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Útdráttur 

Rannsóknin fjallar kynferðisofbeldi gegn börnum innan íþrótta. Markmið rannsóknarinnar er 

að skoða hvort að handknattleiksdeildir FH og Hauka hafi undir höndum siðareglur eða 

verklagsreglur er varða forvarnir gegn kynferðisofbeldi á börnum og hvort að félögin starfi 

eftir þeim. Fjallað er um rétt barna þar sem að Bretland, Danmörk og Svíþjóð eru sérstaklega 

skoðuð með samanburð í huga. Þá er farið í gegnum ábyrgð þjálfara, þá stöðu sem blasir við 

hér á Íslandi og siðareglur skoðaðar.  

Rannsóknin var unnin með eigindlegri aðferðafræði og var gögnum ýmist safnað 

skriflega eða með viðtölum. Gagnasöfnun fór fram frá febrúar til apríl 2012. Áhersla er lögð á 

að skýra frá upplifun þeirra þjálfara sem viðtölin eru tekin við til þess að fá rétta mynd af því 

hvort að félögin vinni eftir þeim reglum sem til staðar eru hjá þeim.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þjálfarar fái ekki fræðslu um forvarnir 

gegn kynferðisofbeldi á börnum og að þeir þekki ekki til vinnubragða, siðareglna eða 

verkferla hjá félögum sínum. Auk þessa kemur fram í niðurstöðum að áhuginn fyrir því að fá 

fræðslu um málefnið ásamt því að innleiða siðareglur og verklagsreglur er mikill hjá 

þjálfurunum. Niðurstöður benda til þess að íslensk íþróttafélög séu langt á eftir 

íþróttafélögum í öðrum löndum þegar kemur að verndun barna innan íþrótta. Í lokin er gerð 

grein fyrir tillögum að siðareglum, verkferlum og fræðslu sem félögin gætu unnið eftir.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er byggð á eigindlegri rannsókn um kynferðisofbeldi gegn börnum innan íþrótta. 

Verkefnið er 12 eininga (ETSC) lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við Félagsvísindadeild 

Háskóla Íslands. Verkefnið er unnið undir leiðsögn Anni G. Haugen, lektors við 

félagsráðgjafardeild, og Páli Ólafssyni, sviðsstjóra ráðgjafar- og fræðslusviðs 

Barnaverndarstofu. Kann ég þeim bestu þakkir fyrir áhuga þeirra, hvatningu og hjálp við 

vinnu verkefnisins.  

 Viðmælendum mínum þakka ég kærlega fyrir að veita mér innsýn inn í hugarheim 

þjálfara, formönnum og aðstandendum félaganna FH og Hauka þakka ég kærlega fyrir 

hjálpsemina. Þá vil ég þakka Birgi Bjarnasyni, framkvæmdastjóra HK fyrir hans framlag.  

 Sigríði Bjarnadóttur hjá Blátt áfram þakka ég sérstaklega fyrir að vera mér hvatning og 

veita mér innblástur um vernd barna gegn kynferðisofbeldi í gegnum árin, kann ég henni 

bestu þakkir fyrir. Þá vil ég þakka Viðari Sigurjónssyni, sviðsstjóra þróunar- og fræðslusviðs 

ÍSÍ, fyrir mikla hjálpsemi og góðar samræður um málefnið. Að lokum vil ég þakka Ragnheiði 

Eggertsdóttur, íslenskufræðingi, og Sæunni Ingibjörgu Marinósdóttur, viðskiptafræðing, fyrir 

prófarkarlestur.  
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1 Inngangur 

Kynferðisofbeldi gegn börnum er því miður staðreynd í  samfélagi okkar í dag. Að sama skapi 

er íþróttaiðkun barna staðreynd og flest teljum við slíka iðkun vera af hinu góða. Þar sem 

þessir tveir þættir eru partur af samfélagi, okkar það er að segja. íþróttaiðkun og 

kynferðislegt ofbeldi, má ætla að þeir tvinnist saman. Kynferðisofbeldi gegn börnum innan 

íþróttastarfsins er því staðreynd.  

Hér á landi hefur þessari staðreynd ekki verið veitt mikil athygli og ekki hafa verið gerðar 

rannsóknir á þessu svo vitað sé. Svo virðist sem að aðeins nokkur íþróttafélög á landinu hafi 

undir höndunum virkar siða- og verklagsreglur sem koma að kynferðisofbeldi gegn börnum, 

forvörnum og verklagi. Almennt eru íþróttir taldar hafa góð áhrif á þá sem þær stunda svo 

framarlega sem að íþróttastarfið fari vel fram. Kynferðisofbeldi er einn þeirra þátta sem 

draga úr þeim góðu gildum sem íþróttirnar standa fyrir og því á það ekki að þrífast eða 

viðgangast innan starfsins. Íþróttir eiga að vera vettvangur gleði og ánægju fyrir börn þar 

sem þau fá jákvæða útrás og njóta félagsskapar með öðrum börnum. Því er mikilvægt að 

íþróttahreyfingin geri allt sem í hennar valdi stendur til að tryggja það að upplifun barna í 

íþróttum sé jákvæð og reyna að koma í veg fyrir að það sem gæti valdið þeim skaða. Til þess 

að geta gert þetta þarf íþróttahreyfingin að vera samstíga. Siðareglur, verkferlar, fræðsla og 

forvarnir eru atriði sem þurfa að vera á hreinu. Allir sem koma að starfi félaganna ættu að 

vera meðvitaðir um atriðin sem snúa að þessum reglum, hvort sem þeir eru starfsmenn, 

þjálfarar, foreldrar eða iðkendurnir sjálfir. Það á öllum að vera ljóst að ofbeldi mun ekki líðast 

innan hreyfingarinnar. En hvernig getum við sinnt þessum forvörnum og reynt að koma í veg 

fyrir að kynferðisofbeldi gegn börnum eigi sér stað í íþróttum? Hver er staðan á Íslandi 

varðandi forvarnir, verkferla og siðareglur?  

Hér verður fjallað um kynferðisofbeldi, hugtakið skilgreint, farið verður yfir réttindi barna 

og stöðunni, bæði hérlendis og erlendis, gerð skil. Þá verður skoðað hvernig forvarnarstarfi 

um kynferðisofbeldi gegn börnum er háttað í Bretlandi, Danmörku og Svíþjóð með því að 

fara yfir siðareglur, stefnur og verkferla sem til eru þar ásamt að fjalla um 

kynferðisafbrotamál sem þar hafa komið upp innan íþrótta. Ábyrgð þjálfara verður jafnframt 

tekin fyrir ásamt því að skoða hver staðan er hérlendis.  

Tvö íþróttafélög voru valin til skoðunar, handknattleiksdeild FH og handknattleiksdeild 

Hauka. Þá var rýnt í siðareglur handknattleiksdeildar HK, gögnin greind og notuð sem 
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samanburður við hin félögin. HK er það félag sem stendur hvað fremst á Íslandi hvað þessi 

mál varðar. Sett er fram tillaga að verklagsháttum á Íslandi þar sem að farið er í hvað ber að 

hafa í huga þegar siðareglur, fræðsla og stefnur eru settar saman. Eins er fjallað um það 

hvers vegna siðareglur eru mikilvægar innan íþróttafélaga. Rannsóknin er mikilvæg viðbót 

fyrir íþróttastarf á Íslandi og hefur efnið ekki verið rannsakað áður. Þá skal tekið fram að 

vegna skorts á gögnum var notast við munnlegar heimildir ásamt gögnum sem fengin voru af 

veraldarvefnum.  

 

 Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

1. Eru til siða- eða starfsreglur félaganna sem varða vernd barna gegn kynferðislegu 

ofbeldi? 

2. Er þeim fylgt eftir með fræðslu og kennslu til þjálfara íþróttafélaganna? 

3. Hverjar eru skoðanir þjálfara á mikilvægi þess að hafa vinnureglur og fylgja þeim 

eftir með fræðslu? 

 Markmið rannsóknarinnar er að skoða stöðu forvarna gegn kynferðisofbeldi á börnum 

innan íþrótta, bera hana saman við önnur lönd og benda á möguleika til að laga stöðuna. 
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2 Kynferðislegt ofbeldi í íþróttum 

„Þar sem íþróttahreyfingin er í raun þverskurður af þjóðfélaginu, [...], þá álít ég að það liggi 

ljóst fyrir að kynferðislegt ofbeldi eigi sér stað innan hennar eins og utan.  Það er 

hreyfingarinnar að vinna að forvörnum í þessum efnum og sporna gegn þessu eins og kostur 

er, eins alvarleg og þessi mál eru.“ Viðar Sigurjónsson, Sviðsstjóri þróunar- og fræðslusviðs ÍSÍ 

(Munnleg heimild, 19. mars 2012). í þessum kafla verður varpað fram staðreyndum um 

kynferðisofbeldi gegn börnum, það skilgreint og fjallað um slíkt ofbeldi innan 

íþróttahreyfingarinnar. Vitað er að kynferðisofbeldi á sér stað innan íþrótta alveg eins og á 

öðrum stöðum innan þjóðfélagsins. Spurningar eins og hvað veldur og hvað ber að varast 

vakna við umræðu þessara málefna. Gætu jafnvel aðstæður innan íþróttanna verið 

áhættuþættir hvað þetta varðar? Mikilvægt er að vera meðvitaður um hvað ber að varast og 

hvað hægt sé að gera til að fyrirbyggja kynferðisofbeldi innan íþróttafélaga.  

Kynferðisofbeldi innan íþrótta og í sjálfboðastarfi vekur upp sterkar tilfinningar á borð 

við andstyggð og örvæntingu. Ofbeldi á ekki að viðgangast en að sama skapi er mikilvægt að 

starfsemi íþróttafélaga sé ekki sýkt af tortryggni sem veikir starf sjálfboðaliða og starf þeirra. 

Helsefonden (munnleg heimild, 30. ágúst 2002). 

Vernd barna innan íþrótta er málefni sem ekki hefur verið fjallað mikið um hér á landi 

en þróun samfélagsins kallar á breytingar í þeim efnum. Samkvæmt íslenskri rannsókn frá 

árinu 2000 kemur fram að af þeim 746 einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni höfðu 122 

einstaklingar orðið fyrir kynferðisofbeldi á Íslandi. Þetta gerir 17% af heildinni en þar voru 

20% drengja sem áttu í hlut en 80% stúlkna. Hlutfallslega kemur fram að 23% stúlkna hafi 

verið misnotaðar fyrir átján ára aldur og 8% drengja. Því er kynjahlutfallið 1:3 (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2011). Til að átta sig á mikilvægi forvarna og fræðslu gegn kynferðisofbeldi gegn 

börnum í íþróttum er nauðsynlegt að skoða betur hvað felst í kynferðisofbeldi almennt 

ásamt því að skoða birtingarmynd þess innan íþrótta.  

Samkvæmt tillögu til þingsályktunar um úrbætur í málefnum barna og unglinga sem 

beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi kemur fram að  fjöldi kynferðisbrotamála gegn börnum 

hafi nær tvöfaldast á tíu ára tímabili en á sama tíma hafi sakfellingum einungis fjölgað um 

eina. Að meðaltali komu upp 123 mál á árunum 1995-1997 en 222 mál á árunum 2002-2004. 

Þó fjölgaði sakfellingum í þessum málaflokki aðeins úr 16 í 17 (Þingsskjal 62/2006-2007). 
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Skilgreining á kynferðislegu ofbeldi er eftirfarandi „kynferðislegt ofbeldi felur í sér að 

kynferðislegum athöfnum, orðum eða myndum er beitt gegn vilja þess sem fyrir ofbeldinu 

verður svo hann hlýtur skaða af.“ (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007). 

Hugtakið kynferðislegt ofbeldi á við um kynferðislega misnotkun, kynferðislega áreitni, 

kynferðislegt ofbeldi og sifjaspell. Þegar ung börn eru beitt kynferðislegu ofbeldi er augljóst 

að barnið er ekki í stakk búið til að veita samþykki á athöfninni sökum aldurs þess og þroska 

og því hefur barnið ekki skilning á því sem er að gerast. „Kynferðislegt ofbeldi miðar að því að 

lítillækka, auðmýkja, ráða yfir og skeyta ekki um vilja eða líðan þess sem fyrir því verður.“ 

(Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007). Birtingarmyndir kynferðislegs ofbeldis 

geta verið ýmiskonar, þær geta til dæmis komið fram í formi óbeinna snertinga eins og 

kynferðislegu tali, þörf fyrir að bera sig fyrir framan barn eða að gægjast á það þegar það er 

berskjaldað, sýna barninu klámefni eða að viðkomandi stundi sjálfsfróun svo að barnið sjái 

til. Þá er á hinn bóginn til kynferðislegt ofbeldi sem felur í sér beina snertingu, til dæmis 

kossa, margskyns káf hvort sem það er innan klæða eða ekki og að gerandi láti barnið snerta 

sig. Það geta verið aðilar úr öllum áttum sem beita börn kynferðislegu ofbeldi en yfirleitt 

tengist viðkomandi barninu nánum böndum (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2007).  

Börn sem stunda íþróttir eru berskjölduð fyrir andlegu- og líkamlegu ofbeldi en þau 

mál sem upp hafa komið undanfarin ár innan íþróttanna, hafa sýnt fram á að áhættan á 

kynferðisofbeldi er enn meiri. Íþróttir bjóða upp á áhættusamt umhverfi þar sem börn eru í 

umsjón aðila sem jafnvel íþróttafélögin hafa ekki miklar upplýsingar um (MacAuley, 1996).  

Alþjóðlegar tölur sýna að kynferðislegt ofbeldi gegn börnum í íþróttum er algengt,  

eitt af hverjum fimm börnum í íþróttum er misnotað af þjálfara sínum eða aðila sem hefur 

umsjón með barninu. Breski fræðimaðurinn Celia Brackenridge hóf rannsóknir á málum 

tengdum ofbeldi og áreitni í íþróttum á seinni hluta níunda áratugarins og hélt rannsóknum 

sínum áfram þar til hún hætti störfum árið 2010. Í rannsóknum hennar kemur meðal annars 

fram að á árunum 2000-2001 hafi komið upp 111 eineltismál í knattspyrnuhreyfingunni og 

um 200 mál vegna ólöglegra lyfja bæði í knattspyrnu og sundi. En þessi mál eru af sömu 

stærðargráðu og það vandamál sem kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er í dag 

(Brackenridge, e.d; Downes, 2002). 

Barni finnst þjálfari sinn mikilvæg persóna. Hann er leiðbeinandi, yfirvald og jafnvel 

foreldraímynd. Þjálfararnir hafa mikið vald. Þeir velja í liðið, ákveða æfingarnar og hafa áhrif 
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á árangur barnanna innan íþróttarinnar. Samskipti foreldra og þjálfara einkennast oft af 

virðingu en börn verða vitni að þessum samskiptum og því eiga börn oft erfitt þegar 

manneskja með þessi völd gerir eitthvað sem þeim finnst rangt (Downes, 2002). 

Spurningin er hvort hægt sé að koma í veg fyrir ofbeldi í íþróttafélögum? Svarið er nei. 

En það er hægt að gera þeim sem brjóta kynferðislega gegn börnum lífið leitt til að minnka 

líkurnar á því að brot sé framið. Til þess að þetta sé hægt er mikilvægt að allir innan félagsins 

þekki þær reglur sem settar hafa verið. Allir þurfa að vinna að sömu markmiðum og mörkin 

þurfa að vera skýr. Engin tvö mál eru eins og því þarf hafa skýrar vinnureglur. Helsefond 

(munnleg heimild, 30. ágúst 2002).  

Rannsóknir hafa sýnt að það eru ákveðnir áhættuþættir um kynferðislegt ofbeldi innan 

íþrótta en áhættuþættirnir snerta menningu og uppbyggingu félaganna. Séu þessir 

áhættuþættir til staðar hjá íþróttafélaginu eru meiri líkur á að kynferðisofbeldi þrífist innan 

raða þess. Þessi atriði þurfa félögin að hafa í huga þegar stefnur eru mótaðar: öll mál þurfa 

að vera uppi á borðum, skýrar reglur og passa upp á að réttindum iðkenda sé ávalt fylgt eftir. 

Áhættuþættirnir eru meðal annars náin persónuleg sambönd á milli iðkenda og þjálfara, 

félagið umberi kynferðisleg sambönd á milli þjálfara og iðkenda, börn á misjöfnum aldri og 

kyni deili herbergjum yfir nótt og engar formlegar aðferðir við ráðningu og vöktun starfsfólks 

svo að eitthvað sé nefnt.  Þá kemur fram að þjálfarar og starfsmenn íþróttafélaga þurfi fyrst 

og fremst að líta á iðkendur sína sem börn en ekki afreksíþróttamenn. Koma eigi fram við 

þau sem börn og umbuna þeim á öðrum forsendum en frammistöðu (Brackenridge, 2003). 

Ákveðnir staðir og ákveðnar aðstæður eru áhættusamari þegar kemur að 

kynferðisafbrotum í íþróttum. Sem dæmi má t.d. nefna aðstæður á borð við að þjálfarinn 

nuddar iðkendur, iðkandi er einn með þjálfara í bíl og að iðkandi fer inn á heimili þjálfara 

(Brackenridge, 2003).  

Það gefur því auga leið að aðstæður innan íþrótta geta verið kjörnar fyrir þá aðila sem 

kjósa að beita börn kynferðisofbeldi.  
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3 Réttur barna 

Réttindi barna innan íþrótta er málefni sem öllum innan íþróttahreyfingarinnar ætti að þykja 

mikilvægt og þarft. Íþróttir eru okkur flestum mikilvægar og skila þær börnum okkar og okkur 

sjálfum miklu. En hver er raunveruleg staða barna gagnvart mannréttindum og almennum 

réttindum innan íþrótta? Eru réttindi þeirra almennt virt? Hvað segja lög og reglur um vernd 

barna innan íþrótta.  

Umræða um réttindi barna hófst fyrir alvöru undir lok 19. aldar og hefur síðan þróast 

hratt. Ýmsir sáttmálar sem viðurkenna réttindi barna hafa litið dagsins ljós, meðal annars 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og Genfaryfirlýsingin (Hrefna 

Friðriksdóttir, 2009). Á 8. áratugnum varð ákveðinn vendipunktur í réttindum barna í 

íþróttum með tilkomu „afreksbarnsins í íþróttum“ (David, 2005). Í þessum kafla verður fjallað 

um rétt barna innan íþrótta. Skoðaðir verða lagarammar landsins ásamt Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna um rétt barna. Auk þess verður barnavernd erlendis skoðuð.  

3.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, lög og reglur 

Barnasáttmálinn er samningur sem felur í sér viðurkenningu á mannréttindum barna. Þau ríki 

sem eiga aðild að samningnum eru lagalega skyldug að tryggja að öll börn njóti sérstakrar 

verndar og umönnunar til þess að þau geti þroskast og nýtt hæfileika sína til hins ýtrasta. 

Samningurinn á gera aðildarríkjum skilt að tryggja það að börn alist upp við ást, skilning og 

hamingju. Talað er um grundvallarreglurnar fjórar þegar sáttmálinn er annars vegar, en þær 

eru innan jafnræðisreglunnar: þær segja að engu barni skuli mismunað, að hagsmuni barns 

skuli alltaf hafa að leiðarljósi og í forgangi, börn hafi rétt til lífs, afkomu og þroska og að 

virðing sé borin fyrir þeirra sjónarmiðum (Þórhildur Líndal og Flóki Guðmundsson, 2007).  

Ákvæði barnasáttmálans eru opin og því hægt að tengja hann við ýmsar aðstæður í lífi 

barns, þar á meðal íþróttaiðkun. Af þeim 42 ákvæðum sem sáttmálinn inniheldur er hægt að 

tengja 37 þeirra við íþróttaiðkun barna. Þó er hvergi að finna orðið íþróttir innan sáttmálans 

(Hrefna Friðriksdóttir, 2009; David, 2005). 

3.2 Réttur barna til verndar gegn kynferðislegu ofbeldi 

Þau ákvæði Barnasáttmálans sem snúa beint að vernd barna eru nokkur. Fyrst ber að nefna 

19. grein sem fjallar um vernd gegn ofbeldi og vanrækslu, þessi grein kveður skýrt á um að 

börn eigi rétt á vernd gegn hvers kyns ofbeldi. Þá skuli stjórnvöld sjá til þess að þau börn sem 
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hafi fengið illa meðferð skuli fá viðeigandi stuðning. Grein 34 fjallar um kynferðislegt ofbeldi, 

þar segir að vernda eigi börn „fyrir hvers kyns kynferðislegri notkun eða misnotkun í 

kynferðislegum tilgangi (Þórhildur Líndal og Flóki Guðmundsson, 2007). Grein 35 fjallar um 

brottnám, sölu og verslun með börn sem tengist augljóslega kynferðislegu ofbeldi. 

Samkvæmt grein númer 36 eiga börn rétt á vernd gegn allri misnotkun sem getur stefnt 

þeirra velferð í hættu. Þá fjallar 37. grein samningsins um frelsissviptingu, illa meðferð og 

refsingar. Þar er sagt að ekki sé leyfilegt að pynta börn eða beita þau „grimmilegri, 

ómannúðlegri eða niðurlægjandi meðferð eða refsingu“ (Þórhildur Líndal og Flóki 

Guðmundsson, 2007).  

Barnaverndarlög nr. 80/2002 hafa það að markmiði að vernda rétt barna í samræmi við 

aldur þeirra og þroska. Í lögunum er það tekið fram að foreldrum beri skylda að sýna börnum 

sínum umhyggju og sinna forsjár- og uppeldisskyldum sínum gagnvart börnunum með þeirra 

hagsmuni og þarfir í fyrsta sæti. Í lögunum er lögð áhersla á að almenningur og þeir sem 

starfa með börnum beri skyldu til þess að tilkynna til barnaverndaryfirvalda sé grunur á því 

að eitthvað athugavert sé við aðbúnað barnsins. þetta kemur fram í 16. grein 

barnaverndarlaga.  Grein 17 fjallar um þá tilkynningarskyldu sem einstaklingar með afskipti 

af börnum hafa – þá sérstaklega þeirra sem starfa með börnum. Það er því ljóst að öllum ber 

skylda til þess að tilkynna til barnaverndar liggi grunur um að brotið sé á rétti barna, þá 

sérstaklega þeir sem starfa með börnum. Þá kveður 35. grein barnaverndarlaganna á um að 

ef að barnaverndarnefnd berst ábending um að atferli einstaklings sem starfar með börnum 

sé stórlega ábótavant, skuli nefndin hefja skoðun á málinu í samræmi við grein 21 í lögunum. 

Þessa skoðun þarf að tilkynna starfsmanninum og vinnuveitenda hans, það sama skal gert 

með niðurstöður skoðunarinnar ásamt því að leggja fram tillögur að úrbótum.  

Almenn Hegningarlög númer 19/1940 fjalla um vernd kynfrelsis manna, kynferðislífs 

barna og unglinga, verndun blygðunartilfinningu, varnir gegn klámi og vændi eða að þriðji 

aðili auðgist. Sakhæfisaldur samkvæmt þessum lögum er fimmtán ára. Þeir lagarammar er 

snúa að kynferðisbrotum koma fram í greinum nr. 194-202. Í grein nr. 194 segir að  

Hver sem með ofbeldi eða hótun um ofbeldi þröngvar manni til holdlegs 

samræðis eða annarra kynferðismaka skal sæta fangelsi eigi skemur en 1 ár og 

allt að 16 árum. Til ofbeldis telst svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða 

öðrum sambærilegum hætti. 
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Greinar nr. 200-202 fjalla um kynferðisofbeldi gegn börnum. Grein nr. 200 fjallar um 

sifjaspell en refsing við slíku varðar fangelsisvist í allt að átta ár og allt að 16 árum sé 

fórnarlambið yngra en sextán ára. Fjallað er um greinar nr. 201 og 202 í kaflanum Staðan á 

Íslandi.   

3.3 Verndun barna innan íþrótta erlendis 

Þau lönd sem litið er til í þessari ritgerð hafa öll sína sögu að segja um kynferðislega 

misnotkun á börnum innan íþrótta. Málin eru misjöfn eins og þau eru mörg og sum þeirra 

hafa legið í þögn í mörg ár. Erlendis virðist vera vakning í málefnum kynferðisafbrota innan 

íþrótta og hafa mörg mál komið upp á yfirborðið á undanförnum árum. Hér verður fjallað um 

þá vinnu sem farin er af stað í tengslum við forvarnir gegn kynferðisofbeldi gegn börnum 

innan íþróttanna.   

Algengt er að horft sé á unga íþróttamenn fyrst og fremst sem íþróttamenn og þá í 

öðru lagi sem börn. Þetta viðhorf er vandamál vegna þess að þetta hefur áhrif á lagaleg -, 

borgaraleg-  og menningarleg réttindi þeirra sem börn. Einnig hefur þetta áhrif á leiðina sem 

íþróttafélög velja, fyrir hönd barnanna,  að fara við það að vernda þau frá líkamlegu-, 

andlegu- og kynferðislegu ofbeldi (Brackenridge og Kirby, 1997). 

3.4 Bretland 

Í janúar árið 2001 voru stofnuð samtökin Child Protection in Sport unit (CPSU) til þess að 

halda utan um margvíslega misnotkun innan íþróttahreyfingarinnar. Samtökin eru óháð 

sérfræði, málsvarnar, fræðslu og stuðningssamtök fyrir íþróttastofnanir en starfa einnig sem 

verkfæri sem stjórnvöld geta nýtt til að kynna sín markmið um vernd innan íþrótta. Sviplegt 

mál Paul Hickson, fyrrum þjálfara Ólympíu sundliðs Bretlands, þar sem hann var dæmdur 

fyrir brot gegn sex sundmönnum á 20 ára tímabili varð til þess að bresk íþróttahreyfing fór að 

huga að kynferðislegu ofbeldi í íþróttum. Eftir það setti The Amateur Swimming Association 

in England fordæmi með því að kynna til sögunnar stefnur, starfsreglur og löglegar skimanir 

(e. screening) til að bæta öryggi barnanna. Frá þeim tíma hafa öll sérsambönd Bretlands 

verið sett undir þetta félag sem stofnað var til að tryggja öryggi barna. Með þessu eru bresk 

íþróttayfirvöld að setja staðla fyrir félög að fylgja, þar sem öll tilfelli eða ásakanir um 

kynferðislegt ofbeldi eru skjalfest og skoðuð (Brackenridge, Bringer, Bishopp, 2005).  
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 Þjálfarar í Bretlandi fá víðtæka fræðslu um hvernig vinna á með börnum. Á 

námskeiðum sem þjálfarar þar fara á er meðal annars farið ítarlega í gegnum birtingarmyndir 

ofbeldis gegn börnum og verklagsreglur í barnavernd. Óttinn við falskar ásakanir er alltaf að 

aukast en rannsóknir hafa sýnt að aðeins brot af þeim ásökunum sem upp koma eru 

raunverulega falskar. Það tók Vernd gegn ofbeldi í íþróttum (CPSU) að minnsta kosti tíu ár að 

komast á laggirnar en það tókst og með miklum þrýstingi frá aðgerðarsinnum í 

grasrótarstarfssemi íþrótta og það með tiltölulega takmörkuðum upplýsingum um tilvik 

ofbeldis. En þörfin á meiri þekkingu er vissulega mikil (Brackenridge, Bringer, Bishopp, 2005). 

3.5 Danmörk 

Danske gymnastik og idrætsforbund (DGI) skyldar íþróttafélög í Danmörku að krefjast 

sakavottorðs frá öllum þeim sem starfa með börnum og unglingum fimmtán ára og yngri. 

Með þessu leitast félögin við að fá upplýsingar um það hvort að viðkomandi einstaklingur 

hafi hlotið dóma fyrir ofbeldi gegn börnum. Nauðsynlegt er að skila inn sakavottorði áður en 

viðkomandi hefur störf með börnum. Félagið tekur fram að traust sé hornsteinn íþróttalífsins 

og því skulu íþróttafélög halda fast í það. Barn verður að geta treyst þjálfara sínum, kennara 

og leiðtoga og foreldrar ættu ekki að efast um öryggi þeirra innan íþróttanna. Foreldri þarf 

að geta treyst því að börn þeirra séu örugg innan starfsins. Samkvæmt tölum frá Det centrale 

Kriminalregister fannst,  árið 2008,  eitthvað athugavert við sjö sakavottorð af þeim 190.985 

fyrirspurnum sem komu frá íþróttafélögunum. Á árunum 1999-2002 komu upp 24 tilfelli þar 

sem að aðilar innan íþróttahreyfingarinnar voru kærðir (Danske gymnastik og idrætsforbund, 

e.d.). 

DIF kom á siðareglum árið 2006 með það markmið að vera stuðningur fyrir 

sérsambönd innan sambandsins. Siðareglurnar snúa að öllum þeim aðilum sem koma að 

starfi með börnum innan íþróttanna. Reglurnar skiptast niður á starfsmenn félagana, 

þjálfara, iðkendurna sjálfa og foreldra þeirra eða forráðamenn en hlutverk þjálfara er skoðað 

hér (Danmarks Idræts-forbund, Olympisk komite, 2006). 

Þjálfari stendur frammi fyrir því að vera fyrirmynd margra ungmenna og því er 

mikilvægt að hann tileinki sér góða hegðun. Þjálfarinn leitast við að bæði leikmenn og liðið 

sem heild bæti sig og skipuleggur hann starf sitt í samhengi við það. Hinsvegar gegnir góður 

þjálfari stærra hlutverki. Góður þjálfari vinnur að framförum í öllum þáttum, líkamlegum-, 

sálfræðilegum-, félagslegum- og siðferðislegum þáttum. Þjálfarinn er í raun að þróa 
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mannlega færni hjá iðkendum sínum. Samkvæmt siðareglum DIF hefur góður þjálfari 

eftirfarandi reglur að leiðarljósi: Þjálfarinn skal ávalt koma fram við iðkendur sína eftir þeirra 

þörfum og á þeirra forsendum. Þjálfarinn skal tryggja að æfingar og keppnir sem iðkendur 

hans stundi séu aldri, reynslu, hæfileika og þroska þeirra við hæfi. Þjálfarinn skal virða reglur 

íþróttanna og ávalt passa upp á að iðkendur hans geri slíkt hið sama. Þjálfarinn skal vera 

sanngjarn, umhyggjusamur og heiðarlegur gagnvart iðkendum sínum. Mikilvægt er að 

þjálfarinn temji sér uppbyggilega gagnrýni og forðist óhóflega neikvæðni. Þjálfarinn skal ávalt 

hafa heilsu iðkenda að leiðarljósi og sýna þeim sem eru sjúkir eða meiddir áhuga og 

umhyggju. Þjálfarar skulu leitast við að vinna með öðrum þjálfurum og sérfræðingum þar 

sem það er við hæfi og viðurkenna rétt iðkenda til að leita sér ráða hjá öðrum aðilum. Þjálfari 

skal aldrei samþykkja ógnandi eða ofbeldisfulla hegðun. Þjálfari skal forðast kynferðisleg eða 

náin samskipti við iðkendur og viðhalda faglegum starfsháttum fyrir utan íþróttirnar gagnvart 

iðkendum. Þjálfari þarf ávalt að vera meðvitaður um mikilvægi sitt sem fyrirmynd. Þá skal 

þjálfari aldrei nýta starf sitt sér til framdráttar á kostnað hagsmuna iðkenda eða íþróttarinnar 

(Danmarks Idræts-forbund, Olympisk komite, e.d.). 

Siðareglurnar skiptast í tvo flokka; „eldri iðkendur“ og „yngri iðkendur“. Það er við 

hæfi þar sem töluverður þroskamunur er á þessum tveimur hópum. Eldri iðkandi á aldrei að 

samþykkja þvingandi eða ofbeldisfulla hegðun og skal hann forðast náið samband við 

þjálfara sinn. Yngri iðkendur teljast börn fimmtán ára og yngri. Þjálfarar sem þjálfa börn eru 

krafðir um mikla hæfni í sínu starfi ásamt því að vinna samkvæmd gildum (Danmarks Idræts-

forbund, Olympisk komite, e.d.). 

3.6 Svíþjóð 

Að undanförnu hefur umræðan í Svíþjóð um kynferðisafbrot innan íþrótta verið mikil. 

Íþróttamenn þar hafa stigið fram og sagt sínar sögur. Þar ber helst að nefna margfaldan 

Ólympíumeistara í hástökki, Patrik Sjöberg, sem gaf nýlega út bókina „Det du inte såg“. 

Sjöberg lýsir þar kynferðisofbeldi sem hann mátti þola af hendi þjálfara og stjúpföður síns, 

Viljo Nousiainen (Thelocal.se, 2011, apríl). Eins hefur Staffan Holmquist, einn áhrifamesti 

maður Svía í handboltanum og fyrrverandi formaður evrópska handknattleikssambandsins, 

verið sakaður um að misnota unga handboltamenn (Wagner og Nyrén, 2012). 

Í kjölfar bókar Sjöbergs hefur formaður sænska Íþróttasambandsins, Karin Mattson-

Weijber, gefið út yfirlýsingu um að sambandið taki málefni um misnotkun á börnum mjög 
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alvarlega. Sambandið hefur hert reglur sínar um hvernig einstaklingar og félög eiga að 

bregðast við misnotkun. Þá hefur sambandið krafist þess að fá að kanna bakgrunn þeirra sem 

starfa við íþróttaþjálfun og starfs innan íþróttafélaga eins og gert er með leikskóla- og 

grunnskólakennara. Karin segist óttast að mikill fjöldi óskráðra tilfella um misnotkun innan 

íþróttafélaga séu í Svíþjóð (Thelocal.se, 2011, apríl).   

Sænska Íþróttasambandið (Riksidrottsförbundet) býr yfir tvennskonar stefnum um 

málefni er varða kynferðisofbeldi innan íþrótta. Annars vegar er um að ræða stefnu og 

aðgerðaráætlun gegn kynferðislegri áreitni í íþróttum og hinsvegar stefnu, aðgerðaráætlun 

og leiðsögn gegn kynferðisofbeldi í íþróttum. Stefnan og aðgerðaráætlunin um kynferðislega 

áreitni fordæmir einelti, áreitni og allt form mismununar. Grundvöllurinn sem lagður var fyrir 

stefnunni, sem var samþykkt árið 1995,  er byggður á sænskum lögum, aðgerðaráætlun 

framkvæmdastjórnar ESB, tillögum frá Umboðsmanni Jafnréttis (s. JämO:s) ásamt 

hugmyndafræði sambandsins. Fram kemur að innan íþrótta eigi enginn að finnast sér 

misboðið, mismunað eða verða fyrir áreiti eða óþægindum vegna kynferðis þeirra. Þá er 

hverskonar kynferðisleg áreitni ekki samþykkt. Það er mikið í húfi þar sem íþróttir eru 

stærsta fjöldahreyfingin í Svíþjóð ásamt því að vera lang stærsta stofnunin sem starfar með 

börnum og unglingum. Nauðsyn þess að berjast gegn kynferðislegri áreitni er því augljós.  

Stefnurnar hafa það að markmiði að berjast gegn og koma í veg fyrir hverskonar 

kynferðislega áreitni og misnotkun. Stefnan er leiðbeinandi og tryggir þeim sem að 

íþróttunum koma skilning á málefninu. Aðgerðaráætlunin hefur það að markmiði að 

auðvelda þá vinnu sem félögin þurfa að vinna komi upp mál í tengslum við kynferðisofbeldi. 

Þar eru skýrar verklagsreglur og öllum ferlum lýst nákvæmlega. Því er lykilatriði að þeir sem 

starfa með börnum fái fræðslu um kynferðislegt ofbeldi. Því miðar stefna sænska 

íþróttasambandsins, aðgerðaráætlunin og leiðbeiningarnar að því að styrkja sérsamböndin í 

vinnu gegn kynferðisofbeldi. Sambandið setur þær kröfur að þekking á kynferðislegri áreitni 

skuli vera óaðskiljanlegur hluti af menntun leiðtoga, þjálfara og íþróttafólks á öllum stigum. 

Með þessu eiga allir að þekkja hina almennu stefnu íþróttanna um kynferðislega áreitni, 

aðgerðaráætlun og leiðbeiningar fyrir skýrslugjöf og tilkynninga. Aðgerðaráætlunin er til þess 

fallin að aðstoða við úrlausn viðkvæmra mála sem viðkoma kynferðislegri áreitni. Áætlunin 

er hvetjandi fyrir þá sem fyrir áreitni verða að segja frá. Ef mál kemur upp eru til verkferlar 

sem unnið er eftir til þess að rannsaka málið á markvissan og skjótan hátt  

(Riksidrottsförbundet, e.d.).  
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Stefnan sem sænska Íþróttasambandið setti saman gegn kynferðislegu ofbeldi í 

íþróttum inniheldur einnig handleiðslu um hvernig félögin eigi að bera sig að.  Stefnan nær 

yfir öll börn undir 18 ára aldri og á hún að tryggja rétt þeirra til að stunda íþróttir og þroskast 

í öruggu umhverfi. Sænska Íþróttasambandið leggur áherslu á að öll íþróttafélög í landinu 

taki mið af þessari stefnu. Markmið stefnunnar er að styrkja forvarnir gegn kynferðisofbeldi 

gegn börnum, misnotkun og áreitni í íþróttum. Stefnan fjallar ítarlega um verkferla sem 

félögunum ber að fylgja komi upp mál þar sem barn verður fyrir kynferðisofbeldi. Ferlarnir 

segja nákvæmlega til um hvar ábyrgðin liggur, hverjir eiga að taka af skarið með að tilkynna 

málið. Skýr áhersla er lögð á að ástand barnsins sé í fyrirrúmi, líkamlegt og sálrænt öryggi 

þess og að foreldrum sé ekki endilega sagt frá málinu þar sem möguleiki er á því að 

gerandinn sé fjölskyldumeðlimur. Þá leggur sambandið áherslu á að barnið eigi aldrei að vera 

sá aðili sem þurfi að yfirgefa starfið heldur sá sem glæpinn fremur. Hvað þetta varðar er 

mikilvægt að hafa tengslanet og nýta úrræði sem í boði eru fyrir utan íþróttirnar líka, til 

dæmis skólahjúkrunarfræðing, sálfræðing eða annan aðila sem hefur þá þekkingu sem þörf 

er á.  

Stór þáttur stefnunnar fjallar um forvarnarstarf þar sem að mikilvægt er að setja skýr 

mörk á milli barna, unglinga og fullorðinna. Til eru einstaklingar sem misnota börn 

kynferðislega og þessir einstaklingar sækja gjarnan í störf með börnum, meðal annars innan 

íþróttastarfsins. Forvarnarstarfinu er skipt niður í fjögur stig. Það fyrsta er skýr framtíðarsýn 

og gildi þar sem krafist er ákveðinnar fræðslu og menntun þeirra sem starfa að íþróttum. Stig 

tvö snýr að sjónarhorni um réttindi barna þar sem að áhersla er lögð á að allt íþróttastarf eigi 

að byggjast á réttindum barna. Fræðsla til þjálfara, starfsmanna og ekki síst barnanna sjálfra 

um þeirra réttindi hefur það í för með sér að allir eru meðvitaðir um hvað má og hvað má 

ekki. Eins getur sú fræðsla aðstoðað börnin að sjá hvort hlutirnir séu ekki í lagi. Stig þrjú 

fjallar um að áhættuhegðun sé veitt athygli hvort sem hún á sér stað hjá starfsmanni, 

þjálfara eða barni. Þetta snýst um að vera meðvitaður um óeðlileg sambönd og mikilvægi 

þess að hafa skýr mörk um hvað sé í lagi og hvað ekki. Stig fjögur snýr að reglum og 

samþykktum þar sem íþróttafélag hefur vald til þess að herða eftirlit og gera ráðstafanir með 

lög þess til að koma í veg fyrir og takast á við kynferðisofbeldi. Þjálfarastarf er staða þar sem 

trausts er krafist og þurfa félögin að hafa stefnur og reglur hvað varðar ráðningar á þjálfurum 

og starfi þeirra. Reglugerðir geta verið mikilvægar fyrir félögin komi í ljós að einstaklingur 

innan þeirra hafi áður verið dæmdur fyrir brot gegn barni eða ef upp kemur mál um 
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kynferðislegt ofbeldi. Eftirlit með skráningu getur haft lykiláhrif á að koma í veg fyrir að aðilar 

sem sakfelldir hafa verið fyrir brot gegn börnum séu ráðnir í störf innan félagsins. Félagið 

krefst þess að umsækjendur um störf innan þess skili inn sakavottorði. Mikilvægt er að 

félögin hafi reglur sem ná jafnt yfir alla innan þess, því ættu afleiðingarnar sem fylgja brotum 

á þeim reglum ekki að koma á óvart. Innan skrefs fjögur er kafli sem fjallar rétt þeirra sem 

fyrir ofbeldi verða til að tala um sín mál. Fjallað er ítarlega um hvernig félagið skuli bregðast 

við vakni grunur, rétt hvers og eins yfir sínum eigin líkama og vilja ásamt rétti þeirra sem fyrir 

ofbeldi verða til að fá aðstoð. Stefnan skilgreinir kynferðisofbeldi, tekin eru dæmi, sænsk lög 

er varða kynferðisofbeldi talin upp, farið yfir einkenni geranda og helstu staðreyndir um 

efnið (Riksidrottsförbundet, e.d.(a)). 
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4 Ábyrgð þjálfara 

Hér verður fjallað um þá ábyrgð sem þjálfarar bera gagnvart iðkendum sínum. fjallað verður 

um mikilvægi þess að þjálfarar fylgi þeim reglum sem félögin setja ásamt lögum landsins er 

varða börn jafnt til að vernda sjálfa sig og börnin.  

Við berum öll ábyrgð á því að vernda börn gegn kynferðisofbeldi, ekki síst þjálfarar og 

sjálfboðaliðar sem vinna með börnum. Þjálfarar eru samtímis fyrirmynd og yfirvald 

barnanna. Þess vegna er mikilvægt að þjálfari átti sig á hlutverki sínu og ábyrgð. Félögin 

þurfa einnig að vera meðvituð um hlutverk og ábyrgð þjálfara sinna og starfsmanna. Að sama 

skapi er mikilvægt að þessir aðilar séu meðvitaðir um hvernig þeir eigi að tala við iðkendur 

sína og hegða sér gagnvart börnunum. Mörkin þurfa að vera skýr (Helsefond, 30. ágúst 

2002).  

Íþróttastarf er uppeldisstarf.  Þar læra börn og unglingar að fylgja settum reglum 

og tileinka sér hollar lífsvenjur. Auk þess að kenna íþróttir hafa íþróttaþjálfarar 

því mikilvægu uppeldishlutverki að gegna. Mikið er undir því komið að þeir séu 

meðvitaðir um þetta hlutverk og séu vel undir það búnir. Íþróttahreyfingin hefur 

markað sér þá stefnu að allir þjálfarar sem starfa á hennar vegum skuli hafa 

menntun til þeirra starfa sem þeir vinna. Þjálfarar eru fyrirmyndir barnanna í orði 

og verki. Allt sem þeir segja og gera felur í sér skilaboð til barnanna. Það er því 

mikilvægt að þjálfarar bregðist við öllu sem út af ber í íþróttastarfinu en veiti ekki 

þegjandi samþykki, t.d. ef leikmenn nota ósæmilegt orðbragð við aðra leikmenn 

eða dómara eða hafa vísvitandi rangt við 

     (Frímann Ari Ferdinandsson og Sigurður Magnússon, 1997, bls. 12). 

 

Starf og ábyrgð þjálfara barna er margvísleg. Þjálfarar bera ábyrgð á að skipuleggja æfingar, 

keppnir og ýmsa viðburði tengda liðinu. Þjálfarinn þarf að vera í samstarfi við foreldra og 

aðstoðarþjálfara ásamt því að sinna því að kenna börnunum þá íþrótt sem um ræðir. 

Þjálfarinn þarf að tryggja börnunum öruggt og skemmtilegt umhverfi, fylgja öllum reglum 

félagsins og þeirra íþróttasambanda sem starfa í landinu. Síðast en ekki síst hefur þjálfarinn 

mikilvægt hlutverk að vernda börnin (Thomaston Upson, e.d).   
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Börn líta upp til þjálfara sinna og segja þeim jafnvel frá atvikum sem upp koma í lífi 

þeirra. Það er því er mikil ábyrgð sem fylgir því að þjálfa börn. Þjálfari þarf ávalt að vera vel á 

verði ásamt því að vera til staðar fyrir barnið ef að eitthvað kemur upp á. Þjálfari þarf að vera 

meðvitaður um þær reglur sem gilda hjá félaginu sem hann vinnur hjá, ásamt þeim kröfum 

sem íþróttasambönd og barnalög landsins setja. Sem dæmi þarf þjálfari að vita hvað hann 

tekur til bragðs ef að grunur vaknar um einhverskonar ofbeldi á heimili barnsins. Þjálfarinn 

þarf að kynna sér þroska þess aldurshóps sem hann sinnir til þess að samskipti hans við 

börnin gangi sem best fyrir sig. Eins er mikilvægt fyrir þjálfara að finna til öryggis í starfi sínu 

til þess að geta sinnt þjálfuninni sem best. Því er gott fyrir þjálfara að hafa ávalt hugfast að 

allt starfsumhverfi hans stuðlar að öryggi fyrir börnin, að hann sé ávalt með aðstoðarþjálfara 

með sér á æfingum, að hann tengist börnunum ekki persónulegum vinatengslum ásamt því 

að hvorki hann né aðstoðarþjálfari hans fari einir afsíðis með barn eða börn meðferðis (Ólöf 

Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007).  

Þjálfarar bera ábyrgð á því að vernda íþróttamenn sína gegn kynferðisofbeldi og hafa 

fjórar víddir verið skilgreindar innan þess sviðs. Í fyrsta lagi er talað um að það þurfi að 

vernda íþróttamanninn frá öðrum, í því felst að vernda barnið fyrir hverjum þeim sem 

bendlaður hefur verið við kynferðislegt ofbeldi, hvort sem sá aðili sé innan íþróttanna (af 

hendi þjálfara eða annars iðkanda) eða utan þeirra (fjölskyldumeðlimur eða jafningjahópur). 

Í öðru lagi þurfa þjálfarar að vernda iðkendur sína fyrir sér sjálfum (þjálfaranum), þ.e.a.s. 

þjálfarinn þarf að fylgjast með og hvetja til góðra starfshátta í vinnu sinni með iðkendum til 

þess að koma í veg fyrir ofbeldi. Í þriðja lagi þarf þjálfarinn að verja sjálfan sig gegn iðkendum 

sínum eða öðrum. Með því er átt við að hafa ráðstafanir til að forðast falskar ásakanir á 

hendur sér frá íþróttamönnunum, jafningjahópi eða fjölskyldum þeirra. Í fjórða og síðasta 

lagi þarf þjálfarinn að vernda starfsgrein sína, það gerir hann með því að standa vörð um 

orðspor og heiðarleika íþrótta, þjálfara og íþróttafræða. Þessum markmiðum er hægt að ná 

með skýrum mörkum og reglum (Brackenridge, 2003).  
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5 Staðan á Íslandi 

Í þessum kafla er fjallað um stöðu kynferðisofbeldis gegn börnum á Íslandi. Farið er yfir 

lagaákvæði sem snúa að vernd barna gegn kynferðislegu ofbeldi innan íþrótta ásamt tíðni 

slíkra brota hér á landi.  

Á Íslandi er kynferðisofbeldi gegn börnum er ekki samþykkt, það kemur skýrt og 

greinilega fram í 202.gr. almennra hegningarlaga. Þar er kveðið á um að „hver sá sem hefur 

samræði eða önnur kynferðismök við barn, yngra en 15 ára, skal sæta fangelsi ekki skemur 

en eitt ár og allt að 16 árum“ (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). Þá segir í 201.gr. almennra 

hegningarlaga „hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn eða ungmenni, 

yngra en 18 ára, sem er kjörbarn hans, stjúpbarn, fósturbarn, sambúðarbarn eða ungmenni, 

sem honum hefur verið trúað fyrir til kennslu eða uppeldis, skal sæta fangelsi allt að átta 

árum og allt að 12 ára fangelsi sé barn yngra en 16 ára“ (Almenn Hegningarlög nr. 19/1940). 

Lögin kveða því skýrt á um þessi mál. Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er sú tegund 

ofbeldis sem er hvað alvarlegust af þeim formum ofbeldis sem þekkist. Áhrif 

kynferðisofbeldis á börn eru víðtækar, ofbeldið hefur áhrif á tilfinningar þeirra, hugsanir og 

hegðun. Tilkynningar um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum til barnaverndarnefnda á Íslandi 

árið 2010 voru 430 talsins. Það merkir að ein tilkynning barst á 21 klukkustundar fresti. Þá 

sýna íslenskar rannsóknir að hátt í 15 til 20 % stúlkna verði fyrir kynferðisofbeldi fyrir 18 ára 

aldur (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007; Lovísa Arnardóttir, 2011).  

Ekki liggja fyrir tölur um það hversu mörg tilfelli hafa komið upp innan íþróttanna 

enda ekki til neins konar ráð eða stofnun sem heldur utan um þau mál á Íslandi. Þó er vitað 

að íþróttastarf er þverskurður af þjóðfélaginu og því er það staðreynd að kynferðisofbeldi 

gegn börnum á sér stað innan íþróttanna.  

Forvarnarstarf af ýmsum toga hefur verið styrkt af ríkinu um áratugabil og hefur það 

gefist vel. Til að mynda hefur neysla barna og unglinga á áfengi, tóbaki og eiturlyfjum 

minnkað. Forvarnarstarf er snýr að ofbeldi gegn börnum er aftur á móti ábótavant. Nánast 

ekkert forvarnarstarf sem snýr að þessum málum er starfrækt af ríkinu. UNICEF á Íslandi 

hefur ráðlagt ríkinu að stofnað verði svipuð nefnd og stofnaðar hafa verið í kringum 

áfengisneyslu unglinga á Íslandi. Ráðið myndi aðeins starfa að forvörnum gegn ofbeldi á 

börnum og væri það ríkisstyrkt árlega. UNICEF leggur áherslu á að með þessu ráði væri hægt 

að leggja lóð á vogaskálarnar í fræðslu gegn ofbeldi á börnum. Eins væri mögulegt að gera 



  

21 

fræðslu til geranda betri. Það hefur sýnt sig að forvarnir hér á landi hafa skilað sér. Ef að hið 

opinbera myndi leggja enn meiri áherslu á forvarnir gegn ofbeldi á börnum, með það í huga 

að útrýma því, væri Ísland að minnsta kosti nær því markmiði en áður (Lovísa Arnardóttir, 

2011). Þá er áhugavert að velta því upp í tengslum við samanburð á öðrum starfstéttum sem 

vinna með börnum, að hvergi í lögum er hægt að finna ákvæði sem krefur íþróttaþjálfara eða 

starfsmenn íþróttafélaga um að skila inn sakavottorði ólíkt til dæmis lögum um grunnskóla 

númer 91/2008 þar sem að grein 11 segir: „Óheimilt er að ráða einstakling til starfa við 

grunnskóla sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla almennra 

hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla 

upplýsinga úr sakaskrá.“ Það sama á við um lög um leikskóla númer 90/2008 en grein sex 

segir að sakavottorð skuli liggja fyrir þegar einstaklingur er ráðinn til starfa. Óskiljanlegt er 

hvers vegna það sama á ekki við um íþróttirnar.  

Sú staðreynd blasir við að starfi íþróttaþjálfara barna fylgir mikil ábyrgð og henni ber 

að taka alvarlega. Til eru mörg dæmi um að kynferðislegt ofbeldi á börnum eigi sér stað 

innan íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. Sem dæmi má nefna þrjú nýleg mál í Hafnarfirði sem 

komu upp á þremur árum (Sunna Valgerðardóttir, 2011).  

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) gegnir viðamiklu starfi fyrir 

íþróttahreyfinguna hér á landi. Hjá sambandinu starfar fjöldinn allur af fólki með það að 

markmiði að bæta íþróttastarf landsins. Fræðslumál eru sambandinu mikilvæg og vinnur 

þróunar- og fræðslusvið þess að því að þessi markmið náist. ÍSÍ hefur undir höndum 

viðbragðsáætlun sem nær til barna og starfsmanna innan íþróttanna. Félagið getur spilað 

stórt hlutverk í því að hjálpa einstaklingi sem orðið hefur fyrir áfalli. Viðbragðsáætlunin fer 

ítarlega yfir þau atriði sem félögin ættu að hafa í huga ef aðili innan þeirra verður fyrir áfalli. 

Áætlunin nær til áfalla innan félags, utan þess, hjá barninu sjálfu eða aðstandendum þess. Þá 

nær hún einnig yfir félagslegar breytingar, vanrækslu, einelti og ofbeldi. Kynntar eru 

verklagsreglur vegna tilkynningarskyldu til barnaverndar og slíkt (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.(b)).  

ÍSÍ hefur einnig verið virkt í námskeiðahaldi fyrir allar þær íþróttagreinar sem tilheyra 

sambandinu, sem dæmi má nefna þjálfaranámskeið, hádegisfyrirlestra, fræðslukvöld og 

ráðstefnur er varða fjölbreytta málaflokka. Þjálfaramenntun ÍSÍ skiptist niður í fimm þrep þar 

sem að markhópar eru skilgreindir eftir kröfum um menntun. Sú menntun sem þjálfarar á 

fyrstu þrem þrepunum hljóta er innan íþróttarinnar sjálfrar. Síðustu tvö þrepin eru 
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háskólamenntun. Stefnuyfirlýsingin sem ÍSÍ hefur sett er varða þjálfaramenntun er meðal 

annars að þjálfarar á Íslandi séu vel menntaðir og hæfir í því starfi sem þeir sinna. Með því á 

að tryggja öllum iðkendum réttar þjálfunaraðferðum og sem bestan árangur. Þar sem að 

starf þjálfar hefur í för með sér uppeldisstarf hefur kröfum til þjálfara farið vaxandi. Það er 

hlutverk ÍSÍ að skilgreina hvaða þjálfaramenntun sé samþykkt af þeirra hálfu og hvað ekki. 

Það sem þjálfarar læra meðal annars á þessum þrem stigum er þroski barna, starfsemi 

líkamans, heilsufræði, íþróttameiðsli, skipulag þjálfunar, sálfræði, siðfræði íþrótta og kennslu 

og aðferðafræði. Siðfræðin er einungis kennd á þjálfaranámskeiði tvö (Íþrótta-og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.(c)).  

Lítillega er fjallað um forvarnir gegn kynferðisofbeldi inni á vefsíðu ÍSÍ. Þar er helst 

fjallað um almenna fræðslu þar sem fram kemur hvert skal leita komi mál upp, helstu 

einkenni þeirra sem fyrir kynferðisofbeldi verða, ákjósanleg viðbrögð segi barn frá, hvað taka 

skuli til bragðs vakni upp grunur um að brotið sé á barni og hvernig hægt sé að koma í veg 

fyrir að barn sé misnotað kynferðislega. Hvergi er hægt að finna siðareglur eða staðlaða 

verkferla fyrir félög að vinna eftir. Eins er hvergi hægt að finna nokkuð um kynferðisofbeldi 

gegn börnum innan íþrótta í gögnum um Fyrirmyndarfélag ÍSÍ. En Fyrirmyndarfélag ÍSÍ er 

einskonar gæða viðurkenning fyrir það íþróttastarf sem félögin vinna, þá geta félögin látið ÍSÍ 

gera úttekt á starfsemi sinni út frá ákveðnum kröfum. Ef félagið stenst þær kröfur fær það að 

kalla sig Fyrirmyndarfélag. Það að vera Fyrirmyndarfélag krefst þess að félagið uppfylli 

skilyrði um umgjörð þjálfunar og keppni, þjálfaramenntun, félagsstarf, skipulag félags, 

foreldrastarf, fræðslu og forvarnir, jafnréttismál, umhverfismál og fjármálastjórn. Samkvæmt 

Viðari Sigurjónssyni, sviðsstjóra þróunar- og fræðslusviðs ÍSÍ stendur nú yfir vinna við að 

breyta kröfunum þannig að markvisst starf gegn kynferðisofbeldi sé bætt inn (ISI.is, e.d., 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2004., Viðar Sigurjónsson, Sviðsstjóri þróunar- og 

fræðuslusviðs ÍSÍ, munnleg heimild 19. mars 2012).  

 Um skort á markvissu starfi gegn kynferðisofbeldi í íþróttum hafði Viðar Sigurjónsson 

þetta að segja: „ÍSÍ hefur vissulega tekið þessi mál fastari tökum en áður m.a. með 

hádegisfundum um efnið, með efni sem sett hefur verið inn á www.isi.is og með auknum 

kröfum um þennan málaflokk t.d. í tengslum við fyrirmyndarfélög ÍSÍ og þjálfaramenntun ÍSÍ.  

Það má samt að sjálfsögðu lengi deila um það hvort nóg er að gert.“ Viðar Sigurjónsson, 

Sviðsstjóri þróunar- og fræðslusviðs ÍSÍ (munnleg heimild, 19. mars 2012). „ÍSÍ hefur nú þegar 

gert breytingar á vefsíðu sinni og vinnur að því að bæta þessi mál. Þá hefur einu félagi verið 
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veitt yfirheitið Fyrirmyndarfélag þar sem markviss vinna gegn kynferðisofbeldi innan 

félagsins var meðal þess sem krafist var“ Helga H. Magnúsdóttir, Framkvæmdastjórn Íþrótta- 

og Ólympíusamband Íslands (munnleg heimild, 3. apríl 2012). 
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6 Siðareglur 

Hér verður fjallað um það hvers vegna siðareglur eru mikilvægar fyrir íþróttafélög og fyrir 

íþróttahreyfinguna alla. Farið verður yfir skyldur félaganna, réttindi þeirra og þær 

samfélagslegu skyldur sem íþróttafélög hafa. Þá verður fjallað um hlutverk siðareglna innan 

íþrótta.  

Ein af ástæðum þess að HK samdi siðareglur var sú að stjórnarmenn félagsins kærðu 

sig ekki um að fá iðkanda til sín eftir tuttugu ár sem segði frá misnotkun sem hafi átt sér stað 

innan félagsins og þeir hafi ekkert gert. Birgir Bjarnason, framkvæmdastjóri HK (munnleg 

heimild, 29. febrúar 2012).  

„Siðferði er safn af reglum um það hvernig við tengjum saman athafnir, myndum úr 

þeim ákveðna breytni og umgengni, tökum afstöðu til annarra og metum sjálf okkur og 

umhverfi okkar.“ (Páll Skúlason, 1987). Siðareglur eru reglur innan hvers samfélags sem hafa 

þróast að sjálfu sér, þær segja til um hvað er leyfilegt og hvað ekki. Þegar íþróttafélög eru 

sett á laggirnar sem starfsvettvangur, verður félagið að hafa bæði réttindi og ábyrgð þess í 

huga. Réttindin öðlast félagið með samþykki samfélagsins á þeim gildum sem félagið gefur af 

sér sem þjálfuðum einstaklingum með sérhæfða þekkingu og því vald sem er fólgið í þeirri 

þekkingu. Ábyrgð félaganna byggir aftur á móti líka á trausti samfélagsins um að þau muni 

stjórna sér þannig að þau valdi ekki skaða og að þau tryggi reisn og velferð iðkenda sinna og 

samfélagsins. Til að viðhalda þeirri stöðu þurfa félögin að þróa og framfylgja reglum sem 

stýra starfsháttum þeirra sem að íþróttunum koma. Siðareglur og staðlar er eitt af því sem 

félögin geta innleitt. Þessar siðareglur leiðbeina þeim sem að íþróttunum koma við að 

bregðast við af ábyrgð til þess að njóta þeirra forréttinda sem samfélagið tryggir með trausti. 

Vanhæfni félagsins til að stjórna þessum þáttum brýtur niður traust almennings og grefur 

undan möguleikum þess að verða við kröfum samfélagsins. Siðareglurnar sem að félögin 

tileinka sér eru byggðar á gildum samfélagsins. Þar af leiðandi viðhalda þessi gildi jafnvægi á 

milli réttinda og einkalífs einstaklings ásamt almennri velferð í samfélaginu. Hvert félag þarf 

að ákveða sín gildi og samfélagslega hlutverk og í kjölfarið að þróa og tileinka sér siðareglur 

sem leiðbeina þeim aðilum sem að íþróttunum koma. Séu ekki settar reglur til að miða við 

má gera ráð fyrir að allskyns aðstæður komi upp. Siðareglurnar ættu að vera leiðbeinandi 

fyrir félagsmenn í að hafa frumkvæði í starfi. Ef að félögin ná þessu fram munu siðareglurnar 

tryggja að félagið njóti trausts samfélagsins (Gunnar Hersveinn, 1994., Whelan, e.d.). 
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Siðareglur innan félaga mynda mikilvæga heildar skipulagsstefnu sem getur tryggt 

örugga og ánægjulega upplifun iðkenda innan íþróttanna. Siðareglurnar setja fram væntingar 

sem gerðar eru til aðila innan íþróttanna og hjálpa til við að skýra mörkin á milli 

siðferðislegra og siðlausra vinnubragða. Hins vegar takmarkast þetta við það að veita aðeins 

eina mynd af siðferðilegu verklagi, samnings hliðinni, sem gæti unnið á móti hugmyndinni 

um kosti einstaklinsmáttar og ábyrgðar í íþróttum. Vert er þó að hafa í huga að siðareglur 

einar og sér geta aldrei leyst öll þau vandamál sem kynferðisofbeldi hefur í för með sér innan 

íþrótta. Aðrar aðgerðir sem styðja siðareglurnar verða að vera til staðar (Brackenridge, 

2001).  

Hlutverk siðareglna er að leiðbeina þeim sem koma að íþróttum ásamt því að hvetja 

þá. Siðareglurnar veita upplýsingar um þann anda sem félagið vill hafa innan þess, andi sem 

allir sem að félaginu koma þurfa að styðja. Siðareglurnar eru ekki tæmandi en eru í senn 

leiðbeinandi og hvetjandi. Reglurnar þarf að kynna fyrir öllum þeim sem að félaginu koma. 

Siðareglurnar fela í sér leiðbeinandi vinnubrögð ásamt því að hafa refsiákvæði af ýmsu tagi, 

þó er ekki talin þörf á refsiákvæðum í siðareglum íþróttafélaga þar sem þau eru þegar til 

staðar í reglum einstakra íþróttagreina (Handknattleiksfélag Kópavogs, e.d.).  

6.1  Siðareglur íslenskra handknattleiksfélaga 

Hér til skoðunar eru tvö íþróttafélög. Félögin eru Handknattleiksdeild FH og 

Handknattleiksdeild Hauka en Handknattleiksdeild HK verður notað til samanburðar. Félögin 

koma bæði úr sama bæjarfélaginu og eiga þau sér langa sögum um góðan árangur í 

íþróttinni. Það sem skoðað verður eru þær stefnur sem til eru innan félaganna, hvort 

siðareglur eða vinnuferlar um verndun barna séu til og ef svo er hvort félögin framfylgi þeim. 

Tekin voru upplýsingaviðtöl við fjóra þjálfara úr hvoru liði, tveir sem þjálfa stúlkur og tveir 

sem þjálfa drengi. Lagt var upp með að kanna hvort að þjálfarar vissu af þeim stefnum sem 

til væru hjá félögunum, væru þær á annað borð til, hvort að þjálfarar fengju fræðslu frá 

liðum sínum og hvort þeir vissu almennt hvernig þeir ættu að bera sig að ef upp kæmu mál 

um kynferðisofbeldi í félagi þeirra. Til samanburðar voru siðareglur HK skoðaðar, en HK er 

það lið hér á landi sem virðist standa fremst hvað þessi mál varðar.  

6.2 Siðareglur handknattleiksdeildar FH 

Handknattleiksdeild FH hefur ekki útbúið siða- eða verklagsreglur er varða kynferðislegt 

ofbeldi gagnvart börnum. Til er handbók  sem gefin var út árið 2005 í tilefni þess að deildin 
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varð Fyrirmyndarfélag ÍSÍ. Það sem fylgir því að vera fyrirmyndarfélag ÍSÍ eru skuldbindingar 

félagsins um að framfylgja þeim stöðlum sem ÍSÍ setur varðandi markmið og skipurit, 

umgjörð þjálfunar og keppni, fjármálastjórn félagsins, þjálfaramenntun, félagsstarfs, 

foreldrastarfs, fræðslu- og forvarnarstarfs, jafnréttismála og umhverfismála hjá deildinni 

(Handknattleiksdeild FH, 2005). Samkvæmt handbók ÍSÍ um Fyrirmyndarfélögin er hvergi að 

finna neitt um að þeim félögum sem fá þann titil séu á nokkurn hátt skyldug til að hafa 

siðareglur, verklagsreglur eða nokkuð er varðar forvarnir gegn kynferðisofbeldi gegn börnum 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2004).  

Í handbók deildarinnar er hvergi að finna ákvæði um siðareglur, barnavernd eða kröfur 

deildarinnar til þjálfara er kemur að öryggi barnanna. Handbókin hefur ekki verið uppfærð 

frá því að hún var fyrst gefin út. Upplýsingar í handbókinni um t.d. þá þjálfara sem starfa við 

félagið rangar. Samkvæmt fyrsta kafla handbókarinnar um markmið og skipulag félagsins 

kemur fram að deildin muni á næstu árum leggja aukna áherslu á uppeldis- og forvarnaþátt 

félagsins í yngri flokkum þess. Deildin vill með því móti standa undir þeirri ábyrgð sem að 

félaginu lútir er varðar börnin í leik og starfi. Félagið lítur á starf sitt sem „stuðning og viðbót 

við uppeldisstarf heimilanna“ (Handknattleiksdeild FH, 2005). Eins er lögð áhersla á samstarf 

með þeim aðilum sem koma að starfi barna í Hafnarfirði svo sem félagsmiðstöðvar.  

Helstu markmið félagsins í uppeldisstarfinu eru að „ala upp bestu handboltamenn 

landsins, að FH-ingar séu heilbrigðir og vel undirbúnir undir lífið og að flestir Hafnfirðingar 

verði virkir FH-ingar alla ævi.“ Handbókin leggur mikla áherslu á þjálfaramenntun og að 

þjálfarar þekki stefnuyfirlýsingar ÍSÍ. Í handbókinni kemur einnig fram að yfirþjálfari yngri 

flokka skuli vera starfræktur hjá félaginu (Handknattleiksdeild FH, 2005). 

Það er ekki skilda hjá félaginu að hver flokkur sé með aðstoðarþjálfara á æfingum, en 

fari iðkendafjöldi yfir 23 í flokki er skylt að hafa slíka aðstoð. Þá er lágmarks aldur 

aðstoðarþjálfara tilgreindur en hann er 20 ára ef aðstoðarþjálfari hefur í sinni umsjá börn á 

aldrinum 13 til 18 ára (Handknattleiksdeild FH, 2005). 

Í starfslýsingu þjálfara deildarinnar kemur hvergi fram að þjálfari beri ábyrgð á 

börnunum á meðan þau eru á æfingu. Fjallað er um að þjálfari skuli aðstoða við innheimtu 

æfingagjalda, að hann fái til umráða ákveðinn fjölda bolta og annars búnaðar sem hann ber 

ábyrgð á. Í sjöunda kafla handbókarinnar er farið yfir fræðslu- og forvarnarstarf deildarinnar.  

Stefna deildarinnar í þeim málum snýr að áfengi og reykingum. Fram kemur að félagið skuli 

gera öllum börnum kleift að stunda íþróttir, „ekki síst á þeim tímum þar sem mest hætta er á 
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að þau lendi í götuhangsi“ (Handknattleiksdeild FH, 2005). Eins segir að deildin fylgi stefnu ÍSÍ 

í forvarnarmálum, svo sem að deildin fræði iðkendur um skaðsemi vímuefna og 

lyfjanotkunar. Stefnumótunarreglur Íþróttabandalags Hafnarfjarðar í vímuvörnum eru hafðar 

að leiðarljósi. Félagið skuldbindur sig að hafa náið samstarf við fagaðila sem sinna börnum og 

unglingum og afla sér fræðsluefnis (Handknattleiksdeild FH, 2005). Hjá FH stunda í kringum 

300 börn handknattleik en ekki hefur verið starfandi yfirþjálfari síðastliðin þrjú ár. Sigurður 

Örn Þorleifsson (munnleg heimild, 2. mars 2012). 

6.3 Viðtöl við þjálfara félagsins 

Hér verður farið yfir þau viðtöl sem tekin voru af þjálfurum fjögurra flokka innan 

handknattleiksdeildar FH. Þjálfararnir eru fjórir og þjálfa tveir þeirra stúlkna flokka og tveir 

þeirra drengja flokka. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 29. febrúar til 14. mars 2012 og voru 

þau ætluð til upplýsingaöflunar þar sem sýn þeirra skiptir máli í því að greina um hvernig 

þjálfarar eru að upplifa stöðuna um vernd á börnum gegn kynferðisofbeldi innan félagsins. 

Þjálfararnir voru allir spurðir að sömu spurninganna. Markmiðið var að komast að því hvort 

þjálfararnir fengju fræðslu um vernd barna gegn kynferðisofbeldi, hvort þeir fengju leiðsögn 

um barnaverndarmál og hvort að þeir væru meðvitaðir um siðareglur eða verkferla.  

Þjálfararnir eiga það sameiginlegt að enginn þeirra hefur skrifað undir samning við 

félagið er varðar starf þeirra sem þjálfara. Í öll skiptin var um munnlega samninga að ræða. 

Þeir höfðu ýmist þjálfað handbolta í allt frá fjögur til 31 ár með hléum og reynsla þeirra því 

misjöfn. Þjálfararnir sögðu allir að þeirra upplifun væru sú að þeir töldu sig hafa traust bæði 

iðkenda sinna og yfirmanna. Aðspurðir hvort að þeir hafi fengið kynningu á einhverskonar 

siðareglum eða vinnuferlum er varða vernd barna innan félagsins svöruðu allir neitandi, enda 

ekki til slík gögn hjá félaginu. Þá hefur engin þeirra fengið leiðsögn um verkferla sem eiga við 

þegar grunur vaknar um að barn sæti kynferðislegu ofbeldi. Flestir þjálfaranna eru með 

aðstoðarmann en þó ekki á öllum æfingum en allir upplifa sig nokkuð eina á báti með sinn 

flokk, lítið sem ekkert samstarf sé hjá þjálfurum eða yfirmönnum á milli flokka. Allir 

þjálfararnir sögðu að þeir myndu hiklaust nýta sér fræðslu um barnavernd myndi hún 

bjóðast innan félagsins og telja allir að slík fræðsla sé mikilvægur hluti af starfi þess. Sumir 

þjálfaranna virtust óvissir um hvað þeir ættu að gera ef sá grunur myndi vakna hjá þeim að 

annar þjálfari innan félagsins væri að misnota barn kynferðislega en virtust allir meðvitaðir 

um að þeir þyrftu að tilkynna slíkt til yfirmanna eða jafnvel til lögreglu. Allir voru sammála 
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um að siðareglur og verkferlar um barnavernd innan félaganna væru mikilvægir. Mikilvægt 

væri fyrir þjálfara að hafa áætlun til að fylgja ef eitthvað kæmi upp. Einn þjálfarinn 

viðurkenndi að hafa aldrei hugað að þeim málum en teldi það að ígrunduðu máli vera 

nauðsynlegt. Bæði til að vernda börnin en ekki síður til að vernda þjálfarana sjálfa gegn t.d. 

frá röngum ásökunum. Þegar þjálfarar voru spurðir hvað þeir myndu vilja fá frá yfirstjórn 

félagsins varðandi forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi minntust allir á fræðslu og reglur, 

einn sagði:  

fræðslu númer eitt, fræðslan þarf að koma frá fagaðilum sem sjá um slík mál til 

að geta gefið okkur dæmi um hvernig hegðun við erum að horfa eftir, hvernig 

áverkum og bara almennt hvað þarf að horfa á því að það er , börn eru 

mismunandi en þú þarft að hafa góða þekkingu til að vita eftir hverju þú átt að 

leita eftir 

               (Þjálfari 1). 
 

Allir þjálfararnir töldu sig þekkja sín mörk gagnvart iðkendum fyrir utan íþróttirnar. Aðspurðir 

hvað þá vantaði til þess að þeim liði betur í starfi og þyrftu ekki að óttast ásakanir um áreiti 

og ofbeldi frá iðkendum töluðu allir um skýrar reglur um hvað má og hvað ekki, verkferla og 

fræðslu. Athyglisvert var að allir sögðu þeir að FH legði ekki áherslu á að þjálfarar væru 

þjálfaramenntaðir og engin þeirra hefur þurft að skila inn sakavottorði. Þá virðist ekki vera 

krafist meðmæla frá öðrum liðum eða deildum um fyrri þjálfarastörf. Einn þjálfarinn hafði 

orð á því að það vantaði yfirumsjón með öllu hjá deildinni og hefur sá þjálfari gagnrýnt að 

það skuli ekki vera yfirþjálfari sem kemur inn og leiðbeinir. Hvergi séu fræðslubankar til að 

leita í og þjálfarar séu einir á báti og þurfi sjálfir að leita eftir björgum. Allir þjálfararnir voru 

sammála um að mikil þörf væri á breytingum hjá félaginu varðandi þessi mál. Þá kom fram 

að mikilvægt væri að félögin litu ekki framhjá málum og þaggaði þau niður eins og stundum 

sé gert (Þjálfari 1, þjálfari 2, þjálfari 3, þjálfari 4,). 

6.4 Siðareglur handknattleiksdeildar Hauka 

Handknattleiksdeild Hauka hefur undanfarin ár starfað eftir þeim siðareglum sem 

Íþróttabandalag Hafnarfjarðar (ÍBH) setti saman. ÍBH setti saman starfshóp sem samanstóð 

af aðilum frá félögum innan bæjarins, ásamt starfsmanni ÍBH. Markmiðið var að reglurnar 

„yrðu leiðarljós fyrir einstaklinga og hópa innan íþróttahreyfingarinnar varðandi hegðun og 
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samskipti“ (Íþróttabandalag Hafnarfjarðar, 2011). Reglurnar voru samdar með siðareglur 

danska Íþróttasambandsins (DIF) að leiðarljósi en reglurnar snúa að almennum starfsmanni 

innan félagsins, þjálfara, iðkanda, yngri iðkanda, eldri iðkanda og loks foreldri eða 

forráðamanns. Hinn almenni starfsmaður þarf meðal annars að vera meðvitaður um að 

félagið og það sem þar gerist innan þess mótar einstaklinga. Starfsmaðurinn ber ábyrgð 

gagnvart félaginu og iðkendum þess og honum ber að sýna fyrirmyndarhegðun og framkomu 

innan félagsins. Í reglunum eru einnig ákvæði um rekstur félagsins, lýðræðisleg vinnubrögð 

og fram kemur að starfsmaður eigi aldrei að notfæra sér stöðu sína hjá félaginu sér til 

framdráttar. Sá hluti sem snýr beint að þjálfaranum er að finna í töflu 1. 
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Tafla 1 Siðareglur þjálfara handknattleiksdeildar Hauka 

         

Kemur fram við alla iðkendur á einstaklingsgrunni og 
út frá þeirra forsendum Viðurkennir rétt iðkandans til að leita ráða frá öðrum þjálfurum. 

Velur æfingar, mót, keppnir sem eru við hæfi iðkenda 
með tilliti til aldurs, reynslu og hæfileika. Samþykkir aldrei ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði. 

Styrkir jákvæða hegðun og framkomu iðkenda. Forðast náið samband við iðkendur og vera einn með iðkanda. 

Heldur á lofti heiðarleika (Fair Play) innan 
íþróttarinnar. 

Þarf leyfi forráðamanna yngri iðkenda til að aka þeim á æfingar eða 
í leiki. 

Kennir iðkendum að viðurkenna og bera virðingu fyrir 
ákvörðunum dómara. 

Er meðvitaður um hlutverk sitt sem fyrirmynd bæði utan og innan 
vallar. 

Kennir iðkendum að bera ábyrgð á eigin hegðun og 
framförum í íþróttinni. 

Kemur eins fram við alla iðkendur óháð, getu, kyni, kynþætti, 
stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum og kynhneigð. 

Er heiðarlegur, jákvæður, réttlátur og umhyggjusamur 
gagnvart iðkendum. 

Notfærir sér aldrei aðstöðu sína sem þjálfari til að uppfylla eigin 
áhuga á kostnað iðkandans. 

Viðhefur jákvæða gagnrýni og forðast neikvæða 
gagnrýni. 

Er ábyrgur á félagslegri, andlegri og líkamlegri uppbyggingu 
iðkenda. 

Hugsar ávallt um heilsu og heilbrigði iðkenda og varast 
að setja þá í aðstöðu sem gæti ógnað heilbrigði þeirra. Leyfir iðkendum að koma að ákvarðanatöku. 

Talar gegn notkun ólöglegra lyfja. Er ábyrgur fyrir stemmingunni í hópnum. 

Talar gegn neyslu áfengis og tóbaks. 
Er börnum fyrirmynd í því að taka ósigri með jafnaðargeði, taka 
sigri hrokalaust og sýna andstæðingum kurteisi. 

Leitar eftir samstarfi við aðra þjálfara eða sérfræðinga 
þegar þess þarf. 

   (Íþróttabandalag Hafnarfjarðar, 2011) 
 

Siðareglurnar sem snúa að iðkendum félagsins lúta meira að heiðarleika, virðingu og 

því er varðar íþróttina sjálfa. Tekið er fram að eldri iðkandi skuli forðast að eiga náin 

samskipti við þjálfara sinn (Íþróttabandalag Hafnarfjarðar, 2011).  

 Handknattleiksdeildin vinnur einnig eftir Ferli við Áföllum sem ÍBH setti saman. Ferlið 

nær til skilgreiningar á áföllunum og tilkynningar þeirra þar sem unnið er eftir ákveðnu ferli 

sem nánar er lýst í töflu 2. 

Tafla 2 Ferli við áföllum 

Þjálfari / íþróttafélag verða að upplýsa forráðamenn um 
mikilvægi þess að tilkynna áföll / breytingar hjá 
iðkendum til þjálfara. 

Ákveða yfirþjálfari og þjálfari að kalla til faglega 
aðstoð, byrja þeir á því að setja yfirmenn 
íþróttafélags inn í málið (íþróttafulltrúi, deildar- / 
formaður íþróttafélags). 

Aðstandendur þjálfara, starfsmanna og stjórnarmanna 
tilkynna áföll til formanns íþróttafélags. 

Formaður íþróttafélags hefur samband við tengilið 
Hafnarfjarðarbæjar sem gefur faglega aðstoð við að 
hrinda áfallastuðningi af stað. 

Yfirþjálfari og þjálfari meta í sameiningu hvort þjálfari 
geti leyst málið, þurfi að hafa samráð við aðra eða kalli 
til faglega aðstoð. 

Bera skal allar aðgerðir íþróttafélags undir 
viðkomandi forráðamenn til samþykkis og hafa þá 
með í ráðum frá upphafi. 

               (Íþróttabandalag Hafnarfjarðar, 2011a). 
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Að sama skapi koma við sögu tengiliðir sem veita m.a. ráðgjöf og áfallastuðning. Þessir 

aðilar eru prestar, sálfræðingur félagsþjónustunnar í Hafnarfirði ásamt yfirhjúkrunarfræðingi 

Heilsugæslunnar Firði. Að lokum er aðgerðaráætlun sem fagaðilar búa til fyrir félögin til þess 

að vinna eftir. Áætlanirnar eru hugsaðar sem ábendingar frá fagaðilum (Íþróttabandalag 

Hafnarfjarðar, 2011a).  

Hjá handknattleiksdeild Hauka æfðu um það bil 313 börn tímabilið 2011-2012 (Guðbjörg 

Norðfjörð, 7. mars 2012).  

6.5 Viðtöl við þjálfara félagsins 

Viðtöl voru tekin við þjálfara fjögurra flokka innan handknattleiksdeildar Hauka. Þjálfararnir 

eru fjórir og þjálfa tveir þeirra stúlkna flokka og tveir þeirra þjálfa drengja flokka. Viðtölin 

voru tekin á tímabilinu 18. mars til 10. apríl 2012 og voru þau ætluð til upplýsingaöflunar þar 

sem að sýn þeirra skiptir máli í því að greina um hvort að þjálfurunum finnist 

barnaverndarmál innan félagsins vera í lagi.  

Þeir fjórir þjálfarar sem rætt var við hafa allir skrifað undir starfssamning við 

Handknattleiksdeild Hauka fyrir tímabilið 2011-2012, einn þeirra hefur þó gert lengri 

samning. Reynsla þeirra sem íþróttaþjálfarar spannar allt frá fjórum til 11 ára. Allir 

þjálfararnir kváðust upplifa sig hafa traust bæði iðkenda sinna og yfirmanna en töldu sig þó 

nokkuð eina á báti þegar að þjálfuninni kemur að undanskildri aðkomu yfirþjálfara að 

flokkunum. Enginn þeirra hafði fengið kynningu á siðareglum eða verkferlum sem félagið 

hefur undir höndum og vissu þeir ekki að slíkt væri til hjá félaginu. Einum þeirra fannst þetta 

merkilegt því að önnur félög sem hefðu slíkar reglur væru með þær hengdar upp á veggi 

íþróttahúsanna og þær því sýnilegar öllum. Hann talaði jafnframt að það væri mikilvægt að 

kynna foreldrum siðareglurnar því að margir þeirra gerðu hreinlega of miklar kröfur til barna 

sinna sem getur ekki verið þeim hollt. Engin þeirra hafði fengið fræðslu eða leiðsögn hjá 

félaginu er varðar vernd gegn kynferðisofbeldi hjá iðkendum sínum. Það sama gildir um 

leiðsögn um hvert þeir eigi að snúa sér vakni upp grunsemdir um að kynferðisofbeldi eigi sér 

stað innan félags sem utan. Flestir þjálfaranna eru með aðstoðarmann á æfingum með sér en 

þó ekki á öllum æfingum.  

Í viðtölunum kom fram að allir þjálfararnir myndu nýta sér þá fræðslu sem félagið byði 

upp á, gerði félagið slíkt. Þjálfararnir töldu allir mikilvægt að þeim væru kynntar þær reglur 

og þeir verklagshættir sem félagið hefur undir höndum þannig að þeim væri ljóst hvað bæri 



  

32 

að varast og hvað taka ætti til bragðs kæmi mál upp. Þjálfararnir voru allir sammála um að 

siðareglur og verkferlar væru mikilvæg atriði í starfi félagsins. Tveir þjálfaranna höfðu heyrt 

af og séð siðareglur hjá öðrum félögum og töldu að allir innan þeirra félaga væru betur 

meðvitaðir um málefnið og vissu hverjar þeirra skyldur væru. Einn þjálfarinn taldi mikilvægt 

að allir þjálfarar yrðu að sýna fram á hreint sakavottorð áður en þeir hæfu störf hjá félaginu 

líkt og gert er í nágrannalöndum okkar. En sú krafa er ekki gerð hjá Haukunum. Þjálfararnir 

töldu sig allir vita hvað þeir myndu gera teldu þeir að annar þjálfari innan félagsins bryti gegn 

barni en þeir myndu allir tilkynna atvikið til yfirmanna sinna og reyna að fylgja málinu eftir. 

Aðspurðir að því hvaða stuðning þeir myndu vilja fá frá yfirstjórn félagsins varðandi forvarnir 

gegn kynferðisofbeldi gegn börnum töluðu þau um skýra ramma og fræðslu, tveir þjálfarar 

töluðu um að fá fyrirlestra frá Blátt Áfram. Einn þjálfarinn var þó ekki á sama máli og var það 

hans skoðun að fyrirlestrarnir væru bæði of dýrir og einhliða. Einn þjálfaranna var ekki viss 

um hvort hann gerði sér grein fyrir hver mörkin væru gagnvart iðkendum sínum fyrir utan 

íþróttirnar en hinir þrír töldu sig hafa það á hreinu. Þegar þeir voru spurðir hvað þeir myndu 

vilja hafa til þess að tryggja öryggi þeirra sjálfra gegn fölskum ásökunum voru þeir sammála 

um að reglur þyrftu að vera skýrar. Einn þjálfaranna taldi starfræksla innan íþróttahúsana 

skipta máli. Ábyrgð þjálfara þarf að vera skýr. Útlista þurfi t.d. hver beri ábyrgð inni í 

búningsklefum og hver ábyrgð starfsmanna hússins sé. Huga þurfi vel að þeim aðstæðum 

sem boðið sé upp á. Einn þeirra vissi þó ekki hvað hann myndi vilja hafa til að auka sitt 

öryggi. Einn þjálfarinn taldi að samþætting skóla og íþróttafélaga myndi skila betra 

forvarnarstarfi fyrir alla. Hann telur að færa þurfi allar forvarnir til yngri hópa og byrja fyrr. 

Samfélagið sé að breytast og við því þurfi að bregðast. Með því öðlist börnin sterkari 

sjálfsmynd og það skili þeim betri persónulegum árangri í lífinu, hvort sem það sé í skóla eða 

íþróttum. Hann gagnrýndi einnig Handknattleikssamband Íslands (HSÍ) fyrir að vera með léleg 

og fá þjálfaranámskeið sem þjálfarar fái jafnvel enga viðurkenningu fyrir. Um siðareglur, 

verkferla og vernd fyrir börn gegn kynferðisofbeldi innan handboltans hafði einn þeirra þetta 

að segja: „Þetta þarf handknattleiksforystan að endurskoða, þeir þurfa að vera til staðar fyrir 

iðkendur.“ (Þjálfari 1, Þjálfari 2, Þjálfari 3 og þjálfari 4). 

6.6 Handknattleiksfélag Kópavogs, HK 

Fyrir fjórum árum síðan kom upp mál innan HK þar sem að grunsemdir vöknuðu um að 

þjálfari misnotaði iðkendur. Stjórnarmenn félagsins sátu agndofa og vissu ekki hvernig þeir 

ættu að bregðast við. Ekki voru til siðareglur eða verkferlar sem sögðu til um og gátu 

leiðbeint um hvað gera ætti. Stjórnarmenn félagsins vissu að eitthvað þyrftu þeir að gera og 
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höfðu samband við Blátt Áfram og þá fóru hjólin að snúast. Málið fór í farveg, öllum börnum 

18 ára og yngri stóð til boða viðtal með félagsráðgjafa þar sem tilgangurinn var að reyna að 

komast að því hvers eðlis brotin voru. Málinu lauk með því að þjálfarinn sem átti hlut að máli 

flúði land. Stjórnarmenn HK tilkynntu þjálfarann til Alþjóða sambands viðkomandi 

íþróttagreinar til að koma í veg fyrir að maðurinn gæti unnið við þjálfun erlendis.  

Eftir atvikið voru stjórnendur félagsins ákveðnir í að gera allt sem í þeirra valdi stæði til 

þess að koma í veg fyrir að þetta endurtæki sig. Farið var í samstarf með Blátt Áfram og 

þróaðar siðareglur og ferlar sem félagið myndi svo vinna eftir. Einnig kom 

Ungmennasamband Kjalarnesþings að vinnunni. Í ferlinu var stuðst við siðareglur danska 

Íþróttasambandsins og þær mótaðar að starfi HK. Mótaðar voru siðareglur, ráðningarferlar, 

samningar og reglur sem snéru að því að vernda börnin en ekki síður þjálfara fyrir ásökunum 

sem ekki voru réttar. Þegar þjálfari sækir um vinnu hjá HK þarf hann að fylla út ítarlega 

umsókn þar sem meðal annars siðareglur félagsins standa skýrum stöfum. Persónulegar 

upplýsingar um umsækjandann þurfa að koma fram á umsókninni ásamt upplýsingaöflun er 

viðkemur forvörnum en einnig þarf að skila inn umsögnum frá meðmælendum. 

Umsækjandinn skrifar undir yfirlýsingu þess efnis að félagið hafi fulla heimild til að afla 

persónulegra upplýsinga um hann. Þegar félagið hefur tekið ákvörðun um að ráða þjálfarann 

skrifar hann undir ítarlegan þjálfara samning þar sem siðareglurnar koma enn og aftur skýrt 

fram. Markmiðið með þessu er að það hafi fælingarmátt á þá sem hafa í huga að misnota 

börn. Eins eru siðareglurnar settar inn í allt til þess að skýrt sé að þjálfarar skuldbindi sig til að 

starfa samkvæmt þeim. Ef þjálfarar brjóta reglurnar eru þeir umsvifalaust reknir úr starfi. 

Hver einasti þjálfari sem starfar hjá HK er skyldugur til að sækja námskeiðið „Verndari barna“ 

hjá Blátt Áfram, ef hann neitar því fær hann ekki að starfa fyrir félagið. Birgir Bjarnason 

framkvæmdastjóri HK, (munnleg heimild, 29. febrúar 2012).  

Siðareglur HK eru hugsaðar sem verkfæri til að koma almennum leiðbeiningum til 

þeirra sem að íþróttum koma ásamt því að virka hvetjandi fyrir þá aðila. Reglurnar eru ekki 

tæmandi og þurfa allir sem að félaginu koma að fá kynningu á þeim. Siðareglur HK lúta að 

foreldri/forráðamanni, iðkanda (yngri), iðkanda (eldri), þjálfara, stjórnarmanns eða 

starfsmanns. Hlutinn sem snýr að eldri iðkanda fjallar um sömu hluti og fyrir yngri 

iðkendurna nema þar bætist við málsgrein sem segir: „samþykkja aldrei eða sýna ógnandi 

eða ofbeldisfulla tilburði og forðast náin samskipti við þjálfara þinn.“ (HK.is, e.d.(b)). Þær 

reglur sem snúa að þjálfaranum er nánar lýst í töflu 3. 
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Tafla 3 Siðareglur þjálfara handknattleiksdeildar HK 

Meðhöndlaðu alla iðkendur á einstaklingsgrunni og 
á þeirra eigin forsendum. Samþykktu aldrei ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði. 

Styrktu jákvæða hegðun og framkomu. 
Beittu (iðkanda) aldrei kynferðislegu, líkamlegu eða 
andlegu áreiti. 

Sjáðu til þess að þjálfun og keppni sé við hæfi 
iðkenda með tilliti til aldurs, reynslu og hæfileika. 

Taktu aldrei að þér akstur iðkenda, hvorki á leiki né 
æfingar, nema með skriflegu leyfi foreldra 

Fáðu iðkendur til að vera með í ákvörðunum sem 
tengjast þeim og kenndu þeim að bera ábyrgð á 
eigin hegðun og framförum í íþróttinni. 

Sinntu iðkendum á æfingum en þess utan skaltu halda 
þig í faglegri fjarlægð. Forðastu samskipti gegnum síma 
og Internetið nema til boðunar æfinga og 
upplýsingagjafar sem ávallt eiga að fara í gegnum 
umsjónarmann.  

Viðurkenndu og sýndu virðingu þeim ákvörðunum 
sem dómarar taka. 

Vertu meðvitaður um hlutverk þitt sem fyrirmynd, bæði 
utan vallar og innan. 

Haltu á lofti heiðarleika (Fair Play) innan 
íþróttarinnar.  Talaðu alltaf gegn notkun ólöglegra lyfja.  

Vertu réttlátur, umhyggjusamur og heiðarlegur 
gagnvart iðkendum þínum  Talaðu ávallt gegn neyslu áfengis og tóbaks. 

Viðhafðu jákvæða gagnrýni og forðastu neikvæða 
gagnrýni. 

Komdu eins fram við alla iðkendur, óháð kyni, kynþætti, 
stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum og kynhneigð. 

Settu ávallt á oddinn heilsu og heilbrigði iðkenda 
þinna og varastu að setja þá í aðstöðu sem ógnað 
gæti heilbrigði þeirra. 

Notfærðu þér aldrei aðstöðu þína sem þjálfari til að 
uppfylla eigin áhuga á kostnað iðkandans. 

Sýndu athygli og umhyggju þeim iðkendum sem 
orðið hafa fyrir meiðslum. 

Hafðu ávallt í huga að þú ert að byggja upp fólk, bæði 
líkamlega og andlega. 

Leitaðu samstarfs við aðra þjálfara og sérfræðinga 
þegar þess þarf. 

Komdu þér aldrei í þá aðstöðu að þú sért einn með 
iðkanda. 

Viðurkenndu rétt iðkandans til þess að leita ráða 
frá öðrum þjálfurum. 

                      (Handknattleiksfélag Kópavogs, e.d.(b)). 

 

Birgi Bjarnason framkvæmdastjóri HK segir að tilkoma siðareglnanna hafi breytt öllum 

vinnuferlum hjá félaginu og að allir HK-ingar, aðstandendur og bæjarbúar viti hvaða reglur 

gilda hjá félaginu er varða flest atriði iðkunar, framkomu og virðingar. Stjórnin er virkilega 

ánægð með breytingarnar og segir þetta styðja starf þjálfaranna sem og skilning gagnvart 

foreldrum og iðkendum. Þjálfararnir öðlast betri skilning á ofbeldi með því að sitja 

námskeiðið hjá Blátt Áfram ásamt því að siðareglurnar bendi þeim á hugsanlegar hættur sem 

gætu leynst í þjálfarastarfinu. Eina eftirsjáin, segir Birgir vera þá að hafa ekki ráðist í þessa 

vinnu fyrr. Vonast er til þess að aðgerðir félagsins stuðli að ofbeldislausu íþróttaumhverfi. 

Birgir Bjarnason framkvæmdastjóri HK, (munnleg heimild, 29. febrúar 2012). 
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7 Framkvæmd 

Rannsóknin er unnin með eigindlegum rannsóknaraðferðum sem eru túlkandi fræði. 

Aðferðin hefur það að markmiði að gera félagslegan veruleika skiljanlegan. Rannsakandi 

leitast við að öðlast dýpri skilning á félagslegum fyrirbærum í stað félagslegra staðreynda, 

það gerir rannsakandi með því að spyrjast fyrir um upplifanir viðmælenda sinna (Taylor og 

Bogdan, 1998). Þær kenningar sem gengið er út frá segja að veruleikinn sé félagslega 

skapaður og því sé ekkert endanlegt (Silverman, 2008).  

Kostir eigindlegra rannsóknaraðferða eru þeir að rannsakandi fær upplifanir 

viðmælenda sinna beint í æð en gallarnir geta verið þeir að rannsóknarferlið er tímafrekt. 

Gagnaöflun, viðtöl, afritun og allt ferlið tekur langan tíma og þarf rannsakandi að tileinka sér 

ákveðin vinnubrögð til þess að rannsóknin sé marktæk. Þá getur verið erfitt að rannsaka fólk 

þar sem að hegðun þeirra og skoðanir geta breyst frá tíma til tíma, eins getur reynst erfitt 

fyrir rannsakanda að vera hlutlaus og hafa ekki áhrif á rannsóknina (Esterberg, 2002).  

Ástæða þess að eigindleg rannsóknaraðferð varð fyrir valinu er sú að rannsakandi taldi 

sig fá bestu sýn á stöðu mála innan félaganna með því að ræða beint við þjálfara þeirra. Það 

hefði getað reynst auðvelt fyrir formenn félaganna að afhenda einhverskonar siðareglur eða 

vinnuferla en rannsakandi hefði ekki haft neinar upplýsingar í höndunum um hvort 

raunverulega væri unnið eftir þeim. Því taldi rannsakandi best að taka viðtöl við þjálfarana til 

að fá þeirra upplifanir á málefninu. Þær annmarkanir sem gætu verið á rannsókninni eru að 

rannsakandi þekkir vel til flestra viðmælenda sinna. Rannsakandi hefur verið hluti af 

íþróttahreyfingunni í 25 ár og þekkir vel til hennar. Þess vegna gætu svör viðmælenda verið á 

annan veg en þau hefðu annars verið ef þeir hefðu ekki þekkt til rannsakanda. Lítið er til  af 

gögnum og því þurfti rannsakandi að notast við munnlegar heimildir og heimildir af 

Internetinu til greiningar.  

7.1 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknin fjallar um það hvort að íslensk íþróttafélög hafi undir höndum siðareglur eða 

verkferla er varða vernd gegn kynferðisofbeldi gegn börnum sem og vernd fyrir þjálfara. 

Markmiðið er að skoða hvernig forvarnarstarf á Íslandi stendur varðandi málefnið, hvort að 

félögin hafi siðareglur eða verkferla undir höndum og þá hvort að þau vinni samkvæmt þeim 

gögnum.  

Rannsóknin er unnin með eigindlegri aðferðafræði og var gögnum safnað annars vegar 

með viðtölum og hinsvegar í formi opinberra skjala.  
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7.2  Gagnasöfnun 

Handknattleiksfélögin FH og Haukar voru valin með hentugleikaúrtaki og byrjaði rannsakandi 

á því að hafa samband við formenn félaganna til þess að fá leyfi fyrir því að safna gögnum og 

ræða við þjálfara deildarinnar. Báðir formennirnir voru jákvæðir og gáfu leyfi fyrir því að 

rannsóknin yrði framkvæmd.  

Hafist var handa við að safna gögnum og var það í fyrstu gert með því að hafa samband 

við þá aðila innan félaganna sem koma beint að þjálfun barna. Hjá FH var það formaður 

barna- og unglingaráðs og hjá Haukum var það íþróttamálastóri félagsins. Báðir aðilar sendu 

rannsakanda öll gögn sem félögin eiga og tengjast efninu. Næst voru tveir flokkar valdir 

innan hvors félags, bæði karla og kvenna flokkar og var því rætt við fjóra þjálfara í hvoru 

félagi. Tekin voru átta opin viðtöl á tímabilinu 29. febrúar til 10. apríl 2012 og voru þau ýmist 

tekin heima hjá þjálfurunum, í íþróttahúsum viðkomandi félags og í einu tilfelli á vinnustað 

þjálfarans. Lengd viðtalanna var frá átta mínútum upp í 45 mínútur. Settur var saman 

spurningarammi sem notaður var í viðtölunum við þátttakendur (sjá í viðauka).  Þátttakendur 

voru allir spurðir sömu spurninga en fengu tækifæri til að tjá skoðanir sínar og upplifanir.  

Rannsakanda þótti mikilvægt að heyra rödd þjálfara varðandi það hvort þeir þekktu 

til þeirra reglna, ef þær voru á annað borð til hjá félögunum, eða ekki. Auðvelt gæti reynst 

fyrir félögin að senda gögn sem þau fylgdu í raun ekki eftir. Því eru viðtölin mikilvægur þáttur 

í því að skoða hvernig þjálfurum finnst málin raunverulega standa hjá félögunum.  

Notast var við opinber skjöl í rannsókninni til samanburðar, bæði íslensk og erlend. 

Töluvert er af munnlegum heimildum vegna skorts á gögnum en efni rannsóknarinnar hefur 

ekki verið skoðað hér á landi áður. Það sama má segja um efni sem tekið er af heimasíðum 

en það er einnig gert vegna skorts á gögnum.  

7.3 Skráning og úrvinnsla 

Viðtölin voru öll tekin upp á símtæki rannsakanda og þau svo afrituð á tímabilinu 27. apríl til 

30. apríl. Greining þeirra fólst í því að skoða hvort að þjálfarar fengju fræðslu, hvort þeir 

fengju kynningu á þeim siðareglur og verkferlum sem félögin vinna eftir og síðast en ekki síst 

hvort að þjálfararnir væru meðvitaðir um að slíkar reglur væru til staðar hjá félagi sínu. Í 

upphafi hvers viðtals var þátttakendum heitið fullum trúnaði, nöfn þeirra sem og upplýsingar 

um hvaða flokka þeir þjálfa komu hvergi fram.  
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Borin voru saman gögn sem félögin létu af hendi og svör þjálfara til þess að skoða hvort 

að unnið væri eftir þeim reglum sem félögin eiga og hafa sett sér þ.e.a.s. ef reglurnar eru til 

staðar. Eins voru skoðaðar reglur sem Bretland, Danmörk og Svíþjóð starfa eftir og var það 

gert til samanburðar. Siðareglur Handknattleiksfélags Kópavogs voru greindar og notaðar til 

samanburðar þar sem að HK er eitt þeirra félaga sem stendur fremst hvað varðar forvarnir 

gegn kynferðisofbeldi gegn börnum.  

Efnisgreiningin fólst í því að nota opna kóðun. Í því felst að lesa viðtölin vel yfir og 

skoða hvernig svörin væru hjá þátttakendum. Dregin voru út þrjú megin þemu sem lýsa 

svörum viðmælenda betur. Þekking rannsakanda á gögnum sínum er mikilvæg til þess að 

svara rannsóknar- spurningunum sem best.  Notast var við grundaða kenningu en með því er 

átt við að gögnin voru greind samhliða öflun þeirra (Neuman, 2006; Glaser og Strauss, 1967).  

7.4 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum var notast við hentugleikaúrtak þar sem að valdir voru flokkar sem 

hentuðu rannsókninni best. Þáttakendur rannsóknarinnar voru fjórir þjálfarar yngri flokka 

hvors félags, tveir þjálfa drengi og tveir stúlkur. Rannsakandi valdi þann flokk sem hann vildi 

skoða og talaði við þjálfara þeirra flokka. Flokkarnir voru valdir með það í huga að hafa bæði 

þjálfara yngri og eldri barna. Fyrsti viðmælandinn var kona á fertugs aldri með 

háskólamenntun. Hún hefur þjálfað handbolta í fjögur ár. Annar viðmælandinn var maður 

rétt kominn á þrítugsaldur með stúdentspróf. Hann hefur þjálfað í fimm ár og hefur hlotið 

lægsta þjálfara stig ÍSÍ. Viðmælandi þrjú var maður á þrítugsaldri með stúdentspróf og grunn 

stig þjálfaramenntunnar. Hann hefur þjálfað í fimm ár. Viðmælandi fjögur var karlmaður á 

fimmtugsaldri með háskólapróf og þjálfaramenntun. Hann hefur þjálfað í 31 ár. Viðmælandi 

fimm var kona á þrítugs aldri sem er að ljúka háskólanámi. Hún hefur þjálfað í níu ár og hefur 

enga þjálfaramenntun. Viðmælandi númer sex var karlmaður um tvítugt sem hefur 

grunnskólapróf. Hann hefur þjálfað í fjögur ár og hefur enga þjálfaramenntun. Viðmælandi 

sjö er maður á fimmtugsaldri með sem er að ljúka mastersnámi. Hann hefur þjálfað 

handbolta í sjö ár og hefur hlotið einhverja þjálfaramenntun. Síðasti viðmælandinn var 

maður á þrítugsaldri með háskólapróf. Hann hefur þjálfað handbolta í 11 ár og hefur 

þjálfaramenntun. Allir viðmælendurnir búa á Höfuðborgarsvæðinu.  
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7.5 Niðurstöður 

Niðurstöður viðtalanna voru þær að upplifanir þjálfaranna á forvörnum gegn 

kynferðisofbeldi á börnum voru svipaðar. Allir þjálfararnir töluðu um að þeir hafi ekki fengið 

neina fræðslu um siðareglur eða verkferla hjá félögunum né fræðslu um vernd barna gegn 

kynferðisofbeldi. Þjálfararnir vissu ekki allir hvert þeir ættu að snúa sér kæmi upp grunur um 

að barn væri misnotað kynferðislega og höfðu sumir aldrei hugsað útí slíkt. Allir þjálfararnir 

töldu sig vita sín mörk við iðkendur sína utan íþrótta og upplifðu sig hafa traust þeirra. 

Þjálfararnir sögðust allir hafa áhuga á því að fá fræðslu frá félögunum um vernd á börnum 

gegn kynferðisofbeldi og töldu að mikilvægt væri að félögin störfuðu samkvæmt skýrum siða 

og verkreglum. Samkvæmt þessu eru þjálfararnir sammála um það að skortur sé á 

leiðbeinandi reglum sem bæði vernda börnin gegn kynferðisofbeldi ásamt þá sjálfa fyrir 

ásökunum. Þeir telja það mikilvægt skref í átt að betra íþróttastarfi að félögin setji skýr mörk 

um hvað  má og hvað ekki.  

7.6 Siðferðisleg atriði 

Félögin sem um ræðir í þessu verkefni eru handknattleiksdeildir FH og Hauka og var rætt við 

þjálfara frá báðum félögum. Upplýsingar sem fram  koma í rannsókninni gætu verið 

viðkvæmar fyrir bæði félögin en vert er að taka fram að formenn beggja félaga og þjálfarar 

sem rætt var við gáfu leyfi fyrir rannsókninni.  



  

39 

8 Tillaga að verklagsháttum á Íslandi 

Í þessum kafla verða gerðar tillögur að því hvernig hægt sé að bæta íþróttastarfið í landinu 

með auknu forvarnarstarfi til að vernda börn gegn kynferðislegu ofbeldi.  

Forvarnarstarf innan íþróttafélaga þar sem að áhættustýring er notuð getur reynst 

gríðarlega mikilvægur hluti af starfinu. Markmið áhættustýringar er að verja iðkendur fyrir 

skaða, bjóða upp á öruggar vinnuaðstæður fyrir starfsmenn og sjálfboðaliða og gera 

félögunum kleift að ná markmiðum sínum. Áhættustýring felst í því að hafa a) aga sem tekur 

á óvissu, b) kerfi til að taka ákvarðanir með tilliti til þeirra einstaklinga sem þú þjónar, 

aðferðir og stefnur sem þú innleiðir og almennt með hvaða hætti rekstur félagsins ætti að 

vera, c) ramma fyrir skilning og spá um þá mögulegu ábyrgð sem félagið hefur ef að eitthvað 

fer úrskeiðis,  d) stefnumótandi nálgun í að greina áhættur, þar með talin slys og önnur áföll, 

áður en þau gerast, e) líkan til að bregðast við óvæntum atburðum og niðurstöðu til að draga 

úr skaðlegum áhrifum þessara atburða.  Félag sem starfar með börnum og unglingum getur 

orðið fyrir tjóni ef sú staða kemur upp að barn innan þess verði fyrir einhverskonar skaða. Ef 

að barn skaddast á einhvern hátt getur það valdið lagalegu-, fjárhagslegu- og almannatengsla 

tjóni jafnvel valdið hruni félagsins. Því er það félaganna að ákveða hversu mikla áhættu þau 

eru tilbúin að taka varðandi vernd iðkenda sinna.  

Þegar börn taka þátt í skipulögðu starfi íþróttafélaga ætlast almenningur til þess að 

félagið hafi gert skynsamlegar varúðarráðstafanir til að vernda börnin fyrir skaða. Hugtakið 

skynsamlegar varúðarráðstafanir er lykilhugtak til þess að skilja þann staðal sem ætlast er af 

félögum sem starfa að æskulýðsmálum í tengslum við vernd barnanna.  Gerist félög sek um 

að notast ekki við skynsamlegar varúðarráðstafanir eru líkur á gáleysi og óheppileg atvik eigi 

sér stað, þar með skaðast þjónustan við iðkendur. Skilgreining á vanrækslu er t.d. skortur á 

aðgát sem skynsamur maður myndi nota við svipaðar aðstæður. Ábyrg félagsins kemur til 

sögunnar þegar félagið eða starfsmenn þess bera skyldu til varnar börnum en rjúfa þá skyldu. 

Niðurstöðurnar eru skaði sem er því næst tilkominn vegna brota á skyldunum. Ef að skaðinn 

er skeður vegna vanrækslu í starfi getur iðkandinn farið fyrir dómstóla og stefnt félaginu 

(Patterson og Oliver, 2004). Þetta á einnig við hér á landi samkvæmt því sem Viðar Már 

Matthíasson skrifar í bók sinni Skaðabótaréttur. Litið er á þetta þannig að sá sem veldur tjóni 

á hagsmunum annars manns eigi að greiða skaðabætur. Áhættutaka iðkandans getur einnig 

leitt til þess að réttur þess sem fyrir tjóni verður fellur niður eða minnkar. Eins getur 
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áhættutakan gert það að verkum að slakað er á kröfum um varfærni svo að mikið þurfi til 

þess að skaðabótaábyrgð verði til vegna íþróttatjóns (Viðar Már Matthíasson, 2005). 

Félög sem sinna barna- og unglingastarfi bera tvær megin skyldur varðandi ofbeldi 

gagnvart börnum. Í fyrsta lagi þurfa félögin að hafa varnir til að tryggja að ofbeldi eigi sér ekki 

stað í starfi félagsins. Í öðru lagi þurfa félögin að bregðast við á viðeigandi hátt hvenær sem 

ástæða er til að ætla að barn verði fyrir hverskonar ofbeldi, óháð upptökum eða vettvangi 

ofbeldisins. Til að tryggja að ofbeldi gagnvart barni eigi sér ekki stað innan félagsins þarf að 

innleiða samsettar aðferðir áhættustýringar inn í starfið. Sumar þeirra aðferða þróast í 

tengslum við tiltekna starfsemi innan félagsins en sumar ættu þó að vera staðlaðar 

vinnureglur innan félags sem starfar með börnum og unglingum. Þegar þetta er gert er 

mikilvægt fyrir félagið að hafa mismunandi myndir ofbeldis í huga þar sem að ásakanir geta 

komið fram af mismunandi ástæðum. Sem dæmi má nefna óviðeigandi ögunaraðferðir, 

ófullnægjandi undirbúningur fyrir starfsemi, skortur á hvatningu eða að mörk á milli iðkanda 

og starfsmanns/þjálfara félagsins séu ekki virt. Því er mikilvægt að félögin séu viðbúin því að 

grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir ofbeldi gegn börnum innan starfsemi sinnar ásamt því 

að vernda þau börn sem mögulega verða fyrir ofbeldi utan íþróttastarfssins. Hvaða barn sem 

er gæti verið fórnarlamb ofbeldis þar sem að á sér stað í öllum félagshagfræðilegum- og 

menningar hópum (Patterson og Oliver, 2004). 

8.1 Tillaga að siðareglum 

Hér verður fjallað um tillögur að siðareglum, uppbyggingu þeirra og hvað væri skynsamlegt 

að hafa innan þeirra.  

Þær siðareglur sem félögin innleiða hjá sér eru byggðar á þeirra eigin mati og 

uppbyggingu á þeirra starfi. Aðstæðurnar innan félaganna þurfa að vera öruggar jafnt fyrir 

starfsmenn, þjálfara og ekki síst fyrir börnin. Því er mikilvægt að reglurnar snúi að öllum 

þessum aðilum ásamt því að hafa reglur um aðkomu foreldra og forráðamanna. Ef litið er til 

þeirra reglna sem sænska Íþróttasambandið hefur gefið út (sjá hér að ofan) eru þær reglur 

viðamiklar og skilja eftir fá grá svæði. Það getur verið mikilvægt vegna þess að því færri grá 

svæði því minni líkur eru á því að farið sé í kringum reglurnar. Siðareglurnar sem sænska 

sambandið setur fram ná til réttinda allra aðila, einnig réttinda þeirra sem fyrir 

kynferðisofbeldinu verða innan félaganna. Því er hér bent á þeirra reglur sem verðug lesning 

fyrir þá sem ætla sér að hefja vinnu að slíkum reglum.  
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Fyrst þyrfti að byrja á því að skilgreina þau hugtök sem notuð eru í reglunum, svo sem 

hvað felst í kynferðisofbeldi. Lög landsins um brot gegn börnum ættu að vera sýnileg ásamt 

því hvaða refsingar fylgja því að þau séu brotin. Lög um skyldur foreldra og réttindi þeirra, 

réttur barna til verndar og slík lög og viðurlög ættu að koma fram. Gott væri að setja inn 

yfirlýsingu frá félaginu um það af hverju nauðsynlegt sé að koma í veg fyrir kynferðisofbeldi 

innan félagsins. Skýrar reglur um kynferðislegt samband á milli þjálfara/starfsmanns og 

iðkenda þurfa að vera til staðar. Setja þarf skýrar reglur um ágreiningsmál innan félagsins og 

sjá til þess að reynt sé að ná sáttum á milli aðila áður en farið er lengra með málið. Þá þarf að 

tryggja að komið sé fram af virðingu við þá aðila sem tengjast málum sem gætu komið fram. 

Stefnan verður að hafa hvetjandi áhrif á þá sem fyrir kynferðisofbeldi verða að koma fram og 

segja frá (Brackenridge, 2001). Þeir sem starfa með börnum verða að fá fræðslu um þau 

viðbrögð sem þeim ber að sýna barni segi það frá ofbeldi sem það hefur orðið fyrir (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007). 

Hér að neðan er rammi að stefnu um kynferðisofbeldi gegn börnum innan íþrótta sem 

mikilvægt er að hafa í huga þegar siðareglur eru gerðar: 

Tafla 4 Rammi fyrir stefnu um kynferðislega misnotkun í íþróttum 

Efnisatriði 
stefnunnar: Lýsing: 

Barnavernd 
Nákvæmar skilgreiningar á byrtingarmyndum ofbeldis í garð barna (kynferðislegu, líkamlegu, andlegu og 
vanrækslu) og forvörnum nákvæmlega lýst. 

Umönnunarskylda  

Áhersla á lög er varða börn og lagalegar skyldur foreldra og forráðamanna 

 

Velferð barna 
Áhersla á börn og rétt til þeirra á að þrífast meðal jafningja, í umhverfi þeirra og að þau hafi jöfn tækifæri til 
menntunar. Tryggja þarf jöfn tækifæri fyrir alla og að barnið þrífist í heildinni.  

Forvarnir gegn áreitni 
Áhersla á að vernda börnin frá kynferðislegri áreitni og einelti - með sérstöku eftirliti með yfirvaldi þeirra 
(þjálfurum og starfsmönnum) 

Velferð íþróttamanna 
Láta sig varða almennt heilbrigði iðkenda, vernd frá því að einhver notfæri sér þá og að þeir fái sjálfstæða þróun 
sem íþróttamaður 

Jöfn tækifæri 
Áhersla á að samræma lög landsins um jafnræðislög og lög um starfsmannalög. Allir hafi jöfn réttindi og fái 
sanngjarna meðferð 

Gæðatrygging 
Áhættustýringarkerfi  sem inniheldur kynferðislegt öryggi innan almennrar starfssemi félagsins, stöðugt þarf að 
fylgjast með og endurmeta það kerfi.  

Siðareglur og 
mannréttindi Áhersla lögð á siðferðislega staðla og viðmiðunarreglur í tengslum við alþjóðleg lög.  

  (Brackenridge, 2001).  

Þemu sem ætti að hafa í huga við gerð siðareglna fyrir þjálfara og starfsmenn eru 

meðal annars um ábyrgð, persónuleg málefni, náin samskipti, samskipti á milli þjálfara og 

foreldra eða forráðamanna, fundarstaði þjálfara og barna, munnleg samskipti og líkamlegar 

snertingar. Þemun sem snúa að félögunum sjálfum og starfsemi þeirra eru stefnumál og 

reglur, trúnaður við iðkendur, leiðbeiningar um atvik sem upp geta komið, rannsókn á þeim 

atvikum, tilkynningar, viðurlög, upplýsingar til aðila innan félags ásamt að koma að menntun 
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og fræðslu fyrir þá sem koma að félögunum. Þemu fyrir foreldra væru aftur á móti að aðskilja 

sig frá þátttöku barnsins, það er að segja að setja ekki of mikla pressu á eða ætlast til of 

mikils, hlutverk þeirra og ábyrgð ásamt því að vera meðvituð um áhætturnar sem til staðar 

eru. Mikilvægt er að allir viti sín mörk til þess að stefnan gangi upp. Lykillinn að því að draga 

úr einelti og misnotkun innan íþrótta er skilvirk framkvæmd en framkvæmdin hefur fengið 

minni athygli heldur en stefnumótunin sjálf. Ekki er nóg að móta stefnu heldur þarf að 

framkvæma hana til þess að hún virki. Fyrsta skrefið sem íþróttafélögin þurfa taka til þess að 

stuðla að forvörnum gegn kynferðisofbeldi gegn börnum innan raða þeirra er að viðurkenna 

að vandamálið sé til staðar. Félögin þurfa að ræða opinberlega um hvað þeim beri að gera í 

málinu. Mikilvægt er að félögin séu reiðubúin að leita sér aðstoðar fagaðila fyrir utan félögin 

sem hafa reynslu og kunnáttu í að vinna að forvörnum og málum af þessu tagi. Félögin ættu 

einnig að gera öllum þeim sem vilja að vinnunni koma kleift að gera það, hvort sem um 

þjálfara, starfsmenn, iðkendur eða foreldra sé að ræða (Brackenridge, 2001).  

8.2 Um fræðslu 

Hér verður fjallað um mikilvægi fræðslu fyrir þjálfara íþróttafélaga ásamt því að útskýra hvers 

vegna fræðsla er mikilvæg.  

Þau gildi sem felast í stefnu og siðareglum verða hluti af daglegum viðhorfum sem leiða 

að ákveðinni hegðun. Aðeins með fræðslu og þjálfun verða gildin að samfélagslegum 

venjum. Agakerfi ættu eingöngu að vera varaleið sem er til staðar ef fræðsla er hunsuð eða 

hefur mistekist. Þess vegna er mikilvægt að innleiða stefnu gegn áreitni þar sem aðilar eru 

skuldbundnir til að sitja fræðslu (Brackenridge, 2001).  

Það að skylda þjálfara til að mennta sig, foreldra að skoða þjálfunarefni, iðkendur, 

þjálfara og aðra sem koma að félaginu til að sýna fordæmi og miðla góðum starfsháttum 

vinnur allt saman að því að leggja línurnar varðandi fræðslu um finna lausn á  

kynferðisofbeldi. Fræðsla og menntun fyrir þjálfara og starfsmenn félaga er ætluð til að auka 

skilning, þekkingu, hvetja til trausts og hjálpa til með að koma á hlutleysi um málefni sem oft 

ögrar og ýtir undir ótta. Fræðsla án reglugerðar er aftur á móti ekki líkleg til þess að veita 

fullkomna vörn. En þegar fræðsla og reglugerð innan félagsins fer saman er það líklega 

áhrifaríkasta verkfærið til þess að bæta þá vernd sem iðkendur hafa innan íþróttafélaga 

(Brackenridge, 2001).  
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Fræðslan sem í boði hefur verið hér á landi er námskeiðið „Verndarar barna“ sem 

grasrótarsamtökin Blátt Áfram bjóða upp á. Í lýsingu á námskeiðinu á vefsíðu Blátt Áfram 

segir að námskeiðið boði: 

byltingu í fræðslu, forvörnum og viðbrögðum við kynferðislegri misnotkun á 

börnum. Markmiðið er að veita fullorðnu fólki öfluga fræðslu og markvissa 

þjálfun í að fyrirbyggja, þekkja og bregðast við kynferðislegri misnotkun barna af 

hugrekki og ábyrgð. Námsefnið Verndarar barna er sérhannað fyrir stofnanir, 

fyrirtæki og félagasamtök sem þjóna börnum og unglingum – sem og einstaklinga 

sem bera ábyrgð á umönnun og verndun barna; sínum eigin eða annarra. Efnið 

byggist á 7 skrefa bæklingnum til verndar börnunum okkar. Innifalið í verði er 

verkefnabók og stefnumótunarupplýsingar fyrir félagasamtök, stofnanir og 

fyrirtæki sem vinna með börnum. 

       (Blátt Áfram.is, e.d.). 

 

Einnig er forvarnarverkefnið „Verndum þau“ starfrækt af félagi fagfólks í frítímaþjónustu og 

Menntamálaráðuneytisins. Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem koma að uppeldi barna og 

unglinga og er markmiðið að kenna fólki hvernig á að bregðast við vanrækslu eða ofbeldi 

sem beinist gegn börnum. Höfundar bókarinnar „Verndum þau“, þær Ólöf Ásta Farestveit, 

uppeldis- og afbrotafræðingur, og Þorbjörg Sveinsdóttir, BA í sálfræði stýra verkefninu (Félag 

fagfólks í frítímaþjónustu, 2007). 
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9 Niðurstöður 

Markmið þessarrar rannsóknar er að öðlast þekkingu og innsýn í upplifun handboltaþjálfara 

á siðareglum og verkferlum gegn kynferðisofbeldi á börnum. Til þess að gera það kynnti ég 

mér þau gögn sem félögin eiga og tók viðtöl við fjóra þjálfara í hvoru liði til þess að fá 

vitneskju um það hvort að þeim reglum sem til eru, séu þær til staðar, sé í raun fylgt eftir. 

Þær niðurstöður sem hér er greint frá eru upplifanir þeirra sem rætt var við ásamt þeirra 

gagna sem aflað var.  

Í upphafi ritgerðarinnar var varpað fram þeirri spurningu hvort að félögin sem um 

ræðir búi yfir siðareglum eða verkferlum varðandi vernd barna gegn kynferðisofbeldi og þá 

hvort að félögin ynnu samkvæmt þeim reglum, séu þær til. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna að þau vinnubrögð er varða siðareglur og verkferla er ábótavant og þurfa félögin að 

spýta í lófana ætli þau sér að komast með tærnar þar sem nágranna lönd okkar hafa hælana.  

Kynferðislegt ofbeldi á sér stað innan íþrótta eins og annars staðar í samfélaginu. Innan 

skipulags íþróttafélaga geta leynst áhættuþættir sem auka líkurnar á því að kynferðisofbeldi 

gegn börnum eigi sér stað. Þessa þætti þurfa félögin að vera meðvituð um til þess að geta 

komið í veg fyrir þá innan þeirra raða. Mikilvægt er að þeir sem starfa innan félaganna séu 

meðvitaðir um lög og reglur landsins og um rétt barna gegn vernd ásamt inntaki 

Barnasáttmálans með það að markmiði að vita hvað má og hvað ekki.  

Bretar, Danir og Svíar hafa unnið mikið og gott starf í tengslum við forvarnir gegn 

kynferðisofbeldi á börnum. Tilvalið væri fyrir félögin að taka sér þau lönd til fyrirmyndar 

þegar siðareglur og verkferlar eru samdir, sem dæmi hefur íþróttasamband Svía undir 

höndum ítarlega ferla sem vernda alla sem að félögunum koma. Þær stefnur sem eru í gildi 

þar hafa það að markmiði að vernda iðkendur fyrir ofbeldi ásamt því að vernda þjálfara fyrir 

ásökunum sem ekki eiga rétt á sér.  

Handknattleiksdeild FH er ekki með neinar siðareglur eða verkferla sem unnið er eftir 

til að varna kynferðisofbeldi gegn iðkendum en deildin á Handbók um starf félagsins. 

Handbókin hefur ekki verið uppfærð í níu ár og er hún því úrelt, hvergi er fjallað um 

forvarnarstarf gegn kynferðisofbeldi í handbókinni. Aftur á móti hefur Handknattleiksdeild 

Hauka undir höndunum siðareglur og ferla við áföllum. Staðan er aftur á móti sú að þjálfarar 

vita ekki að slík gögn séu til hjá félaginu og því er ekki hægt að segja að þar sé unnið 

samkvæmt reglunum.  
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Þjálfararnir sem rætt var við töluðu allir um að þeir höfðu aldrei fengið kynningu á 

slíkum reglum og höfðu tveir þeirra aldrei hugsað um málefnið áður. Samkvæmt svörum 

þjálfaranna er augljóst að þeir telji það vera mikilvægt að þjálfarar fái fræðslu og skýrar 

reglur um vinnuferla og siðareglur og sögðust þeir allir hafa áhuga á að nýta sér fræðslu um 

málefnið ef hún byðist. Þeir töldu að slíkir ferlar myndu auðvelda öllum starfið. Þjálfurum 

félaganna er ekki skilt að skila inn sakavottorði en athygli vakti að þjálfarar FH eru ekki látnir 

skrifa undir ráðningasamninga við félagið.  

Þemun sem dregin voru út úr niðurstöðum viðtala og greiningu gagna voru „Siðareglur 

og verkferlar“ og „vilji til breytinga“. Það sem snýr að „siðareglum“ er að hvorugt félaganna 

hefur undir höndum siðareglur sem unnið er eftir. Haukarnir eiga þessi gögn en engin gögn 

eru til hjá FH sem fjalla um vernd barna gegn kynferðisofbeldi. Hjá Haukum vita þjálfararnir 

ekki af þessum reglum og vinna því ekki samkvæmt þeim. Þjálfararnir voru allir sammála um 

það að siðareglur sé eitthvað sem félögin ættu að hafa undir höndum og töldu þeir að slíkar 

reglur myndu auðvelda félaginu til muna að vernda bæði starfsfólk og iðkendur. Haukarnir 

eru með viðbragðsáætlun í höndunum komi upp áfall hjá iðkanda en þjálfarar félagsins 

þekkja ekki til þeirra gagna. Þess vegna er ekki hægt að segja að félagið starfi eftir þeim 

gögnum sem til eru heldur eru gögnin geymd ofan í skúffu þar til eitthvað gerist. Engir 

verkferlar eru til hjá FH.  

Hitt þemað er „vilji til breytinga“ og lýsir það því að mikill vilji er til þess, hjá 

þjálfurunum, að ná fram og sjá breytingar á stöðu mála. Allir þjálfararnir töldu það vera 

mikilvægt að siðareglum og verkferlum væri komið á innan sinna félaga og sögðust allir 

þjálfararnir nýta sér fræðslu væri boðið upp á hana. Þjálfararnir voru sannfærðir um að 

siðareglur og verkferlar myndu nýtast þeim vel bæði til þess að vernda börnin og sjálfa sig 

gegn ásökunum. Einn þjálfarinn var þeirrar skoðunar að margt þarfnaðist lagfæringar innan 

félagsins og þetta væri stór þáttur af því.  
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10 Umræða 

Við upphaf rannsóknarinnar voru ákveðnar hugmyndir til staðar hjá rannsakanda um stöðu 

mála á Íslandi varðandi vernd barna gegn kynferðisofbeldi innan íþrótta. Rannsakandi taldi 

sig vita að staðan væri ekki góð, að íþróttafélög hefðu almennt séð ekki hugað að þessum 

málum. Niðurstöður þessarrar rannsóknar hafa styrkt þær grunsemdir svo um munar. Sem 

fyrrverandi afrekskona í handbolta taldi rannsakandi sig þekkja vel til vinnuaðferða og gat því 

gefið sér að niðurstöðurnar yrðu með þessu móti. Þó verður að viðurkennast að 

niðurstöðurnar voru jafnvel enn verri en rannsakandi gerði sér grein fyrir.  

Niðurstöður rannsóknarinnar styrkja þær grunsemdir að forvarnarstarf um verndun 

barna gegn kynferðisofbeldi innan íþrótta er stórlega ábótavant. Siðareglur og verkferlar eru 

atriði sem virðast vera á byrjunarstigi hér á landi og eru alls ekki í takti við það sem er að 

gerast í öðrum löndum, til dæmis Bretlandi, Danmörku og Svíþjóð. Það vakti mikla athygli hjá 

rannsakanda að þjálfarar skuli ekki vera skyldugir til þess að skila inn sakavottorði áður en 

þjálfun hefst líkt og þarf þegar kennarar og leikskólakennarar ráða sig í vinnu.  

Þeir þjálfarar sem rætt var við sögðust allir hafa mikinn áhuga á því að fá fræðslu um 

málefnið og töldu það vera mikilvægt skref félaganna í átt að bættu starfi að innleiða góðar 

og skilvirkar siðareglur og verklagshætti. Ekki sé nóg að félögin eigi slík gögn heldur þurfi þau 

að vera kynnt fyrir öllum sem koma að starfinu og vera sýnileg. Staðreyndin er sú að starf 

íþróttafélaga getur verið áhættusamt og því þurfa að vera til skýrar reglur um hvað sé 

leyfilegt og hvað ekki.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að augljóst er að félögin sem skoðuð voru eru ekki 

með virkt forvarnarstarf gegn kynferðisofbeldi á börnum. Mikilvægt er að félögin axli ábyrgð 

um vernd iðkenda sinna og starfsmanna því að hætturnar eru svo sannarlega til staðar. Því er 

bæði mikilvægt og þarft að öll íþróttafélög landsins ráðist í það að tryggja félagi sínu góðar 

siðareglur og skýra verkferla til að vinna eftir, að ógleymdri fræðslu fyrir þjálfara liðanna til 

að auka skilning þeirra og vekja þá til vitundar.  

Rannsakandi telur að mikilvægt sé að félögin innleiði ákveðna ráðningarferla til þess 

að reyna að sigta úr það fólk sem ekki telst ákjósanlegt að ráða í starf með börnum. Þetta 

geta félögin gert með því að búa til umsóknarferla, hafa ráðningarviðtöl þar sem ákveðnar 

spurningar eru spurðar ásamt því að hafa bæði umsóknarferli og samning sem hefur 

fælingarmátt í sér. Félögin eiga að gera kröfur á þá aðila sem þeir ráða í vinnu og krefjast 
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þess að þjálfarar og annað starfsfólk sé starfi sínu vaxið. Það hefur viðgengist of lengi í 

íþróttastarfi að fólk fái ráðningu vegna hentugleika og oft er um unga krakka að ræða sem 

oft eru ódýrari kostur og félögin velja. Félögin hafa mikla ábyrgð gagnvart því að vernda 

iðkendur sína. Þess vegna á að leggja ríka áherslu á að umsækjendur skili inn sakavottorði 

ásamt því að félagið kanni fyrri störf viðkomandi þjálfara til þess að ganga úr skugga um að 

hann eigi sér ekki fortíð þar sem ill meðferð á börnum kemur við sögu.  

Staðreyndin er sú að tveir af átta þjálfurum hafa aldrei hugleitt þá ábyrgð sem á þeim 

hvílir gagnvart iðkendum sínum og ekki hugað að því hvar mörkum gagnvart þeim liggja. 

Þessi staðreynd skelfdi rannsakandann. Rannsakandi spurði sig oft hvort hann kæri sig um að 

senda börn sín til íþróttafélaga þar sem að vernd þeirra er ekki tryggð.   

Rannsakandi telur að rannsókn þessi sé mikilvægt skref í þá átt sem hann vonar að 

íþróttirnar taki. Bæði er það þarft og mikilvægt að íþróttahreyfingin á Íslandi vakni og átti sig 

á því að kynferðisofbeldi gegn börnum er alvarlegt mál sem á sér stað innan íþrótta jafnt sem 

annars staðar. Því er mikilvægt að unnið sé að forvarnarstarfi áður en stórt mál kemur fram.  
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Viðauki 

Viðtalsrammi: 

Spurningar til þjálfara: 

 Nafn, aldur, menntun. 

 Hve lengi hefur þú þjálfað? 

 Upplifir þú þig hafa traust iðkenda þinna? En yfirmanna? 

 Hafa þér verið kynntar siðareglur eða vinnuferlar varðandi barnavernd innan 

félagsins? 

 Hefur þú fengið fræðslu um barnavernd? Ef já, hverskonar? 

 Hefur þú fengið leiðsögn um hvernig þú átt að bera þig að ef grunsemdir vakna? 

 Ef já, hvernig var sú leiðsögn? 

 Ert þú einn með börnin á æfingum? 

 Ef félagið þitt myndi bjóða upp á fræðslu fyrir þig varðandi barnavernd, myndir þú 

nýta þér hana? 

 Hvað myndir þú gera ef að upp kæmi sá grunur hjá þér að annar þjálfari innan 

félagsins væri misnota barn? 

 Hver er þín skoðun á því að félagið innleiði siðareglur og verkferla varðandi 

barnavernd? 

 Hvernig stuðning myndir þú vilja fá frá yfirstjórn varðandi forvarnir gegn 

kynferðislegu ofbeldi? 

 Veistu mörk þín við iðkendur varðandi samskipti fyrir utan íþróttirnar? 

 Hvað myndir þú vilja hafa til að þér liði betur í starfi og þyrftir ekki að óttast ásakanir 

um áreiti eða ofbeldi á iðkendum þínum? 

 Skrifaðir þú undir samning við félagið? 

 Setur félagið kröfur um að þjálfarar skili inn sakavottorði? 

 

 

 

 


