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Markmið

• Að skapa vettvang til að deila reynslu og efla fræðslu 

um mannréttindi

• Að kynnast starfi Amnesty International ásamt

kennslufræðilegri sýn samtakanna

• Að kynnast kennsluefni Amnesty International um 

flóttamannamálefni og önnur þemu 



Dagskrá

• 15.30-16.10 – Starfsemi Amnesty International, 

kennslufræðilega sýn

• 16.10-16.30 – Kaffipása

• 16.30-17.35 – Ýmis verkfæri til að nýta í 

kennslustofunni 

• 17.35-18.00 – Ígrundun, leikur, samantekt

• 18.30 – Kvöldverður á Messanum, Lækjargötu



Fjölbreytileikabingó

Tónlistarsmekkur

Augnlitur Fyrsti stafur í nafni Sameiginlegur vinur

Uppáhalds rithöfundur, söngvari eða málari Ótti Uppáhalds námsgrein/atvinna Hárlitur

Tungumál Hvaðan er fjölskyldan þín? Trú Systkini

Uppáhalds íþrótt Áhugamál Framtíðarsýn Skrifaðu þína eigin hugmynd



Samtökin

• Stofnuð af Bretanum Peter Benenson árið 1961

• Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem 

berst fyrir því að alþjóðlega viðurkennd mannréttindi séu

virt og að allir njóti verndar þeirra

• Hvað gerum við?

– Við sinnum rannsóknum á mannréttindabrotum

– Við hvetjum til aðgerða til þess að hindra og binda

enda á alvarleg mannréttindabrot

– Við fræðum einstaklinga, hópa og samfélög um réttindi 

sín



Starfsemi Íslandsdeildarinnar

• Herferðir 

– Velkomin (2016-2018)

– BRAVE (Hefst 2018)

• Aðgerða- og ungliðastarf

– Ungliðaráð víða um land

– Aðgerðir allt árið um kring

• Fræðslustarf

– Kennsluefni

– Fræðsla fyrir nemendur

– Málstofur og smiðjur fyrir kennara







Bréfamaraþonið



Kennslufræðileg sýn Amnesty International

• Skilgreining á mannréttindafræðslu

– Verkfæri til að gera einstaklingum kleift að gera tilkall til réttinda 

sinna og virða rétt annarra

– Árangursríkasta leiðin til að efla og verja mannréttindi

• Yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um mannréttindafræðslu 

(UNDHRET) 

– Fræðsla um mannréttindi

– Fræðsla í þágu mannréttinda

– Fræðsla með mannréttindum

• Aðalnámskrá allra skólastiga höfð til hliðsjónar

– Grunnþátturinn um lýðræði og mannréttindi

– Mest áhersla á fræðslu um mannréttindi





Stígðu fram



Ýmis verkfæri til að nýta í kennslustofunni



Virtu réttindi mín, 

komdu fram við mig af virðingu

• Kennsluefni tengt Velkomin herferð Amnesty 

International

1. Hugtök skilgreind

2. Velkomin herferð AI kynnt

3. Að efla samkennd – æfingar

4. Hverjir eru flóttamenn og aðrir innflytjendur? –

æfingar

5. Krísan og pólitískur vilji – æfingar

6. Réttindi flóttafólks eru mannréttindi – æfingar

7. Grípum til aðgerða! - tillögur



Efni á vefnum

• Kennsluvefur Íslandsdeildar Amnesty International: 

www.mannrettindafraedsla.is

• Netnámskeið AI: https://www.edx.org

• Kennsluefni frá AIUK:

https://www.amnesty.org.uk/resources/amnesty-trainers-refugees-

and-i-welcome-campaign-resources

• Gagnvirkur leikur um ferðalag flóttafólks: http://twobillionmiles.com/

http://www.mannrettindafraedsla.is/
https://www.edx.org/
https://www.amnesty.org.uk/resources/amnesty-trainers-refugees-and-i-welcome-campaign-resources
http://twobillionmiles.com/


www.mannrettindafraedsla.is



Netnámskeið Amnesty International

• https://www.edx.org



Myndbönd

• Stuttar teiknimyndir um börn á flótta: 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b01k7c4q/clips

• Sjö stuttmyndir um flóttamenn: 

https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/03/seven-free-short-films-

about-refugees-recommended-by-human-rights-educators/

• Horfumst í augu í fjórar mínútur: https://www.youtube.com/watch?v=-BHyLNblb-8

• When you don’t exist: https://www.youtube.com/watch?v=_OUpsWCvE38

• Fleeing the War – Efni frá AI Hollandi: https://www.amnesty.nl/wat-we-

doen/educatie/movies-fleeing-the-war

• Three Beautiful Human Minutes: 

https://www.youtube.com/watch?v=BBgSxUeHU80

http://www.bbc.co.uk/programmes/b01k7c4q/clips
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/03/seven-free-short-films-about-refugees-recommended-by-human-rights-educators/
https://www.youtube.com/watch?v=-BHyLNblb-8
https://www.youtube.com/watch?v=_OUpsWCvE38
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/educatie/movies-fleeing-the-war
https://www.youtube.com/watch?v=BBgSxUeHU80


Áhugavert lesefni

• Gagnagrunnur yfir rannsóknir og greinar sem tengjast flóttamönnum: 

https://www.amnesty.org/en/latest/research/?contentType=2564&issue=1610&sort=date

• Skýrsla (2016) varðandi vanvirkni Evrópu í flóttamannamálum og afleiðingar þess: 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/4843/2016/en/

• Samantekt um stöðu flóttakvenna í Líbanon: 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde18/3210/2016/en/

• Skýrsla um stöðu flóttamannamála í Tyrklandi í tengslum við Tyrklandssamning 

Evrópusambandsins: https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/3825/2016/en/

• Skýrsla um endursendingar hælisleitenda til Afganistan: 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/6866/2017/en/

• Málefni tengd Nauru: https://www.amnesty.org/en/documents/asa12/5942/2017/en/

https://www.amnesty.org/en/latest/research/?contentType=2564&issue=1610&sort=date
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/4843/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde18/3210/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/3825/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/6866/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa12/5942/2017/en/


Almennt kennsluefni um mannréttindi

• Bréfamaraþon Amnesty International:

– Myndbönd um málin sem sjónum er beint að í ár:

• Shackelia Jackson, Jamaíka: 

https://www.youtube.com/watch?v=fl1Z6SpnvMY&feature=youtu.be

• Clovis Razafimalala, Madagaskar: https://www.youtube.com/watch?v=s0TIM1y-

T7o&feature=youtu.be

• Farid og Issa, Hernumdu svæðin í Ísrael: 

https://www.youtube.com/watch?v=gxkSgvEdVP4&feature=youtu.be

• Ni Yulan, Kína: https://www.youtube.com/watch?v=3PtqN3ZntUQ&feature=youtu.be

– Góðar sögur úr Bréfamaraþoninu

• Moses Akatugba: 

https://www.facebook.com/unglidahreyfingamnesty/videos/1193046407416688/

• Ýmis myndbönd

– AmnestyIceland á YouTube: https://www.youtube.com/user/AmnestyIceland

• Almennt kennsluefni

– Kennsluvefur Íslandsdeildarinnar: www.mannrettindafraedsla.is

– Kennsluvefur bresku deildarinnar: https://www.amnesty.org.uk/issues/secondary-and-further-

education

– Netnámskeið https://www.edx.org – Mannréttindi: Tjáningarfrelsið (Human Rights: Freedom 

of Expression og Mannréttindafrömuðir (Human Rights Defenders)

https://www.youtube.com/watch?v=fl1Z6SpnvMY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s0TIM1y-T7o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gxkSgvEdVP4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3PtqN3ZntUQ&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/unglidahreyfingamnesty/videos/1193046407416688/
https://www.youtube.com/user/AmnestyIceland
http://www.mannrettindafraedsla.is/
https://www.amnesty.org.uk/issues/secondary-and-further-education
https://www.edx.org/


Ígrundun

• Hvað fannst ykkur áhugaverðast af því efni sem þið 

skoðuðuð í dag?

• Sjáið þið fyrir ykkur að geta nýtt eitthvað af þessu 

efni?

– Ef já, hvernig og í hvaða áföngum?

– Ef nei, af hverju ekki?

• Einhverjar spurningar sem vakna? Athugasemdir?

• Hver eru næstu skref hjá ykkur?





Takk fyrir mig!

Vala Ósk Bergsveinsdóttir

Fræðslustjóri Amnesty International

vala@amnesty.is


