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Fundacje i organizacje non-profit, będące częścią tzw. trzeciego sektora, są ważnym 

elementem islandzkiego systemu opieki społecznej i uważa się je za jeden z fundamentów 

całego społeczeństwa. Chociaż dostępne dane statystyczne dotyczące liczby i działalności 

tych organizacji są ograniczone, wiadomo że około 60% z nich to organizacje, których 

podstawową funkcją jest świadczenie usług publicznych, a 20% z nich to organizacje 

nastawione na wspieranie swoich członków, takie jak stowarzyszenia samopomocowe i 

organizacje zajmujące się prowadzeniem kampanii społecznych. W większości przypadków 

największą część dochodów organizacji stanowią fundusze zapewniane przez rząd islandzki, 

ale są one też często finansowane ze składek członkowskich, dotacji, darowizn itp. 

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które spełniają określone wymagania - w tym gdy 

zostaną uznane za podmioty działające na rzecz pożytku publicznego - mogą zostać 

zarejestrowane w Narodowym Rejestrze Spółek. Po rejestracji otrzymują numer 

identyfikacyjny i stają się osobami prawnymi, ale brak rejestracji nie stanowi przeszkody do 

prowadzenia działalności społecznej. 

Wiele organizacji społeczeństwa obywatelskiego działa w oparciu o składki członkowskie, 

które są wykorzystywane wyłącznie do promowania celów organizacji. Członek, który 

opuszcza organizację, traci prawo do jej aktywów, a w przypadku rozwiązaniu całej organizacji 

- jej majątek przechodzi na własność strony trzeciej, na przykład organizacji charytatywnej. 

Cała działalność takich podmiotów ma charakter nienastawionej na zysk. 

Wiele organizacji, których działania opierały się wcześniej na pracy niewielkiej grupy osób, 

prowadzi obecnie szeroko zakrojoną działalność, w którą zaangażowane jest wiele osób, ale 

w zarządzie większości z nich nadal zasiadają osoby, które wypełniają te obowiązki na 

zasadzie wolontariatu lub w ramach pracy dodatkowej. Mimo poszerzającego się zakresu 

działań III sektora, organy ustawodawcze w Islandii nie wdrożyły dotychczas żadnych 
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szczegółowych przepisów dotyczących działalności organizacji pozarządowych, 

analogicznych do przepisów regulujących działalność spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością czy fundacji prowadzonych w celu uzyskania zysku, które mogą działań 

na terenie Islandii. 

 

Sposób działania organizacji islandzkich 

Obecnie wiele islandzkich organizacji społeczeństwa obywatelskiego skupia się na kwestiach 

dotyczących rozwoju społecznego, projektach humanitarnych, działaniach na rzecz praw 

człowieka i podnoszenia jakości życia różnych grup społecznych, a także uczestnictwa 

obywateli w demokracji. W kraju istnieje również wiele organizacji sportowych i 

młodzieżowych, a także innych organizacji zajmujących się partycypacją społeczną. Za część 

III sektora w Islandii uznawane są także związki zawodowe, partie polityczne i stowarzyszenia 

kulturalne. 

Ogólnie rzecz ujmując, organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Islandii dążą do 

uzyskania powszechnego dobrobytu poprzez rozwiązywanie problemów społecznych i 

prawnych, a także podejmowanie działań mających na celu zagwarantowanie, że organizacje 

społeczne będą odgrywać tak samo istotną rolę w kontekście działania na rzecz rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, jak inne instytucje demokratyczne. Aby to zagwarantować, 

islandzkie organizacje starają się współpracować z organami rządowymi, działają w sposób 

profesjonalny i oferują podmiotom publicznym wysokiej jakości wsparcie eksperckie oraz 

wiarygodne dane i wiedzę na temat różnych obszarów życia społecznego na Islandii. Wiele z 

nich uważnie monitoruje to, w jaki sposób realizowane są różne polityki publiczne, identyfikuje 

problemy wymagające rozwiązania oraz aktywnie agituje za koniecznymi, ich zdaniem, 

zmianami. Sprofesjonalizowane organizacje specjalizujące się w różnych obszarach 

tematycznych prowadzą aktywnie kampanie społeczne w sprawach, które identyfikują jako 

ważne społecznie i realizują związane z nimi działania rzecznicze wśród instytucji publicznych, 

polityków i ogółu społeczeństwa. 
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Ugruntowany na Islandii system demokratyczny pozwala na to, by organizacje, które 

występują z krytyką działań rządu, nie musiały się obawiać konsekwencji takiego działania 

nawet wtedy, gdy są w dużej mierze finansowane ze źródeł rządowych. 

 

Obszary działania islandzkich organizacji 

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Islandii mają wieloletnie doświadczenie we 

współpracy przy działaniu na rzecz wspólnych celów. Już dawno zdały sobie sprawę, że 

jedność jest nie tylko źródłem siły, ale także pomaga wywierać większy wpływ na 

społeczeństwo. W szczególności ruch na rzecz praw kobiet ma wieloletnie doświadczenie w 

łączeniu wysiłków różnych grup w celu wprowadzenia pozytywnych zmian.  

Jeśli chodzi o obszary tematyczne związane z Programem Aktywni Obywatele, Islandia może 

poszczycić się prężnymi organizacjami działającymi m. in. na rzecz praw dzieci, praw osób 

LBGTIQ, praw osób z niepełnosprawnościami czy integracji migrantów.  

Dzięki dość wysokiej stopie życia w społeczeństwie islandzkim, organizacje pozarządowe z 

tego kraju mogą też angażować się na szerszą skalę w działania z zakresu pomocy 

rozwojowej i wspieranie innych krajów w realizacji celów związanych z zapewnieniem pokoju, 

rozwojem demokracji, dobrym rządzeniem, zdrowiem publicznym i równym traktowaniem. 

Ponieważ największą grupą migrantów na terenie Islandii od kilku lat pozostają Polacy, których 

– jak się szacuje – mieszka tu ponad 13 000, co stanowi prawie 40% wszystkich migrantów , 

zawiązuje się tu coraz więcej organizacji i grup nieformalnych skupiających osoby polskiego 

pochodzenia i działające na rzecz islandzkiej Polonii. Najwięcej z nich można znaleźć w 

największych skupiskach polskich migrantów, tj. w Reykjavíku, Keflavíku i Hafnarfjörður. 

Poniżej przedstawiono przykłady największych islandzkich organizacji zajmujących się 

prawami człowieka i prawami różnych grup mniejszościowych, a także kwestią 

demokratycznej i społecznej partycypacji, wraz z informacjami o obszarze ich specjalizacji 

oraz wyzwaniami, z którymi się mierzą. 
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Podmioty działające na rzecz praw kobiet i osób dotkniętych przemocą 

Islandia ma za sobą długą i zakończoną sukcesami historię walki o prawa kobiet, na czele ze 

słynnym Strajkiem Kobiet z 1975 roku (isl. Kvennafrídagurinn), kiedy to 90% islandzkich kobiet 

wzięło udział w ogólnokrajowej akcji protestacyjnej polegającej na powstrzymaniu się jednego 

dnia przez kobiety od pracy zawodowej i wykonywania obowiązków domowych. I choć był to 

pierwszy kraj, w którym kobieta została wybrana na urząd prezydenta kraju, to do dziś 

organizacje kobiece w Islandii mierzą się z takimi wyzwaniami jak przemoc ze względu na 

płeć, różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn czy niewielka liczba kobiet na 

stanowiskach władzy. 

• Kvenréttindafélag Íslands - Islandzkie Stowarzyszenie Praw Kobiet, 

https://kvenrettindafelag.is/en/  

Organizacja z tradycją liczącą 113 lat, która obecnie koncentruje się głównie na działaniach 

na rzecz zwiększenia reprezentacji kobiet w polityce, eliminowania nierówności płacowych 

między płciami, zwiększenia zatrudnienia kobiet w policji i instytucjach wymiaru 

sprawiedliwości, wprowadzenia nauki o płci kulturowej (gender studies) jako obowiązkowego 

przedmiotu w szkołach średnich, a także podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej 

molestowania i przemocy wobec kobiet w Internecie. Stowarzyszenie aktywnie wspiera 

artystki oraz kulturę tworzoną przez kobiety i zachęca do odkrywania, ochrony i celebrowania 

historii kobiet w Islandii. Regularnie organizuje otwarte spotkania, konferencje, seminaria i inne 

wydarzenia dotyczące równości płci, praw kobiet oraz kultury i historii kobiet. 

• W.O.M.E.N. á Íslandi - W.O.M.E.N. Islandzka Sieć Kobiet o Wielokulturowym 

Pochodzeniu Etnicznym, https://womeniniceland.is/en/we-are-w-o-m-e-n/  

W.O.M.E.N. to ogólnoislandzka sieć łącząca kobiety o różnym pochodzeniu etnicznym. Celem 

organizacji jest zrzeszenie mieszkających w Islandii kobiet obcego pochodzenia, a także 

dbanie ich interesy i zwracanie uwagi na ich problemy w celu zagwarantowani im równego 

traktowania w wszystkich dziedzinach życia społecznego, zarówno jako kobietom, jak i 

obcokrajowcom. W ramach prowadzonych działań organizacja angażuje się w różne projekty, 

https://kvenrettindafelag.is/en/
https://womeniniceland.is/en/we-are-w-o-m-e-n/
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a także publikuje wiadomości i ogłoszenia o wydarzeniach związanych z imigrantami, 

kobietami i kwestiami dotyczącymi życia rodzinnego. 

• Kvennaráðgjöfin - Poradnia dla Kobiet, https://kvennaradgjofin.is/  

Organizacja, która oferuje porady w zakresie kwestii prawnych i socjalnych dla kobiet. 

Głównym celem organizacji jest udzielanie porad i wsparcia kobietom, jednak pomoc 

udzielana jest każdemu, bez względu na płeć. Usługi są bezpłatne, a osoby, które zwracają 

się do organizacji, nie muszą podawać nazwiska ani żadnych innych danych osobowych. 

• Kvenna Ahvarf - Schronisko dla Kobiet, https://www.kvennaathvarf.is/?lang=pl  

Organizacja pozarządowa oferująca wsparcie i informacje kobietom, które są ofiarami 

przemocy domowej. Kobiety i ich dzieci mogą przebywać w schroniskach, gdy muszą opuścić 

miejsce zamieszkania z powodu przemocy, na jaką są narażone ze strony partnera lub innych 

członków gospodarstwa domowego. Schroniska prowadzone przez tę organizację są również 

przeznaczone dla kobiet, które padły ofiarą gwałtu oraz dla kobiet będących ofiarami handlu 

ludźmi. Placówki te zapewniają edukację i podnoszą świadomość społeczną na temat natury 

i konsekwencji przemocy. 

• Stígamót, https://stigamot.is/  

To ośrodek edukacyjno-doradczy dla ofiar wykorzystywania seksualnego i przemocy 

seksualnej. Oferuje bezpłatne indywidualne porady dla osób, które doświadczyły gwałtu, 

molestowania seksualnego, stały się ofiarami nadużyć o charakterze pornograficznym lub 

prostytucji. Porady oferowane są zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Usługi oferowane 

przez ośrodek są również kierowane do członków rodzin oraz bliskich osób, które doświadczył 

wykorzystywania seksualnego. 

Stígamót prowadzi też działania edukacyjne i profilaktyczne. Regularnie organizuje 

prezentacje, które kieruje do uczniów, określonych grup społecznych, ale też ogółu 

społeczeństwa. Ośrodek prowadzi również kampanie edukacyjne i podnoszące świadomość 

społeczną. 

https://kvennaradgjofin.is/
https://www.kvennaathvarf.is/?lang=pl
https://stigamot.is/
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Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

Główne wyzwania, z którymi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami w Islandii to przede 

wszystkim niski poziom renty inwalidzkiej dla osób niezdolnych do pracy, utrudniony dostęp 

do usług, które są im niezbędne z uwagi na ich potrzeby, a także brak odpowiedniego dostępu 

do edukacji i rynku pracy.   

• ÖBÍ Öryrkjabandalag Íslands - Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnościami, 

https://www.obi.is/  

Organizacja patronacka zrzeszającą 43 stowarzyszenia osób z niepełnosprawnościami w 

Islandii. Organizacja ta działa na rzecz sprawiedliwości społecznej oraz poprawy jakości życia 

mieszkańców Islandii, niezależnie od ich indywidualnych fizycznych lub psychicznych 

kompetencji. Zajmuje się walką o prawa osób z niepełnosprawnościami, niezależnie od ich 

indywidualnego poziomu sprawności fizycznej i psychicznej, w zakresie dotyczącym takich 

kwestii jak prawo do pracy i prowadzenia niezależnego życia, prawo do dobrych warunków 

życia, prawo do miejsca zamieszkania dostosowanego do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami oraz przystępnej cenowo opieki zdrowotnej. Funkcjonuje jako centrum 

wiedzy o interesach osób z niepełnosprawnościami i kwestiach ich dotyczących, a także jako 

ośrodek udzielający porad i wsparcia. 

• Thoskahjalp - Krajowe Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnościami 

Intelektualnymi, https://www.throskahjalp.is/  

Organizacja, której celem jest „walka o prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną, a 

także dzieci i dorosłych z innymi niepełnosprawnościami, promowanie ich interesów oraz 

dążenie do zapewnienia, że przysługujące im prawa są w pełni porównywalne z prawami 

innych obywateli.”  Organizacja kładzie szczególny nacisk na występowanie w roli rzecznika 

osób z niepełnosprawnością intelektualną i dzieci z niepełnosprawnościami oraz wspieranie 

osób z niepełnosprawnością intelektualną w wyrażaniu opinii i życzeń, a także promowanie i 

ochronę ich praw i interesów. 

 

https://www.obi.is/
https://www.throskahjalp.is/


 

 

7 

Organizacje działające na rzecz osób LGBTIQ 

Uprzedzenia i ignorancja to wciąż główne wyzwania, z którymi zmaga się społeczność osób 

LGBTIQ w Islandii. Działania organizacji aktywnych na tym polu skupiają się przede wszystkim 

na edukacji w środowiskach rówieśniczych, zwalczaniu mowy nienawiści i podnoszeniu 

świadomości społecznej dotyczącej osób LGBTIQ.  

Samtökin´78, https://www: samtokin78.is/     

Organizacja, która działa jako rzecznik praw osób LGBTIQ. Jej celem jest zapewnienie, że 

lesbijki, geje, osoby biseksualne, aseksualne, panseksualne, interseksualne, transseksualne i 

inne osoby queer są widoczne i uznawane na polu społecznym i cieszą się pełnymi prawami 

w społeczeństwie islandzkim, niezależnie od kraju ich pochodzenia. Prowadzi również 

kampanie dotyczące mowy nienawiści kierowanej przeciwko osobom LGBTI oraz kampanie 

podnoszące świadomość społeczną i edukujące społeczeństwo w zakresie kwestii LGBTI. 

 

Organizacje działające w innych obszarach dotyczących praw człowieka i 

przeciwdziałania wykluczeniu 

• Islandzka Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego, https://gedhjalp.is/  

Organizacja mająca na celu poprawę usług oferowanych osobom z zaburzeniami zdrowia 

psychicznego, ochronę ich praw i przeciwdziałanie uprzedzeniom poprzez udzielanie porad i 

rozpowszechnianie informacji i wiedzy dotyczącej zaburzeń zdrowia psychicznego. 

Organizacja pomaga osobom z zaburzeniami w dochodzeniu ich praw i udziela porad 

wszystkim zainteresowanym osobom. Prowadzi otwarte spotkania, konferencje, wykłady i inne 

wydarzenia poświęcone problematyce osób z zaburzeniami psychicznymi lub 

niepełnosprawnościami. Występuje także w roli rzecznika praw osób z zaburzeniami 

psychicznymi w debacie publicznej i angażuje się w przeciwdziałanie uprzedzeniom.  

 

 

https://www:%20samtokin78.is/%20%20%20%20
https://gedhjalp.is/
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• Islandzki Czerwony Krzyż, https://www.raudikrossinn.is/  

Organizacja, która pełni wiele funkcji, a jedną z nich jest niesienie wsparcia społecznego i 

pomocy prawnej osobom ubiegającym się o azyl w Islandii. Prowadzi także różne programy 

mające na celu wspieranie uchodźców i imigrantów i włączanie ich do społeczeństwa 

islandzkiego. Czerwony Krzyż prowadzi także liczne inne inicjatywy, na przykład programy 

przeznaczone dla dzieci i młodzieży, programy łączące osoby potrzebujące wsparcia z 

osobami wspierającymi, czy infolinię pomocową (1717). 

• Save the Children – Islandia, https://www.barnaheill.is  

To islandzki oddział międzynarodowej organizacji Save the Children, która działa na rzecz 

praw i dobra dzieci, przyjmując za dokument przewodni Konwencję o prawach dziecka ONZ. 

Celem organizacji jest zagwarantowanie, że każde dziecko ma możliwość życia i rozwoju, 

otrzymuje wysokiej jakości edukację, jest bezpieczne i ma możliwość wpływania na otaczającą 

je rzeczywistość. Organizacja stoi na straży dobra dzieci i chroni ich prawa, co wiąże się także 

z realizacją różnych programów profilaktycznych, edukacyjnych i podnoszących świadomość 

społeczną, a także wypowiadaniem się w obronie praw dziecka. 

• Landssamband Ungmennafélaga (LUF) – Krajowa Rada Młodzieży Islandii, 

https://luf.is, youth@youth.is  

Stowarzyszenie, w którym młodzi ludzie są doceniani jako aktywni obywatele działający w 

systemie demokratycznym i włączani we wszystkie procesy decyzyjne, nie tylko te, które 

dotyczą ich bezpośrednio, ale także takie, które odnoszą się do całego społeczeństwa. LUF 

jest rzecznikiem wspólnych interesów młodzieży, wspiera pracę z młodzieżą i zachęca młode 

osoby do podejmowania ról przywódczych. Organizacja wspiera młode osoby w zdobywaniu 

nie tylko umiejętności i wiedzy, ale także pewności siebie pozwalającej im kształtować własne 

opinie, i rozwija ich zdolności do korzystania ze swoich praw. LUF wierzy, że tego typu 

działania ukierunkowane na realizację potencjału młodzieży, wspierają także rozwój 

świadomości demokratycznej i pozytywnie wpływają na udział i wkład młodych osób w życie 

całego społeczeństwa. 

https://www.raudikrossinn.is/
https://www.barnaheill.is/
https://luf.is/
mailto:youth@youth.is
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Powyższa lista organizacji z Islandii działających w obszarach zbieżnych z Programem 

Aktywni Obywatele nie jest bynajmniej wyczerpująca!  

Islandzkie Centrum Praw Człowieka prowadzi obecnie aktualizuję bazę danych organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego działających w Islandii. Aktualna lista zostanie wkrótce 

udostępniona na stronie internetowej www.humanrights.is.  

 

Instytucje publiczne działające w obszarze praw człowieka i przeciwdziałania 

wykluczeniu 

Istotną rolę w gwarantowaniu praw człowieka i tworzeniu warunków zapobiegających 

wykluczeniu społecznemu jakichkolwiek grup czy osób na Islandii, odgrywają liczne instytucje 

publiczne – ogólnokrajowe (rządowe) i lokalne (samorządowe). Poniżej opisano krótko 

najważniejsze z nich. 

• Rządowa Agencja ds. Ochrony Dzieci, https://www.bvs.is/english/about-us/  

Rządowa Agencja ds. Ochrony Dzieci, działająca w imieniu Ministerstwa Spraw Społecznych 

Islandii, odpowiada za bieżące administrowanie kwestiami dotyczącymi ochrony dzieci. Jej 

podstawowym zadaniem jest koordynacja i wspieranie działań związanych z ochroną dzieci, 

m.in. poprzez monitorowanie pracy komitetów ds. ochrony dzieci oraz nadzorowanie i 

monitorowanie instytucji i domów opieki dla dzieci i młodzieży prowadzonych lub wspieranych 

przez rząd.  

• Barnahús, https://www.bvs.is/urraedi/barnahus/  

Publiczna agencja odpowiadająca za dochodzenia w sprawach wykorzystywania seksualnego 

dzieci nadzorowany przez Rządową Agencję ds. Ochrony Dzieci. 

• Centrum Wielokulturowe i Informacyjne, https://www.mcc.is/  

Instytucja rządowa, której zadaniem jest ułatwianie nawiązywania relacji między ludźmi o 

różnym pochodzeniu etnicznym i narodowym oraz poprawa jakości usług oferowanych 

http://www.humanrights.is/
https://www.bvs.is/english/about-us/
https://www.bvs.is/urraedi/barnahus/
https://www.mcc.is/
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imigrantom mieszkającym w Islandii. Centrum udziela porad i informacji związanych z 

imigrantami, informuje imigrantów o ich prawach i obowiązkach, monitoruje kwestie dotyczące 

imigrantów w społeczeństwie itp. Publikuje także komentarze i propozycje działań, które 

zapewnią każdej osobie możliwość odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie, niezależnie od 

narodowości i pochodzenia.  

• Dyrekcja ds. Równouprawnienia, https://www.jafnretti.is/en  

Instytucja rządowa odpowiedzialna za stosowanie Ustawy o równym statusie i równych 

prawach kobiet i mężczyzn, Ustawy o równym traktowaniu bez względu na pochodzenie 

rasowe i etniczne oraz Ustawy o równym traktowaniu na rynku pracy bez względu na 

pochodzenie rasowe i etniczne, wyznanie, poglądy, niepełnosprawność, ograniczoną 

zdolność do pracy, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, cechy płciowe lub 

ekspresję płciową. Dyrekcja doradza organom rządowym, instytucjom, firmom, organizacjom 

pozarządowym i osobom fizycznym w kwestiach dotyczących równouprawnienia oraz 

przedstawia propozycje działań afirmatywnych. 
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