
Höfði friðarsetur
Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands



Fyrsta starfsár Höfða friðarseturs

• Aukin fræðsla og umræða um friðarmál

• Aukinn sýnileiki borgarinnar í friðarmálum

• Fyrstu friðarfulltrúar landsins útskrifaðir eftir vikulangt námskeið í friðarfræðslu 

• Friðarverðlaunahafi Nóbels á friðarráðstefnu í Veröld - húsi Vigdísar 10/10



Friðardagar í Reykjavík



Friðardagar í Reykjavík

• Mikilvægir friðarviðburðir í október

• Opnun Höfða friðarseturs og 30 ára afmæli leiðtogafundarins árið 2016
• Fyrsta skipti haldnir með formlegum hætti

• 2017: Áhersla á framlag ungs fólks til friðar, grasrótar og nýsköpunarstarf

• Hugmyndasamkeppni: Hvernig getur Reykjavík stuðlað að friði?

• Friðarskipið
• Með í för í ár var Akira Kawasaki, einn stofnanda ICAN samtakanna (International Campaign to 

Abolish Nuclear Weapons ICAN), sem berjast gegn kjarnorkuvopnavá  en samtökin hlutu 
friðarverðlaun Nóbels í ár 

• Tendrun friðarsúlunnar í Viðey

• 10/10: Alþjóðleg friðarráðstefna um ungt fólk, frið og öryggi



The Imagine Forum: Looking Over the Horizon 10/10 2017



Tawakkol Karman, friðarverðlaunahafi Nóbels 2011
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Faten Mahdi Al-Hussaini, talskona gegn hatursorðræðu í Noregi



Fjölbreytt nýsköpun – áhersla á frið

• Nýtt verkefni setursins kynnt á friðarráðstefnunni

• Viðskiptahraðall Startup Peace

• Hugmyndir sem tengjast friði og grundvallast á samfélagsábyrgð

• Markmiðið er að
• hvetja til samfélagslegrar nýsköpunar

• stuðla að fjölbreyttara nýsköpunarumhverfi á Íslandi

• hvetja einstaklinga til að skapa sér eigin starfsvettvang sem felur jafnframt í sér jákvæðar breytingar 
fyrir samfélagið

• Opin hugmyndakeppni næsta haust

• Fimm hugmyndir taka þátt í sex vikna viðskiptahraðli

• Framkvæmdaaðilar eru Höfði friðarsetur og Nýsköpunarmiðstöð Íslands

• Samstarfsaðilar og bakhjarlar



Friðardagar 2018 og framtíðarþróun

• Youth on the Move yfirskrift 10/10 2018
• Áhrif landamæra á ungt fólk

• Færri fyrirlesarar sem dvelja lengur

• Aukin stefnumótunarvinna

• Koma inn með fræðslu og leiðsögn á viðskiptahraðlinum

• Friðardagar vettvangur fyrir umræðu um frið
• Opnir viðburðir á vegum friðarhreyfinga og annarra frjálsra félagasamtaka hér á landi

• Friðarumræðan verði áþreifanleg í Reykjavík þessa daga 

• Miklir möguleikar

• Tækifæri til þess að festa Reykjavíkurborg enn frekar í sessi sem borg friðar



Sumarnámskeið Höfða friðarseturs

Friðarfræðsla fyrir börn af ólíkum uppruna



Fyrstu friðarfulltrúarnir útskrifaðir í Höfða 23. júní 2017



Sumarnámskeið Höfða friðarseturs

• Skipulagt í samstarfi við skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, Rauða krossinn og 
Háskóla unga fólksins

• Haldið í fyrsta skipti 19. – 23. júní 2017

• Markmið
• Efla friðarfræðslu
• Vinna gegn fordómum og mismunun 
• Stuðla að auknum samskiptum barna af ólíkum uppruna
• Efla færni barnanna í að 

• greina og leysa úr átökum á friðsamlegan hátt

• tileinka sér gagnkvæma virðingu og samvinnu

• Auka þekkingu þeirra á mannréttindum, friði og orsökum átaka
• Þátttakendur komu úr Fellaskóla og Hólabrekkuskóla í Breiðholti

• Börn af mörgum þjóðernum - töluðu samtals 15 tungumál



Þróun námskeiðsins og námsefnis

• Náið samstarf við skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar 

• Öflugur leiðbeinendahópur
• Fjölbreyttur tungumálabakgrunnur og mikilvæg reynsla 

• Námsráðgjafar, kennarar og skólastjórnendur Fellaskóla og Hólabrekkuskóla 

• Fræðsla frá Landvernd, Félagi Sameinuðu þjóðanna og Rauða krossi Íslands

• Sótt í smiðju UNICEF á Íslandi við gerð námsefnis í friðar- og mannréttindafræðum

• Nýtt námsefni úr barnabókinni Flugan sem stöðvaði stríðið, 
• í samstarfi við höfundinn, Bryndísi Björgvinsdóttur 

• og nemendur við Listaháskóla Íslands

• Listasmiðja þar sem börnin unnu með nærumhverfi sitt



Friðarflugan



Framtíðarþróun

• Áfram í sömu mynd innan Reykjavíkur?

• Markvisst unnið að því að koma á fót sambærilegum námskeiðum á landsbyggðinni?

• Alþjóðlegar sumarbúðir ungmenna í Viðey

• Áhersla á að skapa Reykjavíkurborg og Íslandi sérstöðu á sviði friðarfræðslu

• Grunnur lagður að uppbyggingu sérfræðiþekkingar hér á landi

• Skapa frekari grundvöll fyrir námsbraut í friðar- og átakafræðum við Háskóla Íslands



Styrkir úr norrænum sjóðum

Norræn samstarfsverkefni á sviði menningarnæmni og hatursorðræðu



Námskeið í menningarnæmni

• Styrkur úr menntaáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar Nordplus

• Samstarfsverkefni á milli skólastofnana og opinberra aðila, einkaaðila eða félagasamtaka, 
á sviði nýsköpunar í menntamálum

• Þróun netnámskeiðs í menningarnæmni

• Mennta starfsfólk sveitarfélaga og háskóla svo það geti betur sinnt þjónustu við 
innflytjendur og útlendinga

• Háskóli Íslands leiðir verkefnið í samstarfi við Reykjavíkurborg
• Háskólinn í Gautaborg, Háskólinn í Osló, RISEBA háskóli í Riga og Háskólinn í Helsinki
• Sveitarfélög í Helsinki og Osló

• Nýtist starfsfólki Reykjavíkurborgar með beinum hætti

• Liður í að uppfylla einn af grunnþáttum stofnsamnings Höfða friðarseturs um símenntun 
fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar



Rannsóknir á pólitískri orðræðu á Norðurlöndunum

• Styrkur úr sjóði The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and 
Social Sciences (NOS-HS)

• Undirbúningsstyrkur fyrir frekari rannsóknir á lýðræði og fjölmiðlum í breyttu pólitísku 
umhverfi

• Aðaláhersla á pólitíska orðræðu, lýðskrum og birtingarmyndir hatursorðræðu á 
samfélagsmiðlum

• Háskóli Íslands leiðir verkefnið
• Háskólinn í Linköping í Svíþjóð og Háskólinn í Helsinki í Finnlandi

• Niðurstöður rannsóknarinnar gætu orðið kveikjan að mikilvægum verkefnum fyrir 
Reykjavíkurborg og auknu samstarfi við Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar



Samstarfsmöguleikar og framtíðarhorfur

Dýpka samstarf og nýir fletir



Víðtækara samstarf og nýir fletir

• Friðardagar í Reykjavík
• Menningar- og ferðamálasvið Reykjavíkurborgar og Höfuðborgarstofa

• Þjónusta við innflytjendur og útlendinga
• Nýtt norrænt samstarfsverkefni – vefnámskeið í menningarnæmni

• Skýrsla Alþjóðamálastofnunar um úrbætur í þjónustu við flóttafólk

• Mannréttindaskrifstofa og velferðarsvið Reykjavíkurborgar

• Sumarnámskeið
• Skóla- og frístundasvið, ÍTR, Menntavísindasvið Háskóla Íslands

• Viðskiptahraðallinn Startup Peace
• Mikilvægt að sækja í þekkingu og reynslu innan Háskóla Íslands og Reykjavíkurborgar



Víðtækara samstarf og nýir fletir

• Nordic Safe Cities

• UN Safer Cities
• Heimsmarkmið 11 um að gera borgir og aðra búsetu manna örugga og sjálfbæra fyrir alla

• Sérstök tenging við háskólasamfélagið

• Háskóli Íslands gæti gerst aðili

• Skoða frekar hlutverk borga og sveitarfélaga í að draga úr og mæta öryggisógnum á 
sveitastjórnarstiginu?

• Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum
• Tengingar við menningarfræði, málvísindi og bókmenntafræði

• Samstarf við UNESCO bókmenntaborgina Barselóna og frjálsu félagasamtökin Linguapax



Hvað er friður?


