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Útdráttur  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA náms í Uppeldis- og menntunarfræði við 

Háskóla Íslands. Leitast við svara því hvaða rétt seinfærir foreldrar hafa til að 

eignast börn og svo að hafa forsjá yfir þeim. Einnig er fjallað um það hvað sé 

gert til að stuðla að því að seinfær foreldi geti séð um uppeldi barna sinna. 

Helstu niðurstöður benda til þess að réttarstaða fatlaðra til barneigna í lögum 

er fyrir hendi en samfélagið geri í raun ekki ráð fyrir því. Til stuðnings má nefna 

fordóma í samfélaginu og vöntun aðstoðarkerfi sem seinfærir foreldrar hafi 

greiðan aðgang að, án þess þó að vera með áhyggjur af því að missa forsjá yfir 

börnum sínum. 
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Inngangur 

Flestum þykir eðlilegt að alast upp hjá báðum foreldrum sínum eða öðru, en 

það er ekki alltaf þannig. Ég ólst upp hjá báðum foreldrum mínum, en þrjú 

yngri systkini mín hafa öll farið í fóstur en í mislangan tíma. Ég hef verið með 

yngstu systur mína í fóstri í þrjú ár núna. Ástæða þess að systkini mín hafa 

verið send í  fóstur er einkum vegna þroskaskerðingar hjá móður minni og 

bágborins efnahags foreldra minna. Beindist því áhugi minn fljótlega í náminu 

að skoða þetta viðfangsefni betur í lokaverkefni mínu. Það er að segja 

fósturráðstafannir hjá seinfærum foreldrum. Megin tilgangur verkefnisins er að 

skoða hvað lög landsins segja um þennan foreldrahóp, vekja athygli á því að 

seinfærir foreldar eru líklegri en aðrir foreldrahópar til að missa forsjá yfir 

börnum sínum og athuga hvort það sé hægt að stuðla betur að því að seinfærir 

foreldrar geti alið upp börnin sín sjálf.  

 Til eru bæði börn sem hafa verið send í fóstur og eru reið 

barnaverndarnefnd fyrir að ganga of langt og svo eru til börn sem eru þeim 

reið fyrir að grípa of seint inn í. Línan á milli þess að koma of snemma og of 

seint getur verið mjög þunn og huga þarf að mörgu þegar gripið er inní. 

Samkvæmt Mannréttindadómstól Evrópu þá má ekki senda barn í fóstur byggt 

á því einu að það gæti mögulega átt betra líf í öðrum aðstæðum. Það er þó 

líklegara að barnaverndaryfirvöld komi að máli þegar barn á seinfært foreldri 

en þegar um aðra foreldrahópa er að ræða.  

Fatlað fólk hefur í gegnum tíðina staðið frammi fyrir ýmsum fordómum 

í samfélaginu og er foreldrahlutverk þeirra mikil barátta við samfélagið. 

Vissulega þurfa mörg börn að fara í fóstur þar sem aðstæður eru ekki nógu 

góðar á heimilinu til barnauppeldis og í mörgum tilfellum getur það verið skásti 

kosturinn. Þegar að þessu úrræði kemur er mjög mikilvægt að búið sé að skoða 

alla aðra möguleika.  

 Þeir sem ekki þekkja mikið til fósturmála undrast oft seinagang og trúa 

því að þegar barn er komið í fóstur þá sé það hólpið og fá að njóta sín og 

þroskast eins og eðlilegt þykir. Raunin er hins vegar ekki alltaf þannig og þá 

sérstaklega þegar foreldrar eru seinfærir því þessi foreldrahópur veit oftast 
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ekki hvernig það á að leita réttar síns og er líklegra til að samþykja fóstur vegna 

þekkingarleysis og jafnvel afsala sér umgengisrétt við barnið. Auk þess sem 

inngripið hefur mikil áhrif á barnið sjálft. 

 Þær rannsóknaspurningar sem ég mun leitast við að svara í verkefni 

þessu eru annars vegar hver er réttur seinfærra til barneigna og hins vegar 

hvað er gert til þess að stuðla að því að þau geti verið með forsjá. Til þess að 

svara þessum spurningum mun ég skoða stöðu seinfærra foreldra út frá lögum 

um málefni fatlaðra, félagsþjónustu sveitafélaga, Mannréttindasáttmála 

Evrópu, Mannréttindadómstól Evrópu, Sáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

Barnaverndarlaga. Auk þess sem ég reyni að fá innsýn í þann stuðning sem 

seinfærir foreldrar fá hér á landi og hvernig sá stuðningur nýtist sem best.  

 Verkefnið skiptist í fjóra megin kafla með mismörgum undirköflum. 

Fyrst er kafli um stöðu seinfærra foreldra. Næst er umfjöllun lagarleg réttindi 

fatlaðs fólks til barneigna og þjónustu. Þriðji kaflinn fjallað um fóstur og hvaða 

fósturúræði eru í boði. Í lokin er svo farið yfir þann stuðning sem hentað getur 

seinfærum foreldrum.  

Heimildir sem notast var við gerð verkefnisins koma að miklu leiti úr 

íslenskum lögum og bókum um málefnið, sáttmála Sameinuðu þjóðanna, 

Mannréttindasáttmála Evrópu, af heimasíðu Barnaverndarstofu auk þess fékk 

ég á fund með Rannveig Einarsdóttir sem er barnaverndarstarfsmaður í 

Reykjanesbæ.  
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Staða seinfærra foreldra 

Ekki er auðvelt að kenna fólki að vera foreldrar, því það lærist smá saman 

þegar foreldri kynnist barninu (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1995). Það á við um seinfæra foreldra líka. Deilt hefur verið um það á hvaða 

hátt fræðsla um barnauppeldi eigi að vera. Einnig hefur verið bent á að ekki 

þurfi endilega að hafa þekkingu á börnum til að vel til takist. Sumir foreldrar 

telja sig ekki þurfa fræðslu á uppeldismálum heldur efnahagslegan og 

félagslegan stuðning. Fjárhagur foreldra einn og sér getur að sumra mati komið 

í veg fyrir að barn fái það uppeldi sem það þarf (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1995). Algengt er að fjárhagur seinfærra foreldra sé ekki 

sérlega góður, þar sem eru þeir eru sjaldnast í vel launuðum störfum. Því getur 

reynst erfitt fyrir þá að skapa þær uppeldisaðstæður sem eru barninu fyrir 

bestu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001).  

Flestir seinfærir foreldrar eiga það sameiginlegt að hafa væga 

greindarskerðingu og búa við lélegan fjárhag. Samt eru þeir jafnólíkir innbyrðis 

og þeir eru margir og því skal forðast að líta á þá sem einsleitan hóp. 

Rannsóknir hafa sýnt að ekki eru tengsl milli greindarvísitölu og foreldrahæfni. 

Því er greindarskerðing ein og sér ekki forspá þess að foreldri sé vanhæft þó 

svo að greindarskerðingunni geti fylgt ákveðin áhætta sem þurfi að taka tillit til 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 2001).  

 Í gegnum tíðina hafa stjórnvöld og almenningur litið svo á að ástæða 

þess að fatlað fólk standi höllum fæti sé vegna skerðingar þess frekar en að líta 

svo á að vandamálið liggi hjá samfélaginu. Í samfélaginu hafa staðalmyndir 

mikil áhrif og stýra að stórum hluta viðhorfum í garð fatlaðs fólks. Útbreidd er 

sú trú að allt fatlað fólk þurfi mikla umönnun og því geti það ekki sinnt öðrum, í 

því samhengi hefur verið talað um fatlað fólk sem eilíf börn og byrgði á 

fjölskyldu sinni og samfélagi. Þá er fötlun foreldranna talin óbreytanlegt ástand 

því hún er skilgreind út frá andlegum galla sem hvorki er hægt að laga né 

lækna. Á sama tíma er mætt ungum mæðrum með jákvæðara hugarfari því 

þær muni eldast og þroskast, einnig fá alkóhólista og dópistar sem eiga börn 

mæta meiri skilning því þeir munu kannski fara í meðferð og taka upp betri 
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lífsstíl. Með þessu viðhorfi hefur fatlað fólk misst réttindi sín, ábyrgð og 

virðingastöðu í þjóðfélaginu (Nelson, 2003; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Helga 

Baldvins- og Bjargardóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009; Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2008). Á árunum 1938 til 1975 þurftu til dæmis kynslóðir 

fatlaðs fólk að þola ófrjósemisaðgerðir og vistun inn á stofnunum gegn vilja 

sínum (Unnur B. Karlsdóttir, 1998; Lög um ófrjósemisaðgerðir, nr. 16/1938 ).  

Þrátt fyrir að félagsleg og lagaleg staða fatlaðs fólks hafi breyst mikið 

seinustu þrjá áratugina með þróun laga og alþjóðlegra mannréttindasáttmála 

sýna erlendar rannsóknir að hlutfallslega er mun algengar að börn séu tekin af 

seinfærum foreldrum en öllum öðrum foreldrahópum. Ástæða þess að 

seinfærir foreldrar missa forsjá barna sinna jafn oft og raun ber vitni virðist 

liggja í rótgrónum menningarbundnum hugmyndum og staðalmyndum því 

rannsóknir sýna að oft missa þau forsjá án þess að sannanir um slæma 

meðferð barna eða vanrækslu liggi fyrir (Booth, Booth og McConnell 2005; 

McConnell og Llewellyn 2000; Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2009; Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001). Auk 

menningabundinna hugmynda og staðalmynda hefur verið  talað um byrgði á 

börnum seinfærra foreldra, og litið á börnin sem unga umönnunaraðila sem 

bera ábyrgð á sér og foreldrum sínum. Þessi umræða er bæði einhæf og 

neikvæð, í því samhengi er talað um að barnið glati æsku sinni verði félagslega 

einangrað og lendi jafnvel frekar í einelti en önnur börn. Í þessari umræðu er 

ekki tekið mið á öðrum þáttum eins og stuðningi og aðstoð  sem fjölskyldan 

getur fengið (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2008). 

Forsendur forsjásviptinga hjá seinfærum foreldrum grundvallast oftar 

af þekkingarskorti og misskilningi frekar en af ásetning til slæms uppeldis. Þá 

hafa rökin verið þau að innsæi, færni og vangeta seinfærra foreldra til þess að 

læra nýja hluti auk skorts á samstarfsvilja. Algengt er að eigna fötlun 

foreldranna alla þá erfiðleika sem þeir verða fyrir í stað þess að taka tillit til 

áhrifa umhverfisins. Seinfærir foreldrar hafa oft lent í erfiðleikum með að 

nálgast viðeigandi upplýsingar og þjónustu sem gerir þeim kleift að sinna 

uppeldishlutverkinu. Því hafa margir seinfærir foreldrar bugast undan álaginu 

þar sem þeir fengu ekki viðeigandi aðstoð og mættu hvorki stuðningi né 
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skilningi (McConnell og Llewellyn, 2002; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2009). 

Þar fyrir utan eru dæmi um að seinfærir foreldrar sem leitað hafa eftir 

stuðningi hafi lent í vanda þar sem félagslega kerfið hefur mistúlkað beiðni 

foreldranna um aðstoð sem merki um vangetu. Þjónusta hefur því oft miðað 

að því að fjarlægja barn af heimili í stað þess að veita foreldrum stuðning inn á 

heimilinu. Þannig hefur foreldrum verið refsað fyrir það ástand sem skapast 

hefur í samfélaginu vegna fordóma (Wates, 2003; Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

o.fl., 2009). 

 Dæmi eru til um að fagfólk án sérþekkingar á sviði fötlunar hafi verið 

sett í þá stöðu að meta hvort seinfærir foreldrar séu færir foreldrar. Þá er 

algengt að fagfólk taki ekki tekið tillit til þess stuðnings sem seinfærir foreldrar 

hafa fengið frá stórfjölskyldu eða félagslega kerfinu heldur einblíni á getu 

foreldranna án stuðnings. Þannig hefur geta foreldranna til 

uppeldishlutverksins veið metin út frá því sem foreldrarnir eru ekki færir um að 

gera, í stað þess að athuga hvernig megi stuðla að því að barnið geti verið hjá 

foreldrum sínum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að mat fólks á seinfærum 

foreldrum og uppeldisskilyrðum barna þeirra er persónubundið. Þannig meta 

ekki allir barnaverndarstarfsmenn þörf barns á vistun eins. Þetta er áhyggjuefni 

vegna þess að sá starfsmaður sem fer með málið getur haft mikil áhrif á það 

hvort fjölskylda fái öflugan og viðeigandi stuðning heima eða hvort barn verði 

tekið af heimilinu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2009). Niðurstöður um 

Ísland í norrænni rannsókn sem ber saman beitingu úrræða í 

barnaverndarmálum á Norðurlöndum er að finna í skýrslu Barnaverndarstofu 

frá árinu 2004. Þar kemur fram að afstaða íslenskra barnaverndar er betri en í 

Noregi og Danmörku þegar kemur að seinfærum foreldrum. Danskar og 

norskar barnaverndarnefndir voru líklegri til að taka börn af heimili en þær 

íslensku (Anni G. Haugen 2004).  

 Rannsóknum jafnt innlendum sem erlendum ber saman um að góður 

stuðningur við seinfæra foreldra getur verið forsenda þess að þeim gangi vel 

sem uppalendum. Þeir eru líklegri en aðrir foreldrar til þess að þurfa á 

stuðningi að halda í uppeldishlutverkinu. Ástralska fræðikonan Gwynnyth 

Llewellyn gerði rannsókn um gæði stuðnings seinfærra foreldra og komst að 
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því að seinfærir foreldrar leituðu frekar í aðstoð og stuðning frá foreldrum og 

fjölskyldumeðlimum, en til fagmanna. Í rannsókn sinni leggur hún áherslu á að 

stuðningur sé veittur inn á heimili og þjónustan sé sniðin að hverjum og einum. 

Þar sem þjónustuaðilinn leiðbeinir en leyfir foreldrum að tala um hlutverk sitt 

sem foreldri. Auk þess sem þjónustuaðili viðurkenni það sem foreldrarnir gera 

og þær ákvarðanir sem foreldrarnir taka í sambandi við uppeldið. Llewellyn 

bendir þó á að foreldrahlutverk seinfærra foreldra sé eilíf barátta því viðmót til 

þeirra litast oft af fordómum sem og kröfum sem samfélaginu finnst seinfærir 

foreldrar óhæfir til að uppfylla. Viðhorf sem þetta gerir foreldrahlutverkið enn 

erfiðara (Llewellyn G. 1994; Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2001).  

 Rannsóknir á þessu sviði eru tiltölulega nýtt fræðasvið bæði hér á landi 

og erlendis. Á seinustu tveim áratugum hefur áhugi á þessu sviði aukist og eru 

seinfærir foreldrar vaxandi hópur í samfélaginu. Því er brýn þörf á þjónustu við 

hæfi fyrir þessar fjölskyldur. Rannsóknir benda til þess að staða seinfærra 

foreldra hér á landi sé svipuð því sem gerist annar staðar. Eins og staðan er 

núna þá hefur bæði hið sérhæfða þjónustukerfi fyrir fatlað fólk og almenna 

félags- og heilbrigðisþjónusta litla reynslu og fá úrræði til þess að veita 

seinfærum foreldrum stuðning og þjónustu. Þrátt fyrir að lög og reglugerðir 

séu komnar langt á leið með að vernda hag fatlaðs fólks til fjölskyldulífs, þá eru 

rótgrónar hugmyndir almennings sem standa þeim til fyrirstöðu. Því er ekki 

jafn sjálfsagt fyrir fatlað fólk að stofna fjölskyldu og ófatlað (Rannveig 

Traustadóttir og Hanna B. Sigurjónsdóttir, 1998; Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

o.fl., 2009).  

Áhugavert er því að skoða frekar hvað lög sem tryggja eiga almenn 

mannréttindi segja um barneignir fatlaðs fólks og aðstoð til stuðning við  

barnauppeldi.  
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Réttarstaða seinfæra foreldra  

Hér á landi er ekki vitað hversu margir seinfærir foreldrar eru en á 

undanförnum árum hefur fjölskyldum þar sem foreldrar eru seinfærir fjölgað 

töluvert (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2003). Ástæður þess eru minnst þrjár. 

Fyrst má nefna lagabreytingar sem stuðla að því að allir eigi rétt á að lifa 

eðlilegu lífi. Fatlað fólk á orðið auðveldara með að taka upp eðlilega lífshætti 

og hluti af því felst í að stofna fjölskyldu. Einnig er ekki lengur stuðlað að 

aðskilnaði kynjanna á stofnunum eins og áður var gert. Auk þess er ekki lengur 

leyfilegt að framkvæma ófrjósemisaðgerðir án þeirra vilja og vitundar 

(Rannveig Traustadóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 1998; Hanna B. 

Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir 2001; Lög um ófrjósemisaðgerðir, nr. 

16/1938).  

Í flestum lýðræðisríkjum eru mannréttindi bundin við stjórnarskrá þar 

sem fram koma mikilvægustu réttindi borgaranna og er bannað að skerða þau 

nema að uppfyltum mjög ströngum skilyrðum (Gunnar G. Schram, 1999). Hér á 

eftir er farið yfir það sem stendur Í hinum ýmsu lagaflokkum til að átta okkur á 

því hvar lagalega seinfærir foreldrar standa.  

 

Lög um málefni fatlaðs fólks 

Núgildandi lög um málefni fatlaðs fólks voru samþykkt árið 1992. Fyrsta 

febrúar 2011 breyttust lögin aðeins en áður hétu þau lög um málefni fatlara. 

Markmið laganna er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og svipuð lífskjör á við 

aðra borgara (Lög um málefni fatlaðs fólks með síðari breytingum nr. 

59/1992). Fyrr á þessu ári færðust málefni fatlaðs fólks frá ríki til sveitafélaga. 

Markmið laganna eru enn þá þau sömu. Með tilkomu þessa flutnings sér nú 

hvert sveitafélag um þá þjónustu sem þarf að veita fötluðu fólki og þá lagalegu 

ábyrgð sem ríkið sinnti áður. Vonir standa til að með tilfærslunni verði 

þjónustan betri og auki sveigjanleika fyrir notendur hennar. Einnig á tilfærslan 

að einfalda starf ríkis og sveitafélaga og draga úr skörun á þjónustu sem hefur 

oft myndast þeirra á milli (Reykjavíkurborg, e.d.).  

Í lögum um málefni fatlaðs fólks stendur að ávallt skuli leitast við að 
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þjónusta fatlaða einstaklinga samkvæmt almennum lögum. Þegar 

þjónustuþörfin er meiri en kveðið er á um þá skuli hinn fatlaði fá þjónustu á 

grundvelli laga um málefni fatlaðs fólks. Í lögum þessum er hnykkt á því að 

þjónusta miði að því að gera þeim sem eru fatlaðir kleift að lifa og starfa í 

eðlilegu samfélagi. Þjónustan skuli veitt með þeim hætti að hún henti 

einstaklingnum sem best. Í nýjum kafla laganna sem var bætt við nú í vor 

kemur fram að ríki og sveitafélög skuli vinna saman að innleiðingu svokallaðri 

Notendastýrðri persónulegri aðstoð. Þessi kafli er þó aðeins til bráðabyrgða 

(Lög um málefni fatlaðs fólks með síðari breytingum nr. 59/1992). 

Lög þessi eru í heildina mjög skýr og þræða í gegnum það sem fatlað 

fólk á rétt á og er komið inn á mörg atriði sem stuðla að því að líf fatlaðs fólks 

verði sem eðlilegast. Þrátt fyrir það er hvergi komið inn á það þegar fatlað fólk 

eignast barn en það kemur vel fram það ferli sem fer í gang þegar fatlað barn 

fæðist í heiminn (Lög um málefni fatlaðs fólks með síðari breytingum nr. 

59/1992).  

 

Lög um félagsþjónustu sveitafélaga 

Fram hefur komið að leitast skuli við að þjónusta fatlað fólk samkvæmt 

almennum lögum, sé það hægt í stað sérúrræða (lög um málefni fatlaðs fólks 

nr. 59/1992 með síðari tíma breytingum). Lög um félagsþjónustu 

sveitafélaganna er dæmi um slík almenn lög. Markmið þeirra laga er að tryggja 

fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa sveitafélagsins. Þetta 

skal gert með því að bæta lífskjör þeirra sem þurfa, tryggja að börn og 

ungmenni hljóti þroskvænlegt uppeldi, veita aðstoð svo að einstaklingur geti 

búið sem lengst í heimahúsi, stundað vinnu og lifað eins eðlilegu lífi og kostur 

er, með því að grípa til aðgerða til þess að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. 

Lög þessi ná yfir málaflokkanna: félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, félagslega 

heimaþjónustu, málefni barna og ungmenna, þjónustu við unglinga, þjónustu 

við aldraða, þjónustu við fatlaða, húsnæðismál, aðstoð við áfengissjúka og 

vímugjafavarnir auk atvinnuleysisskráningu og vinnumiðlunar. Undir 

málaflokkinn félagsleg ráðgjöf fellur meðal annars ráðgjöf á sviði uppeldismála. 
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Því er hægt að segja að allir foreldrar eigi rétt á ráðgjöf varðandi uppeldi barna 

sinna (Lög um félagsþjónustu sveitafélaga, 1991).  

Óhætt er að segja að seinfærir foreldrar eiga rétt á þessari ráðgjöf við 

uppeldi barna sinna eins og allir aðrir foreldrar sem þurfa ráðgjöf. Með 

tilfærslu laga um málefni fatlaðs fólk undir sveitafélögin er líklegt að þessi 

ráðgjöf geti blandast annari sérráðgjöf og þjónustu sem fatlaðir einstaklingar 

þurfa og eiga rétt á og þannig orðið betri fyrir vikið (Reykjavíkurborg, e.d.).  

 

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna (e. united nations) var undirritaður í San 

Francisco árið 1945. Með sáttmála þessum var lagður grunnur að því 

mannréttindastarfi sem stofnunin hefur unnið að allt til dagsins í dag. 

Sáttmálinn var sá fyrsti sinnar tegundar sem hafði það markmið að viðhalda og 

varðveita sérstaklega mannréttindi allra, hvar sem er í heiminum. Ári síðar 

gerðist Ísland aðildarríki Sameinuðu þjóðanna, nánar tiltekið 19. nóvember 

1946. Þær þjóðir sem undirrituðu sáttmálann viðurkenndu þörf á að vernda og 

viðhalda virðingu fyrir mannréttindum (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).  

Á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem haldin var í ágúst 2006 var 

samþykkt að efla réttindi og virðingu fatlaðs fólks. Nýr samningur var gerður 

sem ber heitið Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (e. the 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Hann var samþykktur á 

Íslandi í mars 2007 (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2009). 

Markmið sáttmálans um réttindi fatlaðs fólks er að efla og vernda rétt 

þess og að tryggja fólki með fötlun jöfn mannréttindi og grundvallarfrelsi á við 

aðra auk þess sem hann á að stuðla að aukinni virðingu óháð því hvernig 

einstaklingur fæðist (Velferðarráðuneytið, 2009). Sáttmálinn kveður meðal 

annars á um að fatlaðir einstaklingar eigi rétt á þjónustu sem miðar að því að 

koma í veg fyrir einangrun þeirra og aðskilnað við samfélagið. Auk þess kemur 

fram í 23. grein samningsins að uppræta þurfi mismunun og gera ráðstafannir 

sem lúta að fjölskyldu og foreldrahlutverkinu ásamt því sem sérstaklega er 

fjallað um rétt fatlaðra foreldra til þess að fá stuðning til að geta sinnt 
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uppeldishlutverkinu. Auk þess segir í níundu meginreglu Sameinuðu þjóðanna 

frá árinu 1994 að ríkin skulu vinna að því að breyta neikvæðum viðhorfum til 

hjónabands, kynlífs og foreldrahlutverks fatlað fólks (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir o.fl., 2009; Velferðarráðuneytið, 2009; United nations enable, 

1994). Þessar greinar geta reynst seinfærum foreldrum mjög mikilvægar auk 

þess sem mannréttindanálgun sáttmálans um réttindi fatlaðs fólks staðsetur 

ekki vandamálin hjá einstaklingunum heldur hjá samfélaginu. Þessi nýja nálgun 

og þekking á innihaldi samningsins er forsenda þess að hægt verði að koma á 

raunverulegri mannréttindavernd hér á landi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

o.fl., 2009). 

 

Lög um mannréttindasáttmála Evrópu  

Mannréttindasáttmáli Evrópu var stofnaður þann 5. maí 1949. Eitt 

markmiðanna með stofnun hans var að standa vörð um mannréttindi, lýðræði 

og grundvallarreglur í ríkjum Evrópu. Stefnt var að því að koma samningi sem 

samræmdi félagslegra og lagalegar framkvæmdir í Evrópuríkjunum. 

Mannréttindasáttmáli Evrópu var undirritaður þann 4. nóvember árið 1950 og 

gekk hann í gildi 3. september árið 1953. Tilgangur sáttmálans var og er enn að 

koma í veg fyrir deilur og átök á milli Evrópuríkja. Stofnendur sáttmálans töldu 

að virðing fyrir mannréttindum væri ein áhrifaríkasta aðferðin til þess 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.-a). 

Áhrif Mannréttindasáttmálans á innanlandsrétt hefur farið vaxandi 

undafarin ár í öllum Evrópuríkjum sem má að miklu leyti rekja til framsækinnar 

túlkunar á mannréttindasáttmála Evrópu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 

2009). Lögin tóku gildi hér á landi 30. maí 1994. Markmið laganna er að vernda 

rétt hvers og eins til að lifa. Allir eiga rétt á að lifa við frelsi og eins eðlilegu lífi 

og hægt er miðað við aðstæður. Kveðið er á um að sérhver maður eigi rétt á 

friðhelgi einkalífsins, fjölskyldulífs og heimilis (Lög um mannréttindasáttmála 

Evrópu nr. 62/1994). Undir réttinn til friðhelgis fjölskyldulífs fellur réttur 

foreldra til samvista við börn sín ásamt því að ráða persónulegum högum og 

uppeldi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2009). Opinber stjórnvöld mega ekki 
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ganga á þennan rétt nema að uppfyltum ströngum skilyrðum sem miða að 

þjóðaröryggi og tengjast meðalhófi, nauðsyn og með lögbundinni heimild til 

inngrips (Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994). 

Mannréttindasáttmálinn kveður á um rétt allra til að stofna til 

hjúskapar, ganga í hjónaband og stofna fjölskyldu í samræmi við landslög. Ein 

grein laganna bannar mismunun og að frelsi skuli vera tryggt án 

manngreinaálits. Mannréttindi eru flokkuð í sáttmálanum og má helst nefna 

flokkana almenn mannréttindi og sértæk mannréttindi sem eru fyrir ákveðna 

hópa. Fatlað fólk fellur bæði undir sértæk mannréttindi og almenn 

mannréttindi (Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994). 

 Lögin kveða ekki sérstaklega á um rétt fatlaðra foreldra en sáttmálinn 

er skýr hvað varðar stofnun fjölskyldu, það eiga allir rétt á að stofna fjölskyldu 

og á fatlað fólk rétt á því líkt og aðrir einstaklingar. 

 

Mannréttindadómstóll Evrópu 

Mannréttindadómstóll Evrópu (e. european court of human rights) starfar á 

grundvelli Mannréttindasáttmála Evrópu. Dómstóllinn er staðsettur í 

Frakklandi og þangað geta borgarar í aðildarríkjum Evrópuráðsins leitað, ef 

þeir telja að stjórnvöld í sínu landi hafi brotið á sér. Hlutverk dómstólsins er að 

tryggja að aðildarríki fari eftir þeim reglum sem kveðið er á um í 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Dómstóllin hefur þannig eftirlit með því á 

hvaða forsendum stjórnvöld taka ákvarðanir sem varða inntak  

mannréttindasáttmálans. Ef dómstóllinn telur að aðildarríki hafi brotið á 

mannréttindasáttmálanum þá dæmir hann í málinu (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.-a). 

Dæmi um mál sem Mannréttindadómstóll tæki fyrir er ef 

barnaverndaryfirvöld hafi reynt að rjúfa tengsl milli foreldris og barns frá 

upphafi með umgengnisbanni. Seinfærir foreldrar eru líklegri en aðrir 

foreldrahópar til að lenda í máli sem þessu og í því samhengi hafa dæmin 

sannað að Mannréttindadómstóll Evrópu fells ekki á að greindarskerðing ein 

og sér geti verið tilefni til aðskilnaðar barns og foreldris. Þar er kveðið skírt á 
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um meðalhóf og að vægari úrræði skulu reynd áður en gripið er til svo 

afdrifaríkra ráðstafana. Með vægari úræðum getur verið átt við að auka 

félagslegan- eða fjárhagslegan stuðning, fá þjónustuaðila eða skipta um 

þjónustuaðila. Það að barn geti mögulega búið við betri aðstæður telur 

dómstólinn ekki nægilega ástæðu til þess að réttlæta forsjársviptingu foreldra. 

Það verður að vera til staðar ástæður sem bendi til þess að barn þroskist ekki 

eðlilega sökum uppeldishátta til að réttlæta jafn alvarlegt inngrip (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir o.fl., 2009). 

Þegar til forsjásviptinga og fósturráðstafanna kemur skal samkvæmt 

dómstólnum vera um tímabundina aðgerða að ræða sem miði að því að 

sameina barn og kynforeldra aftur að ákveðnum tíma liðnum. Nema sannað sé 

að ekki muni takast að breyta uppeldisaðstæðum sem gera foreldrum 

mögulegt að annast barn sitt. Samkvæmt þessu er nokkuð ljóst að 

Mannréttindadómstóll Evrópu stendur vörð um málefni seinfærra foreldra, 

enn sem komið er það fátítt að fatlað fólk leiti réttar síns til 

Mannréttindadómstól Evrópu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2009; Bartlett, 

Lewis og Oliver, 2007). 

 

Barnaverndarlög  

Í stjórnarskránni er fjallað um friðhelgi fjölskyldulífsins og jafnframt lögð 

áhersla á að tryggja börnum vernd og umönnun. Barnaverndarlög eru því til 

staðfestu (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944; Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir o.fl., 2009). 

Fyrstu heildstæðu lögin um barnavernd voru þó komin áður en þau 

voru staðfest hér á landi árið 1932. Lög þessi leystu af hólmi sundurleit 

lagaákvæði sem áður höfðu gilt. Barnaverndarnefndir voru stofnaðar í öllum 

bæjum landsins sem voru stærri en 300 íbúar, í smærri bæjum var skólanefnd 

með þetta vald (Lög um barnavernd nr. 43/1932). Með þessum lögum var 

lagður grunnur að núgildandi skipulagi að barnaverndarlögum. Í gegnum tíðina 

hafa lögin breyst talsvert en markmið þeirra hefur ávallt verið þau sömu, að 

tryggja börnum aðstoð sem búa við óviðunandi aðstæður sem að stofna heilsu 
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og þroska í hættu. Hlutverk barnaverndarnefnda hafa einnig verið nokkuð 

svipuð frá upphafi en það er að leiðbeina foreldrum og áminna þá þegar það á 

við og koma barni úr aðstæðum sem þykja ekki við hæfi barnsins (Þingskjal 

403, 2001-2002). Barnaverndarnefndir á Íslandi eru nú 31 talsins og eru í 

flestum tilvikum staðsettar hjá félagsþjónustu sveitafélaganna 

(Barnaverndarstofa, e.d.).  

Í núgildandi barnaverndarlögum er lögð áhersla á að almenn úrræði til 

stuðnings fjölskyldunnar séu reynd áður en gripið er til annarra úrræða. Ávallt 

skal miðað við að beyta vægustu ráðstöfun sem hægt er til að ná þeim 

markmiðum sem stefnt er að. Barnaverndarnefnd skal leitast við að leiðbeina 

og veita aðstoð með samþykki foreldra og barna þeirra þegar aðstæður leyfa. 

Barnaverndarnefnd sér meðal annars um að útvega viðeigandi stuðning með 

samstarfi við aðrar stofnanir og veita barni eða fjölskyldu tilsjónamann, 

persónulega ráðgjöf og stuðningsfjölskyldu. Markmið laganna er að vernda 

réttindi barna og hnykkja á því hvaða skyldum foreldrarnir þurfa að gegna í 

foreldrahlutverkinu. Foreldrum ber að sýna börnum sýnu umhyggju og 

nærfærni auk þess að gegna þeim uppeldisskyldum sem hentar best þörfum og 

hag barnsins (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Í sjötta kafla laganna er fjallað um forsjásviptingar. Þar kemur fram að 

barnavernd hefur rétt til þess að krefjast fyrir dómi að foreldrar skuli vera 

sviptir forsjá yfir barni. Þegar til þessa úrræðis er gripið þarf barnavernd að 

telja að uppeldi og umönnun barns sé ábótavant, eða að barn sem er veikt eða 

fatlað fái ekki viðunandi meðferð, að barni sé misþyrmt andlega eða líkamlega 

og ef þau telja að barn búi við kynferðislegt ofbeldi. Auk þess má 

barnaverndarnefnd fara fram á forsjásviptingu telji hún fullvíst að þroska eða 

andlegri og líkamlegri heilsu barns sé ógnað vegna þess að foreldri sé vanhæft, 

vegna vímuefnaneyslu, geðrænna truflana, greindarskorts eða ef foreldri er 

líklegt til þess að valda barni alvarlegum skaða. Til forsjársviptingar eða töku 

barns af heimili kemur þó ekki fyrr en reynt hefur á önnur vægari úrræði án 

árangurs til að ráða bót vandamálinu (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Þetta 

ákvæði er mjög mikilvægt því rannsóknir hafa bent til þess að börn sem send 

hafa verið í fóstur séu í aukinni hættu á þroskaskerðingu (e. poor 
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developmental outcomes) og að eiga við geðræn vandamál auk þess sem 

hætta er á að barn eigi erfitt með tilfinningaleg tengsl. Því er mikilvægt að 

barnavernd grípi inn í á réttum tíma og taki aðeins barn af heimili þegar ljóst er 

að það er nauðsynlegt (Vig, Chinitz og Shulman, 2005).  

Þegar barnavernd vinnur í barnaverndarmálum undrast oft þeir sem 

ekki þekkja til seinagangs og halda að barn sé betur komið annarstað en hjá 

kynforeldrum sínum. Þetta fólk trúir því að barnið fái þá loks að njóta sín og 

þroskast eins og eðlilegt þykir. Mikilvægt er að muna að barnavernd verður að 

fá að sinna starfi sínu rétt og taka mið af barnaverndarlögum. Því getur ferlið í 

sumum tilfellum tekið langan tíma og sá tími er nauðsynlegur í ljósi þeirra 

rannsókna sem gerðar hafa verið um áhrif fósturs á börn (Vig, Chinitz og 

Shulman, 2005).    

Samkvæmt þessu þá er réttur seinfærra foreldra til stuðnings til að 

stuðla að viðeigandi uppeldisskilyrðum til staðar en ekki minnst á hann 

sérstakalega fyrir seinfæra foreldra. Þó kemur fram að ef foreldri er með 

greindarskerðingu sé það tilefni til forsjásviptingar. Í þeim tilfellum sem til 

forsjársviptingar er gripið þá er barni ráðstafað í fóstur til lengri eða skemmri 

tíma (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

 

Samantekt á réttarstöðu seinfærra foreldra 

Þrátt fyrir að réttur seinfærra foreldra til þess að stofna fjölskyldu sé tryggður í 

mannréttindasáttmálum sem ísland hefur undirritað þá er ekkert í íslenskum 

lögum sem kveður sérstaklega á um stuðning við seinfæra foreldra. Í íslenskum 

lögum eru engin lagaákvæði sem segja beint til um réttindi fatlaðs fólks til að 

sinna uppeldishlutverki barna sinna eins og mælt er fyrir um í 23. gr. samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007). Auk þess segir í 

meginreglum Sameinuðu þjóðanna frá 1994 að ríkin skulu vinna að því að 

breyta neikvæðum viðhorfum til hjónabands, kynlífs og foreldrahlutverks 

fatlaðs fólks. Í barnaverndarlögum kemur skýrt fram að markmið þeirra er að 

styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverkum sínum. Það er þó óljóst hvort það eigi 

einnig við seinfæra foreldra Því í sömu lögum kemur jafnframt fram að 
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greindarskerðing foreldris geti verið tilefni til töku barns af heimili en að á það 

eigi ekki að reyna fyrr en reynt hefur á önnur vægari úrræði án árangurs. 

Áhyggjur eru á því að úrræði sem gætu aðstoðað og leiðbeint seinfæra 

foreldra snúist upp í andhverfu sína og  farið er í að finna frekari ástæður til 

þess að taka barnið af heimilinu.  

Því er ljóst að vöntun er á ákveðnum ramma sem heldur utan um þann 

stuðning sem bjóða á seinfærum foreldrum svo stuðningur sem foreldrarnir fá 

verði ekki misjafn (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2009; Rannveig 

Traustadóttir  og Hanna Björg Sigurjónsdóttir 1998).  
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Fósturráðstafanir 

Flestir gera ráð fyrir því að verða foreldrar. Það er eins og samfélagið álíti sem 

svo að par sé ekki fjölskylda fyrr en það er komið með barn og flest viljum við 

eiga okkar eigin fjölskyldu (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). 

Það eru ekki allir sem geta staðið undir þeim kröfum sem samfélagið gerir um  

barnauppeldi. Í þeim tilfellum þar sem barn býr ekki við viðunandi aðstæður 

grípa barnaverndaryfirvöld í taumana. Þá metur barnavernd aðstæður á 

heimilinu og í hluta tilfella þarf að ráðstafa barni í fóstur (Barnaverndarlög nr. 

80/2002)  

 Tilgangur fósturs hefur verið misjafn í gegnum tíðina. Til dæmis voru 

börn á Landnámsöld (874-930) send í fóstur til höfðingja til að læra góða siði 

og öðlast menntun (Gunnar Karlsson, 2005). Frá því að opinber barnavernd 

kom til starfa hefur þessu úræði verið beitt eða allt frá 1932 (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004) 

 Frá 1995 hefur Barnaverndarstofa haft yfirumsjón með fósturmálum 

hér á landi (Barnaverndarstofa, e.d.-a). Barnaverndarnefndir sveitafélaganna 

senda Barnaverndarstofu beiðni um fóstur barns. Sér þá Barnavernastofa um 

að útvega og meta hæfni verðandi fósturforeldra og veita þeim næga fræðslu. 

Þeir sem óska eftir að gerast fósturforeldrar sækja um það hjá 

Barnaverndarstofu (Barnaverndarstofa, e.d.-b). Barnaverndarstofu sér einnig 

um að koma upplýsingum og fræðslu til almennings og fagfólks. 

Barnaverndarstofa gerir það með því að halda ráðstefnur, sérstök námskeið og 

útgáfu handbóka fyrir barnaverndarnefndir. Þá liðsinnir stofan 

barnaverndarnefndum við öflun hæfra fósturforeldra og veitir ráðgjöf á því 

sviði (Barnaverndarstofa, e.d.-a).  

 Fóstur samkvæmt núgildandi barnaverndarlögum er þegar 

barnaverndarnefnd felur fósturforeldrum forsjá barns í minnst þrjá mánuði. 

Þetta úrræði er aðeins notað þegar kynforeldrar afsala sér forsjá til 

barnaverndarnefndar eða samþykkja fóstur, þegar barn hefur misst foreldra 

sína eða það næst ekki til foreldra og það verður forsjárlaust vegna 
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sambærilegra ástæðna og ef foreldrar hafa verið sviptir forsjá 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

 Þegar til fósturs er komið þá er gerður skriflegur fóstursamningur. 

Barnaverndarnefnd býr þá bæði barnið og kynforeldra undir viðskilnaðinn 

ásamt því að undirbúa verðandi fósturforeldra undir hlutverkið. Barn á þó rétt 

á að hafa reglulega umgengni við kynforeldra og nákomna eftir að það er 

komið í fóstur. Telji barnaverndarnefnd þó að sú umgengni sé ekki æskileg fyrir 

barnið getur hún úrskurðað svo auk þess sem hún getur leynt þeim stað þar 

sem barnið dvelur fyrir kynforeldrum. Þetta á við þegar það eru hagsmunir 

barnsins krefjast þess, en það getur verið þess að talin er að hætta eða ógn 

stafi af kynforeldrum. Kynforeldrar geta þá kært þessa úrskurði til 

kærunefndar barnaverndarmála (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

 Þar sem seinfærir foreldrar eru líklegri en aðrir foreldrahópar til að 

missa börn sín í fóstur er vert að skoða hvaða úrræði eru í boði (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir o.fl., 2009). Á Íslandi eru fósturúrræðin þrjú, varanlegt fóstur, 

tímabundið fóstur og styrkt fóstur (Anni G. Haugen, 2004). 

 

Varanlegt fóstur 

Varanlegu fóstri er beitt þegar ekki er gert ráð fyrir að hægt verði að bæta 

aðstæður á heimili barns þannig að það geti snúið aftur heim (Reglugerð um 

fóstur nr. 804/2004). Fósturforeldrar fara þá með forsjá þar til barn verður 

lögráða, sem er 18 ára á Íslandi (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Markmið 

varanlegs fósturs er að tryggja barninu stöðuleika og öryggi til frambúðar 

ásamt aukinni umhyggju á nýju heimili. Auk þess er ætlast til þess að barn 

aðlagist og tilheyri fósturfjölskyldu (Barnavernastofa, e.d.-c). Venjulega er þó 

ekki gerður varanlegur fóstursamningur fyrr en að svokallað reynslufóstur 

hefur átt sér stað, það stendur að jafnaði í þrjá mánuði en aldrei lengur en eitt 

ár (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004).  

 Til þess að átta sig betur á umfangi og fjölgun á varanlegu fóstri má 

benda á að árið 2008 voru 12 börn í varanlegu fóstri á landinu öllu 

(Barnaverndarstofa, 2009) en aðeins tveimur árum síðar  (2010) voru 19 börn í 
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varanlegu fóstri í Reykjanesabæ einum saman (Rannveig Einarsdóttir munnleg 

heimild 28. janúar 2011). 

 

Tímabundið fóstur 

Tímabundið fóstur er ráðstöfun í takmarkaðan tíma. Þá er gert ráð fyrir að 

barn snúi aftur heim þegar aðstæður hafa verið bættar, hvort sem vandamálið 

hafi verið hjá barninu sjálfu, á heimili þess eða í nánasta umhverfi. Einnig er 

gripið til tímabundins fósturs þegar um er að ræða stutta bið eftir annars konar 

úrræði eins og vistun á meðferðarheimili. Tímabundið fóstur skal þó aldrei vara 

lengur en eitt ár og ekki má endurnýja samning oftar en einu sinni, nema í 

sérstökum undantekningum. Í þessum tilfellum á barn ekki afturkvæmt til 

kynforeldra sinna þar sem ekki tókst að bæta aðstæður auk þess sem ekki hafa 

fósturforeldrar sem tilbúnir eru að taka barnið í varanlegt fóstur (Reglugerð 

um fóstur nr. 804/2004). 

 Fósturráðstöfunin á að vera til reglubundinnar endurskoðunar hjá 

barnaverndaryfirvöldum. Auk þess sem allar nauðsynlegar ráðstafanir skulu 

gerðar svo barnið geti sameinast foreldrum sínum á ný. Þegar það á við þá skal 

barnaverndarnefnd reyna að finna barni umsjáraðila eða fósturfjölskyldu sem 

býr nærri heimili kynforeldra og ættingja svo tengsl við aðstandendur og fyrra 

umhverfi rofni ekki (Barnaverndarstofa, e.d.-c). Markmið með tímabundnu 

fóstri er að hlúa sem best að barninu og tryggja því öryggi og stuðning á meðan 

á fósturtímabilinu stendur. Auk þess þarf að huga að kynforeldrum barnsins á 

sama tíma og nýta hann til að undirbúa þau á sem bestan hátt að taka við 

barninu sínu á ný (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Börnum sem ráðstafað 

var í tímabundið fóstur árið 2008 á landinu öllu voru 62 talsins en 15 þessara 

ráðstafana var breytt í varanlegt fóstur í lok ársins (Barnaverndarstofa, 2009). Í 

Reykjanesbæ voru 11 börn í tímabundnu fóstri árið 2010 (Rannveig 

Einarsdóttir munnleg heimild 28. janúar 2011).  
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 Styrkt fóstur 

Börnum sem komið er fyrir í styrktu fóstri eru börn sem eiga við alvarlega 

hegðunarerfiðleika sem orsakast af geðrænum, tilfinningarlegum eða öðrum 

vandamálum. Í styrktu fóstri þarfnast barnið sérstakrar umönnunar í tiltekinn 

tíma. Þetta getur verið allt frá nokkrum dögum til nokkurra mánuði en aldrei 

lengur en eitt ár, því það er ekki talið æskilegt fyrir barnið. Fósturforeldrar fara 

í ákveðna þjálfun áður til að læra að aðstoða barnið við að ná tökum á því 

vandamáli sem barnið stríðir við. Að styrktu fóstri loknu er áætlað að barn hafi 

náð tökum á vandamálinnu og barnið geti snúið aftur heim og lifað heilbrigðu 

lífi innan samfélagsins (Barnaverndarstofa, e.d.-c; Reglugerð um fóstur nr. 

804/2004). Árið 2008 var 11 börnum ráðstafað í styrkt fóstur á landinu öllu 

(Barnaverndarstofa, 2009).  
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Stuðningur við seinfæra foreldra 

Þegar fósturúrræði eru skoðuð er hægt að sjá hvernig áherslur breytast eftir 

því hvaða úrræði á við. Inngripið er mismikið og tilgangur þeirra ekki sá sami. 

Þegar fjöldi barna er skoðaður er áhugavert að sjá hversu mikið fleiri börn eru í 

varanlegu fóstri árið 2010, og þó er einungis um tölur frá einu sveitafélagi að 

ræða. Auk þess má nefna að sex þessara barna frá Reykjanesbæ eiga seinfæra 

foreldra. Það þýðir að 20% barna í fóstri úr Reykjanesbæ árið 2010 eiga 

seinfæra foreldra (Rannveig Einarsdóttir munnleg heimild 28. janúar 2011). 

Eins og fram hefur komið þá eru seinfærir foreldrar hlutfallslega líklegri en 

aðrir foreldrahópar til að missa forsjá barna sinna og benda alþjóðlegar 

rannsóknir til þess að tíðni forsjásviptinga hjá seinfærum foreldrum fari allt 

uppí 40-60%  (McConnell og Llewellyn, 2002; Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 

2009).  

 Vissulega þurfa börn í vissum tilfellum að vera send í fóstur og þar á 

meðal börn sem eiga seinfæra foreldra, því þeir eru jafn fjölbreytilegur hópur 

og aðrir foreldrar.Tilgangurinn hér er ekki að draga úr mikilvægi starfa 

barnaverndar en erlendar rannsóknir hafa bent til þess að börn þeirra foreldra 

sem eru seinfærir séu hlutfallslega oftar tekin frá foreldrum sínum án þess að 

vægari úrræði séu reynd fyrst eða íhlutunin ekki verið byggð á réttum 

forsendum. Áætlað er að fjöldi seinfærra foreldra sé um 1% af öllum foreldrum 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2009; McConnell og Llewellyn, 2002).  

 Áhugavert er að skoða hvort ekki séu til betri úrræði fyrir seinfæra 

foreldra svo stuðla megi að því að seinfærir foreldrar geti sinnt 

uppeldishlutverkinu. Ljóst er að þessar fjölskyldur þurfa mismikla aðstoð, því 

ekki má gleyma að um ræðir fjölbreytan hóp einstaklinga. Margar Þessara 

fjölskyldna þurfa aðstoð til langs tíma þá þarf stuðningurinn að vera 

breytilegur allt eftir þörfum fjölskyldunnar hverju sinni (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2003).  

Stuðningsúrræði hjá Reykjavíkurborg eru margvísleg og miða að því að 

vera í samráði við foreldra eða forsjáraðila barns. Auk þess sem áhersla er lögð 

á að stuðningurinn sé markviss og falli að þörfum notendans, ekki er þó 
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nefndur sérstakur stuðningur fyrir seinfæra foreldra. Dæmi um þann stuðning 

sem er í boði er fjölskyldumeðferð, stuðningurinn heim, sálfræðiaðstoð og 

vistheimili barna (Reykjavíkurborg, e.d.-a). 

Þegar framtíðarsýn Reykjavíkurborgar um þjónustu við fatlað fólk er 

skoðuð þá kemur fram að þörfum borgarbúa verði að mæta með sveigjanlegri 

og einstaklingsmiðaðri þjónustu. Aðgengi að þjónustu verði að tryggja auk 

jafnræðis í þjónustu og að vinna verði að þróun notendastýrðrar persónulegrar 

aðstoðar. Þessa framtíðarsýn borgarinnar var samþykkt í janúar 2011 í kjölfar 

yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki til sveitafélaga (Reykjavíkurborg, 2011). 

 Hér á eftir verða úrræðin Stuðningurinn heim og Notendastýrð 

persónuleg aðstoð skoðuð þar sem þessi tvö úrræði geta vel fallið sem aðstoð 

við seinfæra foreldra og gert þeim kleift að sinna uppeldishlutverkinu sem 

skildi. 

 

Stuðningurinn heim 

Stuðningurinn heim er uppeldisráðgjöf sem hófst árið 2001. Stuðningurinn 

heim er úrræði á vegum Reykjavíkurborgar og vinnur samkvæmt lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, barnaverndarlögum 80/2002, lögum 

um málefni fatlaðs fólks með síðari breytingum nr. 59/1992 og barnalögum nr. 

20/1992. Oftast er stuðningurinn heim veittur vegna þess að foreldrar sóttu 

um það en í sumum tilfellum er það barnaverndarnefnd sem lagði til 

þjónustuna (Cynthia Lisa Jeans og Sveindís Anna Jóhannsdóttir, 2003).  

 Stuðningur heim felst í því að veita fjölskyldu þann stuðning sem hún 

þarfnast út frá hennar forsendum. Ráðgjafar vinna samkvæmt  lausnamiðaðri 

hugmyndafræði sem stuðlar að því að vinna út frá styrkleikum einstaklingsins. 

Auk þess nota ráðgjafarnir ýmsar uppeldiskenningar í vinnu sinni með 

foreldrunum eins og S.O.S, Uppeldi sem virkar og Töfrar 1,2,3. Hver fjölskylda 

er ólík og því henta ekki sömu aðferðirnar öllum. Því er fundin sú leið sem talin 

er henta hveri fjölskyldu best (Cynthia Lisa Jeans og Sveindís Anna 

Jóhannsdóttir, 2003). Stuðningurinn heim er tímabundin þjónusta sem stuðlar 

að ráðgjöf og stuðningi við uppeldi og umönnun barna. Þjónustan er veitt inn á 
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heimili barnafjölskyldna í Reykjavík og þar á meðal heimili seinfærra foreldra. 

Árið 2007 fengu 112 fjölskyldur og 201 börn stuðning (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2007). Áætlað er að stuðningurinn vari í 6 - 8 vikur og er 

stuðningurinn veittur inn á heimilin tvisvar til þrisvar í viku eftir þörfum 

fjölskyldunnar. Hver heimsókn stendur að meðaltali í eina og hálfa 

klukkustund. Í fyrstu heimsókn koma ávallt tveir ráðgjafar en eftir það kemur 

aðeins annar ráðgjafinn og sér hann þá um að veita fjölskyldunni stuðning og 

ráðgjöf. Ástæða þess að fyrst koma tveir ráðgjafar er að ef sá ráðgjafi sem sér 

um fjölskylduna kemst ekki í heimsókn á heimilið sökum forfalla þá tekur hinn 

við sem varamaður. Hann þekkir til fjölskyldunnar og er því ekki á byrjunarreit 

(Cynthia Lisa Jeans og Sveindís Anna Jóhannsdóttir, 2003).  

 Í byrjun eru sett ákveðin markmið og eftir fjórar vikur eru markmiðin 

rædd á stöðufundi. Þá er skoðað hvað gangi vel og hvað megi fara betur. Í lokin 

er haldin annar fundur þar sem árangur fjölskyldunnar er metinn út frá þeim 

markmiðum sem sett voru í upphafi. Ráðgjafar Stuðningsins heim koma með 

tillögur um áframhaldandi stuðning við fjölskylduna. Einnig er boðið upp á 

eftirfylgd einu sinni í mánuði í allt að þrjá mánuði. Eftirfylgd er til þess að veita 

fjölskyldunni styrk til þess að viðhalda þeim árangri sem hún hefur náð.  

 

Notendastýrð persónuleg aðstoð 

Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) er ný miðstöð á Íslandi en hún var 

stofnuð þann 16, júní 2010 (NPA miðstöðin, e.d). Upphaflega kemur 

Notendastýrð persónuleg aðstoð frá Bandaríkjunum en það var um 1972 sem 

maður að nafni Ed Roberts átti frumkvæði að stofnun aðstoðarinnar. Nú hefur 

NPA breiðst um heiminn og er þekkt á ensku sem The independent living 

movement (Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2009). Notendastýrð persónuleg aðstoð þekkist á 

Norðurlöndunum og á sér lengsta sögu í Svíþjóð eða frá 1993 (Ragnar Gunnar 

Þórhallsson, 2009). 

  Notendastýrð persónuleg aðstoð er félagsþjónusta sem leitast við að 

uppfylla þarfir fatlaðs fólks úti í samfélaginu og heima. NPA er ætluð fólki með 
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líkamlega eða andlega skerðingu sem þarfnast aðstoðar við daglegt líf til þess 

að eiga möguleika á að lifa sjálfstæðu og virku lífi (NPA miðstöðin, e.d.; Ragnar 

Gunnar Þórhallsson, 2009). Með NPA er ætlað að koma til móts við fatlað fólk 

svo það þurfi ekki að aðlaga sig að þjónustu sem er í boði heldur geti aðlagað 

þjónusta að sínu lífi (Vilborg Jóhannsdóttir o.fl.,2009).  

Notendastýrð persónuleg aðstoð er þjónusta sem er skipulögð af 

notandanum sem stjórnar alveg þeirri aðstoð sem hann telur sig þurfa, meðal 

annars með því að ákveða hver, hvar, hvenær og hvernig aðstoðin er veitt. Auk 

þess miðar Notendastýrð persónuleg aðstoð að því að fatlað fólk njóti 

jafnréttis og taki þátt í samfélaginu. Hugmyndafræðin sem notendastýrð 

persónuleg aðstoð byggir á er sjálfstættu líf og valdefling, en um er að ræða 

yfirfærslu á valdi frá þjónustustofnunum til notendans sem stjórnanda á eigin 

lífi (NPA miðstöðin, e.d.; Ragnar Gunnar Þórhallsson, 2009). Réttur til aðstoðar 

sem þessari á sér stoð í markmiðum Stjórnarskrár Íslands og Samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun (Ragnar Gunnar Þórhallsson, 

2009).  

Fatlað fólk getur meðal annars fengið þjónustu eins og heimaþjónustu 

sveitarfélaga, heimahjúkrun heilsugæslunnar, félagslega liðveislu sveitarfélaga, 

þjónustu á stofnunum, sambýlum og skammtímavistun (hvíldarinnlögn) og 

getur maki fatlaðs einstaklings í vissum tilvikum fengið umönnunarbætur. Þessi 

aðstoð ber öll kostnað sem ríkið og sveitafélögin greiða að auki koma margir 

aðillar að þjónustu við einstaklinginn sem getur reynst flókið að raða saman. 

Þegar notendastýrð persónuleg aðstoð er notuð þá er launakostnaður vegna 

starfsmanns NPA ekki meiri en þegar opinber þjónusta er notuð og það eru 

færri aðilar sem koma að því að aðstoða hvern einstaklingsing. Þjónusta sem 

þessi snýr valdapýramídanum við og setur fatlaðan einstakling efst 

(Notendastýrð persónuleg aðstoð, e.d.-a).  

 

Samantekt á Stuðningurinn heim og NPA 

Bæði úrræðin miða að lausnamiðaðri hugmyndafræði, sem leggur áherslu á að 

virðing sé borin fyrir einstaklingnum. Í Stuðningurinn heim er veitt ráðgjöf og 
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stuðningur við foreldrahlutverkið sem hentar viðkomandi fjölskyldu en það eru 

engar tvær fjölskyldur eins. Þó svo ekki sé minnst sérstaklega á seinfæra 

foreldra þá er ljóst að þessi stuðningur gæti vel hentað þeim, en líklegt er þó 

að þau þyrfti aðstoðina lengur en átta vikur. Notendastýrð persónuleg ráðgjöf 

er ætluð fötluðu fólki til þess að gera því kleift að lifa sem eðlilegasta lífi. 

Aðstoð við uppeldishlutverk gæti vel fallið inn í þessa aðstoð þó svo ekki sé 

sérstaklega minnst á það í lýsingum á aðstoðinni. Úrræðin eru mjög ólík þó svo 

að þau miði bæði að því að styðja og aðstoða einstaklinga. Þá miðar 

stuðningurinn heim að uppeldisaðstoð í skemmri tíma en notendastýrð 

persónuleg aðstoð að aðstoða fatlað fólk í daglegu lífi til lendri tíma.   
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Lokaorð  

Fatlaðir foreldrar eiga að njóta réttarverndar til barneigna samkvæmt 

stjórnarskrá Íslenska lýðveldisins, Mannréttindasáttmála Evrópu og Sáttmála 

sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Það er þó áhyggjuefni að 

greindarskerðing forelda geti verið tilefni til forsjásviptingar eins og fram 

kemur í barnaverndarlögum. Auk þess er enginn skýr lagarammi sem tryggir 

sérstaklega seinfærum foreldrum aðstoð við uppeldi barna sinna. Í 

barnaverndarlögum kemur fram að allir foreldrar eigi rétt á uppeldismiðuðum 

stuðningi. Til þess að tryggja seinfærum foreldrum jafna stöðu á við aðra 

foreldra þarf viðhorfsbreytingu innan samfélagsins. 

Með tilfærslu laga um málefni fatlaðs fólks undir sveitafélögin verður 

spennandi að sjá hvort þjónusta við seinfæra foreldra batni. Vonir standa til að 

með tilfærslunni megi samnýta almenna ráðgjöf og sérráðgjöf sem í boði er hjá 

sveitafélögunum. Stuðningsúrræði sem hægt er að fá hjá Reykjavíkurborg miða 

að samvinnu við foreldra eða forsjáraðila barns, þar sem áhersla er lögð á að 

stuðningurinn falli að þörfum fjölskyldunnar. Einnig væri gaman að vita hvort 

kaflinn um Notendastýrða persónulega aðstoð verði setur í löginn til framtíðar. 

Þó eru engin úrræði í boði sem sérstaklega er ætluð seinfærum foreldrum.  

Þar sem hvorki lög né stuðningsúrræði eru með sérstakan ramma fyrir 

seinfæra foreldra á þessi hópur oft erfitt með að afla sér upplýsinga um rétt 

sinn þar sem félagsþjónustan á það til að bregðast við með því láta barnavernd 

vita af vanrækslu og farið er að vinna í því að taka barn af heimili í stað þess að 

stuðla að stuðningi og fræðslu. Niðurstöður þessa verkefnis leiða í ljós að 

góður, einstaklingsmiðaður stuðningur sem er veittur með virðingu og í 

samvinnu við foreldrana skilar bestum árangri.  

Ljóst er að þörf er á aðstoð sem eru sérstaklega ætluð seinfærum 

foreldrum. Þau úrræði sem ég sé fyrir mér að henti fyrir seinfæra foreldra og 

megi útfæra sérstaklega fyrir þá eru báðar byggðar á lausnamiðaðri 

hugmyndafræði sem leggur áherslu á að virðing sé borin fyrir einstaklingnum. 

Þessi úrræði eru Stuðningurinn heim og Notendastýrð persónuleg ráðgjöf. Eins 

og þessi tvö úrræði eru núna þá er stuðningurinn heim tímabundin ráðgjöf og 
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stuðningur við foreldra en Notendastýrð persónuleg aðstoð er ætluð fötluðu 

fólki til þess að fást við daglegt líf.   
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