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UMSÖGN SAMFOK, BREYTINGAR Á ALDURSMÖRKUM Í KOSNINGUM UM HVERFIÐ MITT.
SAMFOK tók beiðni skrifstofu borgarstjóra fyrir á febrúar fundi stjórnar. Samtökin taka jákvætt í þessar
breytingar að lækka aldursmörk í kosningum í betri hverfi og leggur til að lækka aldursmörkin niður í 13
ára, miða við 8. bekk grunnskólans, til samræmis við þátttöku barna í starfi ungmennaráðanna. Hverfið
skiptir börn gríðarlegu miklu máli, þau búa, starfa og leika sér í hverfinu. SAMFOK telur mikilvægt að
breytingunni fylgi fræðsla og umræða, þau fái stuðning til að fara í gegnum ferlið, móta tillögur, rökstyðja
og kjósa.
Flétta mætti umræðu um nærsamfélagið og þátttöku í Betri hverfi inn í starf
félagsmiðstöðvanna sem lýðræðisverkefni.
Allt frá því Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var lögfestur hefur verið unnið að því að tryggja börnum og
ungmennum rétt til að tjá sig um mál sem þau varðar, þetta birtist m.a. í grunnskólalögum frá 2008 og
æskulýðslögum frá 2007. Nemendafélög eru lögbundin í grunnskóla og vinna m.a. að félags- hagsmuna og
velferðarmálum nemenda. Nemendafélagið er félag allra nemenda og nú sitja tvö börn í 9 manna skólaráði
sem er samráðsvettvangur skólastjóra um skólahaldið. Sveitarfélögin eiga að hlutast til um að stofnuð séu
ungmennaráð og hlutverk þeirra er m.a. að vera sveitarstjórnum til ráðgjafar um málefni ungs fólks í
viðkomandi sveitarfélagi. Í Reykjavík hefur síðan á undanförnum árum einnig verið leitað til barna við
skipulagsvinnu í borginni, þau hafa tekið þátt í skapandi samráði um nýja framtíðarsýn fyrir hverfið sitt.
Fleira mætti telja til eins og stórfund nemenda við mótun frístundastefnu borgarinnar og nú nýverið við
mótun nýrrar menntastefnu.
Þessar jákvæðu breytingar undanfarinna ára og þátttaka unglinga og ungmenna í kosningum í Betri hverfi
getur allt miðað að auknum áhuga, ábyrgð og áhrifum barna í nærsamfélaginu og málum sem þau varða.
SAMFOK vill nota þetta tækifæri og hvetur stjórnkerfis og lýðræðisráð til þess að fjalla um aðkomu barna
og ungmenna, lögbundin nemendafélög og ungmennaráð í lýðræðsstefnu borgarinnar sem er í vinnslu.
Ennfremur að ráðið tryggi að ungmennum verði treyst fyrir fjármagni, einhverskonar verkefnissjóð,
ungmenni fái að bera ábyrgð á umsýslu sjóðsins, úthlutun og framkvæmi sjálf - börnum til heilla.
SAMFOK þakkar fyrir að fá að veita þessa umsögn en vill koma því á framfæri að það hefði verið hjálplegt
ef eitthvað ítarefni, tillaga eða greinargerð stjórnkerfis- og lýðræðisráðs hefði fylgdi með ósk um umsögn.
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