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Útdráttur 

Þegar umgjörð í kringum velferðarmál barna er skoðuð eru margir ólíkir 

aðilar sem koma að málefnum barna. Má þar nefna heilbrigðis-, 

menntamála-, og félagsmálayfirvöld, einnig í þessu samhengi má nefna 

lögreglu. Að hugsa um velferð barna er ekki einkamál foreldra eða 

forráðamanna. Því í skjóli friðhelgi heimilis getur verið barn sem býr við 

óviðunandi aðstæður af ýmsum toga.   

Hér í þessari ritgerð verður fjallað um líkamlegt ofbeldi gagnvart 

börnum en minna hugað að kynferðis- og andlegu ofbeldi. Ritgerðin 

byggist upp á heimildum, opinberum gögnum s.s. tölfræðilegum 

upplýsingum og dómsmáli, fræðibókum innlendum sem erlendum og 

fjölmiðlum. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að hér á seinustu 

árum hefur tilkynningum til barnaverndaryfirvalda fjölgað mjög. Einnig 

verður greint frá að hér á landi er það engin nýlunda að börn hafi þurft 

að líða fyrir skelfileg ofbeldisverk, og var sú leið tekin að vísa í fjölmiðla 

til að skoða þrjár fréttir frá mismunandi tímum. 
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Inngangur 

Ofbeldi í hinum ýmsum myndum hefur fylgt mannkyninu í gegnum aldirnar. Þótt 

skilgreiningar samfélaga á ofbeldi hafi breyst mikið í gegnum árin er hægt að sjá hinar ýmsu 

birtingarmyndir ofbeldis, hvort sem talað er um styrjaldir-, eða átök í samfélögum, 

aðskilnaðarstefnur eða ofbeldisverk sem eru framin á stöðum þar sem fólk ætti að hafa góða 

öryggiskennd, þ.e.a.s. á heimilum sínum. En það sem ef til vill vekur upp mesta reiði og 

andúð meðal fólks er þegar sá þjóðfélagshópur sem getur hvað síst varið sig verður fyrir 

ofbeldisverkum en það eru börnin. 

Ofbeldisverk hafa oft verið flokkuð niður í þrjá mismunandi flokka, þ.e. líkamlegt-, 

andlegt- og kynferðislegt ofbeldi. Börn hafa í gegnum tíðina þurft að líða fyrir hrottaleg 

ofbeldisverk af hálfu fullorðins fólks. Hrottalegar líkamsmeiðingar, verið seld í vændi eða 

annan þrældóm, þurft að líða skort sem ætti að teljast sjálfsagður hlutur s.s. fæði, klæði og 

menntun.  

Fyrir fáeinum árum varð ég vitni að frásögn ungs drengs sem var þá í fyrsta skipti að 

opna sig um þá lífsreynslu sem hann og systkini hans höfðu mátt þola í langan tíma. Sú 

frásögn varð mér að umhugsunarefni í langan tíma og er enn. Frásögn drengsins var það 

alvarleg að innan 12 tíma frá því að hann opnaði sig og sagði frá aðstæðum sínum og þeirri 

skelfilegu lífsreynslu sem þau systkini máttu þola var búið að taka þau af heimilinu og koma 

þeim í varanlegt fóstur. 

 Á þessum tímapunkti gerði ég mér það strax ljóst að það sem maður les um í 

erlendum miðlum um hrottalega meðferð á börnum er líka að eiga stað hér á landi og það í 

nánasta umhverfi. Einnig hversu mikilvæg skylda okkar er sem eru komin yfir bernskuárin að 

tilkynna til barnaverndaryfirvalda ef við búum yfir upplýsingum eða höfum vitneskju um 

óviðunandi aðstæður hjá börnum. Í þessu litla samfélagi sem við búum í get ég ímyndað mér 

að fólk er oft í mjög erfiðri stöðu, og hugsi með sér: á ég að tilkynna nágranna minn, frænda, 

frænku, vin eða jafnvel þann sem stendur manni nær, t.a.m. maki.  

Þegar undirbúningur á ritgerðinni hófst, með heimildarleit og öflun upplýsinga um 

viðfangsefnið og farið var dýpra í þessi mál kom í ljós að líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum 

hér á landi er vel falið samfélagsmein. 
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Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er ofbeldi gagnvart börnum. Sú nálgun sem 

verður farin hér mun einungis beinast að líkamlegu ofbeldi gagnvart börnum. Þegar fjallað er 

um líkamlegt ofbeldi þá haldast í hendur sá þáttur sem tengist andlegu hliðinni því þessir 

þættir eru samtvinnaðir. Börn sem verða fyrir líkamlegu ofbeldi þurfa oft að glíma við mikil 

sálræn vandamál í kjölfarið. Farið verður yfir skilgreiningar á líkamlegu ofbeldi út frá 

fræðilegu sjónarhorni. Jafnframt verður farið í helstu áhættuþætti þeirra sem beita ofbeldi, 

en það geta verið til dæmis félagslegir og heilbrigðislegir þættir. Farið verður í kenningar 

sem tengjast ofbeldisverknaði; átakakenningar, félagsnámskenningar og siðrofskenningu 

Durkheims. Þá verður farið í sögulegt ágrip en fjallað verður um þrjár mismunandi fréttir 

sem birtust hér á landi í fjölmiðlum. Svo  verður rætt um þróun mála í tilkynningum til 

barnaverndaryfirvalda frá árunum 2006-2009, farið verður yfir tölulegar upplýsingar frá 

Barnaverndarstofu. 

Í lok ritgerðarinnar verður farið yfir dóm þar sem faðir var sakfelldur fyrir gróf 

andleg- og líkamleg ofbeldisbrot gangvart þremur börnum sínum sem stóðu yfir þriggja ára 

skeið. Málið vakti mikla athygli í fjölmiðlum og var án fordæmis hér á landi. Bragi 

Guðbrandssón forstjóri Barnaverndarstofu sagði í fjölmiðlum að á sínum 30 ára starfsferli í 

málaflokknum hefði hann ekki séð annað eins óhugnanlegt mál og þetta. Maðurinn sem um 

ræðir neitaði ávallt sök og kvaðst bera við minnisleysi að stórum hluta þegar ofbeldið átti að 

hafa átt sér stað. Frásagnir barnanna voru það líkar og trúverðugar að maðurinnn var 

dæmdur í tveggja ára fangelsi í Hæstarétti.  

Varðandi tilvísun í fjölmiðla í ritgerðinni sjálfri verður vísað til heiti fjölmiðils, 

dagsetningar og árs, en sjá má heiti fréttar og fulla færslu  í heimildaskrá.  
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1 Líkamlegt ofbeldi 

Margar leiðir eru til þess að skilgreina líkamlegt ofbeldi. Fagfólk, fræðimenn og almenningur 

eru oft ekki sammála um hvaða atferli ber að flokka sem andlegt eða líkamlegt ofbeldi, til 

dæmis gegn börnum, enda getur verið erfitt að skilgreina þau hugtök. Ekki eru mörkin oft 

augljós milli til dæmis refsinga í uppeldisskyni og má nefna hýðingar sem dæmi eða vegna 

heimilisofbeldis. 

Meginflokkar ofbeldis og vanrækslu hefur verið skipt í fjóra flokka en þeir eru: vanræksla, 

líkamlegt ofbeldi, kynferðisofbeldi, tilfinningalegt ofbeldi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2005). 

Skilgreina má líkamlegt ofbeldi út frá athöfn eða athöfn og afleiðingum. Vanræksla 

gagnvart börnum má hinsvegar skilgreina sem aðgerðarleysi foreldra gagnvart börnum 

sínum. 

Þegar talað er um athöfn er átt við að einstaklingur er sleginn með flötum lófa, kýldur eða 

það er sparkað í hann. Ofbeldi getur líka lýst sér með hristingi, þegar einstaklingi er hent til 

og frá, sem eru aðstæður sem börn lenda gjarnan í, og líkamlegar þvinganir sem skilja eftir 

áverka á líkama einstaklings. Athöfn og afleiðing lýsir sér í því hvort áverkar komi fram eftir 

að ofbeldinu hefur verið beitt. Hinsvegar er staðreyndin sú að áverkar hverfa oft fljótt þegar 

einstaklingar eru beittir líkamlegu ofbeldi, þá gjarnan hjá börnum og því ofbeldinu oft beitt 

þannig að áverkarnir gætu verið af eðlilegum orsökum (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2007).  

 Fræðimennirnir Rogosch, Cicchetti, Shields og Toth (1995) hafa skilgreint misbresti á 

uppeldi á þennan hátt: ,,Ofbeldi eða vanræksla hjá barni felur í sér alvarlega bresti í 

foreldrahlutverkinu, ásamt töluverðri truflun í sambandi eða tengslum foreldris og barns, 

sem getur leitt til alvarlegra aðlögunarvandamála hjá barninu og þroskaskerðingar. Ofbeldi 

eða vanræksla felur þannig í sér mjög ófullnægjandi eða eyðileggjandi uppeldismynstur“. 

Skilgreining á líkamlegu ofbeldi getur verið mismunandi eftir samfélögum. Sem dæmi má 

nefna getur athöfnin að lemja verið viðurkennd í einu samfélagi en skilgreind sem ofbeldi 

annarsstaðar (Garbarino og Crouter, 1978). 

Í sumum samfélögum, til dæmis Bandaríkjunum,  þykir eðlilegt að beita refsingum 

gegn börnum. Ef börn hafa hagað sér illa endurtekið eða ef barn gerir eitthvað sem talið er 

mjög hættulegt. Oft getur verið óljóst hvort verið sé að beita líkamlegu ofbeldi eða 
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viðurkenndum refsingum, en í Bandaríkjunum hafa foreldrar rétt á því að beita börn sín með 

líkamlegum refsingum, en áverkar mega ekki sjást á barninu. Hér á Norðurlöndunum eru 

refsingar eins og til dæmis flengingar bannaðar með lögum. Þó svo að refsing liggi ekki fyrir, 

er það notað sem siðferðislegt viðmið (Newman og Grauerholz, 2002).  

Á Norðurlöndunum hafa orðið miklar breytingar gagnvart líkamlegu ofbeldi. Svíar 

tóku úr lögum þau réttindi sem foreldrar höfðu við börn sín að beita þau líkamlegu ofbeldi, 

en það var árið 1966, en það var svo árið 1979 að þeir bönnuðu líkamlegar refsingar. Vakti 

það mikla athygli víðsvegar, og taldi fólk að um væri að ræða óþarfa afskipti ríkisins af 

einkalífi fólks. Árið 2003 var sett í íslensk lög að ofbeldi gagnvart börnum og þar með talið 

líkamlegar refsingar væru bannaðar (Jónína Einarsdóttir, o.fl., 2004). 

Líkamlegt ofbeldi getur verið viljandi eða óviljandi gagnvart þolandanum. Ef gerandi 

rekst óvart í þolanda og hann dettur flokkast það ekki undir ofbeldi. Svo eru til dæmi um það 

sem er á gráu svæði að þegar gerandi ýtir við þolanda með þeim afleiðingum að hann skellir 

höfðinu í borð og meiðir sig,  gerandi ætlaði sér ekki að meiða en framkvæmdi athöfn með 

þeim afleiðingum að þolandi meiddist (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007). 

Sá sem beitir líkamlegu ofbeldi gerir alltaf lítið úr og niðurlægir þann einstakling sem 

verður fyrir ofbeldinu. Líkamlegt ofbeldi getur valdið miklum sársauka og byggist oft á 

eigingirni gerandans. Ofbeldið er oft leið til þess að stjórna eða reyna að hafa áhrif á þann 

sem verður fyrir ofbeldinu. Gerendurnir eru gjarnan einstaklingar sem eru óöruggir og hafa 

takmarkaða hæfni til mannlegra samskipta. Sumir einstaklingar eru ekki færir um að leysa 

vandamál á annan hátt en með líkamlegu ofbeldi, því þeir hafa sjálfir verið beittir ofbeldi á 

þennan hátt (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007). 

Þegar gerandi er foreldri  beitir hann því nánast aðeins inni á heimili sínu. Er það gert 

til þess að hafa stjórn og nær stjórnsemi þeirra yfir á tilfinningasvið annarra 

fjölskyldumeðlima. 

Gerendur ætlast þá til þess að öðrum líði vel þegar honum líði vel, og líði illa þegar honum 

líður illa. Ofbeldi hefur mjög slæm áhrif á alla meðlimi fjölskyldunnar. Það er alltaf feluleikur 

í gangi, því það má enginn utanaðkomandi vita hvað sé í gangi inni á heimilinu og er allt gert 

til þess að fela það (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007).  
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2 Áhættuþættir 

Áhættuþættir þeirra sem beita ofbeldi geta verið margvíslegir. Fjölmargir þeirra sem beita 

líkamlegu eða öðru ofbeldi hafa sjálfir verið beittir ofbeldi í æsku, eiga félagslega erfitt, eiga 

við geðræna erfiðleika að stríða, eða hafa litla sem enga menntun. Einstæðir foreldrar, 

lágtekjufólk og atvinnulausir einstaklingar eru einnig líklegri til þess að beita ofbeldi (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

Konur eru líklegri til þess að beita börn sín vanrækslu, líkamlegu og andlegu ofbeldi 

en karlar. Útfrá hlutverki kvenna í fjölskyldum, sem oftast eru aðaluppalendur barna, getur 

það verið afleiðing vegna hve mikils tíma þær verja með börnum sínum. Karlar eru líklegri til 

þess að beita kynferðislegu ofbeldi en konur (Newman og Grauerholz, 2002). 

Börn eru í miklum áhættuhóp á að verða fyrir líkamlegu ofbeldi, og eru ýmsir þættir 

sem ýta undir að þau séu beitt ofbeldi. Áhættuþáttum fyrir börn hefur verið skipt í fjóra 

flokka. Fyrsti flokkurinn er einstaklingsþættir, en það eru þættir sem snerta foreldra annars 

vegar og börn hins vegar. Einstaklingsþættir foreldra geta hafa verið ofbeldi í æsku, og eru 

þeir foreldrar einmitt líklegri til þess að beita börn sín ofbeldi. Þeir hafa lært að ofbeldi sé 

rétta leiðin til þess að takast á við vandamál og streitu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

Ungir foreldrar eru einnig líklegri til þess að beita líkamlegu ofbeldi en eldri foreldrar 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Þeir sem beita líkamlegu ofbeldi eru að gera það til þess að reyna að hafa stjórn á 

öðrum og er athæfið leið til þess að bæta upp litla hæfni í mannlegum samskiptum (Ólöf 

Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007). 

Aðrir áhættuþættir þeirra sem beita ofbeldi eru meðal annars áfengis- og 

vímuefnaneysla, þunglyndi og greindarskortur. Áhættuþættir barna snerta oft heilsu þeirra, 

dæmi um það eru fyrirburafæðing, líkamleg og hugræn fötlun, langvarandi veikindi, 

greindarskortur og ungur aldur barns. Skapgerð barns getur haft mikil áhrif, en börn með 

erfiða skapgerð eru líklegri til þess að verða fyrir misbresti í uppeldi (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005). 

Annar áhættuþáttur er fjölskylduþættir. Fjölskylduþættir sem geta aukið líkur á 

ofbeldi eru til að mynda þegar foreldri er einstætt, þegar mörg börn búa á heimilinu og að 

stuttur tími líður á milli barneigna. Skortur á stuðningi frá maka hefur verið tengdur við 

misbresti í uppeldi barna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 
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Þriðji flokkurinn er samfélagslegir þættir. En til samfélagslegra þátta heyra til dæmis 

fátækt, en börn í lægri stéttum eiga í meiri hættu á að vera beitt líkamlegum refsingum en 

börn sem eru í efri lögum samfélagsins. Félagsleg einangrun hefur einnig áhrif, en fjölskylda 

sem er einangruð hefur ekki jafn stórt stuðningsnet til þess að takast á við erfiðleika sem að 

henni steðja og ef hún hefði víðara stuðningsnet. Félagslegur stuðningur skiptir miklu máli, 

hvort sem um formlegan eða óformlegan stuðning er að ræða. Formlegur stuðningur getur 

til dæmis talist fjárhagsaðstoð frá ríki eða sveitarfélagi, heilbrigðisþjónusta og aðgangur að 

menntun. Óformlegur stuðningur getur verið félagslegur stuðningur frá maka, ættingjum, 

vinum og kunningjum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

Seinasti áhættuþátturinn er menningarþættir. Líkamlegt ofbeldi er til dæmis ekki 

viðurkennd uppeldisaðferð hér á landi en á vissum stöðum í Bandaríkjunum telst það 

eðlilegt. Hinsvegar er tíðni líkamslegs ofbeldis há fyrir vikið. Þess vegna getur það verið viss 

áhættuþáttur fyrir börn að búa á ákveðnu menningarsvæði í Bandaríkjunum (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005). 

Félagsfræðingar hafa komist að nokkrum staðreyndum í sambandi við líkamlegt 

ofbeldi gangvart börnum. Mjög ung börn, undir 5 ára eru í meiri áhættuflokki heldur en eldri 

börn til að lenda í líkamlegu ofbeldi. Af þeim sökum að þau eru háðari og valdalausari heldur 

en þau sem eru komi yfir 5 ára aldurinn. Einnig eins og hefur komið hér að ofan að börn sem 

eiga foreldra með lága innkomu eru i meiri áhættuhóp heldur en þeir sem eru vel stæðir 

fjárhagslega (Barnett, Miller-Perrin, and Perrin, 2005). 
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3 Kenningar 

Það getur verið vandfundið að finna kenningar sem tengjast beint líkamlegu ofbeldi gagnvart 

börnum, en þó er hægt að finna kenningar sem tengjast ofbeldi (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005).   

Hér í þessum kafla verður farið yfir nokkrar kenningar sem tengjast ofbeldi. Þær 

kenningar sem verða til umfjöllunar hér eru átakakenningar, félagsnámskenningar og 

siðrofskenning Durkheims . Fjölskyldan er ein minnsta og oft talin vera sú mikilvægasta 

eining í samfélögum, þar eins og annarsstaðar geta komið upp átök af ýmsum toga. Í 

fjölskyldum eru yfirleitt tveir ólíkir hópar foreldarnir og börnin. Þau hafa misjöfnu hlutverki 

og skyldum að gegna innan fjölskyldunnar. Foreldrahlutverkið getur verið krefjandi og 

vandasamt, meðal annars að takast á hendur við uppeldishlutverkið sem því fylgir. 

Í átakakenningunni er gengið út frá því að í samfélögum nútímans búi ólíkir 

þjóðfélagshópar sem eigi ólíkra hagsmuna að gæta og eigi því í sífelldum átökum um 

takmörkuð gæði. Þessir hópar geta verið margvíslegir, s.s. atvinnurekendur og launafólk, 

karlar og konur, svartir og hvítir og börn og fullorðnir (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Það er hægt að tengja átakakenninguna með því að tengja saman þessa ólíku hópa 

þ.e.a.s. börnin sem standa varnarlaus á sínum heimilum gegn yfirráði foreldranna (Siegel, 

2009). 

Félagsnámskenningar ganga m.a. út frá hegðurnarmynstri, t.d. ofbeldi,- og að það 

mynstur sé lærð hegðun, og að einstaklingar sem beita því hafi séð aðra framkvæma ofbeldi. 

Afbrotamenn læra að haga sér eins og glæpamenn og hvernig fremja eigi glæpi.  

 Í siðrofkenningu Durkheims er fjallað um félagsleg tengsl og fjölskyldubönd í breyttu 

samfélagsmynstri frá dreifbýlisþróun til þéttbýlisþróunar. Í Þéttbýliskjarna er meiri 

tilhneiging til að félagsleg bönd rofni og þá aukist umrót og óstöðugleiki í samfélögum. Í því 

tilliti á fjölgun afbrota meðal annars rætur að rekja. Einnig verður fjallað um 

verkhyggjusjónarhornið sem gerir ráð fyrir því að stofnanir samfélagsins hafa ákveðinn 

tilgang, hvort sem talað er um fjölskyldur, --menntakerfið eða aðrar stofnanir samfélaga.  

3.1 Átakakenningar 

Markmið átakakenninga er að skýra glæpi í efnahagslegu og félagslegu samhengi og sýna 

tengslin á milli eðli stéttaskiptingar, glæpa og félagslegs aðhalds. Upphafið af 

átakakenningum má rekja til Karls Marx en hann vildi halda því fram með kenningunni og 
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skýra átök annars vegar hjá kapítalismanum og hins vegar hjá verkafólki. 

Átakakenningarsmiðir hafa í huga hverju hlutverki ríkisstjórnir taka þátt í að skapa 

glæpsamleg umhverfi, samband á milli persónu- og hópvalds og mótun á afbrotalögum, tíðni 

á hlutdrægni í aðgerðum dómskerfa og samband á milli efnahags (Siegel, 2009). 

Inntakið er sú að í samfélögum búi samfélagshópar sem eiga ólíkra hagsmuna að 

gæta, og eru í sífelldum átökum um takmörkuð gæði. Þjóðfélagshópar geta verið 

mismunandi, til dæmis karlar og konur, atvinnurekendur og launafólk eða ríkir og fátækir 

svo dæmi séu tekin og átökin sem þau standa í geta bæði verið harðvítug og opinber fyrir 

öllum eða dulin (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Menningarleg átök hafa m.a. verið settar undir átakakenningar. Menningarleg átök 

hafa að gera viðteknar venjur og gildi sem öðlast frá skilgreiningu á réttu og röngu, það sem 

er rétt í einu menningarsamfélagi er rangt í öðru. T.d. árið 1930 var faðir frá Sikiley búsettur í 

New Jersey, stoltur á að hafa verið valdur að láti 16 ára gamalli dóttur sinni, til að verja 

heiður fjölskyldunar á hefbundin hátt. Hann varð mjög hissa þegar lögreglan kom til að 

handtaka hann fyrir morðið (Sellin, 1938). Það er ekki einungis félagsleg- eða menningarleg 

átök sem skýra afbrot hjá fólki í nútíma fjölmenningar samfélögum, líka hópar sem eiga erfitt 

uppdráttar í samfélögum s.s. innflytjendur, fátækir og atvinnulausir (Thio, 2006).  

Hér er tilefni til þess að gæta þess að þessir mismunandi hagsmunahópar gætu 

einnig verið börn og foreldrar, sem eiga ólíkra hagsmuna að gæta. Átökin geta bæði verið 

neikvæð og jákvæð. Þau eru neikvæð þegar þau leiða til stríðs, ofbeldis eða dauða en eru 

jákvæð þegar þau leiða til félagslegra umbóta. Heimilin eru oft talin vera minnsta og 

mikilvægasta stofnunin í hverju samfélagi, en þar sem annarsstaðar eru hlutverk 

mismunandi. Valdi getur verið beitt þar til að fá einhverju framgengt. Getur það verið sá 

þjóðfélagshópur, börnin þar sem þau geta dregist inní átök þeirra sem hafa yfirráð. 

3.2  Félagsnámskenningar 

Samskiptasjónarhornið er sjónarhorn innan afbrotafræðinnar, en því hefur gjarnan verið 

skipt niður í tvennt. Áherslan hefur hins vegar verið lögð á félagsnám og annars vegar 

stimplun.  

Félagsnámskenningin vill meina það að afbrot sé lærð hegðun. Félagsmótunarkennismiðir 

vilja halda því fram að afbrot séu afleiðingar þess að læra norm, gildi og hegðun sem eru 

tengd afbrotum.  Félagsmótun getur verið að læra tæknihlið afbrota til dæmis hvernig á að 



12 

tengja framhjá og svo er sálfræði hliðar þar sem afbrotamenn læra hvernig skuli fást við 

skömmina eða sektarkennd sem fylgja afbrotum. Einstaklingar læra viðhorf og tækni sem 

tengjast afbrotum frá fólki sem það er í nánu sambandi við, við fæðumst góð en lærum að 

verða vond. Einstaklingur lærir hvernig hann á að fremja glæp og hvernig hann lifir sem 

glæpamaður. Meðfæddir eiginleikar hafa ekkert með þetta að gera, heldur læra 

einstaklingar þá hugmyndafræði sem réttlætir afbrotin og hvetur það áfram til 

afbrotahegðunar (Siegel, 2009). 

Kenningin um félagsnám vísar til þess að aðferðum til þess að fremja lögbrot sé 

miðlað með samskiptum og einnig að hugmyndir séu réttlætar og ýmsar aðferðir notaðar til 

þess að eyða sektarkennd. Sjónarhorn Sykes og Matza er sígilt, en það fjallar um að 

afbrotamenn þekkja og virða gildi og viðmið samfélagsins en læra að afneita þeim. 

Afbrotamenn eru því ekki frjálsir eða neyddir til afbrota, en geta valið að fara á milli löglegra 

og ólöglegra leiða eftir aðstæðum hverju sinni. Sykes og Matza (1957) gerðu lista yfir fimm 

aðferðir sem afbrotafólk notar til þess að réttlæta afbrot sín fyrir sjálfum sér og öðru fólki. Í 

fyrsta lagi er það afneitun ábyrgðar, en brotamaður segir að orsökin sé valdur af þáttum sem 

hann réði ekki við, til dæmis að bernskuárin hafi verið erfið og lélegur félagsskapur. Í öðru 

lagi er það afneitun skaða, en þá segir afbrotamaðurinn að enginn hafi tapað á afbrotinu. Í 

þriðja lagi er það afneitun fórnarlambs, sem vísar til þess að fórnarlambið geti sjálfu sér 

kennt um hvernig fór. Í fjórða lagi er það fordæming á þeim sem fordæma, það er að segja 

brotið er réttlætt með því að áfellast þá sem fordæma verknaðinn. Í fimmta og síðasta lagi 

er það hollusta við félagana, en þá er ábyrgð afbrotamanns við félaga sína sterkari en 

gagnvart lögum samfélagsins (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Félagsnámskenningin er einnig talin eiga vel við þegar ofbeldi á sér stað á heimilum. Þar sem 

kenningin fjallar um að hegðun einstaklinga sé lærð hjá nánum fjölskyldumeðlimum. Talið er 

að hegðun foreldra geti hafi áhrif á hegðun hjá börnum. Systkini eru líklegri til þess að lifa í 

sátt og samlyndi ef foreldrar þeirra eru sáttir, hinsvegar ef foreldrum kemur ekki vel saman 

þá eru meiri líkur á því að börnunum komi ekki vel saman (Baham o.fl, 2008). 

        Samkvæmt kenningunni geta börn sem hafa alist upp við ofbeldi lært ofbeldishegðun og 

geta viðhaldið þeirri hegðun í gegnum ævi sína.   
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3.3  Siðrofskenning Durkheims 

Þegar siðrofskenning Durkheims er skoðuð út frá því viðfangsefni sem fjallað er um í þessari 

ritgerð, er hægt að sjá sterkan samhljóm með kenningu Durkheims og viðfangsefninu.  

Í siðrofskenningunni er meðal annars fjallað um félagsleg tengsl og fjölskyldubönd í breyttu 

samfélagsmynstri frá dreifbýlisþróun til þéttbýlisþróunar.  

Kenning Durkheims um þróun samfélagshyggju felur í sér þann spádóm, að með 

vaxandi þéttbýli og verkaskiptingu, og almennt sundurleitara þjóðfélagi, aukist 

einstaklingshyggja.  

Í kjölfar þess rofni félagsleg bönd og þá aukist umrót og óstöðuleiki, samhliða því að 

einstaklingarnir missi frekar fótanna í lífsbaráttunni. Durkheim kallaði þetta siðrof og má 

skýra mörg félagsleg vandamál samtímans með skírskotun til þess, því margar vísbendingar 

um einangrun og upplausnartilhneigingu í samfélaginu styðja kenningu Durkheims. Á 

svipaðan hátt mætti fjölgun afbrota sem víða hefur orðið í þróaðari þjóðfélögum (Stefán 

Ólafsson, 1996). 

Einnig koma fram í siðrofskenningunni ýmsir þættir meðal annars stofnanir samfélaga sem 

hafa myndast í þéttbýliskjörnum sem gegna ýmsum hlutverkum. Eitt sjónarmið í 

siðrofskenningu Durkheims er verkhyggjusjónarmiðið.   

Verkhyggjusjónarhornið gerir ráð fyrir að stofnanir samfélagsins, til dæmis fjölskyldan, 

menntakerfið og stjórnmálin, hafi ákveðin verkefni með höndum. Stofnanir byggjast á 

viðmiðum sem beina atferli fólks að því að vinna að ákveðnum markmiðum eða gildum. Til 

að mynda byggir fjölskyldan á ákveðnum reglum um einkvæni, kjarnafjölskyldu og 

foreldrahlutverk sem tryggja félagsmótun barna og unglinga (Jón Gunnar Bernburg, 2004). 

Þegar fjallað er um óstöðugleika og umrót í samfélögum, hefur sú kenning sterkan 

samhljóm með því sem fór hér af stað þegar kerfishrun varð hér á landi 2008. Eins og sést 

hér að neðan, fjölgaði fjölda tilkynninga til barnaverndaryfirvalda og velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar hafði sérstaka ástæðu til að fjalla um málið vegna efnahagskreppunnar 

sem var þá að skollin á.  
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4 Sögulegt ágrip 

Sú sorglega staðreynd er að ofbeldi hefur fylgt mannkyninu í gegnum aldirnar, og hefur 

ofbeldið tekið á sig margskonar birtingarmyndir. Það er því miður alltof oft að börnin eru 

ekki undanskilin því að líða fyrir gróf ofbeldisverk.  

Hér í þessum hluta verður fjallað um þrjár fréttir sem hafa ratað í fjölmiðla hér á Íslandi, 

þó með yfir aldar millibili. Þó svo að tími, aðstæður og öll sú faglega þekking sem hefur 

myndast hér á landi í gegnum áratugina á sviði barnaverndar, eru enn þann daginn í dag að 

birtast hér sorglegar fréttir af börnum sem þurfa að líða og horfa uppá gróf obeldisverk. Það 

hafa ekki einungis verið foreldrar eða forsjáraðilar sem hafa verið að bregðast börnum. Fyrir 

nokkrum árum þurfti íslenska ríkið að stíga fram og biðjast opinberlega afsökunar á illri 

meðferð á ungum drengjum sem voru vistaðir á Breiðuvík. Að neðan má sjá dæmi þess að 

umfjöllun um líkamlegt ofbeldi gangvart börnum hefur verið til staðar í íslenskum 

fjölmiðlum, langt aftur í tímann.  

4.1 Fréttir í miðlum  

Í upphafi 20. aldar mátti ungur drengur þola skelfilega raun sem endaði á versta veg þar sem 

drengurinn lést af verkum barsmíða og líkamlegri misnotkun í vist sem honum var komið 

fyrir í af hálfu hreppsnefndar í sinni sveit. En hér skulum við skoða frásögn af því máli sem 

birtist í Heimskringlu 12. maí 1904:  

,, Mannhundur kvelur líf úr barni með hor og pyndingum, -Sóknarpresturinn hilmar 

meðferðina með honum. – Afskiptaleysi oddvita, prófasts og sýslumanns. 

Oddur Stígsson heitir bóndi á Skaftárdal, efst á bæ á Síðu og flutti þangað úr Mýrdal í fyrra 

vor. Hann bauð undirboð í niðursetnings-dreng, 10 ára gamlan, sem verið hafði áður í 

Hörgsdal með 50 króna meðlagi. Oddur tók hann fyrir 20 krónur. Með jólaföstubyrjun fór 

faðir sveinsins (Páll Hansen – sagður launson- úr Árna sýslum, Gíslasonar) að vitja hans. Þótti 

honum þá sveinninn líta svo út og vera svo illa með hann farið, að hann bar sig upp um það 

við oddvita. Oddviti vildi því engu sinna, en bað þó sóknarprest (séra Svein Eiríksson í Ásum) 

að skoða barnið. En prestur sendi aftur embættisvottorð um að verustaðurinn væri hinn 

ákjósanlegasti, drengurinn væri ´´ágætlega´´ útlitandi , og svo ánægður þar, að hann vildi 

með engu móti þaðan fara(!!). Faðirinn tjáði sýslumanni vandkvæði sín, en hann lét sig litlu 

skipta. Enn kærði faðirinn skriflega fyrir prófasti vottorð prests og kvað presti hafa verið 

´´mútað með brennivíni´´ af Oddi Stígssyni. Ekki kvað prófastur þó hafa skorist í málið 

heldur; að eins haft bréfið til að sýna það gestum og gangandi. Hafa þeir allir, oddviti, 

sýslumaður, og prófastur , aðsjáanlega trúað vottorði séra Sveins. Það er dagsett 

12.desember Þá á barnið að vera vel í holdum og ágætlega útlitandi! En þrem mánuðum og 

14 dögum síðar (26.f.mánaðar) deyr barnið. Þá sendir sýslumaður þegar menn eftir líkinu; 

tveir læknar skoða það: rifbein má þá telja á 23 feta færi álengdar; svo var það horað. Svört 

kolbrandssár á fótum inn í bein. Eyrun klóruð og rifin, enda hefur Oddur játað á sig að hann 

hafi dregið barnið á eyrunum og hengt það á eyrunum niður um uppgöngu, svo fætur náðu 
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eigi niður. Áverkar eftir barsmíð á gagnauga og efri vör, bakið blámarið undan höggum allt 

frá miðju baki niður undir hnésbætur. – Sakamálsrannsókn er hafin gegn Oddi Stígssyni, og 

væntanlega prestinum líka, sem vottorðið gaf; og mun sýslum. án efa geta fengið vitneskju 

um. Með því að yfirheyra tvíbýlisfólkið í Skaftárdal o.fl. hvort barnið hafi verið ´´ágætlega´´ 

útlitandi um 12. desember (Heimskringla, 12.maí, 1904). 

 

Hér er lýsing á sögu sem gerðist hér á landi í upphafi 20. aldar. Hér í þessari frásögn getum 

við séð hvernig eftirlit með aðstæðum barna sem var komið fyrir í vistun gat verið stórlega 

ábótavant. 

Því miður er þessi frétt ekki einsdæmi á slæmri meðferð á börnum sem birtist í 

fjölmiðlum. Fyrir nokkrum árum komst í fréttirnar mjög gróf ofbeldisverk föður á þremur 

börnum sínum. Í því máli verður farið yfir ákæruliði og aðra þætti sem snúa að þessu 

einstaka máli hér í kafla fyrir neðan. Hér verður skoðaður fréttaflutningur í þessu máli: 

 

,,Pilturinn greindi frá því að faðir hans hefði stilt sér upp við vegg með fætur sundurglennta 

og útréttar hendur og síðan kastað hníf að sér. Hnífurinn sem maðurinn kastaðiað syni 

sínum lenti í læri piltsins sem ber ör eftir þetta. Einnig kemur fram í sömu frétt frásögn af 

dóttur mannsins. Maðurinn viðurkenndi að hafa handjárnað dóttur sína fasta á heimili 

þeirra. Hún sagði hann hafa handjárnað sig fasta við ofn og tók bróðir hennar undir það. 

Maðurinn sagðist hins vegar hafa handjárnað hana við rimlarúm. Dóttir mannsins sagði að 

hann hefði handleikið hníf fyrir framan sig meðan hún væri handjárnuð. En því neitar 

maðurinn“ (dv.is, 11.febrúar 2010). 

 

Þriðja og seinasta umfjöllunin í þessari yfirferð hér er frásögn ungs drengs sem birti sína 

þungu lífsreynslu á samskiptasíðunni Facebook og rataði hún í fjölmiðla. Frásögn þessa unga 

manns er átakanleg, hann lýsir hér lífsreynslu sem hann og fjölskylda hans hefur mátt þola. 

Meðal annars þurfti drengurinn að horfa upp á móður sína vera beitta hrottalegu ofbeldi 

sem og systur sína.  

 

,,Maður heldur þessu öllu leyndu fyrir öllum og kemur með ,,fake“ bros svo fólkið 

haldi að manni líði vel. En trúið mér, innst inni er maður að deyja. Svo segir 17 ára 

gamll strákur sem skrifaði bréf á Facebook. 

Pabbi minn er ekki í mörgum minningum hjá mér, allavega ekki þeim góðu. Ekki 

það að hann væri aldrei heima. Ég man ekkert eftir honum í æsku nema þegar 

hann var að skamma mig eða lemja. Einu minningar mínar með honum úr æsku er 

þegar hann var að lemja mömmu, mig, systur mína og bróður. Þær eru að meira 

segja svo margar að ég er alveg viss um að þær nái yfir þriggja stafa tölu hvað hann 

hefur lamið okkur oft.  Ég man þegar ég, mamma, X og X komum heim úr Bónus. 

Eftir að hafa labbað langa leið til Bónus og til baka. X var ekki farin að ganga þá 

hann var svo lítill. Við vorum með nokkra Bónuspoka, man ekki hvað við vorum að 

kaupa því það er ekki alveg í minningunni. Við löbbum inn og mamma fer fyrst inn 

og með pokana og X í fanginu og pabbi tekur X og man ekki hvert hann kastaði 
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honum, og svo fer hann að berja mömmu alveg rosalega mikið, ég hleyp að þessu 

og áður en ég get gert eitthvað er pabbi búin að sparka í magann á mér og ég flýg 

alveg 3-4 metra og á hurð og ég stend aftur upp alveg að drepast úr sársauka og 

hleyp að þessu aftur og þá slær hann mig svo fast í andlitið að ég man eiginlega 

ekkert eftir afganginum á þessari minningu, veit ekkert hvað gerðist þá, hlít að 

hafa bara dottið í rot. Ég er með endalaust af þessum minningum og mér finnst 

þær ekki skemmtilegar“ ( dv.is, 24.ágúst 2011). 

 

Óhætt er að segja að sumar fréttir geta verið sorglegar. Það er sláandi að sjá hvað börn hafa 

þurft að ganga í gegnum á sinni ævi. 

            Hér hafa verið birtar þrjár umfjallanir sem hafa birst með mismunandi löngu millibili í 

fjölmiðlum. Í þessum sögum má sjá mismunandi útgáfur á því hvernig fjölskyldumynstrið er.  

Fyrsta fréttin sagði frá ungum dreng í upphafi 20. aldar. Drengurinn var í fóstri og lést af 

völdum ofbeldis sem hann sætti. Voru það yfirvöld sem komu drengnum fyrir hjá þessari 

fjölskyldu.  

Önnur frásögnin sagði frá aðstæðum þar sem börnin bjuggu hjá einstæðu foreldri sem hafði 

glímt við þunglyndi og áfengisvanda. En það eru einmitt áhættuþættir sem geta valdið því að 

barn/börn upplifa misbresti í uppeldi. Í þriðju frásögninni var um að ræða fjölskyldu þar sem 

báðir foreldrar bjuggu. Allar þessar frásagnir höfðu sama kjarnann, eða það að börnin þurftu 

að líða fyrir hrottaleg ofbeldisverk frá þeim sem þau áttu að geta treyst best. 
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5 Upphaf barnaverndarmála 

5.1 Þróun barnaverndarmála á Íslandi 

Staða barna hefur breyst mikið undanfarna áratugi, þá sérstaklega lagalega séð, og faglegri 

aðkoma hins opinbera að málum sem snerta velferð barna. Hér á landi komu fyrstu 

heildarlögin um barnavernd árið 1932 en það voru lög um barnavernd nr. 43/1932. Þau 

komu í stað margra og dreifðra lagaákvæða sem þá giltu um þennan málaflokk (Davíð Þór 

Björgvinsson, 1995). 

Frá þessum tíma hefur mikið vatn runnið til sjávar hvað þessi mál varðar, þar á meðal 

annars út frá því að lögin hafa verið gerð mun ítarlegri hvað varðar barnaverndarlög sem 

hafa verið í sífelldri endurskoðun. Ýmsar stofnanir hafa verið settar á fót meðal annars sem 

eru bundar í lög. Embætti umboðsmanns barna var stofnað með lögum nr.83/1994 sem 

tóku gildi 1. janúar 1995. Umboðsmaður barna er stjórnvald og heyrir stjórnskipulega undir 

forsætisráðuneytið. Umboðsmaður er sjálfstæður og óháður embættismaður 

(Umboðsmaður barna, e.d.). 

Lög um barnaverndarnefndir, Barnaverndastofa, ýmsum stuðningsúrræðum fyrir börn 

hafa verið komið á fót. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur hér á landi árið 

1992 og í dag eru 31 barnaverndanefnd starfandi hér á landi í dag (Barnaverndarstofa, 

2011). 

       Það má því segja að frá árinu 1932 hafi verið komið á fót heilsteyptu lagaumhverfi fyrir 

börn og jákvæðri þróun í bættum hag fyrir börn á Íslandi. Fyrir þann tíma var það verk 

opinberra embættismanna til að mynda presta og sýslumanna að athuga aðstæður barna ef 

þess var þörf. Barnauppeldi var mjög strangt og var sjálfsagt að flengja börn með vendi ef 

þau gerðu eitthvað af sér. En talið er að um aldamótin 1900 hafi vöndurinn verið að mestu 

aflagður (Jónína Einarsdóttir og fl., 2004). 

Ef litið er til baka, þá var ekki sjálfgefið að börn ólust upp hjá foreldrum sínum. Börn voru 

iðulega send í fóstur, en ekki eingöngu vegna fátæktar. Börn sem voru send í fóstur, voru 

kallaðir niðursetningar eða ómagar. Þau börn þurftu oft á tíðum að sæta illri meðferð af 

þeim sem þau ólust upp hjá og lifðu við mikið andlegt og líkamlegt ofbeldi, viðhorf gagnvart 

líkamlegu ofbeldi hafa þó breyst mjög mikið seinustu árin og eru mun neikvæðari gagnvart 

líkamlegu ofbeldi gagnvart börnum. Það að íslensk börn sættu ofbeldi á árum áður má rekja 

til húslagatilskipunarinnar frá árinu 1746. En með húsagatilskipuninni var húsbóndanum gert 
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skylt að aga heimilisfólk, þar með talið börn, og var það gert með bæði líkamlegum og 

andlegum refsingum. Markmiðið með þessu var að leiða til auðmýktar og væntumþykju 

barna til foreldra sinna. En það var skýrt mótuð uppeldisstefna, sem markaði viss tímamót í 

lagasetningu um uppeldi barna á Íslandi. (Jónína Einarsdóttir, o.fl., 2004). 

5.2  Hverjir eiga að tilkynna? 

Þegar kemur að velferð barna er það samfélagsins alls að vera með hagsmuni barna að 

leiðarljósi. Upphaf barnaverndarmála geta komið úr ýmsum áttum, frá almenningi, 

ákveðnum starfsstéttum og frá opinberum aðilum eins og lögreglu. Samkvæmt 

barnaverndarlögum er tilkynningarskylda um vitneskju um slæman aðbúnað barna 

samkvæmt 16. grein,  17.grein og 18. grein barnaverndarlaga. 

16. grein barnaverndarlaga segir til um tilkynningarskyldu almennings: Hverjum þeim 

sem hefur ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir áreiti 

eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni eða þroska í hættu er skylt að tilkynna það 

barnaverndarnefnd (Barnaverndarlög, 2003). 

17. grein er tilkynningarskylda þeirra sem afskipti hafa af börnum:  Hverjum þeim sem stöðu 

sinnar og starfa vegna hefur afskipti af málefnum barna og verður í starfi sínu var við að barn 

búi við óviðunandi uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu 

sinni og þroska í alvarlega hættu er skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart 

(Barnaverndarlög, 2003). 

           Sérstaklega er leikskólastjórum, leikskólakennurum, dagmæðrum, skólastjórum, 

kennurum, prestum, læknum, tannlæknum, ljósmæðrum, hjúkrunarfræðingum, 

sálfræðingum, félagsráðgjöfum, þroskaþjálfum og þeim sem hafa með höndum félagslega 

þjónustu eða ráðgjöf skylt að fylgjast með hegðun, uppeldi og aðbúnaði barna eftir því sem 

við verður komið og gera barnaverndarnefnd viðvart ef ætla má að aðstæður barns séu með 

þeim hætti sem lýst er í 1. mgr. Tilkynningarskylda samkvæmt þessari grein gengur framar 

ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta (Barnaverndarlög, 

2002). 

18. gr. Tilkynningarskylda lögreglu: Ef lögregla verður þess vör að barn búi við 

óviðunandi uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu sinni og 

þroska í alvarlega hættu skal hún tilkynna barnaverndarnefnd um það. Þegar grunur leikur á 

að refsiverður verknaður hafi verið framinn annaðhvort af barni eða gegn því skal lögregla, 
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þegar hún fær slíkt mál til meðferðar, tilkynna það barnaverndarnefnd og gefa henni kost á 

að fylgjast með rannsókn málsins. Barnaverndarnefnd skal tilkynna foreldri barns um slíkt 

mál mæli hagsmunir barnsins ekki gegn því (Barnaverndarlög, 2002). 

Hér sést að hér á landi eru ríkar áherslur lagðar á að tilkynna til 

barnaverndaryfirvalda. Hvort sem talað er um almenning eða fjöldann allan af opinberum 

fagstéttum sem koma með einhverju móti að vinnu með börn.   

5.3 .  Hvaða ferli fer í gang eftir tilkynningu 

Eftir að tilkynning hefur borist til barnaverndarnefndar fer af stað ákveðið ferli. Tilkynningar 

sem berast barnaverndaryfirvöldum geta verið frá minniháttar andvaraleysi foreldra upp í 

andlegt-, líkamlegt- og kynferðisofbeldi. 

Ferlið miðar að alvarleika tilkynningar. Samt ber að hafa í huga að margar 

tilkynningar eru vegna erfiðleika sem auðvelt reynist að leysa með aðstoð og viðeigandi 

stuðningi. Í ákveðnum  tilfellum er tilkynningum lokað með bréfi til foreldra. Séu tilkynningar 

alvarlegar fer strax í gang ákveðið ferli sem miðar að því að tryggja öryggi barna 

(Reykjavíkurborg, 2009). 

Þegar barnaverndarnefnd fær tilkynningu um að líkamlegri eða andlegri heilsu barns 

eða þroska geti verið hætta búin vegna vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldra, áreitni 

eða ofbeldis af hendi annarra eða eigin hegðunar þess, skal hún taka afstöðu til þess án 

tafar, og eigi síðar en innan sjö daga frá því að henni barst tilkynning, hvort ástæða sé til að 

hefja könnun á málinu. Markmið könnunar máls er að afla nauðsynlegra upplýsinga um 

aðstæður barns og meta þörf fyrir úrræði samkvæmt ákvæðum laga þessara, allt í samræmi 

við hagsmuni og þarfir barns. Í þessu skyni skal nefndin kappkosta á að afla sem gleggstra 

upplýsinga um hagi barns, svo sem andlegt og líkamlegt ásigkomulag, tengsl við foreldra eða 

aðra, hagi foreldra, aðbúnað barns á heimili, skólagöngu, hegðun og líðan þess. Leita skal 

aðstoðar sérfræðinga eftir því sem þörf krefur (Reglugerðasafn, e.d.). 

5.4  Þróun mála í tilkynningum til barnaverndaryfirvalda 

Það getur reynst erfitt að meta algengi líkamlegs ofbeldis gagnvart börnum, bæði hér á landi 

sem og í öðrum löndum. Ofbeldi er oft vel falið og rétturinn um friðhelgi einkalífs er sterkur. 

Friðhelgi einkalífs felur í sér rétt manns til þess að ráða yfir lífi sínu og líkama og til að njóta 

friðar um lífshætti sína og einkahagi (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944).  
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            Fræðimenn telja að vegna réttarins um friðhelgi einkalífs hafi það stuðlað að því að 

heimilisofbeldi hefur verið hálfgert felumál (Jónína Einarsdóttir, o.fl., 2004).  

Þegar þrengir að í samfélögum verða barnaverndanefndir svo um munar varar við 

það. Fjölda tilkynninga fjölgar á krepputímum. Ísland er engin undantekning þar á.  Á 

Velferðarsviði Reykjavíkurborgar er fylgst náið með þróun mála í Reykjavík. 

Reykjavíkurborg fylgist náið með barnaverndarmálum í efnahagskreppunni enda 

hefur tilkynningum til Barnaverndar Reykjavíkurborgar fjölgað í kjölfar erfiðari efnahags. Það 

er reynsla annarra landa sem glíma við kreppu að barnaverndarmálum fjölgar og fjölgun 

tilkynninga til Barnaverndar Reykjavíkur á fyrstu þremur mánuðum ársins er vísbending um 

að svo geti einnig orðið hér. Á fyrstu þremur mánuðum þessa árs hefur tilkynningum til 

Barnaverndar Reykjavíkur fjölgað um 40%. Fyrstu þrjá mánuði ársins 2008 voru 775 

tilkynningar, en fyrstu mánuði 2009 hafði þeim fjölgað í 1107.  Ljóst er að hluta þessarar 

fjölgunar má rekja til mjög aukinnar vitundar íbúa og starfsmanna borgarinnar um nauðsyn 

þess að vera vakandi yfir líðan barna við erfiðar aðstæður í efnahagsmálum þjóðarinnar 

(Reykjavíkurborg, 2009).  

Einnig má sjá umræðu um það hvernig staðan er í þessum málum hér og lögð var í 

kjölfarið á framkvæmdaráætlun í þingsályktunartillögu Alþingis frá árunum 2007-2008 sem 

átti að ná til sveitarstjórnarkosninga 2010. Tilefni og væntanlegur ávinningur af þessum 

framkvæmdum var eftirfarandi: Oft hafa vaknað spurningar um hlutfall tilkynninga vegna 

líkamlegs ofbeldis gagnvart börnum sem virðist lægra á Íslandi en hjá ýmsum vestrænum 

þjóðum. Ein skýringin kann að vera sú að vandinn sé duldari hér en víða erlendis. Jafnframt 

verður skortur á vitund um tilvist líkamlegs ofbeldis og takmörkuð þekking á greiningu á 

áverkum barna til þess að draga úr líkum á því að mál uppgötvist og séu tilkynnt 

barnaverndaryfirvöldum. Af þessum ástæðum telur Barnaverndarstofa brýnt að láta fara 

fram athugun á líkamlegu ofbeldi á börnum á Íslandi með það fyrir augum að varpa skýrara 

ljósi á umfang vandans, viðbrögð við ofbeldi og meta þörf úrræða (Velferðarráðuneytið, 

2007-2008).  

Hér á landi hafa verið gerðar þó nokkrar rannsóknir á umfangi líkamslegs ofbeldis 

gagnvart börnum. Niðurstöður úr þeim rannsóknum hafa verið misjafnar eins og þær hafa 

verið margar, sumar rannsóknir segja að líkamlegt ofbeldi sé sjaldgæft en aðrar rannsóknir 

sýna að um 7% foreldra beiti einhvern tímann á lífsleiðinni barn sitt ofbeldi, en all flestir 

foreldrar segjast þó ekki gera það (Jónína Einarsdóttir, o.fl., 2004). 
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Barnalög hér á landi kveða skýrt á um að foreldrum beri að annast börn sín, sýna 

þeim umhyggju og virðingu og gegna uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barns 

og þörfum. Þá segir að foreldri þurfi að vernda barn sitt gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi 

og annarri háttsemi (Barnalög nr.76/2003).Í ársskýrslu Barnaverndarstofu frá 2008-2009 

kemur fram að fjöldi tilkynninga hefur aukist frá 2005 úr 5952 tilkynningum í 9353 

tilkynningar árið 2009. Hér á eftir verða skoðaðar ástæður tilkynninga til 

barnaverndaryfirvalda og svo hverjir það eru sem tilkynna um ofbeldi og vanrækslu til 

barnaverndaryfirvalda. Það er á ábyrgð samfélagsins að tilkynna til yfirvalda ef aðilar hafa 

vitneskju um að barn búi við óviðunandi aðstæður. En í barnaverndarlögum segir að 

almenningi sé skylt að tilkynna ef grunur leikur á um að misbrestur sé á uppeldi og 

aðstæðum barna. Einnig segir í lögunum að tilkynningarskylda sé fyrir þá aðila sem hafa 

sérstök afskipti af börnum vegna starfa sinna, en í flestum tilfellum er það lögreglan sem 

tilkynnir til barnaverndaryfirvalda (Barnaverndarlög nr.80/2002) 

 

 

 

(Barnaverndarstofa, 2008, bls.64). 
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Taflan hér að ofan er úr ársskýrslu Barnaverndarstofu á fjögurra ára tímabili, eða frá árunum 

2006-2009. Hér má sjá fjölda tilkynninga og hlutföll þeirra í prósentum. Ef skoðaður er fjöldi 

tilkynninga vegna líkamslegs ofbeldis kemur í ljós að tilkynningum hefur fjölgað ár frá ári, en 

prósentuhlutfallið hefur nánast staðið í stað. Ástæðan fyrir því er sú að fjölgun í öðrum 

flokkum hefur átt sér stað í meira mæli. Eins og sjá má á töflunni hefur fjöldi  tilkynninga um 

vanrækslu farið úr 2006 tilkynningum uppí 3245 tilkynningar frá árunum 2006-2009. Fjöldi 

tilkynningum um áhættuhegðun barna hefur einnig aukist frá árunum 2006-2009. En á árinu 

2006 voru 3725 tilkynningar um áhættuhegðun barna og á árinu 2009 hafði þeim fjölgað í 

4335. En áhættuhegðun barns er þegar barn stofnar sjálfu sér í hættu með áfengis- og 

fíkniefnaneyslu, afbrotum eða hegðunarvandamálum. 

(Barnaverndarstofa, 2008, bls.63). 

 

Hér að ofan má sjá töflu um þá aðila sem tilkynnt hafa atvik til barnaverndaraðila. Af þeim 

opinberu aðilum má sjá að lögregla er í langflestum tilvika sem tilkynnir atvik til 

barnaverndarnefnda, sem gæti stafað af því að lögreglan sinnir fjölda útkalla í heimahúsum 

á ári hverju. Í nánasta umhverfi eru það foreldrar sem eiga hvað flestar tilkynninga til 

barnaverndaryfirvalda. Opinberir aðilar tilkynna í mun meira mæli til barnaverndaryfirvalda 

en nánasta umhverfi barnsins. Athyglisvert er að skoða að töluverð aukning hefur verið á 

tilkynningum á þessu fjögurra ára tímabili eða frá 6.893 tilkynningum upp í 9.353.  
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Í báðum töflunum má sjá mikla aukningu á tímabilinu 2006 til 2009, bæði í 

tilkynningum og þeim aðilum sem tilkynna. Það er athyglisvert að á þessu tímabili sem þessi 

mikla aukning varð á tilkynningum hér á landi að á sama tíma varð kerfishrun í íslensku 

samfélagi. Vakna þá upp spurningar hvort það hafi haft áhrif á tilkynningafjölda. 
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6 Íslenskur raunveruleiki - Dómsmál 

Fyrir fáeinum árum kom upp hér á landi mjög alvarlegt og gróft mál til 

barnaverndaryfirvalda. Það mál fór fyrir dómstóla hér á landi og endaði með sakfellingu 

foreldris fyrir margvísleg og langvarandi hegningarlaga- og barnaverndarbrot gegn börnum 

sínum.  

  Fram kom í málskjölum að þetta mál er án fordæmis hér á landi. Hér í þessum kafla 

verður fjallað um þetta einstaka mál. Að mestu verður stuðst við opinber gögn sem hafa 

verið birt um þetta mál, dómsskjöl og fréttir sem birtust í fjölmiðlum hér á landi.  

Það er óhætt að segja að þegar mál sem þetta birtist í fjölmiðlum vekur það óhug 

meðal fólks, má sjá frétt hér að neðan. Þessi skelfilega lífreynsla þriggja systkina stóð yfir 

þriggja ára tímabil frá árinu 2005 til 2008. Systkinin bjuggu hjá föður sínum eftir skilnað 

foreldra þeirra. Þegar dómur í þessu máli er lesinn má sjá að upphaf af þessari óhugnanlegu 

lífreynslu barnanna hafi byrjað með skilnaði foreldranna. Faðirinn hafði þá byrjað að drekka 

mun meira og í kjölfarið misst vinnuna og verið á sama tíma kominn á þunglyndislyf.  

Hér eru fjórir þættir komnir sem taldir voru upp hér fyrr í ritgerðinni um 

áhættuhegðun, atvinnuleysi, drykkju, þunglyndi og einstætt foreldri allt eru þetta þættir 

sem teljast til áhættuþátta um þá sem beita ofbeldi á heimilum. 

  Þegar mál þetta var sem mest í fjölmiðlum kom fram skýring gerandans í málinu,  

taldi hann að rót allra þessa ásakana væru komnar undan barnasmóður sinni sem var langt 

leidd í fíkniefnaheiminn og innbrotaglæpi. Öll þessi umræða væri búin að leggja sálarlíf hans 

í rúst.  

Gerandinn sagði við fjölmiðla meðal annars: „Sálarlífið er komið í rúst. Ég er tekinn af 

lífi án dóms og laga. Þetta hefur tekið svo á mig að það hálfa væri nóg“ (dv.is, 22.september 

2008).  

Niðurstaðan í þessu mál varð önnur en sú sem gerandi taldi vera. Rótin varð sú að 

frásögn barnanna var trúverðug og áverkar efir hníf staðfestur af lækni. Gerandi hlaut dóm 

fyrir þá verknaði sem hann hafði framið. Hér á landi er það mjög fátítt að einstaklingar séu 

dæmdir fyrir líkamleg ofbeldi gagnvart börnum.  

Hér verður næst tekið fyrir þá ákæruliði sem faðirinn var ákærður fyrir. Ákæruliðirnir 

voru 9 talsins og verður farið yfir þá alla hér að neðan. 
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Elsta barnið er merkt hér með bókstafnum A, miðju barnið er merkt með bókstafnum B og 

það yngsta er merkt með C. 

Brotin sem börnin þurftu að líða voru í 9 liðum og verður gerð grein fyrir þessum liðum 

hérna lið fyrir lið. 

 

1. Fyrir líkamsmeiðingar og barnaverndarlagabrot: 

Það sem brotaþoli A mátti meðal annars þola af hendi föður var sleginn í andlit og 

líkama, sparkað í líkama hans og tekið fast um handleggi hans með þeim afleiðingum 

meðal annars að  A hlaut mar á upphandleggjum. Í eitt skipti tekið A kverkataki. Í 

nokkur skipti sett hönd sína og nokkur skipti kodda fyrir vit A svo A lág við köfnun 

(Hæstiréttur/dómsmál nr.504/2009). 

Teljast þessi brot varða við 217. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og 98. gr. 

Barnaverndarlaga nr. 80/2002. 

 

2. Hótanir og barnaverndarlagabrot. 

A var hótað lífláti og ógnað um leið með hníf í eitt skipti. A var einnig ógnað í öðru 

tilviki með eftirlíkingu af skammbyssu, sem A hélt að væri raunverulega hlaðin 

skammbyssa, en ákærði hélt byssunni að höfði A (Hæstiréttur/dómsmál 

nr.504/2009). 

Þessi brot varða við 233. gr. almennra hegningarlaga, 98. gr. og  1.mgr. 99. gr. 

Barnaverndarlaga. 

 

3. Ólögmæt nauðung og barnaverndarlagabrot. 

Sumarið 2007 var A neytt til að stela áfengi úr nærliggjandi tjaldi með því að hóta 

honum lífláti að öðrum kosti (Hæstiréttur/dómsmál nr.504/2009). 

Þessi brot varða við 225. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og  1. og 2. mgr. 99. gr. 

Barnaverndarlaga.  

4. Sérstaklega hættuleg líkamsárás. 
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Í árslok 2007 eða ársbyrjun 2008 hafi faðir kastað hníf að A sem hafnaði í læri A, þar 

sem A hlaut sár ofarlega á innanvert læri (Hæstiréttur/dómsmál nr.504/2009). 

Þetta brot varðar við 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 

 

5. Líkamsárás og barnaverndarbrot. 

Fyrir að handjárna barn B við ofn og handleikið síðan hníf fyrir framan barn B. Slegið 

nokkrum sinnum barn B í andlitið (Hæstiréttur/dómsmál nr.504/2009). 

Teljast þessi brot varða við 217. gr. almennra hegningarlaga og 98. gr. barnaverndarlaga. 

 

6. Líkamsárásir og barnaverndarlagabrot. 

Barn C var í nokkur skipti slegið í andlitið og klipið fast í kinnar þess 

(Hæstiréttur/dómsmál nr.504/2009). 

Teljast þessi brot varða við 217. gr. almennra hegningarlaga og 98. gr. barnaverndarlaga. 

 

7. Ólögmæt nauðung og barnaverndarlagabrot. 

Í eitt skipti hafði faðir hrint barni C fullklæddu ofan í baðkar sem var fullt af köldu 

vatni og haldið barninu þar í stutta stund. Einnig í eitt skipti lokað barn C úti í 

skamman tíma að vetri til þegar kalt var í veðri og barn C á náttfötum einum klæða 

(Hæstiréttur/dómsmál nr.504/2009). 

Teljast þessi brot varða við 225. gr. almennra hegningarlaga, 98. gr. og 1. mgr. 99. gr. 

barnaverndarlaga. 

 

8. Brot gegn öllum börnunum. 

Drepið heimilisköttinn að A og C ásjáandi og látið A henda kettinum í ruslatunnu 

heimilisins þar sem B fann hann. 

 

9. Í nokkur skipti vakið börnin að nóttu til þegar hann var drukkinn og látið þau vinna 

ýmis húsverk. (Hæstiréttur/dómsmál nr.504/2009) 
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Brot þessi 8 og 9 liðs varða við 98. gr. og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga. 

 

Eins og fram hefur komið hér að ofan er þetta mál án fordæmis hér á landi. Faðirinn var í 

Héraðsdómi Reykjavíkur dæmdur til eins og hálfs árs fangelsisvistar. Málinu var vísað til 

Hæstaréttar og þyngdi hann dóminn í tveggja ára fangelsisvist (dv.is/fréttir, 11.febrúar2010). 

Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu sagði að það væri afar fátítt að 

dæma fyrir líkamlegt ofbeldi gegn börnum hér á landi. Þá sagði Bragi að málið væri dæmi 

um fjölskylduleyndarmál sem einkenndist af alkóhólisma og fíknisjúkdóma. Börnin sögðu 

ekki neitt fyrr en þau voru komin í öngstræti og farin að óttast um líf sitt. Þá sagði hann að á 

þrjátíu ára starfsferli hefði hann ekki munað eftir jafn ömurlegu máli og þessu hvað varðar 

líkamlegt ofbeldi (vísir.is, 12.febrúar, 2010). 
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7 Samantekt og umræða 

Í upphafi þessarar ritgerðar var skoðað hugtakið ,,líkamlegt ofbeldi“ út frá fræðilegu 

sjónarhorni. Erfitt getur verið að festa hugtakið í einhvern ákveðinn ramma vegna 

mismunandi ytri þátta, meðal annars menningu, landfræðilegra staðsetninga og viðhorfum 

til þessa hugtaks, meðal annars vegna mismunandi túlkana hjá ýmsum fræðimönnum. 

Komið var inná mismunandi sjónarmið hjá nokkrum fræðimönnum til þess að sjá ýmsar 

skilgreiningar á hugtakinu.    

            Margir þættir geta legið að baki hjá þeim sem beita ofbeldi, en eins og fram kom geta 

þeir verið einstaklings-, fjölskyldu,- samfélags-, og menningarlegir þættir. Mikilvægt er að 

foreldrar sem beita börn sín ofbeldi fái fræðslu um það að til séu betri leiðir en líkamlegt 

ofbeldi til þess að takast á við uppeldi barna sinna. 

Augljóst er að líkamlegt ofbeldi hefur fylgt manninum frá örófi alda, og var það fyrr á 

tímum notað mikið í refsingarskyni sem og átti að leiða til aukinnar væntumþykju til foreldra 

sinna. Setning barnaverndarlaga árið 1932 markaði stór þáttaskil fyrir réttindi barna, en þá 

varð gerð krafa um að barnaverndarnefndir skyldu vera í hverju bæjarfélagi. Miklar framfarir 

hafa orðið í þróun barnaverndar seinustu áratugi með tilkomu bættra barnaverndarlaga. 

Einnig hefur það verið gert að samfélagslegri skyldu að tilkynna til barnaverndaryfirvalda ef 

grunur leikur á að barn búi ekki við viðunandi aðstæður, sem og að aðilar sem hafa afskipti 

af börnum vegna vinnu sinnar, en í dag er það lögreglan sem er með flestar tilkynningar til 

yfirvalda.  Ýmsum stofnunum hefur verið komið á fót sem sérhæfa sig í velferðarmálum 

barna og má þar nefna Barnaheill, Barnahús og UNICEF. 

Eins og fram kom getur verið erfitt að meta algengi á líkamlegu ofbeldi gagnvart 

börnum. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á líkamlegu ofbeldi, en niðurstöður verið 

misjafnar. Seinustu ár hafa tilkynningar til barnaverndaryfirvalda aukist, þó svo að flestir 

foreldrar segjast ekki beita börn sín ofbeldi.  

Kenningarnar sem fjallað var um hér að ofan eiga margt sameiginlegt með frásögn 

unga drengsins. Í frásögn drengsins voru það hans nánustu sem beittu hann og systkini hans 

ofbeldinu sem þau þurftu að búa við. Gerendur beita líkamslegu ofbeldi nánast alltaf á 

heimilum sínum, til þess að hafa stjórn á aðstæðum. Einnig var það feluleikurinn sem spilaði 

stórt hlutverk í lífi drengsins, enginn mátti vita hvað væri í gangi inná heimilinu og gerði hann 

allt til þess að fela það. Hann vissi vel ef hann myndi segja frá þá myndi hann hafa verra af. 
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Foreldrar drengsins voru bæði í miklum áhættuhóp á því að beita börn sín ofbeldi, en þeir 

voru báðir í vímuefnaneyslu og voru einstæðir foreldrar. Þessir þættir geta haft mikil áhrif á 

það hvort barn verði fyrir misbresti í uppeldi. 

Það er ljóst að sum börn hér á Íslandi hafa þurft að lifa við þau skelfilegu lífsskilyrði 

að vera beitt ofbeldi af þeim sem þau ættu að eiga öruggt skjól að vernda. Sú skylda sem 

hvílir á fólki um tilkynningarskyldu getur oft á tíðum verið mjög erfið og flókin. Ef fólk hefur 

vitneskju um að börn búi við slæmar aðstæður, hvort sem talað er um aðbúnað á heimili eða 

verða fyrir andlegu-, líkamlegu- eða kynferðislegu ofbeldi. Getur sú ákvörðun oft verið erfið 

að tilkynna um slíkt vegna þess hversu við búum í litlu samfélgi. Það getur verið þungt skref 

að tilkynna um vin, frænda,frænku eða jafnvel maka. En þá þarf fólk ávallt að setja hagsmuni 

barnsins í fyrsta sæti. Hlutum verður ekki breytt með þöggun.   
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