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Nordic Safe Cities

- Bandaleg 19 aðildarborga víðsvegar um 
Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Finnlandi og Íslandi

- Sameiginleg norræn tungumál og menning gera
það að verkum að aðildarborgir eiga auðveldara
með að tengjast saman.

- Skipta á upplýsingum og nýsköpunaraðferðum í 
samvinnu með Norðurlöndum.



Þemu og áherslusvið

Svæði 1: Lögreglan

Að auka traust almennings, forvarnir gegn hatursglæpum, 
forvarnir gegn hatursorðræðu á almannafæri og á netinu og
forvarnir gegn öfgum.

Svæð 2: Innflytjendur

gagnkvæmt aðlögun (social inclusion), traust til lögreglu, 
áhersla á leiðsögn og aðlögun, bæta stöðu barna innflytjenda
í Reykjavík, forvarnir gegn hatursglæpum og hatursorðræðu.

Svæði 3: Meðvitund almennings

Auka upplýsingar um hatursorðræðu, upplýsa borgarfulltrúa
um hatursorðræðu og búa til borgarrými.



Markmið hjá 
lögreglunni í Reykjavík

Ætlunin með því að hafa lögreglu með í 
verkefni sem snýr að málefnum
innflytjenda er að

1. auka þjóðhags- og örtraust

2. vinna gegn fordómu og hatursglæpum

3. vinna gegn hatursorðræðu almenninga
og á netinu

4. vinna gegn öfgastefnu



Markmið í málefnum  
innflytjenda

Markmiðið með þessum viðburði er að: 

1. Deila reynslu um stöðu í Danmörku
og í öðrum skandinavískum löndum.

2. Að ræða áherslu á gagnkvæma
aðlögun, áherslu á að leiðbeina unga
innflytjendur, bætta félagslegan og
uppeldislegan stuðning við
afkomendur innflytjenda í Reykjavík, 
átak gegn hatursglæpum og forvarnir
gegn hatursorðræðu.



Markmiðið með vitund 
almennings

Mikilvægt er að innflytjendur einangrist
ekki með hatursorðræðu og hatursglæpum
og að þeir geti tilkynnt yfirvöldum um 
neikvæða reynslu sína. 

Þetta felur einnig í sér framboð og
möguleika á að eiga jákvæð samskipti við
lögregluna og aðstoða því við að upplýsa
borgarstjórn um hatursorðræðu.



Hvað er lögð 
áhersla á núna?



Aðgerðir
Við erum með aðgerðaáætlanum með
10 aðgerðum sem þarf að vinna fyrir
haustið 2022

Nokkrar aðgerðirnir eru unnar í 
tengslum við Nordic Safe Cities



Heimsókn NSC 
til Íslands

• 1 – 2 dagar frá 1.-3. júní 

• Fulltrúar frá lögreglunni og sérfræðingar í félagslega aðlögun munu koma frá 
Danmörku til Íslands til að halda erindi.


