7. Lýðræðisráðstefna í Frakklandi

6.8. „EU Youth Conference“ í Eistlandi

Laufey María Jóhannsdóttir alþjóðafulltrúi LUF sótti ungmennaráðstefnu Evrópu- 
sambandsins sem bar titilinn „Youth in Europe: What’s Next?” og fór fram 23. - 26. 
Október í Tallinn, Eistlandi. Ráðstefnan var haldin samhliða 1. fundar 6. Lotu 
„Structured Dialogue“ umræðuvettvangs Ráðherraráðsins. Eins og titillinn gefur til 
kynna fólst lotan í að ákveða næstu skref í stefnumótun málaflokksins. Með lotunni 
leitast stefnumótendur, ákvarðanavald ESB og aðildarríki þess eftir skýrari mynd af því 
þörfum ungs fólks - hvernig ungt fólk getur lifað farsælu lífi og dafnað í evrópsku 
nútímasamfélagi. Markmið ráðstefnunnar var að safna saman hugmyndum og undirbúa 
komandi vinnu fyrir 6. lotu ráðherraráðsins, afraksturinn var svo lagður fyrir 
Ráðherraráðið.

Tillögurnar samræmast stefnu LUF hvað varðar viðurkenningu þeirrar óformlegu 
fræðslu sem á sér stað innan sem utan menntakerfisins sjálfs. Þá var framlag LUF á 
Íslandi í gegnum Leiðtogaskóla Íslands einnig viðurkennt af stjórnanda vinnuhóps um 
styrki Evrópuráðsins. Niðurstöður ráðstefnunnar er hvatning til hins opinbera til þess að 
vinna markvissara starf í lýðræðis- og mannréttindafræðslu og að styðja við framlag 
ungmennafélaga sem stuðla að slíkri fræðslu.
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Á starfstímabilinu tilnefndi stjórn Sigurð Thorlacius formann loflagsnefndar Ungra 
umhverfissinna í sérfræðihóp YFJ í loflagsmálum. Öll aðildarfélög YFJ geta tilnefnt 
fulltrúa sína í ýmsa starfshópa og eru þær hæfustu valdir. Sigurður fékk sæti í 
loflagsnefndinni (e. YFJ Climate Change Expert Group) sem hefur það að markmiði að 
efla meðlimi YFJ til að auka vitund um loflagsmál, afleiðingar þess fyrir ungt fólk og 
hvernig áhrif þess hæti verið milduð, með Parísarsamkomulagið sem lykilverkfæri.
Sigurður sótti fund nefndarinnar í Brussel, Belgíu 26. október þar sem fjallað var um 
stefnumótun nefndarinnar og hvaða aðgerðir skuli fara í til viðbótar við námskeiðshald 
til að ná markmiðum nefndarinnar m.t.t. Mannauðs. Þá var rætt um þörfina fyrir 
samskipti um loflagsmál á milli aðildarfélagaanna og hvernig YFJ geti stutt félaga frá 
aðildarfélögum á loftslagsráðstefnunni COP23 í Bonn 2017 og COP24 í Póllandi 2018. 
Fundurinn fór einnig í undirbúning námskeiðshalds. 

Í framhaldinu hélt Sigurður námskeið í loflagsmálum dagana 27. - 28. október fyrir 
fulltrúa aðildarfélaga YFJ. Hann hóf námskeiðið á erindi um vísindalegu hliðina á 
loftslagsmálum. Auk hans héldu sérfræðingar á hinum ýmsu evrópskum stofnunum  á 
sviði umhverfismála (WWF, European Climate Foundation, Young Friends of the Earth 
Europe) fyrirlestra m.a. um stefnumótun og pólitísku og félagslegu hliðar loflagsmála. 
Seinni daginn fóru fram vinnustofur um hvernig hægt sé að setja upp kynningarherferð 
um loftslagsmál, hvernig maður geti gert sitt eigið félag sjálfbærara og miðlað fræðslu 
um loftlagsmál til ungs fólks.

Á námskeiðinu voru margir þáttakendur einnig ungmennafulltrúar viðkomandi lands á 
loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna (e. Conference of Parties, COP). Þeim þótti 
sjálfsagt að hvert land hefði fulltrúa ungs fólks með á þann vettvang. Sigurður vakti 
sérstaka athygli á því að Ísland hafi ekki ungmennafulltrúa þegar hann kynnti störf sín í 
nefndinni á fulltrúaráðsfundi og kallaði eftir því að LUF beiti sér fyrir því að fá sæti við 
borðið.

6.9. Fundur um loftlagsmál í Belgíu

6.10. Ráðstefna um flóttamenn í Jórdaníu

Stjórn LUF tilnefndi einnig Ragnheiði Kristínu Finnbogadóttur í „YFJ Network on Human 
Rights and Migration“ og varð hún fyrir valinu. Ragnheiður situr í fulltrúaráði fyrir 
Uppreisn - Ungliðahreyfingu Viðreisnar þar sem hún gegnir embætti alþjóðafulltrúar. Í 
gagnum störf hennar hjá YFJ sótti hún ráðstefnuna „Dealing with Refugees - From 
Challenges to opportunities“ 24. - 26. október sem haldin var í Amman, Jórdaníu. 
Tilgangur ráðstefnunnar var að að skapa vettvang fyrir einstaklinga sem starfa í 
málefnum flóttamanna hvaðanæva að úr Evrópu til að kynna hvernig jórdanska ríkið og 
önnur þarlend samtök hafa tæklað flóttamannavandann. Leitast var eftir því að koma 
með hugmyndir til betrumbóta og hvernig evrópsk ríki geta unnið betur saman. Fram 
fóru bæði fyrirlestrar og vinnustofur um málefnin og rætt var um hvernig betur mætti 
fara hjá mismunandi samtökum, stofnunum og jafnvel ríkjum innan Evrópu - sem 
málefni sem er í stöðugri þróun. 
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Mennta- og menningarmálaráðuneytið kallaði eftir tilnefningum frá LUF eftirngmenna- 
fulltrúar til að sitja í sérfræðihópi Norrænu ráðherranefndarinnar um Heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna (e. Agenda 2030 Expert Group). Hvert land gat tilnefnt sem eru 
valdnir af systursamtökum LUF og af þeim voru aðeins tveir valdnir. Voru Ragnheiður 
Kristín Finnbogadóttir frá LUF og Noora Lofstörm fá Allianssi, systursamtökum LUF í 
Finnlandi valdnar hæfastar. Í sérfræðihópnum eru þær fulltrúar ungs fólks á 
Norðurlöndunum.

Ragnheiður sótti fyrsta fundinn 9. nóvember í Kaupmannahöfn, Danmörku. Tilgangur 
hópsins er að innleiða Heimsmarkmiðin og vera ráðgefandi fyrir Norrænu ráðherra- 
nefndarinnar um hvernig vinna skal að markmiðunum. Hópurinn er einnig 
samráðsvettvangur um hvernig ríkin geti lagt sitt af mörkum til markmiðanna, þá bæði 
gagnvart þeim þáttum sem ríkið getur stuðlað að sem og hvernig megi hvetja og 
aðstoða almenning til að stuðla að sjálfbærri þróun í daglegu lífi. Farið var yfir hver 
staðan væri í dag, hvað væri verið að gera í hverju ríki og hvernig hægt er að mæla 
árangur. 

„Það vakti athygli mína að þetta væri í fyrsta skipti sem ungliði ætti þátttökurétt í slíkum 
samvinnuhópi. Það var m.a. rætt á fundinum að það væri mikilvægt að ungt fólk væri 
hluti af þessu ferli en málefni þeirra væru ekki rædd á öðrum vettvangi sem væri aðeins 
fyrir ungt fólk, enda er til lítils að ræða markmið framtíðarinnar ef þeirra sjónarmið fá 
ekki að heyrast. Ungt fólk er stór samfélagshópur sem ætti að eiga fulltrúa á sem 
flestum sviðum í slíkri stefnumótun og eitthvað sem t.d. íslenska ríkið mætti taka til 
athugunar varðandi sín störf.“ - skrifaði Ragnheiður í skýrslu til LUF um þátttöku hennar 
á fundinum.

6.11. „Agenda 2030 Expert Group“ í Danmörku

6.12. Lýðræðisráðstefna í Noregi

Í tilefni af útgáfu skýrslunnar „Youth, democracy, and democratic exclusion in the 
Nordic countries“ sem unnin var af LNU, systursamtökum LUF í Finnlandi og styrkt af 
Norrænu ráðherranefndinni var efnt til ráðstefnu um niðurstöður hennar. Þar komu 
saman fulltrúar NBC auk fræðimanna og opinberra starfsmanna. Sex fulltrúar frá LUF 
sóttu fundinn, þau Tinna Isebarn framkvæmdastjóri LUF, Guðbjört Angela Mánadóttir 
mannréttinda- og forvarnarfulltrúi LUF, Ólafur Hrafn Halldórsson upplýsinga- og 
tæknifulltrúi LUF, Ásta Bjarnadóttir MPA nemi í opinberri stjórnsýslu - samstarfsaðili 
#ÉgKýs frá Háskóla Íslands, Hildur Björgvinsdóttir framkvæmdastjóri SÍF og Davíð 
Snær Jónsson formaður SÍF.
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Tilgangur ráðstefnunnar var að kynna niðurstöður skýrslunnar. En hún greinir frá 
samanburði á milli Norðurlandanna á kjörsókn ungs fólks. Skýrslan gerir samantekt á 
þeim þáttum sem Norðurlöndin eiga sameiginlegt þegar að það kemur að 
kosningahegðun ungs fólks og hvaða lönd skera sig úr. Þeir hópar sem eru ólíklegastir 
til að taka þátt í kosningum voru skilgreindir og greint er frá aðferðum sem hafa skilað 
árangri í að auka kjörsókn. Í skýrsluni eru skuggakosningar sérstaklega nefndar hefur 
borið árangur á Norðurlöndunum, einnig upplýsingaherferðir, lækkun kosningaaldurs 
o.fl.

Eftir kynningu niðurstaðna sátu sérfræðingar á sviðinu í pallborði. Meðal þeirra voru frá 
Íslandi, Tinna Isebarn framkvæmdastjóri LUF og Eva Heiða Önnudóttir dósent við 
stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Vinnustofur voru síðan haldnar þar sem 
þátttakendur leituðu leiða til þess að auka kjörsókn hópa sem eru ólíklegastir til að 
kjósa.

6.13. „Youth Convention“ í Finnlandi
Í lok árs fékk LUF tækifæri til að taka þátt á ráðstefnunni „Future of Europe - Youth 
Convention“ í Helsinki, Finnlandi. LUF óskað eftir áhugasömum fulltrúum og tilnefndi 
Davíð Snæ Jónsson formann SÍF til að sækja ráðstefnuna sem fór fram 14. - 15. 
Desember. Tilgangurinn með ráðstefnunni var eins og titillinn segir að fjalla um framtíð 
Evrópu. Markmiðið var að kynna hugmyndir ungs fólks um framtíð ESB til stofnanna 
þess. Þá var einnig lögð áhersla á að veita ungu fólki meiri innsýn inn í störf og hlutverk 
ESB.

Davíð tók þátt í vinnuhópi sem fjallaði um „Imagine the world without the EU“ sem vann 
að því að finna kosti og galla ESB, út frá helstu áherslumálum ungs fólks. Davíð kynnti 
niðurstöður vinnuhópsins fyrir þátttakendum sem voru ungt fólks víðsvegar úr Evrópu, 
Jyrki Katainen varaforseta framkvæmdastjórn ESB, Henna Virkkunen og Miapetra 
Kumpula-Natri fulltrúum Evrópuþingsins og Kristen Aigro úr stjórn YFJ.
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Í stefnumótun Æskulýðsráðs ríkisins 2014-2018 er það eitt af markmiðunum að 
fjármögnun æskulýðsstarfs sé trygg og gætt sé jafnræðis við úthlutun fjármagns. Ljóst 
er að því markmiði af ekki verið fylgt eftir, þar sem lítið hefur breyst frá árinu 2014. 
UMFÍ hefur í gegnum árin hlotið meira en helming fjárúthlutana og fékk 117.6 m.kr árið 
2017. Á eftir fylgir Bandalag íslenskra skáta sem fengu 51 m.kr. fyrir árið 2017 og 
KFUM og KFUK sem hlutu 37 m.kr. skv. fjárlögum 2017. Til samanburðar fékk LUF 5,5 
m.kr. árið 2017 og hefur sú upphæð farið lækkandi í hlutfalli við heildarframlög síðustu 
ár.

7. Staða fjármála

Framlög til Æskulýðssjóðs hafa síðustu ár numið á bilinu 7,3 - 12,2 m.kr. og í fyrra nam 
framlagið níu milljónum króna. Skiptingu úthlutana eftir regnhlífarsamtökum má sjá á næstu 
mynd. Æskulýðsvettvangurinn, félög sem tilheyra honum eða undirfélögum (UMFÍ, Bandalag 
íslenskra Skáta og KFUM og KFUK) þeirra hlutu 58% úthlutana úr sjóðnum á árunum 2008 - 
2017 eða 64 m.kr.
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Ef úthlutanir úr Æskulýðssjóði og skipting þeirra eru skoðuð eftir árum er ekki að sjá verulega 
breytingu á samsetningu úthlutana frá 2008 ef horft er framhjá miklum sveiflum. 

LUF og félög með aðild að LUF hlautu aðeins 27% úthlutana á tímabilinu eða um 30,6 
milljónir króna, sem er lítið miðað við að 30 félög eiga aðild að LUF en aðeins 4 félög mynda 
Æskulýðsvettvanginn. Þau félög sem fá mest úthlutað af fjarlögum fá einnig meirihluta 
úthlutana frá Æskulýðssjóði, sem er samkeppnissjóður. Því er erfitt fyrir ungmennafélög sem 
eru leidd af ungu fólki í sjálfboðastarfi að keppa við félög sem hafa nægt fjármagn til að hafa 
mjög hæft fólk í vinnu við fjármögnun. Af þessum ástæðum ýkir Æskulýðssjóður ójafnræðið.
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Þetta starfsár hefur verið viðburðaríkt hjá stjórn LUF. Ársreikningur félagsins sýnir að umfang 
starfsins var mikið, en óvæntar Alþingiskosningar höfðu mikil áhrif á rekstur félagsins. Stjórn tók 
við félaginu i tapi og var byrjun ársins strembin á meðan beðið var eftir greiðslu frá mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu. Rekstrarkostnaður fór talsvert fram úr tekjum og nam tap ársins 
rúmlega tveimur milljónum. Líkt og fram hefur komið í þessari skýrslu voru verkefnin á árinu 
viðamikil og hefur félagið sýnt fram á að þörf er á auknu fjármagni til þess að starfið geti haldið 
áfram að blómstra.

7.1. Ársreikningur

Tekjur LUF á árinu 2017 námu 8,7 milljónum samanborið við 6,4 milljónir árið 2016. 
Breytinguna má að mestu leyti rekja til aukinna fjárveitinga til #ÉgKýs verkefnisins. 
Fjárstuðningur fyrir verkefninu barst frá mennta- og menningarmálaráðuneyti, dómsmála- 
ráðuneyti, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, umhverfis- og auðlindaráðuneytið og Hinu 
Húsinu. En tekjur jukust einnig með hærra framlagi vegna samnings við mennta- og menningar- 
málaráðuneytið, eða úr 4 m.kr. í 5,5 m.kr. Hækkunin kom til eftir að fulltrúar stjórnar funduðu 
með Kristjáni Þór Júlíussyni fyrrverandi ráðherra og lýstu yfir áhyggjum af fjárhagsstöðu 
félagsins. Félagið fékk auk þess styrk frá Evrópuráðinu vegna Leiðtogaskóla Íslands. Þá verður 
tímamótasamningur við menntamálaráðuneytið um aukin fjárframlög til þriggja ára undirritaður 
fljótlega á nýju starfsári. En LUF hefur lengi barist fyrir samningi til þriggja ára, en með 
undirritun hans verður rekstur félagsins fyrirsjáanlegri en áður og ætti að létta rekstur þess 
vegna minni fjárhagslegrar óvissu.

7.2. Fjármögnun
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Rekstrargjöld LUF námu 10,6 milljónum árið 2017 en 7,9 milljónum árið 2016. Talsverð hækkun 
var á launum og launatengdum gjöldum á árinu 2017 en námu þau um 7,5 milljónum króna sem 
er meira en heildarframlag til félagsins frá ríkissjóði. Það er nauðsynlegt fyrir félagið að geta 
greitt samkeppnishæf laun til framkvæmdastjóra. Auk þess telur LUF mikilvægt sem félag sem 
starfar í þágu ungs fólks að sýna fordæmi og greiða laun sem eru í samræmi við þá ábyrgð sem 
starfið felur í sér. Lítil hækkun var á húsnæðiskostnaði í takt við þróun leiguverðs en á móti var 
lækkun á öðrum reglulegum rekstrarkostnaði milli ára. Ljóst er að framlag ríkissjóðs er langt frá 
því að gera félaginu kleift að halda uppi reglulegri starfsemi án annarrar fjármögnunar. Öll 
verkefni LUF eru því háð umtalsverðri sjálfboðavinnu og verkefnastyrkjum. 

7.3. Skipting útgjalda
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