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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður farið yfir uppeldislega stöðu barna á fyrri og seinni tímum ásamt 

réttindum þeirra. Fyrr á árum þótti viðunandi uppeldisaðferð að beita börnum ofbeldi en 

í dag er það bannað samkvæmt lögum. Þrátt fyrir það eru mörg börn enn beitt ofbeldi af 

hálfu foreldra sinna þrátt fyrir kröfu samfélagsins um vænlegri uppeldisskilyrði barna.  

Fjallað verður um fjórar birtingarmyndir ofbeldis, þær eru líkamlegt, andlegt og 

kynferðislegt ofbeldi auk vanrækslu. Einnig verður farið nánar út í einkenni og 

afleiðingar þess að vera beittur heimilisofbeldi og hverjir áhættuþættirnir eru. 

Tilkynningar til barnaverndarnefndar vegna ofbeldis og vanrækslu gegn börnum eru 

talsverðar og er gríðarleg þörf á rannsóknum á umfangi heimilisofbeldi hér á landi.  

Við berum öll skyldu til þess að tilkynna heimilisofbeldi þó ekki nema grunur leikur 

á. Ekkert barn á skilið að vera beitt ofbeldi og er það í hlutverki samfélagsins að koma í 

veg fyrir það. Samfélag og ríkisstjórn þurfa að stuðla að markvissum aðgerðum gegn 

heimilisofbeldi á börnum og vinna heildrænt á málefnum barna hvað það varðar. 
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1 Inngangur 

Ofbeldi gegn börnum er vaxandi vandamál í okkar þjóðfélagi sem allir einstaklingar 

samfélagsins ættu að vera meðvitaðir um. Þegar barn er beitt ofbeldi eða vanrækslu 

fyrstu æviárin hefur það áhrif á lífsgæði barna og á fullorðinsár þeirra. Ofbeldi gagnvart 

börnum nær ekki til friðhelgi einkalífsins og þar með ber samfélagið ábyrgð á velferð 

barnanna ásamt foreldrunum (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2004, Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2000). Mikilvægt er að bregðast skjótt við þegar barn er beitt ofbeldi 

eða vanrækslu og er það í hlutverki barnaverndaryfirvalda að bregðast við slíkum 

tilkynningum gagnvart börnum og veita aðstoð eftir því sem við á (Steinunn Bergmann, 

2010). 

Markmið þessarar ritgerðar er að vekja athygli á rétti barna til verndar gegn hvers 

kyns ofbeldi og vanrækslu og hvernig foreldrar og samfélag geta stuðlað að auknum 

lífsgæðum barna.  

- Hver eru réttindi barna gegn hvers konar ofbeldi og vanrækslu? 

- Hvernig er hægt að vinna markvisst gegn ofbeldi með fyrirbyggjandi aðgerðum og 

forvörnum? 

Í ritgerð þessari mun ég byrja á því að fjalla um stöðu barna fyrr á árum þar sem ofbeldi 

gegn börnum þótti viðunandi uppeldisaðferð til hlýðni. Uppeldisaðferðir fyrri tíma voru 

ekki einungis óheppilegar heldur eru þær í dag refsiverðar samkvæmt núgildandi lögum 

(Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2005). 

Uppeldisskilyrði barna fara í mun meira mæli að færast yfir á ábyrgð samfélagsins og 

í dag njóta börn ýmissa réttinda. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er einn 

mikilvægasti grundvöllur og forsenda umræðna um málefni barna og unglinga og hvað 

varðar réttindi þeirra (Gunnar E. Finnbogason, 2010). Ég tel því mikilvægt að taka fram 

hver helstu réttindi barna eru samkvæmt sáttmálanum.  

Uppeldi nú til dags er mun barnamiðaðra en var á öldum áður þar sem börnin skulu 

hljóta æskileg uppvaxtarskilyrði og tækifæri til að þroskast. Þótt foreldrar beri 

siðferðilega ábyrgð á velferð barnanna og framtíðarhag þá ber samfélagið jafnframt 

mikilvæga ábyrgð. Það er  hlutverk samfélagsins að félagslegur stuðningur af ýmsu tagi 

geti auðveldað foreldrum að sinna ábyrgðarhlutverki sínu (Hrund Þórarinsdóttir og 
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Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010). Ég tel að ein af ástæðum þess af hverju foreldrar beita 

börn sín ofbeldi í dag gæti legið í íhaldsömum grunnhugmyndum um uppeldi ásamt 

félagslegum og persónulegum ástæðum. Því tel ég mikilvægt að taka fyrir hvaða 

uppeldisaðferðum er best að beita með hag barnanna að leiðarljósi. 

Talað er um heimilisofbeldi þegar börn verða fyrir ofbeldi af hálfu foreldra eða 

annars heimilisfólks. Ofbeldið á sér yfirleitt stað innan veggja heimilanna en þó er það 

ekki alltaf þannig. Heimilisofbeldi er bæði sýnilegt og ósýnilegt og er flokkað í 

líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi, auk vanrækslu (Jónína Einarsdóttir o.fl., 

2004). Eitt af meginmarkmiðum þessarar ritgerðar er að skoða birtingarmyndir þessa 

ofbeldis og hvaða einkenni börn bera með sér ef þau eru beitt ofbeldi. Að vera beittur 

ofbeldi hefur í för með sér skelfilegar afleiðingar sem fylgja börnunum langt fram á 

fullorðinsár og mun höfundur skyggnast í það ásamt því að fara nánar út í hvað 

einkennir gerendur í ofbeldismálum og helstu áhættuþætti þess að vera beittur ofbeldi.  

Ofbeldi gegn börnum á Íslandi er verulega vanskráð og í dag eiga börn rétt á vernd 

og umönnun og að grunnþörfum þeirra sé sinnt. Samfélagið hefur vissum lagalegum 

skyldum að gegna og ef grunnþörfum barnanna er ekki fullnægt ber samfélaginu skylda 

til að tilkynna það til barnaverndarnefndar (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2004,  

Barnaverndarlög nr. 80/2002). Í ritgerð þessari mun verða gerður samanburður á fjölda 

tilkynninga sem borist hafa til barnaverndarnefndar vegna vanrækslu eða ofbeldis. 

Samanburðurinn mun ná yfir fyrstu níu mánuðina frá árunum 2010-2011 og þannig 

verður hægt að fá sýn yfir nýlegustu tölfræði þessa umfangs. Einnig munum við fara 

yfir ástæður þess af hverju ofbeldi er ekki alltaf tilkynnt og þá sérstaklega hvað varðar 

börn. 

Ofbeldi gegn börnum á sér stað um allan heim og það skiptir ekki máli hvort 

fjölskyldur eru vel menntaðar, fátækar eða ríkar. Mörg lönd leyfa ofbeldi gegn börnum 

og er það yfirleitt í þeim löndum þar sem það er hefð eða notað sem refsing. Nokkuð 

ljóst er að ofbeldi gegn börnum á aldrei rétt á sér hvort sem um hefð eða refsingu er að 

ræða. Yfirvöld hér á landi sem og annars staðar í heiminum reyna ekki að vinna 

markvisst á ofbeldi með reglubundnum rannsóknum og markvissri greiningu. Einungis 

er haldið utan um fjölda þeirra tilkynninga sem berast til barnaverndarnefnda (Unicef, 

2011) Flestar ríkisstjórnir hafa samþykkt það að vernda börn og unglinga gegn ofbeldi 

en samkvæmt skýrslu velferðarráðherra hér á landi og skýrslu, the violence study er ljóst 
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að ríkisstjórnirnar þurfa að grípa til frekari aðgerða því enn í dag er mikið af ofbeldi sem 

ekki er tilkynnt (Elizabeth Kwast og Sophie Laws, 2006).  Í þessari ritgerð verða báðar 

skýrslurnar teknar fyrir og skoðað hvernig þeim er ætlað að vinna markvisst gegn 

ofbeldi. Að lokum verða skýrslurnar bornar saman og samantekt gerð á aðgerðaráætlum 

þeirra við nýjustu skýrslu Unicef . 

Í lok þessarar ritgerðar mun höfundur taka saman ritgerðina í heild og vonandi fá 

greinandi niðurstöður sem mun gefa lesandanum færi á auknum skilningi á umfangi 

heimilisofbeldis hér á landi. 

2 Staða barna á Íslandi  

Miklar breytingar hafa orðið á uppvaxtarskilyrðum barna síðustu áratugi og hefur 

velferð barna farið batnandi með aukinni menntun, frekara aðgengi að heilsugæslu og 

almennri velmegun. Foreldrar ásamt öðrum stofnunum gegna mikilvægu hlutverki í að 

undirbúa börn og unglinga félagslega, vitsmunalega, tilfinningalega og siðferðilega 

undir þátttöku í samfélaginu. Þrátt fyrir það búa mörg börn við skert lífsgæði og 

óviðunandi félagslegar aðstæður sem má rekja til foreldra sem bregðast hlutverki sínu 

sem uppalendur. Þegar foreldrar sinna ekki grunnþörfum barnanna versnar velferð 

þeirra (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010, Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, (e.d.)).  

Þegar misbrestur í uppeldi á sér stað felur það í sér verulega truflun í 

foreldrahlutverki. Tengsl foreldra og barns eru alvarlega firrt sem getur leitt til slæmra 

aðlögunarerfiðleika hjá barni eða afbrigðilegs þroska. Samkvæmt skilgreiningu 

Rogosch, Cicchetti, Shields and Toth (1995) felur misbrestur í uppeldi barna sér 

vítaverða, niðurbrjótandi eða ófullnægjandi uppeldishætti sem er yfirleitt viðvarandi 

mynstur, fremur en einstakur atburður (bls.127). 

Staða barna og hugmyndir okkar um börn hafa breyst í tímans rás. Aðferðir eins og 

að höggva, hýða, hóta, hrista eða hræða hafa fengið að víkja og uppbyggjandi 

uppeldisaðferðir komið í staðin. Undir lok síðustu aldar hafa stofnanir sem vinna að 

breyttum hagsmunum barnanna reynt að vekja athygli almennings og stjórnvalda á 

nauðsyn þess að kanna umfang og eðli heimilisofbeldis gegn börnum. Nauðsynlegt er 
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því að þekkja sögu og menningararfleifð okkar til að geta beitt forvörnum gegn slíku 

ofbeldi (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2005).  

2.1   Bernska og uppeldi barna fyrri tíðar 

Bernskan fyrr á árum hefur á margan hátt verið ólík því sem hún er yfirleitt nú. Menn 

hafa haldið fram að bernskan í nútímaskilningi hafi ekki verið til á fyrri tíð, börn fengu 

ekki að vera börn heldur „litlir fullorðnir“. Mikil vinnuharka tíðkaðist lengi og voru 

börnum veittar refsingar stæðust þau ekki þær kröfur sem voru gerðar til þeirra í starfi 

og hegðun. Gamalt máltæki endurspeglar m.a. þann hugsunarhátt sem ríkti lengi: 

 

„Berja skal barn til batnaðar“ 

 

Máltækið lýsir vel því viðhorfi að börnum sé hollast að takast á við sem mest mótlæti í 

lífinu, það efli þau, styrki og og geri þau að nytsamari mönnum. Þessi uppeldisviðhorf 

voru ríkjandi hér á landi fram á síðari hluta síðustu aldar. Miðað við það 

uppeldisviðhorf sem tíðkaðist á þessum tíma er eins og markmiðið hafi verið að gera 

börn fær um að gera gagn eins fljótt og kostur var (Símon Jóhannsson og Bryndís 

Sverrisdóttir, 1990). Jafnskjótt og börn gátu bjargað sér eftirlitslaust voru þau tekin gild 

inn í samfélag fullorðinna. Á meðan þau þörfnuðust aðgæslu voru þau lítils metin af 

fullorðnum, tilfinningaleg afskipti voru lítil sem engin og ekki mikið lagt upp úr 

sálartetri barnanna á þessum tíma eins og gert er í dag. Það þurfti að ala börnin upp í 

góðum sið og kenna þeim að hlýða, vinna og sitthvað annað nýtilegt. Áhugi barna á 

bókum var litinn hornauga og voru mannkostir eins og dugnaður, verklagni, hugrekki 

og sjálfstæði mun meira metnir (Loftur Guttormsson, 1983, Símon Jón Jóhannsson og 

Bryndís Sverrisdóttir, 1990).  Það var ekki fyrr en um miðja 18. öld, eða árið 1746, sem 

lög komu um það hvernig foreldrar eða forráðamenn ættu að ala upp börnin sín með 

tilskipun húsagans á Íslandi. Húsagatilskipunin er fyrsta lagasetningin sem tók til allra 

barna á Íslandi án tillits til stöðu og efnahags foreldra. Með tilskipun húsagans bar 

yfirvöldum að fylgjast með því að foreldrar færu eftir uppeldi samkvæmt húsaganum.  
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Tilskipunin hljóðar svo: 

 

Fremji börnin nokkuð ósæmilegt þá eiga foreldranir ekki eftir 

hingað til brúkanlegum siðavana að láta of mikið eftir þeim, heldur 

straffa þau með alvarlegum orðum (þó fyrir utan blót og ósæmileg 

illyrði)ellegar so með hendi og vendi eftir ásigkomulagi yfirsjónarinnar;  

þó skulu öll höfuðhögg og að slá í höstugri reiði vera hér með öldungis 

fyrirboðin (Hildur Biering, 2006). 

 

Að því er best verður séð markar húsagatilskipunin tímamót í lagasetningu um uppeldi 

barna á Íslandi því fram til þessa höfðu ekki verið í gildi neinar lögformlegar reglur um 

uppeldishætti foreldra (Loftur Guttormsson, 1983, bls. 71). Samkvæmt tilskipuninni átti 

að refsa börnum líkamlega og áttu börn að læra í guðsótta, hlýðni og erfiði. Tilskipunin 

var ætluð til að bæta uppeldi barna og koma böndum á heimilislífi landsmanna. Á þeim 

tíma var húsbóndinn löglegur einvaldur á sínu heimili og gerir tilskipunin engan mun á 

börnum og fullorðnum þegar  kom að valdi húsbóndans (Hildur Biering, 2006). 

Ungbarnadauði var mikill fyrr á tímum og hafa sagnfræðingar skiptar skoðanir um hvort 

rekja megi hinn mikla barnadauða til illrar meðferðar á ungbörnum (Geir Gunnlaugsson 

og Jónína Einarsdóttir, 2005). Ekki var óalgengt að hjón eignuðust mörg börn þótt 

aðeins hluti þeirra lifði af. Lífslíkur barna á Íslandi voru ekki góðar og má rekja 

ástæðurnar til þess að hreinlæti var lélegt, húsakynni slæm ásamt skorti á ýmsum 

nauðþurftum. Fátækt var mikil og almenn menntun ekki til boða sem gerði það að 

verkum að börn þurftu sjálf að hjálpa til við að koma fót á fjölskyldu- og heimilislífi 

(Hamilton, 1993).  

Fyrstu barnaverndarlögin voru samþykkt á Alþingi árið 1932 og með þeim er talið að 

„Tilskipan um húsagann“ hafi formlega verið felld úr gildi. Þrátt fyrir það bendir margt 

til þess að líkamlegar refsingar líkt og flengingar hafi þótt sjálfsögð refsiaðferð við aga á 

börnum vel fram yfir miðja 20. öld.  

Í byrjun sjöunda áratugar síðustu aldar fékk ofbeldi gegn börnum innan veggja 

heimilisins vaxandi athygli erlendis. Á Íslandi var talið að slíkt ofbeldi væri óverulegt 

þar sem skráningar á tilfellum um misþyrmingar á börnum voru fáar. Ástæður voru að 
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hér á landi var talið að fjölskyldu- og vinatengsl væru sterkari og félagsleg samskipti 

meiri en víða erlendis.  

Á áttunda áratug síðustu aldar kom hið dulda ofbeldi í ljós í einkalífinu og umræðan 

um ofbeldi fékk aukna athygli í fjölmiðlum. Það var síðan ekki fyrr en árið 2003 sem 

líkamlegt og andlegt ofbeldi var fyrst sett fram með lögum hér á landi. (Geir 

Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2005,  Símon Jón Jóhannsson og Bryndís 

Sverrisdóttir, 1990).  

2.2   Réttindi barna  

Miklar samfélagslegar breytingar hafa átt sér stað undanfarið og samkvæmt lögum njóta 

börnin ýmissa réttinda. Mikilvægur hluti af velferðarkerfi Norðurlandanna eru 

uppvaxtarskilyrði barna og hagir þeirra (Gunnar E. Finnbogason, 2010). Í dag eiga börn 

rétt á viðunandi uppeldi en viðhorf og venjur samfélagsins hafa áhrif á uppeldisaðferðir 

foreldra og þar með aðstæður barna (Steinunn Bergmann, 2010).  Samningur sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barna er oftast nefndur Barnasáttmálinn. Sáttmálinn er eini 

alþjóðlegi samningurinn sem sérstaklega á við um börn og öðlaðist gildi að því er Ísland 

varðar 27.nóvember 1992.  Eitt helsta markmið Barnasáttmálans er að börn fái tækifæri 

til að þroskast og verði upplýstir og ábyrgir einstaklingar (Barnasáttmálinn, (e.d.), 

Jónína Einarsdóttir, o.fl., 2004)). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna gengur út á það að bernskan sé mikilvæg í sjálfu 

sér þar sem börnum er veittur stuðningur, sérstök vernd og umhyggja. Einnig 

viðurkennir sáttmálinn börn sem innbyrðis jafningja og manneskjur og felur í sér 

viðurkenningu á því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með eigin réttindi 

(Barnasáttmálinn, e.d.). Börn eiga jafnframt að vera álitin samfélagshópur sem njóta 

samfélagslegra réttinda til verndar gegn ofbeldi, misnotkun og mismunun, og að tekið 

skuli tillit til skoðana þeirra (Gunnar E. Finnbogason, 2010).  

Í 19 gr. Barnasáttmálans segir: 

Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar, stjórnsýslu, félags-

og menntunarmála til að vernda barn gegn hvers kyns líkamlegu og andlegu ofbeldi, 

meiðingum, misnotkun, vanrækslu, skeytingarleysi, illri meðferð eða notkun, þar á 
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meðal kynferðislegri misnotkun, meðan það er í umsjá annars eða beggja foreldra, 

lögráðamanns eða lögráðamanna, eða nokkurs annars sem hefur það í umsjá sinni 

(Barnasáttmálinn, 1992). 

Einnig hafa Sameinuðu þjóðirnar lýst því yfir í mannréttindayfirlýsingunni að börnum 

beri sérstök vernd og aðstoð og að veita skuli fjölskyldunni möguleika til vaxtar og 

velfarnaðar í hinu eðlilega umhverfi. Lýsingin á við alla meðlimi fjölskyldunnar en á þó 

sérstaklega við um börn þar sem þeim skal veitt nauðsynleg vernd og aðstoð til að sinna 

til hlítar þeirri ábyrgð sem á fjölskyldunni hvílir í samfélaginu. Barnið skal alast upp 

innan fjölskyldunnar, við hamingju, ást og þann skilning sem gerir kleift að persónuleiki 

þess geti mótast á sem jákvæðastan hátt og á sem heilsteyptastan máta. Undirbúa beri 

barnið til að lifa til fulls og til að lifa sem sjálfstæðast innan þess samfélags sem það býr 

í, einnig skal ala það upp í anda þeirra hugsjóna sem lýst er í sáttmála hinna Sameinuðu 

þjóða, sérstaklega í anda friðar, umburðarlyndis, frelsis, virðingar, jafnréttis og 

samstöðu (Unicef, 2011). 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er réttindum barna skipt niður í fjögur svið. 

Þau eru réttur til lífs, réttur til að þroskast og læra, réttur til þátttöku og réttur til verndar. 

Réttur til lífs 

Ákvæðið felur í sér réttindi barnsins til að lifa og að grundvallarþörfum þess sé sinnt 

eftir bestu getu. Barnið skal eiga sér húsaskjól, fá nóg að borða og hafa aðgang að 

heilbrigðisþjónustu.  

Réttur til að þroskast og læra 

Barnið skal hafa réttindi til að efla og þroska þá hæfileika sem með því fæðist, því skal 

vera gefinn aðgangur að menntun, möguleika á tómstundum, leikjum og upplýsingum 

ásamt valmöguleika á trú og frelsi til sjálfstæðrar hugsunar. 

Réttur til þátttöku 

Hér er átt við réttindi barna og unglinga til þátttöku í því samfélagi sem þau lifa í. 

Réttindin fela í sér skoðanafrelsi og möguleikann á að vera meðlimir í félögum. Einnig 

sem þeim er  gefinn réttur til að hafa álit á hinum ýmsu málefnum sem tengjast lífi og 

líferni þeirra. 

Réttur til verndar 
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Ákvæðið felur í sér réttindi barna til verndar gegn hvers konar ofbeldi, vanrækslu og 

misnotkun (Mannréttindastofnun Íslands, (e.d.). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna leggur einnig mikla áherslu á siðferðilega 

grundvallarþætti barnsins. Þegar siðferðilegur þroski barna vex gegna foreldrar, 

menntastofnanir og stjórnvöld lykilhlutverki og hvernig þau bregðast við því þegar 

barnið vill vera gerandi í sínu eigin lífi. Mikilvægt er að virða afstöðu, tjáningu og 

trúfrelsi barnanna (Gunnar E. Finnbogason, 2010). 

2.3   Uppeldisskilyrði barna seinni tíðar 

Síðustu áratugi hafa orðið miklar breytingar á sýn foreldra á uppeldishlutverk sitt.  Í dag 

virðast foreldrar ekki eins öruggir í uppeldishlutverkum sínum eins og áður. Staðreyndin 

er sú að stofnanir og félagsstarfsemi utan heimilisins taka mun ríkari þátt í uppeldi 

barnsins auk þess sem fagleg þekking á uppeldi hefur aukist til muna.   

Lýðræðisþjóðfélög ganga út frá þeirri grundvallarhugmynd að forræði barna sé á 

hendi foreldranna og er það tryggt með lögum eins og kemur skýrt fram í ákvæði 

Barnalaga hér á landi. 

 

Í 28 gr. Barnalaga segir: 

 

Foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og gegna forsjár-

og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barns og þörfum(Barnalög, 2003). 

Ekkert barn á að þurfa að þola ofbeldi, allra síst á heimili sínu og eins og áður var nefnt 

nær friðhelgi heimilislífsins ekki til ofbeldis. Forsjá þýðir að foreldrar bera þá skyldu að 

vernda barn sitt gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi og annarri óæskilegri meðferð 

(barnalög, 2003). Ef foreldrar bregðast uppeldisskyldum sínum skulu 

barnaverndarnefndir tryggja börnunum aðstoð samkvæmt ákvæði barnaverndarlaga. 

Í 2 gr. Barnaverndarlaga segir: 

 

Markmið laga þessara er að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða 

börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð. Leitast skal við 
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að ná markmiðum laganna með því að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og 

beita úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við (Barnaverndarlög, 2002). 

 

Með þessum lögum er nokkuð ljóst að uppeldisskyldur foreldra eru ekki einungis á 

ábyrgð þeirra heldur samfélagsins í heild. Ríkið hefur það hlutverk að styðja fjölskyldur 

sem auðveldar foreldrum að sinna uppeldishlutverkum sínum, t.d. með skólahaldi og 

ýmsum öðrum aðgerðum (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010). 

Mikilvægt er að foreldrar sinni börnunum sínum fljótt og vel þar sem uppeldi 

barnanna okkar hefur talsverð áhrif á framtíð þeirra. Þegar foreldrar sinna börnunum 

sínum eykur það líkur á að það skapist traust tilfinningatengsl á milli foreldra og barns. 

Til að tengslin nái að myndast þarf að sinna uppeldisskilyrðum líkt og tilfinningalegum, 

líkamlegum, hugrænum og félagslegum þörfum barnsins. Börn umhyggjusamra 

foreldrar telja sér trú um að þau séu verðug og bera því mun meira traust til foreldra 

sinna sem þau yfirfæra svo yfir á aðra síðar á lífsleiðinni. Þessi börn eru líklegri til að 

upplifa tilfinningalegt öryggi og sjálfstæði því þau vita að þau hafa foreldra eða 

forráðamenn til staðar ef eitthvað fer úrskeiðis. Einnig eru þessi börn fljótari að byrja að 

skoða umhverfi sitt. Börn foreldra sem eru næmir á þarfir barnanna sinna og sinna þeim 

fljótt og vel eru líklegri til að fara eftir reglum foreldranna þegar þeir sjá ekki til. Hins 

vegar eru börn sem ekki er sinnt fljótt og vel líklegri til að þróa ótraust tilfinningatengsl 

við foreldrana. Þeim börnum hættir til að líta á sig sem óverðug og vantreysta foreldrum 

sínum, einnig hættir þeim til að yfirfæra slíkt vantraust á aðra síðar á fullorðinsárum. Á 

öllum stigum uppeldisins frá barnæsku til fullorðinsára er tilfinningaleg hlýja mjög 

mikilvæg. Þegar barnið er yngra þróast tilfinningaleg hlýja frá mikilli snertingu og 

hlýlegri líkamlegri umönnun til meiri andlegri hlýju með tilfinningalegum stuðningi 

eftir því sem það verður eldra. Mikilvægt er fyrir foreldra að örva tilfinningalega hlýju 

með því að eiga jákvæð og uppbyggjandi samskipti við barnið, veita því mikla leiðsögn 

og ekki síður með því að gefa því góð færi á að umgangast jafnaldra sína. Með þessu 

eru foreldranir að efla margháttaða færni barnsins.  Þegar misbrestur verður á umönnun 

og uppeldi barns flokkast það ýmist undir ofbeldi eða vanrækslu (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2002). 

Ekki er sjálfgefið að örugg tengsl myndist milli foreldra og barns þó flestir foreldrar 

vilji börnunum sínum vel. Foreldrahlutverkið getur oft verið erfitt og streituvaldandi. 
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Það sem getur haft áhrif á foreldrahæfni flokkast í innri og ytri álagsþætti. Dæmi um 

innri álagsþætti eru veikindi, þreyta, áfengis- og vímuefnavandi, þunglyndi, skortur á 

stuðningi, hjónabandsvandi og sálrænir þættir. Til ytri álagsþátta á foreldrahæfni má 

flokka atvinnumál, fjarhagsvanda, þegar foreldri er einstætt, flutninga, almennt álag eða 

mikla ytri pressu og hraða. Það krefst mikillar vinnu að ná árangri í foreldrahlutverkinu 

og það hvernig tekst til við uppeldi barna hefur veruleg áhrif á komandi kynslóðir. 

Mikilvægt er því fyrir foreldra að geta leitað eftir stuðningi til samfélagsins þegar  

kemur að uppeldi barnanna (Steinunn Bergmann, 2010).  

Foreldrar virðast ekki eins öruggir í uppeldishlutverki sínu þar sem uppeldi er farið að 

krefjast faglegrar þekkingar, skilnings, meiri tíma og orku. Auknar kröfur til lífsgæða 

barna kalla á meiri ábyrgð og hæfni foreldra en tíðkaðist áður (Hrund Þórarinsdóttir og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010). Ungir foreldrar í dag leita ekki eins mikið til eldri 

kynslóða vegna upplýsinga um uppeldi eins og áður tíðkaðist. Þess í stað leita ungir 

foreldrar meira til fræðsluefnis á netinu, til vina í svipaðri stöðu eða til annarrs 

fræðsluefnis hjá ung- og smábarnavernd (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 

2005).  

Hægt er að koma í veg fyrir ofbeldi og vanrækslu en þar gegnir samfélagsleg aðstoð 

stóru hlutverki. Til að hjálpa til við að koma í veg fyrir ofbeldi eða vanrækslu þarf að 

bjóða upp á stuðning fljótlega eftir fæðingu barns yfir í a.m.k. sex mánuði eða jafnvel 

nokkur ár. Það þarf að bjóða upp á þennan stuðning annað hvort inni á heimili eða 

stuðningsmiðstöð til að geta skilað árangri. Það þarf að bjóða upp á stuðning og 

leiðsögn við foreldrafærni og annan stuðning eftir því sem við á. Þar kemur 

fagmenntaður starfsmaður ríkisins inn á heimili fólks og hjálpar til við uppeldið. Einnig 

geta foreldrarnir snúið sér til fagfólks og fengið aðstoð. Dæmi um námskeið sem 

foreldrar geta sótt til aukinnar fræðslu um gott uppeldi eru:  

- „Alast upp aftur“,  foreldra – og fjölskyldunámskeið á vegum ÓB ráðgjafar,  

- „Agi og uppeldi“ , á vegum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins,  

- „Barnið komið heim“, námskeið fyrir verðandi foreldra og foreldra ungra barna, 

- „Nýja barnið“,  á vegum Heilsugæslustöðvar Akureyrar, 

- SOS – námskeið, fyrir foreldra á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands, 
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Einnig bjóða mörg sveitarfélög upp á námskeið fyrir foreldra sem byggja á þessum 

aðferðum. Samstarf foreldra og samfélags er óhjákvæmilegt. Barnaverndarlög gera ráð 

fyrir samstarfi stofnana vegna afskipta þeirra er varða málefni barna. Mikilvægt er að 

efla foreldrahæfni þar sem foreldranir eru þungamiðja uppeldisins. Í félagslega kerfinu 

þarf að vera gott skipulag barnaverndar, félagsþjónustu og heilsugæslu (Steinunn 

Bermann, 2010).  

3 Ofbeldi gegn börnum  

Heimilisofbeldi er yfirleitt vel falið leyndarmál sem ekkert barn á að þurfa að þola og 

allra síst í sínu nánasta umhverfi. Heimilisofbeldi getur birst í ýmsum myndum líkt og 

barsmíðum, líkamsmeiðingum, lítilsvirðingu, einangrun, kúgun, höfnun, niðurlægingu 

og hótunum meðal annars (Umboðsmaður barna, e.d.). 

Áður en við förum nánar út í tiltekin hugtök sem falla undir heimilisofbeldi er vert að 

vita hver skilgreining á ofbeldi er. En ofbeldi er þegar einhver notar styrk sinn eða stöðu 

til að meiða einhvern annan viljandi. Ofbeldi er ógnir og áverkar sem yfirleitt valda 

skaða á andlegt og líkamlegt heilsufar einstaklingsins (Elizabeth Kwast og Sophie 

Laws, 2006). Ofbeldi er athöfn sem leiðir til eða er líkleg til að leiða til skaða á þroska 

barns og vanræksla felur í sér skort á nauðsynlegri athöfn, sem leiðir til eða er líkleg til 

að leiða til skaða á þroska barns (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000).  

Mikilvægt er að vita hvað einkennir hegðun barna sem verða fyrir ofbeldi og hvaða 

áhrif það getur haft á þau svo hægt sé að koma í veg fyrir að barnið verði fyrir slíkum 

athöfnum. Ég mun fara nánar út í tiltekin hugtök sem falla undir heimilisofbeldi en 

helstu flokkar þess eru líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi og 

vanræksla. 

3.1   Líkamlegt ofbeldi 

Skilgreining á líkamlegu ofbeldi er þegar líkamlegu afli er beitt viljandi gegn barni 

(Barnaverndarstofa, 2000). Hægt er að skilgreina líkamlegt ofbeldi út frá athöfn eða 

athöfn og afleiðingu. Talað er um líkamlegt ofbeldi út frá athöfn t.d. þegar barn er slegið 

utan undir, sparkað í það eða það er kýlt. Talað er um líkamlegt ofbeldi út frá athöfn og 
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afleiðingu þegar barnið hefur hlotið sjáanlega áverka eftir að hafa verið beitt ofbeldinu 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000).  

Mörg einkenni geta fylgt því þegar barn er beitt líkamlegu ofbeldi og geta þau fylgt því 

langt fram á fullorðinsár. Því er mikilvægt fyrir bæði starfsfólk og aðra einstaklinga að 

vera vel á varðbergi hafi þeir einhvern grun um að einstaklingur sé beittur líkamlegu 

ofbeldi. Börn sem hafa verið beitt líkamlegu ofbeldi sýna oft einkenni sem eru önnur en 

hjá þeim sem ekki hafa verið beitt ofbeldinu. Einkennin geta verið depurð, ýmis 

hegðunarvandamál eins og reiðiköst, undirmiga og ósæmileg hegðun, lélegt sjálfstraust, 

hlédrægni, mikill og öfgakenndur mótþrói, erfiðleikar í að treysta öðrum, 

þráhyggjuhegðun og námserfiðleikar svo eitthvað sé nefnt (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Börn sem hafa verið beitt líkamlegu ofbeldi eru oft á varðbergi gagnvart fullorðnum og 

eiga oft erfitt með líkamlega snertingu, hræðast náin samskipti við fólk og eiga stundum 

erfitt með svefn (Monopolis og Sarles, 1985). Ef einhver skammar þau eru þau líkleg til 

að draga sig í hnút eða setja hendur ósjálfrátt til varnar höfði sínu. Líðan þessara barna 

fer eftir því í hvaða skapi gerandinn er og hvernig honum líður. Við þetta myndast mikil 

spenna og fljótt missa börnin trúna á sig sjálf og tapa jafnvel sjálfstæði sínu. Þau læra 

fljótt að aðrir geta stjórnað þeim að nánast öllu leyti. Börn sem lenda í slíkum aðstæðum 

vita aldrei við hverju þau mega búast og sýna oft mikil streitueinkenni og kvíða. 

Hræðslan sem fylgir því að vita aldrei við hverju megi búast getur haft mikil skaðleg 

áhrif á uppvöxt barnanna (Verndum þau, 2006).  

Ef börn eru beitt harðræði heima fyrir er mikilvægt að taka eftir áverkum á 

líkamanum sem börnin hafa líklega ekki fengið eftir að hafa leikið sér sjálf en slíkir 

áverkar eru t.d. mar á baki, kringum háls, upphandlegg, eyrum, bol, vanga, lærum, 

rasskinnum, kynfærum, kviði eða brjóstkassa (Anna G. Ólafsdóttir, 2002). Dæmi um 

sýnileg merki líkamlegs ofbeldis eru t.d. brunasár, marblettir eða beinbrot og getur þessi 

gerð áverka birst í kjölfar þess að barnið er brennt, bundið, kýlt, slegið utan undir, hent 

til og frá eða hrist (Barnaverndarstofa, e.d.).  Mjög algengt er að börn séu með marbletti 

á hnjánum, olnboga eða enni en bæði læknar og hjúkrunarfræðingar í skólum, 

heilsugæslu og starfsfólk á dagvistarstofnunum ættu að geta greint slíka áverka á 

börnum (Verndum þau, 2006, Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Þær afleiðingar sem geta fylgt því að vera beittur líkamlegu ofbeldi taka á sig ýmsa 

mynd eins og vanmætti, einangrun, hræðsla, mótsagnakenndar tilfinningar til foreldra 
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og skömm (Hulda Guðmundsdóttir, 1986). Einnig eru þessi börn sem sætt hafa ofbeldi í 

æsku í áhættuhópi varðandi eftirfarandi atriði, til fullorðinsára geta þau átt í erfiðleikum 

með félagsleg samskipti, erfiðleikum með tilfinningagreind, þau eru líklegri til að vera 

árásargjarnari og ofbeldisfyllri því þau læra það sem fyrir þeim er haft, einnig eru þau 

líklegri til að glíma við sjálfsmorðshugleiðingar (Bee og Boyd, 2004).  

Eins og áður kom fram er líkamlegt ofbeldi mikið feimnismál þar sem börnin hylma oft 

yfir með einstaklingnum sem beitir þau ofbeldi og gjörðum hans en ástæða þess getur 

verið að börnin átta sig oft ekki á að það sé ekki leyfilegt að leggja hendur á börn. 

Börnin taka oft ábyrgðina og kenna sjálfum sér um atburðarásina og þar af leiðandi hafa 

börnin lært að vera meðvirk ástandinu á heimilinu. Ekkert barn á skilið að vera beitt 

líkamlegu ofbeldi sama hvernig það hagar sér. Það þarf að notast við uppeldisaðferðir 

sem leiðbeina börnunum í réttan farveg. Það þarf að auka forvarnir gegn líkamlegu 

ofbeldi og segja börnunum að enginn hafi rétt á því að beita þau líkamlegu ofbeldi 

(Verndum þau, 2006). 

     3.2   Andlegt ofbeldi 

Andlegt ofbeldi á sér stað þegar foreldrið gerir það að vana að kalla barnið ónöfnum, 

móðgar það eða kemur fram við það daglega á ómanneskjulegan hátt. Dæmi um slíkt 

ofbeldi er þegar foreldrið er sífellt að setja út á eiginleika barnsins, svo sem gjörðir 

barnsins, útlit eða skap (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000). Með andlegu ofbeldi er 

verið að ræða um fjandsamlega framkomu foreldra gagnvart barni eða algert 

afskiptaleysi þeirra sem hefur neikvæð áhrif á tilfinningu barnsins fyrir eigin sjálfi 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Hægt er að skipta andlegu ofbeldi upp í fjóra flokka og eru þeir:  

1.) Foreldri sýnir barni viðvarandi neikvæð viðhorf og tilfinningar.                        

Þegar foreldri sýnir barni viðvarandi neikvæð viðhorf og tilfinningar er verið að koma 

fram við barn á ómanneskjulegan eða niðrandi hátt. Í því felst að einstaklingur er sífellt 

að móðga barnið, kalla það ónöfnum eða gera lítið úr því. Dæmi um slíkt ofbeldi er 

þegar viðkomandi setur út á útlit, skap eða gjörðir barnsins (Jónína Einarsdóttir, o.fl., 

2004). Andlegt ofbeldi birtist í formi markviss niðurbrots þegar barninu er afneitað, með 

langvarandi þögn í refsingarskyni eða niðrandi tali. Einnig er það andlegt ofbeldi ef 
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barnið finnur fyrir höfnun en afneitun sem slík getur birst þannig þegar að foreldrið 

sýnir lítinn sem engan áhuga á því sem barnið gerir í skólanum, tómstundum eða 

áhugamálum þess almennt (verndum þau, 2006).    

2.) Foreldri gerir óraunhæfar kröfur til barns miðað við aldur og þroska þess. 

Þegar foreldri gerir óraunhæfar kröfur til barns miðað við aldur og þroska þess er verið 

að tala um þegar foreldri skilur barnið eftir eitt heima og ætlast til þess að það geti séð 

um sig sjálft (Jónína Einarsdóttir, o.fl., 2004, Barnaheill, e.d.). 

3.) Foreldri sér ekki barn sem sjálfstæðan einstakling eða fær barn til að sinna sínum 

sálrænu/tilfinningalegu eða líkamlegu þörfum. 

Þegar foreldri virðir ekki barn sitt sem sjálfstæðan einstakling og fær barnið til að sinna 

sínum sálrænu/tilfinningalegu eða líkamlegu þörfum er verið að tala um andlegt ofbeldi. 

Foreldrið sér barnið sem framlengingu á sjálfu sér, þ.e. þegar barnið sinnir 

sálrænum/tilfinningalegum þörfum foreldri síns í stað þess að foreldrið sinni 

sálrænum/tilfinningalegum þörfum barnsins (Jónína Einarsdóttir, o.fl., 2004, Barnaheill, 

e.d.).  

4.) Barn verður vitni að ofbeldi á heimilinu  

Einnig er það talið andlegt ofbeldi verði barnið vitni af hverskonar ofbeldi milli    

foreldra, systkina eða hjá öðrum fjölskyldumeðlimum (Barnaheill, e.d.).  

Sú mynd sem ofbeldismaðurinn dregur upp af barninu með niðrandi tali sínu lýsir oft 

sjálfsmynd barnanna sem beitt hafa verið andlegu ofbeldi. Einkennandi hegðun er oft 

léleg sjálfsmynd, hlédrægni, tilfinningalegur sársauki, börnin eiga erfitt með að aðlagast 

nýju umhverfi eða verkefnum og tjá sig takmarkað. Þau hafa ekki miklar skoðanir og 

efast oft um eigin getu. Einnig má nefna að þessi börn geta þjáðst af átröskunum eða 

líkamlegum óþægindum, þunglyndi og svefnröskunum (Steinunn Bergmann, 2010). 

Börnin fara að trúa því sjálf þegar þau fá að heyra það að þau séu ómöguleg og halda að 

það sé sannleikur. Þegar börn og unglingar eru beitt andlegu ofbeldi er erfitt fyrir þau að 

byggja upp sjálfsvirðingu og hafa trú á sjálfum sér. Með andlegu ofbeldi brjótum við 

niður sjálfsmynd og tilfinningaþroska barnanna (Verndum þau, 2006).  

Andlegt ofbeldi getur haft varanleg áhrif á líf og framtíð barnanna. Misjafnt er 

hversu mikinn skaða andlegt ofbeldi getur haft en áhrifunum eru yfirleitt skipt í úthverf 

og innhverf vandamál. Úthverf vandamál koma yfirleitt fram í hegðunarvandkvæðum 
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og er algengara meðal stráka en innhverf vandamál lýsa sér í þunglyndi og kvíða sem er 

mun algengari birtingarmynd meðal stelpna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000).  Börn 

sem eru beitt andlegu ofbeldi eiga oft í erfiðleikum með nám þrátt fyrir að hafa getuna 

til þess. Þau eiga erfitt með að takast á við ný verkefni og þeim reynist almennt 

skólastarf oft erfitt. Börn beitt andlegu ofbeldi eiga til að kvarta undan likamlegum 

verkjum þrátt fyrir að ekkert líti út fyrir að ama að. Erfitt er að byggja upp sjálfsmynd 

þeirra einstaklinga sem hafa verið beittir andlegu ofbeldi í æsku og eiga þeir það til að 

útskúfa sig eða leiðast út í alvarlega einangrun frá samfélaginu (American Academy of 

Pediatrics, 2009). 

Andlegt ofbeldi getur átt sér stað bæði innan og utan heimilis, t.d. í skólum, meðal 

samnemenda eða annarra. Erfitt er að koma auga á og greina andlegt ofbeldi þar sem 

áverkarnir eru ekki sjáanlegir og því þarf að fylgjast vel með þeim merkjum sem börnin 

gefa frá sér. Það þarf að fræða bæði börn, unglinga og fullorðna hvað felst í andlegu 

ofbeldi og hvaða afleiðingar það getur haft. Þau þurfa að vita það að neikvæð umræða 

sé niðurbrjótandi og bitni einnig á þeim sjálfum tali þau illa um aðra. Það þarf að fræða 

börnin um að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og hvernig koma skal fram við 

náungann. Það þarf að styrkja sjálfsmynd þeirra sem verða fyrir andlegu ofbeldi og er 

mikilvægt að tilkynna slíkt til barnaverndarnefndar ef grunur leikur um andlegt ofbeldi á 

heimili barns (Verndum þau, 2006).  

    3.3   Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er eitt grófasta brot sem hægt er að hugsa sér og 

er sorgleg staðreynd að þeir sem brjóta oftast gegn börnum eru tengdir þeim á einhvern 

hátt, hvort sem þeir koma úr nánasta umhverfi þeirra eða skyldfólk (Barnaheill, e.d.) 

Þegar kynferðislegt ofbeldi á sér stað er verið að þvinga börn í að taka þátt í 

kynferðislegum athöfnum með eða án vilja þeirra svo þau hljóti skaða af. Kynferðislegt 

ofbeldi gagnvart barni felur annars vegar í sér kynferðislega athöfn gagnvart barni eða 

með barni innan 15 ára aldurs, og hins vegar kynferðislega athöfn gagnvart eða með 

barni 15 ára eða eldra án vilja barnsins (Verndum þau, 2006, Steinunn Bergmann, 

2010).  

Í 202. grein almennra hegningarlaga er fjallað um kynferðisbrot þar sem hægt er að 

finna ákvæði sem miðar að því að vernda börn og unglinga fyrir kynferðislegri 
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misnotkun. Ákvæðið miðar sérstaklega við eldra fólk sem vill nýta sér þroska- og 

reynsluleysi barnanna. 

Ákvæðið hljóðar svo: 

Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn, yngra en 15 ára, skal sæta 

fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Lækka má refsingu eða láta hana falla 

niður, ef gerandi og þolandi eru á svipuðum aldri og þroskastigi. Önnur kynferðisleg 

áreitni en sú sem greinir í 1. mgr. varðar fangelsi allt að 6 árum. Hver sem með 

blekkingum, gjöfum eða á annan hátt tælir ungmenni yngra en 18 ára til samræðis eða 

annarra kynferðismaka skal sæta fangelsi allt að 4 árum. Hver sem greiðir barni yngra 

en 18 ára endurgjald gegn því að hafa við það samræði eða önnur kynferðismök skal 

sæta fangelsi allt að 2 árum (Almenn hegningarlög nr. 19/1940).  

Kynferðisofbeldi er hugtak sem notað er um nauðgun, sifjaspell, kynferðislega áreitni, 

vændi og barnaklám. Sama hvort atburðurinn á sér stað einu sinni eða oftar eru þetta allt 

tegundir kynferðisofbeldis sem ekkert barn er tilbúið að kljást við. Við ætlum að fara 

nánar út í hvernig hvert hugtak lýsir sér í kynferðslegri athöfn. 

- Nauðgun á sér stað þegar samfarir eru hafðar án samþykkis annars aðilans. Þótt 

fórnarlambið sé ekki í ástandi til að neita um samfarir (t.d. vegna ofneyslu áfengis eða 

annarra vímuefna, þroska eða reynsluleysis) réttlætir það ekki að hafa við hann/hana 

kynmök. 

- Sifjaspell er kynferðislegt atferli þegar gerandi og þolandi eru tengdir trúnaðarböndum. 

Þolandinn er yfirleitt í þeirri stöðu að vera háður ofbeldismanninum, undir lögaldri og 

nátengdur gerandunum (t.d. innan fjölskyldu). Sifjaspell á sér oftast stað inni á 

heimilum. 

- Kynferðisleg áreitni getur verið líkamleg, bundin í orðum eða táknræn. Þegar talað er 

um líkamlegt kynferðislegt áreiti er oftast verið að tala um káf eða þukl á barni. 

Kynferðislegt áreiti bundið í orðum getur verið t.d. dónalegar athugasemdir eða 

uppástungur um kynlíf. Táknrænt kynferðislegt áreiti getur verið þegar 

ofbeldismaðurinn gefur í skyn kynferðislegar langanir og hugsanir hans gagnvart  
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þolandanum án beinna orða né athafna. Kynferðisleg áreitni er móðgandi hegðun sem 

hefur slæm áhrif á sjálfsvirðingu þolandans. 

- Vændi á sér stað þegar einstaklingar eru þvingaðir á einn eða annan hátt til að selja 

líkama sinn. Sá sem stundar vændi er að borga fyrir einhvers konar kynlífsþjónustu. 

- Barnaklám á sér stað þegar börn eru sýnd á klámfenginn eða á kynferðislegan hátt. 

Barnaklám getur m.a. birst á ljósmyndum, kvikmyndum eða sem myndskeið sem sýna 

kynferðislegt ofbeldi á börnum sem hefur verið dreift á netið (Umboðsmaður barna, 

e.d.).  

Einkenni þeirra barna sem hafa verið beitt kynferðislegu ofbeldi koma oftast fram í 

andlegri vanlíðan eða í formi líkamlegra umkvartana sem eiga sér ekki læknisfræðilegar 

skýringar. Gagnlegt er að vita að þau börn sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi 

sýna oft sömu viðbrögð og þau börn sem hafa verið beitt annars konar ofbeldi og því 

mikilvægt að hafa einkennin eingöngu til viðmiðunar (Verndum þau, 2006). Hér fyrir 

neðan koma fram nokkur atriði sem geta gefið vísbendingar um að barn hafi verið beitt 

kynferðislegu ofbeldi. Atriðin sýna helstu andleg áhrif kynferðislegs ofbeldis á börn. 

Helstu einkenni barna sem hafa verið beitt kynferðislegu ofbeldi eru sjálfskaðandi 

hegðun, árásargjörn hegðun, kynferðisleg hegðun, og önnur möguleg hegðunarfrávik. 

Sjálfsskaðandi hegðun er mismunandi eftir kynjum en stelpur beina hegðuninni oft 

meira inn á við með því að skera, rispa, hárreyta, brenna eða stinga sig með 

oddhvössum hlutum. Ástæður þessa er oft að líkamlegur sársauki dregur athyglina frá 

þeim andlega. Drengir sýna oftar ofbeldishneigðari hegðun og yfirleitt gagnvart öðrum. 

Einnig leiðast þessi börn oft út í vímuefnaneyslu til að deyfa tilfinningar sínar og 

andlega vanlíðan (Verndum þau, 2006). Oft eiga þessi börn við svefnvandamál og 

martraðir að glíma auk þess sem þau kvarta mikið undan sársauka eða pirringi við 

kynfæri. Oft eru áverkar sýnilegir á kynfærum. Börn sem beitt hafa verið kynferðislegu 

ofbeldi fara að sýna meiri kynferðislega hegðun og aukinn orðaforða um kynfæri. 

Barnið gæti byrjað að sýna kynferðislega hegðun gagnvart leikföngum, öðrum börnum 

eða í teikningum. Einnig byrja þessi börn að gera hluti aftur sem þau voru vaxin upp úr 

eins og að gráta, pissa á sig eða vera mjög háð þeim sem þau treysta (Barnaheill, e.d.).  

Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis eru flokkaðar í skammtíma- og 

langtímaafleiðingar. Skammtímaafleiðingar koma yfirleitt fram innan tveggja ára eftir 
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að ofbeldi lýkur. Afleiðingarnar eru kynferðisleg hegðun, sjálfsskaðandi hegðun, 

áfengis- og fíkniefnaneysla, erfiðleikar í námi, samskiptaörðugleikar, ýgi, félagsfælni, 

áhugaleysi og barnið gæti þótt „ósýnilegt“. Langtímaafleiðingar eru þær afleiðingar sem 

eru langvarandi og hrjá oftast fullorðna einstaklinga sem hafa sætt kynferðislegu ofbeldi 

sem börn. Helstu langtímaafleiðingarnar eru viðvarandi kvíði, þunglyndi, vitundarskil, 

líkamlegar umkvartanir, skortur á félagshæfni, lágt sjálfsmat, sektarkennd og 

kynlífsvandamál. Að lokum má nefna ýmiss konar tilfinningalegar afleiðingar sem geta 

bæði birst sem skammtíma- og langtímaafleiðingar eins og sektarkennd, lágt sjálfsmat, 

depurð, kvíði, reiði og áfallastreita (Velferðarráðuneytið, e.d.).   

Kynferðisleg misnotkun á barni á sér yfirleitt stað þar sem barnið er haldið 

trúnaðarböndum við gerandann. Kynferðisleg misnotkun er algengust innan fjölskyldu, 

frá hendi foreldris, stjúpforeldris, systkina eða annarra ættingja eða þá utan heimilis, frá 

hendi vinar, nágranna, barnfóstru, kennara eða ókunnugra. Það er misjafnt að hve miklu 

leyti gerendur eru meðvitaðir um að þeir séu í raun að misþyrma fórnarlambinu. 

Almennt séð telja gerendur sínar þarfir mikilvægari en þolendanna og auðmýkja þannig 

og gera lítið úr tilfinningum og réttindum barnsins (Umboðsmaður barna, e.d.). 

Gerendur kynferðislegs ofbeldis koma úr öllum stéttum þjóðfélagsins og eru yfirleitt 

einstaklingar sem bjóða af sér góðan þokka, eru vinsamlegir og vinsælir meðal barna og 

sækjast einnig eftir því að vinna með börnum. Í flestum tilfellum kynferðislegs ofbeldis 

þekkir þolandinn til gerandans og í langflestum tilfellum eru gerendurnir karlkyns og 

margir þeirra giftir feður sem ráðast oft gegn eigin börnum.  Þó eru til atvik þar sem 

gerendur eru konur. Gerendur kynferðislegs ofbeldis geta verið á öllum aldri en eru 

yfirleitt á aldrinum 30-50 ára (Steinunn Bergmann, 2010, Verndum þau, 2006). Sumir 

gerendur eru haldnir barnahneigð en aðrir kynferðisbrotamenn þar sem um eitt einstakt 

tilvik er að ræða. Einstaklingar haldnir barnahneigð hafa sterka kynþörf ásamt kynórum 

gagnvart börnum sem hafa ekki náð kynþroskaaldri. Þeir hafa jafnvel hemil á löngunum 

sínum en sækjast þess í stað í klámefni tengt börnum. Gerendur með barnahneigð eru 

líklegri en aðrir gerendur til að endurtaka brot sín (Björn Harðarson og Eygló 

Guðmundsdóttir, 2004).  

Börn eru oft ekki fær um að skilja athöfn eins og þegar kynferðislegt ofbeldi á sér 

stað vegna aldurs og þroska og því eru þau aldrei í aðstöðu til að veita samþykki sitt. 

Aldur og þroski barna hefur mikil áhrif á afleiðingarnar. Verði börn fyrir kynferðislegu 
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ofbeldi eftir þriggja ára aldur eru þau líkleg til að leggja aukinn skilning í hvað þau hafa 

gengið í gegnum eftir því sem þau eldast. Þegar þau komast á unglingsárin fara þau að 

skynja alvarleika þess sem þau hafa lent í og finna oft fyrir mikilli vanlíðan. Mikilvægt 

er að huga strax að fræðslu og forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi til að fyrirbyggja 

vanlíðan á seinni þroskaskeiðum (Verndum þau, 2006).  

Velflestir fullorðnir geta miðlað þekkingu sinni til barna. Það þarf að upplýsa börnin 

um þeirra persónulegu mörk. Það þarf að segja þeim að ávallt skuli koma fram við þau 

af kurteisi og virðingu. Það þarf að kenna þeim hvað er viðeigandi og hvað er 

óviðeigandi í mannlegum samskiptum. Börn þurfa að vera upplýst um það að snerting 

getur verið bæði slæm og góð og að snerting á einkastöðum sé eitthvað sem má ekki. 

Það þarf að kenna þeim muninn á slæmum og góðum leyndarmálum því gerendur væru 

líklegir til að segja börnunum að atburðurinn sé leyndarmál sem engum má segja frá. 

Mikilvægast af öllu að þau leiti til einhvers fullorðins sem þau geta treyst og talað við 

séu þau efins eða eigi sér slæmt leyndarmál. Börn geta verið mjög gleymin og því er 

mikilvægt að minna þau reglulega á þeirra persónulegu mörk (American Academy of 

Pediatrics, 2004). 

3.4   Vanræksla 
Vanræksla er algengasta form ofbeldis gegn börnum og er talað um vanrækslu þegar 

viðeigandi umönnun barns er ábótavant. Þegar foreldrar vanrækja skyldur sínar 

gagnvart börnum sínum og láta afskiptalaust að sinna þörfum þess sem ekki getur það 

sjálft. Hér er átt við að grunnþörfum viðkomandi er ekki sinnt eins og fæði, klæði, 

húsaskjól, nauðsynleg heilbrigðisþjónusta og nám (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Vanrækslu má skipta í fjóra einkennandi flokka, líkamlega vanrækslu, vanrækslu 

varðandi umsjón og eftirlit, tilfinningalega/sálræna vanrækslu og vanrækslu varðandi 

nám. Vert er þó að hafa í huga að brestur á umönnun barns verður að eiga sér endurtekið 

stað svo að tilfellið geti talist vanræksla (Unicef, 2011).  

 

Líkamleg vanræksla er þegar mataræði barnsins er ábótavant, hvort sem barnið kemur 

ekki með nesti eða mætir einungis með óhollt eða óviðeigandi nesti. Hreinlæti barnsins 

er alvarlega ábótavant þ.e. þegar barnið er farið að lykta illa eða með of miklar 

tannskemmdir. Barnið býr við óviðeigandi húsnæðisaðstæður, t.d. skort á sjálfsögðum 
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hlutum eins og rafmagni og hita. Heilbrigðisþjónustu barnsins er ekki sinnt, ef barnið 

hefur þörf fyrir læknishjálp (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000). Einnig er það talið 

líkamleg vanræksla ef barnið sefur of lítið, það er í hlutverki foreldra að fylgjast með 

svefni barnanna sinna (Verndum þau, 2006). 

Eftirlitsleysi og skortur á viðeigandi umsjón er önnur birtingarmynd vanrækslu en það 

er þegar barnið er sett í aðstæður þar sem öryggi þess er ekki tryggt. Sem dæmi má 

nefna ef barnið er ekki sett í bílbelti eða barnastól. Einnig er það talið vanræksla ef 

barnið er skilið eftir eitt heima þegar það hefur ekki aldur til að geta séð um sig sjálft. 

Gáleysi foreldra í að skilja eftir lyf eða annað slíkt á glámbekk. Foreldrar skulu einnig 

bera ábyrgð á því hvern þau fá til að gæta barnsins og hvort þeim aðila sé treystandi til 

að beita það ekki ofbeldi eða sé í vímuefnaneyslu svo eitthvað sé nefnt (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2000). Einnig er það talið eftirlitsleysi virði foreldrar ekki lögbundin 

mörk á útivistartíma (Verndum þau, 2006). 

Tilfinningaleg eða sálræn vanræksla er þegar tilfinningalegum þörfum barns er ekki 

sinnt svo barnið geti þroskast eðlilega. Sem dæmi má nefna þegar barnið grætur lengi án 

viðbragða foreldra eða þegar óeðlileg samskipti milli foreldra og barns eiga sér stað, þ.e. 

foreldri sýnir barni ekki hlýju né væntumþykju. Barnið er sniðgengið þar sem því er 

ekki veitt athygli og foreldrar hlusta ekki á það. Einnig er talað er um sálræna vanrækslu 

ef barnið þarf á geðheilbrigðisþjónustu að halda eða sálrænni meðferð og foreldri mætir 

ekki með barnið til ráðgjafa eða sálfræðings. Einnig ef foreldrar fylgja ekki ábendingum 

þegar fulltrúar leikskóla eða annars skólakerfis hefur bent á að foreldrar fari með barn í 

mat á andlegri eða geðrænni heilsu eða þegar lyfjagjöf barns sem læknar hafa ráðlagt 

vegna andlegra eða geðrænna vandkvæða flokkast það einnig undir vanrækslu (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2000). Tilfinningalega vanrækt börn eru oft á eftir jafnöldrum 

sínum hvað varðar hugtakaskilning og almenna þekkingu (Verndum þau, 2006). 

Vanræksla varðandi nám á sér stað þegar mætingu barns í skóla er ábótavant án inngrips 

foreldra. Barn mætir ekki í skóla eða er ekki skráð í skóla vegna ólögmætra aðstæðna. 

Einnig er það talið vanræksla foreldra þegar þau sinna ekki ábendingum skóla um 

sérfræðiaðstoð fyrir barnið og þegar barn skortir ítrekað nauðsynleg áhöld til 

skólastarfs, t.d. bækur, leikfimiföt eða sundföt (Unicef, 2011).  
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Þau börn sem eru vanrækt lenda í mjög svipuðum afleiðingum og þau börn sem hafa 

verið beitt andlegu ofbeldi. Afleiðingarnar geta þó verið margvíslegar og á siðferðis- og 

gildismat þeirra til með að brenglast. Það sem telst eðlilegt fyrir þessum börnum í 

samskiptum getur verið óviðeigandi í augum almennings. Afleiðingum vanrækslu hefur 

verið skipt í tvo meginflokka: úthverf vandamál og innhverf vandamál. Úthverf 

vandamál geta verið ýmiss konar hegðunarvandamál en innhverf vandamál eru t.d. 

þunglyndi og kvíði. Stúlkur eru líklegri til að sýna innhverf vandamál en strákar úthverf. 

Þar af leiðandi er algengara að drengir fái aðstoð þar sem vandamál þeirra eru sýnilegri 

(Unicef, 2011). Langtímaáhrif vanrækslu geta verið í formi langvarandi þunglyndis, 

kvíða, áfengis-eða fíkniefnaneyslu eða jafnvel persónuleikatruflunum (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2000). 

Erfitt er að greina hvort barnið sé vanrækt eða um einstakt tilfelli sé að ræða. 

Mikilvægt er að fræða börnin um vanrækslu því oft gera þau sér ekki grein fyrir því 

sjálf, hvað telst eðlilegt í umönnun þeirra og hvað ekki. Börn aðlagast ótrúlegustu 

aðstæðum og því kemur það oftast í hlut fullorðinna að koma auga á þessi einkenni því 

það er alls ekki víst að börnin átti sig á því sjálf að þau séu vanrækt, þau þekkja kannski 

ekkert annað. Mikilvægt er því að fræða börn um hvaða réttindi þau hafa varðandi 

umönnun og að það megi segja frá ef þeim finnst þörfum sínum ekki sinnt (Verndum 

þau, 2006). Athyglisvert er að benda á það að börn með sérþarfir eru líklegri en önnur 

börn til að vera vanrækt og að fátækt sé einn stærsti samfélagslegi áhættuþátturinn, 

ásamt menntun foreldra og ungum aldri barnanna. (Unicef, 2011).  

3.5   Samantekt 
Ástæður þess af hverju foreldrar beita börn sínum ofbeldi geta verið af ýmsum toga og 

eiga sér yfirleitt fleiri en einn grundvöll. Rétt er þó að segja frá því að konur eru í 

meirihluta þegar kemur að ofbeldi gagnvart börnum. Það getur verið erfitt fyrir 

samfélagið að viðurkenna að móðirin beiti börn sín ofbeldi þar sem hin staðlaða ímynd 

um móðurina sé að vernda og elska börnin sín (Jónína Einarsdóttir og fl., 2004). Ástæða 

þess að hópar foreldra eða forráðamanna beita börnum sín ofbeldi eða vanrækja þau 

getur verið bæði af félagslegum toga eða af ákveðinni eigingirni. Þeir foreldrar sem eru 

líklegri til að beita börn sín ofbeldi búa yfirleitt við bágar félagslegar aðstæður, foreldrar 

í hjónabandserfiðleikum, foreldrar í fíkniefnaneyslu eða öðrum vímuefnum, einstæðir 
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foreldrar án stuðnings annarra meðlima og einnig fjölskyldur sem búa við mikla streitu 

eða fjárhagsörðugleika (Theodór Friðriksson, 2002). Þeir sem beita ofbeldi af eigingirni 

eru yfirleitt óöruggir og búa yfir takmarkaðri hæfni í mannlegum samskiptum. Ofbeldið 

er því notað sem frumstæð aðferð til að bæta sér upp eða fela veikleika og lélega 

sjálfsmynd (Umboðsmaður barna, e.d.). Þekkt er að þeir sem hafa verið beittir 

líkamlegu ofbeldi í æsku beiti börn sín ofbeldi vegna þess að þeir eru ekki færir um að 

leysa vandamál á annan hátt (Verndum þau, 2006).  

Flestir þeir sem að vinna við einhvers konar félagslega þjónustu líkt og 

uppeldisfræðingar og félagsráðgjafar eru sammála um að þeir foreldrar sem að beita 

börn sín ofbeldi komi úr öllum stéttum samfélagsins þótt afskipti barnaverndarnefndar 

séu tíðari meðal þeirra sem standa neðar í félags- og efnahagslegum málum. Ásamt því 

eiga margir gerendurnir það sameiginlegt að eiga við geðræn vandamál að stríða (Jónína 

Einarsdóttir, 2004).  

Það hefur margvíslegar afleiðingar í för með sér fyrir börn og unglinga að búa við 

heimilisofbeldi. Það að búa við stöðuga spennu, stjórnleysi og kvíða setur 

tilfinningaþroska og sjálfsmynd barna og unglinga í mikla hættu. Endurtekið ofbeldi 

innan veggja heimilanna er orðið að fjölskylduleyndarmáli sem barnið neyðist til að 

þegja yfir sem getur valdið því að börn nái ekki að mynda eðlileg tengsl við aðra og því 

eiga þau oft við ýmsa skapgerðar- og hegðunarerfiðleika að etja. Algengt er að börn telji 

ofbeldið sér að kenna svo þau fyllist jafnan sektarkennd, vonleysi og kvíða þegar 

ofbeldið heldur áfram. Sumir unglingar taka upp andfélagslega hegðun þegar slíkir 

samskipta- og tilfinningalegir erfiðleikar eiga sér stað, á meðan aðrir taka á sig 

ábyrgðina í fjölskyldunni (Umboðsmaður barna, (e.d.).  

Áhrif ofbeldis á uppvaxtarárum koma oft ekki fram fyrr en á fullorðinsaldri og eru 

sumir alla ævi að glíma við afleiðingar ofbeldis. Margt bendir til þess að þau börn sem 

hafa alist upp við heimilisofbeldi séu líklegri til að sætta sig við ofbeldi í framtíðinni. 

Hvort sem börn eru vitni að ofbeldi milli foreldra sinna eða lenda í því sjálf læra þau að 

ofbeldi er „viðurkennd“ aðferð til að leysa vandamál. Auk þess að glíma við 

hegðunarvandamál geta áhrif ofbeldis verið lítið sjálfsálit, tilfinningalegur sársauki, lítil 

félagsleg færni, erfiðleikar við lausn félagslegra vandamála, líkamleg óþægindi, 

átraskanir, angist, þunglyndi, svefnraskanir, áfallastreituröskun auk sjálfsmorðs. Þegar 

börn lenda í slíkum aðstæðum þurfa þau á aðstoð að halda sem fyrst. Heimilisofbeldi 
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linnir yfirleitt ekki nema gripið sé til markvissra aðgerða og duga óljós loforð skammt 

(Unicef, 2011,  Umboðsmaður barna, (e.d.).  

4 Umfang ofbeldis og vanrækslu 

Á Íslandi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á umfangi og eðli heimilisofbeldis 

né kynferðislegs ofbeldis gegn börnum og engin rannsókn verið gerð með það eingöngu 

að markmiði (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2004). Samkvæmt nýjustu skýrslu Unicef má 

reikna með því að hér á landi séu í kringum 2000-4000 börn þolendur heimilisofbeldis á 

ári hverju, en einungis 14% þeirra eru tilkynnt til barnaverndarnefndar. Unicef sem eru 

stærstu barnahjálparsamtök í heimi hafa lagt fram þá kröfu að fleiri rannsóknir verði 

gerðar á Íslandi vegna þessa málefnis. Flestar rannsóknir hér á landi hafa beinst að 

ofbeldi gegn konum fremur en börnum þótt oft og tíðum fylgist þetta tvennt að. Gera má 

ráð fyrir því að heimilisofbeldi gegn börnum sé verulega vanskráð og á Íslandi 

fyrirfinnast engar formlegar forvarnir gegn kynferðisofbeldi né heimilisofbeldi. Unicef 

tekur það fram að verkáætlanir eiga að vera til á öllum sjúkrahúsum og að skimun eigi 

að eiga sér stað reglulega en hefur ekki verið framkvæmd um langan tíma. 

Barnaverndarnefndir eru t.d. nýlega farnir að skrá niður heimilisofbeldi sérstaklega 

(Unicef, 2011). 

Samkvæmt tilkynningarskyldu barnaverndaryfirvalda ber almenningi skylda til þess 

að tilkynna ofbeldi ef grunur leikur á því að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður.  

Í 16. grein barnverndarlaga um tilkynningarskyldu almennings kemur eftirfarandi fram: 

Hverjum þeim sem hefur ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi 

uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í 

alvarlega hættu er skylt að tilkynna það barnaverndarnefnd. Annars er hverjum manni 

rétt að gera barnaverndarnefnd viðvart um hvert það tilvik sem telja má að hún eigi að 

láta sig varða (Barnaverndarlög, 2002). 

Vert er að skoða samanburð á fjölda tilkynninga sem berast til barnaverndarnefndar 

vegna vanrækslu eða ofbeldis. Til að fá sýn yfir nýjustu tölur munum við skoða 
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samanburð tilkynninga frá árunum 2010 – 2011 og mun samanburðurinn vera yfir fyrstu 

níu mánuði ársins.  

Tilkynningum til barnaverndarnefnda fyrstu níu mánuði ársins 2011 fækkaði um 5,5% 

samanborið við fyrstu níu mánuði ársins 2010. Fjöldi tilkynninga var 6.626 fyrstu níu 

mánuði ársins 2011 en 7.011 fyrstu níu mánuði ársins 2010. Hlutfall tilkynninga vegna 

þess að heilsu eða lífi ófædds barns var stefnt í hættu var 1,0% fyrstu níu mánuði ársins 

2011, en 0,5% fyrstu níu mánuði ársins 2010. Hlutfall tilkynninga um ofbeldi var 22,7% 

fyrstu níu mánuði ársins 2011, en 21,0% fyrstu níu mánuði ársins 2010. Alls voru 

30,7% tilkynninga vegna vanrækslu fyrstu níu mánuði ársins 2011, en 31,4% fyrstu níu 

mánuði ársins 2010.  Aðrar tilkynningar voru vegna áhættuhegðunar barna sem átti 

hæsta hlutfall tilkynninga til barnaverndarnefndar bæði árin 2010 og 2011.  

Í tilkynningum um ofbeldi var hlutfall tilkynninga þar sem um heimilisofbeldi var að 

ræða 4,9% fyrstu níu mánuði ársins 2011, en 4,0% fyrstu níu mánuði ársins 2010. 

Fyrstu níu mánuði ársins 2011 var hlutfall tilkynninga þar sem tilkynnt var um 

vanrækslu og fram kom að foreldrar voru í áfengis-og/eða fíkniefnaneyslu 7,6%. Fyrstu 

níu mánuði ársins 2010 var hlutfallið 7,7%. Flestar tilkynningar voru frá lögreglu, en 

hlutfall þeirra var 49,7% fyrstu níu mánuði ársins 2011, en 50,3% fyrstu níu mánuði 

ársins 2010.  

Samanlagður fjöldi barna sem tilkynnt var um fyrstu níu mánuði ársins 2011 var 

5.437 börn, en árið 2010 var talan 5.766 börn. Tilkynnt var því um tæplega 6,0% færri 

börn fyrstu níu mánuði ársins 2011 en fyrstu níu mánuði ársins 2010. Flestar 

tilkynningar berast til lögreglu og er vanræksla oftar tilkynnt en þegar um ofbeldi er að 

ræða. Vert er að hafa í huga að sá fjöldi barna sem tilkynnt var um er lagður saman í 

hverjum mánuði fyrir sig. Tilkynningarnar geta því borist um sama barnið á milli 

mánaða þar sem ekki er verið að ræða um fjölda einstaklinga yfir ákveðið tímabil. 

Einnig er vert að minnast á það að tilkynning til barnaverndarnefndar verður að 

barnaverndarmáli þegar ákvörðun er tekin um könnun máls í kjölfar tilkynningarinnar 

(Steinunn Bergmann, 2011). 

Eins og áður kom fram er einungis lítill hluti barna sem er tilkynntur  til 

barnaverndarnefnda miðað við þann fjölda sem verður fyrir heimilisofbeldi á ári hverju. 
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Ástæðurnar geta verið margþættar afhverju ofbeldi er ekki alltaf tilkynnt og þá 

sérstaklega hvað varðar börn. 

 

Hræðsla: Mörg börn eru hrædd við að tilkynna ofbeldi. Stundum vita 

fjölskyldumeðlimir af ofbeldinu en þora ekki að tilkynna það vegna þess að það er háð 

einhverjum valdamiklum, eins og foreldri, lögregluþjóni, yfirmanni eða einhverjum 

samfélagslegum stjórnanda sem er líklegur til að meiða þau aftur. 

Fordómar: Börn eru oft hrædd við það að ef aðrir vita af ofbeldinu geti þeim verið kennt 

um það eða þau verið sniðgengin.  

„Eðlilegt“:  Stundum er ofbeldi séð sem „eðlileg“ leið til að takast á við hlutina, t.d. 

þegar fólk notar ofbeldi sem refsingu. 

Ekki tilkynnt: Stundum treysta börn og fullorðnir ekki stjórnvöldum eða eru ekki til 

staðar þegar ofbeldið á sér stað. 

Ekki skráð: Þrátt fyrir að ofbeldi sé tilkynnt er það oft ekki skráð og því veit enginn 

hversu mikið skal taka mark á vandamálinu. Slík atvik eiga oftar við á stöðum eins og í 

fangelsi eða á öðrum refsistofnunum (Elizabeth Kwast og Sophie Laws, 2006).  

Vert er að hafa í huga að hverjum manni er skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart 

verði hann var við að barn sæti einhvers konar ofbeldi eða illri meðferð og er réttast að 

hafa samband við barnaverndaryfirvöld sem fyrst og tilkynna um málið. Hægt er að hafa 

samband við barnaverndarnefnd eða starfsmann hennar í viðkomandi sveitarfélagi 

(Barnaverndarlög, 2002). Heimilisofbeldi er oftast tilkynnt til lögreglu. Mikilvægt er að 

starfsmaður barnaverndarnefndar sé í fylgd ef einstaklingar undir 18 ára aldri eru á 

staðnum til að tryggja að öryggi barnanna. Barnaverndarstofa vill koma á samstarfi 

lögreglu og barnaverndarnefnda á landinu með því að hafa sérhæfðan starfsmann á 

bakvakt og myndi hann fylgja lögreglu á vettvang í hvert skipti sem heimilisofbeldi 

væri tilkynnt og börn væru á staðnum. Hlutverk starfsmannsins væri því að huga að 

barninu og veita því öryggi, tryggð og áfallahjálp. Í skýrslu Ríkislögreglustjóra og 

Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá árunum  2006-2007, kemur fram að aðeins í 1 

% tilvika þegar kallað var til lögreglunnar vegna ofbeldisatvika var barnaverndarnefnd 

með í för. Samt sem áður voru brotaþolar í 8,9 % tilvika undir 18 ára aldri (Unicef, 

2011). Þegar barnaverndarnefnd fer í fylgd með lögreglu þarf hún að kanna hvort barnið 

eða unglingurinn sé öruggur í umhverfi sínu. Barnaverndarnefndir hafa ýmsar heimildir 
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sem lúta að neyðarráðstöfunum og geta án vitundar og samþykkis foreldra gert vissar 

varúðarráðstafanir til að tryggja öryggi og hagsmuni barnsins(verndum þau, 2006).  

Nokkuð ljóst er að auka þarf tíðni rannsókna á umfangi heimilisofbeldis. Mikilvægt 

er að heilbrigðiskerfin, félagsleg þjónusta, menntakerfi og réttarkerfi vinni saman og að 

tekið sé heildrænt á málefnum barna. Með þessum niðurstöðum er hægt að sjá að 

vanræksla er algengasta birtingarform ofbeldis ef tekið er mið af samanburði 

tölfræðinnar hér fyrir ofan. Gera má ráð fyrir því að mun fleiri börn séu beitt ofbeldi en 

fjöldi tilkynninga gefur til kynna en ástæða þess getur stafað af því að erfitt er að eiga 

hlut að máli þegar kemur að friðhelgi einkalífsins. Friðhelgi einkalífsins er ástæða þess 

að heimilisofbeldi hefur svo lengi verið hálfgert felumál en hún felur í sér rétt manna til 

að njóta friðar um einkahagi og lífshætti ásamt því að ráða yfir sínu eigin lífi og líkama 

(Jónína Einarsdóttir o.fl., 2004).Vert er þó að minna á það að ofbeldi nær ekki til 

friðhelgi einkalífsins og er það ábyrgð samfélagsins að koma í veg fyrir það. 

Staðreyndin er þó sú að í flestum tilfellum eru það foreldrar sem beita börn sín ofbeldi 

en ekki ókunnugir og eiga mæður oftar í hlut en feður. Miklu sjaldnar er tilkynnt þegar 

konur eru gerendur í ofbeldismálum frekar en karlmenn og eiga konur það yfirleitt 

sameiginlegt að vera einstæðar, áfengissjúkar eða eiga við geðræn vandamál að stríða. 

Þegar tilkynningar um heimilisofbeldi berast til lögreglu er starfsfólk barnaverndar ekki 

kallað til nógu oft. Það verður að vera greið boðleið milli barnaverndar og 

lögreglu(Unicef, 2011). 

5 Ábyrgð ríkisstjórnar og samfélags  

Á síðastliðnum árum hefur athygli fagfólks í auknum mæli beinst að börnum sem verða 

fyrir ofbeldi, líkamlegu eða kynferðislegu. Viðbrögð og verkferlar hafa þróast og 

fræðsla og þjálfun verið í boði fyrir fagfólk. Þrátt fyrir það verða þúsundir barna á 

hverju ári fyrir kynferðislegu ofbeldi, heimilisofbeldi og öðru ofbeldi. Hér á landi er 

umfang ofbeldis mun meira en margir halda og hefur tilkynningum til 

barnaverndarnefnda fjölgað mikið síðastliðin ár. Talið er að yfirvöld vinni ekki 

markvisst á vandanum með reglubundnum rannsóknum og markvissri greiningu heldur 

er einungis haldið utan um fjölda þeirra tilkynninga sem berast til barnaverndarnefnda. 

Ástæðan kann að vera að enginn opinber aðili hefur það hlutverk að berjast gegn ofbeldi 
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á börnum og eru engir ákveðnir aðilar sem bera ábyrgð á forvörnum í þessum 

málaflokki, (Unicef, 2011).  

í Samningi sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992, kemur orðrétt fram í 
3.málsgrein:  

Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á 

vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir gera 

ráðstafanir sem varða börn. 

Einnig kemur fram í 3. málsgrein: 

Með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða lögráðamanna, eða annarra sem 

bera ábyrgð að lögum á börnum, skuldbinda aðildarríki sig til að tryggja börnum þá 

vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst, og skulu þau í því skyni gera allar 

nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu. 

The violence study, er skýrsla sem er byggð á hugmyndum barna og unglinga um allan 

heim varðandi ofbeldi gegn börnum. Skýrslan er byggð á þeirri hugmynd að hjálpa 

Sameinuðu þjóðunum, ríkisstjórnum, samfélögum, foreldrum, börnum, unglingum og 

stofnunum um allan heim að skilja betur hvað felst í ofbeldi og hvernig hægt sé að 

fyrirbyggja það. Tekið er sérstaklega fram að ríkisstjórnirnar þurfi að stíga fram og 

koma í veg fyrir það að börn og unglingar séu beitt ofbeldi, einnig hvernig best sé að 

hjálpa þeim sem verða fyrir ofbeldi og hvernig þau geta varið sig gegn ofbeldinu. Í 

skýrslunni kemur fram að ríkisstjórnirnar eigi að taka meginábyrgðina á því að stuðlað 

sé  að réttindum barna um vernd, aðgang að almennri heilbrigðisþjónustu, menntun og 

annars konar þjónustu. Ríkisstjórnirnar eiga einnig að veita börnunum umhyggjusamt 

og öruggt umhverfi og sjá um það að ef einhver beitir börnum og unglingum ofbeldi 

skal þeim sama vera refsað (Elizabeth Kwast og Sophie Laws, 2006).  

Hér á eftir ætlum við að fara nánar í skýrslu, the violence study og bera saman við 

nýjustu skýrslu Guðbjartar Hannessonar velferðarráðherra þar sem hann hefur sett 

saman tillögur að aðgerðum til að sporna við ofbeldi á heimilum og kynferðislegu 

ofbeldi gegn börnum hér á landi, sem munu snúa jafnt að forvörnum og viðbrögðum við 



  

30 

 

afleiðingum ofbeldis. Við ætlum að skoða helstu meginmarkmið skýrslanna og bera svo 

saman niðurstöðurnar að lokum. 

The violence study, tekur skýrt fram að það þurfi að vinna að markvissum aðgerðum 

til að draga úr ofbeldi gegn börnum bæði heima fyrir og á öðrum vettvangi. Börn eru 

síður líkleg til að vera beitt ofbeldi ef þeir fullorðnu vita hvernig þeir eiga að vera góðir 

foreldrar, hvernig þeir eiga að tengjast sterkum tilfinningaböndum og hafa upplýsingar 

um hvernig eigi að refsa án þess að nota ofbeldi. Fyrst og fremst þarf þó að fá allar 

ríkisstjórnir í heiminum til að vinna saman þar sem ekki eru allar ríkisstjórnir sem taka 

virkan þátt í hugmynd skýrslunnar. Meðan ríkisstjórnirnar taka ekki virkan þátt er 

aðeins verið að hjálpa litlum hópi barna gegn ofbeldi. The violence study, hefur fundið 

út tólf meginmarkmið hvernig ríkisstjórnirnar geta unnið betur gegn ofbeldi á börnum 

og unglingum. 

1. Ríkisstjórnirnar geta tekið virkari þátt í baráttunni gegn ofbeldi á börnum.  Með þessu er 

átt við að ríkisstjórnirnar stuðli að því að allir vinni saman að því að stöðva ofbeldi gegn 

börnum bæði einstaklingar og fagaðilar. Allar ríkisstjórnir ættu að hafa nokkuð ljósa 

áætlun um fyrirbyggjandi aðgerðir hvernig stöðva skal ofbeldi gegn börnum. 

2. Ríkisstjórnirnar ættu að banna allt ofbeldi gegn börnum.  Allt ofbeldi gegn börnum ætti 

aldrei að vera leyfilegt hvort sem um ofbeldi í refsingarskyni eða þjóðfélagslega hefð er 

að ræða. 

3. Ríkisstjórnirnar ættu að vinna meira markvisst að því að ofbeldi sé beitt gegn börnum.  

Ríkisstjórnirnar ættu að huga betur að þeim aðgerðum sem fyrirbyggja ofbeldi gegn 

börnum áður en ofbeldið á sér stað, ekki eftir að það hefur átt sér stað. 

4. Ríkisstjórnirnar ættu að gefa augljós skilaboð til almennings um að ofbeldi gegn 

börnum er aldrei í lagi. Mikilvægt er að þeir sem stjórna samfélaginu gefi út augljós 

skilaboð um að ofbeldi gegn börnum er aldrei í lagi. Ríkisstjórnirnar ættu að stuðla að 

því að allir viti hvernig leysa skal vandamál án ofbeldis og hvernig skal vernda börn 

gegn ofbeldi þegar það á sér stað. 

5. Fólk sem vinnur með börnum ætti að læra hvernig hægt sé að stöðva allt ofbeldi gegn 

börnum.  Allir sem vinna með börnum ættu að læra um réttindi barna til að koma í veg 

fyrir ofbeldi gegn börnum. Það ættu að vera til bæklingar fyrir alla sem vinna með 
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börnum  svo þau átti sig á því að ofbeldi er aldrei í lagi. Það ætti að vera hluti af 

vinnunni þeirra að fá vitneskju um ofbeldi gegn börnum og fara reglulega á námskeið. 

6. Ríkisstjórnirnar ættu að veita meiri stuðning og hjálp til þeirra sem hafa orðið 

fórnarlömb ofbeldis.  Ríkisstjórnirnar ættu að finna betri og fleiri leiðir til að hjálpa 

þeim börnum sem hafa orðið fórnarlömb ofbeldis. Kennarar, hjúkrunarfræðingar og 

félagsráðgjafar ættu að geta veitt slíkum börnum meiri hjálp, sérstaklega í 

neyðartilvikum. 

7. Börn ættu að geta tjáð sig um sín sjónarhorn.  Allar ríkisstjórnir ættu að hlusta á raddir 

barnanna og bera virðingu fyrir þeirra sjónarhorni þegar við hugum að leiðum til að 

koma í veg fyrir ofbeldi og hvernig skal takast á við þær afleiðingar hafi börn lent í 

ofbeldi. Börn gegna mikilvægu hlutverki og eiga þau rétt á því að vera þátttakendur. 

8. Ríkisstjórnir ættu að gera auðveldara fyrir alla að tilkynna ofbeldi gegn börnum.  Bæði 

börn og fullorðnir ættu að vita hvernig þau geta tilkynnt ofbeldi og það að tilkynna 

ofbeldi sé virkilega að hjálpa barninu. Þeir sem tilkynna ættu að finna fyrir öryggi og að 

þeim verði ekki refsað fyrir að tilkynna ofbeldið. 

9. Ríkisstjórnirnar ættu að vera vissar um að hver sem beitir ofbeldi gegn börnum hljóti 

refsingu.  Fólk ætti að vera meðvitað um þau lög sem gilda í því samfélagi sem það lifir 

í og að þessum lögum verði beitt í refsingarskyni ef einhver beitir ofbeldi gegn börnum. 

10. Ríkisstjórnirnar ættu að skilgreina betur mismunandi leiðir ofbeldis gegn strákum og 

stelpum.  Hættan að verða fyrir hvers konar ofbeldi er mismunandi eftir kynjum. 

Ríkisstjórnirnar ættu að láta alla vita hver mannréttindin eru fyrir bæði stráka og stelpur.  

11. Ríkisstjórnirnar ættu að safna upplýsingum og rannsaka betur ofbeldi gegn börnum.  

Allar upplýsingar eru mikilvægar til að átta sig á því hvert raunverulegt umfang ofbeldis 

er, þannig getum við frekar fundið góðar lausnir til að koma í veg fyrir ofbeldi eða 

hvernig skal bregðast við. 

12. Ríkisstjórnirnar ættu að vera vissar um að taka virkan þátt þegar þær skrifa undir    

alþjóðlegan samning um að stoppa allt ofbeldi gegn börnum.   Mikilvægt er að fylgja 

eftir þessum meginmarkmiðum sem við höfum sett okkur hér fyrir ofan til að ná að 

stöðva ofbeldi sem fyrst. 

Þótt foreldrar beri meginábyrgð á uppeldi barna sinna ættu ríkisstjórnirnar sem og aðrar 

stofnanir að veita foreldrum stuðning sem uppalendur barnanna. Ríkisstjórnirnar eiga að 
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vera vissar um að börnin séu við góða heilsu og njóti menntunar. Ríkisstjórnirnar ættu 

einnig að sjá um það að hjálpa til við að skaffa foreldrunum vinnu svo þeir hafi nægan 

pening til þess að sjá um fjölskylduna. Foreldrar eiga líka skilið að fá aðstoð, stuðning 

og upplýsingar um hvernig þau geti hjálpað börnunum sínum til að þroskast frá 

barnsaldri til fullorðinsára. Það ættu að vera reglulegar heimsóknir eða innlit frá 

læknum eða öðru starfsfólki heilbrigðiseftirlitsins sérstaklega eftir að nýfætt barn hefur 

komið inn í fjölskyldu. Ríkisstjórnirnar ættu að stuðla að því að gefa aukna aðstoð til 

þeirra fjölskyldna sem eiga við fleiri vandamál að stríða, t.d. fyrir einstæðar mæður eða 

feður, fjölskyldur frá öðrum löndum eða þar sem börn hafa sérþarfir. Ríkisstjórnir eiga 

að vera vissar um að fjölskyldur fái nægan stuðning, ráð og upplýsingar um hvernig 

hægt sé að koma í veg fyrir að ofbeldi þrífist innan veggja heimilanna. Foreldrar ættu að 

fá ráð um hvernig ala skuli upp börnin svo þau nái að þroskast sem sjálfstæðir og sterkir 

einstaklingar (Elizabeth Kwast og Sophie Laws, 2006). 

Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra hefur lagt fram skýrslu til Alþingis með 

tillögum til að sporna við aðgerðum vegna ofbeldis. Úrræðin í aðgerðinni miða fyrst og 

fremst að þeim fullorðna sem beitir barnið ofbeldi og ber hinum sama að taka 

afleiðingum gjörða sinna. Fjögur meginmarkmið eru sett fram í aðgerðinni. 

Markmiðin eru: 

1.   Auka skal fyrirbyggjandi aðgerðir sem stuðla að opinni umræðu um ofbeldi gegn 

börnum og viðhorfsbreytingum í þjóðfélaginu.  

Markmiðið er að koma í veg fyrir að börn verði fyrir kynferðislegu eða annars konar 

ofbeldi á heimilum sínum. Með því að reyna að vinna markvisst gegn ofbeldi er hægt að 

notast við fyrirbyggjandi aðgerðir sem beinast að fullorðnum, þjóðfélaginu og 

ákveðnum áhættuhópum. Umdeilt hefur verið meðal fagfólks um fyrirbyggjandi 

aðgerðir sem snúa beint að barninu sjálfu vegna þeirrar hættu að barnið fái ranga 

hugmynd um eigin ábyrgð varðandi ofbeldi og að börn geti alið með sér hræðslu 

gagnvart fullorðnum. 

Hér á eftir koma fyrirbyggjandi aðgerðir sem snúa fyrst og fremst að foreldrum/ 

forráðamönnum barna. 

- Stuðningur við foreldra ungbarna og smábarna með svefnvanda og óværð.   
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Mikill grátur og svefnleysi barna á fyrstu sex mánuðunum getur verið undanfari ofbeldis 

og hegðunarraskana seinna meir. Æskilegt væri að efla upplýsingagjöf 

heilsugæslustöðva um svefn og svefnleysi til að koma til móts við þarfir foreldra 

ungbarna við slíkar aðstæður. Aðgerðin yrði þá framkvæmd þannig að búnir væru til 

upplýsingabæklingar um svefnvanda barna sem væru þá aðgengilegir foreldrum og yrðu 

þeir þá aðgengilegir bæði á íslensku og öðrum tungumálum.  

- Foreldrafærniþjálfun. 

Hægt væri að bjóða foreldrum/forráðamönnum barna með hegðunarerfiðleika 

skipulagða meðferð og ráðgjöf sem byggir á félagsmótunarkenningum. Aðgerðin er 

framkvæmd þannig að haldin yrði ráðstefna eða kynningarfundir  á aðgerðum til að 

vinna með börn sem eiga við hegðunarvandkvæði að stríða og myndu sveitarfélög 

landsins sjá um það að hvetja foreldra þessara barna til að mæta. 

- Foreldrafræðsla/námskeið. 

Gera þarf öllum foreldrum/forráðamönnum á Íslandi grein fyrir afleiðingum ofbeldis. 

Aðgerðin yrði framkvæmd þannig að gerður yrði upplýsingabæklingur bæði á íslensku 

og erlendum tungumálum um afleiðingar ofbeldis gegn börnum. Bæklingnum yrði síðan 

dreift sem víðast og hann kynntur á opinberum vettvangi. 

- Verðandi foreldrar. 

Hægt væri að auka færni þeirra barna í grunn-og framhaldsskólum með því að tengja 

verklegri og bóklegri fræðslu um þroska barna í námsskrá skólanna. Þannig eflum við 

foreldrafærni barnanna. Framkvæmdin yrði þá þannig að gefið væri út fræðsluefni fyrir 

grunn- og framhaldsskóla með það að markmiði að auka fræðslu varðandi vöxt og 

þroska barna og umönnun þeirra. 

2. Styrkja starfsfólk stofnana í því að sjá einkenni ofbeldis hjá börnum og koma þeim til   

aðstoðar. 

Markmiðið er að auka þekkingu starfsfólks sem starfar með börnum og unglingum og 

auka samstarf  þeirra. Mikilvægt er að fagaðilar stofnana eins og leik- og grunnskóla, 

heilsugæslu og barnaverndar hafi þekkingu á einkennum ofbeldis og afleiðingum þess. 

Fagfólk á viðkomandi stofnunum þarf að hafa þekkingu á verklagi þegar slík mál koma 

upp. 
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Hér á eftir koma aðgerðir sem miða að því að auka færni starfsfólks til að greina 

hugsanlegt ofbeldi gegn barni og koma því til aðstoðar.  

- Ráðning starfsfólks 

Huga skal að því þegar ráðið er inn nýtt starfsfólk að það skili inn sakarvottorði, 

sérstaklega er varðar kynferðisbrot. 

- Viðbrögð vegna ofbeldis gegn börnum 

Til er að börn verði fyrir ofbeldi inni á stofnunum eða öðrum sambýlum og því þurfa 

leiðbeinendur verkeferla/handbók fyrir þessa aðila um hvernig bregðast skuli við þegar 

grunsemdir vakna um að barn hafi verið beitt ofbeldi, hvort heldur er innan stofnunar 

eða utan. 

- Tilynningarskylda samkvæmt barnaverndarlögum 

Samkvæmt tilkynningarskyldunni þarf að tilkynna ofbeldi ef grunur leikur á því. Það 

þarf að kynna bæði fyrir almenningi og þeim sem hafa afskipti af börnum vegna stöðu 

sinnar og starfa. Hægt væri að gera það með kynningarbæklingum sem dreift yrði.  

- Læknisrannsóknir á börnum 

Sameiginlegt verklag, gátlistar og leiðbeinandi reglur um á hvern hátt skuli framkvæma 

læknisrannsóknir á börnum sem hugsanlega hafa orðið fyrir ofbeldi gætu því verið 

nytsamleg verkfæri fyrir heilbrigðisstarfsfólk um allt land. Framkvæmdin yrði þá 

þannig að gerð yrði handbók fyrir heilbrigðisstarfsfólk með gátlista og leiðbeinandi 

verklagi um framkvæmd læknisrannsókna á börnum sem hugsanlega hafa orðið fyrir 

ofbeldi. 

- Menntun fagstétta 

Aukin fagleg færni þeirra sem að vinna með börnum og fjölskyldum er veigamikill liður 

í forvörnum gegn ofbeldi. Með því er hægt að auka þekkingu á andlegu, líkamlegu, 

kynferðislegu ofbeldi og vanrækslu, auk þjálfunar í samtalstækni. 

- Árlegur fræðsludagur 



  

35 

 

Hægt væri að halda árlegan fræðsludag með aðilum er í starfi sínu koma að umönnun og 

fræðslu barna. Þar myndu koma fram orsakir og afleiðingar ofbeldis gegn börnum auk 

forvarnafræðslu með það að markmiði að auka þekkingu og færni aðila. 

- Rannsóknir á ofbeldi gegn börnum 

Auka þarf rannsóknir barna á landsvísu um andlegt og líkamlegt ofbeldi og 

kynferðisbrot gegn börnum. Áhættuþættir og afleiðingar verða meginviðfangsefni 

rannsóknarinnar og verður kannaður árangur þeirra úrræða sem í boði eru fyrir þennan 

hóp barna. Frekari úrræði verða þróuð eftir atvikum. 

3.   Tryggja skal börnum sem eru þolendur ofbeldis á heimili eða kynferðislegs ofbeldis 

viðeigandi aðstoð. 

Markmiðið er að veita þeim börnum einstaklingsmiðaða meðferð sem orðið hafa fyrir 

ofbeldi á heimili eða kynferðislegu ofbeldi. Hér á eftir koma aðgerðir sem snúa að 

börnum sem orðið hafa fyrir ofbeldi af slíku tagi. 

- Eftirlit með málsmeðferð barnaverndarmála 

Undanfarin ár hefur aukinn fjöldi tilkynninga til barnaverndarnefndar vegna ofbeldis 

gegn börnum hér á landi farið vaxandi. Ekki hefur verið kannað hvort breytingar hafi 

orðið á  umfangi og eðli þeirra mála sem eru til vinnlu hjá barnaverndaryfirvöldum og 

ekki liggja heldur fyrir upplýsingar um það hvernig sveitarfélög landsins hafi brugðist 

við fjölgun barnaverndartilkynninga. Þykir því ástæða til að kanna umfang 

barnaverndarmála hér á landi og skal það metið hvort þurfi að setja upp viðmið um það 

hversu mörg barnaverndarmál starfsmenn eru með til vinnslu hjá sér hverju sinni. Það 

þarf að setja upp eftirlitsskyldu hjá barnverndarstofu með starfsmönnum 

barnaverndarnefnda. 

- Skýrslutökur af börnum 

Taka skal skýrslur af börnum vegna ætlaðra kynferðisbrota og hvernig framkvæmd 

skýrslunnar skal hagað. Það þarf að huga skýrt að því hvar skýrslutakan skal fara fram 

og hver eigi að framkvæma hana. 

- Meðferð fyrir börn 
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Meðferð fyrir börn sem orðið hafa fyrir andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi 

krefst einstaklingsmiðaðrar nálgunar og meta þarf í hverju einstöku tilfelli hver þörf 

barnsins er. Efla skal starfsemi meðferðarheimila bæði með kynningu á þjónustu og 

finna leiðir til að koma betur á móts við þau börn sem hafa orðið fyrir hvers konar 

ofbeldi. 

- Lögreglurannsókn á ofbeldi gegn börnum 

Mikilvægt er í kynferðisbrotamálum að meðferð hefjist ekki hjá sérfræðingum fyrr en 

lögregla hefur lokið skýrslutöku. Hafi barn sótt meðferð áður en mál er tekið til 

rannsóknar gæti það haft skaðleg áhrif á meðferð máls í refsivörslukerfinu og gæti 

jafnvel haft áhrif á framburð barns fyrir dómi eða könnunarviðtali. 

4.  Rjúfa skal vítahring ofbeldis með því að styrkja meðferðarúrræði fyrir gerendur. 

Markmiðið er að veita þeim gerendum sem beitt hafa börn ofbeldi kost á meðferð í þeim 

tilgangi að rjúfa ofbeldismynstrið. 

- Meðferðarúrræði fyrir unga gerendur 

Börn sem beita önnur börn andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi eiga rétt á 

aðstoð og meðferð samkvæmt barnaverndarlögum og á sama hátt og önnur börn sem 

eiga við vandamál eða veikindi að stríða. Í forvarnarskyni er mikilvægt að veita þessum 

hópi barna meðferð því líkur eru á því að þau muni beita ofbeldi síðar á lífsleiðinni. Hér 

á landi er hægt að veita þessum hópi sérfræðiþjónustu en skortur er á 

meðferðarúrræðum fyrir þennan hóp. Það þarf að setja á laggirnar fagteymi sérfræðinga 

sem sérhæfir sig í meðferð ungra gerenda sem hafa beitt önnur börn hvers konar ofbeldi. 

- Meðferð í afplánun 

Það þarf að setja af stað meðferð fyrir þá sem hafa brotið gegn börnum í þeim tilgangi 

að sporna gegn því að ofbeldið endurtaki sig. Meðferðin getur átt sér stað meðan 

afplánun refsingarinnar stendur yfir og getur einnig verið hluti af refsingunni. Þá 

einstaklinga sem brotið hafa gegn börnum virðast skorta siðferðislega vitund gagnvart 

börnum og eiga yfirleitt við alvarlega persónuleikaröskun eða geðröskun að stríða 

(Velferðarráðuneytið, 2006). 
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Þegar við skoðum skýrslurnar til samanburðar getum við verið nokkuð sammála um að 

það þurfi mun fleiri rannsóknir á raunverulegu umfangi heimilisofbeldis og til að hægt 

sé að sporna gegn ofbeldi og auka forvarnir þarf að safna fleiri upplýsingum. Hér á landi 

leggjum við mikla áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir gegn ofbeldi, auka þekkingu 

starfsfólks, finna viðeigandi meðferðir fyrir þau börn sem hafa lent í ofbeldi og 

meðferðarúrræði fyrir gerendur. Meginmarkmið the violence study er að taka það skýrt 

fram að ofbeldi sé ekki í lagi og að allt ofbeldi ætti að vera bannað þar sem bæði 

einstaklingar og fagaðilar séu meðvitaðir um afleiðingarnar. Einnig leggja þeir mikla 

áherslu á meðferðarúrræði fyrir fórnarlömb ofbeldis en taka ekki fyrir meðferðarúrræði 

fyrir gerendur. Í skýrslu violence study taka þeir skýrt fram að það þurfi að auðvelda 

fyrir þeim sem tilkynna ofbeldi og miðað við fjölda tilkynninga hér á landi og þann 

fjölda sem tilkynnir ekki er nauðsynlegt að huga að því markmiði sem skýrslan tekur 

fyrir. Samkvæmt tilkynningarskyldunni þarf að tilkynna ofbeldi ef grunur leikur á og 

því þarf að kynna bæði fyrir börnum og fullorðnum hvernig best sé að tilkynna ofbeldi 

án þess að líða fyrir samviskubiti eða annarri vanlíðan vegna þess. Einnig var athugavert 

að sjá í skýrslu the violence study þar sem þau telja mikilvægt að fá sjónarhorn 

barnanna og hvað þeim finnst að ætti að gera til að koma í veg fyrir ofbeldi og eftir að 

þau hafa verið beitt ofbeldinu. Velferðarráðherra vill hins vegar ekki snúa að barninu 

þegar kemur að fyrirbyggjandi aðgerðum vegna þeirrar hættu að barnið fái ranga 

hugmynd af eigin ábyrgð varðandi ofbeldi og að börn geti alið með sér hræðslu 

gagnvart fullorðnum.  

Ef við lítum í nýjustu skýrslu Unicef um þær aðgerðir sem þarf að efla hér á landi til að 

vinna að umfangi heimilisofbeldis telja þau að það þurfi að auka fræðslu og 

færniþjálfun til tilvonandi foreldra. Það þarf að gera foreldrafærniþjálfun öllum 

aðgengilega og byggja á þeirri reynslu. Auk þess þurfa opinberir aðilar að vinna 

markvisst gegn ofbeldi og efla meðferðir fyrir gerendur um allt land. Einnig þarf að taka 

skýrt fram hverjir beri ábyrgðina á forvörnum og fjármagn verður að vera tryggt 

(Unicef,2011).  
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið farið yfir uppeldislega stöðu barna í íslensku samfélagi frá 

aldamótunum 1900 til nútímans. Nokkuð ljóst er að saga barna hér á landi og viðhorf 

okkar til uppeldis barna og refsinga hafa breyst í tímans rás. Áður fyrr þóttu það 

viðunandi uppeldisaðferðir að beita börn ofbeldi en í dag er það bannað samkvæmt 

lögum. Sorgleg er þó sú staðreynd að mörg börn eru enn beitt ofbeldi þrátt fyrir aukin 

réttindi barna og auknar kröfur foreldra til vænlegri uppeldisskilyrða. Samfélagið gegnir 

því mikilvæga hlutverki að fyrirbyggja aðgerðir gegn ofbeldi á börnum og hafa ýmis 

meðferðarúrræði fyrir unga foreldra og verðandi foreldra verið sett af stað til að efla 

foreldrahæfni. Þótt stofnanir samfélagsins hugi að því að reyna að efla forvarnir gegn 

ofbeldi og vanrækslu er mjög mikilvægt að allir einstaklingar samfélagsins séu á 

varðbergi og skimi eftir áhættuþáttum.  

Í þessari ritgerð var farið yfir fjórar birtingarmyndir ofbeldis, líkamlegt, andlegt og 

kynferðislegt ofbeldi auk vanrækslu. Einnig var farið yfir helstu áhættuþætti og einkenni 

þeirra barna sem beitt hafa verið ofbeldi og afleiðingar þess. Ástæður þess afhverju 

foreldrar beita börn sín ofbeldi geta verið margþættar og tengjast bæði innri og ytri 

áhættuþáttum. Þegar börn eru beitt ofbeldi geta ástæðurnar verið bæði af félagslegum 

toga eða af ákveðinni eigingirni foreldranna. Þeir foreldrar sem búa við bágar 

félagslegar aðstæður eru mun líklegri til að beita börn sín ofbeldi en aðrir þrátt fyrir að 

ofbeldi eigi sér bæði stað meðal fátækra og ríkra, vel menntaðra og ómenntaðra. Einnig 

eru mæður líklegri en feður til að beita börn sín ofbeldi en ástæða þess gæti verið að 

mæður verja að jafnaði meiri tíma með börnunum sínum heldur en feður. Kynferðislegt 

ofbeldi gegn börnum er eitt alvarlegasta ofbeldi þar sem brotið er gegn barni og eru það 

yfirleitt þeir sem standa þeim næst sem brjóta á þeim. Þeir gerendur sem brjóta 

kynferðislega gegn börnum geta bæði verið haldnir barnahneigð eða þá að um eitt 

tilfelli sé að ræða. Hvort sem um er talað eru bæði brotin grafalvarleg. Þegar brotið er 

gegn börnum getur það haft skelfilegar afleiðingar í för með sér sem sumir eru alla ævi 

að glíma við. Afleiðingarnar geta byrjað með yfirvofandi kvíða sem getur jafnvel leitt til 

þunglyndis og enn verra til sjálfsmorðs. Því er mikilvægt að samfélagið í heild sé 

meðvitað um einkenni þeirra barna sem beitt hafa verið ofbeldi svo hægt sé að grípa til 

markvissra aðgerða sem fyrst.  
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Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi er verulega vanskráð og má telja að aðeins 

fámennur hópur barna sé tilkynntur miðað við þann fjölda sem er í raun beittur ofbeldi. 

Þegar farið var yfir tölfræðina koma í ljós að vanræksla er algengasta form ofbeldis sem 

er tilkynnt og koma flestar tilkynningar frá lögreglu. Mikilvægt er að lögregla og 

starfsmenn barnaverndarnefndar komi á samstarfi þegar barn er beitt ofbeldi inni á 

heimili sínu. Auk þess þarf að auka tíðni rannsókna á umfangi heimilisofbeldis og að öll 

félagsleg þjónusta, heilbrigðiskerfin, menntakerfin og réttarkerfin vinni heildrænt á 

málefnum barna.  Almenningi ber skylda til að tilkynna ofbeldi þó ekki nema grunur 

leiki á og eru allar stofnanir barnaverndarnefndar bundnar fyllsta trúnaði. Friðhelgi 

einkalífsins nær ekki til ofbeldis og er nokkuð ljóst að það þurfi að gera almenningi 

grein fyrir því miðað við þann fjölda barna sem ekki er tilkynnt um. Við berum öll 

ábyrgð á því að börn búi ekki við óviðunandi heimilisaðstæður og er nauðsynlegt að 

kenna börnunum réttindi þeirra finnist þeim heimilsaðstæður sínar ekki í lagi. Börn eiga 

að geta leitað sjálf til starfsmanna nefndanna og fengið þá til að kanna aðstæður. Rétt er 

að tilkynna börnunum það að þau ættu alltaf að njóta vafans og að börn sem búa við 

heimilisofbeldi eru alltaf fórnarlömb.  

   Í lok þessar ritgerðar var farið yfir aðgerðaráætlanir the Violence study og 

Guðbjartar Hannessonar velferðaráðherra Íslands. Báðar aðgerðaráætlanirnar hafa það 

að markmiði að berjast gegn ofbeldi á börnum og vinna markvisst gegn almennum 

úrræðum handa börnum sem beitt eru og hafa verið beitt ofbeldi. Unicef tekur fram í 

nýjustu skýrslu sinni að hér á landi þurfi að auka forvarnir og fræðslu til tilvonandi 

foreldra en það er eitt helsta markmið íslenskra stjórnvalda og eru þegar nokkrar 

stofnanir á Íslandi með foreldrafærninámskeið, sem má teljast jákvæð þróun í rétta átt. 

Báðar aðgerðaráætlanirnar eru unnar af sérfræðingum til að vinna að meðferðarúrræði 

fyrir þolendur ofbeldis en meðferðarúrræðum fyrir gerendur er ábótavant. Unicef vill 

efla meðferðir fyrir gerendur um allt land með því að hjálpa veikum einstaklingum sem 

hafa beitt eða beita börn hvers konar ofbeldi. Meðferðarúrræði fyrir gerendur er stofnun 

sem veitir einstaklingunum ráð um hvernig skuli hætta slíkri hegðun. Að beita ofbeldi er 

aldrei í lagi og er það í hlutverki okkar að kenna börnum framtíðarinnar hvaða 

afleiðingar ofbeldi hefur. Þannig getum við sem uppalendur reynt að stöðva ofbeldi 

strax áður en gjörningurinn getur átt sér stað. Sum sár gróa aldrei og er betra að reyna að 
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koma í veg fyrir ofbeldi við fæðingu heldur en að þurfa að glíma við afleiðingarnar 

seinna. 

Börn koma í þennan heim án reynslu af tilverunni og þurfa að takast á við lífið í þeim 

aðstæðum sem þau búa við. Einn brautryðjenda í uppeldisfræðum, heimspekingurinn 

John Locke, sagði í kenningum sínum að börn fæðist sem óskrifað blað og það sé síðan 

í hlutverki umhverfisins og uppalandans að skrifa á þetta blað. Með þessu er Locke að 

gera mikið úr áhrif umhverfis og uppalanda og hvernig við örvum þroska barnanna. 

Börnin eru framtíðin og það er á ábyrgð okkar að móta börnin og ala þau upp í 

samfélagi þar sem þau þroskast í heilsteyptar siðferðisverur. Við þurfum að gefa skýr 

skilaboð til barnanna okkar að ofbeldi sé aldrei í lagi og gera þeim grein fyrir því að 

ofbeldi er aldrei lausn á vandamálum.  
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