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Þátttaka barna í pólitískum fundum og mótmælum 
 
Laugardaginn 3 janúar var 8 ára barni stillt upp sem frummælanda frammi fyrir 
þúsundum manns á pólitískum mótmælafundi á Austurvelli.  Barnið flutti þarna ræðu 
sem hún sagði aðspurð í fréttum RÚV hafa samið með „smáaðstoð“ frá pabba sínum.   
 
Undirritaður telur að hér hafi öryggi barnsins og framtíð þess verið stefnt í hættu.  
Framan við ræðupall 8 ára stúlkubarnsins kom til harðar orrahríðar milli skipuleggjanda 
mótmælendanna og grímuklæddra mótmælenda. Nokkrum dögum áður leystust upp 
mótmæli við sama Austurvöll í ofbeldi sem fleiri manns lágu slasaðir eftir. Múrstein var 
kastað í lögreglumann og í sömu vikunni járnlóðum inn um rúðu hjá mótmælanda. 
 
Sálarheill barnsins er einnig stefnt í voða. Sumir mótmælenda segjast hylja andlit sín til 
að koma í veg fyrir einelti gegn sér í kjölfar mótmælanna. Hætt er við að börn eins og 8 
ára stúlkunni sem teflt er fram í framvarðasveit mótmæla geti orðið fyrir einelti í skóla.  
 
Ekkert óharðnað barn á erindi á ræðupall harðra mótmælenda. Það er skylda bæði 
foreldra og yfirvalda að vernda börn frá að vera misnotuð á pólitískum vettvangi. 
 
Þátttaka í pólitísku starfi og mótmælum er háð þeim annmörkum að um hana myndast 
fylkingar skoðanabræðra. Flestir í framvarðasveit kynnast andófi, t.d. hefur undirritaður 
uppskorið fjölda uppnefna eftir mótmæli, m.a. kallaður „þorpsfífl“ og þaðan af verra 
áður en mótmæli og andóf gegn spillingu innan stjórnkerfisins komst í tísku á Íslandi. 
 
Líklegt er að slíkt pólitískt starf barna myndi fljótlega leiða til pólitískra skoðanaskipta í 
grunnskólum og umbylta uppeldisstofnunum okkar í barnslegan vígvöll mótmæla. 
Þannig myndum við feta í fótspor stríðhrjáðra þjóða eins og t.d. Sierra Leone, Nepal 
og fleiri sem hefur orðið til sérstakra aðgerða til verndar börnum. Hér má finna nánari 
upplýsingar: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=11926&flag=report 
  
Í grein sem ég skrifaði á bloggsíðu vefsins forsetakosningar.is spurði ég hvar stöðvar 
barnaþulan? Á litla 8 ára Dimmblá að mæta í næstu mótmæli, t.d. eins og þau sem 
fóru fram á Hótel Borg  á gamlársdag þar sem mótmælendum lenti saman með 
lögreglunni? Á litla Dimmblá að taka þátt í borgaralegri óhlýðni mótmælenda?  Á litla 
Dimmblá að mæta á þingpalla og hylja þar andlit sitt? Á litla Dimmblá að taka þátt í 
kommúnískri uppreisn? Hvar á að stöðva barnið? 
 
Greinin vakti deilur og sitt sýnist hverjum. Þessvegna er nauðsynlegt að 
Umboðsmaður barna og aðrar stofnanir er málið varðar gefi út leiðbeinandi álit um 
þátttöku barna í pólitísku starfi og mótmælum á Íslandi. 
 
Óskað er að svar berist fyrir næstu laugardagsmótmæli svo hægt sé að birta á vefnum. 
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