Hundahald valgrein í Grunnskólanum
Í haust var nemendum í
Grunnskólanum á Ísafirði
boðið upp á nýja valgrein
á miðstigi, sem nefnist
,,hundar sem gæludýr".
Markmið kennslunnar er að
nemendur kynnist umhirðu
hunda og mikilvægum

þáttum í samskiptum
þ e i r ra v i ð m a n n i n n .
Auður Yngvadóttir kennir
þessa valgrein, en hún
hefur áralanga reynslu af
hundum og hefur m.a.
þjálfað björgunarhunda til
starfa.

Í síðustu viku kom Auður
með hundinn Kára með sér
í kennslustund og vakti það
mikla gleði hjá nemendum.
Kári kunni einnig vel að
meta heimsóknina, var
hinn kátasti og fór að
mestu eftir skólareglum.
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Alþjóðlegur dagur barna

Hanyie hefur ekki fengið
vernd
Mánudagurinn 20. nóvember
var dagur mannréttinda barna,
alþjóðlegur dagur barna og
tileinkaður mannréttindum
þeirra. Sema Erla Serdar hefur
látið sig mál flóttabarna varða og
sendi hún opið bréf til íslenskra
stjórnvalda. Þar bendir hún á
að Ísland hefur um árbil verið
skuldbundið Barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna en
hann felur til dæmis í sér
alþjóðlega viðurkenningu á
því að börn þarfnist sérstakrar
verndar. Íslensk stjórnvöld eru
líka skuldbundin af Mannréttindasáttmála Evrópu,
íslenskum barnalögum, íslenskum barnaverndarlögum og
lögum um útlendinga til þess
að hafa hagsmuni barna ávallt
að leiðarljósi þegar teknar
eru ákvarðanir er varða börn.
Samt sem áður gerast íslensk

stjórnvöld ítrekað sek um að
brjóta á réttindum barna, m.a.
á börnum á flótta, sem telst
vera sérstaklega viðkvæmur
og berskjaldaður hópur fólks
á flótta.
Í bréfu Semu kemur ennfremur
fram að þar sem veruleiki barna
á flótta er með hræðilegustu
aðstæðum sem hægt er að
ímynda sér, en þau eru í mikilli
hættu á að verða fórnalömb
vændis, mansals, misnotkunar,
þrælkunar og ofbeldis, er mikil
áhersla lögð á að staðið sé vörð
um réttindi þeirra og þeim
tryggð vernd í öllu alþjóðlegu
samstarfi er varðar fólk á flótta.
Í Dyflinarreglugerðinni, sem
íslensk stjórnvöld eru aðilar að,
er m.a. fjallað um réttindi barna
á flótta og mikilvægi þess að
ávallt skal hafa hagsmuni barna
í forgangi við ákvarðanatöku.
Rétt eins og í öllum öðrum
alþjóðlegum skuldbindingum
Íslands.
Sema telur upp nokkur mál
Útlendingastofnunar er varða
börn. Ali, sextán ára strákur
sem rifinn var af yfirvöldum út

Omar og Shadi bíða þess að
verða sendir úr landi

úr Lauganeskirkju og sendur
aftur á flótta til Íraks, þar sem
hann er enn í felum. Sabre
systurnar sem við vitum ekki
hvar eru staddar í dag, en
við heyrðum af fyrir nokkrum
mánuðum í flóttamannabúðum
í Þýskalandi eða Frakklandi.
Mary, sem senda átti til Nígeríu.
Hanyie, sem enn hefur ekki
verið tryggð vernd. Stefania,
Nathaniel og Aaron sem bíða

Sabre systur, kannski í
Þýskalandi eða Frakklandi
brottvísunar til Gana. Omar og
Shadi sem bíða þess að vera
sendir úr landi. Leo liti, sem
er eins og hálfs árs, fæddur á
flótta og á ekkert ríkisfang og
má hvergi vera, sem bíður þess
nú að vera sendur aftur á flótta.
Lokaorð Semu eru átakanleg.
„Skömmin sem fylgir því að vísa
börnum á flótta, sem hafa á
einhvern ótrúlegan hátt tekist
að komast í heilu lagi alla leið til
okkar hér á þessari litlu eyju, úr
landi og senda þau aftur á flótta
er yfirþyrmandi. Það er kominn
tími til þess að segja hingað og
ekki lengra. Það er kominn tími
til þess að stjórnvöld axli ábyrgð,
standi við skuldbindingar sínar

Mary sem senda átti til
Nigeriu
gagnvart öllum börnum og
hætti að mismuna börnum eftir
stöðu þeirra og hætti strax að
vísa börnum á flótta úr landi.
Að búa til öruggar aðstæður
fyrir börn ætti að vera
forgangsatriði allra þeirra sem
fara með eitthvað vald. Börn
eru fyrst og fremst börn og
eiga skilið allt það besta sem
mannkynið hefur upp á að

Leo litli er ríkisfangslaus
bjóða. Við eigum að líta á það
sem fagnaðarefni, ekki byrði,
að hafa möguleikann á því að
geta veitt börnum á flótta skjól
og vernd hér á landi.“

Ali er í felum í Írak
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Ritstjórnargrein
Halló Ísland!
Ég heiti Leo. Ég er eins og hálfs árs. Ég er algjört krútt, orkubolti og
gleðigjafi. Ég er flóttabarn. Ég er fæddur á flótta og á hvergi heima
og ég má hvergi vera. Ég á ekkert heimaland og ég er ríkisfangslaus.
Ég er fæddur í Þýskalandi en þar má ég ekki eiga heima. Ég er núna
á Íslandi en hér má ég ekki heldur eiga heima. Ég veit því ekki alveg
hvernig framtíðin mín verður.
Mamma mín er 24 ára og er frá Íran og pabbi minn er 26 ára og
er frá Írak. Þau urðu ástfangin og giftu sig þrátt fyrir að fjölskyldur
þeirra vildu ekki að þau gerðu það og því flúðu þau til Íraks eftir
giftinguna. Þangað voru þau elt af ósáttum fjölskyldumeðlimum auk
þess sem í Írak voru vondir menn sem vildu að pabbi gerði vonda
hluti sem hann vildi alls ekki gera og því þurftu þau að flýja frá Írak
líka. Þá flúðu þau til Þýskalands þar sem ég fæddist. En þar máttu
þau ekki vera og ekki ég heldur. Þýskaland ætlaði því að senda okkur
úr landi og mögulega splitta okkur upp til Írans eða Íraks þar sem
við munum vera í lífshættu. Þess vegna fórum við frá Þýskalandi.
Ég er núna með mömmu og pabba, sem eru Kúrdar, hér á Íslandi.
Þau er mjög fínt fólk, þau eru kristin, pabbi hefur verið að þjálfa í
kung fu, mér finnst gaman að leika mér í snjónum og hér eigum við
vini. En hér megum við ekki vera út af einhverri Dyflinarreglugerð.
Íslensk yfirvöld ætla því að senda okkur aftur til Þýskalands, þangað
sem er búið að neita okkur endanlega um vernd og við verðum
send áfram til Írans og/eða Íraks. Yfirvöld ætla því að senda mig og
mömmu og pabba aftur á flótta.
Vinkona mín sagði mér að samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna og íslenskum barnalögum er yfirvöldum skylt að hafa ávallt
það sem barni er fyrir bestu í forgangi þegar teknar eru ákvarðanir
um barn. Hún sagði mér líka að í íslenskum lögum um útlendinga
segir að ákvörðun sem varðar barn skal tekin með hagsmuni þess
að leiðarljósi og að við ákvörðun sem er háð mati stjórnvalda (sbr.
Dyflinarreglugerðin) skal huga að öryggi barns, velferð þess og
félagslegum þroska.
Ég veit ekki með ykkur en mér finnst það ekki vera mér fyrir
bestu að vera sendur úr landi og aftur á flótta, þar sem óvissa, ótti
og óöryggi bíður mín og fjölskyldu minnar sem er mjög hrædd um
mig. Var ég búin að segja ykkur að ég mun bráðum eignast systur
eða bróður? Ég held að það sé mér fyrir bestu að íslensk stjórnvöld
vísi mér ekki úr landi, taki umsókn mína og mömmu og pabba til
efnislegrar meðferðar og veiti okkur skjól og vernd hér á landi. Ég
er pínulítill, það er kominn vetur og það er kalt og eftir smá stund
verðum við send úr landi og aftur á flótta.
Vinkona mín er mjög reið, hún sagði að það skorti alla mannúð
og samkennd við þá ákvörðun að senda lítið barn eins og mig aftur
á flótta þegar ég er búinn að finna mér skjól hér á landi. Hún sagði
að enn og aftur séu íslensk yfirvöld að brjóta á mannréttindum,
réttindum barna og brjóta allar skuldbindingar sem þau hafa
samþykkt til þess að vernda börn. Hún sagði þetta vera grimma
og ómannúðlega ákvörðun. Hún sagði að við þyrftum enn og aftur
að kalla eftir mannúð og réttlæti hjá yfirvöldum þegar kemur að
börnum á flótta.
Vilt þú hjálpa mér með því að deila sögu minni með vinum þínum.
Kannski getum við í sameiningu minnt yfirvöld á skyldur sínar
gagnvart börnum í viðkvæmri stöðu og beðið þau um að leyfa mér
að vera á Íslandi. Það er það eina sem mamma og pabbi biðja um.
Kveðja Leo litli (með aðstoð Semu Erlu Serdar)
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Sigur í báðum leikjum

Meistaraflokkar Vestra í blaki
fengu Hamar frá Hveragerði
í heimsókn á helginni og
seint verður hægt að segja að
gestrisnin hafi verið í hávegum
höfð. Kvennaliðin áttust við kl.
11:00 á laugardag og marði
Vestri sigur í 5 hrinu leik, Vestri
tapaði fyrstu og þriðju hrinu
og landaði svo sigrinum í
oddahrinu. Kvennaliðið hefur
nú unnið fjóra leiki en tapað
þremur í Íslandsmótinu.

svo sannfærandi að gestirnir
sáu aldrei til sólar og þar með
náði Vestri sínum fyrsta sigri og
vonandi sama sigurtaktinum og
liðið náði í fyrra. Nýr leikmaður
Vestra Mateuz Klóska var
sannarlega betri en enginn
og þeir bræður Eydal, Birkir og
Kári eru ansi liprir í móttökunni.
Þjálfari liðsins Tihomir Paunovski
er meiddur og í hans stað spilaði
Hafsteinn Már Sigurðsson upp
af stakri snilld.

Karlaliðið lagði lið Hamars

Þess má geta að í karlaliðinu

voru feðgar, Sigurður Hreinsson
og Hafsteinn sonur hans, og
tvenn pör bræðra, þeir Sigurður
og Bjarni Kristinssynir og Birkir
og Kári Eydal. Og í kvennaliði
Vestra voru mæðgurnar Petra
Dröfn og Sóldís Björt frá
Suðureyri.
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ALLT FÍNT FYRIR JÓLIN

KVÖLD

FIMMTUDAGUR 23. NÓVEMBER KL. 17-21 Á ÍSAFIRÐI

OÐIbÐ
ÞÉR ER 2B
3. nóvem er

AF ÖLLUM
VÖRUM
Í BLÓMAVALI

fimmtudaginn
kl. 17-21

AF ÖLLUM
JÓLAVÖRUM
OG SERÍUM

TAX FREE KVÖLD

Í HÚSASMIÐJUNNI OG BLÓMAVALI Á ÍSAFIRÐI
kl. 17-21, FIMMTUDAGINN 23. nóvember
Þér er boðið á TAX FREE kvöld í verslun okkar á Ísafirði,
þar sem við bjóðum þér að versla á TAX FREE fyrir jólin!
AF ÖLLUM
ÚTIVISTARFATNAÐI

Jólastemmning og gleði í verslun okkar á Ísafirði.

Sjáumst í Húsasmiðjunni og Blómavali á Ísafirði í jólaskapi.

AF ÖLLUM
BÚSÁHÖLDUM

AF JÓLALJÓSU
M
OG JÓLASERÍU
M

AF ÖLLUM
SMÁRAFTÆKJ
UM

AF ÖLLUM
VERKFÆRUM

PHILIPS PERU
R
OG LJÓS

Afsláttur gildir eingöngu í verslun okkar á Ísafirði
TAX FREE gildir ekki á „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“ eða tilboðsvörum. TAX FREE jafngildir 19,35% afslætti

Byggjum á betra verði
FIMMTUDAGUR 23. NÓVEMBER 2017
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SFR – stéttarfélag í
almannaþjónustu
Óskar eftir íbúðum og/eða sumarhúsum til leigu
SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu óskar eftir
íbúðum eða sumarhúsum á Ísafirði eða nágrenni
til framleigu fyrir félagsmenn sína sumarið 2018.
Einungis fullfrágengið húsnæði í góðu ásigkomulagi
kemur til greina og lóðir þurfa einnig að vera
fullfrágengnar.
Áhugasamir sendi upplýsingar til Margrétar á
netfangið dora@sfr.is fyrir 1. jan. næstkomandi. Allar
almennar upplýsingar verða að koma fram, s.s. verð,
almennt ástand eignarinnar, staðsetning, stærð,
möguleikar á fjölda gesta, aldur eignar, aðstaða
(heitir pottar og slíkt), lýsing á útivistarmöguleikum og
afþreyingu í næsta umhverfi, o.s.frv. auk mynda.

Öllum tilboðum verður svarað.
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Gísla saga
Súrssonar

FIMMTUDAGUR 23. NÓVEMBER 2017

11. hluti

Bræðurnir Gísli og Þorkell Súrssynir og mágar þeirra gerðu tilraun til að ganga í fóstbræðralag.
Þorkell goði, sem er giftur systur þeirra bræðra, sá enga ástæðu til að ganga í fóstbræðralag við
Véstein sem er bróðir konu Gísla. Ýmislegt benti til að friðurinn væri í hættu.
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Krossgátan

Minningarathöfn um
þá sem látist hafa í
umferðinni

Íbúakönnun í
desember eða janúar
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RÓL
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LÍMBAND

KJÁNI

EINSKÆR

TÁLKNBLÖÐ

BLAÐ
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur
samþykkt
að
ganga til samninga við
Félagsvísindastofnun Háskóla
Íslands um gerð íbúakönnunar
vegna málefna Sundhallar
Ísafjarðar. Á síðasta ári var
blásið til hugmyndasamkeppni
vegna endurbóta og stækkunar
Sundhallarinnar og var
tillaga Kanon arkitekta ehf.
hlutskörpust. Ljóst að er að
kostnaður við framkvæmdir
hleypur á hundruðum milljónum
króna. Samkvæmt upplýsingum
frá Gísla Halldóri Halldórssyni
bæjarstjóra gæti könnunin farið
fram um miðjan desember ef
undirbúningur gengur, annars
yrði hún fljótlega eftir áramót.
Allir kosningabærir íbúar
sveitarfélagsins eiga kost á
að taka þátt í könnuninni
sem verður gerð á netinu.
Ísafjarðarbær gerir ráð fyrir að
kostnaður við könnunina nemi
um tveimur milljónum króna.

LALLA

AFL

SVEFN
+g)81'85%+.5266*$785*$7851(7

Á sunnudag var haldin
minningathöfn við um þá sem
hafa látist í umferðarslysum.
Minningarathöfnin var haldin
við þyrlupall Landspítalans
í Fossvogi. Forseti Íslands,
Guðni Th. Jóhannesson,
flutti ávarp, einnig Jón
Gunnarsson, samgöngu- og
sveitarstjórnarráðherra, Þórir
Guðmundsson, lögreglumaður
á Ísafirði og Ágúst Mogensen,
sem um árabil starfaði við
rannsóknir á umferðarslysum
hjá rannsóknarnefnd
u m fe r ð a r s l ys a o g s í ð a r
rannsóknarnefnd samgönguslysa og er nú ráðgjafi í
slysavörnum.
Þórir sagði frá reynslu sinni
þegar Þórey tvíburasystir
hans lést í umferðarslysi á
Hnífsdalsvegi í janúar 2006
þegar bíll hennar fór útaf
veginum og lenti í sjónum.
Sagði hann sárt að vita til þess
að ein aðalorsök slyssins hafi
verið farsímanotkun hennar við
stýrið. Hann hafi iðulega bent á
alvöru þess að nota ekki símann
um leið og ekið er og kvaðst
trúa því að þetta hafi verið eina
skiptið sem hún gerði það. Það
hafi hins vegar verið einu sinni
of oft.

mynd: AlexAnder mArks (public domAin)
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Fasteignir óskast á
söluskrá
Vegna mikillar sölu upp á síðkastið vantar
allar gerðir fasteigna á Ísafirði á söluskrá
Sanngjörn söluþóknun og þjónusta á
staðnum.
Hafið samband í síma 4563244
eða í tölvupósti - eignir@fsv.is

Lausn á síðustu krossgátu
A
K
A
S
F Í
A L A
T A
S K
M
K
U T
N E M
N
A
D R
T U R
Á G A
L A
AFLÖGU

DREPA

SIÐA

HASTA
ASI

TÆPLEGA

FUGL

FÁLMA
TVEIR
EINS
ANGAN

MULDUR

GÆFA

FRÁ

FÆÐA

DREPSÓTT

SLÆMA

S
P
R
I
T
T
L
A
M
P
I

V
A
R
L
A
LÆRLINGUR
REIÐARSLAG

Á
F
A
L
L

FLOTT

BARDAGI

HLJÓMUR
LISTAMAÐUR

GÍPA

KJAFT

LJÚKA

DRYKKUR

GANGTEGUND
BRAKA

FRUMEIND
ENDAST

FJÚK

BLEKKING

DUGA

GLJÁUN DRYKKJARSAMTÖK
ÍLÁT

F
Á
G
U
N
PÓLL
AGN

T
Á
L
B
I
T
I
ÁGENGUR

HUGUR

G

KVK NAFN

G A N
L A
A
J
S S A
Ó P
S K A
Ó N N
L
Á R A
R O K
M A
Ó M
F
H
Ý T I
S I N
I L D
SLÁ

RÍKI
Í ASÍU

HÁTÍÐ
ÁRÁS

NÚMER
TÓNVERKS

STJÖRNUÁR

VÍN

MJÖÐUR
MJAKA

KÁSSA

TREGÐA

FIMMTUDAGUR 23. NÓVEMBER 2017
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Vesturferðir á Ísafirði leita að einstaklingi til starfa við sölu og
skipulagningu ferða á Vestfjörðum. Viðkomandi þarf að hafa áhuga
á ferðaþjónustu á svæðinu, geta unnið vel undir álagi og hafa góða
skipulagshæfileika. Unnið er á dagvinnutíma alla virka daga yfir
vetrarmánuðina en viðkomandi þarf að hafa sveigjanleika á sumrin til
að vinna lengri daga og um helgar.
Starfssvið:
•
Sala og þjónusta á ferðum til einstaklinga og ferðaskipuleggjanda
•
Móttaka viðskiptavina
•
Skipulag og utanumhald með ferðum
•
Vöruþróun og tilboðsgerð
•
Samskipti við birgja og samstarfsaðila
•
Annað tilfallandi

www.fsv.is
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Starfsmaður – sala og
skipulagning ferða
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Hæfniskröfur:
•
Færni í mannlegum samskiptum og mikil þjónustulund
•
Reynsla og/eða menntun sem nýtist í starfi
•
Góð almenn tölvukunnátta
•
Mjög góð tungumálakunnátta (íslenska, enska og þriðja tungumál
er kostur)
•
Þekking á svæðinu og ferðaþjónustu er kostur
•
Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
•
Þarf að geta unnið sjálfstætt
•
Geta til að vinna langa daga undir álagi
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember nk. Umsóknir ásamt ferilskrá
óskast sendar á linda@westtours.is. Farið verður með allar fyrirspurnir
og umsóknir sem trúnaðarmál.
Ferðaskrifstofan Vesturferðir er öflugasti ferðaskipuleggjandi Vestfjarða og vinnur
náið með bæði íslenskum og erlendum ferðaþjónustuaðilum. Vesturferðir eru í eigu
60 ferðaþjónustufyrirtækja og einstaklinga og eru með skrifstofu á Ísafirði.

Sudoku þrautir
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ÍSLENSKUR

GÓÐOSTUR
– BARA GÓÐUR –

Á hverjum degi færir sveitin okkur hreina gleði.
Við erum að tala um náttúrulega hollustu, vináttu
sem vex og dafnar — og Góðost ofan á brauð.

