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Barnaheill - Save the Children á Íslandi eru 
frjáls félagasamtök sem stofnuð voru árið 1989. 
Þau eiga aðild að alþjóðasamtökum Save the 
Children (International Save the Children Alli-
ance), en í þeim eru 28 landsfélög sem starfa í 
120 löndum. Fyrstu samtök Barnaheilla - Save 
the Children voru stofnuð í Bretlandi árið 1919 
og var stofnandi þeirra bresk kona að nafni Egl-
antyne Jebb. Barnaheill á Íslandi vinna náið 
með alþjóðasamtökunum í mótun stefnu og 
starfshátta, en hafa hins vegar sjálfstæðan fjár-
hag og rekstur. Samtökin vinna að réttindum og 
velferð barna og eru helstu áherslur þeirra á 
neyðaraðstoð, barnavernd, baráttu gegn ofbeldi 
á börnum, heilbrigðismál og grunnmenntun. 

Markmið:
Markmið Barnaheilla - Save the Children sam-
takanna er að berjast fyrir réttindum barna og 
að breyta lífi þeirra til batnaðar. Samtökin hafa 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að leið-
arljósi í öllu sínu starfi.

Framtíðarsýn:
Barnaheill - Save the Children vinna að því að 
skapa betri heim fyrir börn og ungmenni:
• Heim sem virðir og  metur hvert barn
• Heim sem hlustar á börn og ungmenni og 

lærir af þeim
• Heim þar sem öll börn og ungmenni eiga von 

og njóta jafnra tækifæra
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Barnaheill- Save the Children á Íslandi eru að komast á 

fullorðinsár, en samtökin voru stofnuð hér á landi árið 

1989. Mikið hefur áorkast í starfinu og hafa Barnaheill 

haft áhrif á mörg brýn mál í íslensku samfélagi. Sam-

tökin hafa verið í víðtækri stefnumótun og hafa tekið 

ákvörðun um að auka verulega þátt sinn í neyðaraðstoð 

og þróunarsamvinnu. Stefnt er að því að árið 2008 

verði vægi erlends hjálparstarfs helmingur af starfi 

samtakanna. Samtímis ætlum við að auka starfið inn-

anlands og að verða sýnilegri í íslensku samfélagi. 

Meðal nýrra áherslna er að koma að málefnum barna 

innflytjenda og væntum við þess að geta komið inn á 

þann vettvang á síðari hluta ársins 2007. Áherslurnar í 

verkefnum erlendis er á menntun barna og þá sérstak-

lega í stríðshrjáðum löndum.

Árið 2006 var ár mikilla breytinga hjá Barnaheillum. 

Kristín Jónasdóttir, sem verið hafði framkvæmdastjóri 

samtakanna um 15 ára skeið, lét af störfum um miðbik 

ársins. Barnaheill þakka henni mjög góð störf og óska 

henni velfarnaðar á nýjum vettvangi. Nýr fram-

kvæmdastjóri, Petrína Ásgeirsdóttir, hóf störf þann 

1. júlí. Fleiri breytingar urðu í starfsmannahópnum á 

árinu, en Kristbjörg Hjaltadóttir markaðsstjóri hætti 

störfum í lok september. María Skúladóttir tók við 

starfi hennar. Við þökkum Kristbjörgu vel unnin störf 

og bjóðum Maríu velkomna til starfa.

Töluverðar breytingar urðu í stjórn félagsins. Guðbjörg 

Björnsdóttir sem verið hafði formaður í sex ár gaf ekki 

kost á sér í áframhaldandi formennsku enda kveða 

reglur samtakanna á um að stjórnarmenn geti ekki setið 

lengur en þrjú kjörtímabil í embætti. Óðinn H. Jónsson 

varaformaður gaf heldur ekki kost á sér. Í stjórn hættu 

einnig Rúnar Már Sverrisson og Pálmi Finnbogason. 

Barnaheill þakka þeim öllum vel unnin störf.

Nýr formaður var kjörinn Árni Magnússon fyrrverandi 

félagsmálaráðherra og forstöðumaður á fjárfestinga- og 

alþjóðasviði Glitnis. Árni Geir Pálsson var kjörinn vara-

formaður en hann hafði átt sæti í stjórn Barnaheilla í 

eitt ár. Nýir í stjórn komu auk Árna, Orri Hlöðversson, 

Inga Eydal og Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. 

Nýskipuð stjórn og framkvæmdastjóri komu inn í 

starfið af fullum krafti.  Mikilvægur liður í því að góður 

árangur náist í starfi félagasamtaka er að hlutverk, 

valdsvið og ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra séu 

skýr. Stjórn og framkvæmdastjóri unnu á árinu 2006 að 

starfsreglum þar að lútandi og voru þær samþykktar í 

stjórn í byrjun ársins 2007. Síðla hausts urðu breyt-

ingar í forystu samtakanna, því Árni Magnússon for-

maður gat ekki sinnt formennsku áfram af persónu-

legum ástæðum. Árni Geir Pálsson varaformaður tók 

þá við formannsskyldum fram að aðalfundi ársins 

2007.

Barnaheill voru með mörg verkefni í gangi á árinu 2006 

bæði innlend og erlend og eru þeim gerð góð skil á 

næstu síðum. Bjart er framundan í starfi samtakanna, 

en þau eiga marga velunnara og hafa á að skipa hæfum 

og metnaðarfullum stjórnar- og starfsmönnum. Fjár-

hagsstaðan er traust og framtíðarsýnin skýr. Félags-

menn og styrktaraðilar félagsins eru fjölmargir og 

vonum við að fleiri bætist í hópinn á árinu 2007. Við 

þökkum kærlega hinum fjölmörgu velunnurum og 

styrktarfélögum fyrir mikilvægt framlag þeirra til starfs 

samtakanna. Án þeirra væri starf okkar ekki mögulegt. 

Frá varaformanni og framkvæmdastjóra

Árni Geir Pálsson
varaformaður

Petrína Ásgeirsdóttir
framkvæmdastjóri
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Barnaheill hafa frá stofnun samtakanna 
lagt megináherslu á starfsemi innanlands. 
Helstu áherslur eru á réttindi barna, 
barnavernd, forvarnarverkefni, heilbrigð-
ismál og baráttu gegn ofbeldi á börnum. 
Samtökin tóku þá ákvörðun árið 2006 að 
sinna sérstaklega málefnum barna inn-
flytjenda og eru samtökin að skoða að-
komu sína að þeim málum. Hér á eftir fer 
yfirlit yfir helstu starfsemi Barnaheilla 
innanlands árið 2006.

Barátta gegn ofbeldi á börnum
Stöðvum barnaklám á Netinu

Barnaheill hafa frá árinu 2001 tekið þátt í alþjóðlega 

samstarfsverkefninu Stöðvum barnaklám á Netinu. 

Verkefnið er styrkt af Safer Internet samstarfsáætlun 

Evrópusambandsins. Markmið þess er að vekja athygli 

almennings, lögreglu, löggjafans, netþjónustuaðila, 

barnaverndaryfirvalda og fleiri á þætti Netsins í kyn-

ferðislegu ofbeldi gagnvart börnum og hafa áhrif á 

breytingar þar að lútandi. Sjá nánari upplýsingar um 

verkefnið annars staðar í þessari skýrslu.

Augljós sönnunargögn – gleymd börn 

Örar tæknilegar framfarir hafa orðið til þess að brota-

menn geta hæglega nýtt sér tæknina til vinnslu og 

framleiðslu myndefnis sem sýnir börn á kynferðislegan 

eða klámfenginn hátt. Sjaldgæft er hins vegar að börnin 

finnist og þeim sé veittur sá stuðningur sem þau þarfn-

ast. Gagnagrunnur INTERPOL, sem hefur verið í 

notkun frá árinu 2001, hefur að geyma yfir 500.000 

myndir sem sýna kynferðislegt ofbeldi gegn meira en 

20.000 börnum. Hins vegar eru aðeins fyrirliggjandi 

upplýsingar um að 500 þessara barna hafi fundist og 

þeim verið veittur nauðsynlegur 

stuðningur. Barnaheill vinna náið 

með Evrópusamtökum Barnaheilla - 

Save the Children að því að vekja at-

hygli á nauðsyn þess að finna þessi 

börn og að þeim verði veittur sá 

stuðningur sem þau þarfn ast. Þann 

10. október 2006 kynntu

Evrópusamtökin nýja skýrslu um hin 

Innlent starf
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„gleymdu börn” á Evrópuþinginu í Brussel og ber hún 

heitið „Augljós sönnunargögn – gleymd börn” 

(e. „Visible evidence – Forgotten Children”). Petrína 

Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri sótti fundinn.

Hver einasta mynd sem sýnir barn í kynferðislegum at-

höfnum er sönnunargagn um glæpsamlegt atferli gegn 

barninu. Í skýrslunni er bent á að þessi sönnunargögn 

séu ekki nýtt sem skyldi til að bera kennsl á börnin, 

hvorki í alþjóðlegri samvinnu né í einstaka löndum. 

Evrópusamtök Barnaheilla telja því brýna þörf á sam-

stilltu pólitísku átaki og aðgerðum á alþjóðavettvangi 

og á landsvísu til að bæta aðstæður þessara barna. Í 

skýrslunni eru settar fram tillögur um hvað megi betur 

fara varðandi rannsóknir á þessum málum. Barnaheill 

sendu fréttatilkynningu um skýrsluna til fjölmiðla og 

sýndu fjölmiðlar áhuga á málinu.

Þann 13.-14. desember héldu Evrópusamtök Barna-

heilla fund í Bilbao á Spáni til að ræða þessi mál nánar. 

Fundinn sátu fræðimenn, fulltrúi frá hugbúnaðarfyr-

irtæki, fulltrúar frá lögregluyfirvöldum og fleiri opin-

berum stofnunum, auk fulltrúa frá Evrópusamtökum 

Barnaheilla. Þátttakendur voru frá nokkrum löndum 

Evrópu og rómönsku-Ameríku. Petrína Ásgeirsdóttir og 

Rán Ingvarsdóttir sóttu fundinn fyrir hönd Barnaheilla 

– Save the Children á Íslandi.

Starfsmenn Barnaheilla áttu fund með Magnúsi Stef-

ánssyni félagsmálaráðherra í desember og kynntu 

honum m.a. skýrsluna „Augljós sönnunargögn – 

gleymd börn“ og vinnu Barnaheilla á þessum vettvangi.

Skýrsla Sameinuðu þjóðanna um ofbeldi á börnum

Skýrsla framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna um 

ofbeldi gegn börnum var kynnt á allsherjarþingi Sam-

einuðu þjóðanna þann 11. október 2006, en aðalhöf-

undur skýrslunnar er Paulo Sérgio Pinheiro. Þetta er í 

fyrsta sinn sem gerð er heildstæð greining á ofbeldi 

gegn börnum um allan heim og í skýrslunni kemur 

fram að ofbeldi gegn börnum geti birst í hinum ýmsu 

myndum, t.d. í kynferðislegu ofbeldi, líkamlegum og 

niðurlægjandi refsingum, vanrækslu, pyndingum, 

vinnuþrælkun, misnotkun, skaðlegum hefðum, 

þvinguðu hjónabandi á unga aldri, nauðgunum, mis-

munun og heiðursmorðum. Ofbeldi gegn börnum er oft 

hulið og jafnvel félagslega samþykkt.

Barnaheill – Save the Children á Íslandi fagna þessari 

skýrslu mjög og vonast til að hún dragi úr ofbeldi gegn 

börnum hvar sem það kann að finnast. Ofbeldi gegn 

börnum getur aldrei, undir neinum kringumstæðum, 

verið réttlætanlegt og á ekki að viðgangast undir nafni 

aga eða vegna menningarlegra hefða.

Að frumkvæði Barnaheilla unnu Barnaheill og UNICEF 

Ísland sameiginlega fréttatilkynningu um skýrsluna og 

var fjallað um hana í fjölmiðlum.

Réttindi barna 

Umsagnir um lagafrumvörp

Barnaheill senda reglulega inn umsagnir til Alþingis 

um lagafrumvörp er varða málefni barna. Í umsögnum 

sínum leitast samtökin við að hafa hagsmuni barna að 

leiðarljósi.

Árið 2006 sendu Barnaheill inn umsagnir um eftirfar-
andi frumvörp: 

-   Frumvarp til laga um breytingu á lagaákvæðum er varða 
réttarstöðu samkynhneigðra (sambúð, ættleiðingar, tækni-
frjóvgun). 340. mál - Allsherjarnefnd Alþingis

Ljósmyndari: Matthías Ásgeirsson Ljósmyndari: Matthías Ásgeirsson Ljósmyndari: Matthías Ásgeirsson
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 -   Frumvarp til barnalaga. 78. mál, sameiginleg forsjá barns 
- Allsherjarnefnd Alþingis 

-   Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 6/2002, um 
tóbaksvarnir. 388. mál, reykingabann - Heilbrigðis- og 
trygginganefnd Alþingis 

-   Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegninga-
lögum, lögum um meðferð opinberra mála og fjarskipta-
lögum. 619. mál - Allsherjarnefnd Alþingis

-   Tillaga til þingsályktunar um skattaumhverfi líknarfélaga. 
547. mál - Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis

-   Tillaga til þingsályktunar um lögfestingu samnings Sam-
einuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 18, 2. nóv. 
1992. 637. mál

-   Frumvarp til almennra hegningarlaga. 712. mál, (síðar 20. 
mál) kynferðisbrot – Allsherjarnefnd Alþingis 

Barnaheill voru boðuð fyrir Allsherjarnefnd Alþingis í 

apríl 2006 varðandi frumvarp til laga um breytingu á al-

mennum hegningalögum, lögum um meðferð opinberra 

mála og fjarskiptalögum til að fylgja umsögn sinni eftir 

en frumvarpið boðaði nauðsynlegar lagabreytingar til að 

íslenska ríkið gæti uppfyllt skuldbindingar sínar á 

grundvelli samnings Evrópuráðsins um tölvubrot.

Símaráðgjöf 

Einn þáttur í starfi Barnaheilla er símaráðgjöf þar sem 

fullorðnir geta leitað upplýsinga er varða réttindi 

barna. Rán Ingvarsdóttur lögfræðingur hjá Barnaheil-

lum sinnir þessari þjónustu. Fjölmörg símtöl bárust á 

árinu vegna lögfræðilegra álitaefna. Þeir sem hringdu 

voru mæður, feður og ömmur. Spurningarnar voru af 

ýmsum toga, t.d. um forræðismál, réttindamál ásamt 

almennum fyrirspurnum um mál er varða börn. Einnig 

bárust allnokkur símtöl þar sem kvartað var undan 

ósæmilegum auglýsingum.

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna

Barnaheill vinna á grundvelli Barna-

sáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

hafa hann að leiðarljósi í starfi sínu. 

Barnasáttmálinn var samþykktur á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 

20. nóvember 1989 og var fullgiltur 

á Íslandi 27. nóvember 1992. Sátt-

málinn felur í sér skuldbindandi 

samkomulag þjóða heims um sérstök réttindi börnum 

til handa, óháð réttindum hinna fullorðnu.

Samtökin hafa undanfarin ár gefið út Barnasáttmálann 

í stuttri og myndskreyttri útgáfu og dreift honum í 

nokkra grunnskóla og heilsugæslustöðvar. Barnaheill 

hafa áhuga á að koma á markvissari fræðslu um Barna-

sáttmálann og á árinu 2006 hófst undirbúningur 

þeirrar vinnu.

Samtökin European Children´s Network (EURONET) 

og UNICEF héldu ráðstefnu í Flórens á Ítalíu 13.-14. 

nóvember 2006 um framkvæmd Barnasáttmálans. Rán 

Ingvarsdóttir, lögfræðingur hjá Barnaheillum, sótti ráð-

stefnuna. Þar var staðan tekin á framkvæmd Barnasátt-

málans í Evrópu og skoðað hvernig hægt væri að ná 

enn betri árangri.

Viðurkenning Barnaheilla 

Barnaheill veita árlega viðurkenningu til einstaklinga 

eða stofnana fyrir sérstakt framlag þeirra í þágu barna 

og réttinda barna. Viðurkenningin er veitt þann 

20. nóvember, en Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðannna 

var samþykktur á þeim degi á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna.

Ljósmyndari: Matthías Ásgeirsson Ljósmyndari: Matthías Ásgeirsson
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Árið 2006 hlaut Anh-Dao Tran viðurkenningu Barna-

heilla, en hún stýrir verkefninu „Framtíð í nýju landi” 

og er einn af frumkvöðlum þess. Verkefnið er þriggja 

ára tilraunaverkefni sem hófst árið 2004 og er markmið 

þess að aðstoða víetnömsk ungmenni á aldrinum 15-25 

ára við að afla sér menntunar og taka virkari þátt í ís-

lensku samfélagi. Í verkefninu er lögð áhersla á að 

greina hindranir sem börn innflytjenda þurfa að takast 

á við í skólakerfinu og í atvinnu lífinu, að efla þátttak-

endur til að takast á við þær hindranir og samtímis að 

vinna að því að ryðja hindrununum úr vegi. Með við-

urkenningunni vildu Barnaheill vekja athygli á þessu 

brautryðjendastarfi og það er von samtakanna að verk-

efnið hafi margfeldisáhrif og eigi þátt í að rjúfa múra 

fyrir börn af erlendum uppruna í íslensku þjóðfélagi.

Viðurkenningin var veitt við hátíðlega athöfn í Þjóð-

menningarhúsinu. Petrína Ásgeirsdóttir stýrði athöfn-

inni. Árni Geir Pálsson, varaformaður Barnaheilla, 

kynnti val á viðurkenningarhafa. Nemendur úr Tón-

skólanum DoReMi, þeir Andrés Gísli Ásgeirsson, 

Jóhannes Helgason, Valgarður Ívarsson og Sigmundur 

Páll Freysteinsson spiluðu á gítar. Elva Björg Gunnars-

dóttir, 9 ára nemandi í Álftamýrarskóla, afhenti 

Anh-Dao Tran viðurkenninguna ásamt Júlíusi Vífli 

Ingvarssyni, forseta borgarstjórnar. Meðal gesta var 

Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra.

Barnavernd

Barnaheill og Barnaverndarstofa hafa síðan 1996 átt í 

samstarfi varðandi undirbúning norrænar barnavernd-

arráðstefnu sem haldin er til skiptis á Norðurlöndunum 

þriðja hvert ár. Báðir aðilar eiga fulltrúa í norrænum 

undirbúningshópi. Haldin var ráðstefna í Kaupmanna-

Elva Björg Gunnarsdóttir 9 ára 

nemi í Álftamýrarskóla afhendir 

Anh-Dao Tran viðurkenningu 

Barnaheilla við athöfn í Þjóð-

menningahúsinu.

Fjöldi gesta var 

viðstaddur 

afhendingu 

viðurkenningar 

Barnaheilla.

Ljósmyndari: Matthías Ásgeirsson Ljósmyndari: Arnaldur Halldórsson

Ljósmyndari: Arnaldur Halldórsson



ÁRSSKÝRSLA BARNAHEILLA 2006  |  9

höfn 24.-27. ágúst og var yfirskriftin „Nye tider – nye 

börn - praksis – uddannelse og forskning”. 470 manns 

sóttu ráðstefnuna.

Barnaheill voru með málstofu á ráðstefnunni um þátt 

Netsins í kynferðislegu ofbeldi á börnum. Fyrirlesarar 

voru Rán Ingvarsdóttir og Hrönn Þormóðsdóttir og 

stýrði Petrína Ásgeirsdóttir málstofunni.

Forvarnarstarf 

SAMAN – hópurinn

Barnaheill eiga aðild að SAMAN-hópnum, en hópurinn 

er samstarfsvettvangur frjálsra félagasamtaka og stofn-

ana sem láta sig varða velferð barna. Markmiðið með 

starfi hópsins er að styðja og styrkja foreldra í uppeld-

ishlutverki sínu, einkum í kringum vissa atburði þar 

sem líklegt er að aukning verði á neyslu vímuefna 

meðal ungmenna.

Rán Ingvarsdóttir er fulltrúi Barnaheilla í SAMAN-

hópn um. Fundað er að meðaltali einu sinni í mánuði.

Hópurinn lét töluvert að sér kveða á árinu, m.a. í 

kringum lok samræmdu prófanna, 17. júní, fyrstu 

helgina í júlí, verslunarmannahelgina, menningarnótt 

og um áramót. Helstu áhrifamiðlar hópsins eru auglýs-

ingar, útgáfa bæklinga og greinaskrif í blöð. 

Sjá nánar www.samanhopurinn.is 

Útgáfustarf

Barnaheill gefa út bæklinginn ,,Þetta er líkaminn 

minn“ og er útgáfan liður í fræðslu- og forvarnarverk-

efni samtakanna á sviði kynferðislegs ofbeldis á 

börnum. Barnaheill eru í samstarfi við heilsugæslu-

stöðvar um dreifingu á bæklingnum og á árinu 2006 

fóru rúmlega 4.000 bæklingar til barna víða um land. 

Samtökin Blátt áfram hafa einnig vakið athygli á 

bæklingnum í fræðslustarfi sínu.

Barnaheill gefa einnig út plakat þar sem vakin er 

athygli á slysahættum í umhverfi barna. Heilsugæslu-

stöðvar sjá um 

dreifingu á 

plakatinu og á 

árinu fóru um 

2.500 plaköt til 

barna á landinu.

Barna- og unglingageðdeild

Barnaheill afhentu í júní Ólafi Ó. Guðmundssyni, yf-

irlækni á Barna- og unglingageðdeild LSH, tíu milljónir 

króna sem söfnuðust á hátíðar- og fjáröflunarkvöld-

verði samtakanna, Hátíð trjánna, árið 2005. Með söfn-

uninni vildu Barnaheill leggja sitt af mörkum til þess 

að börn, sem þurfa aðstoð vegna hegðunarörðugleika 

og geðraskana, fái þá þjónustu sem þeim ber.

Ljósmyndari: Matthías Ásgeirsson Ljósmyndari: Matthías Ásgeirsson
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Önnur verkefni

Meðferðarheimilið á Geldingalæk

Barnaheill eiga meðferðarheimilið á Geldingalæk í 

Rangárvallasýslu. Barnaverndarstofa er umsjónaraðili 

heimilisins, en það er ætlað börnum á aldrinum 8-14 

ára sem þurfa langtímaaðstoð vegna hegðunarraskana. 

Sex börn dvelja að jafnaði á heimilinu og sækja þau 

grunnskólann á Hellu. Núverandi forstöðumenn heim-

ilisins eru Kristín Sigfúsdóttir og Yngvi K. Jónsson.

Samkvæmt upplýsingum frá Barnaverndarstofu dvöldu 

samtals níu börn á Geldingalæk á árinu 2006. Raun-

fjöldi vistunardaga var 1.853 dagar sem þýðir að nýt-

ingarhlutfallið var 85%.

Íbúðir 

Barnaheill eiga tvær íbúðir sem ætlaðar eru fjöl-

skyldum veikra barna af landsbyggðinni. Barnaspítali 

Hringsins hefur umsjón með notkun þeirra. Íbúðirnar 

eru á Rauðarárstíg og Skúlagötu. Á árinu voru 245 

dvalardagar í íbúðinni á Rauðarárstíg sem er 67% nýt-

ing og 238 dagar á Skúlagötu sem er 65% nýting.

Rannsóknarsjóður

Frá árinu 1994 hafa Barnaheill starfrækt rannsóknar-

sjóð sem veitt hefur styrki til sex rannsókna á högum 

barna. Ákveðið var að taka hlutverk sjóðsins til end-

urskoðunar á árinu 2006, en fjármagn er takmarkað í 

sjóðnum.

Innlent samstarf

Barnaheill eiga í víðtæku samstarfi hérlendis við opin-

bera aðila, stofnanir og frjáls félagasamtök sem vinna 

að málefnum barna. Þeir aðilar sem Barnaheill áttu 

samstarf við á árinu og upplýsingar hafa komið fram 

um annars staðar í þessari skýrslu eru: Barnavernd-

arstofa, Barnaspítali Hringsins, heilsugæslustöðvar 

víða um land, SAMAN-hópurinn, embætti ríkislög-

reglustjóra, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og INTER, 

félag netþjónustuaðila.

Barnaheill eiga fulltrúa í stjórn Mannréttindaskrifstofu 

Íslands. Fulltrúar samtakanna árið 2006 voru Svein-

björg Pálsdóttir og framkvæmdastjóri Barnaheilla.

Barnaheill tóku þátt í 16 daga átaki félagasamtaka og 

stofnana gegn kynbundnu ofbeldi í nóvember og des-

ember. Sjá nánar á bls. 13.

Barnaheill áttu á árinu 2006 í samstarfi við önnur ís-

lensk mannúðarsamtök. Um tvenns konar samstarf er 

að ræða. Annars vegar er starfandi hópur sem vinnur 

að því að bæta starfs- og skattaumhverfi mannúðarsam-

taka. Hins vegar hóf störf á árinu hópur sem vinnur að 

því að styrkja stöðu íslenskra mannúðarsamtaka, sem 

vinna að þróunarsamvinnu og neyðaraðstoð, í sam-

skiptum við opinbera aðila og að styrkja hlutverk 

þeirra og sýnileika í íslenskri þróunarsamvinnu. Í 

síðarnefnda hópnum eru auk Barnaheilla, ABC barna-

hjálp, Hjálparstarf kirkjunnar, Rauði kross Íslands, 

Samband íslenskra kristniboðsfélaga (SÍK), SOS barna-

þorp, UNICEF Ísland og UNIFEM Ísland.

Á árinu 2006 tóku Barnaheill ákvörðun um að fara í 

formlegt samtarf við SAFT-verkefni Heimilis og skóla 

og við Póst- og fjarskiptastofnun um að koma á fót 

hjálparlínu fyrir börn og foreldra um ráðgjöf varðandi 

ólöglegt og skaðlegt efni á Netinu. Samstarfið mun 

hefjast árið 2007.

Ljósmyndari: Matthías Ásgeirsson Ljósmyndari: Matthías Ásgeirsson
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Kynferðislegt ofbeldi á börnum og Netið

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er alvarlegt alþjóð-

legt vandamál og alvarlegt brot á réttindum barna. Örar 

tæknilegar framfarir hafa orðið til þess að brotamenn 

geta hæglega nýtt sér tæknina til vinnslu og framleiðslu 

myndefnis sem sýna börn á kynferðislegan eða klám-

fenginn hátt. Hugtakið „barnaklám“ felur alltaf í sér of-

beldi á börnum. Engin klámmynd verður nokkru sinni 

til af barni án þess að það þjáist og í hvert sinn sem 

mynd er skoðuð er verið að halda ofbeldinu gegn 

barninu áfram þó svo að engin bein líkamleg snerting 

eigi sér stað. Að skoða barnaklám er ólöglegt athæfi. 

Erfiðleikum er bundið að útrýma efni af Netinu og 

sannað er að vitneskja barns um mynd af því á Netinu 

veldur því enn meira hugarangri og miska. Netið hefur 

ótvíræða kosti en því miður hefur það sínar dökku 

hliðar og þar ber einna hæst aukna möguleika kynferð-

isafbrotamanna á að stunda iðju sína óáreittir. Jafnvel 

þó að erfitt verði að stöðva barnaklám á Netinu með 

öllu getum við eigi að síður gert allt sem í okkar valdi 

stendur til að sporna við því. Ef baráttan einkennist af 

öflugri alþjóðastarfsemi og góðri samvinnu fagaðila er 

hægt að ná góðum árangri. Virkt eftirlit með barnaklámi 

á Netinu og þátttaka almennings í slíku eftirliti er ekki 

síður mikilvægt.

Markmið verkefnisins

Barnaheill hafa frá árinu 2001 tekið þátt í alþjóðlega 

samstarfsverkefninu, Stöðvum barnaklám á Netinu. 

Safer Internet samstarfsáætlun ESB hefur styrkt verk-

efnið að hluta til, en markmið áætlunarinnar er að 

stuðla að öryggi og vinna gegn ólöglegu og hættulegu 

efni á Netinu. Barnaheill fengu styrk, sem nemur 50% 

af kostnaði, frá Evrópusambandinu fyrir tímabilið 

1. september 2004-31. ágúst 2006. Á árinu 2006 sam-

þykkti ESB að veita Barnaheillum sambærilegan styrk 

tvö ár til viðbótar og gildir samningurinn frá 

1. september 2006 til 31. ágúst 2008.

Markmið verkefnisins er að vekja athygli almennings, 

lögreglu, löggjafans, netþjónustuaðila, barnaverndaryf-

irvalda og fleiri hlutaðeigandi aðila á þætti Netsins í 

kynferðislegu ofbeldi á börnum og að þrýsta á að

íslensk stjórnvöld axli ábyrgð í þessum málaflokki hér-

lendis og á alþjóðavettvangi. Samstarf við þessa aðila er 

því mikilvægur þáttur í verkefninu.

Kjarni verkefnisins er Ábendingalína sem var formlega 

opnuð 30. október 2001. Á vef Barnaheilla (www.barna-

heill.is) er hnappur þar sem hægt er að senda inn nafn-

lausar ábendingar og nálgast upplýsingar um málefnið. 

Einnig er hægt að senda ábendingar með tölvupósti á 

abending@barnaheill.is . Við hvetjum fólk til að láta 

vita í hvert sinn sem það verður vart við barnaklám á 

Netinu með því að senda inn ábendingu.

Alþjóðlegt og innlent samstarf

Alþjóðlegt samstarf er mikilvægt til að ná árangri í bar-

áttunni gegn barnaklámi þar sem Netið er án landa-

mæra. Árið 2001 gerðust Barnaheill meðlimir í alþjóða-

samtökunum INHOPE (www.inhope.org) sem eru regn-

hlífasamtök ábendingalína. Árið 2006 áttu 27 ábend-

ingalínur í 24 löndum aðild að samtökunum.

Samstarf innan alþjóðasamtakanna felst í því að 

skiptast á ábendingum, deila reynslu og þekkingu um 

málefnið og styðja hvort annað í baráttunni. Sérhver 

ábendingalína er svo í samstarfi við lögreglu og net-

þjónustuaðila í sínu landi. INHOPE fundir eru haldnir 

þrisvar á ári. Árið 2006 voru þeir haldnir í Lúxembourg, 

Prag og Madrid. Hrönn Þórmóðsdóttir, verkefnastjóri 

verkefnisins og Rán Ingvarsdóttir lögfræðingur sóttu 

fundina.

Barnaheill starfa einnig náið með Evrópusamtökum 

Barnaheilla - Save the Children sem vinna að því að 

bæta aðstæður barna sem orðið hafa fyrir kynferðislegu 

ofbeldi á Netinu. Gagnagrunnur INTERPOL, sem hefur 

verið í notkun frá árinu 2001, hefur að geyma yfir 

500.000 myndir sem sýna kynferðislegt ofbeldi gegn 

Barnaheill – Save the Children á Íslandi

Evrópuverkefnið Stöðvum barnaklám á Netinu!

Skýrsla ársins 2006

Fjöldi ábendingalína innan INHOPE frá upphafi skipt á ár
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meira en 20.000 börnum. Hins vegar eru aðeins fyr-

irliggjandi upplýsingar um að 500 þessara barna hafi 

fundist og fengið nauðsynlegan stuðning. Evrópusam-

tök Barnaheilla-Save the Children vinna að því að vekja 

athygli á nauðsyn þess að finna þessi börn og að veita 

þeim tilhlýðilegan stuðning.

Barnaheill eiga í samstarfi við embætti Rikislögreglu-

stjóra, Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og við net-

þjónustuaðila á Íslandi. Meginmarkmið samstarfsins er 

að samræma starfshætti varðandi ábendingar og að 

finna nýjar leiðir í baráttunni gegn barnaklámi á Net-

inu. Fundað var reglulega á árinu með þessum aðilum.

Fjöldi ábendinga

Á þeim rúmlega fimm árum sem Ábendingalína Barna-

heilla hefur verið starfrækt hafa borist að meðaltali 56 

ábendingar á mánuði og þar af hafa að meðaltali verið 

um 17 ábendingar á mánuði þar sem um barnaklám var 

að ræða.

Frá upphafi hafa borist alls 3.525 ábendingar og í tæp-

lega 31% tilvika (1.089 ábendingar) hefur um barna-

klám verið að ræða. Þetta hlutfall var lágt til að byrja 

með, var t.d 25% árið 2002, en hefur sí aukist. Árið 

2006 bárust alls 383 ábendingar en árið á undan bárust 

589 ábendingar. Það er 35% fækkun á milli ára. Samt 

sem áður var fjöldi ábendinga þar sem um barnaklám 

var að ræða 212 árið 2006 (í 45% tilvika) en hafði verið 

180 árið áður (í 30,5% tilvika). Það hefur því orðið 18% 

auking milli ára á ábendingum þar sem um barnaklám 

er að ræða.

Hvað verður um ábendingarnar?

Þegar ábending berst, og starfsfólk Barnaheilla hefur 

metið það svo að um kynferðislegt og klámfengið efni af 

barni sé að ræða, er fundið út með sérstökum hugbún-

aði hvar efnið er vistað. Ef efnið er vistað á Íslandi er 

ábendingin send til alþjóðadeildar Ríkislögreglustjóra 

sem hefur rannsókn á málinu. Ef efnið er hins vegar 

vistað erlendis er ábendingin send til samstarfsaðila 

Barnaheilla í viðkomandi landi sem senda hana áfram 

til lögreglunnar þar í landi.

Frá upphafi hafa 67% ábendinga sem borist hafa um 

barnaklám verið sendar áfram til samstarfsaðila 

erlendis og í 33% tilvika hafa ábendingarnar verið 

sendar til Ríkislögreglustjóra. Ef ástæða hefur þótt til 

hafa ábendingar verið sendar til beggja aðila.

Árið 2006 voru 144 ábendingar sendar til samstarfsaðila 

erlendis en þær höfðu verið 116 árið áður. Það þýðir 

24% aukningu milli ára. Árið 2006 voru 81 ábending 

send til Ríkislögreglustjóra en þær höfðu verið 63 árið 

áður. Það þýðir 29% aukningu milli ára.

Ráðstefnan „Stöðvum Barnaklám á Netinu – Lög og 

Tækni”

Í tengslum við verkefnið héldu Barnaheill í janúar 2006 

ráðstefnu í Salnum í Kópavogi sem bar yfirskriftina: 

Stöðvum barnaklám á Netinu – lög og tækni og tóku um 

100 manns þátt. Áhersla var annars vegar á lagalega 

hlið Netsins og hins vegar á tæknilega hlið þess. Mark-

miðið var að varpa ljósi á þau lagaákvæði sem eru í 

gildi um ólöglegt efni á Netinu og einnig að upplýsa um 

þau vandamál sem upp geta komið vegna tæknilegra 

möguleika tölvunnar.

Guðbjörg Björnsdóttir þáverandi formaður Barnaheilla 

setti ráðstefnuna og Ragnhildur Arnljótsdóttir ráðuneyt-

isstjóri í Félagsmálaráðuneytinu ávarpaði gesti. Fyrirles-

arar voru: Ágúst Evald Ólafsson fulltrúi hjá Lögreglunni 

í Reykjavík, Brynhildur G. Flovenz lektor í Háskóla Ís-

lands, Cormac Callanan framkvæmdastjóri INHOPE, 

Hrönn Þormóðsdóttir verkefnastjóri hjá Barnaheillum, 
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Frá vinstri: Aðalsteinn Sigfússon, félagsmálastjóri Kópavogs,
Ola-Kristian Hoff, lögmaður í Osló í Noregi, Cormac Callanan, 
framkvæmdastjóri INHOPE, Kristín Jónasdóttir þáverandi fram-
kvæmdastjóri Barnaheilla og Thomas Rickert, lögmaður í Bonn í 
Þýskalandi.
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Jóhann S. Friðleifsson vörustjóri hja Símanum hf., Ola-

Kristian Hoff lögmaður í Noregi, Thelma Ásdísardóttir 

og Thomas Rickert, lögmaður í Þýskalandi. Ráðstefnan 

fékk töluverða fjölmiðlaumfjöllun.

Styrktaraðilar ráðstefnunnar voru: Microsoft Ísland, 

Síminn, Vodafone, Opin kerfi og Kópavogsbær.

 

Alþjóðlegt 16 daga átak gegn kynbundnu ofbeldi

Barnaheill voru í hópi fjölmargra samtaka sem stóðu 

fyrir viðburðum í 16 daga árið 2006, til að vekja athygli 

almennings á orsökum og afleiðingum kyndbundins of-

beldis. Yfirskrift átaksins í ár var 16 DAGAR Í 16 ÁR: 

Eflum mannréttindi - stöðvum ofbeldi gegn konum. 

Barnaheill boðuðu til hádegisfundar í Kornhlöðunni í 

tilefni af 16 daga átakinu hinn 7. desember undir yf-

irskriftinni Hvert er umfang kynferðislegs ofbeldis á Net-

inu á Íslandi? Hrönn Þormóðsdóttir fjallaði almennt um 

verkefni Barnaheilla Stöðvum barnaklám á Netinu og 

Rán Ingvarsdóttir fjallaði um þá dóma sem fallið höfðu 

í héraði á árinu sem vörðuðu barnaklám. Blaðagrein um 

barnaklám á Netinu birtist eftir Rán Ingvarsdóttur í 

tengslum við átakið í Fréttablaðinu og á Vísi.is.

Norræn barnaverndarráðstefna í Kaupmannahöfn 

Hrönn Þormóðsdóttir og Rán Ingvarsdóttir voru með 

málstofu á norrænni barnaverndarráðstefnu í Kaup-

mannahöfn í ágúst 2006. Fjallað var almennt um starf 

verkefnisins og um þær íslensku lagabreytingar sem ný-

lega höfðu verið gerðar til að íslenska ríkið gæti uppfyllt 

skuldbindingar sínar á grundvelli samnings Evrópu-

ráðsins um tölvubrot. Petrína Ásgeirsdóttir, fram-

kvæmdastjóri stýrði umræðum. Málstofan var vel sótt.

Annað 

Margir aðilar höfðu samband við Barnaheill á árinu til 

þess að kynna sér verkefnið og má þar nefna Umboðs-

mann barna, Persónuvernd, stjórnmálamenn og nem-

endur. Einnig sóttu starfsmenn Barnaheilla fjölda funda 

og ráðstefna vegna málefna sem tengjast verkefninu. 

Fjölmörg viðtöl voru í fjölmiðlum við starfsmenn Barna-

heilla á árinu 2006 um verkefnið og um Netið.

Á árinu 2006 var verkefnið styrkt af Evrópusamband-

inu, Félagsmálaráðuneyti, Reykjavíkurborg og styrkt-

arfélögum Barnaheilla

 

Frá árinu 2003 hafa eftirtaldir styrkt verkefnið:

Barnaheill þakka þeim kærlega fyrir að hafa lagt góðu 

málefni lið.

Barnaheill – Save the Children Iceland
Stop Child Pornography on the Internet!

Over the last decade the Internet has changed the way we 
communicate, the way we do business and ultimately the 
way we live. Unfortunately, there is also a downside to the 
Internet and the last few years has seen an increase in illegal 
content online.

Project objectives
Since 2001, Save the Children Iceland has participated in 
the international project Stop Child Pornography on the 
Internet. The EU‘s Safer Internet Programme has provided 
support to the project, which has the objective of advocating 
safety and working against illegal and harmful content on 
the Net. Save the Children Iceland received a grant from the 
EU equivalent to 50% of costs for the period 1 September – 
31 August 2006. In 2006, the EU agreed to provide Save the 
Children Iceland with a similar grant for two additional 
years. The agreement covers the period 1 September 2006 to 
31 August 2008.

Dómsmálaráðuneyti
Kópavogsbær
Seltjarnarneshreppur
Dalvíkurbyggð
Ólafsfjarðarkaupstaður
Fljótsdalshreppur
Hvítársíðuhreppur
Sveitafélagið Ölfus

Öxarfjarðarhreppur
Síminn,
Vodafone,
Opin kerfi
Microsoft Ísland
Styrktarfélagar 

Barnaheilla

Félagsmálaráðuneytið

Internet Hotline Providers

Evrópusambandið
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The objective of the project is to draw the attention of the 
public, police, legislators, Internet service providers, child 
welfare agencies and other concerned parties to the role 
played by the Internet in sexual abuse of children, and to 
prevail on the Icelandic government to shoulder 
responsibility in this field in Iceland as well as in the 
international arena. Cooperation among these parties is 
therefore a key element in this project.

At the centre of the project is the Hotline, which went online 
on 30 October 2001. A link on Save the Children Iceland’s 
website (www.barnaheill.is) makes it easy for people to send 
in unanimous reports, and obtain information on the subject. 
Reports may also be sent via email at abending@barnaheill.
is. We encourage people to inform us whenever they become 
aware of child pornography on the Net by sending in a 
report.

National and International co-operation 
International cooperation is important in order to achieve 
results in the battle against child pornography, since the Net 
has no national boundaries.

Save the Children Iceland has been a member of the INHOPE 
organisation. (www.inhope.org) since 2001. It is an 
International Association of Internet Hotlines and was 
founded in 1999 under the EC Safer Internet Action Plan. 
The organisation represents Internet Hotlines all over the 
world, supporting them in their aim to respond to reports of 
illegal content to make the Internet safer. With member 
hotlines 24 countries around the world, once the source is 
traced hotlines pass reports over to the relevant country. For 
countries where there are no hotlines, the report will be 
passed onto the local Law Enforcement Agency that forwards 
the report to INTERPOL. Each Hotline works in cooperation 
with local law enforcement agencies and Internet providers 
in the respective country.

Save the Children Iceland has a good co-operation with the 
National police and Internet Service Providers in Iceland. 
These parties met regularly during 2006. If a report is traced 
to Iceland, the staff will pass it onto the National Police for 
further investigation and also the Internet Service Provider 
for removal.

Save the Children Iceland works also closely with Save the 
Children Europe group in advocating the need for a child 
protection and children´s rights focus on identifying children 
who have been sexually abused for the production of child 
abuse images. The Europe group launched the policy paper, 
Visible Evidence – Forgotten Children at the European 
parliament in October.

Reports – Resulting action 
Since the beginning of the operation has Save the Children 
Iceland´s Hotline received in average 56 reports per month. 
Of reports received, 31% have been with illegal content. 
(average 17 reports per month)

During 2005 the Hotline received 589 reports but 383 during 
2006. This is a decrease of 35% in reports received. During 
2005 the Hotline received 180 reports that was concidered 
with illegal content but during 2006, 212 reports where 
concidered with illegal content. This is an increase of 18%.

During the year 2006, 144 reports (or 64% of the reports 
received) reports were forwarded to other INHOPE Hotlines 
and 81 reports ( or 36% of the reports received) were 
forwarded to the National Police. This is very similar 
percentage as in 2005.

Conference
Save the Children Iceland held a successful conference in 
January 2006 in Kópavogur Iceland called Stop Child 
Pornography on the Internet – Law and Technic. Lecturers 
were from Iceland, Ireland, Norway and germany. More than 
100 people participated and the conference got a great media 
attention. Law enforcement agencies, Internet Service 
Providers and Child Protection Organisations/Agencies were 
amongst the participants

A Nordic Child Protection Conference 
Staff at Save the Children Iceland held a work shop at a 
Nordic Child Protection Conference in Copenhagen in 
August 2006 about the project “Stop Child Pornography at 
the Internet. The work shop was well attended and there the 
staff introduced their work at the Hotline and discussed 
recent altering of the Icelandic legislation that was necessary 
for the ratification of the Convention on Cybercrime.

16 DAYS of activism against gender violence
november 25 - desember 10, 2006
In 2006Save the Children Iceland participated in December 
in the 16 Days campaign against violence towards women. 
The purpose of the campaign is to increase the visibility of 
violence against women as a human rights violation. The 
campaign has been utilized by groups all over the world to 
demand support services for survivors, enhance prevention 
efforts, press for legal and judicial reform, and use 
international human rights instruments to address violence 
against women as a human rights violation, a public health 
crisis and a threat to human security and peace worldwide.

The staff of Save the Children Iceland held a lecture about 
the project stop child pornography on the internet! in 
Reykjavík and discussed recent court cases in Iceland about 
Child Pornography. More than 30 people attended and the 
event got some media attention.

Additional information
Many parties have contacted Save the Children Iceland 
during the year to familiarise themselves with the project, for 
example Ombudsman for Children, the Icelandic Data 
Protection Authority, politicians and students. In addition, 
the staff of Save the Children Iceland participated in 
numerous meetings and conferences relating to the project, 
and was often interviewed by the media regarding the project 
and the Internet.
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Barnaheill – Save the Children á Íslandi 
hafa frá upphafi aðallega unnið að verk-
efnum hér innanlands. Félagið hefur 
einnig komið að neyðaraðstoð erlendis í 
gegnum önnur samtök Barnaheilla – Save 
the Children. Barnaheill hafa unnið að því 
að móta stefnu samtakanna fram til ársins 
2008 og framtíðarsýn til ársins 2020. 
Meðal nýrra áherslna er að auka vægi er-
lends hjálparstarfs í allt að 50% af starfi 
samtakanna. Hér er yfirlit yfir helstu 
verkefni samtakanna á erlendri grund 
árið 2006:

Neyðaraðstoð

Sri Lanka – í kjölfar flóðbylgjunnar 

Barnaheill styðja uppbyggingarstarf á Sri Lanka í kjölfar 

flóðbylgjunnar þar árið 2004. Barnaheill - Save the 

Children í Bretlandi leiða starf samtakanna þar í landi, 

en samtökin hafa starfað í Sri Lanka í meira en 30 ár. 

Alls sendu Barnaheill rúmlega 21 milljón króna (eða ríf-

lega 300.000 dollara) til uppbyggingarstarfsins á Sri 

Lanka á árunum 2005 og 2006 og komu peningarnir úr 

söfnuninni Neyðarhjálp úr Norðri og frá Utanríkisráðu-

neytinu. Heildarupphæðin sem safnaðist á vegum Save 

the Children samtakanna til uppbyggingarstarfsins í Sri 

Lanka var 58 milljónir dollara (rúmir fjórir milljarðar ís-

lenskra króna). Var 69% af fjármagninu notað á árunum 

2005-2006 og verður 31% notað á árunum 2007-2009.

Jarðskjálftarnir og flóðbylgjan í kjölfar þeirra eru 

stærstu náttúruhamfarir í sögu Sri Lanka. Hamfarirnar 

höfðu áhrif á líf og aðstæður tugi þúsunda manna, 

margir týndu lífi og fjölmargir misstu allt sitt. Inn í 

þessar hamfarir blandast einnig átök sem staðið hafa í 

landinu í 20 ár og skapað hafa neyð meðal margra 

barna og fullorðinna í landinu til fjölda ára.

Vegna þeirrar reynslu og þekkingar sem Save the 

Children samtökin hafa á aðstæðum í Sri Lanka tókst 

þeim að bregðast skjótt við eftir að flóðbylgjan skall á 

eynni og veittu 30.000 fjölskyldum neyðaraðstoð. 

Helstu áherslur samtakanna í uppbyggingarstarfinu 

hafa verið á barnavernd, menntun, lífsviðurværi og 

byggingu neyðarskýla.

Á síðari hluta ársins 2006 hafði eftirfarandi árangur 

náðst í uppbyggingarstarfi samtakanna í þágu barna á 

Sri Lanka.

Erlent starf

Ljósmyndari: Teri Pengilley
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Barnavernd
- Um 200 börn höfðu fundið fjölskyldur sínar með aðstoð 

samtakanna
- Komið hafði verið á fót 145 barnaverndarnefndum víða um 

landið sem ná til 45.000 manna
- Þátttaka í fjármögnun á byggingu 28 félagslegra miðstöða
- Stofnuð höfðu verið barna- og unglingafélög sem ná til 

meira en 5.000 barna. Þar eiga börnin kost á aðstoð og 
þjálfun í sjálfsstyrkingu og að takast á við ýmis mál er snerta 
líf þeirra

- Haldin höfðu verið 93 námskeið um skyndihjálp og við-
brögð í neyðaraðstæðum fyrir um 1.300 þátttakendur

- Unnið hafði verið með 556 foreldrum við að setja upp áætl-
anir um almannavarnir í þeirra héruðum og höfðu um 3.700 
fjölskyldur notið góðs af þeirri vinnu

Menntun
- Endurbyggðir höfðu verið 69 leikskólar fyrir meira en 1.400 

börn. Sveitarfélögin hafa síðan tekið við rekstri leikskólanna
- Gert hafði verið við 19 skóla sem í eru meira en 14.000 börn
- Um 2.500 börnum, sem höfðu fengið litla skólagöngu, var 

gefinn kostur á námskeiðum til að vinna upp námið og voru 
þau síðan aðstoðuð við að komast inn í hið almenna skóla-
kerfi

- Um 7.600 nemendum var boðið upp á aukatíma og jókst 
námsárangur þeirra verulega

Lífsviðurværi
- Um 6.500 fjölskyldur með 19.600 börn fengu styrk til að 

geta sent börnin sín í skóla.

Neyðarskýli
- Byggð voru 1.400 færanleg neyðarskýli fyrir meira en 7.000 

manns sem hvergi áttu höfði sínu að halla

Barnaheill þakka kærlega öllum þeim á Íslandi sem 

lögðu málefninu lið.

Fundur vegna flóðbylgjunnar

Alþjóðasamtök Barnaheilla – Save the Children héldu 

fund í Chennai á Indlandi 11.-16. september 2006 og 

var skoðað hvernig uppbyggingarstarf samtakanna, í 

kjölfar flóðbylgjunnar, hefði gengið á Indlandi, Indóne-

síu, Sri Lanka og á Taílandi. Petrína Ásgeirsdóttir, 

framkvæmdastjóri Barnaheilla, sótti fundinn ásamt 40 

öðrum starfsmönnum Save the Children samtakanna 

sem ýmist störfuðu á vettvangi eða komu að skipulagn-

ingu eða fjármögnun uppbyggingarstarfsins. Tilgangur 

fundarins var m.a. að veita yfirlit yfir uppbygging-

Vettvangsheimsókn:
Börn í félagsheimilinu í litlu þorpi í Cudda-

lore á Indlandi þar sem Barnaheill - Save 

the Children vinna að því að styðja börn og 

foreldra til sjálfshjálpar. Fátæktin er mikil 

en heimamenn eru með aðstoð Save the 

Children og fleiri frjálsra félagasamtaka að 

bæta aðstæður og menntun barnanna.  Hér 

sýna börnin foreldrum sínum og gestum 

leikrit sem þau höfðu sjálf samið um mik-

ilvægi þess að öll börn gangi í skóla og 

hvernig börn geti sjálf stutt jafnaldra sína í 

að hætta ekki í skóla þó að aðstæður séu 

erfiðar heima fyrir.

Ljósmyndari: David Crump/Daily Mail

Ljósmyndari: Petrína Ásgeirsdóttir

Ljósmyndari: Teri Pengilley
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arstarf í fyrrgreindum löndum og að deila reynslu og 

þekkingu til að auka færni samtakanna í neyðaraðstoð 

og langtímaþróunarsamvinnu í framtíðinni.

Megin niðurstöður voru að vel hefði gengið að koma 

lífi barna í fastar skorður, vel hefði gengið að hafa áhrif 

á að bæta framkvæmd stjórnvalda og annarra félaga-

samtaka í að vernda börn og að vera ennþá starfandi á 

vettvangi flóðbylgjunnar og geta þannig komið til móts 

við langtíma þarfir barna á þessum svæðum. Að fundi 

loknum voru í boði vettvangsheimsóknir til staða þar 

sem uppbyggingarstarf er í fullum gangi. Petrína var í 

hópi þeirra sem heimsóttu leikskóla og félagsmiðstöð í 

Cuddalore í Tamil Nadu héraði, þar sem rætt var við 

börn og foreldra um aðstæður þeirra.

Jarðskjálftar á Jövu

Um 6.000 manns létu lífið og 38.000 manns slösuðust í 

jarðskjálfta sem reið yfir eyjuna Jövu í Indónesíu þann 

27. maí 2006. Yfir 200.000 heimili skemmdust í jarð-

skjálftanum og er áætlað að yfir 325.000 börn hafi með 

beinum hætti orðið fyrir áhrifum jarðaskjálftans.

Barnaheill – Save the Children á Íslandi lögðu um þrjár 

milljónir króna til uppbyggingastarfs á hamfarasvæð-

inu í Indónesíu í kjölfar jarðskjálftans. Peningarnir 

komu fyrst og fremst frá utanríkisráðuneytinu en 

einnig frá einstaklingum. Fjármagninu var ráðstafað til 

menntunar og barnaverndar á Yogyakarta svæðinu á 

Jövu, m.a. til margs konar samstarfs- og nemendaverk-

efna og í viðgerðir á skólabyggingum. Barnaheill - Save 

the Children í Bandaríkjunum leiða starf samtakanna á 

Jövu.

Þó að jákvæð merki um uppbyggingu séu augljós á 

vettvangi er enn mikil truflun af völdum áfallsins á líf 

og starf fólks. Markmið verkefnisins á Jövu hefur því 

breyst úr neyðaraðstoð í þróunarsamvinnu, með 

áherslu á stöðu og réttindi barna. Starf Save the Child-

ren heldur því áfram með nýjum og metnaðarfullum 

markmiðum um bætta menntun, aukna barnavernd, 

næringaríkari fæðu og á aukinn undirbúning og við-

brögð við hamförum.

Þróunarsamvinna 

Megináhersla Barnaheilla í þróunarsamvinnu er á 

menntun barna og munu samtökin á næstu árum 

aðallega beita kröftum sínum í alþjóðaverkefni Save 

the Children samtakanna „Bætum framtíð barna”. 

Barnaheill styðja auk þess menntaverkefni í Síberíu og 

eru einnig að skoða samstarfsflöt við systursamtök sín í 

Swazilandi.

Bætum framtíð barna 

Barnaheill – Save the Children á Íslandi ákváðu á árinu 

2006 að taka þátt í verkefni alþjóðasamtaka Barnaheilla 

- Save the Children um að bæta menntun barna í 

stríðshrjáðum löndum. Yfirskrift verkefnisins er á 

íslensku „Bætum framtíð barna” en enska heitið er 

“Rewrite the future”. Samtökin fóru af stað með verk-

efnið árið 2005. Markmið þess er að vekja athygli á 

aðstæðum þeirra 40 milljón barna í stríðshrjáðum 

löndum sem fara á mis við viðundandi menntun og að 

hvetja alþjóðasamfélagið til að bæta aðstæður þeirra. 

Sjálf eru samtökin að vinna að því að 3 milljónir barna 

í stríðshrjáðum löndum, sem eru án skólagöngu, kom-

ist í skóla fyrir árið 2010. Samtímis stefna samtökin að 

því að auka gæði menntunar hjá 5 milljónum barna til 

viðbótar. Samtökin vinna að því að byggja skóla, þjálfa 

kennara og útvega skólagögn og námsefni í meira en 20 

löndum.

Vettvangs-
heimsókn:
Börn í leikskóla í 

Cuddalore í Tamil 

Nadu á Indlandi.  

Save the Children 

styðja uppbygging-

arstarf á svæðinu.

Ljósmyndari: Kullavadee Sumnalop Ljósmyndari: Petrína Ásgeirsdóttir
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Aðkoma Barnaheilla að verkefninu er tvenns konar. 

Annars vegar að auka umræðu og skilning meðal al-

mennings og stjórnvalda á Íslandi um mikilvægi þess 

að tryggja skólastarf og menntun barna í stríðshrjáðum 

löndum og hins vegar að taka þátt í fjármögnun og 

framkvæmd menntaverkefnis fyrir börn í Kambódíu og 

í Úganda fram til ársins 2010. Barnaheill – Save the 

Children í Noregi leiða starf samtakanna í þessum 

löndum. Einnig ákváðu Barnaheill að fara í samstarf 

við Barnaheill - Save the Children í Afganistan og fjár-

magna verkefni í námsgagnagerð. Markmið verkefn-

isins er að auka aðgang afganskra barna að lesefni og 

barnabókum þannig að þau geti þjálfað og viðhaldið 

lestrarkunnáttu sinni.

Framkvæmdastjóri Barnaheilla átti á árinu í viðræðum 

við forsvarsmenn Save the Children samtakanna í 

Kambódíu, Úganda og Afganistan og hófst fjárhags-

legur stuðningur við starfið í Kambódíu á árinu. Miðað 

er við að stuðningur við verkefni í Úganda hefjist árið 

2007. Sótt var á árinu um fjármagn til utanríkisráðu-

neytisins vegna verkefnisins í Afganistan. Hefur er-

indinu verið fylgt eftir en ekki var komin niðurstaða í 

lok árs 2006.

Í september 2006 birtu alþjóðasamtök Barnaheilla – 

Save the Children skýrslu um aðstæður barna í stríðs-

hrjáðum löndum. Þar kemur fram að alþjóðlegir styrkt-

araðilar eru tregir til að skuldbinda sig til að veita fé til 

menntunar í stríðshrjáðum löndum. Takmarkaður fjár-

hagslegur stuðningur fæst því til að tryggja skólagöngu 

barna í þessum löndum. Í skýrslunni skora samtökin á 

alþjóðasamfélagið að veita árlega aukalega 5,8 millj-

örðum dollara til menntunar barna í stríðshrjáðum 

löndum, að tryggja að nauðsynlegt stjórnarskipulag séu 

til staðar til að hægt sé að veita aðstoð til menntunar í 

Pak Wanuri kennari 

aðstoðar við hádeg-

ismatinn í skóla sínum 

í Yogyakarta á Jövu.

Ljósmyndari: Kullavadee Sumnalop
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stríðshrjáðum löndum, að menntun barna verði alltaf 

hluti af neyðaraðstoð og að ríkisstjórnir allra landa 

tryggi að hermenn og skæruliðar, sem beita kennara og 

nemendur ofbeldi, verði sóttir til saka. Barnaheill 

sendu fréttatilkynningu um skýrsluna til fjölmiðla og 

var fjallað um hana í nokkrum fjölmiðlum. Skýrslan 

var einnig send starfsfólki utanríkisráðuneytis til kynn-

ingar.

Kambódía – bætum framtíð barna

Á árinu lögðu Barnaheill um átta milljónir króna til að 

bæta framtíð barna í Kambódíu. Peningarnir komu frá 

fjáröflunarviðburði samtakanna Hátíð trjánna og einnig 

söfnuðu nemendur í Menntaskólanum við Sund 

tæpum 100.000 krónum til verkefnisins.

Fjármagnið sem Barnaheill leggur til fer til verkefna í 

Stoeung Trong héraði í Kampong Cham sýslu. 

Meirihluti íbúa eru bændur eða vinnumenn á gúmmí-

plantekrum. Í héraðinu hafa um 30% barna á aldrinum 

6-14 ára ekki aðgengi að menntun og á afskekktum 

svæðum hækkar hlutfallið í 40%.

Börn í Stoeung Trong héraðinu munu njóta góðs af 

framlagi Barnaheilla, en fyrir söfnunarféð verður m.a. 

unnið að því að fá fleiri börn í afskekktum byggðum til 

að sækja skóla, endurmenntunarnámskeið verða haldin 

fyrir skólastjóra og kennara og byggður verður nýr 

skóli. Í skólanum verða sex kennslustofur með töflum 

og skrifborðum fyrir nemendur. Snyrtiaðstöðu, vatns-

brunni og vatnsgeymslu verður einnig komið fyrir.

Síbería – skólahald

Barnaheill eru í samstarfi við finnsku samtökin 

Snowchange (www.snowchange.org) um að styðja við 

menntun barna í hirðingjasamfélagi í byggðinni 

Börn á skólabekk í Kampong 

Cham sýslu í Kambódíu. Árið 

2005 var byggður bráðabirgða-

skóli fyrir börn á svæðinu. Í 

sjálfboðavinnu kenna tveir 

munkar börnunum í skólanum 

en starfsemi skólans er undir 

bæjarbúum komin sem hafa 

tekið höndum saman við að 

starfrækja hann. Barnaheill 

styðja menntunarstarf á 

svæðinu.

Ljósmyndari: Alejandro PerezLjósmyndari: Tero Mustonen
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Nutendli í Yakutiu í norðaustur Síberíu. Þar er starf-

ræktur skóli fyrir 7-12 ára börn sem fá kennslu á sínu 

eigin móðurmáli og fræðslu um eigin menningu. Ef 

skólinn væri ekki til staðar þyrftu börnin að fara á 

heimavist í rússneskum skóla, fjarri heimahögum og 

yrðu þannig slitin úr tengslum við samfélag sitt og 

menningu. Rússneska ríkið greiðir laun kennara í skól-

anum en þörf er á meiri aðstoð í skólahaldið. Á árinu 

lögðu Barnaheill 600.000 krónur í verkefnið og var féð 

notað til að endurnýja hluta af námsefninu fyrir 

börnin, að endurnýja tæki í skólanum og að greiða fyrir 

hita og rafmagn svo hægt væri að kenna í skólanum 

þegar kaldast er, en á þessum slóðum getur frost orðið 

allt að -50°C. Barnaheill hafa ákveðið að halda áfram 

stuðningi við menntun barna í Nutendli.

Swaziland

Forsvarsmenn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi 

áttu á árinu fund með forsvarsmönnum Barnaheilla - 

Save the Children í Swazilandi. Rætt var um fleti á 

samstarfi, en ekki náðist að ganga frá samstarfssamn-

ingi á árinu. Save the Children í Swazilandi voru 

stofnuð árið 1962 og eru samtökin ein af stærstu frjálsu 

félagasamtökunum í landinu og hafa mikilvægu hlut-

verki að gegna í samfélaginu. Meðal verkefna þeirra 

eru: Kynning og fræðsla um réttindi barna og barna-

vernd, matvælaaðstoð til skóla og heimila í samvinnu 

við Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna (WFP), 

stuðningur við börn alnæmissmitaðra og við börn sem 

hafa misst foreldra sína úr alnæmi og fræðsla og upp-

lýsingastarf um áhrif útbreiðslu HIV/ alnæmis á líf 

barna í Swazilandi.

Erlent samstarf

Barnaheill á Íslandi vinna náið með alþjóðasamtökum 

Barnaheilla - Save the Children í mótun stefnu og 

starfshátta. Starfsmenn Barnaheilla eru í miklum sam-

skiptum við starfsmenn alþjóðaskrifstofu Barnaheilla - 

Save the Children (International Save the Children 

Alliance), sem staðsett er í London. Starfsmenn eru 

einnig í miklum samskiptum við starfsmenn þeirra 

systursamtaka sem stýra verkefnum sem Barnaheill 

styðja eða munu styðja. Árlega er haldinn fundur með 

forsvarsmönnum landsfélaganna 28 til að móta stefnu 

og samræma aðgerðir. Ársfundurinn 2006 var haldinn í 

Stokkhólmi í byrjun maí og sóttu fundinn Kristín Jón-

asdóttir, þáverandi framkvæmdastjóri og Guðbjörg 

Björnsdóttir, þáverandi formaður.

Barnaheill eru í samstarfi við Evrópusamtök Barna-

heilla – Save the Children, en aðild að þeim eiga 

Barnaheill í Danmörku, Bretlandi, Finnlandi, Hollandi, 

Íslandi, Ítalíu, Litháen, Noregi, Rúmeníu, Spáni og Sví-

þjóð. Markmið samstarfsins er m.a. að hafa áhrif á lög-

gjöf og stefnu Evrópusambandsins og Evrópuráðsins 

um málefni er varða réttindi og velferð barna. Petrína 

Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla sótti fund 

í Brussel í október þar sem farið var yfir stefnu og 

starfsáætlun komandi árs. Barnaheill hafa unnið náið 

með Evrópusamtökunum að því að vekja athygli á 

nauðsyn þess að finna og veita tilhlýðilegan stuðning 

þeim börnum sem beitt eru kynferðislegu ofbeldi og 

Barnaheill eru einnig í samstarfi við samtökin INHOPE 

í tengslum við verkefnið „Stöðvum barnaklám á Net-

inu”. Samtökin eru regnhlífasamtök ábendingalína í 

Evrópu og víðar. Sjá nánar á bls. 11.

Skólabörn í Nutendli, 

Síberíu. Barnaheill 

styðja við menntun 

barna þar.

Ljósmyndari: Tero Mustonen Ljósmyndari: Tero Mustonen

sem birtar eru myndir af á Netinu. Sjá nánar á bls. 5.
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Heildartekjur Barnaheilla árið 2006 námu rétt rúmum 

92,9 milljónum króna, auk fjármunatekna sem námu 

rúmlega 4,7 milljónum króna. 

Hluti af tekjunum, eða 24 milljónir króna, eru frá árinu 

2005 en þær og þau gjöld er samsvara þeim voru færð 

til ársins 2006. Um er að ræða annars vegar 10 millj-

ónir króna sem söfnuðust á fjáröflunarviðburði samtak-

anna „Hátíð trjánna” 2005 og afhentar voru Barna- og 

unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) á árinu 2006 

og hins vegar 14 milljónir króna úr söfnun vegna flóð-

bylgjunnar (Neyðarhjálp úr Norðri), en sú upphæð fór 

til uppbyggingarstarfs á Sri Lanka árið 2006. Raun-

tekjur ársins voru því 68,9 milljónir króna fyrir utan 

fjármunatekjur.

Gjöld ársins voru tæpar 96,6 milljónir króna fyrir utan 

afskriftir og fjármagnsgjöld.

Gjöld umfram tekjur að teknu tilliti til fjármunatekna, 

fjármagnsgjalda og afskrifta voru rúmar 200.000 

krónur. Eigið fé Barnaheilla var 80,5 milljónir í lok árs-

ins 2006.

Félagsmenn / styrktarfélagar
17,2 m. 20%

Sala á jóla-
kortum

15,2 m. 16%

Önnur framlög 
og tekjur

7,6 m. 8%Hátíð trjánna 2006
14,3m. 15%

Hátíð trjánna 2005
10 m. 11%

Opinber framlög 
4 m. 4%

Framlög 
”Stöðvum barna-
klám á Netinu”

10,5 m. 11%

Söfnun vegna 
flóðbylgjunnar

14 m. 15%

Tekjur ársins skiptast á eftirfarandi hátt

Framlög - BUGL
10 m. 10% „Stöðvum 

barnaklám á 
Netinu”

12,6 m. 13%

Önnur 
verkefni
12,5 m. 

13%

Skrifstofu og 
rekstrarkostnaður

7,8 m. 8%Laun og tengd gjöld
22 m. 23%

Markaðs- og 
kynningarmál

5,2 m. 5%

Erlent samstarf
0,7 m. 1%

Framlög - þróunar-
samvinna
8,8 m. 9%

Framlög - neyðaraðstoð
17 m. 18%

Gjöld ársins skiptast á eftirfarandi hátt

Tekjur og gjöld
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Barnaheill byggja allt starf sitt á frjálsum 
framlögum. Samtökin þakka kærlega þeim 
fjölmörgu aðilum sem hafa lagt málstað 
þeirra lið í gegnum tíðina. Án þeirra væri 
starf okkar ekki mögulegt. Hér á eftir er 
stutt yfirlit yfir helstu styrktaraðila Barna-
heilla árið 2006:

Félagsmenn / Styrktarfélagar 
Skráðir félagsmenn og styrktarfélagar Barnaheilla voru 

11.533 árið 2006. Um 41% greiddu styrktarframlög sín. 

Evrópusambandið
Safer Internet áætlun Evrópusambandsins styrkti verk-

efnið „Stöðvum barnaklám á Netinu”. Á árinu 2006 

fengu Barnaheill styrk að upphæð 6,4 milljónir króna.

Opinberir aðilar
Barnaheill fengu rekstrarstyrk frá Alþingi að upphæð 

1 milljón króna. Utanríkisráðuneytið veitti 3 milljónir 

króna til uppbyggingarstarfs á Jövu í Indónesíu eftir 

jarðskjálftana þar. Félagsmálaráðuneytið veitti 3,2 

milljónir króna í verkefnið „Stöðvum barnaklám á Net-

inu” og Reykjavíkurborg veitti 750.000 krónur í sama 

verkefni.

Pokasjóður 
Pokasjóður veitti Barnaheillum styrk að upphæð 

400.000 krónur vegna prentunar á plakati vegna slysa-

varna.

Fyrirtæki
Reykjavíkurmaraþon Glitnis var haldið 19. ágúst. Alls 

söfnuðust 770.000 krónur fyrir Barnaheill. 

IKEA og Barnaheill hófu samstarf á árinu 2006, en 

alþjóðasamtök Barnaheilla - Save the Children og IKEA 

víða um heim eiga að baki nokkurra ára samstarf. IKEA 

ákvað að styrkja Barnaheill um 100 krónur af hverju 

seldu taudýri í verslun sinni í desembermánuði.

 

Art-Iceland.is gallerí hélt smámyndasýningu eftir 20 

íslenska listamenn í desember og rann 10% af allri sölu 

listaverkanna til Barnaheilla.

Skólar
Menntaskólinn við Sund hélt upplestrarmaraþon 

vorið 2006 til styrktar menntaverkefni Barnaheilla í 

Kambódíu.

Í Heiðarskóla í Reykjanesbæ er hefð fyrir því að nem-

endur gefi hvort öðru pakka í tilefni litlu jólanna í skól-

anum. Í ár ákváðu tveir bekkir 9. MJ og 10. SN að gefa 

andvirði sinna pakka til Barnaheilla.

Hátíð trjánna:

Verk listamann-
anna ellefu vöktu 
mikla athygli. Hér 
skoða gestir verk 
Steinunnar Þór-
arinsdóttur „Gjöf” 
og verk Vignis
Jóhannssonar „Tré 
með hjarta“ (mynd 
til hægri).

Ljósmyndari: Arnaldur Halldórsson

Styrktaraðilar

Ljósmyndari: Arnaldur Halldórsson
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Nemendur 4. bekkjar Sunnulækjaskóla á Selfossi 

styrktu börn á jarðskjálftasvæðum Jövu með hluta af 

verðlaunafé sem hópurinn hlaut í teiknimyndasam-

keppni Markaðsnefndar mjólkuriðnaðarins.

Jólakort
Meðal hefðbundinnar fjáröflunar Barnaheilla er sala 

jólakorta. Jólakort voru send heim til 25.000 einstakl-

inga á árinu 2006 og keyptu 36% þeirra kortin. Jóla-

kortin voru einnig seld í Iðu, skrifstofuverslunum 

Odda og Jólaþorpi Fellsmúla svo og á skrifstofu Barna-

heilla. Fjölmörg fyrirtæki keyptu jólakort af samtök-

unum.

Minningarkort
Barnaheill gefa fólki kost á að styrkja samtökin með 

kaupum á minningakortum.

Hátíð trjánna
Barnaheill héldu hátíðar- og fjáröflunarkvöldverðinn, 

Hátíð trjánna þann 17. nóvember í Súlnasal Radisson 

SAS Hótel Sögu. Þetta er annað árið í röð sem sam-

tökin halda þessa hátíð, en Hátíð trjánna hefur verið 

árviss fjáröflunarviðburður hjá öðrum Save the 

Children samtökum víða um heim.

Á fjáröflunarkvöldverðinum var haldið uppboð á 

verkum 11 íslenskra og breskra listamanna sem höfðu 

hannað ,,jólatré“ fyrir hátíðina úr þeim efniviði sem 

þeim var hugleiknastur. Gestir kvöldverðarins voru 

tæplega 200 talsins, bæði fulltrúar fyrirtækja sem og 

velunnarar Barnaheilla. Frú Vigdís Finnbogadóttir var 

verndari hátíðarinnar, en hún er jafnframt verndari 

Barnaheilla. Á meðal gesta voru listamennirnir og 

bresku sendiherrahjónin, Alp og Elaine Mehmet, en 

þau eru meðal öflugra velunnara samtakanna. 

Listamennirnir sem gengu til liðs við Barnaheill árið 

2006 voru: Alistair Macintyre, Brian Pilkington, Bryn-

hildur Pálsdóttir, Finnbogi Pétursson, Helgi Gíslason, 

Jónas Bragi, Nicki McCubbing, Steinunn Þórarins-

dóttir, Svava Björnsdóttir, Vignir Jóhannsson og Þórdís 

Alda Sigurðardóttir. Verk listamannanna voru til sýnis 

í verslun Sævars Karls við Bankastræti í nóvember 

áður en að uppboðinu kom.

Í undirbúningsnefnd Hátíðar trjánna 2006 voru: Dögg 

Káradóttir, Elaine Mehmet, Elín Þ. Þorsteinsdóttir, Elsa 

Einarsdóttir, Finnur Ingólfsson, Inga Sólnes, Jóhanna 

Reynisdóttir, Magnús Jóhannesson, Petrína Ásgeirs-

dóttir, Rán Ingvarsdóttir og Skarphéðinn Berg Steinars-

son.

Hátíð trjánna tókst afar vel og var nettóframlag kvöld-

sins 7,9 milljónir króna sem rann til menntaverkefnis 

Barnaheilla - Save the Children í Kambódíu. Barnaheill 

þakka öllum þeim sem tóku þátt í Hátíð trjánna fyrir 

frábæran stuðning.

Eftirfarandi fyrirtæki styrktu og tóku þátt í 
Hátíð trjánna árið 2006:
SPRON, Glitnir, Exista, Kaupþing, Eignarhaldsfélagið 

Vor, Landsbankinn, Húsasmiðjan, Icelandair, Alcoa 

Fjarðaál, Baugur Group, Gámaþjónustan, Lyfja, Marel, 

Olíufélagið, Samskip VÍS, Hótel Saga, PR [pje err], 

Gestamóttakan – Your Host in Iceland, Sævar Karl, 

Vínkaup, Lýsing, Flugstöð Leifs Eíríkssonar, Toyota, 

Frumherji, Verkfræðistofa Guðmundar G. Þórarins-

sonar, Microsoft Ísland og Blómaverkstæði Binna.

Hátíð trjánna:

Alp Mehmet sendi-
herra Bretlands og 
frú Vigdís Finn-
bogadóttir við lág-
mynd eftir Þórdísi 
Öldu Sigurð-
ardóttur.

Ljósmyndari: Arnaldur Halldórsson
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Ljósmyndari: Kullavadee Sumnalop
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Stjórn 

Árni Magnússon formaður 

Árni Geir Pálsson varaformaður 

Sigurjón Hjartarson gjaldkeri 

Ágúst Þór Árnason meðstjórnandi

Dögg Káradóttir meðstjórnandi 

Orri Vignir Hlöðversson meðstjórnandi 

Þórður Þorkelsson meðstjórnandi 

Inga Eydal varamaður

Íris Ósk Traustadóttir varamaður

Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir varamaður

Starfsmenn 
Petrína Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri. Tók við starf-

inu af Kristínu Jónasdóttur 1. júlí 2006

Erla Ósk Hermannsdóttir verkefnastjóri 

Hrönn Þormóðsdóttir verkefnastjóri

María Skúladóttir, markaðsstjóri. Tók við starfinu 

1. desember af Kristbjörgu Hjaltadóttur

Rán Ingvarsdóttir lögfræðingur

Ágústa Marísdóttir, bókari

Nefndir
Kjörnefnd Barnaheilla

Árni Magnússon

Guðbjörg Björnsdóttir

Óðinn Helgi Jónsson

Varamenn:

Einar Gylfi Jónsson

Hrefna Friðriksdóttir

Yngvi Hagalínsson

Laganefnd Barnaheilla:

Árni Magnússon

Margrét Sigurðardóttir

Óðinn Helgi Jónsson

Varamenn:

Einar Gylfi Jónsson

Hrefna Friðriksdóttir

Yngvi Hagalínsson

Skoðunarmenn ársreikninga:

Áslaug Brynjólfsdóttir

Steingerður Steinarsdóttir

Varamenn:

Halla Þorbjörnsdóttir

Þórhalla Þórhallsdóttir

Stjórn Rannsóknarsjóðs:

Guðbjörg Björnsdóttir

Helgi Gunnlaugsson

Guðrún Kristinsdóttir

Arthur Morthens

Sólveig Ásgrímsdóttir

Löggiltur endurskoðandi:

Deloitte - Jón Rafnar Þórðarson

Verndari Barnaheilla er frú Vigdís Finnbogadóttir.

Barnaheill 2006-2007
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Alcoa Fjarðaál

Alistair Macintyre

Alp og Elaine Mehmet

Arnaldur Halldórsson

Art-Iceland.is gallerí

Athygli

Ágúst Evald Ólafsson

Baugur Group

Blómaverkstæði Binna

Brian Pilkington

Brynhildur G. Flóvenz

Brynhildur Pálsdóttir

Cormac Callanan

Deloitte

Eignarhaldsfélagið Vor

Elín Þ. Þorsteinsdóttir

Elsa Einarsdóttir

Elva Björg Gunnarsdóttir

Evrópusambandið
– Safer Internet áætlunin

Exista

Félagsmálaráðuneytið

Finnbogi Pétursson

Finnur Ingólfsson

Flugstöð Leifs Eíríkssonar

Frumherji

Gámaþjónustan

Gestamóttakan
– Your Host in Iceland

Glitnir

Gutenberg

Helgi Gíslason

Hringiðan

Húsasmiðjan

Icelandair

IKEA

Inga Sólnes

Ingvar Ágúst Ingvarsson

Jóhanna Reynisdóttir

Jóhann S. Friðleifsson

Jólamarkaður í Fellsmúla

Jónas Bragi

Kaupþing

Kópavogsbær

Landsbankinn

Lánstraust hf.

Lionsklúbburinn Njörður

Lyfja

Lýsing

Magnús Jóhannesson

Marel

Matthías Ásgeirsson

Microsoft Ísland

Nemendur 9. og 10. bekk 
Heiðarskóla í Reykjanesbæ

Nemendur Menntaskólans 
við Sund

Nemendur 4. bekkjar
Sunnulækjaskóla á Selfossi

Nicki McCubbing

Oddi

Vodafone

Ola-Kristian Hoff

Olíufélagið

Opin kerfi

Radisson SAS, Hótel Saga

Reykjavíkurborg

Pokasjóður

PR [pje err] 

Samskip

Síminn

Skarphéðinn Berg 
Steinarsson

SPRON

Steinunn Þórarinsdóttir

Svava Björnsdóttir

Sveinbjörg Pálsdóttir

Sævar Karl

Thelma Ásdísardóttir

Thomas Rickert

Toyota

Tónskólinn DoReMi

Utanríkisráðuneytið

Verkfræðistofa 
Guðmundar G. 
Þórarinssonar

Verslunin Iða

Frú Vigdís Finnbogadóttir

Vignir Jóhannsson

Vínkaup

VÍS

Þórdís Alda Sigurðardóttir

Þakkir



Alþjóðasamtökin Save the Children Alliance 
starfa í yfir 120 löndum víðs vegar um heim

 – sjá bleikubleiku svæðin á kortinu

Athygli ehf. styrkir útgáfu Barnaheilla

Útgefandi: Barnaheill, apríl 2007.
Ábyrgðarmaður: Petrína Ásgeirsdóttir
Forsíða: Kolbrún Matthíasdóttir. Ljósmynd: Matthías Ásgeirsson
Prentun: Gutenberg
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barnaheill@barnaheill.is - www.barnaheill.is


