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„Vitundarvakning“ – Inngangur formanns 

 

Kæru félagsmenn. Geysileg vitundar-

vakning hefur orðið á Íslandi á síðustu 

ár varðandi sjálfbæra þróun og 

samvinnu þar um. Við höfum fundið 

mjög góðan byr með Heims-

markmiðum SÞ hjá Félagi Sameinuðu 

þjóðanna á Íslandi. Sífellt fleiri vilja 

tileinka sér þessi mál, bæði sjálfbæran 

lífsstíl og heimsborgaravitund. 

Slík breyting á tíðaranda gerist ekki í 

tómarúmi. Skilaboðin um vitundar-

vakningu berast alls staðar að. 

Almenningur, ungt fólk, skólafólk, 

fjölskyldufólk, kjósendur og neytendur 

kalla á ábyrgð og markvissar 

breytingar. 

Alþjóðleg mynstur eða straumar snúast 

um von. Spurt er eftir vilja eða getu til 

að mæta væntingum fólks. Um 

jákvæð áhrif, gagnsæi, umburðar-

lyndi og valdeflingu. Um sjálfbærni og 

siðferði í viðskiptum í atvinnulífi og hjá 

fyrirtækjum. Hjá hinu opinbera, ríki og 

sveitarfélögum til að leysa mál og skila 

sýnilegum, mælanlegum árangri.  

Hvernig getum við haft jákvæð áhrif? 

Sextíu prósent sjónvarpsáhorfenda á 

Íslandi horfðu á fyrsta þáttinn af Hvað 

höfum við gert - Hvað getum við gert? 

sem sýndur var á RÚV vorið 2019. 

Sjónvarpsþáttaröðin taldi 10 þætti og 

jókst áhorfið eftir því sem á leið. Við 

höfum unnið að þessu verkefni ásamt 

frábærum samstarfsaðilum frá 

haustinu 2016. Viðbrögð hafa verið 

frábærlega jákvæð, hvetjandi og góð. 

Nánari grein er gerð fyrir þróun og 

framleiðslu þáttaraðarinnar í þessari 

ársskýrslu. Tenging milli hvers þáttar 

og Heimsmarkmiðanna er tíunduð í 

viðauka. 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

um sjálfbæra þróun er stærsta 

viðfangsefni félagsins.  

Félagið hefur á tímabilinu lagt áherslu á 

skólakerfið með sérstöku aðgengi að 

þáttaröðinni á RÚV, með UNESCO-

skólaverkefninu, útgáfu kennsluefnis 

og talsettra myndbanda, heimsins 

stærstu kennslustund, nýrri útgáfu 

bókarinnar „Verður heimurinn betri?“, 

Globalis.is samnorrænum heimsatlas 

og upplýsingavef um sjálfbæra þróun, 

o.s.frv. Þetta hefur verið ævintýri líkast. 

Við sjáum stórkostlegar breytingar í 

atvinnulífinu, þar sem fyrirtæki nánast 

keppast við að tengja við þróun, 

sjálfbærni og siðferði í viðskiptum. 

Greinilegt er að fyrirtæki vilja mæta 

eftirspurn og vaxandi kröfu neytenda. 

Sveitarfélög hafa mörg hver unnið 

með ötullega og með markvissum 

hætti að innleiðingu Heimsmarkmiða 

Sameinuðu þjóðanna í sínu starfi. 

Ríkisstjórnin tengir nú öll markmið í 

fjármálaáætlun sinni við Heims-

markmiðin, sem er til fyrirmyndar 

meðal ríkja OECD. Þá verður landsrýni 

Íslands á heimsmarkmiðunum kynnt í 

New York í júní 2019. Landsrýnin byggir 

á vönduðum grunni sem unnið hefur 

verið að síðustu ár. 

Við Íslendingar líkt og aðrar þjóðir 

heims þurfum einmitt öfluga 

vitundarvakningu til að taka á 

sameiginlegum viðfangsefnum. Þau 

verkefni verða best leyst í samvinnu 

stjórnmála, atvinnulífs og samfélagsins 

alls. 

Nú sem fyrr er starfsfólki, 

stjórnarmönnum, öllum sjálfboðaliðum 

og samstarfsaðilum Félags Sameinuðu 

þjóðanna færðar þakkir. Þau gera 

rekstur Félags Sameinuðu þjóðanna á 

Íslandi mögulegan. Í framlagi allra 

þeirra felst ómetanlegur stuðningur. 

Þröstur Freyr Gylfason 
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Um Félag Sameinuðu þjóðanna 

Tilgangur Sameinuðu þjóðanna (SÞ) er að 
stuðla að samræðum og samstarfi allra þjóða 
heims og vinna að því að treysta alþjóðafrið, 
mannréttindi og sjálfbærni. Félög Sameinuðu 
þjóðanna voru á sínum tíma stofnuð til að 
skapa brú milli almennings og SÞ og færa 
starfsemi þeirra nær almenningi með virkri 
upplýsingagjöf um samtökin. Í dag eru Félög 
SÞ starfandi í yfir 100 aðildarlöndum 
Sameinuðu þjóðanna. 

Félag SÞ á Íslandi, sem stofnað var árið 1948, 
hefur það hlutverk að stuðla að því að þorri 
íslensku þjóðarinnar þekki til SÞ og 
Heimsmarkmiðanna um sjálfbæra þróun. Stór 
hluti af fjármunum ríkisins til þróunar-
samvinnu fer til Sameinuðu þjóðanna og því er 
lögð sérstök áhersla á að miðla upplýsingum 
um starfsemi SÞ sem snýr að málefnum 
þróunarlanda. 

Félag Sameinuðu þjóðanna veitir almenningi, 
skólum, stofnunum, fjölmiðlum, fyrirtækjum 
og öðrum aðilum, sem þess óska, upplýsingar 
um SÞ og Heimsmarkmiðin. Félag Sameinuðu 
þjóðanna gætir ávallt hlutleysis og flytur mál 
sitt í anda sáttmála SÞ og nýtir í fræðslu- og 
upplýsingastarfi sínu þá opinberu 
viðurkenningu sem það hefur um allt SÞ-
kerfið.  

Félagið hefur aðsetur í Miðstöð Sameinuðu 
þjóðanna á Íslandi, ásamt Landsnefnd UNICEF 
og Landsnefnd UN Women. 

 STEFNA FÉLAGS SÞ 

Framtíðarsýn 

Heimsmarkmiðin og gildi Sameinuðu 
þjóðanna njóta víðtæks stuðnings í 
samfélaginu og þorri þjóðarinnar 
styður við alþjóðlegt þróunarstarf. 

Sjálfbær þróun er sjálfsögð í íslensku 
samfélagi og sífellt fleiri tileinka sér 
sjálfbæran lífsstíl og heimsborgara-
vitund. Mannréttindi eru í hávegum 
höfð og Ísland tekur sér almennt stöðu 
með alþjóðalögum. 

Markmið 

• Fjölbreyttari og aðgengilegri miðlun 
um Heimsmarkmið SÞ. 

• Efla þekkingu og færni ungs fólks til 
þess að ýta undir sjálfbæra þróun, 
sbr. Heimsmarkmið 4.7. 

• Aukið framboð upplýsinga um 
Sameinuðu þjóðirnar og þróunar-
samvinnu. 

Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi 
leggur áherslu á margvísleg verkefni til 
aukinnar almannavitundar, fræðslu og 
samfélagsumræðu um Sameinuðu 
þjóðirnar, Heimsmarkmiðin og þróunar-
mál, sbr. samstarfssamninga við utan-
ríkisráðuneyti, mennta- og menningar-
málaráðuneyti og íslensku UNESCO-
nefndina.  

Gildi: þekking, samvinna og sjálfbærni. 
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Kynningarmál

Félag Sameinuðu þjóðanna leggur mikla áherslu á öfluga upplýsingagjöf um starfsemi Sameinuðu þjóðanna og Heimsmarkmiðin til allra  

áhugasamra. Vefir félagsins eru ein leið þess til að miðla upplýsingum og fræðslu um starfsemi, sögu og verkefni Sameinuðu þjóðanna og 

af framgangi Heimsmarkmiðanna. 

 WWW.UN.IS  

 WWW.GLOBALIS.IS  

 WWW.FACEBOOK.COM/UNAICELAND  

 WWW.INSTAGRAM.COM/UNAICELAND  

 WWW.SYNING.UN.IS  

Globalis-vefur Félags Sameinuðu þjóðanna er upplýsingavefur sem gagnast fræðimönnum, fjölmiðlum og menntageiranum en tölfræði-

upplýsingarnar uppfærast sjálfkrafa frá gagnagrunnum stofnana Sameinuðu þjóðanna.  

Facebook-síða félagins hefur tekið yfir hlutverki fréttabréfsins sem áður var sent út til félagsmanna. Síðan er nýtt til að upplýsa um áherslur 

SÞ hverju sinni, verkefni félagsins og til að miðla upplýsingum um viðburði og verkefni sem snúa að Heimsmarkmiðum SÞ.  

 

 

 

  

Frá norrænu heimsmarkmiða ráðstefnunni                                                     

Youth Leading a Sustainable Lifestyle 

  

Forsíða íslenskrar útgáfu bókarinnar Verður heimurinn betri?  

http://www.un.is/
http://www.globalis.is/
http://www.facebook.com/UNAiceland
http://www.instagram.com/UNAICELAND
http://www.syning.un.is/
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Framleiðsla þáttaraðar á RÚV

 

Heimildarþáttaröðin Hvað höfum við gert – Hvað getum við gert? var framleidd var af Sagafilm, Félagi Sameinuðu þjóðanna og RÚV. 

Þættirnir voru tíu talsins og um 30 mínútna langir. Umsjónarmaður var Sævar Helgi Bragason. RÚV sýndi þættina á 

sunnudagskvöldum sem fengu frábærar móttökur og fengu umfjöllun víða. 

Upphafleg hugmynd að þáttagerðinni kom formlega inn á borð Félags SÞ í minnisblaði 17. nóvember 2016 frá einum af öflugustu 

félagsmönnum þess, Elínu Hirst. Hugmyndum hennar, um fræðsluþætti fyrir sjónvarp og samfélagsmiðla um Heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og Parísarsamkomulagið COP21, var tekið opnum örmum hjá stjórn Félags SÞ og oftsinnis 

rætt um málefnin af innlifun á stjórnarfundum.  

Tvær lykiláherslur Félags SÞ inn í þættina voru skilgreindar af stjórn í upphafi, út frá Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna:  

(1). Sjálfbær lífsstíll.  

(2). Heimsborgaravitund. 

Ritstjórnarteymi þáttanna, í höndum sérfræðinga SagaFilm í handrits- og sjónvarpsþáttagerð, lagði mikla vinnu af mörkum til að 

skerpa á efnistökum. Þróunarferlið var ákaflega spennandi, þar sem félagið lagði traust sitt á faglegt ritstjórnarteymi með frábæra 

handritshöfunda, klippara, leikstjóra, umsjónarmanni, framleiðsluteymi o.s.frv. Yfir 80 viðtöl voru tekin við helstu fræðimenn á 

fjölbreyttum og ólíkum fræðasviðum við undirbúning þáttanna. 

Niðurstaðan var þáttaröð í góðum samhljómi við upphaflegar áherslur stjórnar Félags SÞ: „Áhrif neysluhyggju nútímans á 

loftslagsbreytingar og hvaða lausnir mannkynið þarf að koma með, bæði til þess að draga úr þessum breytingum og aðlagast nýjum 

og sjálfbærari lifnaðarháttum.“ 
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Samantekt á efnivið hvers þáttar auk tengingar við viðkomandi Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna er að finna í viðauka við 

ársskýrslu þessa. 

Við framleiðslu og eftirvinnslu var mikið af myndefni í þættina útvegað beint frá Sameinuðu þjóðunum og undirstofnunum þess fyrir 

milligöngu Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Harpa Júlíusdóttir, starfandi framkvæmdastjóri, hafði milligöngu um samningagerð, 

öflun myndefnis frá ólíkum aðilum innan SÞ-kerfisins. Meðframleiðandi þáttanna, fyrir hönd Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, 

var Þröstur Freyr Gylfason formaður. 

Margir bakhjarlar studdu verkefnið, þar á meðal ríkisstjórnir Íslands, bæði ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar vorið 2017 og ríkisstjórn 

Katrínar Jakobsdóttur haustið 2018. Einnig samstarfsaðilar í atvinnulífinu sem sýnt hafa ábyrgð á sviði samfélags- og loftslagsmála í 

rekstri sínum, þ.e. fyrirtæki, félög og stofnanir: HB-Grandi, Landsbanki, Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur, Reykjavíkurborg, 

Tækniþróunarsjóður og Faxaflóahafnir. 

Sem dæmi, tók borgarráð Reykjavíkur vorið 2019 þverpólitíska ákvörðun um að styrkja þættina. Í bókun með ákvörðuninni sagði: 

„Í loftslagsstefnu Reykjavíkur er kveðið á um að borgin stuðli að vitundarvakningu um loftslagsmál. Þess vegna styrkir 

borgin Félag SÞ á Íslandi sem notar fjármagnið til framleiðslu á þáttaröð um loftslagsmál. Ríkisstjórnin er meðal bakhjarla 

verkefnisins enda afar mikilvægt að landsmenn séu meðvitaðir um afleiðingar loftslagsbreytinga sem hafa m.a. orsakað 

öfgar í veðurfari, súrnun sjávar og óvissu um náttúruauðlindir, hækkun hita í andrúmslofti með bráðnun jökla, hækkun 

yfirborðs sjávar og almennt ófyrirséðum afleiðingum fyrir náttúru og lífríki. Þættirnir eru afar vandaðir og hafa þeir vakið 

verðskuldaða athygli. Borgin er með framsækna og tímasetta áætlun í mörgum liðum til þess að ná kolefnishlutleysi árið 

2040 og samræmist þessi styrkur þeirri áætlun vel.“ 

Áhorf mældist frábært, frá 60% allra sjónvarpsáhorfenda. Áhorf mældist stöðugt gegnum þáttinn og milli vikna, með heldur vaxandi 

áhorfi. 

 

Þáttaröðin nýtt til kennslu og í skólastarfi

Aðgengi skóla að þáttunum. Mikill áhugi hefur verið innan skólakerfisins um allt land að nýta þáttaröðina til að nýta til kennslu og í 

skólastarfi í leik- og grunnskólum. Sveitarfélög hafa látið í ljósi hversu mikilvægt er að skólakerfið um allt land hafi greiðan aðgang að 

efninu og geti nýtt það.  
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Vitundarvakning í samfélaginu

Fyrirtækin og atvinnulífið hefur tengt með markvissum hætti við umfjöllunarefni þáttanna og Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, 

samhliða vaxandi eftirspurn neytenda. 

 

 

 

 

 

Úr markaðsherferð Orku 

náttúrunnar, samhliða og í kjölfar 

sýningar þáttaraðarinnar. 

 

 

 

 

 

 

Úr markaðsherferð Landsbankans, sem hefur ákveðið að 

fylgja heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna með 

markvissum hætti í sinni starfsemi. Unnið samhliða og í kjölfar 

sýningar þáttaraðarinnar. 
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Sveitafélögin 

Sveitarfélögin hafa mörg hver unnið með markvissum hætti að innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í sínu starfi.  

Félag Sameinuðu þjóðanna hefur veitt þeim 

sveitarfélögum ráðgjöf, sem óskað hafa eftir.  

Eitt skýrasta dæmið um innleiðingu sveitarfélags á 

Heimsmarkmiðunum er Kópavogsbær. Bæjarstjórn 

Kópavogs tók í september 2018 þverpólitíska 

samhljóða ákvörðun um 34 yfirmarkmið fyrir starfsemi 

sína, sem byggð eru á Heimsmarkmiðum SÞ.  

Við val á yfirmarkmiðum var litið til þriggja þátta. Í 

fyrsta lagi forgangsmarkmiða ríkisstjórnar Íslands, í 

öðru lagi afstöðu Heimssambands sveitarfélaga til þess 

hvaða undirmarkmið falla að verkefnum sveitarfélaga 

og loks verkefna sem Kópavogsbær hefur skuldbundið til að vinna að svo sem innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Við mælingar á frammistöðu innleiddi Kópavogsbær fyrsta staðallinn í heiminum 

sem mælir þjónustu í starfsemi sveitarfélaga, ISO 37120. Vorið 2019 heimsótti 

sendinefnd OECD Kópavogsbæ og rýndi ferlið við innleiðinguna þar í bæ, sem talið 

er til stakrar fyrirmyndar. 
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Viðburðir og verkefni 2017 – maí 2019 

Samstarfsverkefni, kynningar og fundir

HREINSUM ÍSLAND 

Apríl 2017 

Vitundarvaking um skaðsemi plasts 
og mikilvægi strandhreinsunar. 
Verkefnið var unnið I samstarfi við 
Landvernd og sneri hlutverk 
félagsins að því að þýða efni frá 
Umhverfisstofnun SÞ og útbúa 
kynningarveggspjöld. Átakið fór 
fram undir myllumerkjunum 
#hreinthaf #cleanocean. 

FRIÐARLEIKAR  

Október 2017 

Spilið Friðarleikarnir sem hannað var 
af starfsnemum félagsins var afhent 
öllum skólum landsins á haustönn 
2018. Formleg útgáfa spilins fór 
fram í Höfða á Degi Sameinuðu 
þjóðanna 2017 þar sem nemendur 
frá Landakotsskóla spiluðu 
Friðarleikana við borgarfulltrúa, 
fulltrúa frá UNESCO landsnefndinni 
og stjórn Félags Sameinuðu 
þjóðanna.  Hönnun og framleiðsla 
spilsins var studd af 
Mannréttindaskrifstofu Íslands. 

VIKULEG HEIMSMARKMIÐA 
INNSLÖG Á RÁS 1 

Vor 2018 

Vera Knútssdóttir 
framkvæmdarstjóri félagsins fjallaði 
um Heimsmarkmiðin í vikulegum 
innslögum í þættinum Samfélagið á 
Rás 1 vorið 2018. Tekin voru fyrir 
nokkur markmiðanna í hverju 
innslagi og tók Vera með sér 
sérfræðinga sem þekktu til hvers 
málefnis fyrir sig. 

HEIMSMARKMIÐA 
VEGGSPJÖLD Í ALLA SKÓLA 

Haust 2018 

Í samstarfi við verkefnastjórn 
stjórnvalda um Heimsmarkmiðin sendi 
Félag Sameinuðu þjóðanna 
heimsmarkmiða veggspjöld á alla 
leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, 
háskóla, endurmenntunar miðstöðvar, 
tónlistarskóla og félagsmiðstöðvar 
landsins. Skólarnir fengu til sín 
veggspjöld til að hengja upp í öllum 
skólastofum og með sendingunni var 
þá einnig athygli vakin á skólavef 
félagsins og því heimsmarkmiða 
námsefni sem nálgast má þar. 
Veggspjöldin auka sýnileika 
markmiðanna auk þess að auðvelda 
kennurum að tengja kennslu 
fjölbreyttra námsgreina við þau.  

UNESCO SKÓLAVERKEFNIÐ  

2017-2019 

Í lok árs 2015 fór af stað 
samstarfsverkefni milli mennta- og 
menningarmálaráðuneytis, íslensku 
UNESCO-nefndarinnar og Félags 
Sameinuðu þjóðanna sem fólst í því að 
efla kennslu um málefni UNESCO og 
SÞ meðal íslenskra skóla. Stuðst er við 
öflugt tengslanet sem 
Menningarmálastofnun SÞ, UNESCO 
heldur úti eða svokallað UNESCO 
Associated Schools Project Network 
(ASPnet) sem hefur verið starfrækt frá 
1953. Verkefnið felst í því að stýra  
tengslaneti íslenska skóla ásamt því að 
aðlaga það mikla námsefni sem til 
staðar er hjá þeim rúmlega níu þúsund 

Heimsmarkmiða veggspjald á 

leikskólanum Laugasól.

Fundur með tengiliðum UNESCO 

skóla.

 

Nemendur frá UNESCO skólum á 

Íslandi fóru á vegum félagsins á model 

UN þing á Ítalíu UNESCO. 
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skólum í yfir 70 löndum víðsvegar um 
heim fyrir íslenska skóla. 

Verkefnið var keyrt áfram sem 
tilaraunaverkefni til þriggja ára þar 
sem nokkrir grunn- og framhaldsskólar 
voru fengnir til að prufukeyra 
verkefnið. Því tímabili lauk síðast liðin 
áramót og voru þá fjórir skólar 
formlega orðnir aðilar að ASP 
skólaneti UNESCO, þeir eru Salaskóli, 
Landakotsskóli, Kvennaskólinn í 
Reykjavík og Fjölbrautarskólinn í 
Breiðholti. Á vorönn 2019 hafa 2 skólar 
til viðbótar hafið formlegt 
umsóknarferli og koma þeir báðir af 
landsbyggðinni og fjöldi annara skóla 
sýnst verkefninu áhuga.  

Félagið sinnir hlutverki ASP National 
Director fyrir Ísland og heldur utan um 
skólanetið, mótar það og þróar. 
Félagið starfar sem milliliður milli 
íslensku UNESCO-nefndarinnar, 
UNESCO og ASP-netsins í París. 
Félagið fundar reglulega með 
skólunum yfir skóalárið til þess að 
móta kennsluefnið með virkri 
endurgjöf, veitir stuðning við 
áætlunargerð þeirra og kennslu. Að 
auki vinnur félagið að þýðingum á 
námsefni og staðfærir í samvinnu við 
íslenskar stofnanir. Félagið hefur gert 
umsóknaferlið aðgengilegt fyrir 
íslenska skóla og útbúið 
kynningarpakka sem inniheldur 
leiðbeiningar um ferlið. 

Haustið 2018 fór starfsnemi félagsins, 
Ingvar Leví,  á UNESCO þing í 
Rússlandi þar sem saman voru komnir 
þeir aðilar sem fara fyrir ASP 
skólanetum víðsvegar að úr heiminum. 
Þá fór nemandi frá Kvennaskólanum 
og nemandi frá Fjölbrautaskólanum í 
Breiðholti ásamt kennara frá hinum 
síðar nefnda á UNESCO skóla UN 
Model þing á Ítalíu í lok nóvember 
2018. 

HEIMSINS STÆRSTA 
KENNSLUSTUND  

Dagur Sameinuðu þjóðanna 

2018 

Á degi Sameinuðu þjóðanna, 
24.október 2018, stóð félagið fyrir 
Heimsins stærstu kennslustund (e. 
World Largest Lesson). Þar komu 
saman 10.bekkur úr Salaskóla og 9. 
og 10.bekkur Landakotsskóla og 
unnu saman heimsmarkmiða 
kennslustund frá námsátakinu, 
Heimsins stærsta kennslustund, sem 
stutt er af UNESCO og Unicef.  

Dagurinn hófst á því að verndari 
félagsins, frú Eliza Reid, tók til máls 
og hvatti nemendur til dáða. Frú 
Elíza eyddi þá um klukkutstund með 
nemendum þar sem hún tók þátt i 
vinnu þeirra og umræðum um 
hvernig við finnum okkar hlutverk 
þegar kemur að framgangi 
Heimsmarkmiðanna. Þegar 
kennslustundinni var lokið tók til 
máls mennta- og 
menningamálaráðherra Lilja D. 
Alfreðsdóttir og að loknu erindi 
hennar og samtali hennar við 
nemendur veitti hún þeim fjórum 
skólum sem tóku þátt í innleiðingu 
UNESCO skólanetsins á Íslandi 
viðurkenningu. 

HEIMSMARKMÐIN OG 
ATVINNULÍFIÐ 

Dagur Sameinuðu þjóðanna 

2018 

Morgunfundur Festu og 

verkefnastjórnar stjórnvalda um 

heimsmarkmiðin, með þátttöku 

forsætisráðherra. 

Haustið 2018 undirrituðu Festa 

miðstöð um samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækja og verkefnastjórn 

stjórnvalda um Heimsmarkmiðin 

samstarfssamning þar sem Festa 

tekur að sér að kynna Heims-

markmiðin fyrir atvinnulífinu. Fyrsti 

Greta Thunberg flutti vefávarp á 

ráðstefnunni „Youth Leading a 

Sustainable Lifestyle“ 

 

Forseti Íslands heimsækir Félag SÞ á 
Framadögum 2019 
 

 
Umfjöllun í Morgunblaðinu um 

Heimsmarkmiðin og dreifingu 

veggspjalda í skóla. 
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viðburður þessa samstarfs var 

morgunverðar fundur á Degi 

Sameinuðu þjóðanna um 

Heimsmarkmiðin og atvinnulífið. 

Fundinn sóttu á annað hundrað 

stjórnendur og starfsmenn 

fyrirtækja landsins. Um fundarstjórn 

sá formaður Félags Sameinuðu 

þjóðanna, Þröstur Freyr Gylfason. 

Frábærlega vel heppnaður og 

dýnamískur fundur með dæmum frá 

fyrirtækjunum sjálfum! 

NORRÆNN FUNDUR 
FÉLAGA SÞ  

2017-2019 

Félagið hefur tekið þátt í 
samnorrænum fundum Félaga 
Sameinuðu þjóðanna 2018 og 2019 
en þeir hafa farið fram í Danmörku 
og Finnlandi. Þessir fundir  og það 
samstarf sem félögin eiga í eru 
Félagi Sameinuðu þjóðanna á 
Íslandi afar mikilvæg.  

KYNNINGAR OG 
FYRIRLESTRAR 

2017-maí 2019 

Mikið hefur færst í aukanna að 
leitað sé til félagsins með beiðnir 
um fyrirlestra og kynningar um 
Heimsmarkmiðin. Þar er um að 
ræða bæði félög, stofnanir og 
fyrirtæki sem eru að hefja eða efla  
vegferð sína þegar kemur að 
innleiðingu markmiðanna. Meðal 
þeirra sem félagið hefur heimsótt 
með kynningar og fyrirlestra um 
Heimsmarkmiðin eru: 

• Ungliðahreyfing RKÍ. 

• Kynning fyrir 
alþingismenn á leið á 
allsherjarþing SÞ 2017 og 
2018. 

• Aðalþing BSRB. 

• Barnaþing UNICEF. 

• Viðtal við 
framkvæmdarstjóra og 
umfjöllun um dreifingu 

heimsmarkmiða veggspjalda 
í Morgunblaðinu. 

• Prestaþing Þjóðkirkjunnar. 

• Blindrafélagið. 

• Styrktarfélagið Ás. 

• Kynningar í grunnskólum. 

• Aðalfundur Móðurmáls, 
samtaka um tvítyngi. 

• Sambandsþing LUF. 

• Matvæladagur Matvæla og 
næringarfræðafélag Íslands – 
viðfangsefnið: sjálfbær 
matvælastefna. 

• Landgræðslu Háskóli 
Sameinuðu þjóðanna. 

• What works? Ráðstefna. 

• Umhverfishátíð Norræna 
húsins. 

• Fræðsluþing 
Verkfræðingafélags Íslands. 

• Samstarfsverkefni með 
Viðskiptaráði og Festu á 
Alþjóðadegi menningarlegs 
fjölbreytileika. 

• Kaupfélag Suðurnesja. 

• Rio Tinto Alcan. 

LÝSA  

2017-2018 

Félag Sameinuðu þjóðanna tók þátt í 
LÝSU, rokkhátíð samtalsins, bæði árið 
2017 og 2018. Hátíðin, sem áður hét 
Fundur fólksins, fór fram í Hofi á 
Akureyri. Ásamt því að hafa sett upp 
heimsmarkmiða upplýsingabás og 
taka þátt í samtalinu um betra 
samfélag stóð félagið fyrir málstofu 
árið 2018 um innleiðingu 
Heimsmarkmiðanna. Á málstofunni 
fluttu erindi: Fanney Karlsdóttir 
sérfræðingur hjá forsætisráðuneytinu 
og formaður verkefnastjórnar 
stjórnvalda um Heimsmarkmiðin, 
Áslaug Karen Jóhannsdóttir 
upplýsingarfulltrúi 
Heimsmarkmiðanna frá 
utanríkisráðuneytinu, Páll Magnússon 
bæjarritari Kópavogsbæjar og Gígja 
Gunnarsdóttir verkefnastjóri hjá 
Embætti landlæknis. Fundarstóri var 
Harpa Júlíusdóttir starfandi 
framkvæmdarstjóri Félags Sameinuðu 
þjóðanna.  

 

Heimsins stærsta kennslustund 

haust 2018

UNESCO skólar fá viðurkenningu frá 

mennta og menningamálaráðherra

Formaður félagsins fer með 

fundarstjórn á viðburði Embættis 

landlæknis á Alþjóðadegi 

hamingjunnar 2018 
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YOUTH LEADING A 
SUSTAINABLE LIFESTYLE  

10. apríl 2019 

Ísland fer um þessar mundir með 
formennsku í Norrænu 
ráðherranefndinni, þar er meðal 
annars lögð áhersla á þátttöku 
ungmenna og Heimsmarkmið 12. 
Af því tilefni var haldin viðamikil 
norræn ungmenna ráðstefna þar 
sem að komu þrjú ráðuneyti, 
forsætis-, utanríkis og mennta og 
menningamála. Félag Sameinuðu 
þjóðanna fór með verkefnastjórn 
ráðstefnunnar. Ráðstefnuna sóttu 
yfir 80 norræn ungmenni, 
aðildarfyrirtæki Festu ásamt 
fulltrúum frá ráðuneytum og 
félagasamtökum og fór hún fram í 
Hörpu. Þarna fór fram samtal 
ungmenna og atvinnulífsins um 
framgang Heimsmarkmiðs 12, 
ábyrg neysla og framleiðsla. Til 
máls tóku meðal annara 
forsætisráðherra, 
menntamálaráðherra, 
nýsköpunarráðherra og 
framkvæmdarstjóri Norrænu 
ráðherranefndarinnar. Þá tóku allir 
umhverfisráðherrar 
Norðurlandanna þátt í 
umræðupanel með norrænum 
ungmennum. Sænski aktivistinn 
Greta Thunberg, ávarpaði þá 
ráðstefnuna á myndbandi, en 
Greta hefur tekið þá ákvörðun að 
fljúgja ekki  

VERKEFNASTJÓRN 
STJÓRNVALDA UM 
HEIMSMARKMIÐIN 

HAUST 2018 - 

Haustið 2018 tók félagið sæti sem 
áheyrnarfulltrúi í verkefnastjórn 
stjórnvalda um Heimsmarkmiðin. 
Verkefnastjórnin er skipuð af 
fulltrúum frá öllum ráðuneytum 
stjórnarráðsins, Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga og Hagstofu 
Íslands. Þá situr einnig sem 
áheyrnarfulltrúi, verkefnastjóri 

Ungmannaráðs Heimsmarkmiðanna 
(sérfræðingur frá Unicef). 
Verkefnastjórnin er leidd af Fanneyju 
Karlsdóttur sérfræðing í 

forsætisráðuneytinu og 
varaformennsku sinnir Áslaug Karen 
Jóhannsdóttir sérfræðingur frá 
utanríkisráðuneytinu. Hópurinn hefur í 
vetur fundað að lágmarki einu sinni í 
mánuði og unnið að ýmsum 
verkefnum sem snúa að innleiðingu 
Heimsmarkmiðanna. Verkefnstjórninn 
gefur frá sér í sumar landsrýni skýrslu 
þar sem árangur og áskoranir Íslands 
gagnvart Heimsmarkmiðunum er 
metin. 

UN YOUTH DELEGATION 

HAUST 2018 - 

Félagið hóf haustið 2018 samstarf við 
Landssamband Ungmennafélaga á 
Íslandi ( LUF) og snýr það samstarf að 
því að koma á fót 
ungmennafulltrúaráðum sem hafa 
sæti á vettvangi Sameinuðu þjóðanna.  

Félögin undirrituðu samstarfssamning 
á Sambandsþingi LUF og sendu frá sér 
sameiginlega beiðni til 
utanríkisráðherra um að sendir verði 
ungmennafulltrúar frá Íslandi á 
allsherjarþing SÞ haustið 2019.  

Utanríkisráðherra hefur samþykkt 
beiðni félaganna og á 74. 
allsherjarþingi SÞ mun 
ungmennafulltrúi frá Íslandi taka þá. 
LUF mun sjá um að kjósa fulltrúa frá 
Íslandi í samráði við félagið. 

VERÐUR HEIMURINN BETRI?  

2019 

Bókin Verður heimurinn betri (Blir 
Varlden battre? á frummálinu) var 
gefin út af félaginu í íslenskri þýðingu 
núna á vorönn 2019. Þetta er í annað 
skiptið sem félagið gefur bókina út í 
íslenskri þýðingu en bókin er gefin út 
af Norðurlanda skrifstofu 
Þróunaráætlunar Sameinuðu þjóðanna 
(UNDP). Verður heimurinn betri?  er 
hugsuð sem kennslubók fyrir elsta stig 
grunnskóla og framhaldsskóla og 
hefur félagið gefið öllum skólum 

 
Samstarfsamningur við LUF 

undirritaður  

 

 
Málstofa um innleiðingu 

heimsmarkmiðanna á LÝSU 2018 

 

 
Útgáfa Friðarleikanna í Höfða 2017 

 

 
Formaður félagsins kynnir 

Heimsmarkmið SÞ á fundi með 

verkfræðingum og forystu Rio Tinto 

– ISAL í Straumsvík, í desember 

2018. 

Straumsvík 
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landsins eintak ásamt því að bókin er 
aðgengileg í rafrænni útgáfu á vef 
Menntamálastofnunar. Í bókinni eru 
birtar nýjar staðtölur um þróun í 
heiminum ásamt því að fjallað er um 
Heimsmarkmiðin og framgang þeirra. 
Þetta er í annað sínn sem félagið 
stendur fyrir þýðingu bókarinnar en 
UNDP hefur gefið bókina út í sjö 
uppfærðum útgáfum. 

Útgáfan er fjármögnuð af 
utanríkisráðuneytinu. 

ÞRÓUNARSAMVINNA BER 
ÁVÖXT 

2019 

Þau góðgerðarfélög sem vinna á 

vettvangi þróunarsamvinnu á Íslandi 

standa saman að verkefninu 

Þróunarsamvinna ber ávöxt og Félag 

Sameinuðu þjóðanna heldur utan um 

framkvæmd verkefnisins. Hugsjón 

verkefnisins er að standa fyrir 

vitundarvakningu þegar kemur að 

þróunarsamvinnu og  verður átakinu í 

ár beint að þátttöku fyrirtækja í 

þróunarsamvinnu verkefnum. 

Verkefnið er fjármagnað af 

utanríkisráðuneytinu. 

FRAMADAGAR HÁSKÓLANNA 
Í HR  

2017-2019 

Félag Sameinuðu þjóðanna var með 
bás á Framadögum þar sem 
markmiðið er að háskólanemar fái 
tækifæri til þess að kynna sér fyrirtæki 
og fjölbreytta möguleika í framtíðinni. 
Félagið kynnti starfsmöguleika hjá Sþ, 
starfsnám og sjálfboðaliðastörf ásamt 
því að ræða Heimsmarkmiðin, alþjóða- 
og þróunarmál við nemendur og 
fulltrúa fyrirtækja. Á Framadögum 
2019 tók félagið einnig að sér að halda 
málstofu um Heimsmarkmiðin. 

HEIMSMARKMIÐA 
BARMMERKI 

2019 

Félag Sameinuðu þjóðanna hefur hafið 
sölu á heimsmarkmiða barmmerkjum. 
Verkefnið er hugsað til þess að auka 
sýnileika og vitund um 
Heimsmarkmiðin. Ágóði af sölunni er 
eingöngu nýttur til kynningarstarfs 
Heimsmarkmiðanna. 

Framleiðsla barmmerkjanna var 
samsarfsverkefni félagsins, UNRIC og 

nokkurra fyrirtækja sem vinna að 
Heimsmarkmiðunum ( sjá bls 18). 

ALÞJÓÐADAGUR 
MENNINGARLEGS 
FJÖLBREYTILEIKA 

2019 

Alþjóðadegi menningalegs 
fjölbreytileika var fagnað með 
upphafsathöfn árveknisátaks um 
fjölbreytileikan. Átakið er unnið á 
vegum Viðskiptaráðs Íslands en að 
viðburðinum stóðu með ráðinu Félag 
Sameinuðu þjóðanna og Festa, 
miðstöð samfélagsábyrgðar. 
Viðburðurinn fór fram í Safnahúsinu og 
þar veitti forsætisráðherra lotukerfi 
fjölbreytileikans viðtöku. Lotukerfinu 
er ætlað að minna á þann mikla 
ávinning sem liggur í 
fjölbreytileikanum fyrir atvinnulífið og 
samfélagið í heild. Starfandi 
framkvæmdarstjóri hélt stutt erindi 
um mikilvægi menningarlegara 
fjölbreytni fyrir hugsjónir og gildi 
Sameinuðu þjóðanna og fyrir 
framgang Heimsmarkmiðanna.  
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Innra starf félagsins 

Verndari Félags SÞ 

Forsetafrú Eliza Reid samþykkti að gerast verndara Félags Sameinuðu þjóðanna á 
Íslandi frá nóvember 2017. Fyrsta formlega þátttaka hennar sem verndari félagins 
var á ráðstefnu á Alþjóðadegi hamingjunnar 21. mars 2018 sem fram fór í hátíðarsal 
Háskóla Íslands.  

Á degi Sameinuðu þjóðanna, 24. október 2018, tók frú Eliza þátt í Heimsins stærstu 
kennslustund sem fram fór í Salaskóla. Þar voru saman komnir 10. bekkir úr tveimur 
UNESCO-skólum: Salaskóla og Landakotsskóla og unnu heimsmarkmiða verkefni. 
Þar flutti forsetafrú erindi og varði kennslustundinni með nemendum í 
verkefnavinnu.  

Félagi Sameinuðu þjóðanna er sannarlega heiður að hafa forsetafrú sem verndara 
og fyrir þátttöku hennar í verkefnum félagsins.  

 

Frú Elíza ræðir við nemendur sem tóku þátt í Heimsins stærstu kennslustund 2018 

 

Gjöf til Félags SÞ 

Árið 2017 barst félaginu rausnarleg gjöf er Hjálmar W. Hannesson sendiherra færði því málverk af höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna 
í New York.  

Málverkið er einstaklega fallegt (sjá mynd) og prýðir nú skrifstofu Félags SÞ í Miðstöð Sameinuðu 
þjóðanna. 
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Félagslega kjörnir skoðunarmenn reikninga 

Félagslega kjörnir skoðunarmenn reikninga félagsins hafa verið til margra ára þau Kristín Jónasdóttir og séra Bernharður Guðmundsson, 
bæði fyrrverandi formenn félagsins. Þeim eru nú sem fyrr færðar þakkir fyrir sín góðu störf. 

 

Stjórn 2017 – maí 2019 

Meginhlutverk stjórnar er að sjá til þess að félagið vinni að markmiðum félagsins. Stjórn 2017-maí 2019 skipa átta/níu aðilar úr hinum 
ýmsu áttum samfélagsins og eru stjórnarstörf með öllu ólaunuð.  

Formaður félagsins fer fyrir stjórn, sem markar stefnu og framtíðarsýn fyrir félagið, fjallar um verkefni þess, mannauðsmál og hefur 
yfirsýn með fjármálum. Stjórnarmenn taka þátt í starfsemi og viðburðum félagsins. 

Formaður fer með leiðtogahlutverk og kemur fram fyrir hönd félagsins svo sem á viðburðum, í fjölmiðlum og gagnvart stjórnvöldum 
og samstarfs- og styrktaraðilum þegar kemur að ólíkum verkefnum. Formaðurinn starfar náið með framkvæmdastjóra milli 
stjórnarfunda.  

Fyrir liggur að Þröstur Freyr Gylfason mun ekki bjóða sig fram til áframhaldandi 

setu sem formaður félagsins. Þröstur lýkur nú sínu þriðja tveggja ára kjörtímabili, 

en hann hefur verið formaður félagsins frá árinu 2012. Áður hafði Þröstur aðkomu 

að störfum félagsins frá árinu 2004. Hann starfaði sem framkvæmdarstjóri 

félagsins 2005-2008, sat næst í stjórn þess sem almennur stjórnarmaður og 

varaformaður, þar til hann tók við sem formaður.  

 

Þröstur Freyr hefur stýrt félaginu í gegnum uppbyggingartímabil, þar má að öðrum 
verkefnum ólöstuðum nefna mikla vinnu tengda framleiðslu þáttanna „Hvað 
höfum við gert – Hvað getum við gert?“ Félagið kann Þresti Frey bestu þakkir fyrir 
framlagið og óskar honum alls hins besta í komandi verkefnum. 

 

Stjórn félagsins skipuðu á tímabilinu: 

• Þröstur Freyr Gylfason, formaður 

• Bryndís Eiríksdóttir 

• Nanna Magnadóttir 

• Páll Ásgeir Davíðsson, varaformaður 

 

• Urður Gunnarsdóttir (til upphafs árs 2018) 

• Petrína Ásgeirsdóttir 

• Svava Jónsdóttir 

• Berglind Orradóttir 

 

  

Formaður félagsins kynnir Heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna 
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Starfsfólk og starfsnemar 

Vera Knútsdóttir hefur verið framkvæmdarstjóri félagsins frá hausti 2016. Vera hefur á tímabilinu eignast tvær dætur og hafa Hildur 
Baldvinsdóttir (2017) og Harpa Júlíusdóttir (2018-2019) sinnt starfi framkvæmdarstjóra meðan Vera fór frá vegna fæðingarorlofs. Vera snýr 
aftur til starfa 1. september 2019. 

Félag Sameinuðu þjóðanna hefur gert samning við Háskóla Íslands þar sem nemendur frá 
skólanum fá tækifæri til að starfa við félagið sem starfsnemar og fá þá reynslu metna sem hluta 
af meistaranámi sínu. Starfsnemar sinna fjölbreyttum verkefnum félagsins og er aðkoma þeirra 
afar mikilvæg fyrir félagið.  

 

 

 

Ingvar Leví starfsnemi kynnir UNESCO skólastarf á þingi ASP skólanetsins í Rússlandi 

 

• Erna Sif Bjarnadóttir vor- og haustönn 2017 

• Hjördís Olga Guðbrandsdóttir vorönn 2017 

• Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson vorönn 2017 

• Þorgerður Anna Gunnarsdóttir vorönn 2017 

• Andrea Gunnarsdóttir vorönn 2018 

• Francesca Zhang vorönn 2018 

• Urður Ásta Eiríksdóttir vorönn 2018 

• Ingvar Leví Gunnarsson – haustönn 2018 

• Saga Roman -  vorönn 2019 
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Tekjur og gjöld 2017-2018 
TEKJUR 

Tekjur ársins 2018 námu 19.254.880 milljónum króna en samkvæmt þriggja ára samningi við utanríkisráðuneytið voru greiddar til félagsins  
8 milljónir króna á ári á árunum 2016-2018 til félagsins. Félagið fékk að auki greidda lokagreiðslur styrks frá mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu kr. 600,000 fyrir UNESCO skólaverkefnið. Félagsgjöld og aðrar tekjur hækkuðu á milli ára úr kr. 81.200 árið 
2017 í kr. 159.000. Forsætisráðuneytið veitti þá 8.000.000 króna styrk til framleiðslu heimildarþáttaraðarinnar Hvað höfum við gert?, sá 
styrkur líkt og sambærilegur styrkur greiddur 2017 rann beint til samstarfsaðila félagsins sem unnu að þáttagerðinni. Verkefnastjórn 
stjórnavalda um Heimsmarkmiðin lagði félaginu til 1.348.880 vegna hönnunar, prentunar og dreifingar á heimsmarkmiða veggspjöldum. 
Utanríkisráðuneytið veitti 1.000.000 styrk til útgáfu bókarinnar Verður heimurinn betri? en bókin kom út á vorönn 2019. 

Tekjur ársins 2017 námu 13.081.200 milljónum kr. 
Samkvæmt samningi greiddi utanríkisráðuneytið 8 
milljónir króna til félagsins. Styrkur 
forsætisráðuneytisins vegna framleiðslu 
heimildarþáttaraðarinnar Hvað höfum við gert? var 
5.000.000. 

GJÖLD 

Stærsti útgjaldaliður félagsins á árinu 2018 er 
liðurinn Verkefni og viðburðir eða kr. 14.780.430. Í 
þeirri upphæð voru viðamestu verkefnin, 
heimildarþáttaröðin Hvað höfum við gert?, UNESCO 
skólaverkefni, dreyfing heimsmarkmiða 
veggspjalda ásamt kynningarstarfi þar sem 
Heimsmarkmiðin, þróunarsamvinna og starfsemi SÞ 
voru kynnt á fjölbreyttum vettvangi. Þar á eftir er 
liður Rekstrarstjórn og umsýsla, kr. 3.712.562 þar 
sem hlutdeild starfsmannakostnaðar er stærsti 
hlutinn,kr. 3.057.929. Þar á eftir er hlutdeild í rekstri 
skrifstofu (Miðstöð SÞ) kr. 244.337. Þriðji liðurinn 
Yfirstjórn, skýrslur og samskipti nema kr. 1.205.655. 
Þar er hlutdeild í starfsmannakostnaði einnig stærsti 
hlutinn, eða kr. 764.482. 

Heildargjöld félagsins árið 2017 voru 14.793.765. 

Gjöldin það árið skiptist á milli gjaldaliða á 

sambærilegan hátt og árið 2018, það er að stærsti 

útgjaldaliður er Verkefni og viðburðir þar sem 

heimsmarkmiða verkefni eru viðamest, þar á eftir er 

Rekstrarstjórn og umsýsla og að lokum Yfirstjórn, 

skýrsla og samskipti. 

NIÐURSTAÐA 

Á árinu 2017 námu gjöld umfram tekjur kr. 1.6 mkr. og eigið fé félagsins var jákvætt í árslok um kr. 1.6 mkr.  

Á árinu 2018 námu gjöld umfram tekjur kr. 351 þús. og eigið fé félagsins var jákvætt í árslok um 1.2 mkr. 

Helstu tekjur og gjöld 2017 2018 

TEKJUR    

 Samstarfssamningur 
utanríkisráðuneytið 

8.000.000 8.000.000 

 UNESCO skólaverkefni 0 600.000 

 Hvað höfum við gert? 
Sjónvarpsþttir 

5.000.000 8.000.000 

 Heimsmarkmiðaveggspjöld  1.348.880 

 Verður heimurinn betri? Bók  1.000.000 

 

 

 

 

Önnur framlög v 
heimsmarkmiðaverkefna 

 147.000 

 Félagsgjöld og aðrar tekjur 81.200 159.000 

 SAMTALS 13.081.200 19.254.880 

GJÖLD    

 Verkefni og viðburðir 10.151.452 14.780.430 

 Yfirstjórn, skýrslur og samskipti 1.139.109 1.205.655 

 Rekstrarstjórn og umsýsla 3.503.204 3.712.562 

 SAMTALS 14.793.765 19.698.647 
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Samstarfsaðilar 
 

Utanríkisráðuneyti 

Félag Sameinuðu þjóðanna á rætur sínar að rekja til 
utanríkisráðuneytisins, en starfsemi félagsins var lengi í höndum 
starfsmanna ráðuneytisins. Félagið hefur meðal annars í 
gegnum árin sinnt kynningu á starfi ráðuneytisins á vettvangi 
Sameinuðu þjóðanna og hefur samstarfið verið gjöfult. 

Opinber framlög til félagsins skv. samstarfssamningi hafa verið 
kr. 8.000.000 á ári 2016-2019 og eru félaginu mikils virði. Þessir 
fjármunir hafa gert félaginu kleift að hafa starfsmann í 100% 
vinnu. 

Samstarfssamningur utanríkisráðuneytisins og félagsins hefur 
það helst að markmiði að efla kynningu á hlutverki og starfi 
Sameinuðu þjóðanna, stuðla að aukinni umfjöllun um 
alþjóðamál með sérstakri áherslu á þróunarmál og 
Heimsmarkmiðin.  

 

Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur í gegnum árin 
styrkt hin ýmsu verkefni félagsins. 

Félagið var með samning við ráðuneytið um rekstur UNESCO 
skólaverkefnisins sem var til þriggja ára og var í gildi til loka árs 
2018. Samningurinn hljóðaði upp á 3.000.000 kr. og gerði 
félaginu m.a. kleift að  þýða og staðfæra námsefni um 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og heimsminjar. Félagið 
hefur gert nýjan árs samning við ráðuneytið um UNESCO 
skólaverkefnið og er sá samingur upp á 1.500.000 fyrir árið 2019. 

Íslenska UNESCO nefndin 

Íslenska UNESCO nefndin er helsti tengiliður og samstarfsaðili 
félagsins við mennta- og menningarmálaráðuneytið.  

 

Norðurlandasamstarf 

Félag Sameinuðu þjóðanna er í öflugu samstarfsneti með 
systursamtökum sínum á Norðurlöndum. Þau hafa yfir að ráða 
ógrynni af upplýsingaefni og fræðsluefni um störf SÞ sem snúa 
að þróun sem og öðru sem nýst getur almenningi og 
stjórnvöldum.  

 

Frá fundi Norrænu Félaga SÞ í Kaupmannahöfn 2019. 

Árlega eru haldnir samráðsfundir meðal félaganna þar sem 
skipst er á hugmyndum, enda fer mikið starf fram hjá félögunum 
sem hafa samtals um sextíu starfsmenn í fullu starfi. Félög SÞ á 
Norðurlöndum eru mjög virt innan heimssamtaka Félaga SÞ, 
WFUNA. Því er það Félaginu mikils virði að fá að vinna með þeim 
á tveimur fundum sem haldnir eru sameiginlega á ári. Annar 
fundurinn er haldinn í Kaupmannahöfn (UN City) ásamt öðrum 
stofnunum SÞ en hinn er eingöngu fyrir Félög SÞ á 
Norðurlöndum sem skiptast á að halda fundinn.  

Atvinnulífið  

Félagið leitaði til fyrirtækja um samstarf sem snýr að því að 
kynna Heimsmarkmiðin og auka sýnileika þeirra. Þar bar hæst 
framleiðsla á heimsmarkmiða barmmerkjum. Að því verkefni 
komu: Mannvit, Efla, Íslandsbanki, Landsbankinn, ISAVIA, Rio 
Tinto á Íslandi og Kaupfélag Suðurnesja. Félagið færir þessum 
fyrirtækjum bestu þakkir fyrir þeirra aðkoma að þessu mikilvæg 
verkefni. 

Þá hefur félagið átt einstaklega gott samstarf við Festu miðstöð 
samfélagslegrar ábyrgðar. 
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Háskólar Sameinuðu þjóðanna 

Um 65%  af stuðningi utanríkisráðuneytisins til fjölþjóðlegs 
þróunarstarfs rennur til stofnana og sjóða á vegum Sameinuðu 
þjóðanna. Þar af renna 23% til Háskóla Sameinuðu þjóðanna á 
Íslandi. Á Íslandi eru starfandi fjórir skólar innan vébanda 
Háskóla Sameinuðu þjóðanna:  

 JARÐHITASKÓLI SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA 
(WWW.UNUGTP.IS ) 

 SJÁVARÚTVEGSSKÓLI SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA 
(WWW.UNUFTP.IS ) 

 LANDGRÆÐSLUSKÓLI SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA 
(WWW.UNULRT.IS ) 

 JAFNRÉTTISSKÓLI SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA 
(WWW.UNUGEST.IS ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNICEF og UN Women 

Íslensk landsnefnd Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) og íslensk landsnefnd UN Women reka í samstarfi við Félag Sameinuðu 

þjóðanna Miðstöð Sameinuðu þjóðanna að Laugavegi 176. Miðstöðin var opnuð 12. mars 2004 og var fyrst til húsa í Skaftahlíð 24. Á degi 

Sameinuðu þjóðanna, 24. október 2005 var miðstöðin opnuð á Laugavegi 42, 2. hæð en fluttist svo á Laugaveg 176 í apríl 2012.

Samreksturinn hefur gengið afar vel og styrkt félögin í allri kynningar- og viðburðarstjórnun. Það hefur reynst mjög mikilvægt fyrir þessi 

félagasamtök að geta haldið rekstrarkostnaði í lágmarki, einfaldlega til að nýta alla orku í hin raunverulegu viðfangsefni og markmið 

félaganna. 

 

Samstarf við UNRIC 

Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir Vestur-Evrópuríkin er staðsett í Brussel. Sérstakur 

upplýsingafulltrúi skrifstofunnar fyrir Norðurlönd er Árni Snævarr. Vefsetur skrifstofunnar er mjög virkt og 

er uppfært reglulega en Félag Sameinuðu þjóðanna nýtur góðs af þeim fréttaflutningi og fær að miðla þeim 

áleiðis á sínum vefsíðum. Félagið fékk þá ómetanlega aðstoð frá Árna þegar kom að framleiðslu 

heimsmarkmiða barmmerkjanna. Árna eru færðar sérstakar þakkir fyrir samstarfið nú sem endranær. 

 

 

 

  

http://www.unugtp.is/
http://www.unuftp.is/
http://www.unulrt.is/
http://www.unugest.is/
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Viðauki: Yfirlit þáttanna og tenging við 
Heimsmarkmið SÞ

1. þáttur:  

Loftslagsbreytingar og áhrif á 
Jörðina. Hvað veldur þeim og 
hvenær byrjuðu þær? Hvernig er 
hægt að bregðast við þeim? 

 

Heimsmarkmið SÞ að 
baki umfjöllun 1. þáttar: 
 
4 Menntun fyrir alla. Allir 
nemendur öðlist 
nauðsynlega þekkingu og 
færni til þess að ýta undir 
sjálfbæra þróun, og 
sjálfbæran lífsstíl. 
13 Aðgerðir í 
loftslagsmálum. Vekja 
fólk til meðvitundar um 
hvernig við getum haft 
áhrif og brugðist við 
loftslagsbreytingum. 

 2. þáttur: 

Neysla, offramleiðsla og áhrif á 
Jörðina. Hvernig getum við 
breytt neysluhegðun okkar? 

 

Heimsmarkmið SÞ að baki 
umfjöllun 2. þáttar: 
 
12 Ábyrg neysla og 
framleiðsla - Tryggja 
sjálfbær neyslu- og 
framleiðslumynstur.  
12.8 fólk um allan heim sé 
upplýst og meðvitað um 
sjálfbæra þróun og hvernig 
það getur lifað í sátt við 
náttúruna. 
8.4 Draga úr hagvexti sem 
gengur á náttúruna. 
8.9 áhersla á staðbundna 
menningu og framleiðslu-
vörur [drögum úr 
loftslagsáhrifum með því 
að versla staðbundið.] 

 

3. þáttur: 

Hækkandi hitastig og áhrif á 
Jörðina: vatnsbúskap, veðurfar 
og bráðnun jökla. 

 

 
 
 
Heimsmarkmið SÞ að 
baki umfjöllun 3. þáttar: 
 
13 Aðgerðir í 
loftslagsmálum. Vekja 
fólk til meðvitundar um 
hvernig við getum haft 
áhrif og brugðist við 
loftslagsbreytingum. 
6 Tryggja aðgengi allra að 
hreinu vatni og sjálfbæra 
nýtingu þess 
6.4 vatn nýtt mun betur á 
öllum sviðum.  

  

4. þáttur: 

Urðun, endurvinnsla og áhrif á 
Jörðina.  Hvernig við útbúum 
hringrásarhagkerfi í stað 
línulegra hagkerfa? 

 

 
 
 
Heimsmarkmið SÞ að baki 
umfjöllun 4. þáttar: 
 
12.5 aukin endurvinnsla 
og endurnýting dregið 
verulega úr sóun. 
11.6 bæta meðhöndlun 
úrgangs. 
9.4 atvinnugreinar 
sjálfbærar, nýting 
auðlinda verði skilvirkari. 
14.1 komið í veg fyrir 
mengun sjávar, einkum 
frá starfsemi á landi, þ.m.t. 
rusli í sjó. 
6 útiloka óæskilega 
sorplosun. 
3.9 komið í veg fyrir 
veikindi af völdum 
hættulegra efna og vatns- 
mengunar. 
8.4 Draga úr hagvexti sem 
gengur á náttúruna. 
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5. þáttur: 

Framleiðsla matvæla, vefnaðar 
og annarra hluta og áhrif á 
Jörðina. Er mikill munur á 
áhrifum kjötafurða og 
grænmetis? 

 

 

 
Heimsmarkmið SÞ að 
baki umfjöllun 5. þáttar: 
 
2.4 sjálfbærni í 
matvælaframleiðslu 
tryggð, sem viðheldur 
vistkerfunum, dregur úr 
hættu af völdum 
loftslagsbreytinga, 
veðurofsa, þurrka, flóða 
og annarra hamfara. 
8.4 Draga úr hagvexti 
sem gengur á náttúruna. 
15 stuðla að sjálfbærri 
nýtingu vistkerf á landi, 
vinna að sjálfbærri stjórn 
skóga. 
1.4 jafn réttur til 
efnahagslegra bjargráða 
[...], eignarhaldi á og 
yfirráðum yfir landi[...], 
náttúruauðlindum,  
1.5 fátækt fólks í 
viðkvæmri stöðu styrkt 
til að bregðast við 
alvarlegum atburðum af 
völdum loftslags-
breytinga, 
umhverfisskaða eða 
hamförum. 
5.5 jöfn tækifæri til að 
vera leiðandi við 
ákvarðanatöku 
12.8: fólk um allan heim 
sé upplýst og meðvitað 
um sjálfbæra þróun og 
hvernig það getur lifað í 
sátt við náttúruna. 
14.1 komið í veg fyrir 
mengun sjávar, einkum 
frá starfsemi á landi. 
 

 6. þáttur: 

Orkugjafar, orkunotkun og 
áhrif á Jörðina. Góð græn orka á 
Íslandi en losun koldíoxíðs á 
mann á Íslandi með því hæsta 
sem gerist í heiminum. 

 

 

 
Heimsmarkmið SÞ að baki 
umfjöllun 6. þáttar: 
 
7.A Umhverfisvæn orka, 
meðal annars 
endurnýjanlegrar orka, 
orkunýtni og háþróað og 
hreint jarðefnaeldsneyti, 
og ýta undir fjárfestingu í 
orkugrunnvirkjum og 
tækni á sviði umhverfis-
vænnar orku. 
13 Aðgerðir í 
loftslagsmálum. Vekja fólk 
til meðvitundar um hvernig 
við getum haft áhrif og 
brugðist við loftslags-
breytingum. 
9.4 atvinnugreinar 
endurskipulagðar til að 
gera þær sjálfbærar, 
nýting auðlinda verði 
skilvirkari. Hvert land 
innleiði tækni og 
umhverfisvæna verkferla. 
11.2 sjálfbær 
samgöngutæki, betri 
almenningssamgöngur.  

  



       | 22 

 

  
 

7. þáttur: 

Sjórinn og áhrif 
loftslagsbreytinga á hafið: 
lífríki, hitastig og súrnun sjávar, 
sjávarútveg, sjálfbærni og 
flutninga á sjó. 

 

 
Heimsmarkmið SÞ að 
baki umfjöllun 7. þáttar: 
 
14.C Vernda og efla 
sjálfbæra nýtingu hafsins 
og auðlinda þess! 
14.1 mengun og rusl,  
14.2 vistkerfi,  
14.3 súrnun,  
14.4 ofveiði, 
14.5 verndun. 
13 Aðgerðir í 
loftslagsmálum. Vekja 
fólk til meðvitundar um 
hvernig við getum haft 
áhrif og brugðist við 
loftslagsbreytingum. 
 

 8. þáttur: 

Stóriðja og áhrif á Jörðina. 
Fjölbreyttar leiðir og hugmyndir 
til þess að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda með 
tækninýjungum, nýsköpun og 
minni neyslu. 

 

 
Heimsmarkmið SÞ að baki 
umfjöllun 8. þáttar: 
 
7.A umhverfisvæn orka, 
endurnýjanleg orka, 
orkunýtni og háþróaðs og 
hreins jarðefnaeldsneytis, 
og ýta undir fjárfestingu í 
orkugrunnvirkjum og 
tækni á sviði 
umhverfisvænnar orku  
12 Tryggja sjálfbær 
neyslu- og 
framleiðslumynstur: 
12.1. neysla-framleiðsla,  
12.2 nýting 
náttúruauðlinda,  
12.5 endurvinnsla og 
endurnýting,  
12.6 fyrirtækin,  
12.8 fólk um allan heim 
upplýst,  
12.B ferðaþjónusta,  
12.C eldsneyti. 
8.4 Draga úr hagvexti sem 
gengur á náttúruna. 
9.4 atvinnugreinar 
endurskipulagðar til að 
gera þær sjálfbærar, 
nýting auðlinda verði 
skilvirkari. Hvert land 
innleiði tækni og 
umhverfisvæna verkferla. 
13 Aðgerðir í 
loftslagsmálum. Vekja fólk 
til meðvitundar um hvernig 
við getum haft áhrif og 
brugðist við 
loftslagsbreytingum. 
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9. þáttur: 

Hagkerfi heimsins, áhrif á 
Jörðina og ábyrgð okkar. 
Hvernig getum við tekið 
umhverfiskostnað með í 
reikninginn til að átta okkur á 
raunverulegum kostnaði? 
 

 

 
Heimsmarkmið SÞ að 
baki umfjöllun 9. þáttar: 
 
1.5 fátækt fólks í 
viðkvæmri stöðu styrkt til 
að bregðast við 
alvarlegum atburðum af 
völdum 
loftslagsbreytinga, 
umhverfisskaða eða 
hamförum. 
8.4 Draga úr hagvexti 
sem gengur á náttúruna. 
12 Tryggja sjálfbær 
neyslu- og 
framleiðslumynstur. 
12.5 minni úrgangur, 
aukin endurvinnsla og 
endurnýting draga 
verulega úr sóun.  
12.8 fólk um allan heim sé 
upplýst og meðvitað um 
sjálfbæra þróun og 
hvernig það getur lifað í 
sátt við náttúruna. 
13.3 vekja fólk til 
meðvitundar. Hafa áhrif 
og bregðast við 
loftslagsbreytingum. 
17 alþjóðlegt samstarf 
um sjálfbæra þróun og 
grípa til aðgerða 
17.19 [...] mælikvarði 
þróaður í þágu 
sjálfbærrar þróunar, þ.e. 
til viðbótar við 
mælikvarða um verga 
landsframleiðslu[...] 
 

 10. þáttur: 

Draumsýn framtíðar. Hvernig 
heim viljum við og hvað getum 
við gert til að óskir okkar verði 
að veruleika? Hvar liggja 
tækifærin og hvernig nýtum við 
þau? 

 

 
Heimsmarkmið SÞ að baki 
umfjöllun 10. þáttar: 
 
17 alþjóðlegt samstarf um 
sjálfbæra þróun og grípa 
til aðgerða. [Vonin er 
þarna ef við vinnum öll 
saman!] 
10 jöfn tækifæri og dregið 
úr ójöfnuði [...] án tillits til 
aldurs, kyns. 
7.A umhverfisvænnar 
orku, meðal annars 
endurnýjanlegrar orku, 
orkunýtni og háþróaðs og 
hreins jarðefnaeldsneytis, 
og ýtt undir fjárfestingu í 
orkugrunnvirkjum og 
tækni á sviði 
umhverfisvænnar orku. 
9.4 atvinnugreinar 
endurskipu-lagðar til að 
gera þær sjálfbærar, 
nýting auðlinda verði 
skilvirkari. Hvert land 
innleiði tækni og 
umhverfisvæna verkferla. 
12 Tryggja sjálfbær 
neyslu- og 
framleiðslumynstur. 
 

 

 



       | 24 

 

  
 

Lög Félags Sameinuðu þjóðanna 

1. grein 

Takmark Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi er: 

• Að vinna almenning í landinu til fylgis og stuðnings við 
samtök Sameinuðu þjóðanna. 

• Að samræma starf þeirra félagssamtaka sem leggja 
vilja lið sitt til þess að framkvæma hugsjónir 
Sameinuðu þjóðanna. 

• Að stuðla að aukinni samvinnu allra þjóða heims. 

• Að vinna að því að treysta alþjóðafrið og öryggi. 

• Að vinna að því í samvinnu við blöð, útvarp, sjónvarp 
og skóla að kynna Íslendingum hugsjónir og starfsemi 
hinna Sameinuðu þjóða. 

2. grein 

Í Félagi Sameinuðu þjóðanna á Íslandi geta verið einstaklingar, 
félög, fyrirtæki og stofnanir, svo sem bókasöfn og skólar. 
Heimilt er að gerast ævifélagi í félaginu. 

3. grein 

Stjórn félagsins ákveður félagsgjöld og getur leitað eftir 
stuðningi aðila sem styðja vilja stefnumið félagsins. 
 
4. grein 

Aðalfundur Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi skal haldinn 
fyrir 1. maí annaðhvert ár. Aðalfund skal boða skriflega með 14 
daga fyrirvara. Rétt á fundarsetu hafa þeir meðlimir sem gerst 
hafa félagar eigi síðar en mánuði fyrir aðalfund. 

Á aðalfundi skal gefin skýrsla um starfsemi félagsins og fjárhag 
á liðnu starfsári. Starfsár og reikningsár félagsins er 
almanaksárið og skulu reikningar félagsins yfirfarnir af 
löggiltum endurskoðanda. 

Aðeins á aðalfundi má bera upp tillögur um breytingar á lögum 
félagsins enda hafi slíkar tillögur verið kynntar 
framkvæmdastjórn með viku fyrirvara. Til samþykktar þeirra 
þarf stuðning 2/3 - tveggja þriðju hluta - fundarmanna. 

 

 

 

 

Stjórn félagsins skipa níu menn kosnir til tveggja ára í senn. 
Formaður og varaformaður skulu kosnir sérstaklega. Að öðru 
leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Stjórnin skal kosin á 
aðalfundi og skal hittast eigi sjaldnar en fjórum sinnum á ári. 

Framkvæmdastjórn skulu skipa formaður, varaformaður og einn 
meðstjórnandi, og sinnir þeim störfum sem stjórnin felur henni 
og samkvæmt lögum þessum. 

Á aðalfundi skulu og kosnir tveir endurskoðendur til tveggja ára 
í senn. 

Endurkosning manna í stjórn er heimil. 

Stjórnin boðar til fundar í félaginu þegar henni þurfa þykir eða 
þegar fimmtíu félagar hið minnsta æskja þess. 

Stjórninni er heimilt að ráða framkvæmdastjóra til að annast 
daglegan rekstur félagsins. 

5. grein 

Lögheimili félagsins og varnarþing þess er í Reykjavík. Heimilt er 
að stofna einstakar deildir félagsins hvar sem er á landinu. 

• Samþykkt á aðalfundi Félags Sameinuðu þjóðanna 5. 
mars 1976. 

• Breyting á 2. grein laganna er varðar aðild, og 4. grein 
laganna er varðar fjölda manna í varastjórn samþykkt 
á framhaldsaðalfundi 21. maí 2007. 

• Breyting á 4. grein laganna er varðar staðsetningu, 
dagsetningu og boðun aðalfundar, endurskoðun 
reikninga, fjölda manna í stjórn jafnframt því sem 
ákvæði um varastjórn var fellt á brott, sérkjör 
varaformanns einnig, kjörtímabil stjórnarmanna, 
framkvæmdastjórn, og framkvæmdastjóra; og 5. og 6. 
greinar sameinaðar undir 5. grein auk 
orðalagsbreytingar, samþykkt á aðalfundi 27. mars 
2008. Sömuleiðis var þá ákvæði til bráðabirgða, um 
brottfall meðstjórnenda, frá árinu 1977 fellt á brott. 

• Breytingar á 4. grein laganna er varða aðalfund 
félagsins, sem skal nú haldinn annaðhvert ár í stað 
hvers árs og stjórn og endurskoðendur kosnir til 
tveggja ára í senn.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi 
 
Ársskýrsla Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi: Starfsemi 
og  ársreikningur 2017-2018. 
- 
Myndir úr starfi félagsins tóku starfsmenn, stjórnarmenn 
og/eða aðrir aðilar á vegum félagsins eða í beinu samstarfi. 
Aðrar ljósmyndir eru birtar með góðfúslegu leyfi 
myndasafns Sameinuðu þjóðanna (UN Photo). 
 
Ritstjórn ársskýrslu: Harpa Júlíusdóttir og Þröstur Freyr 
Gylfason. 
Ábyrgðarmaður: Þröstur Freyr Gylfason, formaður Félags SÞ. 
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