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Útdráttur 
Það er mál manna í þjóðfélaginu að neysla fíkniefna meðal ungmenna hafi aukist. Einnig 
hefur sá orðrómur verið á kreiki að á Akureyri hafi neysla fíkniefna meðal unglinga aukist til 
muna og að afbrot því tengdu hafi fylgt í kjölfarið. Forvitnilegt er að vita hverjir það eru sem 
leiðast út í afbrot og af hverju. Hvort  þetta fólk á eitthvað sameiginlegt, og hvað hefur áhrif á 
það að í upphafi leiðist fólk út á þessa braut í lífinu.  
Verkefni þetta fjallar um afbrot ósjálfráða unglinga og það hvernig tekið er á slíkum málum.  
Skoðað er hvernig lögin eru varðandi meðferð slíkra mála, hvaða meðferðarúrræði eru í boði 
fyrir þessa einstaklinga og lítillega fjallað um meðferðarheimili fyrir ungmenni sem staðsett 
eru víða um land.  
Skoðaðar eru kenningar innan afbrotafræðinnar svo og rannsóknir sem gerðar hafa verið 
varðandi þennan málflokk. Í verkefninu er kafli sem fjallar um fíkniefnaneyslu og afbrot 
unglinga á Akureyri. Þar er skoðað hvernig tekið er á þeirra málum, hvort það samræmist 
þeim lögum og reglum sem settar hafa verið um þessi mál og meðferð mála rakin. Tekið er 
viðtal við félagsráðgjafa hjá Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar í þeim tilgangi að varpa ljósi á 
stöðu mála í bænum varðandi fíkniefnineyslu og afbrot unglinga. Skoðað er hvaða hlutverk 
starfsmenn barnaverndarnefndar þar í bæ hafa þegar slík mál koma upp og hvernig meðferð 
slíkra mála er.  
Tekin eru viðtöl við unglingsstúlkur sem dveljast að meðferðarheimilinu Laugalandi í 
Eyjafjarðarsveit og fanga í fangelsinu á Akureyri með langan og mikinn afbrotaferil að baki. 
Tilgangurinn með viðtölunum var m.a. að skoða hvort ástæður þess að þessir einstaklingar 
leiddust út í fíkniefni og afbrot megi á einhvern hátt tengja við þær kenningar og rannsóknir 
sem fjallað er um.    
Heimilda var aflað með hefðbundnum hætti, með því að glugga í bækur, skýrslur, tímarit og 
vefsíður til að fá sem besta mynd af því hvernig staðið er að málum afbrotaunglinga á Íslandi 
og kynnast þeim kenningum sem settar hafa verið fram um afbrotahegðun. 
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Abstract 

It is generally believed that drug use amongst young people has increased in society. Rumour 
also has it that drug use amongst teenagers in Akureyri has escalated and connected 
misdemeanours have followed. It is intriguing to know why these people turn to crime and 
what kind of people they are? Do they have anything in common and does that influence life 
of crime to begin with. 
This project deals with misdemeanours commited by juveniles that have not reached legal age 
and what solutions society has for them. Laws regarding these cases are examined and what 
kind of treatment resources are available for these individuals. Theraputic homes situated 
across the country are discussed remotely. 
Theories in criminology are examined and studies that have been made, concerning this 
subject. In the project there is a chapter on drug use and misdemeanours of teenagers in 
Akureyri. It is traced how these cases are tackled and whether it ties in with the laws and rules 
that have been made about these cases. A social worker in the family department of Akureyri 
is interviewed for the purpose of looking at the status of teenagers’ drug use and related 
crimes in Akureyri. What is the role of the committee of child support when such cases come 
up and how are they treated? 
Teenage girls situated at the theraputic home in Laugaland  in Eyjafjarðarsveit are interviewed 
and also inmates, with a long history of crime, situated in the prison in Akureyri. The purpose 
of these interviews is, among other things, to look at the reasons that these individuals started 
a life of drug use and crimes and whether it can be connected in any way with the discussed 
theories and studies. 
Documentation for this project has been conventional. Books, reports, journals and websites 
have been dipped into, to get a clear picture of how cases of juvenile delinquents in Iceland 
are handled and to get to know the theories made about criminal behaviour. 
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Þakkarorð 
 
Bestu þakkir færi ég þeim sem hvöttu mig og stóðu við hlið mér við gerð þessarar 
ritgerðar. Sérstakar þakkir færi ég viðmælendum mínum að Laugalandi í 
Eyjafjarðarsveit og í fangelsinu á Akureyri fyrir að hafa deilt með mér reynslu 
sinni og sögu. Ég geri mér fulla grein fyrir því að það er ekki auðvelt að opna sig 
fyrir ókunnugri manneskju og tjá henni erfið og sársaukafull kynni af lífinu. Þetta 
voru viðmælendur mínir reiðubúnir að gera fyrir mig til þess að ég gæti sem best 
unnið að þessu verkefni og eiga þau bestu þakkir skildar. Einnig vil ég þakka 
forstöðumanni Laugalands og eiginkonu hans sem voru tilbúin að taka á móti mér 
þrátt fyrir mikið annríki, Gesti Davíðssyni fangaverði á Akureyri sem var boðinn 
og búinn að aðstoða mig og benda mér á efni varðandi afbrot og fangelsismál og 
Ottó Karli Tulinius félagsráðgjafa sem gaf sér tíma til að ræða við mig um stöðu 
mála á Akureyri.  Síðast en ekki síst fær fjölskylda mín bestu þakkir fyrir 
umburðarlyndið síðustu mánuði og sérstaklega á síðustu vikum. Allt þetta fólk 
átti þátt í að gera mér kleift að ljúka þessu verkefni.  
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1. Inngangur 
Allir lenda einhvern tíma í því að gera eitthvað sem brýtur gegn þeim gildum 

og viðmiðum sem ríkja í þjóðfélaginu og jafnvel brýtur í bága við lögin. Það lítur þó 

enginn á krakka sem fikta við að hnupla, eða fólk sem ekur yfir löglegum 

hámarkshraða sem afbrotamenn. Þeir sem aftur á móti brjóta ítrekað af sér og fremja 

alvarlegri glæpi, eins og t.d. ofbeldisverk og fíkniefnabrot, eru þeir sem við lítum á 

sem afbrotamenn. Afbrot hafa löngum valdið heilabrotum og hjá sumum jafnvel 

spennu og eftirvæntingu. Reglulega fáum við fréttir af afbrotum í fjölmiðlum og 

afbrot og sakamál eru vinsælt sjónvarpsefni. Um langan tíma hafa fræðimenn velt því 

fyrir sér hvers vegna fólk fremur afbrot. Margar kenningar hafa í gegnum tíðina orðið 

til, sem reyna að varpa ljósi á það hvers vegna sumir leiðast út á þessa braut en aðrir 

ekki og forvitnilegt er að vita hvað fræðimenn þessara kenninga hafa um þetta að 

segja.  

 Á síðustu árum hefur sú umræða verið áberandi í þjóðfélaginu að neysla 

fíkniefna hafi aukist mikið og að aldur þeirra sem þau nota færist neðar og neðar. 

Meira og grófara ofbeldi hefur orðið meira áberandi auk innbrota og búðarrána. 

Eiturlyfjaneytendur virðast svífast einskis til að ná í verðmæti sem selja má til að 

fjármagna neysluna. Algengt er að þegar fólk þarf að yfirgefa hús sín yfir nótt, eða 

þegar farið er í ferðalag að nágrannar séu fengnir til að fylgjast með húsunum og gera 

lögreglu viðvart ef einhvers grunsamlegs verður vart.  

Af fréttum að dæma eru það að stórum hluta unglingar eða ungt fólk sem 

tilheyrir þeim hópi fólks sem þetta stundar. Því vaknar sú spurning hvernig tekið sé á 

málum ungmenna undir lögræðisaldri sem brjóta af sér. Hvaða lög varða þennan 

málaflokk sérstaklega og hver hefur það hlutverk með höndum að taka á slíkum 

málum þegar þau koma upp og ákveða hvað gera skuli?  Hér á eftir er ætlunin að 

skoða þetta ásamt nokkrum kenningum sem settar hafa verið fram um ástæður þess að 

fólk fremur afbrot. Lítillega er fjallað um rannsóknir sem varða þessi málefni. Tekin 

voru viðtöl við 5 einstaklinga sem lent hafa á þessari braut í lífinu, þ.e. að byrja ungir 

að neyta fíkniefna og brjóta af sér, og það skoðað hvort hugmyndir þeirra um ástæður 

þess séu í samræmi við kenningar sem settar hafa verið fram. Í framhaldi af því er 

ekki úr vegi að athuga hvaða meðferðarúrræði er boðið upp á fyrir unglinga sem lenda 
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á þessari braut og hvaða meðferðarheimili standa þeim opin í dag. Fjallað verður um 

verkefni sem hefur verið í gangi í nokkur ár í Grafarvoginum og hefur þann tilgang að 

beina börnum sem lenda í afbrotum inn á réttar brautir.  

Ákveðið var að nota Akureyri sérstaklega sem viðfangsefni og skoða hvernig 

þessum málum er háttað þar. Kannað er hvernig Akureyringar standa sig í þessum 

málum, hvaða ferli fer  í gang þegar unglingar brjóta af sér og hvernig 

hlutverkaskipan er í því ferli. Einnig er kannað hvað til er í þeim tíðu sögusögnum að 

á Akureyri sé fíkniefnaneysla mikil og að þar þrífist ýmislegt misjafnt sem hingað til 

hefur einungis verið talið geta gerst í Reykjavík. Akureyringar hafa gjarnan séð bæinn 

sinn með „rósrauðum bjarma“ og ekki viljað trúa að þar gætu mjög slæmir hlutir 

viðgengist. Af sögusögnum og fréttaflutningi síðustu vikna að dæma er þó orðin 

ástæða til að bæjarbúar fari að opna augun og líta málin raunsærri augum.  
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2. Alþjóðlegar kenningar og rannsóknir 
2.1 Líffræðileg sjónarhorn á glæpi.   

Í mörgum rannsóknum hefur verið sýnt fram á að greindarvísitala fanga er að 

meðaltali 8-10 stigum fyrir neðan meðaltal (Paternoster og Bachman, 2001). Sumir 

vilja meina að það sé vegna þess að þeir sem eru „heimskari“ séu oftar gripnir, en þeir 

sem betur eru gefnir sé sjaldnar komið á bak við lás og slá. Hins vegar hefur hið 

gagnstæða sýnt sig þegar glæpamenn sem aldrei hafa náðst hafa gefið sig fram. 

Samkvæmt Hirschi og Hindelang (1977) hafa rannsóknir sýnt að þeir glæpamenn sem 

gefa sig fram hafa svipaða greindarvísitölu og þeir sem nást óviljugir. Þrátt fyrir að 

viðurkennt sé að samband sé milli greindarvístölu og glæpa eru menn ekki sammála 

um hvernig það tengist (Hirschi og Hindelang, 1977).   

Gordon (1976) heldur því fram að lág greindarvísitala eigi sér félagsfræðilegar 

rætur. Foreldrar með lítið gáfnafar eigi erfiðara með að ala upp börn sín, sem leitt 

getur til þess að börnin leiðist út á misjafnar brautir í lífinu. Kohlberg (1976) kom 

með þá kenningu að fólk með lága greindarvísitölu leiðist út í glæpi af því að lítið 

gáfnafar leiði af sér lélegri siðferðisvitund. Fólk eigi erfitt með að greina rétt frá röngu. 

Enn aðrir halda því fram að erfðafræðilegir þættir eigi þátt í því að fólk leiðist út 

afbrot (Gordon, 1976; Kohlberg, 1976).  

Rannsóknir varðandi tengsl erfða og afbrotahneigðar frá 8. áratugnum sýndu 

að sum frávik, aðallega varðandi geðheilsu, ættu orsök í hormónaframleiðslu eða 

litningum, þótt ekki hafi verið hægt að tengja nein persónuleikafrávik við erfðir. Nýrri 

rannsóknir á börnum afbrotamanna sem hafa verið ættleidd af fólki sem ekki eru 

glæpamenn, hafa sýnt að þau leiðast frekar út á braut glæpa og afbrota heldur en 

önnur börn kjörforeldranna. Þetta þykir styrkja þá kenningu að glæpahneigð erfist en 

ekki er að fullu ljóst á hvað hátt það gerist (Paternoster og Bachman, 2001; Robertson, 

1977).  

Hafa skal í huga að enginn vísindamaður heldur því fram að til sé sérstakt 

glæpagen sem erfist og veldur glæpahneigð. Það sem erfist er ekki tilhneiging til 

ákveðinnar hegðunar, heldur það hvernig einstaklingurinn bregst við síendurteknu 

félagslegu áreiti. Segja má að það sé samspil margra þátta sem gerir það að verkum að 

hegðun manna verði á þá leið, að líklegra sé að þeir leiðist út í glæpi.  Anthony 

Giddens (1989) segir vel mögulegt að erfðir hafi einhver áhrif varðandi glæpahneigð 

en þó aðeins óbeint. Sumir gætu erft skapferliseinkenni sem gera þá uppstökkari eða 

 



Afbrot unglinga 5

árásargjarnari en aðra. Það gæti svo haft áhrif á að þeir fremdu ofbeldisglæpi 

(Paternoster og Bachman, 2001; Giddens, 1989). 

Annar þáttur sem áður fyrr var talinn tengjast glæpahneigð og þá sérstaklega 

ofbeldisglæpum, er það að afbrotamenn af karlkyni bæru með sér auka Y litning sem 

væri tilkominn vegna galla eða stökkbreytingar (Paternoster og Bachman, 2001). 

Þessi aukalitningur var sagður valda „ofurkarlmennskueinkennum“ eins og 

tilhneigingu til ofbeldis og yfirgangs. Seinni tíma rannsóknir hafa þó ekki stutt þetta 

og hafa m.a. sýnt að karlmenn sem bera þennan aukalitning hneigist frekar til 

auðgunarbrota (Paternoster og Bachman, 2001; Wallace & Wallace, 1985).  

Rannsóknir á boðefnamisræmi í heilanum hafa leitt í ljós áhugaverða hluti. 

Raine (1993) skýrði frá því að þeir sem sýna andfélagslega eða ofbeldisfulla hegðun 

hefðu minna magn serotonins en aðrir. Ef boðefni hafa áhrif á hegðun mætti breyta 

henni með því að auka eða minnka magn ýmissa boðefna með lyfjagjöf. Tilraunir til 

þess hafa sýnt takmarkaðan árangur.  Fram hefur komið að aukið magn serotonins dró 

úr árásargirni, en aukið magn norepinephrine og dópamíns virtist auka hana. Annað 

efni sem virðist hafa áhrif á glæpahneigð og þá sérstaklega ofbeldisglæpi, er 

karlhormónið testosterón. Álitið var að mikið magn af því gæti valdið ofbeldishneigð 

eða andfélagslegri hegðun. Rannsóknir á dýrum hafa leitt í ljós að testosterón veldur 

meiri árásargirni og hafa sumar rannsóknir á mannfólki stutt þær niðurstöður á meðan 

aðrar gera það ekki (Paternoster  og Bachman, 2001; Raine, 1993).  

Sett hefur verið fram kenning sem óbeint tengir þátt testosterónmagns við 

glæpahneigð hjá fullorðnum (Paternoster og Bachman, 2001). Til að sýna fram á þetta 

voru settar fram tvær tilgátur: 

1. Að hátt testosterónmagn sýnir fram á meiri tilhneigingu til andfélagslegrar 

hegðunar á barnsaldri sem fylgir viðkomandi út ævina (Paternoster og Bachman, 

2001).   

2. Hátt testosteronmagn veldur því að einstaklingur á erfitt með að mynda og viðhalda 

hefðbundnum félagslegum tengslum við aðra. Hann myndar veikari tengsl en aðrir. 

Þetta hefur einnig verið skoðað innan sálfræðinnar og rannsóknir þar hafa bent til þess 

að aukið magn testosteróns geti ýtt undir hegðun sem þegar er til staðar, en ekki að 

það beinlínis valdi hegðuninni (Paternoster og Bachman 2001, Rosenzweig, 

Breddlove og Watson, 2005).  

Sumir fræðimenn halda því fram að afbrot megi rekja til heilaskemmda og þá 

líklega skemmda í vinstra heilahveli þar sem vinnsla málskilnings fer fram. 
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Skemmdin geti verið tilkomin vegna erfiðleika í fæðingu viðkomandi, ofbeldis í æsku 

eða vegna slyss. Þetta hefur þó ekki hefur tekist að sanna (Paternoster og Bachman, 

2001). 

Allt eru þetta áhugaverðar tilgátur um það hvað veldur því að menn hneigist til 

glæpahegðunar, en þess eðlis að erfitt er að sanna þær. Börn foreldra með lítið 

gáfnafar leiðast kannski ekki út í glæpi vegna þess að foreldrarnir ólu þau illa upp 

vegna „heimsku“. Ef maður gefur sér það að eitthvað sé til í kenningu Kohlbergs 

varðandi gáfnafar og siðferðisvitund þá getur bæði komið til að börn foreldra með 

lítið gáfnafar erfi á líffræðilegan hátt gáfnafar foreldra sinna, eða að um sé að ræða 

félagslega þætti. Þá gætu ástæður þess að barn leiðist út í afbrot verið vegna þess að 

siðferðisvitund foreldranna er léleg vegna gáfnafars þeirra og barnið elst upp við 

siðferðisgildi sem ekki eru almennt viðurkennd. Foreldrarnir eigi erfitt með að greina 

rétt frá röngu og því eðlilegt að barnið lendi einnig í erfiðleikum með það.  

Ekki er ólíklegt að þær niðurstöður Raine varðandi tengsl serotoninmagns og 

ofbeldis og andfélagslegrar hegðunar eigi við rök að styðjast. Serotonin er boðefni 

sem einnig tengist þunglyndi, en skortur á því er talið valda því að fólk verður 

þunglynt, en einnig er talið að þunglyndi geti erfst. Ekki hefur þó tekist að sanna að 

skortur á serotonin geti gengið í erfðir eða hvort um er að ræða félagslegan þátt þar 

sem barn sem elst upp hjá þunglyndu foreldri sé líklegra til að sýna sömu einkenni 

(Alloy, Riskind og Manos, 2005).   

2.2 Kenningar um sjálfsstjórn og glæpi 
Kjarni kenningar um sjálfsstjórn og glæpi liggur í því að allir vegi og meti 

afleiðingar gjörða sinna en öllum finnist afbrot á einhvern hátt freistandi. Það að 

ímynda sér útskúfun frá fjölskyldu og vinum er flestum næg ástæða til að láta ekki 

undan freistingum. Þannig eru það þeir sem hafa minnstu að tapa sem eru líklegir til 

að fremja glæp (Macionis & Plummer, 1997).  

Durkheim (tilv. í Paternoster og Bachman, 2001) sagði eitt einkenni þess að 

vera mennskur væri að hafa langanir. Hundur borðar og drekkur þar til hann er mettur 

því ef hann borðar meira ælir hann sennilega í stað þess að fá aukna fullnægju. 

Mennirnir hins vegar vilja alltaf meira og meira. Auk frumþarfa eins og matar, 

drykkjar og kynlífs hafa menn annars konar langanir. Þeim nægir ekki bara einfalt 

skýli, heldur vilja þeir stærra og stærra hús, betri bíla, dýrar máltíðir, félagslega 

virðingu, meiri peningavöld og aðgang að fallegu fólki með kynferðislegt aðdráttarafl. 
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Vegna þessara langana hafa menn ekki neinar náttúrulegar hömlur á girnd sinni. Sama 

hversu mikið þeir eignast, þá langar alltaf í meira. Þar sem engin líffræðileg takmörk 

eru til staðar verða einu takmarkanirnar að koma frá samfélaginu (Paternoster og 

Bachman, 2001). 

Reiss (1951, tilv. í Paternoster og Bachman, 2001) segir að það sé spurning 

um sjálfsstjórn hvort menn leiðist út í glæpi og mesti áhrifavaldurinn sé fjölskyldan ef 

hún  sinnir því hlutverki að fullnægja efnahagslegum og tilfinningalegum þörfum 

barnsins. Börn sem eru tengd ábyrgum foreldrum sterkari böndum séu ólíklegri til að 

leiðast út í glæpsamlega hegðun. Sterk tengsl foreldra við börn feli í sér náið eftirlit og 

stjórn á gjörðum barnsins og strangan og stöðugan aga í uppeldinu. Þá komi líka inn 

nánasta samfélag og nágrannar sem hafi hlutverki að gegna auk skóla barnsins, en 

sterk tengsl barnsins við skólann skipta miklu máli í því að kenna börnum sjálfsstjórn.  

Ef samfélagið er stöðugt og lítið um breytingar á íbúum er líklegra að það gefi af sér 

heiðvirða þjóðfélagsþegna heldur en þau samfélög þar sem óstöðugleiki ríkir. Þau 

börn sem ekki eru tilfinningalega bundin og virk í fjölskyldum og skólum eða búa í 

samfélagi sem fólk er stöðugt að flytja úr og í, eru líklegri til að brjóta reglur en þau 

sem alast upp við stöðugleika og góð tilfinningaleg bönd við samfélagið (Paternoster 

og Bachman, 2001). 

 Samkvæmt Gottfredson og Hirschi (1990) er aðeins ein tegund sjálfsstjórnar. 

Sjálfsstjórn er það sem einstaklingur hefur til að standa á móti fljótlegri og auðveldri 

leið til að öðlast eitthvað. Þeir sem hafa lélega sjálfsstjórn eigi erfiðara með að 

standast freistingar glæpa til að fullnægja þörfum sínum. Þeir sem hafa lélega 

sjálfsstjórn eru oft fljótfærir, skammsýnir og gjarnir á að taka áhættu og eru þar af 

leiðandi líklegri til að sýna glæpsamlega hegðun.  Sjálfsstjórn myndast snemma á 

lífsleiðinni, er afleiðing góðs uppeldis og þegar hún hefur myndast er hún tiltölulega 

stöðug ævina á enda. Sjálfsstjórn er þó ekki eini þátturinn sem kemur við sögu í 

tengslum við glæpahneigð. Tækifærin til að fremja glæpi verða að vera til staðar 

(Gottfredson og Hirschi, 1990; Pontell, 2005).  

2.3 Félagsnámskenning Akers og Burgess 
Kenning þessi byggir á þeirri hugmynd atferlisfræðinnar að öll hegðun sé lærð 

og að afleiðingin hafi áhrif á hegðunina. Gjörðir sem fela í sér umbun séu líklegar til 

að endurtaka sig en gjörðir sem leiða af sér sársauka eða refsingu séu líklegri til að 

gera það ekki (Paternoster og Bachman, 2001). Samkvæmt félagsnámskenningu þeirra 
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Akers og Burgess er hætta á að þeir sem leiðast til glæpsamlegrar hegðunar umgangist 

aðra sem lifa í glæpsamlegu umhverfi, til dæmis sé fólk líklegra til að neyta fíkniefna 

ef það umgengst aðra einstaklinga sem gera það, heldur en ef það umgengst fólk sem 

ekki neytir fíkniefna. Þeir sem umgangast einstaklinga sem lifa vafasömu líferni hafa í 

þeim fyrirmyndir sem þeir eru líklegir til að fylgja, þar sem lífsviðhorf þeirra mótast 

af fyrirmyndunum. Fólk lærir t.d. fljótt af eiturlyfjaneytendum hvernig nálgast má 

eiturlyf á á einfaldan og áhættulausan hátt. Það lærir hvernig á að nota þau, að það sé 

hægt að lifa „eðlilegu“ lífi þrátt fyrir langtímaneyslu og jafnvel lærir þau rök að þau 

séu ekki hættulegri en t.d. áfengi  (Paternoster og Bachman, 2001). 

Hætta er á að unglingar leiðist til slíks lífernis vegna þess að ánægjan og 

spennan sem því fylgir sé meiri en afleiðingarnar geta orðið. Ekki einungis ánetjast 

þeir þessu líferni heldur verður lífið án eiturlyfja grátt og tilbreytingarlaust. Akers og 

Burgess (1966, tilv. í Paternoster og Bachman) settu fram kenningu í sjö þrepum um 

það hvernig glæpsamleg hegðun lærist. Seinna þróaði og einfaldaði Aker kenninguna 

og setti hana upp með fjórum meginþáttum: 

1. Mismunandi tenging. Þeir hópar sem einstaklingurinn er í tengslum við skapa 

umhverfið sem móta hann félagslega. Af þeim lærir hann þau viðmið sem 

hann notar til félagslegra skilgreininga en hóparnir eru líka fyrirmyndir sem 

hann líkir eftir. Þaðan sækir hann sína styrkingu sem getur leitt til glæpa eða 

óhefðbundinnar hegðunar. Mikilvægastir þessara hópa eru fjölskylda og vinir 

þótt aðrir geti haft áhrif, eins og t.d. nágrannar, skóli og lögregla. Einnig geta 

fleiri þættir komið inn eins og fjölmiðlar sem eru uppspretta viðmiða og 

fyrirmynda. Þeir þættir sem hafa mest áhrif eru þeir sem koma til snemma á 

mótunarskeiðinu, vara lengur, gerast oftar og tengjast þeim sem standa 

einstaklingnum næstir  (Paternoster og Bachman, 2001).  

2. Skilgreining. Þarna er átt við túlkun eða viðhorf unglings til ákveðinnar 

hegðunar.  Líklegt er að einstaklingur skilgreini hegðun sína og annarra af 

viðmiðum þeirra sem í kringum hann eru og hann velur sem fyrirmyndir í 

uppvextinum. Þetta geta t.d. verið fjölskyldan, vinir og skólafélagar. 

Skilgreiningar þeirra á réttu og röngu, hvað að þeirra mati er eftirsóknarverð 

hegðun og hvað ekki mótar lífsviðhorf þeirra sem eru að þroskast. Einhverjum 

getur þótt rangt að stela en allt í lagi að reykja hass meðan öðrum finnst hvort 

tveggja jafn slæmt. Ef fyrirmyndin notar mikið réttlætingar eins og t.d. „hann 

átti þetta skilið“, „þau hafa alveg efni á þessu“ eða „ég var fullur og missti 
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stjórn á mér“ og varpar þannig frá sér ábyrgð af gjörðum sínum, er ekki líklegt 

að sá sem mótar sín viðhorf eftir slíkri fyrirmynd, rækti með sér ríka 

ábyrgðarkennd eða virðingu fyrir lögunum (Paternoster og Bachman, 2001).  

3. Mismunandi styrking. Hér er átt við jafnvægið milli góðra eða slæmra 

afleiðinga hegðunar. Öll hegðun hefur afleiðingar, jákvæðar eða neikvæðar. 

Gjörðir einstaklings ákvarðast mikið af því hvernig líðan þær skapa, þ.e. hvort 

einstaklingnum líður vel með það sem hann gerir, hvort hann hefur efnislegan 

eða andlegan ágóða af hegðuninni eða hvort umhverfið umbunar honum eða 

refsar fyrir þessar gjörðir með jákvæðum eða neikvæðum styrkingum. 

Líkurnar á að ákveðin hegðun endurtaki sig fer eftir þessum viðbrögðum. Ef 

hegðun er verðlaunuð er líklegra að hún endurtaki sig heldur en ef hún veldur 

vanlíðan, refsingu eða neikvæðum viðbrögðum umhverfisins.  Eftir því sem 

styrking á sér oftar stað, því líklegra er að hegðunin sem tengist henni 

endurtaki sig eða öfugt. Styrkingar geta verið margs konar, t.d. bein styrking 

þar sem líkamleg refsing eða óþægileg afleiðing er tengd ákveðinni hegðun, 

eða óbein þar sem umbun eða þægileg afleiðing er tekin í burtu (Paternoster og 

Bachman, 2001).   

Styrkingar eru ekki allar félagslegar. Til dæmis geta þau líkamlegu eða 

andlegu áhrif sem áfengisneysla hefur verið jákvæð eða neikvæð styrking. Það 

fer eftir áhrifunum og áður lærðum viðhorfum. Þrátt fyrir það eru flestar 

styrkingar félagslegar. Þær lærast af því hvernig umhverfið bregst við hegðun 

einstaklings með orðum og viðbrögðum og með því að fylgjast með hegðun 

annarra og viðbrögðum við henni. Hugtakið um félagslega styrkingu felst ekki 

bara í viðbrögðum annarra. Það getur falist í hugsanlegum ágóða eða von um 

upphafningu innan samfélags eða ákveðinna hópa í samfélaginu. Félagsleg 

umbun þarf ekki að vera efnisleg heldur getur hún falist í einhverju mjög 

táknrænu eins og t.d. uppfyllingu hugmyndafræðilegra eða trúarlegra 

ávinninga. Hið sama á við um refsingu. Hún getur m.a. falist í álitshnekkjum 

og virðingarmissi innan ákveðins hóps (Paternoster og Bachman, 2001).  

4. Eftirlíking. Hér er átt við það hvernig unglingar gera það sem fyrir þeim er haft. 

Það að fylgjast með og sjá viðbrögð við hegðun annarra hefur áhrif á hvort 

einstaklingur vill endurtaka eða taka þátt í slíkri hegðun sjálfur. Slík hegðun 

getur birst einstaklingnum í samfélaginu eða í fjölmiðlum, t.d. í bíómyndum 

eða fréttum í sjónvarpi, og getur haft í för með sér jákvæð eða neikvæð áhrif. 
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Eftirlíking hefur meiri áhrif á það hvort einstaklingur framkvæmir ákveðna 

hegðun í fyrsta skipti heldur en ákveðið hegðunarmynstur sem þegar er til 

(Paternoster og Bachman, 2001).  

Þessar kenningar Akers hafa haft víðtæk áhrif og á þeim hafa margar 

meðferðir verið byggðar, sem miða að því að koma unglingum sem leiðst hafa út í 

afbrot og/eða fíkniefnaneyslu á beinu brautina aftur (Paternoster og Bachman, 2001). 

2.4 Kenning Hirschi’s um félagslegt taumhald  

Samkvæmt Hirschi er spurningin ekki sú af hverju glæpamenn fremja glæpi, 

heldur af hverju hinir gera það ekki. Mörg gögn bentu til þess að þeir sem ekki fremja 

glæpi myndu gera það ef þeir þyrðu (Paternoster og Bachman, 2001).  

Kenning Hirschi’s (1969, tilv. í Alston, Harley og Lenhoff, 1995) um 

félagslegt taumhald byggir á því að einstaklingur hneigist til afbrota þegar félagsleg 

tenging hans við samfélagið er veik. Þar sem glæpir geti uppfyllt langanir okkar á 

fljótlegri hátt en aðrar leiðir sé mjög auðvelt að útskýra glæpi og við verðum að finna 

okkur eitthvað sem hindrar okkur í að fremja þá. Þetta félagslega taumhald telur hann 

vera myndað af fjórum þáttum:   

1. Tengsl. Vísar til tengsla milli einstaklings og samfélags. Samkvæmt Hirschi eru 

einstaklingar sem eru í sterkum tengslum við aðra síður líklegir til að brjóta gegn 

félagslegum viðmiðum. Þeir sem eru í veikum tengslum við aðra taka síður tillit til 

óska og þarfa annarra og því líklegri til að víkja frá reglum samfélagsins. Þeir sem eru 

í góðum tengslum við fjölskyldu, vini eða stofnanir samfélagsins eru ólíklegri til að 

leiðast út í hegðun sem stofnar þeim tengslum í hættu. Þeir vilja ekki særa eða valda 

vonbrigðum  (Alston, Harley og Lenhoff, 1995).   

2. Skuldbinding. Vísar til þess sem einstaklingur hefur lagt í félagsleg störf og 

stofnanir. Hirschi byggir á því að það sé samband milli þess hversu mikil 

skuldbinding einstaklings við samfélagið sé og líkum á því að hann leiðist út í afbrot. 

Sá sem hefur lagt mikinn tíma og vinnu í að lifa eftir hefðbundnum væntingum 

samfélagsins í sambandi við nám og starf, sé ólíklegri til að hneigjast til frávika heldur 

en sá sem ekki hefur gert það. Sá sem lagt hefur mikið á sig og hefur bundist 

samfélaginu hafi mun meiru að tapa heldur en þeir sem lítið eða ekkert hafa lagt á sig 

til að falla inn í samfélagið (Alston, Harley og Lenhoff, 1995).   

3. Virkni. Hirschi segir að því meiri tími sem lagður er í félagsstörf því minni tími sé 

til að sinna afbrigðilegri hegðun. Fólk sem er í fullri vinnu hefur minni tíma og færri 
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tækifæri til að sinna afbrotum en þeir sem meiri tíma hafa til að láta sér leiðast. Þeir 

fylla þá upp í tímann með vafasamri hegðun. Sú virkni sem fylgir því að vera foreldri 

og sinna starfsferli byggir upp sterkari ábyrgðartilfinningu og aga sem líklega verður 

til þess að auðveldara er fyrir fólk að standast freistingar um fljótfengna uppfyllingu 

langanna sinna (Alston, Harley og Lenhoff, 1995).   

 4. Trú. Vísar til þess að einstaklingur trúi á siðferðilegt réttmæti samfélagslegra 

viðmiða og reglna. Sá sem hefur sterkari trú á siðferðileg viðmið er ólíklegri til að 

brjóta gegn þeim. Þeir sem vefengja þetta réttmæti séu ólíklegri til að fara eftir þeim 

(Alston, Harley og Lenhoff, 1995).   

 Hirschi (tilv. í Costello og Vowell, 1999) segir þessa fjóra grunnþætti geta haft 

áhrif á það hvort einstaklingur hneigist til afbrotahegðunar, hver í sínu lagi, en því 

nánar sem einstaklingur tengist einhverjum þessara þátta, því líklegri sé hann til að 

tengjast samfélaginu á öðrum sviðum líka (Costello og Vowell, 1999).  

  

2.5 Rannsóknir 
Í íslenskri rannsókn sem gerð var árið 1995 kemur fram að unglingar sem beita 

ofbeldi séu ekki einungis líklegri til að fremja afbrot og neyta vímuefna, heldur séu 

þeir einnig líklegri til að verða fórnarlömb ofbeldis heldur en þeir sem ekki beita 

ofbeldi (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 1995). Þetta eru samskonar 

niðurstöður og komið hafa út úr erlendum rannsóknum. Í rannsókn þessari voru 

spurningalistar lagðir fyrir alla nemendur 10. bekkjar í grunnskólum landsins árið 

1995. Niðurstöður hennar sýna einnig að sé unglingur í litlum tengslum við foreldra 

sína auki það líkur á ofbeldis - og afbrotahegðun. Sé unglingur hins vegar í sterkum 

tengslum við foreldra er hann líklegri til að velja sér vini sem ekki stunda 

áhættuhegðun. Ef vinahópurinn er þess eðlis að þar sé fíkniefnaneysla viðhöfð og 

ofbeldishegðun algeng, er unglingur líklegri til að viðhafa slíka hegðun (Jón Gunnar 

Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 1995). Þetta styður félagsnámskenningu Akers og 

Burgess frá árinu 1966 um það að þeir sem umgangast einstaklinga sem lifa í 

glæpsamlegu umhverfi séu líklegir til að leiðast til glæpsamlegrar hegðunar.   

Þeir sem fremja fíkniefnabrot eru í mörgum tilfellum án atvinnu og koma úr 

ófaglærðri verkalýðsstétt (Helgi Gunnlaugsson, 2000). Þessu til stuðnings má nefna 

að árið 1990 voru 40% þeirra sem handteknir voru fyrir slík brot án atvinnu þrátt fyrir 

að atvinnuleysi væri með minna móti í landinu á þeim tíma. Auk þess tilheyrði stór 
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hluti þessa hóps ófaglærðri verkalýðsstétt.  Því má segja að fíkniefnaneysla sé 

algengari meðal jaðarhópa samfélagsins og hjá þeim sem á einhvern hátt eiga undir 

högg að sækja (Helgi Gunnlaugsson, 2000). Spurningin er þó hvort sé orsökin og 

hvort afleiðingin, þ.e. hvort kemur á undan, fíkniefnaneyslan eða atvinnuleysið.  

Rannsóknir hafa bent til að þar sem félagsleg kjör eru hvað lökust er 

fíkniefnavandi mestur og því sé fíkniefnamisnotkun oft til komin af félagslegum 

vanda, en þá er algengt að önnur afbrot komi einnig til. Almennt er talið að afbrot 

megi rekja til misnotkunar fíkniefna og því óhætt að segja að þau séu aðalástæða þess 

að fólk leiðist út í afbrot, en algengustu lögbrot á Íslandi tengjast vímuefnum (Helgi 

Gunnlaugsson, 2000).  

Samkvæmt íslenskum og erlendum rannsóknum getur neysla fíkniefna leitt til 

ofbeldis. Unglingar verða oft árásargjarnari undir áhrifum fíkniefna og þau eiga 

erfiðara með að forðast aðstæður sem geta verið þeim hættulegar. Af þessu leiðir að 

komi til ágreinings milli unglinga, eru þau ekki fær um að greiða úr honum án þess að 

ofbeldi komi til. Unglingar sem neyta fíkniefna lifa í ákveðnu samfélagi og inn í þetta 

samfélag eiga fullorðnir ekki aðgang. Unglingarnir eru að segja má sínir eigin herrar 

og þar gilda þeirra reglur. Þegar enginn fullorðinn er til staðar til að leiðbeina þeim 

eða verja þau verða þau að treysta á sig sjálf og hópinn þegar upp koma misklíðarefni 

og til þess að leysa málin er oft gripið til ofbeldis, sem í mörgum tilfellum er eina 

leiðin sem unglingar þekkja til að greiða úr ágreiningi (Þóroddur Bjarnason, o.fl., 

2000).  

Rannsóknir hafa sýnt að lífsstíll getur haft áhrif á það hvort unglingar byrji að 

neyta fíkniefna. Unglingar sem stunda íþróttir eða aðrar tómstundir sem fullorðinn og 

ábyrgur aðili hefur umsjón með eru ólíklegri til að neyta fíkniefna. Unglingar sem 

stunda partý reglulega, eru ekki í íþróttum og stunda tómstundir sem lítið eða ekkert 

eftirlit er með eru líklegri til að neyta fíkniefna (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998).  

Margir einblína á hinn félagslega þátt þegar leitað er ástæðna fyrir því að 

unglingar byrji að neyta fíkniefna og fremja afbrot. Í rannsókn sem gerð var hér á 

landi kemur í ljós fylgni milli menntunar foreldra og neyslu vímuefna. Eftir því sem 

foreldrar hafa hlotið minni menntun eru unglingar líklegri til að neyta vímuefna. 

Einnig kemur í ljós fylgni á milli vímuefnaneyslu og þess að búa hjá báðum eða öðru 

foreldri, þannig að þeir sem búa aðeins hjá öðru foreldri eru líklegri til að neyta 

vímuefna en þeir sem búa hjá báðum foreldrum (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). 
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Tengsl unglinga við foreldra er veigamikill þáttur í lífi þeirra og getur skipt 

sköpum fyrir þá þegar að því kemur að velja eða hafna ef þeim eru boðin fíkniefni. 

Unglingar sem eru í góðum tengslum við foreldra sína og eyða með þeim tíma 

reglulega eru líklegri til að hafa sjálfstæði og þor til að segja „nei“ ef þeim eru boðin 

fíkniefni. Stuðningur foreldra er einnig mikilvægur í þessu sambandi sem og það að 

þeir fylgist með unglingnum, hvar hann er og með hverjum. Unglingar sem eiga slíka 

foreldra eru líka síður líklegir til að velja sér „óæskilega“ vini. Unglingar sem ekki er í 

góðum tengslum við foreldra og fá frá þeim lítinn stuðning eru líklegri til að neyta 

fíkniefna og einnig til þess að beita ofbeldi. Þetta er líkt því sem Gottfredsson og 

Hircschi hafa haldið fram, en að þeirra mati eru það foreldrar sem ala upp 

afbrotaunglinga með því að sýna þeim ekki næga athygli og umhyggju og fylgjast 

ekki með hegðun þeirra. Þeir horfast ekki í augu við það ef barn þeirra brýtur af sér og 

bregðast ekki við þegar barnið gerir eitthvað rangt (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998; 

Goode, 2005).  

Að sögn Patterson (1998, tilv. í Alloy, Riskind og Manos, 2005) leiðir 

andfélagsleg hegðun oft til afbrota, og þá sérstaklega ef börn sem þjást af þessari 

röskun fá ekki mikinn stuðning úr umhverfinu. Möguleikarnir til að læra félagslega 

hegðun dvína þá og sú andfélagslega nær yfirhöndinni. Þessi hegðun getur haft ýmsar 

breytingarmyndir á mismunandi aldri. Barn sem bítur og slær þegar það er fjögurra 

ára getur verið byrjað á búðarhnupli þegar það er tíu ára, stærri þjófnuðum sextán ára 

og að ræna fólk um tvítugt. Þessi hegðun á sér stað við hinar ýmu aðstæður s.s. heima 

við, í skóla, vinnu og á almannafæri (Alloy, Riskind og Manos, 2005). Á barnsaldri er 

þessum einstaklingum sama um réttindi annarra. Frekar en að gefa eftir fyrir 

einhverjum rífast þau, hóta, svíkja og stela. Þau leiðast stundum út í gáleysislega 

hegðun eins og að kveikja í eða stökkva fram af þökum. Þau eru grimm og koma illa 

fram við aðra. Þegar þau eldast gangast þau á snið við meiriháttar félagsleg viðmið og 

eru þá líkleg til að fremja ofbeldisfullar árásir og nauðganir (Alloy, Riskind og Manos, 

2005). Í sænskri langtímarannsókn (Magnusson,1987 & Magnusson & Bergman,1990) 

á 10-13 ára drengjum kom fram að þeir drengir sem sýndu merki um ofvirkni og 

árásargirni voru líklegri til að fremja afbrot seinna meir (Gerrig & Zimbardo, 2002). 
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3. Íslenska kerfið 
3.1 Lög og reglur er varða unga afbrotamenn 

Samkvæmt lögum ber foreldrum skylda til að haga uppeldi barna sinna með 

það í huga að velferð þeirra sé höfð að leiðarljósi. Ef barn þeirra lendir á villigötum og 

stofnar velferð sinni í hættu með t.d. notkun eiturlyfja ber foreldrum að grípa inn í og 

hjálpa barninu til betri vegar. Ef foreldrar eru ekki færir um að veita barninu þann 

stuðning sem þörf er á, geta þeir leitað aðstoðar hjá t.d. barnaverndarnefnd eða 

meðferðarstofnunum. Þegar talað er um börn er átt við einstaklinga sem ekki hafa náð 

18 ára aldri (Benedikt Bogason o.fl., 1999).   

Fái barnaverndarnefnd upplýsingar um barn sem stefnir framtíð sinni í voða 

með óæskilegri hegðun eða vímuefnaneyslu er það hlutverk hennar að grípa strax inn í. 

Nefndin aflar þá upplýsinga um barnið og hagi þess og gerð er áætlun um hvernig 

tekið skal á málinu og aðstoða barnið. Það er  gert með viðtölum við barnið og 

foreldra þess eða forráðmenn, ráðgjöf og stuðningi við barnið. Í sumum tilfellum 

dugir það ekki til og kemur þá til greina að vista barnið á meðferðarstofnun eða senda 

það til greiningar á viðeigandi stofnun. Sé barn farið að brjóta af sér er það í höndum 

barnaverndarnefndar að grípa til aðgerða. Hafi barn hins vegar náð sakhæfisaldri, sem 

er 15 ár hér á landi (samkv. 14.gr. alm. hegningarlaga), kemur til sakfelling og dómur 

sem venjulega er skilorðsbundinn. Þó má í lögum finna ákvæði um sérreglur sem 

varða það að tekið sé tillit til ungs aldurs sakbornings. Þá hefur aldur hans áhrif við 

ákvörðun refsingar en auk þess er heimild til að falla frá saksókn eða fresta ákvörðun 

og fullnustu refsingar. Þetta er gert með það markmið í huga að halda börnum utan 

fangelsa (Benedikt Bogason o.fl., 1999).   

Þegar lögreglan hefur afskipti af barni vegna refsiverðra verknaða ber henni skylda til 

að tilkynna það til barnaverndarnefndar. Nefndinni er heimilt að senda fulltrúa þaðan 

til að vera viðstaddur skýrslutöku hjá barninu og ber nefndinni að tilkynna um málið 

til forráðamanna barnsins sem einnig er heimilt að vera viðstaddir skýrslutöku. Sé 

skýrsla tekin af barni fyrir dómi er barnaverndarnefnd og forráðamönnum einnig 

heimilt að vera viðstödd. Hafi sakborningur ekki náð 18 ára aldri ber dómara að láta 

þinghald fara fram fyrir luktum dyrum. Sé um smávægilegt brot að ræða eða ef 

sakborningur er ósakhæfur, t.d. vegna aldurs, er heimilt að fella niður saksókn 

(Benedikt Bogason o.fl., 1999).  
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 Í málum ungra afbrotamanna er algengt að ákæru refsingar sé frestað um 

tiltekinn tíma, og kallast slíkt „skilorðsbundnir dómar“.  Sakborningi er þá skylt að 

láta Fangelsismálastofnum ríkisins vita af sér með reglulegu millibili. Brjóti aðilinn af 

sér á þessum tiltekna tíma getur komið til fullnustu refsingar. Þessir dómar eru einnig 

algengir þegar um alvarlega glæpi er að ræða, eins og t.d. manndráp. Lengd 

skilorðsbundinna dóma eru frá einu og upp í fimm ár, en algengast er að þeir séu 2-3 

ár. Ef einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri brýtur af sér má samkvæmt lögum 

færa refsingu sem ákvæði eru um í lögum niður úr lágmarki og ekki er heimilt að 

dæma einstakling í meira en átta ára fangelsi fyrir brot sem framin eru á þessum aldri.  

Hér á landi er ekki rekið sérstakt fangelsi fyrir unga fanga en stefnan hefur 

verið sú að vista afbrotamenn yngri en 18 ára á meðferðarheimilum sem rekin eru eða 

styrkt af ríkinu. Gerður er skriflegur samningur við sakborninginn og forráðamenn 

hans um dvöl á slíku heimili og haldi brotamaður ekki skilyrði samningsins eða reglur 

heimilisins er hann sendur í fangelsi til að afplána sinn dóm þar (Benedikt Bogason 

o.fl., 1999; Kristján Hjálmarsson 2004).  

3.2  Meðferðarúrræði 
Meginhlutverk Barnaverndarstofu er að hafa umsjón og eftirlit með þeim 

stofnunum og heimilum sem ætluð eru börnum sem lenda í vanda vegna 

vímuefnaneyslu, hegðunarörðugleika og afbrota. Það eru svo barnaverndarnefndir á 

landinu sem senda þangað beiðnir um vistanir (Benedikt Bogason o.fl., 1999).  

Í bráðatilfellum geta barnaverndarnefnd og lögregla sent beiðni um 

skammtímavistun beint til meðferðarstöðvar ríkisins, Stuðla, en tilkynning um slíka 

vistun skal tilkynnt til Barnaverndarstofu. Þegar umsóknir um vistun á stofnun eru 

metnar, eru aðstæður barnsins skoðaðar, eðli vandans metinn og farið í saumana á 

fyrri úrlausnum sem venjulega hafa verið í höndum viðkomandi barnaverndarnefndar. 

Áður en tekin er ákvörðun um langtímavistun fyrir barn þarf það að hafa fengið 

fullnægjandi greiningu. Hafi barn ekki fengið greiningu eða meðferð hjá barna- og 

unglingageðdeild, eða annarri stofnun, er það sent til greiningar að Stuðlum áður en 

ákvörðun er tekin um vistun á heimili. Meðferðarheimilin eru sjö talsins og eru 

staðsett víða um landið (Benedikt Bogason o.fl., 1999). Heimilin sem um ræðir eru 

Meðferðarstöð ríkisins, Stuðlar, sem staðsett er í Reykjavík, Árbót og Berg sem 

staðsett eru í Aðaldal í Suður-Þingeyjarsýslu, Geldingalækur á Hellu í 

Rangárvallasýslu, Akurhóll (áður Götusmiðjan) að Akurhóli á Rangárvöllum, Háholt í 
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Skagafirði, Hvítárbakki í Borgarfirði og Laugaland í Eyjafjarðarsveit. Segja má að 

starfsemi þessara heimila séu með svipuðu sniði, fyrir utan Stuðla sem hafa þá 

sérstöðu að vera ekki einungis meðferðarstofnun heldur einnig greiningarstöð 

(Barnaverndarstofa (e.d.) ). 

Flest heimilin hafa aðstöðu til að vista 6-10 einstaklinga í einu, en Akurhóll 

hefur aðstöðu fyrir allt að 20 einstaklinga. Heimilin eru ætluð ungmennum á aldrinum 

12-18 ára sem glíma við hegðunarvanda, vímuefnaneyslu, afbrotahneigð eða erfiðar 

heimilisaðstæður. Á flestum heimilunum eru vistaðir unglingar af báðum kynjum en á 

Bergi eru einungis vistaðir drengir og á Laugalandi einungis stúlkur. Á sumum þeirra 

er stundaður búskapur sem unglingarnir taka þátt í sem og almennum heimilisstörfum. 

Boðið er upp á sálfræðimeðferðir og unglingarnir stunda nám í þeim skólum sem eru í 

nágrenninu eða fjarnám frá Verkmenntaskólanum á Akureyri. Sumir stunda þó 

launaða vinnu utan heimilisins (Barnaverndarstofa (e.d.) ). 

 Hvert heimili hefur sínar áherslur varðandi hegðun og umgengni en einnig eru 

áherslur í meðferðinni mismunandi og má þar t.d. nefna hugræna atferlismeðferð, 

umhverfismeðferð, eða einstaklingsbundnar aðferðir. Víða er lögð áhersla á að 

fjölskyldur unglinganna taki þátt í meðferðinni með heimsóknum og fundum. 

Reglulega eru haldnir AA fundir og samráðsfundir. Mikil áhersla er lögð á útiveru og 

heilbrigt líferni. Dvalartími er mismunandi eftir heimilum og getur verið frá nokkrum 

mánuðum og upp í eitt ár. Meginmarkið meðferðar á þessum heimilum er að 

unglingurinn öðlist skilning á vanda sínum og nái aftur tökum á lífi sínu 

(Barnaverndarstofa (e.d.) ). 

Á Stuðlum er vandi unglingsins greindur auk þess sem honum er veitt meðferð 

og tekur greiningar-og meðferðartími að meðaltali um sex vikur á svokallaðri 

meðferðardeild. Meðferðin miðast við að einstaklingur skoði hegðun sína og líðan, 

vinni verkefni sem því tengist og læri að taka ábyrgð. Aðferðirnar sem notaðar eru 

hafa þann tilgang að breyta og móta atferli hjá einstaklingnum. Meðferðin er mjög 

einstaklingsmiðuð og reynt er að finna hvar styrkur hvers og eins liggur. Starfsfólk er 

í sambandi við skóla viðkomandi einstaklings varðandi námið. Auk þess er boðið upp 

á eftirmeðferð og neyðarvistun á lokaðri deild, en þar eru unglingar vistaðir í 

neyðartilfellum að beiðni lögreglu eða barnaverndarnefnda. Dvöl á lokaðri deild 

miðast að því að stöðva skaðlega og jafnvel lífshættulega hegðun. Þar er ekki leyfilegt 

að vista ungling lengur en í 14 daga en á meðan vistuninni stendur er reynt að finna 

úrræði við hæfi (Barnaverndarstofa (e.d.) ). 
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Eftirmeðferð gengur út á fjölskylduviðtöl hjá sálfræðingi þar sem einstaklingur 

og forráðamenn hans geta leitað ráða og fengið stuðning. Starfsmenn Stuðla hafa 

samráð við skóla viðkomandi um framhald náms. Eftir meðferð og greiningu á 

Stuðlum eiga unglingar þess kost að fara í langtímameðferð á heimili á vegum 

Barnaverndarstofu (Barnaverndarstofa (e.d.) ). 

3.3 Hringurinn 
Annað meðferðarform sem boðið er upp á víða erlendis og hefur gefið góða 

raun er svokölluð hringvinna. Hér á landi hefur þessi leið verið reynd í 

fjölskyldumiðstöðinni Miðgarði í Grafarvoginum og er enn sem komið er í þróun en 

verður vonandi í tímans rás tekin upp víðar á landinu. „Hringurinn“ er verkefni sem er 

til þess ætlað að gefa börnum sem brotið hafa af sér tækifæri til að læra af reynslu 

sinni og gera allt sem í þeirra valdi stendur til að gera umhverfi sitt öruggara og á 

uppbyggilegan hátt að bæta fyrir atferli sitt og hegðun. Fyrirmynd verkefnisins, 

Restorative Justice Circle, er komin frá Bandaríkjunum. Í flestum fylkjum 

Bandaríkjanna hefur slíkri þjónustu verið komið upp í þeim tilgangi að fækka 

afbrotum barna og unglinga og koma þeim til aðstoðar sem þegar hafa brotið af sér  

(Jón Þór Ólason o.fl., 2004).  

South St. Paul er borgarhluti St. Paul í Minnesota fylki og þar hefur þessari 

starfsemi verið komið á. Þar útfærir hvert hverfi sína þjónustu og byggja allar 

stofnanir hverfisins sína starfsemi á sömu hugmyndafræði, en það er hugmyndin um 

uppbyggilega réttvísi. Þjónustan er m.a. í formi forvarnarstarfs, fjölskyldumeðferðar 

og ráðgjafar til einstaklinga. Til þess að einstaklingur fái tækifæri til að bæta fyrir 

hegðun sína á uppbyggilegan hátt, er gengið út frá þeirri hugmynd að fjölmargir þurfi 

að taka höndum saman því enginn geti einn og óstuddur hafi bolmagn til að veita 

einstaklingnum þetta tækifæri. Því hefur verið komið á samstarfi milli ýmissa 

stofnana eins og barnaverndaryfirvalda, lögreglu, kirkju og skóla. Allir nota sömu 

skilgreiningar á æskilegri hegðun, réttlæti og mati á gildum  (Jón Þór Ólason o.fl. 

2004) 

Börn og unglingar velja sér leið til að læra af hegðun sinni og bæta fyrir hana 

og unnið er út frá þeirra þörfum. Þau fá tækifæri til að endurmeta og bæta sína fyrri 

hegðun, eigin persónu, bæta samskipti við þá sem í kringum þau eru, styrkja 

sjálfsmynd sína og finna nýjar leiðir í átt að nýjum markmiðum. Á þann hátt hafa þau 
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tækifæri til að snúa aftur í sitt félagslega umhverfi með sterkari persónuleika að vopni. 

Allt er þetta gert með aðstoð samfélagsins (Jón Þór Ólason o.fl. 2004) 

 Í verkefninu er unnið með einstaklingnum sem brotið framdi ásamt fjölskyldu 

hans, brotaþolanum og samfélaginu og eru notaðar leiðir sem bjóða upp á ýmsar 

úrlausnir. Það að unnið sé bæði með brotamann og brotaþola er nokkuð sem ekki 

hefur áður tíðkast og er kallað sáttaumleitun. Hún er talin góð fyrir alla aðila, og það 

að brotamaður sé látinn horfast í augu við þann sem hann braut á auðveldar honum að 

setja sig í spor brotaþolans. Brotaþolinn getur komið á framfæri skoðunum sínum og 

þörfum, fylgst með málsmeðferð og komið með tillögur sem styðja geranda í sinni 

vinnu (Jón Þór Ólason o.fl. 2004; Kristján Hjálmarsson, 2004) 

Miðgarður heitir fjölskylduþjónusta í Grafarvogi og hóf hún starfsemi sína 

árið 1997. Þar hefur verið unnið að forvarnarverkefnum í anda „Hringsins“, og koma 

þar að samstarfsstofnanir í hverfinu. Þar hefur verið unnið að verkefni sem miðar að 

því að efla sjálfsmynd barna og unglinga og gefa þeim tækifæri til að nota eigið 

gildismat til að velja og hafna. Eitt af markmiðum verkefnisins er að berjast gegn 

aukinni afbrotatíðni með því að auka samkennd og ábyrgðartilfinningu einstaklinga. 

Auk Miðgarðs og samstarfstofnanna koma að verkefninu lögreglan í Reykjavík og 

félagsráðgjafar við Háskóla Íslands (Jón Þór Ólason o.fl. 2004) 

Í Hringnum hefur verið lögð áhersla á vinnu með börnum á aldrinum 13-15 ára. 

Skemmdarverk og þjófnaðir eru algengustu afbrotin meðal barna í Grafarvogi á 

síðustu árum og því miðast verkefnið við að taka á þeim málaflokkum. Við fyrsta brot 

er börnum boðin þátttaka í Hring en við annað brot er börnum, ásamt forráðamönnum 

þeirra boðið að taka þátt í verkefninu. Fyrir kemur að ekki séu forsendur fyrir þátttöku 

og fara slík mál inn á borð til barnaverndar eða unglingaráðgjafa.  Þegar sótt hefur 

verið um þátttöku er umsóknin metin af svokölluðum stýrihóp sem í situr 

félagsráðgjafi, sálfræðingur og forvarnarfulltrúi lögreglu og metur hann eðli og 

umfang verknaðarins og það hvort gerandi geti nýtt sér það sem fram fer í Hringnum.  

Ábyrgðarmaður er skipaður af stýrihópnum sem tekur við málinu og er ábyrgð þess í 

hans höndum (Jón Þór Ólason o.fl. 2004) 

Markmiðsfundir eru haldnir með það fyrir augum að ná góðum tengslum milli 

hlutaðeigandi aðila, sem eru gerandi og forráðamenn hans, ábyrgðarmaður, þolandi og 

fulltrúi samfélagsins sem hefur það hlutverk að uppfræða um mögulegar afleiðingar 

brots, sem gerandi á að baki. Ef gerandi hefur á samviskunni að hafa kveikt í, væri 

mögulegur fulltrúi samfélagsins slökkviliðsmaður sem veitir fræðslu um mögulegar 
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afleiðingar bruna. Gerandi gerir sér markmið sem raunhæft er að hann geti staðið 

undir, sem felast í því að hann tekur sér á hendur ábyrgð sem nýtur þjóðfélagsþegn, 

öðlast reynslu sem getur nýst honum í framtíðinni og breytt sýn hans á það hvernig 

umgangast skal hluti og einstaklinga í umhverfinu. Hafi gerandi t.d. gerst sekur um 

spjöll á mannvirkjum í eigu almennings, myndi hann taka að sér störf til að 

betrumbæta umhverfið (Jón Þór Ólason o.fl. 2004). 
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4. Akureyri sem viðfangsefni 
4.1 Stutt ágrip 

Akureyri er höfuðstaður Norðurlands og stendur innarlega í Eyjafirði í einu 

fallegasta bæjarstæði landsins. Margir sem eiga leið inn í bæinn taka fyrst eftir 

miklum trjágróðri sem setur mikinn svip á bæinn. Í gamla daga var bærinn gjarnan 

þekktur fyrir  að þar var á mörgum heimilum töluð danska á sunnudögum en nokkuð 

var um að þangað flyttust danskir verslunarmenn. Það er að stórum hluta áhuga þeirra 

á garðrækt að þakka að í bænum er gróðursæld svo mikil sem raun ber vitni. Á 

Akureyri búa 16308 manns (samkv. Hagstofu Íslands, 31. des. 2004) og þar er að 

finna fjölbreytt menningarlíf og afþreyingu auk þess sem mörg bæjarfélög á Norður 

og Austurlandi sækja þangað þjónustu. Bærinn hefur löngum verið kallaður 

„skólabærinn“ en þar er að finna gamlan og rótgróinn menntaskóla, fjölbrautarskóla í 

stöðugum vexti auk 7 grunnskóla, 12 leikskóla og tónlistarskóla að ógleymdum 

háskólanum sem hefur verið í stöðugri sókn frá því hann var stofnaður árið 1985. 

Segja má að háskólinn sé eitt helsta nýsköpunarafl bæjarins en fjöldi fólks kemur til 

bæjarins ár hvert til að hefja þar nám. Landbúnaður, sjávarútvegur, verslun og 

þjónusta eru aðalatvinnugreinarnar í Eyjafirði og er Akureyri í hópi mestu 

útgerðarbæja landsins. Alla 20. öldina var Kaupfélag Eyfirðinga (KEA) eitt helsta afl 

bæjarins og stjórnaði miklu um uppbyggingu í bænum, en á síðustu árum hefur mikið 

dregið úr áhrifum þess. Á 8. áratugnum var í bænum blómlegur iðnaður með 

Sambandsverksmiðjurnar í fararbroddi, auk skó-, sælgætis- og gosframleiðslu. Á 9. 

áratugnum dró hins vegar mikið úr iðnaðarframleiðslu fyrir tilstuðlan sameiningar og 

gjaldþrota. Afleiðingarnar urðu þær að íbúar bæjarins fluttust í auknum mæli úr 

bænum þangað sem atvinnuhorfur voru betri. Á síðustu árum hefur hins vegar dregið 

úr þessum búferlaflutningum og má þar eflaust þakka áhrifum háskólans og 

fylgistofnana hans. Með tilkomu þeirra hefur tekist að byggja upp mannauð og 

menntun sem er forsendan fyrir tekjuhærri störfum á Akureyri. Byggingariðnaður 

hefur á síðustu árum verið öflugur og þá aðallega á sviði íbúðabygginga (Ásgeir 

Jónsson, 2003).  Bærinn hefur löngum verið talinn miðstöð vetraríþrótta en þar er að 

finna eitt glæsilegasta og vinsælasta skíðasvæði á landinu auk skautahallar sem vígð 

var árið 2000 eftir margra ára bið skautamanna eftir húsnæði, en áður höfðu æfingar 

farið fram undir berum himni á fremur litlu svæði.  
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4.2 Akureyri og fíkniefnaneysla 

Í lífskjarakönnun sem gerð var meðal íbúa bæjarins árið 2000 kemur fram að 

meirihluti íbúa taldi að hætta vegna glæpa og ofbeldis í bænum væri lítil 

(Lífskjarakönnun, 2000). Ástæðu fyrir því má að kannski að hluta til rekja til þess að 

þeir einstaklingar sem ánetjuðust fíkniefnum sáu sér ekki vært í bænum m.a.vegna 

lítils framboðs á slíkum efnum, og fóru þeir því venjulega til Reykjavíkur. Nú virðist 

hins vegar breyting hafa orðið á því. Aldur þeirra sem hefja fíkniefnaneyslu hefur nú 

færst neðar og er almennt álit manna að fíkniefnaneysla á Akureyri hafi aukist til 

muna á síðustu árum og að fíkniefnavandinn sé nú orðinn stórt vandamál í 

bæjarfélaginu. Í viðtali mínu við Ottó Karl Tulinius félagsráðgjafa hjá Fjölskyldudeild 

Akureyrarbæjar, fær þessi almannarómur byr undir báða vængi. Að sögn Ottós hefur 

fíkniefnaneysla í bænum aukist mikið, en hún hefur einnig breyst. Með því á hann við 

að sterkari efni hafa í auknum mæli komið við sögu í fíkniefnamálum sem upp koma 

og heimur fíkniefnanna á Akureyri stækkar og verður æ harðari. Glöggt dæmi um það 

er mál sem upp kom á Akureyri fyrir stuttu, þar sem tveir ungir menn skutu á þann 

þriðja úr loftbyssu vegna fíkniefnaskuldar (Kristján Kristjánsson, 2005). Stuttu síðar 

kom í ljós að fórnarlamb þessarar árásar hefði verið einn gerenda í hrottalegri 

líkamárás u.þ.b. mánuði fyrir hinn atburðinn Þetta styður niðurstöður rannsókna sem 

sýna að þeir sem beita ofbeldi séu líklegir til að verða sjálfir fyrir ofbeldi (Jón Gunnar 

Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 1995). Í báðum málunum eiga allir gerendurnir 

fíkniefnasögu að baki og rennir það stoðum undir það að fíkniefnaneysla og 

ofbeldisverk haldist oft í hendur. Foreldrar ungra fíkniefnaneytenda urðu skelkaðir 

eftir þessa atburði og leituðu margir til Barnastofu með áhyggjur sínar og ráðleggingar 

um hvað gera skyldi ef handrukkarar berðu að dyrum hjá þeim vegna fíkniefnaskulda 

barna þeirra. Þetta sýnir glögglega að vandinn er meiri en margan grunar í þessu áður 

tiltölulega viðburðarlitla og rólega bæjarfélagi. 

 Í kjölfar árásanna tveggja söfnuðust um þúsund saman í miðbæ Akureyrar 

fyrir nokkru og lýstu yfir andstöðu við ofbeldi. Með því voru bæjarbúar að sýna fram 

á að þeim finnist ofbeldi vera orðið of mikið vandamál í bænum og að nú þurfi að 

koma til aðgerðir sem sporna gegn þessari þróun. Bæjarbúi sem tók þátt í 

mótmælunum sagði í samtali við Fréttablaðið að árásirnar tvær nú nýlega væru aðeins 

toppurinn á ísjakanum því ofbeldi hafi verið mikið í bænum um langan tíma. Fólk 
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veigraði sér við að kæra af ótta við hefndir. Annar viðmælandi sagðist gruna að  á 

Akureyri hefði viðgengist meira ofbeldi en fjölmiðlarnir greina frá (Kristján 

Kristjánsson, 2005).   

Að sögn Ottós horfa starfsmenn barnaverndarnefndar mikið til fíkniefnaneyslu því 

þeir hafa orðið varir við mikla aukningu á henni, og segir hann að í bænum flæði  allt í 

fíkniefnum. Það geti hver sem vill og áhuga hefur komist yfir efnin á auðveldan hátt 

og það sé mun auðveldara fyrir krakka að verða sér úti um hass heldur en áfengi. 

Margir krakkar í grunnskólum viti hvernig hægt er að nálgast þessi efni, sem er 

fremur óhugnanlegt. Hann segir að krakkar á Akureyri á aldrinum 16-17 ára séu í 

auknum mæli orðin djúpt sokkin í fíkniefnaneyslu (Ottó Karl Tuliníus, munnleg 

heimild, 5. apríl 2005).   

   Í kennaraverkfallinu sl. haust urðu starfsmenn barnaverndarnefndar varir við 

breytingu á neyslumynstri og dæmi voru um að grunnskólabörn héldu partý um 

miðjan dag á meðan foreldrar voru í vinnu. Þar mátti meðal annars sjá að boðið var 

upp á töflur af ýmsu tagi sem settar voru í skál og krakkarnir borðuðu upp úr eins og 

um sælgæti væri að ræða. Lyfseðilsskyld lyf eru að verða algengari meðal þeirra sem 

eru í neyslu auk harðari efna eins og amfetamíns. Hann segir að sölumenn þessara 

efna segi krökkunum að t.d. hass sé ekki eins hættulegt og áfengi, þau finni ekki fyrir 

því daginn eftir að hafa neytt þess og að erfiðara sé fyrir foreldra þeirra að komast að 

því að þeir hafi reykt hass heldur ef þeir drykkju áfengi.  Tæki og áhöld til 

fíkniefnaneyslu og þá aðallega hassreykinga hafa fundist víða í og fyrir utan bæinn, 

m.a. við grunnskólana, meðfram vegum utan við bæinn og inni í Kjarnaskógi (Ottó 

Karl Tuliníus, munnleg heimild, 5. apríl 2005).   

Það sem einnig er áhyggjuefni er það hvaða hugmyndir ungt fólk hefur um 

neyslu vímuefna. Það að neyta vímuefna er í þeirra augum neysla, en það að drekka 

áfengi flokkast ekki undir þá skilgreiningu að þeirra mati. Það þykir bara sjálfsagður 

hlutur, og ef þau eru spurð hvort þau hafi verið í neyslu þá segja þau „nei“ þrátt fyrir 

að áfengisneysla hafi verið til staðar. Einnig er erfiðara að eiga við vandamálið nú, þar 

sem þeir sem eru í neyslu hópa sig saman í heimahúsum í stað þess að vera í bænum 

eða inni á samkomum sem skipulagðar eru fyrir unglinga, eins og t.d. tónleikum (Ottó 

Karl Tuliníus, munnleg heimild, 5. apríl 2005).   

Í Tímariti Morgunblaðsins þann 15. maí sl. er fjallað um aukna 

fíkniefnaneyslu ungs fólks á Akureyri. Þar er talað við Daníel Snorrason fulltrúa í 

rannsóknarlögreglunni á Akureyri sem segir að ekki sé vafi á að sala og neysla 
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fíkniefna í bænum hafi aukist að undanförnu og að þar sé að mestu um að ræða hass 

og amfetamín. Hann segir í greininni: „Aukinni neyslu fylgir fjölgun auðgunarbrota 

og ofbeldi því að hér virðist algengt að efni séu látin af hendi út á krít; söluaðilarnir 

gera þannig smásölumenn háðari sér og ef ekki er staðið í skilum er gripið til harðari 

aðgerða“ (Skapti Hallgrímsson, 2005). Í greininni er einnig rætt við Hörð 

Oddfríðarson hjá göngudeild SÁÁ á Akureyri sem segir að þegar hann fluttist til 

bæjarins hafi fólk þar ekki viljað vita af því að í bænum væru til staðar vandamál sem 

tengdust fíkniefnaneyslu. Hann segir að þetta sé algengt í minni bæjarfélögum og að 

tilhneigingin sé sú að kenna utanbæjarmönnum um þau mál sem upp koma. Hann 

segir að hjá SÁÁ sé boðið upp á þjónustu fyrir unglinga sem farið hafa í meðferð, 

viðtalsþjónustu, foreldrafræðslu og stuðning við foreldra. Honum finnst að ríkið og 

sveitarfélögin hafi ekki staðið sig sem skildi varðandi forvarnir og meðferðarúrræði 

(Skapti Hallgrímsson, 2005). 

Karen Malmquist er forvarnarfulltrúi í Verkmenntaskólanum á Akureyri. Hún 

segist vita um 20-30 nemendur í skólanum sem nota fíkniefni en að þeir geti verið 

mun fleiri. Hún segir að á þeim fimm árum sem hún hefur sinnt þessu starfi hafi orðið 

miklar breytingar varðandi þetta málefni og neyslan hafi aukist mikið. Hún segir 

krakkana sem til hennar leita hafa sagt henni frá því ofbeldi sem þrífst í heimi 

fíkniefnanna. Forvarnarfulltrúi Menntaskólans á Akureyri segist ekki verða mikið var 

við neyslu en þó hafi á allra síðustu árum nokkrir nemendur hætt námi vegna 

kannabisneyslu (Skapti Hallgrímsson, 2005).  

Í blaðinu má einnig sjá stutt viðtal við 22ja ára gamla konu frá Akureyri sem 

var um nokkurt skeið föst í klóm eiturlyfja en hefur nú verið án þeirra frá því í haust. 

Hún segir að þessi heimur á Akureyri sé mjög harður þar sem baráttan snýst um 

peninga og völd. Baráttan geti orðið ansi harkaleg og til þess að líða ekki illa yfir 

gjörðum sínum neyti seljendur sjálfir fíkniefna jafnvel upp á hvern dag. Hún segist 

aldrei muni stofna sér í þá hættu að segja lögreglunni frá seljendum sem hún veit um. 

Hver og einn verði að hugsa um sjálfan sig í þessum heimi því hún hafi t.d. verið 

lamin og skorin og margir vinir hennar hafi fengið að finna fyrir því eftir að hafa talað 

óvarlega, jafnvel bara sín á milli (Skapti Hallgrímsson, 2005).  

Það sem af er þessu ári hafa sjö börn frá Akureyri verið send til neyðarvistunar 

hjá meðferðar- og greiningarstöð ríkisins að Stuðlum en á síðustu árum hafa að 

meðaltali verið send 2-4 börn yfir allt árið. Mikil aukning hefur átt sér stað í vinnu 

með ungmennum yngri en 18 ára vegna fíkniefnaneyslu (Skapti Hallgrímsson, 2005).  
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4.3  Meðferð afbrotamála ósjálfráðra ungmenna á Akureyri 
Ottó segir að þegar tilkynning berst til barnaverndarnefndar frá lögreglunni um 

afbrot ungmenna, þá sé það þeirra hlutverk að grípa strax inn í  og þeim sé boðið að 

vera viðstödd skýrslutöku hjá barninu. Lögreglunni ber að tilkynna forsjáraðilum 

þegar þeir hafa afskipti af börnum þeirra og þegar tekin er skýrsla er þeim gefinn 

kostur á að vera viðstaddir. Sé forráðmaður barnsins viðstaddur skýrslutöku er þó ekki 

nauðsynlegt að aðili frá barnaverndarnefnd sé það líka, það sé frekar í alvarlegum 

málum sem lögregla óskar eftir því til að gæta hagsmuna barnsins.  Lögreglu ber 

skylda til að tilkynna barnaverndarnefnd um öll mál sem varða börn upp að 18 ára 

aldri. Ottó segir að lögreglan á Akureyri sé mjög dugleg að tilkynna og að nefndin sé 

látin vita af öllum afskiptum þeirra af börnum 18 ára og yngri (Ottó Karl Tuliníus, 

munnleg heimild, 5. apríl 2005).  

Nefndin  byrjar á því að afla nauðsynlegra upplýsinga, t.d. um stöðu 

fjölskyldunnar sem barnið kemur úr, og í framhaldi af því er tekin ákvörðun um hvort 

ástæða sé til að halda lengra með málið eða hvort það sé þess eðlis að hægt sé að ljúka 

því eftir eitt viðtal við barnið og foreldra þess.  Ef um er að ræða einstakt atvik og 

tiltölulega léttvægt brot eins og t.d. smáþjófnað er málinu lokið strax. Ef hins vegar 

berast ítrekaðar tilkynningar um sama barnið og aukin tíðni afbrota á sér stað hjá því 

fer í gang vinna með fjölskyldu viðkomandi (Ottó Karl Tuliníus, munnleg heimild, 5. 

apríl 2005).  

Ef  barnaverndarnefnd kemst að þeirri niðurstöðu að nauðsynlegt sé að fara í 

„meðferð máls“ þar sem unnið er að því að stöðva óæskilega hegðun barns, er útbúin 

meðferðaráætlun með fjölskyldunni. Farið er yfir hvað skal gera til að aðstoða barnið 

og fjölskyldu þess og hvernig má fá barnið til að hverfa af þessari braut. Meta þarf í 

hverju tilfelli fyrir sig á hvern hátt er best að vinna að úrbótum. Í sumum tilfellum er 

nóg að barnið komi í viðtöl hjá félagsráðgjafa eða sálfræðingi því oft er vanlíðan til 

staðar sem ýtir undir hegðunina hjá barninu, og þá eru þetta oft úrræði sem duga (Ottó 

Karl Tuliníus, munnleg heimild, 5. apríl 2005). Vinna þarf að því að byggja upp 

sjálfstraust barnsins því í mörgum tilfellum er það ekki upp á marga fiska. Unnið er á 

þessari vanlíðan með fjölskyldunni en oft hefur fjölskyldan verið föst í erfiðu mynstri 

sem illa hefur gengið að breyta. Þar vantar jafnvel ramma og aðhald, og þá getur 

stuðningur inn á heimilið verið lausnin. Utanaðkomandi aðili sem starfar á vegum 

fjölskyldudeildar sinnir þeirri hlið og í sumum tilfellum er unglingi úthlutaður 

persónulegur ráðgjafi sem leiðbeinir honum og sér honum fyrir félagsskap nokkur 
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skipti í mánuði. Umbunarkerfi hefur reynst mörgum vel en þá er eitthvað tekið af 

unglingnum sem skiptir hann máli og hann látinn vinna sér það inn aftur með 

jákvæðri hegðun (Ottó Karl Tuliníus, munnleg heimild, 5. apríl 2005).   

Ef þetta dugar ekki til og barn er komið í mikinn vanda er oft gripið til úrræða 

utan heimilis en þau geta falist í því að senda barn í tímabundið fóstur, þar sem það 

getur hentað hag barnsins betur að  vera ekki inni á sínu heimili, eða senda það til 

greiningar og meðferðarvistunar á Stuðlum. Aðspurður segir Ottó að ekki sé endilega 

horft til aldurs barnsins þegar tekin er ákvörðun um úrræði því á Stuðlum sé tekið við 

börnum allt niður í 12 ára aldur. Fyrst og fremst sé horft til alvarleika málsins og 

umfangs vandans. Þó sé algengara að þeir sem eru í eldri kantinum og verr staddir séu 

sendir á Stuðla, en í málum þeirra yngri sé reynt til þrautar að fara aðrar leiðir (Ottó 

Karl Tuliníus, munnleg heimild, 5. apríl 2005).   

Að hans sögn má að einhverju leyti greina svipaðan bakgrunn meðal þessara 

ungmenna en það sé alls ekki algilt og í raun sé bakgrunnur þeirra mjög misjafn. Þó sé 

algengara að þau komi frá brotnum heimilum þar sem samskipti eru ekki góð eða að 

annað eða báðir foreldrar séu drykkfelldir. Einnig er algengt að þessum ungmennum 

hafi gengið illa í skóla, námslega eða félagslega, þau séu með einhverja greiningu eins 

og ofvirkni, athyglisbrest eða sýni einhvers konar andfélagslega hegðun. (Ottó Karl 

Tuliníus, munnleg heimild, 5. apríl 2005).   

 Aðspurður segir Ottó að upp hafi komið hugmyndir um að koma á samskonar 

kerfi og Hringurinn í Grafarvogi er að vinna eftir. Barnaverndarnefnd heldur reglulega 

samráðsfundi með lögreglunni og þar hafa þessi mál verið rædd. Ottó hefur einnig 

verið í sambandi við þann sem hefur yfirumsjón með verkefninu í Grafarvogi. 

Ætlunin er að  aðilar frá Akureyri fari suður í þeim tilgangi að kynna sér starfsemina 

og fá hugmyndir um það hvernig hægt sé að vinna að þessu verkefni á Akureyri (Ottó 

Karl Tuliníus, munnleg heimild, 5. apríl 2005).   

 Ottó segir að þetta sé tvímælalaust það sem koma skal í vinnu með ungmenni 

sem brjóta af sér. Þarna sé barnið látið horfast í augu við það sem það hefur verið að 

gera sem er mjög gott. Eins og er, er það frekar afmarkaður hópur unglinga á Akureyri 

sem gæti nýtt sér þetta, og þá aðallega  krakkar sem eru í skemmdarverkum eða 

afbrotum af  svipuðum toga.  Ef barn stundar t.d. veggjakrot væri hægt að láta það 

mála vegginn aftur og þannig finna til ábyrgðar og þeirrar tilfinningu að hreint 

umhverfi kosti vinnu.  Með tímanum verði þetta svo þróað lengra og fleiri muni geta 

nýtt sér þessa meðferð (Ottó Karl Tuliníus, munnleg heimild, 5. apríl 2005).   
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4.4 Tíðni fíkniefnaneyslu meðal barna í 10. bekk á Akureyri 1998-
2004 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður rannsóknar sem gerð var á Akureyri árið 2004 

þar sem skoðuð var vímuefnaneysla unglinga í 10.bekk á Akureyri á árunum 1998-

2004, kemur í ljós að svolitlar sveiflur eru á hlutfalli milli ára, þótt segja megi að það 

sé nokkuð jafnt eða svipað á þessum árum.  
 

Tafla 1. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem hafa notað tiltekin vímuefni einu sinni eða oftar um  ævina.  

Ár  Áfengi  Hass Sniff 

1998 28% 16% 8% 

1999 27% 12% 5% 

2000 30%   6% 3% 

2001 24%   9% 5% 

2002 18% 10% 6% 

2003 22% 12% 8% 

2004 26%   8% 2% 

 

 

Tafla 2. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem hafa notað tiltekin vímuefni einu sinni eða oftar um ævina.  

Ár  E-tafla  Amfetamín Sveppir 

2004 3% 1% 2% 

 

Hér vekur athygli að árið 2000 hefur hlutfall þeirra sem prófað hafa hass 

lækkað um 10% frá því tveimur árum áður. Á móti kemur að það ár er hlutfall þeirra 

sem hafa drukkið áfengi hærra en árin tvö á undan, en spurt var hvort viðkomandi 

hefði orðið ölvaður einu sinni eða oftar síðastliðna 30 daga. Árið 1998 höfðu 16% 

barna í 10. bekk á Akureyri notað hass einu sinni eða oftar um ævina (Rannsóknir og 

greining, 2004).  

Annað sem vekur athygli er það að árið 2004 hefur hlutfall þeirra sem prófað 

hafa að sniffa einu sinni eða oftar farið úr 8% árið 2003 og niður í 2%. Ekki reyndist 

unnt að nálgast tölur yfir neyslu e-taflna, amfetamíns og sveppa nema fyrir árið 2004 

(Rannsóknir og greining, 2004).  

Af þeim sem prófað höfðu hass einu sinni eða oftar um ævina voru strákar 

helmingi fleiri eða 10% á móti 5 % meðal stelpna. Þegar kom að áfengisneyslunni 
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voru stelpur hins vegar í meirihluta með 29% á móti 25% stráka (Rannsóknir og 

greining, 2004).  

Það vekur athygli að þrátt fyrir að neysla fíkniefna hafi aukist á Akureyri á 

síðustu árum og margir telji fíkniefnavandann mikinn í bænum, þá var fíkniefnaneysla 

unglinga í 10. bekk á Akureyri árið 2004 mun minni en árin á undan. Áfengisdrykkja 

hafði þó aukist frá árinu 2001. Hér má þó spyrja sig þeirrar spurningar hvort 

vímuefnaneysla sé ekki orðin algengari þegar krakkar koma í framhaldsskóla heldur 

en meðan á grunnskólagöngu stendur, en þó mætti ætla að ef  fíkniefnaneysla eykst í 

bæjarfélagi hækkaði hlutfallið bæði meðal framhalds- og grunnskólanema. 

 

4.5 Fjöldi tilkynntra fíkniefna – og ofbeldisbrota á árunum 
2001-2003  

 

Fíkniefnabrot                                                 Ofbeldisbrot (önnur en kynferðisbrot) 

Ár / Fjöldi brota Ár / Fjöldi brota 

2001                               30 2001                         30,5      

2002                               21,2 2002                         30,1 

2003                               26 2003                         38 

Tafla 3. Fjöldi tilkynntra fíkniefna- og ofbeldisbrota (annarra en kynferðisbrota) miðað við 10000 íbúa á 
Akureyri á árunum 2001 – 2003.  

 

Þegar þessi tafla er skoðuð kemur í ljós að árið 2002 er fjöldi fíkniefnabrota 

heldur minni en árin á undan og eftir. Fjöldi ofbeldisbrota er svipaður á árunum 2001 

og 2002 en þeim fjölgar svo aftur árið 2003 líkt og fíkniefnabrotum 

(Lögregluvefurinn (e.d.) ).  Það getur verið vísbending um að ofbeldis – og 

fíkniefnabrot haldist oft í hendur, og að fíkniefnaneysla geti leitt af sér ofbeldisverk 

(Þóroddur Bjarnason o.fl., 2000).  

 Taka verður mið af því að þessi brot eru ekki einungis framin af unglingum, 

heldur eru þetta heildartölur yfir tíðni fíkniefna-og ofbeldisbrota á Akureyri á þessum 

árum, en ekki eru til tölur yfir unglingaafbrot sérstaklega.  
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5. Aðferð 
 Hér á eftir má sjá viðtöl sem tekin voru við stúlkur sem dveljast að 

meðferðarheimilinu Laugalandi í Eyjafjarðarsveit og fanga sem afplána dóma sína í 

fangelsinu á Akureyri. Aðferðin sem notast er við er eigindleg. Talað var við hvern 

einstakling fyrir sig og fóru viðtölin fram í fundarherbergi að Laugalandi og á 

skrifstofu fangavarða í fangelsinu á Akureyri.  

Sótt var um leyfi frá Barnastofu, sem sótti um leyfi til Persónuverndar og auk 

þess var óskað eftir samþykki foreldra stúlknanna. Fyrir fangaviðtölin var sótt um 

leyfi til Fangelsismálastofnunar og voru öll leyfi góðfúslega veitt. Að sjálfsögðu var 

svo beðið um samþykki frá þeim einstaklingum sem hafðir voru í huga við val á 

viðmælendum. Þeim var algjörlega frjálst að neita því að tekið yrði viðtal við þá, en til 

þess kom þó ekki þar sem allir einstaklingarnir brugðust mjög jákvæðir við.  

Öll viðtölin hófust á því að báðir aðilar kynntu sig og spyrjandi sagði hvers 

vegna hann væri kominn og í hvaða tilgangi. Tekið var fram að engin nöfn muni 

koma fram í verkefninu og að fullur trúnaður ríki. Viðtölin voru öll tekin upp á 

diktafón með samþykki þátttakenda.  

5.1 Laugaland 
 Meðferðarheimilið Laugaland er staðsett í Eyjafirði og hófst starfsemi þess 

árið 1997. Þar fer fram sérhæfð meðferð fyrir ungar stúlkur sem ánetjast hafa 

fíkniefnum eða koma frá heimilum þar sem aðstæður eru erfiðar. Í fyrstu var heimilið 

opið bæði drengjum og stúlkum en á síðustu árum hafa þar aðeins verið vistaðar 

stúlkur. Á heimilinu er pláss fyrir 8-10 einstaklinga og er meðferðin byggð upp á  12 

spora kerfi AA samtakanna. Markmið meðferðarinnar er að einstaklingurinn læri góða 

umgengni, að bera virðingu fyrir sjálfum sér og taka tillit til annarra. Haldnir eru 

fyrirlestrar, AA fundir, hópfundir og samráðsfundir og fer meðferðin fram í samstarfi 

við barnaverndarnefnd og foreldra stúlknanna  (Barnaverndarstofa (e.d.) ).  

Stúlkurnar stunda nám við Hrafnagilsskóla og Verkmenntaskólann á Akureyri 

og áhersla er lögð á hreyfingu og útiveru. Mikið er spjallað á heimilinu, föndrað og 

spilað. Ýmsar stuttar ferðir eru farnar, eins og skoðunarferðir, en auk þess hefur 

tvisvar sinnum verið farið með unglinga sem dvelja á heimilinu til Svíþjóðar í þeim 

tilgangi að skoða meðferðarheimili. Útskriftir eru ákveðnar af forstöðumönnum 

heimilisins, barnaverndarnefnd, foreldrum og Barnaverndarstofu. Metið er hvenær 
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unglingnum hentar best að útskrifast og hvenær hann er reiðubúinn að takast á við hið 

eðlilega líf á ný (Barnaverndarstofa (e.d.) ).  

Þann 12.apríl fór ég að Laugalandi til þess að taka viðtal við þrjár stúlkur sem 

voru tilbúnar að segja mér sína sögu. Stúlkurnar voru mjög spenntar að fá heimsókn 

og ekki stóð á þátttökuvilja því þegar forstöðumaður heimilisins, Ingjaldur 

Arnþórsson, tjáði þeim að til stæði að taka viðtöl við þrjár stúlkur, buðu þær sig allar 

fram. Hann hafði þó áður en ég kom valið fyrir mig stúlkur með það í huga að þær 

ættu auðvelt með að segja frá og tjá sig.   

 

Stelpa A 

Þessi stúlka er 16 ára gömul, fædd árið 1988 og kemur hún frá mjög litlu 

bæjarfélagi úti á landi. Hún var lögð í einelti í skóla og telur að þar hafi grunnurinn að 

hennar vandamálum komið til. Hún segir að aldrei hafi neitt verið gert til að reyna að 

stöðva eineltið þrátt fyrir að móðir hennar hafi ítrekað talað við kennara og 

skólastjórnendur um málið. Hún átti fósturpabba sem var mjög stjórnsamur og olli 

mikilli vanlíðan á heimilinu. Hún hefur átt við hegðunarvandamál að stríða frá því 

hún man eftir sér, en hún hefur verið greind ofvirk og með athyglisbrest.  

 Þegar hún var 11 ára ákveður mamma hennar að skilja við manninn og þær 

fluttu til Reykjavíkur. Þar kynntist hún krökkum sem voru farnir að reykja, og til að 

falla inn í hópinn og geta loksins eignast vini hikaði hún ekki við að byrja líka. Þegar 

hún var 13 ára byrjaði hún líka að drekka og prófaði hass einu sinni. Hún flutti til 

Noregs til pabba síns í eitt ár þegar hún var 14 ára en leið ekki vel þar. Pabbi hennar 

drakk mikið, veitti henni ekkert uppeldi og skipti sér lítið af henni. Þegar hún kom svo 

heim byrjaði neyslan fyrir alvöru. Hún byrjaði að reykja hass og fór strax út í daglega 

neyslu og var í henni heilt sumar. Skólagangan um haustið gekk strax illa því hún 

skrópaði mjög mikið eða mætti í skólann í vímu. Hún var svo rekin úr skólanum og 

fór þá í meðferð á Stuðlum og var svo send að Laugalandi. 

A segir mjög auðvelt að nálgast fíkniefni, það sé jafn auðvelt og að fara út í 

búð að kaupa mjólk. Einhver í hópnum keypti efni og deildi með hinum og svo var 

brotist inn til að ná í verðmæti fyrir fíkniefnunum en einnig til að nálgast sígarettur og 

inneignarkort fyrir farsíma. Hún segist hafa verið gripin tvisvar sinnum og verið send 

í yfirheyrslu. Hún vill meina að alltaf hafi verið gott samstarf á milli lögreglunnar, 

barnaverndarnefndar og móður hennar varðandi hennar mál.  
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Hún stundar nú nám í 10. bekk við Hrafnagilsskóla og segist líða vel þar. Hún 

segir að eineltið á yngri árum hafi algjörlega brotið hana niður, og að hún þekki mörg 

dæmi þess að einelti hafi rústað lífi barna og orðið til þess að þau hafi leiðst út á 

misjafnar brautir í lífinu. A segist sjálf hafa verið farin að trúa því að hún væri 

öðruvísi og ekki gjaldgeng eins og krakkarnir sögðu. Hún segir að í bænum þar sem 

hún ólst upp sé mikið talað um að þar þrífist ekki einelti og langar hana mikið til að 

fara í skólann þar og segja sína sögu.  

Hún segir einnig algengt að krakkar sem leiðast út í fikniefnaneyslu og afbrot 

komi frá brotnum heimilum eða hafi verið misnotuð kynferðislega. A segir að neyslan 

hafi verið eins og vinna, hún hafi endalaust þurft að hafa fyrir því að útvega efni og 

brjótast inn. Nú ætli hún að skipta um vinnu og nota orkuna og kraftinn sem hún 

notaði í neyslu í að halda sér edrú.  

 

Stelpa B  

Þessi stúlka er að verða 17 ára, fædd árið 1987 og kemur frá litlu bæjarfélagi 

úti á landi. Hún byrjaði að drekka 15 ára gömul og fór þá strax í mikla áfengisneyslu. 

Hún drakk um hverja helgi, föstudag, laugardag og sunnudag og þá með eldri 

krökkum. Hún var lögð í einelti frá því hún var 6 ára gömul og alla sína skólagöngu. 

Pabbi hennar er alkóhólisti og vegna þess voru vandamál til staðar á heimilinu.  

 Þegar hún komst á unglingsár hóf mamma hennar nám í hjúkrunarfræði í 

fjarnámi og hafði því lítinn tíma fyrir börnin og ekki var hægt að leita til hennar með 

vandamál eða vanlíðan því hún sagðist ekki hafa tíma til að spjalla. Stúlkan var send í 

nágrannabæjarfélag í skóla í þeirri von að eineltið myndi hætta en það gekk mjög illa. 

B eignaðist enga vini frekar en í sínu bæjarfélagi. Hún segir að hún hafi verið haldin 

stelsýki og verið þekkt fyrir það í sínu bæjarfélagi að stela úr búðum og af fleiri 

stöðum. Þegar hún var 16 ára flutti fjölskyldan í annað lítið bæjarfélag frekar langt frá 

heimabæ þeirra. Þar kynntist hún krökkum sem voru í svipuðum sporum og hún en 

voru eldri, og með þeim drakk hún mikið og var oft drukkin upp á hvern dag. Hún 

byrjaði þá líka að fikta með fíkniefni, aðallega hass. B var þá send í meðferð á 

Stuðlum í 6 vikur en svo að Laugalandi. 

Hún stundar nú  fjarnám frá VMA en finnst það frekar erfitt þar sem hún á 

erfitt með að einbeita sér. Hún vill meina að drykkja hennar hafi hafist vegna mikillar 

vanlíðunar vegna heimilisaðstæðna og eineltisins. Hún hafi alltaf verið feimin og 

óframfærin en með því að drekka áfengi hafi henni fundist að þessar hömlur losnuðu. 
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B stefnir á að fara í Hússtjórnarskólann á Hallormsstað þegar hún flytur frá 

Laugalandi nú í sumar.   

 

Stelpa C 

Þessi stúlka er tæplega 14 ára gömul, fædd árið 1991 og hefur verið á 

Laugalandi í eitt ár. Hún er fædd í Reykjavík en hefur búið víða um landið en mest á 

stór-Reykjavíkursvæðinu. Móðir hennar er alkóhólisti og fíkniefnaneytandi og er hún 

alin upp hjá henni og fyrrverandi kærasta hennar ásamt bróður sínum sem er nokkrum 

árum yngri en hún. Fyrrverandi stjúpfaðir hennar er drykkfelldur og mjög 

ofbeldishneigður og fengu hún og móðir hennar oft að finna fyrir því. Faðir hennar 

var einnig í mjög mikilli fíkniefnaneyslu þar til fyrir tveimur árum en honum kynntist 

hún ekki mjög vel þar sem hann bjó að mestu erlendis.  

C var lögð í einelti alla sína skólagöngu en átti á tímabili tvær góðar vinkonur 

en seinna slitnaði upp úr vinskapnum m.a. vegna þess að þær fóru snemma ólíkar 

leiðir í lífinu. Hún var góður námsmaður en oft var vesen á henni í skólanum. Mikil 

ábyrgð frá heimilinu lenti á henni, en hún þurfti iðulega að fara með bróður sinn í 

leikskólann á morgnana þegar mamma hennar svaf áfengisdauða eða var of drukkin 

eða dópuð til að gera nokkurn hlut. Einnig þurfti hún að hugsa um að gefa honum að 

borða og koma í háttinn á kvöldin. Hún var þá 11 ára gömul og varð þetta til þess að 

hún var mjög syfjuð á morgnana og átti erfitt með að fylgjast með í skólanum. Hún 

varð snemma mjög þunglynd og rekur hún það til ástandsins sem ríkti á heimilinu. 

Á þessum tíma kynntist hún stelpu sem var tveimur árum eldri en hún og þar 

sem C var mikill unnandi rokktónlistar varð hún gjaldgeng í hóp þessarar nýju 

vinkonu. Hún kynntist lifnaðarháttum þeirra sem var að reykja, drekka og nota 

fíkniefni eins og hass og amfetamín. Hún hætti þá að mæta í skólann, byrjaði að 

brjótast inn og fremja ýmis afbrot. Hún var m.a. farin að stunda það að brjótast inn til 

fólks á næturnar.  Einnig átti hún það til að beita aðra krakka ofbeldi. Þegar hún var 

12 ára var hún fyrst gómuð af lögreglunni fyrir skemmdarverk ásamt fleiri krökkum. 

Þau voru látin safna saman peningum, fara til fólksins sem þau skemmdu fyrir, borga 

þeim fyrir skemmdirnar og biðjast afsökunar.  

 C hefur verið hjá sálfræðingi af og til frá því hún var 8 ára gömul og með 

persónulegan ráðgjafa frá 11 ára aldri og þar til barnaverndarnefnd tók ákvörðun um 

að senda hana í meðferð fyrir rúmu ári síðan sem leiddi svo til þess að hún var send að 

Laugalandi.  
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Hún telur ástæðurnar fyrir því að hún leiddist inn á þessa grýttu braut vera 

nokkrar. Hún nefnir í fyrsta lagi að báðir foreldrar hennar séu fíklar og að hún hafi erft 

þessi gen. Ofbeldi sem hún þurfti að sæta af hendi stjúpföður nefnir hún líka, auk 

kynferðislegs ofbeldis af hendi manns sem tengist þessum fyrrverandi stjúpföður 

hennar. Sá maður er nokkrum árum eldri en hún og misnotaði hana frá því hún var 

smákrakki og til tíu ára aldurs. Einnig hafi aðrar erfiðar heimilisaðstæður átt sinn þátt 

í því að hún lenti í þessum erfiðleikum.  

Hún segir að flestir sem hún þekkir úr þessum heimi komi frá erfiðum og 

brotnum heimilum, þar sé mikil drykkja eða eiturlyfjaneysla og tvær vinkonur hennar 

og einn strákavinur hafi verið misnotuð kynferðislega eins og hún.  Allir hennar vinir 

eru enn í neyslu og enginn virðist vera að gera neitt til að rétta þeim hjálparhönd eins 

og henni. Henni finnst að þegar krakkar byrja á svona athæfi eigi strax að taka þau úr 

umferð og t.d. senda burtu í annað umhverfi til að stoppa hegðunina. Hún segir að oft 

megi sjá snemma hvaða börn hneigist til svona hegðunar, það sjái hún t.a.m. í bróður 

sínum. Hann er núna 7 ára gamall og er mjög reiður út í allt og alla. Hann hótar 

kennurum og börnum í skólanum og er á móti öllu. Þetta segir hún dæmigerða hegðun 

fyrir börn sem síðar eru líkleg til að leiðast út í fíkniefnaneyslu og afbrot.  

C stundar nú nám í 8. bekk í Hrafnagilsskóla og gengur vel að læra. Til að 

mynda mun hún taka samræmt próf í ensku nú í vor. Hana langar til að læra 

fornleifafræði eða sálfræði í framtíðinni. Hún er mörgum hæfileikum gædd og spilar 

m.a. á gítar sem hún lærði á sjálf og hefur einnig spilað á bassa í hljómsveit. 

5.2 Fangelsið á Akureyri 
Í húsnæði lögreglustöðvarinnar á Akureyri hefur verið starfrækt fangelsisdeild 

frá árinu 1978. Þar er pláss fyrir 8 fanga og aðstaða mjög bágborin því húsnæðið er 

þröngt, ein setustofa sem jafnframt er matstofa og sjónvarpsherbergi. Ekki hefur verið 

unnt að bjóða upp á vinnu eða nám fyrir þá sem þar afplána dóma en nú stendur til að 

gera   breytingar á húsnæðinu, byggja við það og stækka og er ætlunin að fjölga 

plássum og bjóða upp á aðstöðu til náms og vinnu. Við húsið er afgirtur garður sem 

fangarnir geta notað til að fara í fótbolta og anda að sér fersku lofti.  

 Þann 17. mars sl. gerði ég mér ferð upp á lögreglustöð til þess að taka viðtal 

við tvo fanga. Áður hafði ég þó mælt mér mót við Gest Davíðsson fangavörð varðandi 

tímasetningu og „óskir“ um fanga. Þeir þurftu báðir að hafa langan brotaferil að baki 

auk þess sem haft var í huga að þeir hefðu hafið sinn afbrotaferil ungir að árum. 
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Gestur ákvað að draga það fram á síðasta dag að segja þeim frá heimsókninni þar sem 

slíkur „viðburður“ er mikil tilbreyting í fábrotnu lífi fanga, og þannig þurftu þeir ekki 

að bíða í marga daga eftir honum.  

 

Fangi 1.  

Maðurinn er 25 ára gamall karlmaður og kemur frá fremur litlu bæjarfélagi úti 

á landi. Þar bjó hann til 13 ára aldurs en flutti þá til Reykjavíkur með foreldrum sínum 

og bræðrum sem eru tveir og eru fimm og átta árum eldri en hann. Í Reykjavík byrjaði 

hann strax í rugli. Hann telur þó ekki að flutningarnir hafi haft slæm áhrif á hann þar 

sem honum fannst gaman og spennandi að flytja. Hann var alinn upp við mikla 

drykkju, báðir foreldrar hans drukku mikið og seinna allir bræðurnir þrír líka. Hann 

byrjaði um 12-13 ára aldurinn að drekka og þegar hann var 14 ára komu sterkari efni 

og þá byrjaði hann að brjóta af sér. Hann segist ekki hafa upplifað neina vanlíðan yfir 

því að vera farin að hegða sér óæskilega og honum hafi fundist þetta í góðu lagi. 

Þegar hann var að brjóta af sér á unglingsaldri var aðallega um slagsmál og þjófnaði 

að ræða. Barnaverndarnefnd kom aldrei inn í mál hans og ekkert var aðhafst fyrr en 

hann náði sextán ára aldri, en þá var farið að stinga honum inn í fangaklefa eina og 

eina nótt þegar hann varð uppvís að einhverju misjöfnu. Á þessum tíma var 

sjálfræðisaldur á Íslandi sextán ár.  

Fanginn lauk ekki grunnskólagöngu og var rekinn úr þremur skólum í 

Reykjavík. Hann var þá sendur í skóla fyrir „vandræðabörn“ en lauk ekki náminu. 

Hann segist hafa verið fremur reiður sem barn en hann hafi aldrei átt í erfiðleikum 

með að eignast vini og féll vel inn í hópinn t.d. í skólanum.  

 Þegar hann var 17 ára gamall skildu foreldrar hans og þremur vikum seinna 

fyrirfór móðir hans sér og reyndist það honum afar þungbært. Hann fékk þá úthlutað 

tímum hjá sálfræðingi en var ekki duglegur að mæta. Áður en hann var fyrst dæmdur 

til fangelsisvistar hafði hann hlotið nokkra skilorðsbundna dóma. Hann er nú að 

afplána sína fjórðu fangelsisvist og hefur m.a. setið inni fyrir skjalafals, fíkniefnabrot, 

þjófnaði og vopnað rán. Meðal annars hefur hann hlotið dóm og setið af sér í 

Liverpool í Bretlandi en þangað fór hann eftir meðferð hér heima árið 1999.  Bróðir 

hans bjó þá í Bretlandi og var ætlunin að dveljast hjá honum til að ná sér á strik. Eftir 

að hafa verið edrú í tíu mánuði féll hann og  framdi stuttu seinna vopnað rán. Hann 

segir að lögin í Bretlandi séu harðari en á Íslandi. Hann var dæmdur til vistar í 

unglingafangelsi en segir þá reynslu ekki góða. Hann er á móti því að fangelsi séu 
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aldursskipt vegna þess að í unglingafangelsum komi iðulega til slagsmála og uppþota 

vegna mikillar samkeppni sem ríki á milli fanganna. Þeir séu að metast um ýmsa hluti, 

reyna að sýnast meiri menn en hinir og sanna sig. Mun betra andrúmsloft ríki í 

fangelsum hér á landi þar sem menn á öllum aldri eru innan um hver annan og að þeir 

eldri séu tilbúnir að miðla reynslu sinni í þeim tilgangi að forða þeim yngri frá því að 

enda eins og þeir. Hér séu því meiri líkur á að koma út úr fangelsi sem betri maður. 

Fanginn situr nú af sér 15 mánaða dóm fyrir ýmis brot en hefur dvalið í 

fangelsinu á Akureyri í sjö mánuði og veit ekki hversu lengi til viðbótar hann verður. 

Hann segist eiga að mæta fyrir dóm í Reykjavík þann 14. maí  þar sem tekin verður 

ákvörðun um áframhaldandi afplánun. Hann sótti sjálfur um að fá að koma í fangelsið 

á Akureyri til að breyta til. Hann stundar fjarnám frá Verkmenntaskólanum á Akureyri 

og stefnir á að verða trésmiður. Honum gengur  ágætlega að læra en á  þó stundum 

erfitt með að einbeita sér. Hann hefur trú á því að hægt sé að snúa við blaðinu ef 

viljinn er fyrir hendi. Nú sé komið að því hjá honum þar sem hann á eins árs gamalt 

barn í Reykjavík sem hann hefur ekki séð síðan það var fimm daga gamalt og því 

langi hann að lifa eðlilegu lífi. Hann segist ekki mæta öðruvísi viðmóti hjá öllum sem 

vita af fortíð hans. Sumum er alveg sama en aðrir eru fordómafullir og fljótir að 

stimpla hann slæman.  

Þegar hann er beðinn að hugleiða aðstæður sínar og það sem hann upplifði 

sem barn og unglingur segir hann að eflaust hafi það eitthvað með það að gera að 

hann leiddist út á þessa braut en þó sé það ekki víst. Ef þessar aðstæður hefðu ekki 

verið til staðar hefði eitthvað annað getað komið til sem hefði ýtt honum út í þetta. 

Hann kennir engu ákveðnu um það hvernig fór fyrir honum.  

 

Fangi 2.  

Maðurinn er 33 ára gamall og kemur frá litlu þorpi úti á landi. Hann er alinn 

upp hjá báðum foreldrum til sex ára aldurs en þá skildu foreldrar hans en hann flutti 

þá til frænda síns sem reyndist honum vel.  

Hann byrjaði að drekka 15 ára gamall og fór fljótt að brjóta af sér ásamt 

frænda sínum sem var ári yngri en hann. Þessi frændi hans fyrirfór sér í fyrra eftir að 

hafa verið í mikilli fíkniefnaneyslu. Hann segir þá tvo hafa verið „svörtu sauðina“ í 

fjölskyldunni. Um sextán ára aldurinn flutti hann til Reykjavíkur og var mikið á sjó. 

Hann segir áfengið vera löngu dottið út hjá sér en í staðinn hafi hann farið að nota 

kókaín. Í fangelsinu á Akureyri hefur hann verið síðan 7. janúar sl. og var hann fluttur 
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hingað frá Litla–Hrauni að eigin ósk því hér sé mikið rólegra þrátt fyrir að aðstaðan sé 

ekki góð. Hér geti hann t.d. ekki unnið en það komi ekki að sök þar sem hann var að 

losna úr gifsi og sé óvinnufær. Því sé hann ekki betur settur í fangelsi fyrir sunnan. 

Hann situr nú inni fyrir peningaþvætti en hefur einnig hlotið dóma fyrir fjársvik, 

skjalafals og líkamsárásir. Hann hefur ekki hugmynd um hvað hann hefur hlotið 

marga dóma en telur að samtals hafi hann setið í fangelsi í u.þ.b. sjö ár. Áður en hann 

sat af sér dóm í fyrsta skipti hafði hann margbrotið af sér og hlotið fjölmarga 

skilorðsbundna dóma. Hann segist eingöngu geta tengt það við neyslu sína að hann 

leiddist út í afbrot. Hann hafi þurft að fjármagna neysluna en segir einnig að fólk verði 

svo ruglað í vímunni að það brjóti oft af sér bara til að gera eitthvað.  

Fanginn telur að það sé ekki neitt í umhverfi hans sem hafi orðið til þess að 

hann byrjaði ungur að drekka og brjóta af sér. Ekki hafi verið óregla þegar hann var 

að alast upp, en kannski hefði mátt vera meiri agi og eftirlit á heimilinu.  

Hann hefur oft reynt að koma sér á réttu brautina í lífinu með því að fara í 

meðferðir en telur að hann hafi ekki haft nógu mikinn vilja til að hætta. Félagslega 

kerfið á Íslandi hjálpi heldur ekki til. Það sé erfitt að koma út úr fangelsi og ekki hægt 

að sækja um aðstoð fjárhagslega eða varðandi húsnæði. Þegar menn sleppi út úr 

fangelsi þurfi þeir fyrir það fyrsta að verða sér úti um far til Reykjavíkur. Það er 

enginn sem tekur á móti mönnum og gefur upplýsingar um hvar upplýsingar um 

aðstoð má sækja. Það er engin ráðgjöf eða endurhæfing. Menn  taki rútuna í bæinn og 

viti svo ekkert hvert á að fara þegar í bæinn er komið því margir hafi engan samastað 

og ekkert heimili. Því fari flestir beint í miðbæinn þar sem þeir þekkja til og lenda á 

miklu “amfetamínfylleríi”. Þetta sé það líf sem þeir þekkja og því eðlilegt að þeir sæki 

í það þegar enginn er til að rétta þeim hjálparhönd. Þegar menn séu komnir með 

langan afbrotaferil sé alls staðar skellt á þá hurðinni. Hann segist vita um dæmi þess 

að menn komi úr fangelsi eftir að hafa afplánað langan fangelsisdóm og hafi svipt sig 

lífi eða brotið af sér aftur til að komast aftur inn í fangelsi, því þeir hafi ekki kunnað á 

lífið utan fangelsismúranna. Því þurfi að vera í boði ráðgjöf og endurhæfing fyrir 

fanga þegar þeir koma út úr fangelsi.  

 Hann segist einu sinni hafa byrjað í sambúð með konu, þau leigðu sér íbúð og 

keyptu innbú. Þegar veruleikinn tók við og reikningarnir tóku að streyma inn um 

lúguna var hann ekki lengi að forða sér því hann hafi ekki kunnað neitt á venjulegt líf 

og vissi ekki hvernig átti að taka á þessu.  
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Hann segir að fyrst þegar hann fór í fangelsi hafi honum bara fundist það 

ævintýri. Hann sat þá inni á Kvíabryggju og var að vinna við að beita. Þar hafi hann 

eignast fullt af peningum sem ekki var hægt að eyða í eiturlyf og hafi hann keypt sér 

tölvu og ýmislegt sem hann langaði í. Honum finnst að þegar ungt fólk á í hlut eigi að 

dæma það til nokkurra mánaða áfengis- og fíkniefnameðferðar í stað fangelsisvistar. 

Það þarf að byggja upp þannig kerfi að ungu fólki sé ljóst að það hafi gert eitthvað 

rangt, en sé líka uppbyggjandi og fyrirbyggjandi. Ungir menn sem lenda ítrekað í 

fangelsi verði reiðir út í kerfið. Það komi enginn góður út úr fangelsi eins og kerfið er 

í dag. Eingöngu sé hugsað um refsingu en ekki betrun. Til dæmis hafi honum aldrei 

verið boðið að tala við ráðgjafa og ekki sé verið að spá í af hverju viðkomandi braut af 

sér. Engin áhersla sé lögð á breytt ástand eða af hverju mönnum líður illa, enda sé 

endurkomutíðni í fangelsi mjög há á Íslandi.  

Hann tekur sem dæmi að árið 2001 hafi hann verið settur á Litla–Hraun til 

afplánunar í tvö ár. Hann hafi í upphafi vistarinnar óskað eftir viðtali við geðlækni og 

það hafi fengist eftir sjö mánuði. Þetta sé dæmigert fyrir kerfið. Hann vill sjá úrbætur 

á þessu sviði á þann hátt að menn geti áunnið sér umbun fyrir góða hegðun. Það skipti 

engu máli hvernig menn haga sér, þeir ávinni sér ekki neitt. Í Danmörku sé kerfið 

þannig að menn geti áunnið sér t.d. helgarleyfi og eytt helginni með fjölskyldunni. 

Það sé erfitt fyrir menn að missa tengslin við fjölskyldur sínar þegar þeir lenda í 

fangelsi. Þrátt fyrir að heimsóknir séu leyfðar í fangelsunum þá megi gera betur. Hann 

tekur sem dæmi að þegar hann einhverju sinni sat af sér dóm í fangelsinu á Akureyri, 

hefði hann þurft að fara til Reykjavíkur fyrir dóm. Hann var látinn bíða í 

Hegningarhúsinu við Skólavörðustíg eftir að komast fyrir dóminn. Móðir hans sem 

býr erlendis hafi verið stödd á landinu og óskaði eftir að fá að hitta hann þar sem hann 

beið, og spjalla við hann, en það hafi ekki verið möguleiki. Hann hafi svo þurft að fara 

beina leið í flug til Akureyrar aftur og fékk því ekki tækifæri til að heilsa upp á móður 

sína.  

Hann er líka ósáttur við refsikerfið á Íslandi. Hér séu menn sekir uns þeir geta 

sannað sakleysi sitt en ekki öfugt. Ef menn hafa oft brotið af sér eigi þeir á hættu að 

vera dæmdir á líkum því ekki þurfi einu sinni að sanna mál fyrir rétti. Oft sé aðeins 

einn dómari og það geti oltið á dagsformi hans hvernig hann dæmir í málinu.  

Hann segist hafa lært ýmislegt í gegnum tíðina, hann vanti nokkra áfanga upp 

á stúdentspróf og kann heilmikið á tölvur. Þegar hann sleppur úr fangelsi fer hann á 

örorkubætur, ætlar að flytja til systur sinnar sem býr í Jórdaníu og reyna að byrja upp 
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á nýtt. Segist ekki nenna í sama pakkann einu sinni enn. Hann hefur trú á að honum 

takist að halda sér á beinu brautinni ef eitthvað annað tekur við. Hann segir að sumir 

hafi mikla fordóma gagnvart sér og gott verði að fara eitthvert sem enginn þekkir 

hann. Systir hans styður hann og stendur með honum og segist hann í raun hafa 

stuðning allra í fjölskyldunni á meðan hann er ekki í neyslu.  
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6. Umræður 
  Þau úrræði sem í boði eru hér á landi fyrir unglinga sem leiðast út í afbrot og 

neyslu fíkniefna virðast vera í góðum farvegi. Hér var þó aðeins kannað hvernig 

staðið er að málum afbrotaunglinga á Akureyri en einnig væri fróðlegt að vita hvernig 

málin standa í öðrum bæjarfélögum á landinu.   

Á Akureyri er vel að þessum málum staðið og þar er farið eftir þeim lögum og 

reglum sem segja til um hvernig tekið skal á afbrotamálum ungmenna. Eins og lögin 

gera ráð fyrir er fullt samstarf milli lögreglu og barnavendarnefndar þegar slík mál 

koma upp. Ljóst er að íbúar á Akureyri eru í dag ekki eins öruggir varðandi glæpi og 

ofbeldi og könnunin frá árinu 2001 sýndi fram á. Það að efnt hafi verið til 

mótmælafundar í miðbænum gegn ofbeldi, sýnir að hlutirnir hafa mikið breyst til hins 

verra á fáeinum árum. Að minnsta kosti er ofbeldið orðið mun sýnilegra en áður var 

og hefur færst nær hinu „venjulega“ fjölskyldufólki. Þetta er fylgifiskur aukinnar 

fíkniefnaneyslu í bænum sem einnig hefur færst niður í yngri aldurshópa. 

 Ekki reyndist unnt að nálgast tölur um tíðni afbrota á Akureyri hjá lögreglunni 

en bent var vefsíðu ríkislögreglustjóra til að nálgast þær. Ekki fengust tölur eingöngu 

yfir ofbeldis-og fíkniefnabrot meðal unglinga á Akureyri, því upplýsingar um slíkt eru 

ekki til. Hér á landi er ekki löng hefð fyrir afbrotarannsóknum, og er það ekki fyrr en í 

upphafi níunda áratugarins sem farið var að rannsaka afbrot með aðferðum 

félagsvísinda (Jón Gunnar Bernburg, 2004). Því er ekki að undra að slíkar tölur séu 

ekki til fyrir Akureyri. Kannski er ástæðan sú að ekki hefur hingað til þótt tilefni til að 

taka saman slíkar tölur þar sem vandinn hefur ekki verið stór, en nú virðast breytingar 

þar á vera orðnar að veruleika.  

Það kemur á óvart að fíkniefnaneysla í bænum sé svo mikil meðal ungs fólks 

sem raun ber vitni. Ástæðurnar geta verið margar og væri fróðlegt að gera könnun þar 

að lútandi, en hér skal látið nægja að koma með tilgátur um mögulegar ástæður. Ef 

málin eru skoðuð í ljósi kenninganna, mætti velta því fyrir sér að aukin þátttaka 

kvenna á vinnumarkaðnum, meiri vinna beggja foreldra utan heimilis og minni tími til 

fjölskyldustunda geti þarna átt einhvern þátt að máli, sbr. kenningu Hirschi´s um 

félagslegt taumhald. Auk þess mætti nefna aukinn hraða í þjóðfélaginu, 

lífsgæðakapphlaup sem hefur verið allsráðandi á síðustu árum og aukna tíðni 

hjónaskilnaða sem veldur börnum og unglingum oft mikilli sálarangist.   
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Það að unglingarnir séu hættir að láta sjá sig í miðbænum um helgar og hittist 

frekar í heimahúsum til að drekka og neyta fíkniefna gæti að hluta verið tilkomið 

vegna „foreldrarölts“ sem tíðkast hefur í bænum í nokkur ár. Foreldar 

grunnskólabarna á unglingsaldri taka sig þá saman og rölta um bæinn á föstudags- og 

laugardagskvöldum, og var tilgangurinn í upphafi að sporna við unglingadrykkju í 

bænum. Nú má hins vegar spyrja sig að því hvort málin hafi þróast í öfuga átt og 

unglingarnir hafi látið sig hverfa úr bænum vegna þessa, þangað sem þau geta drukkið 

í friði. Þá vaknar önnur spurning um það hvort eftirlitslaus partý séu eitthvað sem 

foreldrum þyki ekkert tiltökumál, og hvað sé hægt að gera til að sporna við þeim.  

Það sem einnig er umhugsunarefni eru hugmyndir ungs fólks um það hvað 

felst í því að vera í neyslu. Spurning er hvort hvort á einhvern hátt er hægt að breyta 

viðhorfum ungs fólks varðandi þetta og gera þeim ljóst að „neysla“ er ekki aðeins það 

að nota fíkniefni, heldur einnig það að drekka áfengi í óhófi.  

Þegar skoðuð eru viðtölin við stúlkurnar á Laugalandi og fangana í fangelsinu 

á Akureyri koma fram nokkuð skýr merki um sameiginlegan bakgrunn þessa fólks. 

Öll koma þau úr brotnum fjölskyldum, þ.e. allir viðmælendur nema einn eru 

skilnaðarbörn og þrír af fimm viðmælendum ólust upp við alkóhólisma og/eða 

vímuefnaneyslu foreldra. Ef málin eru skoðuð út frá líffræðilegu sjónarhorni mætti 

velta þvi fyrir sér hvort þessir einstaklingar hafi erft þessa þætti, þ.e. hneigingu til 

neyslu vímuefna, þar sem fjórir af fimm viðmælendum eiga foreldri eða foreldra sem 

eiga við áfengis og/eða fíkniefnavanda að stríða. Einnig mætti skoða málin út frá 

félagsnámskenningu Akers og Burgers, sem segir að þeir sem umgangist aðra sem 

neyta fíkniefna og lifa í glæpsamlegu umhverfi séu í hættu á að gera slíkt hið sama. Þá 

hlýtur að mega ætla að börn sem búa hjá foreldrum sem viðhafa slíka hegðun séu í 

hættu á að lenda í því sama, þar sem foreldrarnir eru fyrirmyndir flestra barna og 

unglinga. Einnig er líklegt að börn sem eiga drykkfellda foreldra séu í minni tengslum 

og að eftirlit og stuðningur sé minni heldur en hjá börnum  sem ekki eiga drykkfellda 

foreldra. Það styður kenninguna sjálfsstjórn og glæpi sem segir að sterk tengsl 

foreldra við börn feli í sér náið eftirlit og stjórn á gjörðum barnsins og strangan og 

stöðugan aga í uppeldinu. Þetta er einnig í samræmi við niðurstöður þeirra íslensku 

rannsókna sem skoðaðar voru hér að framan, þar sem kemur í ljós að sé unglingur í 

litlum tenglsum við foreldra sína auki það líkur á ofbeldis- og afbrotahegðun (Jón 

Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 1996). Einnig kemur fram að unglingur í 

góðum tengslum við foreldra er síður líklegur til að velja sér vini sem stunda 
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óæskilega hegðun og þeir eru líklegri til að hafa kjark til að hafna fíkniefnum ef slíkt 

er í boði Þórólfur Þórlindsson o.fl. 1998).   

Það hefur verið nokkuð almenn skoðun meðal manna að betra sé að vista unga 

afbrotamenn saman og halda þeim sem eldri eru aðskildum frá þeim til að forða þeim 

yngri frá slæmum áhrifum þeirra eldri.  Það er því athyglisvert að annar fanganna sem 

talað var við var á annarri skoðun, en hann hefur bæði setið í blönduðum fangelsum 

og fangelsi fyrir unga afbrotamenn úti í Bretlandi. Fram kom að hans reynsla af 

unglingafangelsum sé ekki góð þar sem mikil samkeppni ríkir á milli fanganna og þeir 

keppast við að sanna sig hver fyrir öðrum sem stundum hefur þær afleiðingar að til 

slagsmála og uppþota kemur. Mun betra sé að sitja inni með sé eldri og reyndari 

mönnum sem gjarnan vilja gera sitt til þeir yngri hljóti ekki sömu örlög og þeir. Hann 

segir að ungir menn komi verri út úr unglingafangelsum heldur en blönduðum.  

Það sem hins vegar vekur mesta athygli í þessum viðtölum er það að allir 

viðmælendur nema einn koma úr litlum bæjarfélögum úti á landi og að þrír af 

viðmælendum voru lagðir í einelti sem börn og fram á unglingsár.  Það vekur mann til 

umhugsunar um þann orðróm sem oft heyrist, að betra sé að ala upp börn í minni 

bæjarfélögum til að forðast einelti og vandamál sem tengst geta unglingsárunum, eins 

og áfengis- og fíkniefnaneyslu. Hugsanlegt er að þessi orðrómur eigi ekki við nein rök 

að styðjast, en komi til vegna þess að í minni sveitarfélögum sé kannski síður talað 

um eineltið þar sem flestir þekkjast, og það þyki því óþægilegt. Einnig er möguleiki 

að fólk vilji ekki horfast í augu við það að í þeirra bæjarfélagi þrífist einelti og 

vandamál eins og unglingadrykkja og/eða fíkniefnaneysla.  

Allir viðmælendurnir sem höfðu sögu að segja af einelti vildu meina að það 

hefði haft mikil áhrif á það hvernig komið væri fyrir þeim í dag og að einelti hefði lagt 

líf margra krakka í rúst. Þetta sýnir hversu mikilvægt er að taka á þessum málum á 

róttækan hátt. Það er mjög mikilvægt fyrir hvern og einn einstakling að vera 

„samþykktur“ og að eiga þó ekki væri nema einn vin til að halla sér og tala við þegar 

vanlíðan og erfiðleikar gera vart við sig. Með því að taka á þessum vanda mætti forða 

mörgum einstaklingum frá mikilli sálarangist og eflaust einhverjum frá því að verða 

bráð eiturlyfja og óæskilegs lífernis.  

Það er mín tilfinning að forvörnum og uppfræðslu til unglinga sé ekki 

nægilega sinnt og að ekki sé kannski fyllilega rétt að þeim málum staðið, a.m.k. ekki 

þar sem ég þekki til. Sjálf hef ég setið fundi með syni mínum sem klárar sína 

grunnskólagöngu nú í vor, þar sem forvarnarfulltrúi talaði til krakkanna sem sátu og 
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biðu þess eins að fundinum lyki. Með öðrum orðum var fundurinn ekki að skila 

tilætluðum árangri. Eins hefur í örfá skipti komið aðili, sem sjálfur hefur lent í klóm 

eiturlyfja, inn í bekkinn og spjallað við þau. Þetta er að mínu mati ekki nóg. Í 

grunnskólum landsins eru mörg börn með einhvers konar greiningar, börn frá brotnum 

heimilum og börn sem hafa týnt sjálfum sér og eru ráðvillt og vansæl. Þessi börn 

þurfa á einhverju uppbyggjandi að halda en ekki raunasögum sem eru jafnvel nógu 

margar í lífi þeirra sjálfra. Einnig finnst mér að á þeim þremur árum sem mitt barn 

hefur verið í unglingadeild grunnskóla, hafi allt of sjaldan verið boðið upp á fræðslu 

og forvarnarprógrömm fyrir unglingana. Þetta þyrfti að vera markvissara og að mínu 

mati ætti að koma á sjálfsstyrkingarnámskeiðum fyrir börn frá 10 ára aldri. Slík 

prógrömm væri hægt að setja inn í skólanámsskrá rétt eins danskennslu og fleira sem 

mörg börn hafa ekki áhuga á. Öll börn þurfa hins vegar á því að halda að styrkja 

sjálfsmynd sína. Fyrirtæki úti í bæ hafa verið að bjóða upp á sjálfsstyrkingarnámskeið 

fyrir unglinga en þau kosta oft mikla peninga og margir foreldrar hafa ekki ráð á að 

borga fyrir þau.  

Í fyrravetur bauð Vímulaus æska og Akureyrarbær upp á 

sjálfsstyrkingarnámskeið fyrir stúlkur á aldrinum 13-15 ára á Akureyri sem er mjög 

jákvætt, en aldrei var boðið upp á sams konar námskeið fyrir stráka. Þó ímynda ég 

mér að margir strákar myndu ekki sækjast eftir að fara á slíkt námskeið. Þeim myndi 

finnast hallærislegt að biðja vin sinn að koma með sér en færu heldur ekki einir. Því 

finnst mér að grunnskólarnir eigi að gera þetta að skyldu og bjóða upp á þetta á 

skólatíma. Þannig væri hægt að tryggja að allir fengju slíka þjónustu.   

Það að börnin fái tækifæri til að styrkja sjálfsmynd sína, spjalla saman um 

málefni sem brenna á þeim, komast að því að þau eru ekki ein um hugsanir sínar og 

læra að það er allt í lagi að vera „öðruvísi“ er þeim nauðsynlegt. Einnig eykur það 

samkennd þeirra og umburðarlyndi gagnvart öðrum og gerir persónuleika þeirra 

heilsteyptari og sterkari. Þannig eru þau betur í stakk búin að takast á við það þegar, 

og ef þeim eru boðin fíkniefni og eru líklegri til að hafa styrk og þor til að segja „nei“.  
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7. Lokaorð 
Í verkefni þessu hefur verið reynt að varpa ljósi á ástæður þess að fólk leiðist 

út í afbrot auk þess að skoða þau meðferðarúrræði sem í boði eru fyrir ungmenni sem 

leiðast út á þessa braut.  Það er ljóst að ástæðurnar eru  mismunandi og að um getur 

verið að ræða samspil ýmissa þátta. Það hvort líffræðilegir þættir geti legið að baki er 

erfitt að sanna þrátt fyrir ýmsar kenningar þar að lútandi sem hlotið hafa mismikið 

fylgi. Það umhverfi sem einstaklingur kemur úr skiptir miklu máli, sem og félagslegur 

stuðningur og tengsl.  

Samkvæmt þeim íslensku og erlendu rannsóknum sem fjallað hefur verið um 

getur neysla fíkniefna leitt til ofbeldis og virðist sem þetta tvennt haldist í hendur. 

Einnig hafa rannsóknir sýnt að einstaklingar sem sýna andfélagslega hegðun eða 

merki um ofvirkni og árásargirni séu líklegri til að fremja afbrot, en því skal ósvarað 

hvort slík hegðun komi til vegna líffræðilegra þátta eða félagsfræðilegra.  

Lög og reglur er varða afbrot ungmenna eru góðar en hins vegar er annað mál 

hvort alls staðar sé unnið eftir þessum reglum. Sú þjónusta sem boðið er upp á í 

Miðgarði í Grafarvogi er vonandi það sem koma skal víðar um landið þar sem sú leið 

virðist gefa góða raun úti í heimi.  

Á Akureyri hefur fíkniefnaneysla aukist til muna undanfarin misseri auk 

ofbeldisverka sem þeim fylgir og ljóst er að til aðgerða verður að grípa til þess að 

reyna að stemma stigu við þessari slæmu þróun.  

Samkvæmt þeim viðtölum sem tekin voru má sjá að bakgrunnur einstaklinga 

skiptir miklu máli varðandi það hvort þeir leiðast út á braut fíkniefna og afbrota. 

Líðan í skóla og vinskapur skiptir ekki síst máli.  

Það er vonandi að sú þróun sem hefur átt sér stað á síðustu árum fari að snúast 

í átt til betri vegar og hægt verði að grípa til aðgerða sem miða að því að fækka í þeim 

hópi unglinga sem leiðast út á hina grýttu braut í lífinu. Braurina sem leiðir þau inn í 

heim fíkniefna og afbrota, því eins og flestir vita eiga mörg þeirra ekki afturkvæmt 

þaðan.  
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