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Frá: halldora.gunnarsdottir@reykjavik.is <halldora.gunnarsdottir@reykjavik.is> 
Sent: miðvikudagur, 17. mars 2021 16:04
Til: hrafnhild@ir.is; formadur@ir.is; kristinn@fram.is; ramma@simnet.is; harhar@vikingur.is;
bjorn@tvg.is; Ómar Einarsson <omar.einarsson@reykjavik.is>; frimann@ibr.is; jona@ibr.is
Afrit: Anna Kristinsdóttir <Anna.Kristinsdottir@reykjavik.is>
Efni: Fw: Jafnréttisúttekt á hverfisíþróttafélögunum ÍR, Fram og Víkingi
 

Tilvísun í mál: R20020071

Sent hverfisíþróttafélögunum ÍR, Fram og
Víkingi, framkvæmdastjóra ÍTR og
Íþróttabandalagi Reykjavíkur
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Sent íþróttafélögunum ÍR, Fram og Víkingi einnig Íþróttabandalagi Reykjavíkur, formanni
Menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs og framkvæmdastjóra ÍTR

Á fundi mannréttinda, nýsköpunar- og lýðræðisráðs 14. janúar 2021 var eftirfarandi tillaga
samþykkt.

Mannréttinda- nýsköpunar og lýðræðisráð leggur til að á árinu 2021 fari fram
jafnréttisúttekt á Íþróttafélagi Reykjavíkur, Knattspyrnufélaginu Fram og
Knattspyrnufélaginu Víkingi. Jafnréttisúttekt var gerð á eftirtöldum hverfisíþróttafélögum
á árinu 2016, Ungmennafélaginu Fjölni, Knattspyrnufélaginu Þrótti og Knattspyrnufélagi
Reykjavíkur. Á árinu 2020 fór síðan fram samskonar úttekt á Glímufélaginu Ármann,
Íþróttafélaginu Fylki og Knattspyrnufélaginu Val. Ráðið telur mikilvægt að ljúka
jafnréttisúttekt á öllum hverfisíþróttafélögum í Reykjavík og meðal þess sem kannað verði
er hvort þau séu með virkar jafnréttisáætlanir og siðareglur, kynjahlutfall iðkenda og
hvernig fjármagn félagsins skiptist á milli kynjanna. Jafnframt verði skoðuð þátttaka þeirra
hópa sem mannréttindastefnan nær til í starfi félaganna. Skoðað verði hversu aðgengilegar
jafnréttisáætlanirnar séu og hvernig eða hvort þær eru kynntar fyrir starfsfólki, iðkendum
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og foreldrum iðkenda í yngri aldurshópum. Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu er falið að
vinna úttektina.

Eins og fram kemur var mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu Reykjavíkurborgar, sem
einnig hefur unnið úttekt á hinum hverfisíþróttafélögunum, falið að vinna úttektina.
Ætlunin er að vinna hana í samráði við ÍBR, ÍTR og þau félög sem voru dregin út og
leitum við hér með eftir ykkar aðstoð og samvinnu.

Úttektin er liður í því að fylgja eftir samningi ÍTR, ÍBR og íþróttafélaganna en 13. gr.
samningsins kveður á um að:

„ÍBR og íþróttafélögin skulu sjá til þess að allir njóti jafnra tækifæra til að stunda og starfa
við íþróttir án tillits til uppruna, þjóðernis, stéttar, tungumáls, litarháttar, trúarbragða, lífs-,
stjórnmálaskoðana, trúleysis, kyns, kynhneigðar, kynvitundar, kyntjáningar, kyneinkenna,
aldurs, fötlunar, holdafars, líkamsgerðar, heilsufars, atgervis eða annarrar stöðu.  ÍBR og
íþróttafélögin eiga einnig að tryggja öryggi og velferð iðkenda og annarra sem að
íþróttastarfinu koma. Þau skulu hafa virka jafnréttisstefnu og aðgerðaráætlun til að fylgja
eftir stefnunni. ÍBR og íþróttafélögin skulu fylgja siðareglum og hegðunarviðmiðum, m.a.
reglum til að sporna við kynferðislegri áreitni og kynferðislegu ofbeldi í íþróttum,
mannréttinda- og forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar.

Íþróttafélögin skulu bjóða uppá fjölbreytt starf og móti sér verkferla við móttöku á
iðkendum af erlendum uppruna. Hverfisfélög skulu setja sér markmið um að hlutfall barna
af erlendum uppruna í iðkendahóp endurspegli íbúasamsetningu hverfisins.

Samkvæmt styrkjareglum Reykjavíkurborgar skulu styrkþegar hafa kynnt sér styrkjareglur,
siðareglur og verkferla, og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og fylgja þeim við
framkvæmd hins styrkta verkefnis.

Til að ræða verkefnið og til að fá ykkar sjónarhorn á það boðum við til fundar í Ráðhúsi
Reykjavíkur, Tjarnarbúð, miðvikudaginn 24. mars kl. 13:30 til 14:30. Fundurinn verður
einnig bókaður í gegnum dagbók.

Vakni einhverjar spurningar í sambandi við þetta eða ef einhver boðaður óskar eftir að taka
þátt í gegnum fjarfundabúnað vinsamlegast hafið samband við Halldóru Dýrleifar-
Gunnarsdóttur, netfang halldora.gunnarsdottir@reykjavik.is.

Anna Kristinsdóttir, 
mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar
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