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1 Inngangur 

 

Elska skalt þú Drottin, 

Guð þinn, af öllu hjarta þínu, 

allri sálu þinni og öllum huga þínum. 

Þú skalt elska náunga þinn 

eins og sjálfan þig.
1
 

 

Það hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan ég hóf að skipuleggja þessa 

ritgerð mína.  Upphafið má rekja til kynna minna á Sr. Þorvaldi Víðissyni 

miðborgarpresti snemmsumars 2007 og þess samstarfs sem þróaðist milli hans og 

Vímulausrar æsku / Foreldrahúss þar sem ég var starfandi og starfa enn í dag sem 

ráðgjafi fyrir fíkla og aðstandendur þeirra.  Sr. Þorvaldur kom til okkar í 

Foreldrahúsi fullur áhuga á því starfi sem þar er unnið og með hugmynd um 

samstarf.  Úr varð að farið var af stað með samstarfsverkefni Dómkirkjunnar og 

Vímulausrar æsku / Foreldrahús, kyrrðarstundir fyrir unglinga einu sinni í mánuði.  

Með tímanum þróuðust tengslin við Þorvald og upp kom umræða um bráðateymi 

þar sem ráðgjafi og prestur myndu vera til taks ef áfall riði yfir hjá foreldri fíkla.  

Það stóð ekki á fyrsta verkefninu því rétt þegar umræðan hófst var þörf á húsvitjun 

þar sem víkingasveit lögreglunnar hafði fjarlægt ungling í ofsakasti út frá heimili 

sínu og foreldrarnir sátu eftir í miklu uppnámi.  Þessi fyrsta heimsókn tókst vonum 

framar og fengum við mikil lof frá fjölskyldunni fyrir vitjunina.  Þetta samstarf 

fékk mig til að hugsa um víðtækara samstarf kirkjunnar og Vímulausrar æsku / 

Foreldrahúss.   

Málefni aðstandenda fíkla hafa lítið verið í sviðsljósinu en eru mjög 

afgerandi fyrir þá sem vinna með fíkla.   Úrræðin fyrir aðstandendur hafa alla tíð 

verið skorin við nögl og nú þegar harðnar í ári er útlit fyrir enn verri tíma fyrir 

fjölskyldur þeirra sem neyta áfengis og vímuefna í óhófi.  Aðilar sem ég hef talað 

við, 3 prestar, vettvangsstjóri hjá lögreglunni, tveir áfengisráðgjafar og 

félagsfræðingur, allir þekkja eitthvað til hins mikla samfélagsvanda sem 

vímuefnanotkun er.  Allir eru á einu máli um það að vímuefnaneysla hér á landi 

                                                           
1
 Biblían, 2007. Matt. 22.37-39. 
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eigi eftir að aukast til muna á næstu misserum vegna harðnandi árferðis.  Vandi 

aðstandenda er mikill eins og ég mun koma inn á í ritgerð minni.  Þörfin er brýn 

fyrir úrræði og fáir hafa getu til að hafa afgerandi áhrif á vandann.  Fyrir mig er 

kirkjan besti kosturinn fyrir aðstandendurna.  Kirkjan hefur aðgang að fólki, 

húsnæði, reynslu og öllum þeim kærleika sem þarf til verksins.   

Með rannsókn minni mun ég sýna fram á alvarleika alkóhólisma og sér í lagi 

þær afleiðingar sem fíkill hefur á sína nánustu.  Ég mun rekja þau úrræði sem eru í 

boði í samfélaginu og skoða hvað kirkjur nágrannaþjóða okkar eru að gera í 

þessum málum.  Einnig mun ég rannsaka eins og mér er unnt, starf Íslensku 

Þjóðkirkjunnar sem tengjast málefnum fíkla og aðstandanda.  

Við undirbúning þessarar ritgerðar las ég stefnuskrá Þjóðkirkjunnar í 

vímuefnamálum frá árinu 1998 og varð ég mjög uppnuminn.  Stefnuskráin var afar 

metnaðarfull og ég varð spenntur að sjá hvernig hlutirnir hefðu þróast.  Ég vissi 

fyrir að ýmislegt var í boði fyrir fíkla innan kirkjunnar s.s. æðruleysismessur, 

viðtöl við presta, starfandi vímuvarnarprestur, miðborgarstarf Dómkirkjunnar og 

kyrrðarstundir fyrir ungt fólk í Dómkirkjunni.  Það gladdi mig að sjá í 

stefnuskránni þá áherslu á mikilvægi þess að kirkjunnar þjónar fengju fræðslu um 

vímuefnavandann og þá hugmynd að undirbúa formleg framhaldsnámskeið sem 

eiga að miða að því að skapa sérþekkingu í Þjóðkirkjunni á eðli vímuefnavandans, 

meðferð og stuðningi við áfengissjúklinga og fjölskyldur þeirra.  Ég ákvað að þetta 

yrði ég að forvitnast betur um.    

Það hafði komið mér á óvart í námi mínu að það er enginn fræðsla fyrir 

prestsefni né djákna um alvarleika vímuefna og áfengisnotkunar í óhófi né 

afleiðingar slíkrar neyslu á fjölskyldu og vini.  Þar af leiðandi var spennandi að sjá 

hver úrræðin væru fyrir þá sem eru starfandi innan kirkjunnar.  Annað sem gladdi 

mig mikið var að sjá inngangsávarp Biskups Íslands, Hr. Karl Sigurbjörnssonar frá 

kirkjuþinginu árið 1998: „Engum blöðum er um það að fletta að áfengis- og 

vímuvandinn er einhver alvarlegasta vá sem að okkar menningu og samfélagi 

stafar.“
2
  Hér talar Biskup Íslands berum orðum um alvarleika vímuefnavandans 

fyrir 10 árum síðan.   

                                                           
2
 Kirkjan.is.  Þjóðkirkjan og vímuefnavandinn.  1998. Inngangsorð Hr. Karls Sigurbjörnssonar 

biskups á kirkjuþinginu 1998.  Þess verður að geta að síðan ég sótti orð biskups hafa 

inngangsorð hans verið fjarlægð af heimasíðu Þjóðkirkjunnar.  



BA-Ritgerð                                                                                                          Kjartan Pálmason                  
 

7 

Eftir þó nokkra rannsókn um starf kirkjunnar, alkóhólisma og aðstandendur 

þeirra þá sótti ein spurning stöðugt á mig.  Af hverju leggur kirkjan meiri áherslu á 

málefni fíkla en málefni aðstandenda?  Það sést bersýnilega í stefnuskrá 

Þjóðkirkjunnar í vímuefnamálum að mun meira púðri er eytt í umræður um fíkla en 

aðstandendur.  Í framhaldi skutust upp hver spurningin af annarri í huga mér.  Vita 

fulltrúar Þjóðkirkjunnar ekki hversu málefni aðstandenda fíkla eru skelfileg, víðtæk 

og gegnumsýra þjóðfélagið?  Getur verið að Þjóðkirkjan sé fallin í þann pytt eins 

og svo margir aðrir að eltast bara við yfirborðsmál,  þessi sýnilegu?  Þ.e.a.s. það er 

góð markaðssetning að segjast vera að berjast gegn fíkn og vímuefnum því 

vandamálið er sýnilegt.  Eða er kirkjan sem stofnun það þung í vöfum að hún hefur 

ekki enn hafið framkvæmdina þó skilningur og vilji sé fyrir hendi?  Þessum 

spurningum og fleirum mun ég leitast við að svara í ritgerð minni og mun ég leggja 

fram hugmyndir um lausnir og sýna fram á raunhæft sóknarfæri fyrir kirkjuna í 

framtíðinni.  

 

.
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2 Alkóhólismi 

 

29
Hver barmar sér? Hver veinar? Hver á í stælum? Hver kvartar? Hver fær sár að 

þarflausu? Hver rauð augu? 
30

Þeir sem sitja við vín fram á nætur, þeir sem koma saman til 

að bergja á vínblöndu. 
31

Horfðu ekki  á vínið, hve rautt það er, hvernig það glóir í 

bikarnum og rennur ljúflega niður. 
32

Að síðustu bítur það sem höggormur og spýtir eitri 

sem naðra.  
33

Augu þín munu sjá kynlega hluti og munnur þinn mæla fáránleika.  
34

Þú 

verður eins og sá sem liggur í úthafinu miðju, eins og sá er liggur efst uppi á siglutré. 
35

Þeir 

slógu mig, ég kenndi ekki til, þeir börðu mig, ég varð þess ekki var. Þegar ég vakna af 

víninu fæ ég mér meira.
3
  

 

2.1 Hvað er alkóhólismi? 

Alkóhólismi
4
 er í dag almennt viðurkenndur sem sjúkdómur.  Hann lýsir sér 

sem áráttukennd neysla sem hægt er að stöðva en ekki lækna.  Þetta er 

stigversnandi sjúkdómur svo framarlega sem fíkillinn heldur neyslunni áfram.  

Algjört neyslustopp er eina leiðin til að halda sjúkdómnum í niðri.
5
    

„Í dag er álitið að samspil líffræðilegra, sálfræðilegra og félagslegra þátta 

ráði þróun alkóhólisma.  Orsakir ofneyslu áfengis eða annarra vímuefna eru taldar 

eiga sér rætur í bæði erfða- og umhverfisþáttum; enginn einn þáttur hefur fundist 

sem klár orsakavaldur.  Lengi hefur verið viðurkennt að alkóhólismi sé ættgengur 

og á síðari árum hafa margar rannsóknir stutt þá tilgátu að þetta ættgengi sé bundið 

erfðum.“
6
   

Til þess að halda sér frá neyslu verður fíkillinn að takast á við sín helstu innri 

vandamál.  Reynslan sýnir að neyslan er oft leið fíkilsins til að kæfa vanlíðan af 

einhverju tagi.  Í raun má segja að vímuefnið sé flóttaleiðin en grunnvandamálið 

sjálft er sársaukinn, vanmáttarkenndin og óöryggið sem yfirleitt valda lágu 

sjálfsmati.   

                                                           
3
 Biblían 2007. Orðskviður 23:29-35. 

4
 Ég mun nota hugtakið alkóhólismi og ganga út frá því að það nái yfir vímuefnaneytendur í heild 

sinni hvort sem um ávanabindandi neyslu á áfengi eða öðrum vímuefnum er að ræða.   Ég mun 

notast við orðið alkóhólismi, neytandi, vímuefnaneytandi og fíkill.  Allt orð sem ná yfir sama 

sjúkdóminn. 
5
 Alþjóðleg heimasíða Al-anon samtakanna.  2009.  

6
 Vísindavefurinn. 2006.  
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Sá sem hefur lágt sjálfsmat og er að neyta vímuefna í fyrsta skiptið upplifir 

yfirleitt að vanmáttarkenndin, óöryggið og eða vanlíðanin hverfur og hann fyllist 

sælutilfinningu og sjálfstrausti.  Áhrif vímunnar fyrir þann sem hefur lágt 

sjálfstraust eru í raun guðdómleg.  Bakkus verður æðsti guðinn!  Ánetjunin verður 

yfirleitt hröð því að hvers vegna ætti viðkomandi að sleppa því að láta sér líða vel, 

eða allavega betur þegar hann hefur fundið leiðina að lausninni?  En Adam er ekki 

lengi í Paradís eins og sagt er.  Innri sársaukinn er ekki horfinn.  Milli neyslu 

kemur vanlíðanin upp aftur og með tímanum dvína áhrif neyslunnar og góða líðan 

neyslunnar verður óstöðug og óáreiðanleg.  Óánægja og vanlíðan hjá neytandanum 

eykst vegna þess að hann missir smátt og smátt áhuga á flestu öðru en neyslunni.  

Neytandinn fer að svíkja sjálfan sig og aðra, stendur ekki við loforð og verður 

þunglyndur og kvíðinn.  Allt leiðir þetta til enn lægra sjálfsmats.  Framhaldið er 

nokkuð ljóst.  Lægra sjálfsmat og meiri vanlíðan kallar eftir aukinni neyslu til að 

fóðra sársaukann.  Hér er kominn af stað vítahringur sem getur vart endað öðruvísi 

en með meðferð, geðveiki eða dauða.  Því miður getur enginn stöðvað neyslu 

fíkilsins nema hann sjálfur.   

 

2.2 Hverjir geta orðið vímuefnafíklar? 

Sjúkdómurinn fer ekki í manngreiningarálit.  Hann sækir ekki í ákveðnar 

stéttir eða stöður, hann má finna allsstaðar.  Fíknisjúkdómurinn getur borið niður 

hvar sem er og ástæðurnar geta legið í erfðum, bakgrunni eða lífsgöngu.  Yfir 95% 

alkóhólista eiga fjölskyldur, vini og eru í vinnu.  Þeir virka nokkuð eðlilega út á við 

en einhver hluti lífs þeirra er þjáður.  Neysla þeirra veldur áframhaldandi og 

vaxandi vandamáli í þeirra lífi og þeirra sem þeir snerta.
 7

   

 

2.3 Afleiðingar neyslu 

          Fíknisjúkdómurinn er fjölskyldusjúkdómur.  Sjúkdómurinn snertir alla þá 

sem eru í sambandi við neytandann.  Þeir sem næstir eru fíklinum líða mest.  

Aðilar sem eru tilfinningalega tengdir geta auðveldlega dregist ómeðvitað með inn 

í atferli annarrar manneskju.  Aðstandandinn bregst við hegðun fíkilsins.  Hann 

einblínir á neytandann, hvað hann gerir, hvar hann er og hversu mikið drukkið eða 

                                                           
7
 Oregon Al-anon and Alateen. 2005.  What is alcoholism? 
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dópað er.  Aðstandandinn reynir oft að stjórna neyslu fíkilsins og tekur á sig sök, 

sekt og skömm sem í raun tilheyrir fíklinum.  Aðstandandinn tileinkar sér ákveðið 

hlutverk inni á heimilinu, festist í því og verður álíka háður vímuefninu eins og 

fíkillinn sjálfur. 

 

2.4 Gífurleg aukning á áfengisneyslu á Íslandi 

Tölur Hagstofu Íslands sýna að áfengissala hér á landi jókst um 6,7% milli 

áranna 2004 og 2005 í alkóhóllítrum talið eða úr 1.523 þúsund alkóhóllítrum árið 

2004 í 1.625 þúsund alkóhóllítra árið 2005.  Þetta samsvarar sölu á 7,05 

alkóhóllítra á hvern íbúa 15 ára og eldri, en var 6,71 alkóhóllítrar á árinu 2004.
8
   

Áfengisneysla hefur aukist jafnt og þétt og tölur sýna að árið 2007 var neyslan 

1.852 þúsund alkóhóllítrar á móti 1.722 þúsundum alkóhóllítra árið 2006.  

Aukningin er um 7,6% milli áranna.  Salan samsvarar 7,53 alkóhóllítrum á hvern 

íbúa 15 ára og eldri, en var 7,20 alkóhóllítrar á árinu 2006.
9
 

Annað vímuefni sem hefur verið að aukast gífurlega hér á landi er 

kannabisefni.  Þórarinn Tyrfingsson, forstöðumaður Vogs, skrifaði grein 11. 

nóvember 2008 og segir þar: „Kannabis (hass og marijúana) hefur lengi verið 

algengasta ólöglega vímuefnið sem notað er á Íslandi. Á síðustu árum hefur ræktun 

á marijúana færst í vöxt hér heima.  Nú þegar kreppir að má búast við að margur 

freistist til að hefja ræktun á kannabisjurtum.  Hafa þarf í huga að kannabisefni 

valda fyrst og fremst skaða hjá hinum ungu. Talið er að um 60 % ungs fólks noti 

þessi efni fyrir tvítugt. Um 4% allra unglinga á Íslandi kemur til meðferðar á Vog 

vegna kannabisfíknar.“
10

   

                                                           
8
 Hagstofa Íslands. 2005. 

9
 Hagstofa Íslands. 2008.  

10
 SÁÁ. 2008.  Aukin kannabisneysla.  
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11

 

 

Þórarinn reyndist svo sannarlega sannspár eins og kemur fram í afbrotafræði 

Ríkislögreglustjóra fyrir mars 2009.  „Fyrstu þrjá mánuði ársins 2009 hefur verið 

lagt hald á 6.001 plöntu sem er 23% meira en samanlagt magn sem lögreglan 

haldlagði á árunum 2005-2008.“
12

  Reynsla mín og þeirra fagaðila sem ég hef 

unnið með er öll á sama veg.  Allir eru sammála um alvarleika kannabisneyslu hér 

á landi og einnig erum við á því að ungir kannabisneytendur eru erfiðustu 

skjólstæðingarnir sem við fáum.  Kannabisreykingar skapa gífurlega mikið 

óraunsæi hjá fíklinum sem mjög erfitt er að vinda ofan af.   

 

                                                           
11

 SÁÁ. 2008.  Kannabis.  
12

 Lögreglan. 2009. Afbrotafræði   
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3 Aðstandendur fíkla 
 

20
Nói var akuryrkjumaður og fyrstur til að planta víngarð. 

21
Drakk hann af víninu og varð 

drukkinn og lá nakinn í tjaldi sínu. 
22

Kam, faðir Kanaans, sá nekt föður síns og sagði báðum 

bræðrum sínum frá sem úti voru. 
23

Þá tóku þeir Sem og Jafet skikkju, lögðu á herðar sér og 

gengu aftur á bak og huldu nekt föður síns. Þeir sneru sér undan og sáu ekki nekt hans.  
24

Nói 

vaknaði af vímunni og varð þess áskynja hvað yngsti sonur hans hafði gert honum. 
25

Hann 

mælti: Bölvun hvíli á Kanaan.  Auvirðilegur þræll bræðra sinna sé hann.
13

 

 

3.1 Aðstandendur 

Orðið aðstandendur er yfirleitt í dag notað yfir fólk, karla, konur og börn sem 

hafa orðið fyrir andlegum eða líkamlegum áföllum vegna gjörða annarra.   

Það er engin launung að aðstandandinn er ansi oft mjög illa farinn eftir langvarandi 

sambúð með fíkli.  Reynsla mín sem ráðgjafi á Teigi
14

 er sú að það var mjög 

áberandi hvað aðstandendurnir í meðferðinni voru mun verr farnir andlega heldur 

en vímuefnafíklarnir og flestir þeirra höfðu ekki hugmynd um það eða skildu vart 

af hverju þeir voru svona illa staddir.  Teigur var á þeim tíma eina meðferðin sem 

tók við aðstandendum í fulla meðferð en hefur sú meðferð verið lögð niður í dag.  Í 

dag er engin meðferð fyrir aðstandendur starfrækt hér á landi.  Þó nokkuð er samt 

sem áður um námskeið, hópavinnu og einkaviðtöl.  

 

3.2 Hvað er meðvirkni? 

         Eitt helsta einkenni aðstandenda fíkla eða þeirra sem búa við eða hafa 

upplifað langvarandi erfiðleika er meðvirkni.  „Meðvirkni er ástand sem tærir upp 

sál okkar. Hún hefur áhrif á allt okkar líf, fjölskyldur okkar, börn, vini, 

skyldmenni; fyrirtæki okkar og frama; heilsu og andlegan þroska.  Hún er 

hamlandi og ómeðhöndluð hefur hún eyðileggjandi áhrif á okkur sjálf og aðra.  Að 

vera meðvirkur er að vera ekki í tengslum við tilfinningar sínar, þarfir og þrár.“
15 

  

Meðvirkni er tilkomin vegna óheilbrigðra samskipta innan fjölskyldunnar; t.d. 

verða flestir sem búa með einstaklingi sem er með fíknisjúkdóm meðvirkir 

neytandanum með því að vera sífellt á varðbergi í stöðugum ótta og kvíða, óöryggi 

og vanlíðan yfir því hvernig neytandinn er að fara með sig og aðra svo eitthvað sé 

                                                           
13

 Biblían, 2007.  1. Mós 9.21-25 
14

 Teigur áfengisskor Landsspítala Háskólasjúkrahúss.  Undirdeild geðdeildar 33A.   
15

 Bradshaw, John. Heimkoman  1990.  s. 6.   
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nefnt.  „Náttúran hefur gefið okkur þann eiginleika að spennast upp við tímabundið 

álag.  Það er óeðlilegt að spenna sé viðvarandi ástand.  Manneskja sem býr við 

varanlegt álag vegna hegðunar annarra, missir tengslin við eigið sjálf,  tilfinningar, 

þarfir og þrár.“
16   

Eins og sést í ritningarversinu hér að ofan má sjá hve synir Nóa 

eru meðvirkir föður sínum.  Þeir forða honum og sjálfum sér frá skömminni sem 

fylgir því að deyja áfengisdauða nakinn.  Ómeðvirkur einstaklingur hefði leyft Nóa 

að vakna nakinn og taka afleiðingum gjörða sinna.   

         Hér ætla ég að láta fylgja með einkenni meðvirkni sem Coda samtökin
17

 

notast við fyrir hvern og einn til sjálfsskoðunar: 

 
 Afneitun: 

Ég á erfitt með að gera mér grein fyrir því hvernig mér líður.  

Ég geri lítið úr, breyti eða afneita því hvernig mér líður.  

Mér finnst ég algjörlega óeigingjarn og einarðlega helgaður velferð annara.  

 Lítil sjálfsvirðing: 

Ég á erfitt með að taka ákvarðanir.  

Ég dæmi allt sem ég hugsa, segi og geri harðlega og finnst það aldrei nógu gott.  

Ég fer hjá mér þegar ég fæ viðurkenningu, hrós eða gjafir.  

Ég bið aðra ekki um að mæta þörfum mínum eða þrám.  

Ég tek álit annarra á hugsunum mínum, tilfinningum og hegðun fram yfir mitt eigið.  

Mér finnst ég ekki vera manneskja sem hægt er að elska og virða.  

 Undanlátssemi: 

Ég breyti gildum mínum og heilindum til þess að forðast höfnun eða reiði annarra.  

Ég er næmur fyrir því hvernig öðrum líður og mér líður eins og þeim.  

Ég er fram úr hófi trúr fólki og kem mér því ekki nógu fljótt úr skaðlegum aðstæðum.  

Ég met skoðanir og tilfinningar annarra meir en mínar eigin og er hræddur við að láta álit 

mitt í ljós ef ég er ósammála einhverju.  

Ég set áhugamál mín og tómstundir til hliðar til þess að gera það sem aðrir vilja.  

Ég sætti mig við kynlíf þegar ég vil ást.  

 Stjórnsemi: 

Mér finnst annað fólk ófært um að sjá um sig sjálft.  

Ég reyni að sannfæra aðra um það hvað þeim „á“ að finnast og hvernig þeim líður í „raun og 

veru“.  

Ég fyllist gremju þegar aðrir leyfa mér ekki að hjálpa sér.  

                                                           
16

 Bradshaw, John. Heimkoman. 1990.  s. 7. 
17

 Coda samtökin eru 12. spora samtök nafnlausra meðvirkla Co-Dependents-Anonymous.  Meiri 

upplýsingar má finna á heima síðu Coda á www.coda.is.  
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Ég gef öðrum ráð og leiðbeiningar óspurður.  

Ég helli gjöfum og greiðum yfir þá sem mér þykir vænt um.  

Ég nota kynlíf til þess að öðlast viðurkenningu.  

Fólk verður að þurfa á mér að halda til þess að ég geti átt í sambandi við það.
18

 

 

3.3 Börnin 

Heilmiklar rannsóknir hafa farið fram í gegnum tíðina á drykkjusýki og 

afleiðingum hennar en aðstandendahliðin fékk ekki viðeigandi athygli fyrr en í lok 

20. aldar.  Í flestum meðferðum fíkla og stuðningi við aðstandendur hafa börnin 

vera stórlega vanrækt.  Oft á tíðum eru það þau sem líða mest þar sem þau eru í 

mótun, þau eru opin og berskjölduð og þurfa á sterku stuðningsneti að halda.  

Foreldrarnir eru fyrirmyndirnar og börnin treysta á getu foreldranna í uppeldinu.  

Það skiptir vissulega máli hver í fjölskyldunni á við vandamálið að stríða sem og 

hvernig hin óútreiknanlega hegðun mun hafa áhrif á þá sem í kring eru, en eitt er 

víst að það er aldrei hægt að stóla á að hegðun fíkils sé eðlileg.  Rannsóknir sýna 

að drykkja móður hefur meiri áhrif á börnin en drykkja föður en báðir þættirnir eru 

slæmir og ekki tel ég þörf á að gera upp á milli hér.  

Samskiptaleysi milli foreldra, ástleysi, deilur og agaleysi stuðlar að óöryggi 

barnsins bæði inn á heimilinu og út á við.  Börn fíkla og aðstandenda skammast sín 

gagnvart félögum sínum ef einhverjir eru, upplifa skömm út af fjölskyldu sinni, 

taka þátt í feluleik yfir heimilisástandinu og óöryggi veldur því að barnið tengist 

ekki djúpum vináttuböndum.  

Börn alkóhólista hafa tilhneigingu til þess að kenna sjálfum sér um drykkju 

foreldra sinna.  Þau reyna oft að bæta fyrir þetta með því að reyna að stöðva 

drykkjuna, aðlaga sig að henni, finna sér hlutverk sem best hentar aðstæðum 

o.s.frv.  Þessi hegðun er mjög skaðandi fyrir barnið og getur haft mjög afdrifaríkar 

afleiðingar á unglings-og fullorðinsárum viðkomandi.  

Til að undirstrika alvarleika þess fyrir börn að búa á heimili með virkum 

alkóhólista og eða veikum aðstandanda þá tók ég saman helstu atriði úr rannsókn 

sem gerð var af félagsráðgjafanum Margaret R. Cork sem starfað hafði með 

börnum alkóhólista í 15 ár þegar rannsóknin er gerð.  Rannsóknin var gefin út sem 

bókin Börn Alkóhólista, Hin gleymdu börn, fyrst árið 1969.  Þó rannsóknin sé 

                                                           
18

 CoDA - Co-Dependents-Anonymous, 2009.   
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gömul stendur hún vel fyrir sínu þar sem hegðun alkóhólistans og þeirra sem 

nálægt honum eru hefur ekkert breyst.  Rannsóknin fólst í því að Cork tók viðtöl 

við 115 börn og unglinga og lagði fyrir þau sambærilegar spurningar og eru helstu 

atriði rannsóknarinnar eftirfarandi:  Cork segir að börn alkóhólista og aðstandanda 

fái ekki mörg tækifæri innan fjölskyldunnar til að ná heilbrigðum þroska.  Flest 

barnanna 115 sögðust eiga leikfélaga og kunningja en aðeins fá sögðu frá svo 

góðum vináttuböndum að þeim fyndist þeir nógu öruggir til að geta deilt 

vandræðum sínum með vinunum.
19

  „Nokkur barnanna, einkum þau yngri, sögðust 

stundum koma með vini sína heim til sín en flest þeirra gerðu það ekki.  Þau 

sögðust ekki gera það af hræðslu við að vinirnir yrðu vitni að drykkju foreldris eða 

rifrildi.“
20

  Cork segir að nokkur barnanna hefðu dvalið flestum stundum á heimili 

vina sinna og virtist það oft auka á innri baráttu þeirra og auka á tilfinningu þeirra 

fyrir því að vera öðruvísi en aðrir. Varð það til þess að börnin léku sér flestum 

stundum á götunni.
21

  

Af þessu má sjá, segir Cork, að á því tímabili ævi barnanna þegar þau eru 

að mynda og styrkja vináttu virðast flest þeirra sem í þessari könnun voru, eiga í 

samskiptum sem takmarkast af öryggisleysi, hræðslu og vantrausti.
22

  Cork segir 

einnig að einbirni í drykkjusjúkri fjölskyldu finni sérstaklega mikið til einangrunar.  

Einsamalt verður það að horfa upp á foreldra sína drekka og rífast.  Það hefur 

engan innan fjölskyldunnar sem það getur svo mikið sem nefnt tilfinningar sínar 

við, né neinn sem það getur látið reiði sína bitna á.
23

  Cork bætir við að í 

systkinahópi taka eldri systkini oft ábyrgð á þeim yngri en í sumum tilfella tóku 

þau ábyrgðina á sínar herðar mjög ósátt og gröm sem ekki bætti þeirra stöðu né 

yngri systkinanna.  Oft verða þau yngri einnig ósátt yfir afskiptum eldri 

systkinanna.  „Af þessu má sjá að á öllum aldursskeiðum kemur í ljós óeðlilega 

mikill ágreiningur og ósamheldni milli systkina.  Sjaldan var einlæg hlýja og ástúð 

með börnunum.  Þess í stað gætti ófriðar og gremju.“
24

  

                                                           
19

 Sjá Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969. s. 33. 
20

 Cork, Margaret. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969.  s. 34. 
21

 Sjá Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969. s. 34. 
22

 Sjá Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969. s. 35. 
23

 Sjá Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969. s. 37. 
24

 Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969.  s. 37. 
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Það sem ég vil bæta inn í er sú tilhneiging barna alkóhólista að vernda oft 

alkóhólistann, þau taka oft afstöðu með alkóhólistanum gegn hinu foreldrinu sem 

ekki drekkur.  Ástæðan er oft sú að þau vita að alkóhólistinn er veikur og ræður 

ekki við drykkjuna, alkóhólistinn hefur afsökun fyrir gjörðum sínum, en börnin 

þola ekki getuleysi aðstandandans við að hafa stjórn á heimilinu.  Börnin hafa 

lítinn skilning á aðstandandanum en skilja alkóhólistann. 

 

3.4 Skólagangan 

          Í rannsókn Cork kemur fram að nokkur barnanna, aðallega þau yngri þótti 

gaman í skólanum og stóðu sig tiltölulega vel.  Ástæðan var ekki sú að krakkarnir 

hefðu sérstakan áhuga á náminu, heldur vegna þess að í skólanum var ró og næði.
25

  

Mörg barnanna í könnuninni, „voru farin að standa sig illa í skólanum og fyrir elstu 

börnin var vandamálið orðið alvarlegt þar sem mörg hver höfðu fallið um einn til 

tvo bekki.  Flest tilsvör barnanna lýstu einbeitingaskorti, viljaleysi eða getuleysi 

vegna heimilisaðstæðna.  Örfá börn létu í ljós von um að komast í háskóla.“
26

  Í 

ofanálag virtust flest börnin verða fyrir mótlæti í skólanum segir Cork.  „Samfara 

því að þeim fannst þau ekki vera gædd námshæfileikum fannst mörgum börnunum 

þau líka vera utanveltu við skólasystkini sín.“
27

 

 

3.5 Skilnaður foreldra 

Reynslan hér á landi og víðar sýnir að þrátt fyrir skilnað foreldra, þar sem 

annað foreldrið eða bæði eiga við neysluvandamál að stríða þá skánar ástandið lítið 

fyrir börnin ef foreldrarnir takast ekki á við sín vandamál, hvort sem um er að ræða 

fíknisjúkdóm eða meðvirkni.  Þó að alkóhólistinn flytji af heimilinu þá situr 

aðstandandinn eftir með sína skapgerðarbresti, vanlíðan, fastur í eigingirni og 

samskiptin við börnin verða svo til óbreytt áfram.  Álagið á börnin er gífurlegt, þau 

upplifa ekki einungis erfiðleikana og sorgina sem fylgir skilnaðinum, heldur er 

ástandið oft slæmt hjá öðru eða báðum foreldrunum.  Við skilnað er yfirleitt samið 

um umgengnisrétt við börnin.  Stundum vill annað foreldrið lítið skipta sér af 

barninu, stundum er samið um sameiginlegt forræði en því miður er oft deilt og 

                                                           
25

 Sjá Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969. s. 37-38 
26

 Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969.  s. 38. 
27

 Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969.  s. 50-51. 
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slegist um forræðið.  Í raun er alvarleikinn mikill í öllum tilfellum nema að báðir 

foreldrar leggi á sig ákveðna sjálfsvinnu til að laga þann skaða sem þau hafa veitt 

börnum sínum.   

Það er ekki óalgengt í mínu starfi að ég fái foreldri í viðtal til mín með miklar 

áhyggjur yfir því að þurfa að senda barnið sitt til fyrrverandi maka sem er enn í 

neyslu, algjörlega óhæf/ur til að setja barninu mörk eða sinna því á eðlilegan hátt.  

Þó svo að annað foreldrið vilji leita sér aðstoðar þá er björninn ekki unninn.  Það 

þarf báða foreldra til!  Barn sem fer í helgardvöl til foreldris sem er virkt kemur 

oftar en ekki heim tætt, órólegt og jafnvel með nýjar hugmyndir um hvað má og 

hvað má ekki.  Vandamálið er mikið og því miður eru margar brotalamir í hinu 

íslenska velferðarkerfi og yfirleitt verða þeir sem minnst mega sín verst úti.    

 

3.6 Maki eða foreldri fer í meðferð 

          Þegar maki fer í meðferð veldur það oft á tíðum mikilli streitu á heimilinu.  

Oftast mun meira álagi en aðstandandinn hefði getað grunað.  Fyrir þá sem starfa í 

meðferðargeiranum þá er alls ekki óalgengt að heyra frá því að fyrrverandi 

skjólstæðingur, sem gengur vel í að halda sig frá neyslu sé skilinn fljótlega eftir að 

meðferð er lokið, jafnvel eftir langvarandi hjónaband.  Fyrir marga er það 

undrunarefni að fólk skuli skilja loksins þegar alkóhólistinn lætur undan pressu 

aðstandandans og fer í meðferð og byrjar að lifa lífi án vímuefna.  En fyrir þá sem 

þekkja til þá eru því miður líkurnar miklar að slíkt gerist.  Þó svo að 

skilnaðarástæðurnar geti verið margvíslegar þá tel ég aðalástæðuna vera þá að 

þegar alkóhólistinn hættir neyslu, fer jafnvel inn í AA samtökin, eignast félaga, 

vinnur í sínum brestum, leggur sig fram við að breyta hegðun sinni þá situr 

aðstandandinn eftir einmana með sömu vanlíðan og áður, afbrýðissamur vegna 

þess að alkóhólistanum er farið að líða vel og hefur eignast félaga o.s.frv.  

Aðstandandinn situr eftir með sárt ennið, búinn að berjast fyrir því að fíkillinn fari í 

meðferð kannski í fjöldamörg ár og samt líður aðstandandaum ekkert betur þegar á 

hólminn er komið.  Yfirleitt sér aðstandandinn ekki þann skaða sem hann sjálfur 

hefur orðið fyrir.  Hann áttar sig ekki á því að háttarlag hans hefur breyst í þessu 

langvarandi sjúka ástandi.  Það sem aðstandandaum finnst eðlilegt og rétt er oft 

nokkuð fjarri því.  Það sem sárast er fyrir aðstandandann er að hann hefur misst 
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hlutverkið sitt á heimilinu.  Það að bjarga alkóhólistanum, halda heimilinu eðlilegu 

fyrir utanaðkomandi og sjá til þess að alkóhólistinn verði ekki sér né fjölskyldunni 

til skammar var orðið eðlilegt hlutverk aðstandandans.  Börnin eru yfirleitt stödd 

inn í hringiðunni og yfirleitt lítið gert til þess að sjá hvernig ástand heimilisins 

bitnar á þeim.  Til undirstrikunar ætla ég hér að láta orð barna úr áðurnefndri 

rannsókn Margaretar Cork lýsa ástandinu: 

 

Drengur, fimmtán ára, sagði í stuttu máli:  „Pabbi hefur breyst síðan hann hætti að drekka.  

Hann er vingjarnlegri og talar meira.  Stundum reynir hann jafnvel að koma fram eins og 

faðir og setur reglur.  Samt heldur hann því aldrei til streitu sem hann segir.  Ég held að hann 

sé hræddur um að okkur þyki ekki vænt um hann ef hann gerir það.  Foreldrar mínir rífast 

ekki alveg eins mikið núna en þau eru ekki mjög hamingjusöm.  Mamma lætur pabba aldrei 

gleyma því tímabili sem hann drakk.  Hún er ennþá sú sem stjórnar hlutunum.  Pabbi virðist 

frekar vera einn af okkur krökkunum. “  Saga frá tólf ára stelpu: „Pabbi fer einstaka sinnum 

með mömmu á skemmtanir núna en við sjáum hann samt ekki oft.  Hann er alltaf að vinna 

yfirvinnu eða á AA-fundum.  Stundum förum við eitthvert saman eða hann hjálpar mér með 

heimaverkefnin mín en pabbi og mamma eru samt sem áður ekki mikið saman.  Við erum 

eiginlega ekki eins og fjölskylda.“   

Fjórtán ára sagði.  „Foreldrar mínir hafa í rauninni engan áhuga á okkur.  Ég mun aldrei 

gleyma þessum árum og ég velti því alltaf fyrir mér hvort faðir minn muni byrja aftur að 

drekka.“  

 „Það er ennþá mikil spenna milli mömmu og pabba,“  sagði þrettán ára unglingur.  „Það 

gerir mig hræddan við fólk, sérstaklega karlmenn.   Jafnvel þó að pabbi drekki ekki núna 

geðjast mér ekki að þvi sem ég hef séð í hjónaböndum.  Fyrir framan annað fólk eru pabbi 

og mamma alltaf að látast til að sýna að allt gangi vel núna en mér finnst þau eins og strútar 

sem stinga höfðinu niður í sandinn.“
 28

   

 

Það er auðvelt að sjá að jafnvel þó bindindi komi mörgum börnum til góða 

getur ástandið á heimilum drykkjusjúkra sem náð hafa bata;  engan veginn verið 

eðlilegt, segir Cork.  „Oft virðast samskipti foreldra þvinguð og samskipti barna og 

foreldra langt frá því að vera jákvæð.  Hegðun og viðhorf foreldranna hafa ekki 

breyst verulega og það hefur áhrif á börnin.“
29

 

 

                                                           
28

Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969.  s. 67-68. 
29

 Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969.  s. 68.  
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3.7 Hvað verður um börnin? 

„Rannsóknir benda til þess að þýðingarmestu utanaðkomandi áhrif fyrir 

sérhvert barn séu tilfinningatengsl milli barna og foreldra.  Því meira sem skortir á 

náið samband, þeim mun meira skaðast tilfinningalegur þroski barnsins.“
30

  

Út frá rannsókn sinni segir Cork að  „þó að flest börn séu stundum í vafa um að 

þau séu æskileg, skilin og að þau séu elskuð, þá voru börnin í mínum hóp yfirleitt 

alltaf í óvissu.  Af þessum ástæðum er líklegt að aðalvandamál þeirra sé að skilja 

sjálf sig og skilja og samlagast öðrum.“
 31

  Cork segir ennfremur að viðhorf 

barnanna til lífsins sé afbökuð vegna ástandsins á heimilinu.  Einnig nefnir hún á 

sama hátt að viðbrögð gagnvart yfirvöldum séu óeðlileg.  Ef það skortir á traust og 

ef foreldrar beita valdi á óviturlegan hátt, sem átti sér stað í tilfellum margra barna í 

könnuninni þá er barnið undir neikvæðum áhrifum gagnvart yfirráðum sem mun 

fylgja því til fullorðinsáranna.  Gremja gagnvart yfirvaldi eða óhæfni til að sætta 

sig við það er samkvæmt almennum rannsóknum ein af aðalskapgerðareinkennum 

fullorðins drykkjusjúklings.
32

   Cork heldur áfram: „Þessi börn höfðu auðsjáanlega 

við svo mörg nærtæk vandamál að stríða að þau höfðu lítið þol eftir til að skilja eða 

takast á við tilfinningalega erfiðleika sína og það var enginn í þeirra umhverfi til að 

hjálpa þeim.“
33

  Miðað við ofangreindar lýsingar úr könnun Cork þá má gera ráð 

fyrir að börnin sem tóku þátt í könnuninni séu illa sett til að takast á við þau 

verkefni sem lífið býður upp á.  Eins og Cork segir, „þau eru óöruggari, með lágt 

sjálfstraust og skert traust til annarra frábrugðið því sem venjulegur unglingur 

hefur.“
 34

   

Allt bendir til þess að meðan ekki er gripið inn í og þessum börnum veitt sú 

aðstoð sem þau þurfa á að halda þá muni vandamál þeirra ágerast, þau munu leiðast 

út í neyslu eða hafa skaðleg áhrif á sjálfan sig, lífsförunauta, vini eða afkomendur.   

Í rannsókn sinn lagði Cork spurningu fyrir börnin um hverjar helstu 

áhyggjur þeirra væru og eru útreikningar eftirfarandi: 

 

                                                           
30

 Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969.  s. 62-63.  Hér er um að ræða eldri rannsóknir 

sem Cork birtir í bók sinni.  
31

 Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969.  s. 52-53. 
32

 Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969.  s. 52-53. 
33

 Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969.  s. 53. 
34

 Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969.  s. 53. 
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35
 

 

Cork segir að það að aðstandandinn sé ekki síður orsakavaldur á heimilinu 

heldur en alkóhólistinn hafi komið sér á óvart.  Hún segir í framhaldi af 

niðurstöðum sínum að yfirleitt sé hinum drykkjusjúka kennt um allt sem aflaga fer 

á heimilinu og að tilraunir til að hjálpa fjölskyldunni snúist aðallega um meðferð á 

drykkjuvandanum.  „Niðurstöðurnar í töflunni er sérstaklega athyglisverðar þegar 

þær eru skoðaðar í þessu ljósi“
36

, segir Cork.   

Cork segir að það sé auðsýnilegt að börnin séu mjög bitur vegna afleiðinga 

drykkjunnar.  Þau skammast sýn fyrir drykkjuna, heimilið og foreldrana.   

Meirihlutinn sagði að þeim stæði á sama um drykkjuna ef hún leiddi ekki til 

ofdrykkju.  Nærri þriðjungur lét í ljós gremju vegna þess hve móðir þeirra sinnti 

sjúkum föður þeirra mikið.
37

 

            Cork vitnar í könnun í bók sinni sem náði til 4000 drykkjusjúkra 

einstaklinga.  Hún sýndi að þar höfðu 52% átt drykkjusjúka feður eða mæður.  Og í 

forsögu þeirra foreldra sem ekki áttu við drykkjuvandamál að stríða var einnig 

mikið um drykkjusýki.  Í könnuninni kom einnig fram að meðal þeirra foreldra sem 

ekki voru drykkjusjúkir sögðust meira en helmingur þeirra eiga drykkjusjúka 

foreldra.  Tveir þriðju foreldranna sem ekki áttu við drykkjuvanda að stríða sögðust 

hafa átt lítilfjörlegt samband við sína eigin foreldra á uppvaxtarárum sínum og 

u.þ.b 1/3 foreldranna varð fyrir því á unga aldri að missa foreldri, annað hvort af 

því að það hafði dáið eða vegna skilnaðar.
38 

  

            Það má glögglega lesa úr þessum niðurstöðum að meirihluti þeirra sem ekki 

voru alkóhólistar en bjuggu með slíkum komu úr alkóhólískum eða brostnum 

                                                           
35

 Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969.  s. 80.  
36

 Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969.  s. 80. 
37

 Sjá Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969. s. 80.  
38

 Sjá Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969. s. 94. 

Helstu áhyggjuefni barnanna:  

Áhyggjuefni  Fjöldi barna 

Drykkjan 1 

Rifrildi og slagsmál foreldranna 98 

Óhamingja foreldranna með hvort annað 35 

Áhugaleysi drykkfellda foreldrisins 96 

Áhugaleysi foreldrisins sem ekki drekkur 73 
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fjölskyldum.  Annað sem er áberandi í þessum niðurstöðum er að líkurnar á því að 

börn sem alast upp við erfiðar aðstæður, s.s. alkóhólisma eða með aðstandanda 

munu án hjálpar, annaðhvort enda sjálf sem fíklar eða búa með virkum fíkli.  Í 

báðum tilfellum mun hið skaðlega ástand halda áfram og erfast til næstu kynslóðar. 

Það er líklegt að án utanaðkomandi hjálpar séu bæði hinir drykkjusjúku og makar 

þeirra illa undir það búnir að stofna til og vera í fullnægjandi hjónabandi og verða 

hæfir foreldrar.
 
 Með slíku áframhaldi stefnir í það að við sitjum uppi með stærsta 

heilbrigðisvandamál allra tíma ef það er ekki nú þegar orðið að slíku.  
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4 Þau úrræði sem eru í boði 
 

18
Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllist heldur andanum 

19
og ávarpið hvert annað með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Syngið og lofið 

Drottin af öllu hjarta 
20

og þakkið jafnan Guði, föðurnum, fyrir alla hluti í nafni Drottins vors 

Jesú Krists.
39

 

 

Þau meðferðarúrræði sem starfrækt eru hér á landi eru nokkuð mörg og með 

mismunandi áherslur og aðferðarfræði.  Hér að neðan má sjá stutta lýsingu frá 

helstu meðferðarstofnunum landsins og þeim úrræðum sem þau bjóða upp á auk 

helstu 12. spora úrræða fyrir alkóhólista og aðstandendur.  

 

4.1 SÁÁ 

         SÁÁ starfrækir Sjúkrahúsið Vog í Reykjavík sem var tekið í notkun árið 

1984.  Öll meðferð samtakanna hefst á sjúkrahúsinu Vogi.  Gerðar eru 

læknisfræðilegar greiningar á öllum sjúklingum og þar með geðgreiningar.  

         Göngudeildir: Auk Sjúkrahússins Vogs rekur SÁÁ umfangsmikla starfsemi í 

Reykjavík.  Göngudeild samtakanna er í Efstaleiti 7 en þar er eftirmeðferð fyrir 

sjúklinga og fræðslu- og upplýsingamiðlun.  Samtökin reka eitt áfangaheimili í 

Reykjavík við Miklubraut til að styðja sjúklinga sína á leið til bata og fullrar 

þjóðfélagslegrar þátttöku.  Skrifstofa SÁÁ er í Efstaleiti. Á Akureyri starfrækir 

SÁÁ göngudeild og upplýsingaþjónustu fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga og 

aðstandendur þeirra.   

         Eftirmeðferð og félagslegur stuðningur:  Staðarfell í Dölum og Vík á 

Kjalarnesi eru eftirmeðferðarstöðvar SÁÁ og útskrifa á hverju ári um 800 sjúklinga 

samtals.
 40

 

         Fjölskyldumeðferð SÁÁ: Fjölskyldumeðferð SÁÁ er 4 vikna 

einstaklingsmiðuð meðferð fyrir þá sem hafa búið við fíknisjúkdóma annarra.  Í 

kjölfar meðferðarinnar er boðið upp á stuðningshóp aðstandenda.  Einnig er 

göngudeildarþjónusta í boði fyrir aðstandendur vímuefnafíkla og spilafíkla.
 41  

 

                                                           
39

 Biblían, 2007. Ef 5.18. 
40

 SÁÁ. 2008.  Starfsemin.   
41

 SÁÁ. 2009.  Göngudeildarþjónusta fyrir aðstandendur vímuefnafíkla og spilafíkla. 
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Taka skal fram að hér er ekki um hefðbundna innlagnar eða dagsmeðferð að ræða 

eins og er fyrir fíklana, heldur er mæting tvö kvöld í viku.   

 

4.2 Meðferðarstöðin Teigur 31E 

         Á Teigi er rekin meðferðarstöð fyrir áfengis- og vímuefnaneytendur.  Teigur 

er undirdeild geðdeildarsviðs 33A innan Landspítala Háskólasjúkrahúss.  

Sjúklingar sækja meðferðina að heiman.  Á dagdeildinni starfar fjölstétta 

meðferðarteymi (áfengisráðgjafar, geðlæknir, sálfræðingar og hjúkrunarfræðingar).   

Áhersla er lögð á einstaklingsmiðaða meðferð og litið svo á að deildin hafi 

sérstökum skyldum að gegna gagnvart fólki með geðræn vandamál samfara 

fíknivanda.  Meðferðin byggist á hópvinnu, einstaklingsviðtölum, fyrirlestrum og 

fjölskylduviðtölum.
42

  Aðstandendum stendur til boða að fara á 6 vikna námskeið 

þar sem mætt er einu sinni í viku frá 14:00-16:00.  Til að komast á námskeiðin þarf 

að fara í 1-2 einkaviðtöl við ráðgjafa.  Í framhaldi er boðið upp á 12 vikna 

sjálfstyrkinganámskið fyrir þá sem vilja.
43

   

 

4.3 Krísuvík 

Krísuvíkursamtökin reka meðferðarstöðina Krísuvík.  Þar er um að ræða 

langtíma 12. spora meðferð fyrir langt leidda fíkla.  Meðferðin á Krísuvík er 

einstaklingsmiðuð.  Hún er fyrir þá sem þurfa á langtíma meðferð að halda, 

sérstaklega fyrir sjúklinga sem ekki hafa náð árangri í öðrum 4. vikna 

hefðbundnum meðferðum.  Lámarks meðferðartími er 6 mánuðir og getur 

meðferðin farið upp í 7-9 mánuði.    Meðferðin rúmar 21 manns og er möguleiki á 

gistingu fyrir 23-4.
44

     

 

4.4 Hlaðgerðarkot 

Samhjálp rekur meðferðarstöð með kristilegu ívafi á Hlaðgerðarkoti.  Í 

meðferðinni eru rúm fyrir 34 einstaklinga og er boðið upp á bæði afvötnun og 

meðferðarúrræði.  Meðferðarstarfið hefur verið í sífelldri þróun frá upphafi. 

                                                           
42

 Landspítali Háskólasjúkrahús.  Meðferðarstöðin Teigur 31E 
43

 Munnleg heimild, höfð eftir Láru Sif Lárusdóttur, dagskrárstjóra á Teigi.  Símasamtal átti sér 

stað 19. mars 2009. 
44

 Munnleg heimild, höfð eftir Agnari Jónssyni fyrverandi ráðgjafa á Krísuvík.  Símaviðtal átti sér 

stað þann 28. apríl 2009. 
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Grundvöllurinn er þó ætíð hinn sami: kristin trú í framkvæmd.  Tvær megin 

áherslur eru í meðferðarstarfinu.  Annars vegar er um að ræða hefðbundna fræðslu 

um sjúkdóminn alkóhólisma og læknisfræðilegar lausnir hans, hins vegar er um að 

ræða fræðslu um kristna trúariðkun með félagslega endurhæfingu að markmiði.  

Sérstök áhersla er lögð á trúarlegan bakhjarl 12-sporanna innan AA með skírskotun 

til Biblíunnar.
45  

 

 

4.5 Götusmiðjan 

„Götusmiðjan er meðferðarheimili fyrir ungt fólk á aldrinum 15-20 ára. 

Meginvandi þeirra unglinga sem sækja meðferð í Götusmiðjuna er vímuefnaneysla, 

afbrot og annar neikvæður lífsstíll sem ekki er viðurkenndur í samfélaginu. 

Meðferð í Götusmiðjunni stendur að lágmarki í 10 vikur.“
46

 

 

4.6 Foreldrahús / Vímulaus æska 

Foreldrahús / Vímulaus æska rekur eftirmeðferð fyrir unglinga á aldrinum 14 

til 22 ára.  Meðferðin er fyrir unglinga sem lokið hafa meðferð annarstaðar.   

Fyrir aðstandendur er boðið upp á einkaviðtal við ráðgjafa eða sálfræðing og í 

framhaldi er viðkomandi boðið að mæta í foreldrahópa undir leiðsögn ráðgjafa.  

Allt að 12 manns eru í hverjum hópi og ganga hóparnir út á að samhæfa reynslu 

sína, styrk og vonir og fá stuðning við aðsteðjandi vandamálum.  Einnig er opið 

fyrir símtöl allan sólahringinn í Foreldrahúsi sem hægt er að hringja í vegna 

áríðandi vandamála.   

 

4.7 Stuðlar 

Á Stuðlum er rekin meðferðardeild og lokuð deild.  Þar er börnum veitt 

móttaka í bráðatilvikum til að tryggja öryggi þeirra vegna meintra afbrota eða 

alvarlegra hegðunarerfiðleika.  Einnig er boðið upp á sérhæfða meðferð fyrir börn 

sem hafa brotið af sér, eiga við alvarlega hegðunarerfiðleika að stríða og unga 

vímuefnaneytendur.
47

  Meðferðarrými er fyrir 8 sjúklinga en lokuð deild býr yfir 5 

rýmum.   

                                                           
45

 Samhjálp. 2002-2009.   
46

 Götusmiðjan.  Meðferðarstarfið.   
47

 Stuðlar meðferðarstöð fyrir unglinga.  Molar.   
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4.8 12. spora samtök 

         AA samtökin eru þau tólfsporasamtök sem mest eru þekkt bæði hér á landi  

sem og annars staðar.  Samtökin voru stofnuð 10. júní 1935 af verðbréfasalanum 

William Griffith Wilson eða Bill Wilson og Dr. Bob.  AA samtökin eru algerlega 

ópólitísk og sjálfstæð samtök þar sem fólk á öllum aldri og úr öllum stéttum 

samfélagsins koma saman til að halda neysluvandamáli sínu niðri.  AA samtökin 

voru formlega stofnuð hér á landi 16. apríl 1954.   

         Að mínu mati eru Íslendingar meðal fremstu þjóða hvað varðar úrræði fyrir 

fíkla, bæði hvað varðar meðferðarúrræði og einnig fjölda AA funda hér á landi.  

Alls eru um 281 fundir í hverri viku hér á landi og þar af um 160 á 

höfuðborgasvæðinu.  Inngangsorð AA samtakana gefa nokkuð góða lýsingu á 

tilgangi AA-samtakanna.  

 

AA samtökin eru félagsskapur karla og kvenna sem samhæfa reynslu sína, styrk og vonir svo 

að þau megi leysa sameiginlegt vandamál sitt og séu fær um að hjálpa öðrum frá 

áfengisbölinu. Til þess að gerast AA félagi þarf aðeins eitt; Löngun til að hætta að drekka. 

Inntöku eða félagsgjöld eru engin, en með innbyrðis samskotum sjáum við okkur efnalega 

farborða. AA samtökin eru sjálfstæð heild og óháð hvers kyns félagsskap öðrum. Þau halda 

sig utan við þras og þrætur og taka ekki afstöðu til opinberra mála. Höfuðtilgangur okkar er 

að vera ódrukkin og að styðja aðra alkóhólista til hins sama.
48

 

 

Al-Anon og Alateen samtökin eru fyrir aðstandendur alkóhólista.  Saga Al-

Anon hefst um svipað leiti og stofnun AA samtakanna.  Eiginkonur Dr. Bob og 

Bill Wilson fóru að hittast þegar menn þeirra voru á AA fundum og fleiri bættust í 

hópinn með tímanum.  Al-Anon samtökin voru hins vegar ekki stofnuð fyrr en  í 

maí 1951 þegar hinar mikilsvirtu konur Lois W og Anne B sendu 87 bréf  

víðsvegar um Norður Ameríku um hvernig ætti að koma á fót  Al-Anon fundum og 

undirstrikuðu mikilvægi þess að aðstandendur nýti sér sambærilega tólf spora leið 

og AA samtökin höfðu komið á fót.
49

    

                                                           
48

 Þetta eru svokölluð inngangsorð AA samtakanna sem ávallt eru lesin í upphafi hvers AA fundar.  
49

 Sjá heimasíðu Al-Anon Family groups.  www.alanon.org.  
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„18. nóvember 1972 var fyrsti fundur Al-Anon haldinn hér á landi og er 

þessa dags minnst sem stofndags Al-Anon á Íslandi með sérstökum 

afmælisfundi.“
50

  Rétt rúmlega 60 Al-Anon fundir eru í hverri viku hér á landi.  

Hér má lesa inngangsorð Al-Anon samtakana.  

 

Al-Anon er félagsskapur karla, kvenna og unglinga sem hafa orðið fyrir áhrifum af drykkju 

ættingja eða vinar. Al-Anon er sjálfshjálparaðferð byggð á tólf reynslusporum AA-

samtakanna. Félagar deila reynslu sinni, styrk og vonum svo þeir megi leysa sameiginlega 

vandamál sín.  Alateen er félagsskapur unglinga sem hefur orðið fyrir áhrifum vegna drykkju 

annarra. Alateen er hluti af fjölskyldudeildunum.  Til þess að gerast félagi þarf aðeins eitt, að 

ættingi eða vinur hafi átt eða eigi í vanda vegna alkóhólisma.
51

 

 

„Al-Anon fjölskyldudeildirnar hafa aðeins einn tilgang: Að hjálpa 

fjölskyldum og vinum alkóhólista.  Ef þú berð umhyggju fyrir einhverjum sem á 

við áfengisvanda að stríða getur Al-Anon leiðin hjálpað þér.“
52

, segir á heimasíðu 

Al-Anon samtakanna á Íslandi.  

         Coda eða Codependence anonomous eru nýleg samtök hér á Íslandi.  Þau 

voru stofnuð 24. apríl 2005.  Coda fundir eru fyrir þá sem vilja aðstoð vegna 

tilfinningalega erfiðleika hvort sem það er af völdum fíkils eða einhvers annars.  

Um 11 Coda fundir eru hér í hverri viku. Íslenskun á Coda er nafnlausir 

meðvirklar.  Hér má sjá inngangsorð Coda. 

 

CoDA er félagsskapur karla og kvenna sem eiga þann sameiginlega tilgang að þróa með sér 

heilbrigð sambönd. Einu skilyrði til aðildar er löngun í heilbrigð og fullnægjandi sambönd.  

Við komum saman til að deila með hvort öðru reynslu okkar, styrk og vonum á leið okkar til 

sjálfsvakningar - lærum að elska sjálfið.  Að lifa prógrammið leyfir hverju okkar að verða 

heiðarlegri við okkur sjálf með því að skoða okkar persónulegu sögu og eigin meðvirku 

hegðun.  Við treystum á tólf spor og tólf erfðavenjur í leit að þekkingu og visku. Þetta eru 

meginreglur prógramms okkar og leiðbeina okkur til þess að geta átt heiðarleg og 

fullnægjandi samskipti við okkur sjálf og aðra.  Inntöku- eða félagsgjöld eru engin, en með 

innbyrðis samskotum sjáum við okkur efnalega farboða.
53

 

 

                                                           
50

 Al-Anon/Alateen. 2009.  
51

 Þetta eru svokölluð inngangsorð Al-anon samtakanna og eru þau lesin í upphafi hvers fundar.   
52

 Al-Anon/Alateen. 2009.  Heimasíða. 
53

 Þetta eru inngangs orð Coda samtakanna.  Þau eru lesin í upphafi hvers Coda fundar.  
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Einnig má nefna EA samtökin en það túlkast Emotional Anonomous.  Þau eru á 

svipuðu róli og Coda samtökin.  

Lítið er um úrræði fyrir börn fíkla.  Úrræði fyrir börn innan tólfsporasamtaka 

eru engin en Alateen miðast við 13-17 ára.  BUGL (Barna- og unglingageðdeild 

Landspítalans) er helsta úrræðið fyrir börn með hegðunar-, geð- eða fíknivandamál.  

Á Stuðlum er neyðarvistun og meðferð fyrir unglinga og svo má geta þess að 

Foreldrahús / Vímulaus æska býður upp á sjálfstyrkinganámseið fyrir börn og 

unglinga sem hafa gefið mjög góða raun.  
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5 Hinn stóri samfélagsvandi 
 

11
Vei þeim sem fara snemma á fætur til að sækja sér áfengan drykk og sitja langt fram á nótt 

eldrauðir af víni. 
12

Þeir halda samdrykkju við undirleik gígju, hörpu, páku og flautu en gefa 

verkum Drottins engan gaum. Þeir sjá ekki handaverk hans. 
13

Þess vegna verður þjóð mín 

hrakin í útlegð að hún skilur ekki, tignarmenn kveljast af hungri og múgurinn er þjakaður af 

þorsta.
54

  

 

5.1 Aukning og ástæða neyslu 

Eins og áður kemur fram þá er áfengisvandamálið síður en svo nýtt í sögu 

mannkynsins.  Biblían varar við ofneyslu áfengis og umgengni við þá sem sitja að 

víndrykkju fram á nætur og er það enginn vafi, að áður fyrr sem og nú hefur 

ofneyslan valdið ómældri sorg og þjáningu.  Mikið hefur verið reynt í gegnum 

aldirnar til þess að takast á við vandann.  Menn hafa reynt fortölur, hótanir, 

lyfjagjafir (sem leiddu gjarnan til þess að viðkomandi varð háður lyfjunum), 

vistanir á stofnunum, raflostmeðferðir, sjokkþerapía og jafnvel sviptingu sjálfræðis 

þegar allt um þraut.  Einnig voru reyndar hinar ýmsu sálfræðimeðferðir, 

félagsráðgjöf og ýmis fleiri form aðstoðar.  Árangurinn varð ekki í samræmi við 

erfiðið. Engin ofannefndra aðferða sýndi teljandi árangur.   

Reynslan hefur sýnt að eina leiðin sem hefur gefið viðhlítandi árangur í 

meðferð við alkóhólisma er 12. sporavinna AA samtakanna og upp á síðkastið hafa 

vímuefnameðferðir bæst inn í sem þörf viðbót.  Helsta vandamálið er að fíkill getur 

ekki hætt neyslu nema að hann vilji það sjálfur.  Og ef svo vill til að fíkillinn er 

tilbúinn að hætta neyslu þá bíður hans erfið andleg vinna ef hann ætlar að ná bata.    

Í dag eru úrræðin hér á landi nokkuð mörg fyrir alkóhólista.  Og óhætt er að 

segja að við séum meðal fremstu þjóða í heimi hvað varðar meðferðarmál fíkla.  En 

vandamálið er gríðarlegt  og víðtækt og tel ég að fæstir muni mótmæla því.   

Síðastliðin ár hefur orðið vart við aukningu á neyslu sér í lagi hjá ungu fólki.  

Aukningin er mest á kannabisefnum og áfengi en einnig örvandi efnum eins og 

amfetamíni, kókaíni og E-töflum.
55

   

                                                           
54

 Biblían, 2007.  Jesaja 5:11 
55

 SÁÁ. 2008.  Kannabis 
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Einn af þeim þáttum sem eru mjög áberandi í mínu starfi í dag, er að nánast allir 

unglingar sem ég fæ í viðtöl til mín eiga við svipuð grunnvandamál að stríða.  

Flestir hafa upplifað einhverja af eftirfarandi birtingamyndum í æsku sinni.  

Skilnað foreldra, andlát fjölskyldumeðlims, meðvirkni foreldra, ofbeldi og eða 

neyslu á heimili, lesblindu, ofvirkni, athyglisbrest, einelti, misnotkun eða flutt 

mikið búferlum í æsku.  Þessi listi er alls ekki tæmandi en hér er um algengustu 

þættina að ræða.  Sá þáttur sem einkennir alla þá er upplifað hafa einn eða fleiri 

ofangreinda þætti er skert sjálfsmat.  Tel ég þetta vera eina af stóru ástæðum þeirrar 

aukningar neyslu sem við búum við hér á landi.  

Það sem gerir það að verkum að ofangreindir krakkar og unglingar ánetjast 

vímuefnum má lýsa á eftirfarandi hátt:  Þegar börn komast á unglingsárin eru 

kröfurnar miklar um sjálfstæði, stöðugleika, þor og frumkvæði svo eitthvað sé 

nefnt.  Sá sem er með lágt sjálfsmat á oft erfitt uppdráttar, sér í lagi hvað varðar 

framangreinda þætti.  Unglingar með lágt sjálfsmat einangrast oft eða leita í 

jaðarhópa með einstaklingum á svipuðu reki eða krökkum sem eru í uppreisn gegn 

hinum hefðbundnu gildum samfélagsins.  Þetta er ekki algilt en þetta er algengt.  

Ekki er óalgengt að jaðarhópar, þ.e.a.s. krakkar sem ekki taka ekki þátt í 

félagsstörfum eins og íþróttum, tónlistanámi, leiklist o.s.frv. byrji að fikta við að 

reykja og drekka frekar ung.  Þegar unglingur með lágt sjálfsmat drekkur áfengi og 

finnur áhrifin þá er mjög algengt að vanlíðanin hverfi og hann upplifi eina af bestu 

tilfinningum lífs síns.  Af hverju í ósköpunum ætti viðkomandi ekki að drekka aftur 

og aftur ef hann er búinn að finna leið til að minnka sársaukann, upplifa gleði, 

styrk og þor?   

Flestir unglingar drekka í fyrsta skiptið á unglingsárunum áður en þeir ná 

löglegum aldri, en sannarlega eru til undantekningar á því.  Einnig verður að taka 

það fram að það er alls ekki víst að unglingur með lágt sjálfmat ánetjist strax 

vímuefninu eftir að hann prófar það í fyrsta sinn og ekki heldur öruggt að hann 

muni einhvern tímann ánetjast.  En líkurnar eru talsvert meiri þegar viðkomandi 

skortir sjálfsöryggi.    

Sá sem er orðinn fíkinn endar yfirleitt í hringiðu sem erfitt er að komast út 

úr.  Aukin þörf fyrir neyslu gerir það að verkum að fíkillinn missir áhuga á 

tengslum við vini sem ekki hafa áhuga á neyslu og flest áhugamál hverfa.  Fíkillinn 



BA-Ritgerð                                                                                                          Kjartan Pálmason                  
 

30 

fer inn í það ferli að vernda og réttlæta neysluna sína með öllum ráðum.  Hann fer 

að ljúga að sínum nánustu, svíkja loforð, setja á svið leikrit til að fá það sem hann 

vill og ýmislegt fleira.  Allt þetta gerir það að verkum að fíkillinn fær sektarkennd, 

finnur að hann er að brjóta á sjálfum sér og öðrum og sjálfsmatið lækkar og 

vanlíðanin eykst.  Til að mæta aukinni vanlíðan þarf að bæta við neysluna.  Hér eru 

komin af stað snjóboltaáhrif, vandamálið stækkar og stækkar, versnar og versnar 

og neyslan og óheiðarleikinn eykst.   Þó svo að vandamálið sé orðið stórt, þá er öll 

von ekki úti fyrir fíkilinn.  Á einhverjum tímapunkti mun alkóhólistinn átta sig á 

því að vímuefnið stjórnar honum en ekki öfugt.  Frá þeirri stundu er alkóhólistinn 

orðinn ábyrgur fyrir sjúkdómnum.   

Úrræðin í dag eru mörg og flestir vita hvert á að leita ef um áfengis- eða 

vímuefnavandamál er að ræða.  Mín tilfinning er sú að eftir því sem uppeldi fíkils 

hefur verið heilsteyptara þeim meiri líkur eru til þess að viðkomandi nái að hætta 

neyslu.  Sá sem hefur slæman samfélagslegan grunn, illa að sér hvað varðar reglur 

og mörk, heiðarleika og óheiðarleika o.s.frv.  mun eiga erfiðara með sjálfsvinnu en 

sá sem hefur fengið kjarngott uppeldi.   

Erfiðleikar og lengd sjálfsvinnu einstaklingsins fer eftir því hversu lengi 

hann hefur verið í neyslu og hvaða grunn viðkomandi hefur.  Sá sem eitt sinn átti 

gott líf eða á heilsteypta fjölskyldu hefur einhverjar fyrirmyndir til að leita í og 

auðveldar það oft leiðina til bata.  

Neysla er að stórum hluta lærð hegðun.  Fíkillinn hefur lært það að ef 

honum líður illa þá er vímuefnið lausnin.  Það að vinna í sínum brestum er erfitt 

ferðalag eins og segir í frasanum: Það er auðveldara að sigra heiminn en sjálfan 

sig.  Fíkill sem hefur verið í neyslu í langan tíma þekkir bara eina lausn við öllum 

vanda, þess vegna er auðvelt fyrir fíkil sem tekst á við erfiða sjálfsvinnu að missa 

tökin, hvað þá þegar sjálfsvinnan tekur mánuði eða ár.  Þetta er ein af stóru 

ástæðum þess hvað afföll eru mikil eftir meðferð hjá fíklum.  En þetta er ekki það 

versta við alkóhólismann.  Það versta að mínu mati er ekki skaðinn sem 

alkóhólistinn veldur sjálfum sér heldur skaðinn sem hann veldur öðrum.   
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5.2 Fjölskyldusjúkdómurinn 

Alkóhólismi / fíknisjúkdómurinn er fjölskyldusjúkdómur.  Hann hefur áhrif á 

alla fjölskylduna, á alla þá sem fíkillinn umgengst.  Rannsókn sem 

heilbrigðisyfirvöld í Bandaríkjunum gerðu árið 1988 sýndi fram á að u.þ.b. 43% 

fullorðinna Bandaríkjamanna eða um 76 milljónir manns hafa orðið fyrir áhrifum 

af alkóhólisma innan fjölskyldu, giftust alkóhólista eða fíkli eða voru blóðtengd 

ættingja sem var alkóhólisti eða fíkill.
56

  Tölurnar er sláandi en alls ekki 

óraunhæfar.  Ef fíknisjúkdómurinn er talið vera eitt stærsta samfélags- og 

heilbrigðisvandamál okkar í dag þá er óhætt að segja að aðstandandahliðin hljóti að 

vera enn stærra vandamál en það er ekki eins sýnilegt!  
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 Advance Data. 1991.  
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6 Norrænar kirkjur 
 

Verið algáð, vakið. Óvinur ykkar, djöfullinn, gengur um sem öskrandi ljón, leitandi að þeim 

sem hann getur tortímt.
 9

Standið gegn honum stöðug í trúnni og vitið að bræður ykkar og 

systur um allan heim verða fyrir sömu þjáningum. 
10

En er þið hafið þjáðst um lítinn tíma 

mun Guð, sem veitir alla náð og hefur í Kristi kallað ykkur til sinnar eilífu dýrðar, sjálfur 

fullkomna ykkur, styrkja og gera ykkur öflug. 
11

Hans er mátturinn um aldir alda. Amen.
57

 

 

6.1 Kirkjur á Norðurlöndunum 

Þegar ég fór af stað með þessa ritgerð langaði mig til að vita hvort 

nágrannaþjóðir okkar þ.e.a.s. Lútersku nágrannakirkjur okkar væru á einhvern 

sérstakan hátt að sinna alkóhólistum eða aðstandendum þeirra.  Ég sendi 

spurningalista til norsku og dönsku Lútersku kirkjunnar og fékk til baka urmul af 

efni til að kynna mér og til að vinna úr.  Það sem báðar kirkjurnar áttu sameiginlegt 

var að hvorug stofnunin var með sérstakt starf hvað varðar fíkla eða aðstandendur 

en í báðum tilfellum var mér bent  á sömu stofnunina, „Bláa krossinn“.  Eftir 

nánari athugun þá komst ég að því að Blái krossinn er alhliða meðferðarstofnun 

rekin á kristilegum grunni sem teygir anga sína mun víðar heldur en bara um 

Norðurlöndin. 

  

6.2 Blái krossinn 

Blái krossinn var stofnaður árið 1877 í Sviss af prestinum Louis Lucien 

Rochat eftir að hann hafði rekist ítrekað á mjög drukkna einstaklinga sem knúði 

hann til að gera eitthvað í málunum.  Grunnur Bláa krossins er kærleiksverk Krists.  

Forgangsröðin hjá Bláa krossinum er Guðs orð fyrst og baráttan við 

alkóhólvandann svo.  Blái krossinn var stofnaður í Danmörku árið 1895.
58

  

Úrræðin sem í boði eru hjá Bláa krossinum í Danmörku eru mjög mörg.  Þeir 

sinna alkóhólistum, aðstandendum, börnum fíkla, fangelsismálum, spilafíklum, og 

eru með fyrirlestra og forvarnarstarfsemi.  Úrræðin eru ótrúlega mörg fyrir börn og 

unglinga.  Þar eru sumarbúðir fyrir ungt fólk sem þurfa nærveru og umhyggju og 

einnig er boðið upp á fjölskyldumeðferð á meðferðarstöðvunum.  TUBA, sem er 

sér angi út frá Bláa krossinum þar, býður upp á sálfræðilega vinnu fyrir börn og 

                                                           
57

 Biblían, 2007.  Fyrra Pétursbréf 5.8-11 
58

 Sjá heimasíðu Blå Kors Danmark. 2009.  Historie. 
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unglinga vímuefnaneytenda.  Einnig hefur Blái krossinn á sínum snærum 

gestafyrirlesara sem fara vítt og breytt um landið til að fræða um forvarnarleiðir, 

áfengisnotkun barna og hvernig maður ánetjast vímuefnum svo eitthvað sé nefnt.
59

  

Að auki má benda á heimasíðuna „Zero16“ sem Blái krossinn vísar til.  Þetta er 

heimasíða fyrir börn og unglinga með það markmið að hvetja þau og styðja í því að 

bíða með að drekka áfengi, allavega fram yfir 16 ára aldurinn.
60

  Yfirlitið hér að 

ofan er aðeins hluti af þeim úrræðum sem þessi mjög svo áhugaverða stofnun 

býður upp á.  

Norski Blái krossinn hefur verið starfandi frá árinu 1906.  Á heimasíðunni 

stendur að þetta séu samkristin Díakonal samtök sem vinna að fíknilausu 

samfélagi.  Blái krossinn rekur áfengismeðferð, meðferð fyrir spilafíkla og rekur 

þrjár stöðvar í Noregi sem eru sérstaklega fyrir börn og foreldra.
61

  Fjölmörg 

úrræði eru í boði eins og í Danmörku og ætla ég mér ekki út í þá upptalningu hér.   

Það sem áhugaverðast er hversu víðtækur reksturinn er og það er mjög til 

fyrirmyndar hversu mikil áhersla er lögð á aðstandendur fíkla, stuðning og kennslu 

við uppeldi.  Eins og stendur á norsku heimasíðu Aglo fjölskyldumiðstöðvarinnar, 

„ósk okkar er að sérhver móðir og faðir geti öðlast möguleikann til að læra og 

þroska sjálfan sig.  Öðlast meiri trú á sjálfan sig og upplifa það jákvæða við að bera 

ábyrgð á barni, um leið og barninu er tryggð góð umhyggja.“
62

    

Annað sem mér fannst mjög áhugavert er að Blái krossinn býður upp á 

lausnina „Nubbabakken“ sem er húsnæði fyrir fíkla sem hættir eru neyslu en eiga 

við erfiðleika með húsnæðismál.  Tilgangurinn er sá að láta þá finna öryggi án 

vímuefna og að þeir geti þar unnið á persónulegan hátt með vímuefnavandamál- og 

húsnæðisvandamálin sín á einum stað.
63

   

Í dag eru um 40 stöðvar frá Bláa krossinum í 41 landi, aðallega í Afríku, 

Evrópu, Brasilíu og Indlandi.
64

  Þess má geta að Blái krossinn hefur verið 

                                                           
59

 Sjá heimasíðu Blå Kors Danmark. 2009.  Tilbud til børn og unge.   
60

 Sjá nánar á heimasíðu Zero 16.  www.zero16.dk 
61

 Sjá heimasíðu Blåkors. 2008. Hjelp til barnefamilier. 
62

 Aglo familiesenter. 2005. Hjelp til selvhjelp. „Vi ønsker at den enkelte mor og far kan få 

mulighet til å lære og utvikle seg, få større tro på seg selv og oppleve det positive med å ha 

ansvar for et lite barn, samtidig som barnet sikres god nok omsorg.“  
63

 Sjá Nubbebakken 2008.   Nubbebakken er úrlausn fyrir þá sem eru húsnæðislausir og vilja losna 

út úr neyslu. 
64

 Sjá International Blue Cross. 2008.  
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starfræktur á sama grunni í Færeyjum frá 18. nóvember 1904.  Þess má enn frekar 

geta að Blái krossinn er nú starfandi í öllum Norðurlöndunum nema á Íslandi. 
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7 Hin Íslenska Lúterska Kirkja 
 

Því hungraður var ég og þér gáfuð mér að eta, þyrstur var ég og þér gáfuð mér að drekka, 

gestur var ég og þér hýstuð mig, 
36

nakinn og þér klædduð mig, sjúkur og þér vitjuðuð mín, í 

fangelsi var ég og þér komuð til mín. 
37

Þá munu þeir réttlátu segja: Drottinn, hvenær sáum 

vér þig hungraðan og gáfum þér að eta eða þyrstan og gáfum þér að drekka? 
38

Hvenær sáum 

vér þig gestkominn og hýstum þig, nakinn og klæddum þig? 
39

Og hvenær sáum vér þig 

sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? 
40

Konungurinn mun þá svara þeim: Sannlega segi ég 

yður: Allt sem þér gerðuð einum minna minnstu bræðra, það hafið þér gert mér.
65

  

 

7.1 Stefna Þjóðkirkjunnar í vímuefnamálum 

         Árið 1998 var lögð fram og samþykkt stefna Þjóðkirkjunnar gagnvart 

vímuefnavandanum.  Í inngangsávarpi sínu á kirkjuþinginu 1998 segir Hr. Karl 

Sigurbjörnsson biskup eftirfarandi:   

 

„Engum blöðum er um það að fletta að áfengis- og vímuvandinn er einhver alvarlegasta vá 

sem að okkar menningu og samfélagi stafar. Þjóðkirkjan, með sinn breiða snertiflöt við 

heimili og þjóðlíf, hlýtur að láta sig það varða og leggja sitt af mörkum til varnar. Biðjandi, 

boðandi og þjónandi kirkja vill með helgihaldi sínu, fræðslu og kærleiksþjónustu efla 

lífsþrótt og von andspænis hverju því sem ógnar lífi og heill ungra sem gamalla.  Mér er það 

mikil gleði að fá að fylgja vímuvarnastefnu Þjóðkirkjunnar úr hlaði. Ég hvet kirkjuna, 

leikfólk og presta í sóknum og söfnuðum landsins til að kynna sér þessa stefnumörkun vel og 

fylgja henni eftir. “66
  

 

Í vímuvarnarstefnunni segir að kristin trú gangi út frá þeirri jákvæðu játningu 

að maðurinn sé skapaður í Guðs mynd.  Í ritningunni segir: „Þá sagði Guð: „Vér 

viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss. Hann skal drottna yfir fiskum 

sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og öllum 

skriðdýrum sem skríða á jörðinni.““
67

  Í vímuvarnarstefnunni segir einnig að kristin 

trú boðar að Guð hafi tekið sér stöðu við mannsins hlið í Jesú Kristi.  „Og Orðið 

varð hold, hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika og vér sáum dýrð hans, dýrð 
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sem sonurinn eini á frá föðurnum.“
68

 Guð birtist sem bróðirinn, vinurinn, 

huggarinn, læknirinn, frelsarinn. Umhyggja Guðs fyrir manninum og gjörvallri 

sköpun hans er sem rauður þráður í gegnum Biblíuna  „Því að Mannssonurinn er 

kominn að leita að hinu týnda og frelsa það.“
69

 Guð reisir við hið brotna og bindur 

um hið limlesta eins og sjá má þegar „kona, sem hafði haft blóðlát í tólf ár, kom þá 

að baki Jesú og snart fald klæða hans. 
21

Hún hugsaði með sér: „Ef ég fæ aðeins 

snert klæði hans mun ég heil verða.“  
22

Jesús sneri sér við og er hann sá hana sagði 

hann: „Vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér.“ Og konan varð heil frá 

þeirri stundu.“
70

  „Hin jákvæða sýn á rætur í sköpunarsögunni.  Á krossinum gefur 

hann son sinn sem sektarfórn fyrir heiminn. Jesús, Guðssonurinn, leiddi í ljós þá 

elsku sem sigrar allt.  Sú trú er afl í baráttu við böl og þjáningu í föllnum heimi 

syndar og svika, lævísi og lífsflótta.“
71

 

 

7.2 Stefna kirkjunnar hvað varðar aðstandendur fíkla 

Eftirfarandi má sjá texta úr stefnumótun kirkjunnar frá árinu 1998 hvað 

varðar aðstandendur.   

 

Í allri umræðu um hvernig styðja megi þau sem þjást vegna vímuefnavandans eru 

aðstandendur mikilvægur hópur sem ekki má gleyma. Aðstandendur vímuefnaneytenda, 

hvort sem um er að ræða maka, börn, foreldra o.s.frv., eiga oft í miklum erfiðleikum og 

þurfa á stuðningi að halda. Oftast er erfitt að nálgast vímuefnaneytandann sjálfan en 

auðveldara að ná til aðstandenda hans. Aðstandendur þeirra sem eiga í vímuefnavanda eru 

fjölmargir. Í þeim hópi er að finna börn, unglinga, fullorðna og aldraða. Mörg þeirra leita til 

kirkjunnar, ekki endilega vegna vímuefnavandans heldur til að finna öryggi og hjálp í 

erfiðum aðstæðum. Börn og unglingar eru líkleg til að leita sér samfélags í kirkjunni í leit 

að andlegu heimili. Mikilvægt er að kirkjan bjóði þau velkomin og mæti þeim með 

skilningi. Hægt er að gera það með ýmsum hætti. Mikilvægast er að tala um vandamálið. 

Vandi aðstandenda felst ekki síst í því að aldrei er talað um það sem er að hrjá þau. 

Nauðsynlegt er að hefja umræðuna. Ef fleiri aðilar ræða opinskátt um vímuefnavandann og 

afleiðingar hans, þá er líklegra að aðstandendur verði öruggari að ræða hann. Í 

safnaðarstarfi bjóðast fjölmörg tækifæri til umræðu og samtals og er nauðsynlegt að þetta 

málefni sé sérstaklega rætt og boðið upp á samtal fyrir þá sem það vilja. Upplýsingar um 
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samtök og stofnanir sem vinna að vímuefnavandanum geta legið frammi og ennfremur 

bækur og rit sem komið geta að gagni. Hægt væri að bjóða upp á fræðslustundir um 

vímuefnavandann og afleiðingar hans á fjölskylduna og benda á leiðir til hjálpar. Mögulegt 

er að vinna slíkt í tengslum við þau samtök og aðila sem hafa með vímuefnamál að gera á 

viðkomandi svæði. Í barna- og æskulýðsstarfi er góður vettvangur til að mæta þeim 

einstaklingum sem hugsanlega búa við vímuefnavanda. Rannsóknir sýna að meiri líkur séu 

á því að þau sem alast upp við vímuefnavanda verði síðar vímuefnaneytendur. Því er 

áríðandi að hjálpa þeim sem búa við vandann að finna þeim leiðir sér til styrkingar.
 72

 

 

7.3 Fjölskyldustefna Þjóðkirkjunnar 

Fjölskyldustefnan er umfangsmikil og ýtarleg og mun ég birta hana í viðauka 

í enda ritgerðar minnar.  Í inngangi fjölskyldustefnu kirkjunnar segir:  

 

Kristin trú byggir á þeirri forsendu að góður Guð gefi lífinu tilgang og sérhver einstaklingur 

sé dýrmætur sem sköpun Guðs.  Kristin kirkja metur gildi fjölskyldu og heimilis umfram 

flest annað í lífi manneskjunnar.  Kristin trú hefur ekki algildar reglur um fjölskyldulíf, en 

byggir á grunni fagnaðarerindis Jesú Krists.  Heilsteypt fjölskyldulíf hvílir fyrst og fremst á 

kærleika en jafnframt á réttlæti og öðrum siðgildum, svo sem virðingu og tryggð.  Kristin trú 

bendir á beiskleika mannsins og bresti sem ávallt koma fram í mannlegu samfélagi, í 

fjölskyldulífi og á heimilum.
73

   

 

Einkunnarorð fjölskyldustefnunnar eru:  „Elska skalt þú Drottin, Guð þinn, af 

öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þú skalt elska náunga þinn 

eins og sjálfan þig.“
74

  Umhyggja og aðstoð við fjölskyldurnar er stefna kirkjunnar 

og óhætt að segja að um verðugt verkefni sé að ræða því kirkjan á mikið undir því 

að fjölskyldan sé sameinuð og sterk.   

 

7.4 Kærleiksþjónustusvið Þjóðkirkjunnar 

Á heimasíðu Þjóðkirkjunnar segir að markmið þeirra sé að efla 

kærleiksþjónustu íslensku Þjóðkirkjunnar innan safnaða og í sérþjónustu hennar. 

Auk þess er reynt að stuðla að auknum tengslum milli þeirra sem sinna 
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kærleiksþjónustu og þess starfs sem er til stuðnings einstaklingum og hópum svo 

sem Hjálparstarfi kirkjunnar og Fjölskylduþjónustu kirkjunnar.
75

  

„Kærleiksþjónusta er hlutverk kirkjunnar byggt á kærleika Krists. Hún er 

umhyggja fyrir náunganum í erfiðum aðstæðum lífsins.
 76

  

 

7.5 Fræðslustefna Þjóðkirkjunnar 

         Fræðslustarf Þjóðkirkjunnar skiptist í fimm megin flokka.  Foreldrastarf, 

barnastarf, fermingarstarf, starf með unglingum og ungu fólki, fræðsla fullorðinna 

og foreldrastarf.  Markmiðið er að styðja foreldra í uppeldishlutverkinu hvar sem 

kirkjan og foreldrarnir mætast.
77

   

 

7.6 Starfsmannaþjálfun  

         Um starfsmanna mál má sjá eftirfarandi á vef Þjóðkirkjunnar:  

 

Árangur af fræðslustarfi Þjóðkirkjunnar er að stórum hluta undir því kominn að Þjóðkirkjan 

hafi á að skipa hæfu, áhugasömu og ábyrgu starfsfólki..  Fræðslustefna Þjóðkirkjunnar 

miðast þess vegna bæði við þau sem þjónað skal og þau sem veita þá þjónustu – þau sem 

frædd eru og þau sem fræða, segir í fræðslustefnu Þjóðkirkjunnar.  Þjóðkirkjan þarf að 

skilgreina lágmarkskröfur til starfsfólks síns, hvað varðar menntun, reynslu, mannleg 

samskipti og aðra þá þætti sem mikilvægir eru í kirkjulegu starfi. Huga þarf að gæðastjórnun 

í því samhengi, að starfsfólk í sambærilegum störfum fái sambærilega þjálfun til þess að 

þjónusta Þjóðkirkjunnar gagnvart meðlimum sínum sé sem best. Í framkvæmd merkir þetta 

aukna starfsmannaþjálfun, þar sem launuðu starfsfólki sé gert að hafa hlotið vissa 

grunnþjálfun. Það skal tekið fram að í gildi eru starfsreglur um þjálfun guðfræðinema svo og 

djáknanema. Í þessu sambandi má nefna að sænska kirkjan hefur sett það sem skilyrði að 

allir sem hyggjast starfa innan hennar sæki grunnnámskeið hvort heldur þeir eru hámenntaðir 

í guðfræði eða ekki.
 78

 

 

Um starfsþjálfun og símenntun starfsfólks segir í 6. gr. 

starfsmannastefnunnar að „Þjóðkirkjan veitir starfsfólki sínu starfsþjálfun, gefur 

því kost á endur- og símenntun“ Þá er í sömu grein rætt um að gefa starfsfólki kost 
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á að fara í kynnisferðir, og sækja námskeið og ráðstefnur. Áherslan á starfsánægju 

hafi ekki verið nægjanlegur gaumur gefinn. Ánægt starfsfólk veitir betri þjónustu. 

Þar kemur að auki fram að semja þarf áætlun um símenntun presta, djákna og 

annars starfsfólks Þjóðkirkjunnar í samræmi við markmið starfsmannastefnunnar.
79

 

 

7.7 Núverandi starf Þjóðkirkjunnar í vímuefna- og aðstandendamálum 

         Á heimasíðu Þjóðkirkjunnar er rætt um það góða starf sem þjónar kirkjunnar 

hafa lagt af hendi hvað varðar vímuefna vandann.  Þar stendur að í kirkjunni hefur 

verið tekist á við vandamál vímuefnaneyslu með prédikun, fræðslu, sálgæslu og 

fyrirbæn.  Starfsfólk hennar prestar, djáknar og fleiri, hafa lagt sig fram við að 

hjálpa einstaklingum til þess að finna leið til bata og stutt fjölskyldur þeirra á 

margvíslegan hátt. Ennfremur hefur félagsstarf sem styður þá sem glíma við 

vandann átt greiðan aðgang að safnaðarheimilum víða um land. Kristileg mótun, 

trú og bænalíf eru grundavallaratriði í forvörnum sem úrlausnum og rétt að benda 

sérstaklega á barna- og unglingastarf kirkjunnar í því sambandi.
80

 

         Kirkjan gegnir mikilvægu hlutverki í eflingu heilbrigðis og hamingju, segir í 

þjónustustefnu kirkjunnar. Reynsla margra sem glíma við fíknisjúkdóma er að trúin 

skipti megin máli til að öðlast frelsi frá vímunni. Kirkjuleg þjónusta er innt af 

hendi á þremur sviðum sem eru nefnd: Helgihald, fræðsla og kærleiksþjónusta. Öll 

þjónusta Þjóðkirkjunnar hefur í sér fólgið, annaðhvort eða hvort tveggja í senn, 

forvarnagildi og hjálp í vanda. Brýnt er að starfsfólk Þjóðkirkjunnar beiti sér 

markvisst í starfi sínu í baráttunni við vímuefnavandann.
81

   

          Ýmislegt er í boði í kirkjum landsins sem tengist ofangreindum 

málefnaflokki. Þar má nefna æðruleysismessur sem er haldnar einu sinni í mánuði 

yfir vetrartímann í Dómkirkjunni í Reykjavík og Akureyrarkirkju en hafa einnig 

verið haldnar í Hafnarfjarðarkirkju, Akraneskirkju og Fríkirkjunni í Hafnarfirði svo 

eitthvað sé nefnt.  Þetta messuform hefur verið notað síðastliðin 11 ár og er það 

byggt upp af áhugamanneskjum um 12. sporakerfi AA samtakanna.  
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         12. sporavinna, andlegt ferðalag, eru 30 vikna námskeið stýrt af hópi sem 

kallar sig Vinir í Bata. Það má finna allar upplýsingar um hið andlega ferðalag í 

heimasíðu þeirra.
82

  

         Miðborgarprestur er mjög þörf viðbót í flóru sérþjónustupresta.  Verksvið 

miðborgarprests sem er í hálfu starfi er samvinna og samráð við hina ýmsu aðila og 

félagssamtök í miðborginni.  Hann sinnir almennu æskulýðsstarfi, kristilegu 

götustarfi, sálgæslu og hann er talsmaður þeirra sem eru undir í samfélaginu.
83

 

Miðborgarprestur hefur verið sýnilegur þeim sem minna mega sín, götunnar fólki 

sem oft á tíðum er ánetjað vímuefnum. Einnig hefur Dómkirkjan með 

miðborgarprest í fararbroddi boðið upp á kyrrðarstundir fyrir ungt fólk í samvinnu 

við Vímulausa æsku / Foreldrahús.   

         12. spora kyrrðardagar hafa verið haldnir í Skálholti einu sinni á ári, með 

hugleiðingu og fræðslu.   Hjálparstarf kirkjunnar tekur á móti þeim sem minna 

mega sín og veitir þann stuðning sem þurfa þykir.  „Fjölskylduþjónusta kirkjunnar 

býður upp á  þjónustu við hjón, fólk í sambúð, fjölskyldur og einstaklinga, sem 

finnst þeir vera í einhvers konar vanda í samskiptum við sína nánustu og vilja finna 

nýjar lausnir.“
84

  Einnig bjóða flestir söfnuðir upp á einkaviðtöl þar sem 

sóknarbörn þeirra geta leitað til prests með hin ýmsu vandamál.  Þess má einnig 

geta að undir kærleiksþjónustusviði Þjóðkirkjunnar eru starfandi sérþjónustuprestar 

sem sinna hinum ýmsu sérhópum s.s. sjúklingum, þroskaheftum, heyrnarlausum, 

vímuefnaneytendum, innflytjendum, unglingum í vanda og föngum.  
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8 Hvert er hlutverk þjóðkirkjunnar varðandi fíkla og 

aðstandendur? 
 

14
Fyrst ég, sem er herra og meistari, hef nú þvegið yður um fæturna, þá ber yður einnig að 

þvo hver annars fætur. 
15

Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við 

yður. 
16

Sannlega, sannlega segi ég yður: Þjónn er ekki meiri en herra hans né sendiboði meiri 

þeim er sendi hann. 
17

Þér vitið þetta og þér eruð sælir ef þér breytið eftir því.
85

 

 

8.1 Látum verkin tala  

         Vandamálin sem við stöndum frammi fyrir í dag miðað við þá tíð er Jesú 

gekk um götur Galíleu og læknaði hvers kyns sjúkdóma og veikindi meðal fólks er 

ekki svo frábrugðin.  Jesús læknaði þá sem sjúkir voru sama hvaða stöðu eða stétt 

þeir tilheyrðu.  Ef vandinn var brýnn þá var tekist á við hann meira að segja á 

hinum helga hvíldardegi eins og sjá má í Matt 12.9.14.
86

  Jesús kenndi okkur með 

verkum sínum mikilvægi góðverka, umhyggju og kærleiks.  Hann kom til fólksins 

sem hinn auðmjúki þjónn og kenndi lærisveinum sínum að gera slíkt hið sama.  Í 

Jóhannesarguðspjalli segir,
  
„

4
Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, 

tók líndúk og batt um sig. 
5
Síðan hellti hann vatni í mundlaug og tók að þvo fætur 

lærisveinanna og þerra með líndúknum sem hann hafði um sig.“
87

  Jesús gekk um á 

meðal fólksins til að nálgast almúgann og svo flestir gætu nálgast hann.  

Kærleiksþjónusta kirkjunnar er byggð á þessum grunni eins og segir á heimasíðu 

Þjóðkirkjunnar, „kærleiksþjónustan er umhyggja fyrir náunganum í erfiðum 

aðstæðum lífsins.“   

         Ég hef alla tíð hrifist af frásögninni af lífi Krists.  Ekki vegna þess að hann 

gerði kraftaverk eða reis upp frá dauðum, ekki vegna þess að hann var leiðtogi eða 

var frægur, heldur vegna þess að hann lagði sig fram á óeigingjarnan hátt að hjálpa 

öðrum og kenndi okkur slíkt hið sama.  Jesú stóð ekki bara og messaði yfir 
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mannfjöldanum og sagði öðrum hvað ætti að gera heldur kenndi hann öðrum og nú 

okkur með sínum eigin verkum.    

         Að láta verkin tala er eitt af undirstöðu atriðum allra 12. spora samtaka.  

Tólfsporafundirnir ganga út á það að fólk segir frá reynslu sinni og gjörðum, en 

segir öðrum ekki hvernig á að gera hlutina.   

Framkvæmdin er lykilatriði í sporavinnu og í raun í lífinu sjálfu. Það að 

framkvæma fær okkur til að líða vel.  Gleði okkar mælist í því hversu dugleg við 

erum að takast á við daglegt amstur og að takast á við bresti okkar.  Í framhjáhlaupi 

má þess geta að eitt höfuðeinkenni þunglyndis- og kvíðasjúklinga er framtaksleysi. 

         Hér erum við komin að grunnlausninni.  Hvert er okkar hlutverk, okkar sem 

trúum á boðskap Jesú Krists?  Er það að segja öðrum hvernig Jesús lifði sínu lífi 

eða að lifa lífinu á þann hátt sem Jesús gerði og kenna öðrum með okkar verkum?  

Kristur gaf okkur svarið við því með lífi sínu og gjörðum. „
1
Jesús kallaði saman þá 

tólf og gaf þeim mátt og vald yfir öllum illum öndum og til að lækna sjúkdóma.  

2
Hann sendi þá að boða Guðs ríki og græða sjúka“

88
  Okkur ber að gera bæði. 

         Það sagði einhver að sóknin er besta vörnin, og það er mikilvægt að hafa í 

huga hvað varðar aðstandendur fíkla.  Í dag er mjög stór hópur fólks sem ekki leitar 

í kirkju eða kristna söfnuði.  Og er ástæðan vissulega margvísleg en ein ástæða er 

augljós í mínum huga.  Þeir aðstandendur sem búa við erfiðar heimilisaðstæður, 

meðvirkni, andlegt ofbeldi, drykkju o.s.frv., vita í flestum tilfellum ekki sjálfir af 

sínum vanda og þó þeir hefðu grun um hann þá eru vandi þeirra ekki viðurkenndur 

opinberlega hvorki af stjórnvöldum né kirkjunni.  Af hverju ætti ég, hræddur, 

óöruggur með lágt sjálfsmat að leita til þín án þess að vita um viðhorf þín, 

þekkingu og skilning?  Hinir sterku verða að stíga fram og bjóða fram sína 

þjónustu því hinir veiku munu ekki geta það án hvatningar. 

         Kirkjan þarf að mínu mati að sækja fram og það af krafti.  Þjáningin er 

gífurleg í samfélaginu og ekkert mun þar breytast nema því verði breytt af þeim 

sem hafa getuna, þekkinguna og viljann til kærleiksþjónustu.   
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8.2 Þekkingin er til staðar 

Samfélagið í dag er mun opnara en nokkru sinni hvað varðar málefni fíkla og 

aðstandendur.  Fjölmiðlar ræða um neysluvandann á hispurslausan hátt, internetið 

hefur opnað aðgengi að nánast hvaða upplýsingum sem er og mikið af rannsóknum 

hafa verið gerðar síðustu áratugina um skaðsemi vímuefna fyrir neytandann og 

aðstandendur hans.  Þekkingin á alkóhólisma og afleiðingum hans er orðin mun 

meiri en fyrr á öldum og ætti það að gera okkur auðveldara að finna leiðir sem 

virka.   

Hvað fíkilinn varðar þá kennir sagan okkur það að enginn getur hjálpað fíkli 

nema hann vilji það sjálfur!   Reynslan sýnir einnig að fáar leiðir virka til hjálpar 

fíklinum þegar hann vill sjálfur hætta.  Því er mjög mikilvægt að sá sem ekki hefur 

þekkingu á að vinna með fíkla víki frá og vísi honum á rétta staði.  Annað sem er 

mjög þekkt hjá fíkli er að hann mun reyna allt áður en hann snertir við 

vandamálinu sjálfu, „fíkninni“.  Hann mun leita lausnar hjá lækni, sálfræðingi, 

geðlækni og presti vegna tiltekinna vandamála en ekki tala um neysluna.  Ef 

ofangreindir fagaðilar þekkja ekki til fíknivandans þá getur vandinn hjá fíklinum 

aukist til muna því það er ekki tekist á við orsökina.  

Hvað varðar aðstandendur fíkla er sagan allt önnur.  Það má segja að vinna 

með aðstandendur sé að mestu leiti óplægður akur, allavega hér á landi.   

Það hefur komið berlega í ljós síðustu árin hversu alvarlegt 

aðstandandavandamálið er í heiminum.  Kannanir sýna svo ekki verður um villst 

að vímuefnavandamálið er gífurlega víðfeðmt en það sem yfirleitt gleymist í 

umfjöllun er að aðstandendur eru að meðaltali fjórum sinnum fleiri og þeir þjást 

gífurlega vegna neyslu alkóhólistans. 

 

o Næstum því einn af hverjum fimm fullorðnum Ameríkönum (18%) bjuggu með alkóhólista 

í uppvextinum. 

o Um það bil einn áttundi fullorðinna Ameríkana upplifa vandamál vegna sinnar eigin 

áfengisdrykkju.  Kostnaður samfélagsins vegna ofneyslu er áætlaður um 166 milljarða 

dollara hvert ár.   
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o Það er áætlað að það séu um 26.8 milljónir aðstandendur alkóhólista í Bandaríkjunum.  

Bráðabirgðarannsóknir gefa til kynna að yfir 11 milljónir séu undir 18 ára aldri.
89

 

o Í Bandaríkjunum er talið að í einni fjölskyldu af hverjum sex alist börn upp við 

alkóhólisma.  Það segir okkur að 28 til 34 milljónir barna og fullorðinna, alist upp eða hafi 

alist upp við alkóhólisma.
90

 

 

Þetta eru skelfilegar tölur og nokkuð víst að hér er ekki öll sagan sögð, því 

aðstandendur, þ.e.a.s. einstaklingar sem skaðast hafa vegna annarra, skaðast ekki 

eingöngu vegna alkóhólisma.  Ýmsir geðsjúkdómar heimilismanna, 

heimilisofbeldi, framhjáhöld, skilnaðir, ýmsar aðrar fíknir s.s. veðmálaárátta, 

matarfíkn, vinnufíkn og ekki má gleyma því að meðvirkni og ranghugmyndir 

færast kynslóða á milli með uppeldinu.   

Allir þessir aðstandendur eiga það sameiginlegt að fá litlu ráðið um þær 

aðstæður sem þeir búa við.  Þeir standa uppi ráðþrota gagnvart ástvini sem skeytir 

engu um fortölur, grátbeiðni eða viðvaranir um alvarlegar afleiðingar neyslu 

sinnar.  Aðstandandinn er umlukinn sorg og ótta, hvort sem hann ákveður að stíga 

út úr aðstæðunum strax,  nokkru síðar eða festist inn í þeim til langs tíma.  

Aðstandandinn reynir vissulega að gera sitt besta.  En enginn fer óbreyttur í 

gegnum svo skelfilegt ferli að upplifa ástvin sinn á leið til glötunar.  

Aðstandandinn þarf utanaðkomandi hjálp, hjálp frá þeim sem þekkja brautina, 

hjálp frá þeim sem þekkja leið umhyggju, fegurðar, kærleika, trúar, samstöðu og 

ástar, hina fögru braut almættisins.   

 

8.3 Sorg aðstandandans 

Kirkjan leggur mikla áherslu á að vera til staðar fyrir þá er syrgja.  Það má 

segja að kirkjan sérhæfi sig í sorg og sorgarviðbrögðum og ekki nokkur vafi í 

mínum huga að fáir eða engir eru betur til þess fallnir heldur en lærðir 

sálgæsluprestar til að sinna þeim er syrgja.   
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En sorgin ber dyra hjá fleirum en þeim sem missa sína ástvini við skilnað, 

slys, dauða eða hjá þeim sem verða alvarlega veikir. Yfirleitt er talað um dauðann 

sem erfiðasta sorgarferlið og einhverstaðar heyrði ég að skilnaður væri annar í 

röðinni, þ.e.a.s ef sorg er hægt að setja á mælistiku.  Ég efast ekki um að 

sorgarferlið getur verið langt og erfitt hvað báða þessa þætti varðar.  Þó svo að mér 

sé fullljóst að samanburður eða fastar mælieiningar séu frekar óörugg vísindi hvað 

varðar sorg, þá finnst mér ég knúinn að minna á þátt sem sárlega vantar inn í 

umfjöllun um stærstu sorgaratburðina.  Eftir að hafa starfað með aðstandendum 

sem eiga unglinga í neyslu þá hef ég lært ýmislegt um þær afleiðingar, þá sorg og  

þá skelfingu sem fylgir því að eiga barn, ungling eða maka í neyslu.  

Að missa barn sitt er án efa einn erfiðasti atburður lífsins segir á vefnum 

doktor.is.
91

  Það er engin spurning að það er skelfilegt þegar barn deyr og í raun 

ólýsanlegt nema fyrir þá sem það hafa upplifað.  En mér er það mikilvægt að ræða 

um sorg foreldra sem misst hafa barnið sitt inn í vítahring eiturlyfjaneyslu.  Óttinn, 

kvíðinn, vökustundirnar, ótti við ofbeldi frá unglingnum, ótti við að lögreglan taki 

unglinginn, ótti við að unglingurinn geri eitthvað alvarlegt af sér, ótti að 

unglingurinn fari sér að voða.  Stöðugur kvíði og vanmáttur að horfa á barnið sitt 

veslast upp, breytast í tilfinningalaust skrímsli, sem lætur allt vaða, svífst einskis 

hvað varðar eignir eða tilfinningar annarra, sér ekkert nema sínar eigin þarfir og öll 

orka þess fer í að viðhalda neyslunni.   Sársaukinn, sorgin fyrir foreldrið, systkinið, 

afa og ömmu er algerlega skelfileg og virðist yfirleitt engan enda ætla að taka.  

Fjölskyldan er áminnt um það statt og stöðugt að ástvinurinn hefur valið að feta 

leiðina til helvítis.   Sú sorglega staðreynd er augljós að úti í okkar samfélagi er 

fjöldi einstaklinga og heilu fjölskyldurnar sem búa við þjáningu, einangrun og sorg 

sem ekki er viðurkennd  af samfélaginu.  Án viðurkenningar er lítið hægt að gera í 

vandamálinu. 

Í þessari umræðu um sorg má ekki gleyma þeim foreldrum sem missa barn 

sitt eftir langvarandi neyslu.  Það þarf sérstaklega að hlúa að þeim foreldrum, því 

oft eru þeir þjakaðir af sektarkennd yfir því sem þau hafa gert eða ekki gert.  

Sektarkennd vegna þess að þau hafa jafnvel óskað þess að barnið myndi deyja eða 
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sektarkennd yfir því að þau finna fyrir létti eftir dauða barnsins.  Hér er mikil sorg 

og mikil vinna fyrir höndum og nauðsynlegt að úrræði séu fyrir hendi.      

 

8.4 Hvað finnst starfsmönnum kirkjunnar? 

         Ég leitaði viðtals við Sr. Birgi Ágústsson prest í Hallgrímskirkju sem hefur 

mikla reynslu af vinnu með alkóhólistum og er sérmenntaður í 12. sporavinnu frá 

hinni virtu meðferðarstöð Hazelden.   Einnig ræddi ég við Sr. Önnu Sigríði 

Pálsdóttur prest í Dómkirkjunni.  Anna hefur mikla reynslu hvað varðar 

alkóhólisma og afleiðingar sjúkdómsins og hefur sérhæft sig í málefnum 

aðstandenda.   

         Ég spurði Sr. Birgi og Sr. Önnu Sigríði hvort þeim fyndist að kirkjan ætti að 

koma í auknum mæli að hjálp við aðstandur fíkla og ef svo er, að hvaða leyti? 

Birgir gaf í skyn að það væri erfitt miðað við núverandi starf presta í dag.  Hann 

sagði að ef auka ætti aðstoðina þá yrði að koma beiðni að ofan, annaðhvort frá 

biskupsstofu eða helst frá prófastdæmunum.  Það yrði að gera ráð fyrir þeim tíma 

innan dagsstarfs prestsins sem þessi aukning tæki. Ef prestarnir tækju upp á því 

sjálfir að sinna þessum málefnaflokk af hugsjón þá væri mikil hætta á að þeir 

myndu annaðhvort brenna upp eða ekki ná að sinna því sem skyldi.
92

   

         Sr. Anna Sigríður sagði: „Já, svo sannarlega“, um ofangreinda spurningu.  Að 

mínu mati vantar að hafa aðstandendanámskeið innan kirkjunnar.“   Hún bætir við 

að hún hafi upplifað mikla eftirspurn og þörf fyrir slík námskeið og almenna 

fræðslu um málefni aðstandenda fíkla.  Anna sagðist hafa flutt fyrirlestur í 

Breiðholtskirkju efra og neðra eins og hún kallaði það og í Grafarvogskirkju.  

Fyrirlestrarnir voru á almennum nótum um aðstandendur og ekki beintengdir 

alkóhólisma.  Sr. Anna Sigríður sagði að undirtektirnar hefðu verið gríðarlegar og 

mikill vilji fólks að gera eitthvað meira þessu tengt.  Sr. Anna Sigríður bætir við að 

það sé líka möguleiki að gera þetta eins og gert hefur verið með sorgarnámskeiðin. 

Hafa ókeypis fræðslu eða hafa lámarksgjald.  Þetta gæti smitast svo út í 

æskulýðsstarfið og fermingarfræðsluna.  Það er auðveldara að ná til krakkanna ef 

umræðan er almenn og ekki endilega tengt vandamáli þ.e.a.s. alkóhólismanum, 
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sagði Sr. Anna Sigríður.  Börn eru oft svo hliðholl foreldrum og verja þá.  Börn 

sem eru alin upp í við erfiðar aðstæður finnst þau alltaf vera að svíkja foreldra sína.    

         Ég spurði Sr. Önnu Sigríði hvort henni fyndist að kirkjan ætti að nýta sér það 

aðgengi sem hún hefur að börnum og unglingum til fræða þá um 

fjölskyldusjúkdóminn?   

         Sr. Anna Sigríður sagði að það væri mjög mikilvægt að kirkjan nýtti sér allt 

það aðgengi sem hún hefði. Það er mikilvægt að nýta mömmumorgnana í þessa 

þágu og æskilegt væri að ná til feðranna einnig en þeir mæta ekki mikið.  Anna 

Sigríður undirstrikaði mikilvægi þess að fræðslan verði á almennum nótum.  Þeir 

sem þekkja til neyslu á heimili eru oft svo mikið á varbergi. En ef nálgunin er 

almenn þá er hugsanlegt að þeir séu tilbúnir að skoða sjálfa sig.  Hún bætir við að 

eftir fyrirlesturinn í Grafarvogi var hún beðin um að flytja sama fyrirlesturinn fyrir 

austan í predikunarklúbbi.  Og flestir urðu undrandi á því hversu mikið þetta snerti 

þá sjálfa og vildu skipuleggja fleiri fyrirlestra, en ekki hefur orðið af því ennþá.   

         Ég spurði Sr. Önnu Sigríði eftirfarandi spurningu: Ef kirkjan myndi taka 

ákvörðun um að taka stórt skref í aðstandandamálum hvað myndir þú þá mæla með 

að yrði gert?  Hún sagði að það megi ekki bíða eftir því að kirkjan geri eitthvað í 

þessu.  ,,Ég held að það verði fyrst og síðast að skapa einhvern áhugahóp í kringum 

þetta, einhver sem gæti orðið þyngra afl.  Hópur fólks sem virkilega og af alvöru 

hefðu áhuga fyrir að gera eitthvað í þessu.  Frá þeim rynnu lækirnir.  Kirkjustjórnin 

og batteríið er svo þungt í vöfum að það er svo erfitt að koma einhverju á.  

Kirkjustjórnin leysir svo oft vandann með að stofna nefndir og fá álitsgerðir og svo 

vantar drifkraftinn.  Ég er kannski ekki endilega viss um að við sem erum í þessari 

nefnd hér að við værum endilega góð í því að vinna að lausninni.
 93

  Hins vegar 

væri betra ef það myndi skapast grasrót um þetta og síðan gæti kirkjan hugsanlega 

tengst inn í það starf.“
94

   

         Sr. Anna Sigríður segir einnig að mikil áhersla sé á alkóhólista í reglugerð 

kirkjunnar og sé það mjög mikilvægt.  Það er mikilvægt að fræða starfsfólkið í 

kirkjunni um vandamálið svo það sé hægt að hjálpa þeim á viðeigandi hátt.  Það er 
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t.d. mjög algengt að fólk sé að koma og biðja um peninga og peningaaðstoð.  Fólk 

sem þarf kannski allt aðra hjálp en peninga.  Þetta eru kannski þeir sem eru 

veikastir í sjúkdómnum.  Í flestum tilfellum fara þeir peningar sem þau fá í áfengi 

og vímuefni.  Á síðari tímum hefur verið reynt að koma því þannig fyrir að fólkið 

fái frekar mataraðstoð heldur en peningagjafir.     

         „En hvað varðar fjölskylduna og fjölskyldustefnu kirkjunnar þá höfum við 

fjölskylduþjónustu kirkjunnar sem sannarlega stendur sig.  Þar eru fjölskylduviðtöl 

í boði en þyrfti fleiri stöðugildi til að gera þetta almennilega“, segir Sr. Anna 

Sigríður.    

         Ég spurði bæði Sr. Birgi og Sr. Önnu Sigríði hvort þau hefðu farið á 

námskeið um afleiðingar vímuefna á vegum kirkjunnar eða heyrt af slíku.  Bæði 

höfðu þau ekki fengið slíka fræðslu innan kirkjunnar og ekki rak þeim minni í að 

hafa heyrt af slíkum námskeiðum síðustu árin.   Ég spurði Sr. Önnu Sigríði einnig 

hversu mikið af stefnuskránni frá árinu 1998 hefði verið framkvæmt og vildi hún 

meina að lítið hefur sprottið upp úr henni.   

         Út frá spurningum mínum til Sr. Birgis og Sr. Önnu Sigríðar og þeirri 

þekkingu sem ég hef aflað mér af vef kirkjunnar og af léttum fyrirspurnum til 

annarra starfsmanna kirkjunnar þá kannast enginn við námskeið eða markvissa 

kennslu fyrir starfsmenn þjóðkirkjunnar hvað varðar alkóhólisma eða afleiðingar 

hans.  Ég sendi Halldóri Reynissyni verkefnastjóra fræðslusviðs Þjóðkirkjunnar 

fyrirspurnir um þessi mál en fékk ekki svör frá honum í tíma.  

 

8.5 Það er til lausn 

Þjóðkirkja Íslands er ein öflugasta stofnun landsins með anga sína útbreidda 

um allt landið.  Kirkjan getur teygt anga sína lengra og víðar en nokkur annar hvað 

varðar stuðning og hjálp hér á landi.  Hlutverk kirkjunnar er að berjast fyrir réttlæti 

Guðs og fylgja boðum hans um náungakærleika og umhyggju til allra.   

Vandamál aðstandenda er gríðarlegt eins og hefur komið fram hér áður og 

fáir eða engir eru betur í stakk búnir að breyta þessari hörmulegu þróun heldur en 

Þjóðkirkjan.  Engir hafa þann aðgang að börnum, unglingum, fullorðum og sjúkum 

eins og kirkjan.  Guðs orð tekur af allan vafa hvað ber að gera eins og segir í æðsta 

boðorðinu: „Elska skalt þú Drottin, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og 
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öllum huga þínum. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig.“ 
95

  Það að elska 

náungann er m.a. að styðja hann á erfiðum stundum og benda honum á úrlausnir 

við aðsteðjandi vanda.  Leiða hann inn á rétta braut ef hann hefur vikið af leið.  

Jesús Kristur talar einnig til okkar á eftirfarandi hátt: „Vegna kúgunar 

lítilmagnanna, vegna andvarpa hinna fátæku rís ég nú upp,“ segir Drottinn, „og 

hjálpa þeim sem þjakaðir eru.“
96

 

Í lok bókar sinnar tekur Margaret Cork saman ráðleggingar um úrbætur á 

hinu stóra fjölskylduvandamáli.  Þar ráðleggur hún lesandanum að horfast í augu 

við hina gífurlegu þörf fyrir að finna fjölskyldur sem hafa drykkjusjúkling innan 

sinna vébanda og veita henni meðferð áður en hann og allir aðrir innan 

fjölskyldunnar skaðast alvarlega.
97

  Mjög mikilvægt er fyrir Þjóðkirkjuna að 

styrkja fjölskyldurnar og veita þeim þær lausnir sem þurfa þykir því án 

fjölskyldunnar er kirkjan ekkert. 

Önnur ráðlegging sem sprottið hefur af könnun Cork er að mikilvægt sé að 

opna möguleikann á meðferðarúrræði fyrir aðstandandann sem ekki er 

drykkjusjúkur.
98

   

Einnig leggur Cork áherslu á að gefa þeim þáttum meiri gaum sem 

fyrirbyggja drykkjusýki og upplausn heimila.  Og bætir hún þar við að sú hugmynd 

hafi komið fram að stofnanir eins og kirkjan ráðist gegn drykkjusýki á fyrstu 

stigum hennar. 

 

Ef kirkjan tæki mið af því sem það felur í sér að fyrstu sex ár mannsævinnar eru þau 

mikilvægustu hvað varðar mótun skapgerðar og persónuleika gæti hún gert foreldrafræðslu 

að þungamiðju starfs síns og gert uppgötvun sálfræðinga á tilfinningahungri barna. . . þannig 

úr garði að aðgengilegt væri öllum foreldrum þeirra.  Ef þannig væri starfað yrði foreldrum 

ljóst að heilbrigður persónuleiki er „heimatilbúinn“ og stund með móðurinni þyngri  á 

metunum en dagur hjá geðlækni. . . Með því að aðstoða foreldra við það sem þeir í raun helst 

vilja sjálfir en geta oft ekki . . . gæti kirkjan lagt sitt af mörkum  til að fyrirbyggja 

drykkjusýki.
99
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98

 Sjá Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969. s. 104 
99

 Cork. Börn alkóhólista, hin gleymdu börn 1969.  s 108 



BA-Ritgerð                                                                                                          Kjartan Pálmason                  
 

50 

Grunnurinn er fjölskyldan.  Ef ætlunin er virkilega að hjálpa virkum fíkli þá er 

besta leiðin að fræða og styrkja fjölskylduna hans.  Ef koma á í veg fyrir að barn 

verði fíkill á unglingsárunum, þá þarf að styrkja fjölskylduna og leiðbeina 

foreldrum hvað skal gera.   Ef unglingur er að missa tökin vegna neyslu þá þarf 

fyrst og fremst að sinna og fræða fjölskylduna.  Ef unglingur er búinn að missa 

tökin í neyslu þá er mikilvægast byggja upp fjölskylduna, leiðbeina henni, styðja 

hana og styrkja.  Ef ekkert er gert fyrir fjölskyldu sem er með virkan fíkil 

innanborðs þá skapast kjöraðstæður fyrir fjölgun fíkla og útbreiðslu vandans.    
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9 Leiðir til lausnar 
 

Jesús fór nú um alla Galíleu, kenndi í samkundum þeirra, prédikaði fagnaðarerindið um ríkið 

og læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi meðal fólksins.  
24

Orðstír hans barst um allt 

Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum, voru 

haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama. Og hann læknaði þá.
100

 

 

9.1 Viðurkennum vandann 

Flestir þeir sem opnir eru fyrir almennum samfélagsmálum vita það að 

áfengis- og vímuefnavandamálið er yfirþyrmandi mikið.  Og það er nokkuð ljóst að 

fáir eða engir starfsmenn Þjóðkirkjunnar munu í sínu starfi komast ósnertir frá 

afleiðingum vímuefna.  Dánartölur árið 2007 sýna það að um 60 manns létust 

vegna ofneyslu, sjálfsvíga eða þáttum tengdum vímuefnum.
101

  En þetta er aðeins 

það sýnilega.  Við erum stöðugt að ræða í fjölmiðlum um banaslys í umferðinni og 

hversu skelfilega mörg líf umferðin tekur, en lítið er rætt um að vímuefnaneysla 

tekur fjórum sinnum ef ekki fimm sinnum fleiri líf hvert ár og í ofanálag þá er 

hvergi minnst á aðstandendurna sem sitja eftir með sorg í hjarta.  

Þjóðkirkjan hefur gríðarstórt sóknarfæri hvað varðar aðstandendur 

alkóhólista.  Í dag er aðstandendum eingöngu sinnt af ráðgjöfum og 

meðferðarstöðvum svo framarlega sem þeir leita sér hjálpar.  Og eru þeir sem leita 

sér hjálpar eingöngu örlítið brot af heildinni.   

Fyrsta skref kirkjunnar til að nýta þetta sóknarfæri er fyrsta reynsluspor AA 

og Al-anon samtakanna og það hljóðar svo.  Við viðurkenndum vanmátt okkar 

gagnvart áfengi og að okkur var orðið um megn að stjórna eigin lífi.  Sporið er 

tvíþætt, viðurkenningin á vandanum og viðurkenningin á stjórnleysinu. Það er ekki 

að ástæðulausu að þetta er fyrsta sporið af þeim tólf sem á eftir koma.   Það er lítið 

hægt að gera í vandanum ef hann er ekki viðurkenndur fyrst og það af einlægni.  

Þetta ber Þjóðkirkjunni einnig að gera, að viðurkenna vanmátt sinn gagnvart 

alkóhólisma.  Kirkjan getur ekki frekar en aðrir læknað alkóhólisma.  Kirkjan 

verður einnig að viðurkenna vandann opinberlega, vanmátt sinn gagnvart fíklum 

og sér í lagi viðurkenna þá þjáningu sem fíkillinn veldur sínum nánustu.  Sú 

                                                           
100

 Biblían, 2007.  Matt 4.23-24.   
101

 Landlæknisembættið.  2008.  Dánarorsakir – Tölur. 



BA-Ritgerð                                                                                                          Kjartan Pálmason                  
 

52 

viðurkenning mun laða til kirkjunnar þó nokkuð af fólki sem þarf á aðstoð að 

halda.   

Annað skrefið fyrir kirkjuna er að finna út hvað hún getur gert til að takast á 

við þennan mikla vanda og finna lausnina.  Hér að neðan ætla ég að koma með 

nokkrar tillögur í því efni.   

Þriðja og síðasta skref kirkjunnar er að koma lausninni í framkvæmd.  Hér að 

ofan hef ég talið upp þrjá þætti til lausnar og er sú hugmyndafræði fengin að láni 

frá AA samtökunum því hér er um grunnhugsjón AA samtakanna að ræða.  

Viðurkenna vandann, finna lausnina og framkvæma.   

 

9.2 Lausnin er til 

Þegar viðurkenningin er í höfn, þá er næsta skref að finna lausnina á 

vandamálunum.   Ein leið sem hægt væri að fara er að bjóða upp á sérþjónustu fyrir 

aðstandendur.  Sérþjónustuprestur aðstandenda fæli í sér viðurkenningu á hinum 

gríðarlega vanda.  Kirkjan býr mjög vel að góðu fólki,  einstaklingum með 

gífurlega reynslu í aðstandendamálum.  Því ekki að nýta krafta þeirra og þekkingu í 

að takast á við þetta útbreidda vandamál?   

Fræðslumál starfsmanna: Starfsmenn kirkjunnar þarf að fræða um vímuefni 

og afleiðingar þeirra.  Vandinn er svo gífurlegur að það er lífsnauðsynlegt að þeir 

sem vinna með fólki þekki grunneinkenni og háttarlag þess sem er þjáður vegna 

vímuefna eða af völdum annarra.  Í vímuvarnarstefnu Þjóðkirkjunnar stendur: 

„Endurmenntun og þjálfun starfsfólks Þjóðkirkjunnar er lykilatriði í eflingu starfs 

kirkjunnar að vímuefnamálum.“
102

   

Það er nauðsynlegt að bjóða upp á fræðslu í guðfræði- og djáknanámi innan 

Háskóla Íslands.  Sú fræðsla þarf alls ekki að vera tímafrek eða mikil.  

Grunnfræðsla um alkóhólisma, afleiðingar fíknisjúkdóma, fjölskyldusjúkdóminn 

og meðvirkni myndi duga.  Fjórir fyrirlestrar og umræða ættu að ná tiltölulega 

langt til að gefa nemum innsýn í sjúkdóminn og afleiðingar hans.  Sömu fyrirlestra 

væri einnig mjög gott að setja á borð fyrir núverandi starfsfólk Þjóðkirkjunnar.  Í 

vímuvarnarstefnu Þjóðkirkjunnar kemur fram að Biskupsstofa hugi að því að efla 

endurmenntun þjóna kirkjunnar í þessum efnum og stuðli að því að prestar og 
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djáknar hafi forsendur til greiningar vandans og séu vel að sér hvað varðar úrræði 

fyrir vímuefnaneytendur og fylgist með þróun mála í þeim efnum.
103

 Einnig 

stendur í vímuvarnarstefnunni að undirbúa eigi formlegt framhaldsnámskeið sem 

miði að því að skapa sérþekkingu í Þjóðkirkjunni á eðli þessa vanda, meðferð og 

stuðningi við áfengissjúklinga og fjölskyldur þeirra.
104

    

Við námslok presta og djákna væri ekki úr vegi að gefa kost á u.þ.b. viku 

starfsþjálfun á meðferðarstöð, þannig að þeir fái innsýn í hópavinnu og hvernig 

tekist er á við vandamálið.  Fræðsla er nauðsynleg fyrir þá sem eru starfandi innan 

Þjóðkirkjunnar, áðurnefndir fyrirlestrar og leiðsögn um hvernig bregðast á við 

fíknitengdum málefnum gæti bjargað mannslífum.  Starfsmenn þurfa að vera 

meðvitaðir um þróun fíknisjúkdóma og þá almennu vissu að úrræði og lausnir eru 

ekki á allra færi.  Þar að auki er nauðsynlegt að allir starfsmenn kirkjunnar hafi 

aðgang að úrræðalista til að geta vísað því fólki sem leitar til þeirra á viðeigandi 

úrræði.     

Leiðtogaþjálfun: Sama fyrirlestraform myndi sóma sér vel fyrir leiðtogaefni 

í leiðtogaskóla Þjóðkirkjunnar.  Fræðsla og þekking er lykillinn að bættu samfélagi 

segir einhvers staðar og að mínu mati á það aldrei eins vel við og í ofangreindu 

samhengi.  Í vímuvarnarstefnu Þjóðkirkjunnar frá árinu 1998 kemur fram varðandi 

æskulýðsstarf kirkjunnar að það sé vert að huga að því að mennta og þjálfa 

starfsfólk sérstaklega til starfa á því sviði.  Einnig segir að erlendis sé skipulagt 

nám fyrir tómstundaráðgjafa (fritidspedagog) og mætti hugsa sér að því mætti 

koma við án mikils kostnaðar, t.d. við Kennaraháskóla Íslands.
105

 

Börnin: Sérstaka fræðslu þyrfti fyrir börnin. Umræða og fræðsla um 

hvernig eðlileg fjölskyldumynd er væri ekki úr vegi.  Það gæti einnig verið 

áhrifaríkt fyrir krakkana að heyra reynslusögur af öðrum krökkum sem hafa átt 

erfitt og ekki má gleyma að bjóða ávallt upp á umræðu út frá málefnunum.  Ef 

þessi kynning er unnin af nærgætni og alúð af fólki sem hefur reynslu og þekkingu 

í þessum málum þá mun umræðan opnast og betri tengingar nást við börnin.  Ef um 

vandamál er að ræða heima fyrir hjá einhverju barnanna þá eru auknar líkur á að 

slíkt komi fram í sviðsljósið.    
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Fermingarfræðsla:  Í fermingarfræðslu mætti skjóta inn smá fræðslu um 

skaðsemi neyslu og jafnvel reynslusögu frá unglingi sem missti fótanna ungur.  Á 

fermingaraldri er unglingurinn að mótast, hann er mjög áhrifagjarn og því miður 

hafa margir krakkar á fermingaraldri prófað eða eru byrjaðir í neyslu.  Umfjöllun 

um eðlilega fjölskyldumynd, samskipti á heimili og nauðsyn þess að unglingarnir 

taki ábyrgð á framkomu sinni og gjörðum er efni sem einnig er mikilvægt.   

Foreldrar:  Foreldrar þurfa fræðslu um uppeldi.  Þau þurfa sér í lagi að vera 

meðvituð um afleiðingar þess að vera of eftirgefanleg við börnin og unglingana, og 

læra að setja mörk.  Í mínu starfi er einn mjög áberandi sameiginlegur þáttur hjá 

foreldum sem eiga fíkil.  Þau eiga öll erfitt með að setja mörk.  Ef unglingurinn 

kemst upp með það sem hann vill og hann hefur fíknitilhneigingar þá er hætta á 

miklum vandamálum á heimilinu.  Undir leiðsögn uppeldisfræðinga, ráðgjafa í 

meðvirknimálum og þjóna kirkjunnar ætti að vera hægt að útbúa áhrifamikla 

fræðslu fyrir foreldrana.  

Skilnaðarbörn: Mikilvægt er að gefa þeim börnum sem misst hafa foreldra 

eða foreldrar þeirra skilið, sérstakan gaum.  Þessi börn þurfa oft meiri umhyggju og 

stuðning en önnur börn og ef slíkur stuðningur er veittur þá væri hægt að koma í 

veg fyrir framtíðarerfiðleika.   Ég tel nauðsynlegt að fundin sé leið til að hlúa að 

öllum krökkum sem upplifa skilnað eða andlát foreldris.  Sjálfstyrkingarnámskeið 

eða hópavinna þar sem krakkar geta samhæft reynslu sína og tekist  á við sorg og 

aðsteðjandi erfiðleika undir leiðsögn ráðgjafa eða prests.  Til að þetta verði að 

veruleika þarf að opna fyrir umræðuna um afleiðingar áðurnefndra mála.  

Sjálfstyrkingarnámskeið:  Vímulaus æska / Foreldrahús hefur undanfarin ár 

boðið upp á sjálfstyrkingarnámskeið fyrir börn og unglinga.  Þessi námskeið hafa 

gefið mjög góða raun og á hverju ári eru fjölmargir sem verða frá að hverfa vegna 

mikillar aðsóknar.  Hér hefur kirkjan gott sóknarfæri.  Kirkjan hefur húsnæðið, 

reynslumikið starfsfólk og allan þann kærleika sem þarf til verksins.  Eins og 

kemur fram í rannsókn Margaretar Cork þá er tilfinningalegur skaði barna mikill 

sem alast upp við neyslu eða meðvirkni.  Börnin eru í vafa um tilverurétt sinn, 

gæsku samfélagsins og tilganginn með lífinu.  Hugmyndir þeirra eru á skjön við 

reglur samfélagsins sem gerir það að verkum að hættan er margföld síðar meir á 
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árekstrum og erfiðleikum.  Þarna þurfum við á hinum breiða faðmi kirkjunnar að 

halda! 

Sjálfstyrking foreldra: Foreldrar þyrftu sannarlega að eiga kost á stuðningi 

og kennslu.  Ekkert getur undirbúið foreldri að eiga barn í neyslu,  með 

hegðunarerfiðleika, ofvirkni eða geðsjúkdóma.   Sorg, sársauki og ótti verða að 

daglegri líðan þessara foreldra.  Umhyggja, stuðningur og fræðsla í umsjá 

kirkjunnar fyrir foreldra fíkla gæti skapað stóran hóp af sjálfboðaliðum og öflugum 

stuðningsmönnum í framtíðinni. 

Samstarf kirkju við ráðgjafastöðvar, grasrótarsamtök og meðferðarstöðvar:  

Kirkjan hefur verið ötul í samstarfi við hinar ýmsu stofnanir um verkefni tengd 

unglingum og unglingadrykkju eins og t.d. Samanhópinn
106

, Náum áttum
107

og 

Foreldrahús svo eitthvað sé nefnt.   Miðborgarprestur hefur lagt mikið og gott verk 

af mörkum með því að tengjast flestri mannræktarstarfsemi miðborgarinnar.  Út frá 

þeirri viðleitni kynntist ég persónulega því frábæra starfi sem miðborgarprestur 

Þjóðkirkjunnar, Sr. Þorvaldur Víðisson, er að sinna með miklum sóma.  Samstarf 

varð til milli Foreldrahúss / Vímulausrar æsku og miðborgarstarfsins út frá 

viðleitni Sr. Þorvaldar.  Farið var af stað með kyrrðarstundir einu sinni í mánuði 

fyrir unglinga og tengdust unglingar úr eftirmeðferð Foreldrahúss inn í það starf og 

vonandi mun það halda áfram í framtíðinni.  Einnig var komin af stað samvinna 

um bráðateymi fyrir foreldra sem orðið hafa fyrir áfalli vegna ofríkis fíkils inni á 

heimili.  Stefnan var að ráðgjafi Foreldrahúss og prestur myndu mæta á heimili 

þess er átti við sárt að binda og veita stuðning, styrk og vísa á áframhaldandi 

úrræði ef svo bar undir.  Bráðateymi þetta komst aldrei almennilega af stað vegna 

ákveðinna þátta sem ekki verða skýrðir hér, en undirritaður hefur fulla löngun til að 

endurskoða þessi mál þegar færi gefst.   

Mikilvægt er fyrir kirkjuna að tengjast góðum aðilum sem starfa út frá 12. 

spora hugsjón í meðferðargeiranum.   Eins og stendur í vímuvarnarstefnu 

Þjóðkirkjunnar að prestar hafi, ef með þarf, forgöngu um myndun og viðhald 

tengslanets með þeim sem hafa með vímuefnamál að gera, s.s. 
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heilbrigðisstarfsfólki, félagsþjónustu sveitarfélaga, löggæslu, skólastjórnendum og 

trúnaðarmönnum í AA og Al-Anon eftir því sem skipast kann.
108

  

Vandamálið sem tengist vímuefnum er stórt og mjög mikilvægt að allir leggist á 

eitt til að stemma stigum við útbreiðslu þess.    

Varðandi vímuvarnarstefnu Þjóðkirkjunnar:  Vímuvarnarstefnan frá 1998 er 

sannarlega til fyrirmyndar að mínu mati.  Hún er markviss og kröftug og gefur 

sterklega til kynna hve stórt vandamál sé við að glíma og það er augljóst að í 

nefndinni var mjög hæfileikaríkt fólk sem hefur þekkingu á vandanum.  Vissulega 

hefði ég viljað sjá mun meiri áherslu á aðstandendahliðina í stefnunni en ég vonast 

til að ritgerð mín muni færa inn skilning á því að besta forvörnin er vinnan með 

aðstandendurna.   

Ef vímuvarnarstefnan yrði tekin í framkvæmd nú með aukinni áherslu á 

aðstandendur þá tel ég að vöxtur og velferð kirkjunnar muni aukast til muna. 

Varðandi fjölskyldustefnu Þjóðkirkjunnar: Fjölskyldustefna Þjóðkirkjunnar 

er falleg í ásýndum og nær yfir flesta þá þætti sem leikmaður eins og ég teldi þurfa 

til.  En út frá rannsókn minni þá hafa opnast nýjar dyr og þykist ég nú sjá að 

sitthvað þurfi að skoða betur.  Eins og segir í fundargerð frá kirkjuþinginu 2004
109

 í 

umfjöllun um fjölskyldustefnuna.  Þar segir Pétur Pétursson að honum finnist 

drögin vera nútímaleg í framsetningu en hann telji ástæðu til að minna á brotnar 

fjölskyldur og einstaklinga sem fara illa innan fjölskyldna.  Hulda Guðmundsdóttir 

tók undir þau orð og taldi nauðsynlegt að í fjölskyldustefnunni væri tekið á þeim 

harða veruleika sem einnig væri að finna innan fjölskyldna, s.s. ofbeldi.
110

  Hér er 

um mjög þarfar ábendingar að ræða og vert að stíga skrefið til fullnustu því 

gífurlega margir þjást í dag inni á sínu eigin heimili sem ætti að vera hverjum 

manni hvíldar- og griðastaður.    

Bæklingar og rit:  Að mínu mati mætti kirkjan opna frekar á umræðuna um 

fjölskyldusjúkdóminn.  Stofnanir kirkjunnar, biskupsstofa og hinar ýmsu sóknir 

senda frá sér, misreglulega, bæklinga og kynningarefni sem mætti vel nýta til að 

skjóta inn örlítilli umfjöllun um hinn stóra fjölskylduvanda, undirstrika skilning 

kirkjunnar á honum og jafnvel segja frá hvaða úrræði séu í boði.   Kirkjan þarf að 
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 Kirkjan.is.  Þjóðkirkjan og vímuefnavandinn.  2008. 
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 Kirkjuþing  2004, hófst 17. október og var haldið í Grensárskirkju.   
110

 Kirkjan.is.  2005. Fjölskyldustefnan rædd. 
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opna mun meira fyrir þá umræðu að hún sé til staðar fyrir þá sem þjást af völdum 

annarra. 

Fjölskyldunámskeið:  Fjölskyldunámskeið væri mjög þörf viðbót og sér í 

lagi ef þau væru á vegum kirkjunnar.  Fræðasetur, kirkjur eða safnaðarheimili geta 

nýst undir þessi námskeið og allt það efni og sú þekking sem þarf er nú þegar til 

meðal þjóna kirkjunnar.  Lítið annað en viðurkenningu, vilyrði og hugsanlega 

örlitla fjármuni þarf til að þetta mikilvæga starf verði að veruleika. 

Sorg aðstandenda:  Eins og áður kemur fram þá er mikilvægt að bjóða 

aðstandendum upp á sálgæslu og úrvinnslu vegna sorgarinnar.  Kirkjan hefur nú 

þegar frábært starfslið til að vinna að þessum málum en nauðsynlegt er að 

aðstandendur fái að vita að því góða starfi sem unnið er innan kirkjunnar. 
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10 Lokaorð 
 

Guð - gef mér æðruleysi  

til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, 

kjark til að breyta því sem ég get breytt 

og visku til að greina þar á milli. 

 

Að lifa einn dag í einu, 

njóta hvers andartaks fyrir sig, 

viðurkenna mótlæti sem friðarveg, 

með því að taka syndugum heimi eins og hann er, 

eins og Jesús gerði en ekki eins og ég vil hafa hann 

 

og treysta því að þú munir færa allt á réttan veg 

ef ég gef mig undir vilja þinn 

svo að ég megi vera hæfilega hamingjusamur í þessu lífi 

og yfirmáta hamingjusamur með þér þegar að eilífðinni kemur. 

 

Amen
111

 

 

Í ritgerð minni hef ég fjallað um sjúkdóminn alkóhólisma og þær gífurlegu 

afleiðingar sem hann hefur bæði á fíkilinn sjálfan og ekki síður á nánustu 

fjölskyldu og vini.  Aukning neyslu, sér í lagi hjá unglingum og börnum, er 

staðreynd í samfélaginu okkar í dag og ekki er fyrir endann séð, þar sem nútíminn 

býður okkur upp á eina mestu efnahaglegu niðursveiflu sem þessi þjóð hefur 

upplifað.   

En aukningin verður ekki bara hjá vímuefnaneytendum.  Aukningin verður 

mun meiri hjá aðstandendum fíklanna, eins og áður kom fram þá eru fjórir 

aðstandendur sem þjást að meðaltali í kring um hvern fíkil.  Vandamálið er útbreitt 

í samfélaginu og alls ekki nægjanlega mikið uppi á borðinu.  Þögnin og 

skilningsleysið gerir það að verkum að enginn veit í dag hversu stór vandinn 

raunverulega er.   

Úrræðin fyrir fíkla eru nokkuð mörg í dag og ekki öll upp talin hér á undan.  

En fyrir aðstandendur eru nánast engin opinber úrræði til í samfélaginu.  Engin 

innlagnar- eða dagsmeðferð er lengur starfrækt hér á landi fyrir aðstandendur og er 

það miður.  Sú aðstoð sem er í boði í dag er máttlaus og lítil og fæstir vita um þau 

fáu úrræði sem eru í boði.   

                                                           
111

 Æðruleysisbænin er talin vera eftir guðfræðinginn Reinhold Niebuhr.  Nánari upplýsingar má 

finna á vefslóðinni, http://en.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Niebuhr  
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Stærsti hluti aðstandenda úti í samfélaginu lifir í óvissu, vanlíðan og sorg.  

Margir búa með virkum fíkli, hafa þekkt fíkil eða hafa misst fíkil.  Aðrir hafa verið 

aldir upp af foreldrum sem voru fíklar eða foreldrar þeirra hafa borið með sé 

háttarlag aðstandandans frá foreldrum sínum.  Og ekki má gleyma öllum þeim sem 

eiga við langvarandi erfiðleika að stríða að einhverju tagi, þeir eiga líka 

aðstandendur.   

Stærsti hluti þeirra sem leitar sér hjálpar í dag eru konur og felst sú leit að 

mestu í að fara á Al-anon fund, Coda eða Alateen fund.  Fæstir halda það út að 

mæta á fundi því manneskja með skömm, sektarkennd og lágt sjálfsmat, eins og 

flestir aðstandendur eru, hefur yfirleitt ekki kjark til að fara inn í hóp af ókunnugu 

fólki, mæta reglulega og síðan tjá sig um sín vandamál.  Fyrstu skrefin eru ávallt 

erfið og nauðsynlegt að viðkomandi fái stuðning og mjög oft þörf á viðtali við 

sérfræðing áður en farið er af stað í sjálfsvinnu.  Samfélagið hefur brugðist þessum 

hópi fólks og ekki nein lausn í sjónmáli.   

Í leit minni af efni í þessa umfjöllun rakst ég á merkilega rannsókn sem 

Margaret Cork gerði fyrir 30 árum síðan.  Niðurstöðurnar eru ógnvekjandi og 

nokkuð ljóst að vandamálunum hefur síður en svo fækkað á þessum 30 árum.  Það 

sem er sérstaklega eftirtektarvert í rannsókn hennar er viðurkenning á að 

aðstandendur eru ekki síður illa haldnir en alkóhólistinn og einnig þóttu mér 

hugmyndir hennar um aðkomu kirkjunnar að aðstandendamálum áhugaverðar því 

þar er um að ræða grunnhugmynd þessarar rannsóknar minnar.  En það 

skelfilegasta af öllu er hversu mörg börn verða fyrir barðinu af neyslu annarra.  

Eins og segir í bandarísku rannsókninni hér að ofan þá er talið að í einni fjölskyldu 

af hverjum sex, alist börn upp við alkóhólisma og um 11 milljónir aðstandendur 

séu undir 18 ára aldri í Bandaríkjunum árið 1998.  Í sömu könnun segir að börn 

alkóhólista séu fjórum sinnum líklegri til að verða alkóhólistar en börn þeirra sem 

ekki eru háðir vímuefnum.
112

  Fjöldi barna hér á Íslandi árið 2008 á aldrinum 6 ára 

til 18 ára voru 58.522.
113

  Miðað við ofangreindar bandarísku kannanir eru allavega 

18% eða 10.533 börn 6 ára og eldri sem búa við alkóhólisma hér á landi.  Tíu 

þúsund börn sem munu þjást vegna sjúkdóms foreldra eða systkina.  Tíu þúsund 

                                                           
112

 National Association for Children of Alcoholics. 1998.  
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börn sem búa við óheilbrigðar aðstæður sem auka líkurnar til muna að þau leiðist 

út í neyslu og verði byrði á samfélaginu í nánustu framtíð.  Hér er bara hluti af 

vandanum.  Í fréttum  4. maí 2009 kom sláandi úttekt frá Barnavernd Reykjavíkur.  

Þar segir að fyrstu þrjá mánuði ársins hafa 1108 tilkynningar borist vegna 732 

barna.  Er þetta 40% meira en á sama tíma í fyrra.  Einnig kemur fram í fréttinni að 

tilkynningum um vanrækslu á börnum hefur aukist um 63%, og að tilkynningum 

um andlega vanrækslu barna er tvöfalt fleiri nú en á sama tíma og í fyrra.  Ofbeldi 

gegn börnum hefur einnig aukist og tilkynningum um kynferðislegt ofbeldi hefur 

fjölgað um 65%.
114

  Allir þurfa að leggjast á eitt til að hjálpa börnunum, peningar 

skipta litlu þegar um líf og heilsa einstaklinga er í veði.   

Ég ræði hér að undan um Lútersku kirkjurnar í Noregi og Danmörku.  

Kirkjurnar eru ekki með beina aðstoð við fíkla eða aðstandendur en þær eru í nánu 

samstarfi við Bláa krossinn sem veitir kirkjunni úrræði fyrir aðstandendur og fíkla 

á kristilegum grunni.   Ísland er eina Norðurlandaþjóðin þar sem Blái krossinn er 

ekki starfræktur og heyrði ég ávinning af því að Jón Helgason biskup á árunum 

1917-1939 hafi átt þátt að máli að Blái krossinn hafi ekki komið hingað til lands, 

en ég fann ekki rök fyrir því.    Blái krossinn á Norðurlöndunum sinnir 

aðstandenda- og fíklamálum fyrir Norðurlandakirkjunnar en hér á landi er ekki um 

nein slík úrræði að ræða.    

Stefna Þjóðkirkju Íslands er að hjálpa þeim sem eiga erfitt, finna út hvar 

neyðin er mest og leggja sitt af mörkum.  Kirkjan hefur í umræðu sinni síðustu ár 

rætt um vímuefnavandann og mótað stefnuskrá til að takast á við hann, en því 

miður að mínu mati er bara verið að slá í illgresið með bitlitlu vopni og ekki einu 

sinni hugsað um að reyna að byrja á rótinni.  Við vitum í dag að alkóhólistanum er 

ekki hægt að hjálpa nema hann vilji það sjálfur og ef hann vill hjálp þá er kirkjan 

ekki í stakk búinn til að gera það.   Aðstandandinn heldur sig heima fyrir í fölsku 

öryggi og hefur engan stað til að leita á því enginn og þ.á.m. kirkjan ræðir 

opinberlega það vandamál sem heimilisofbeldi, vímuefnaneysla og langvarandi 

erfiðleikar skapa inni á heimilinu.  Og þó svo að vandamálið sé viðurkennt að 

einhverju leiti í skýrslum og ritum kirkjunnar og kirkjan gerir sig út fyrir að vera 

með opinn faðminn fyrir alla, þá eru langflestir kirkjunnar þjónar á lítinn hátt 
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undirbúnir til þess að taka á móti aðstandendum með skilningi og þekkingu á þeirra 

vanda.  

Ég fjallaði um það góða starf sem Þjóðkirkjan lætur af hendi rakna til 

stuðnings við alkóhólista og þær stefnur sem ákveðið var að feta innan kirkjunnar í 

vímuefnamálum.  Það hefur komið í ljós í þessari rannsókn minni að 

Vímuvarnarstefnan frá árinu 1998, unnin af nefnd sem skipuð var 6 útvöldum, 

reynslumiklum þjónum kirkjunnar, hefur ekki verið nýtt að marktæku ráði.  

Skúffuplagg eins og einn starfsmaður Þjóðkirkjunnar sagði við mig.  Þetta þykir 

mér sorglegt því um vandaða vinnu var að ræða og þörfin var og er mikil.  Það 

virðist ekkert vanta upp á skilninginn og áætlanirnar innan Þjóðkirkjunnar á 

vímuefnavandanum en verkin eru langt frá því að vera í samræmi við alvarleika 

þessa mikla samfélagsvanda.  Í ritningunni segir: „
17

Ef sá sem hefur heimsins gæði 

horfir á bróður sinn eða systur vera þurfandi og lýkur aftur hjarta sínu fyrir þeim, 

hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? 
18

Börnin mín, elskum 

ekki með tómum orðum heldur í verki og sannleika.“
115

 

Kirkjan þarf að láta verkin tala því hér er um er að ræða stærsta 

heilbrigðisvandamál landsins. Sjúkdómur sem deyðir beint eða óbeint, án nokkurs 

efa í mínu hjarta, yfir 100 manns á hverju ári hér á landi og það sorglega er að 

starfandi þjónar eða tilvonandi þjónar kirkjunnar fá litla sem enga fræðslu eða 

undirbúning til að takast á við þetta alvarlega vandamál.    

Hér á undan lagði ég fram lausnir fyrir kirkjuna til að ráðast á vandann.  Þær 

felast í helst í viðurkenningu vandans, umfjöllun um hann, lausnum til að mennta 

þjóna kirkjunnar og nýta þann aðgang sem kirkjan hefur að fólki og fasteignum.    

Að mínu mati er vandamálum aðstandenda háttað þannig að við sem 

samfélag, kirkjusamfélagið, verður að stíga fram, fyrst með viðurkenningu á 

vandanum og svo út á göturnar til þeirra sem þjást.  Það mun aldrei sjá högg á vatni 

aðstandendavandamálsins ef við ætlum að bíða eftir að þeir komi til okkar.  „
27

Því 

hvort er sá meiri sem situr til borðs eða hinn sem þjónar? Er það ekki sá sem situr 

til borðs?  Samt er ég meðal yðar eins og þjónninn.“
116
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Nú á krepputímum er enn mikilvægara fyrir Þjóðkirkjuna að stíga fram af 

krafti því eins og kom fram í samtali sem ég átti við ónefndan starfsmann 

Reykjavíkurborgar
117

 þá verður megin áhersla borgarinnar næstu misseri á 

atvinnuuppbyggjandi málefni en mikill samdráttur á velferðarsviðinu.  Kirkjan á 

hér gríðarlegt sóknarfæri inn í stóran hóp fólks sem þjáist.  Reynsla mín sem 

starfandi ráðgjafi hjá Foreldrahúsi / Vímulausri æsku sýnir að með hjálp okkar við 

foreldra fíkla höfum við hjá Foreldrahúsi eignast öfluga bandamenn sem hafa lagt 

mikið á sig sjálfboðavinnu, kynningu og aðstoð við aðra.  Með markvissu 

samhæfðu starfi gæti kirkjan náð til þúsunda ef ekki tugþúsunda einstaklinga sem 

bíða eftir því að einhver viðurkenni þeirra vanlíðan og erfiðleika og leiði þau inn á 

braut trúar, von og kærleika.    
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12 Viðauki  
 

12.1 Fjölskyldustefna Þjóðkirkjunnar 

 

I. Einkunnarorð 

„Elska skalt þú Drottin, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum 

huga þínum. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig.“ (Matt. 22.37-39) 

II. Forsendur 

 Kristin trú byggir á þeirri forsendu að góður Guð gefi lífinu tilgang og sérhver 

einstaklingur sé dýrmætur sem sköpun Guðs. 

 Kristin kirkja metur gildi fjölskyldu og heimilis umfram flest annað í lífi 

manneskjunnar. 

 Kristin trú hefur ekki algildar reglur um fjölskyldulíf, en byggir á grunni 

fagnaðarerindis Jesú Krists. 

 Heilsteypt fjölskyldulíf hvílir fyrst og fremst á kærleika en jafnframt á réttlæti 

og öðrum siðgildum, svo sem virðingu og tryggð. 

 Kristin trú bendir á beiskleika mannsins og bresti sem ávallt koma fram í 

mannlegu samfélagi, í fjölskyldulífi og á heimilum. 

Þjóðkirkjan lítur svo á: 

1. Að fjölskyldan hafi það hlutverk að leggja grunn að heilbrigði einstaklings 

til líkama og sálar, ábyrgri samfélagsþátttöku og mannúðlegu samfélagi.  

2. Að meðal hlutverka fjölskyldunnar sé að ala upp börn og koma þeim til 

manns, geta af sér nýja kynslóð, miðla menningu, gildismati og góðum 

siðum áfram til næstu kynslóðar.  

3. Að fjölskyldan sé mikilvægasta eining náinna tengsla þar sem manneskjan á 

að fá tækifæri til að þroskast og dafna, ekki síst börnin.  

4. Að fjölskyldan sé mikilvægasti vettvangur trúaruppeldis. Þar á að kenna 

börnum að tjá sig, elska og biðja, þiggja og veita.  

5. Að í fjölskyldunni sé einstaklingurinn viðurkenndur og elskaður jafnt í 

styrkleika sínum og veikleika.  

6. Að fjölskyldan einkennist af gagnkvæmum skuldbindingum fólks um 

varanlega umhyggju og kærleika.  
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7. Að fjölskyldan sé grunneining samfélagsins og hvorugt þrífist án hins.  

8. Að fjölskyldunni beri fullur stuðningur samfélagsins til að gegna hlutverki 

sínu .  

Markmið fjölskyldustefnunnar eru: 

Þjóðkirkjan vill: 

1. Vera bandamaður fjölskyldunnar, ekki síst barna og þeirra sem minna mega 

sín.  

2. Efla kærleika, réttlæti, tryggð, gagnkvæma virðingu og traust innan 

fjölskyldunnar.  

3. Styðja trúarlíf innan fjölskyldunnar.  

4. Stuðla að því að sérhver einstaklingur og fjölskylda finni til ábyrgðar á lífi 

annarra og samfélaginu öllu. 

Megináhersla fjölskyldustefnunnar eru eftirtalin verkefni: 

1. Samtöl við brúðhjón og pör um hjónaband, staðfesta samvist og 

fjölskyldulíf.  

2. Námskeið fyrir fólk í hjónabandi, staðfestri samvist eða sambúð.  

3. Skírnarviðtöl hjá presti.  

4. Foreldramorgnar.  

5. Barnastarf, sunnudagaskólastarf, með áherslu á uppeldi og fjölskylduhefðir.  

6. Átaksverkefnið „Verndum bernskuna“.  

7. Ávallt sé minnt á mikilvægi hvíldardagsins fyrir fjölskyldulíf.  

8. Fermingarfræðslu og samstarf við foreldra.  

9. Fullorðinsfræðslu eins og námskeið Leikmannaskólans.  

10. Sálgæslu hjá prestum og djáknum almennt í safnaðarstarfi og í sorg og 

áföllum.  

11. Viðtöl og ráðgjöf hjá Fjölskylduþjónustu kirkjunnar.  

12. Hjálparstarf kirkjunnar – stuðningi við fjölskyldur í neyð.  

13. Útgáfu bóka og annars fræðsluefnis á vegum Skálholtsútgáfunnar.  

14. Útgáfu kynningarbæklings um þjónustu kirkjunnar við fjölskyldur.  

15. Starfsmannastefna og starfsmannahald kirkjunnar verði til skoðunar í ljósi 

þessarar stefnu.
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