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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum. Þetta stóra 

samfélagsmein hefur fylgt okkur í áraraðir og því er mikilvægt að halda umræðum um það á 

lofti með það að markmiði að sporna við eða bregðast við vandamálinu á sem 

árangurríkastan hátt. Í ritgerðinni er leitast eftir að varpa ljósi á ofbeldi og vanrækslu 

gagnvart börnum, einkum og sér í lagi kynferðislegu ofbeldi. Það er þegar fullorðinn 

einstaklingur brýtur kynferðislega á barni, sem hvorki skilur né samþykkir athæfið. Brotin 

geta verið allt frá því að tala við barn á kynferðislegan hátt upp í að eiga samræði við barn og 

allt þar á milli. Enginn veit fyrir víst hversu mörg börn verða fyrir kynferðislegu ofbeldi þar 

sem talið er að mörg börn beri harm sinn í hljóði. Helsta ástæða þess er talin vera sú að 

gerendur tengjast þolendum sínum fjölskyldu eða vináttuböndum. Þolandinn upplifir oft 

mikla skömm og kennir jafnvel sjálfum sér um ofbeldið að hann heldur leyndarmálinu fyrir 

sig. Til að takast á við afleiðingar kynferðisofbeldis má nefna starfsemi Barnahúss. Þar fá 

börn sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi alla þá þjónustu sem þau þurfa á einum stað. 

Félagsráðgjafar geta gegnt mikilvægu hlutverki í bataferli barna sem beitt hafa verið 

kynferðislegu ofbeldi. 

 

Efnisorð: kynferðislegt ofbeldi, börn, félagsráðgjöf, réttindi barna 
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1 Inngangur  

Ofbeldi gagnvart börnum hefur fylgt manninum um langt skeið og er málefni sem er 

brýnt að takast á við nú sem og svo oft áður. Barn á að eiga þann rétt að alast upp við góð 

skilyrði, innan fjölskyldu þar sem ást, skilningur og hamingja er við lýði. En ekki eru öll börn 

svo heppin. Ofbeldi gagnvart börnum hefur verið skipt gróflega í tvo flokka: Annars vegar 

ofbeldi og hins vegar vanrækslu. Ofbeldi má svo skipta upp í þrjá flokka eftir því hvort um 

líkamlegt, andlegt eða kynferðislegt ofbeldi er að ræða. Einnig má skipta vanrækslu upp í 

fjóra flokka eftir því hvort um er að ræða líkamlega vanrækslu, umsjón og eftirlit, vanrækslu 

hvað varðar nám og skólagöngu barns eða tilfinningavanrækslu (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005). Rætt verður um þessa flokka af ofbeldi og vanrækslu gagnvart 

börnum og leitast verður eftir að skilgreina hvað í þeim felst. Síðan verður áhersla lögð á 

kynferðislegt ofbeldi, einkenni þess og helstu afleiðingar. Í stuttu máli er um vanrækslu að 

ræða þegar foreldrar eða forsjáraðilar sinna börnum sínum ekki sem skyldi, bæði hvað 

varðar umönnun og aðbúnað, svo barn geti þroskast eðlilega (Steinunn Bergmann, 2010). 

Ofbeldi er það þegar vísvitandi er brotið á barni og oft er um tvenns konar, jafnvel þrenns 

konar ofbeldi að ræða. Líkamlegt ofbeldi er það þegar fullorðinn einstaklingur beitir barn 

ofbeldi svo það hljóti sár, mar, skurði eða aðra líkamlega áverka. Andlegt ofbeldi er til dæmis 

þegar fullorðinn uppnefnir barn, sýnir því ekki nægilega ástúð eða talar niður til þess (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

Kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er meginviðfangsefni ritgerðinnar, en það hefur 

þekkst lengi og er því miður ofbeldi sem virðist seint vera hægt að uppræta. Með aukinni 

umræðu, tíð og tíma verður vonandi hægt að minnka það og hjálpa þolendum og öðrum sem 

tengjast ofbeldinu á viðeigandi hátt. Í þessari ritgerð verður leitast eftir að svara þremur 

rannsóknarspurningum:  

 

- Hvað telst til kynferðislegs ofbeldis?  

- Hverjir eru gerendur ofbeldisins?  

- Hvaða einkenni má sjá hjá börnum sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi?  
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Til að byrja með verður farið í ofbeldi gagnvart börnum en lögð verður megin áhersla á 

kynferðislegt ofbeldi. Farið verður í skilgreiningar, tíðni og eðli kynferðislegs ofbeldis. Næst á 

eftir því verður fjallað um þolendur og einkenni barna sem hafa orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi og kannað hvaða afleiðingar ofbeldið getur haft, bæði til skemmri og lengri tíma litið. 

Því næst verður litið til gerenda, hverjir þeir eru samkvæmt rannsóknum ásamt hver tengsl 

þeirra eru við þolendur. Efnið er erfitt rannsóknarefni þar sem þetta stóra leyndarmál er 

nokkuð sem börn bera oft með sér alla ævi og sum segja aldrei frá. Í þessari ritgerð verður þó 

leitast við að svara spurningum um tíðni og grófleika ásamt því að fara almennt yfir 

niðurstöður rannsókna á efninu. Einnig verður farið yfir helstu atriði hvað varða réttindi 

barna og hvaða úrræði eru í boði fyrir þau börn og fjölskyldur sem hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi. Að endingu verður farið yfir starfsemi Barnahúss og barnaverndar-

nefnda og hver þeirra markmið eru til að hjálpa þessum börnum og til að sporna við 

vandamálinu.  
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2 Ofbeldi gagnvart börnum 

Börn eiga rétt á því að alast upp við ástúð og öryggi, og að hlúð sé að velferð þeirra og 

hagsmunum í hvívetna. Þetta felur í sér að öll börn eiga rétt á líkamlegri, andlegri og 

tilfinningalegri umhyggju. Þess vegna ætti ekkert barn að þurfa að þola vanrækslu, áreitni 

eða ofbeldi og allra síst í sínu nánasta umhverfi. Því miður búa hinsvegar mörg börn við að 

brotið sé á þessum réttindum þeirra og ofbeldi gagnvart þeim má gróflega flokka í tvennt: 

Annars vegar ofbeldi og hins vegar vanrækslu. Þegar fullorðinn einstaklingur sem á að gæta 

að hagsmunum barna gerir eitthvað til að skaða barn eða sem mun skaða barn, er það álitið 

vera ofbeldi. Hinn flokkurinn er vanræksla, þegar skortur er á nauðsynlegri athöfn og er 

vanrækt á einhvern hátt til dæmis af foreldri eða forsjáraðila (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2005).  

2.1 Vanræksla 

Vanræksla er þegar foreldrar eða aðrir forsjáraðilar vanrækja barn endurtekið. Þá er 

barninu ekki sinnt sem skyldi, bæði hvað varðar umönnun og aðbúnað sem þykir 

nauðsynlegur svo barnið geti þroskast eðlilega. Vanræksla getur bæði verið andleg og 

líkamleg og getur jafnvel byrjað strax á fósturstigi (Steinunn Bergmann, 2010). Vanrækslu er 

hægt að skipta í fjóra flokka, eftir því hvaða atriði verið er að vanrækja. Líkamleg vanræksla 

er fyrsti flokkurinn, en með því er til dæmis átt við þegar barni er ekki gefið að borða, það 

býr ekki við viðeigandi heimilisaðstæður, hreinlæti er ekki sinnt á réttan hátt, ásamt 

heilsugæslu og andlegu heilbrigði. Annar flokkurinn af vanrækslu varðar umsjón og eftirlit 

með barninu. Það er þegar barn er yfirgefið, skilið eftir í ákveðinn tíma án þess að hafa aldur 

og þroska til þess, það er ekki fylgst með því á viðeigandi hátt eða barn er skilið eftir hjá aðila 

sem er hættulegur barninu með vitund foreldris. Undir þennan flokk af vanrækslu hafa menn 

einnig sett börn sem verða vitni að heimilisofbeldi því slíku álagi fylgja ýmis vandamál 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Þegar foreldrarnir glíma við áfengis- og vímuefnavanda 

og sinna því börnum sínum ekki sem skyldi er um vanrækslu varðandi umsjón og eftirlit að 

ræða. Þriðji flokkurinn er vanræksla sem varðar nám. Þá er ekki er nægilegt eftirlit með 

skólagöngu barns, barn kemur ekki undirbúið í skólann og ekki með þau áhöld sem eru 

nauðsynleg hverju sinni þrátt fyrir að foreldrum hafi verið bent á það ítrekað. Að lokum má 

nefna fjórða flokkinn af vanrækslu, tilfinningaleg/sálræn vanræksla, en það er þegar 
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foreldrar eða forsjáraðilar sinna barni sínu ekki tilfinningalega, örva ekki hugrænan þroska 

þess og setja barni ekki eðlileg mörk og hafa þannig áhrif á eðlilegt þroskaferli barnsins 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d.).  

Vanræksla getur komið fyrir í eitt skipti, en einnig geta verið mörg atvik sem um ræðir 

þar sem velferð barns er hætt komin. Eitt skiptið gæti vanrækslan tengst heilsu barnsins, 

næsta atvik skólagöngu þess og svo að lokum getur tilfinningum ekki verið sýnd nægileg 

athygli, svo dæmi sé tekið. Foreldrar sem vanrækja börn sín eru ekki endilega fátækir 

foreldrar, heldur geta hvaða foreldrar sem er vanrækt börn sín á einhverju sviði (Butchart, 

Harvey, Mian og Furniss, 2006). 

2.2 Ofbeldi 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) hefur sett fram skilgreiningu á ofbeldi gagnvart 

börnum og er hún þrískipt. Líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er 

ólíkt, en þó hefur það í öllum tilvikum mikil áhrif á líf, heilsu og þroska barnsins sem um ræðir 

(Butchart o.fl., 2006). 

Líkamlegt ofbeldi telst til allrar líkamlegrar misþyrmingar, eins og þegar foreldri skaðar 

barn sitt svo af hljótist áverkar eins og bruni, mar, skurðir eða beinbrot. Það er misjafnt hvort 

líkamlegt ofbeldi sé skilgreint eftir hegðun fullorðinna einstaklinga eða skilgreint út frá 

áverkum sem barnið hlýtur af ofbeldinu. Oftast er þó tekið tillit til beggja þessara atriða. 

Annar flokkur ofbeldis er andlegt ofbeldi, það er þegar foreldri veitir barni sínu ekki nægilega 

ástúð, uppnefnir það og talar niður til þess eða kemur fram við það á einhverskonar niðrandi 

hátt (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Það getur verið erfitt að greina andlegt ofbeldi og 

hvaða hegðun telst til slíkrar tegundar ofbeldis. Andlegt ofbeldi getur haft verulegar 

afleiðingar fyrir barnið og verður sjálfsmynd þess oft mjög slæm. Til að hægt sé að kalla 

hegðun andlegt ofbeldi þarf hegðunin að hafa verið endurtekin af gerandanum en ekki 

einungis eitt tilvik (Steinunn Bergmann, 2010). Kynferðislegt ofbeldi, sem er meginefni 

þessarar ritgerðar, er þegar fullorðinn einstaklingur brýtur á barni kynferðislega, hvort sem 

hann hefur mök við barnið eða lætur barnið taka þátt í öðrum kynferðislegum athöfnum 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Kynferðislegar athafnir geta verið mismunandi. Þær 

geta verið allt frá þukli utan sem innan klæða og káfi á kynfærum, upp til samfara við barn 

hvort sem það er í gegnum leggöng eða endaþarm með getnaðarlimi, fingrum eða hlutum. 

Einnig flokkast það til kynferðislegra athafna að láta barn verða vitni að sjálfsfróun eða 
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klámefni, ásamt því þegar haft er við börn munnmök, teknar eru af þeim kynferðislegar 

myndir, ljósmyndir eða á upptöku þar sem fullnæging fullorðna einstaklingsins er ávallt höfð 

að markmiði (Steinunn Bergmann, 2010).  

Það er misjafnt eftir samfélögum hvernig ofbeldi gagnvart börnum er skilgreint. Það að 

hýða barn í einu þjóðfélagi getur talist til ofbeldis, á meðan það er viðurkennd 

uppeldisaðferð í öðru samfélagi. Þó má segja að í flestum samfélögum séu sjáanlegir áverkar 

á barni, eins og mar, beinbrot, skurðir og brunasár, taldir geta verið vegna líkamlegs ofbeldis 

sem foreldrarnir geta hugsanlega verið ábyrgir fyrir. Komið hefur fram í rannsóknum að 

ofbeldi gagnvart börnum geti viðgengist í öllum fjölskyldum, sama af hvaða stétt eða stærð 

sú fjölskylda er (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Þeir sem beita börn ofbeldi geta verið 

ýmsir aðilar. Sem dæmi má nefna foreldra eða aðra fjölskyldumeðlimi, umönnunaraðila, vini, 

ókunnuga, kennara, heilbrigðisstarfsmenn, þjálfara, eða jafnvel önnur börn, og svo mætti 

lengi telja. Það getur verið erfitt að rannsaka ofbeldi gagnvart börnum og segja til um hversu 

algengt það er vegna þess að það á sér oft stað innan veggja heimilisins þar sem enginn 

verður vitni að því nema fjölskyldumeðlimir, sem eru jafnframt oft gerendur eða sjálf 

fórnarlömb hans. Þetta á við um allar gerðir ofbeldis, þar á meðal kynferðislegt ofbeldi en 

betur verður farið í það á eftir. Ofbeldi gagnvart börnum má finna í öllum samfélögum heims 

og er hvert sem við horfum mikið vandamál er varðar lýðheilsu, mannréttindi, lagaleg og 

félagsleg málefni fólks (Butchart o.fl., 2006).  

Hér hefur verið stiklað á stóru um ofbeldi gagnvart börnum, en betur verður farið í 

seinasta flokkinn, kynferðislegt ofbeldi, hér á eftir. Skilgreiningar verða skoðaðar á 

kynferðislegu ofbeldi frá ýmsum aðilum, ásamt tíðni, helstu einkennum, algengum 

afleiðingum og hverjir séu gerendur og hverjir þolendur þessa glæps.  
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3 Kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum 

Ofbeldi gagnvart börnum má finna í öllum samfélögum heims, en eins og kom fram hér 

að ofan er ofbeldinu skipt í þrjá flokka: Líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi. Nokkrar 

skilgreiningar hafa komið fram um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum, en sama hvaða 

skilgreiningar fræðimenn ákveða að nota er ávallt mikilvægt að þær séu markvissar og 

skýrar, því það getur skipt sköpum fyrir niðurstöðurnar þar sem rannsaka skal efnið (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2011). Í þessum kafla verður farið í nokkrar skilgreiningar á kynferðislegu ofbeldi 

gagnvart börnum. Auk þess verður farið yfir tíðni ofbeldisins, við hvaða aðstæður ofbeldið á 

sér stað, hverjir eru gerendur og þolendur, og hver tengslin milli þeirra eru og hvaða 

afleiðingar kynferðislegt ofbeldi hefur á barn, bæði til lengri og skemmri tíma litið.  

 

3.1 Skilgreiningar 

Talið er að kynferðislegt ofbeldi gegn börnum hafi fyrst verið skilgreint á árunum 1868-

1890 og urðu brot af þessu tagi refsiverð í Bretlandi árið 1908 (Bentovim og Boston, 1988). 

World Health Organisation, WHO, sem á íslensku nefnist Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 

skilgreinir kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum þannig að börn séu fengin til að taka þátt í 

einhverskonar kynferðislegu athæfi sem barnið hvorki skilur né samþykkir. Barnið hefur ekki 

þroska til að samþykkja atferlið og auk þess er um lögbrot að ræða og félagsleg viðmið 

samfélagsins samþykkja ekki þessa hegðun. Börn geta verið beitt kynferðislegu ofbeldi bæði 

af hendi fullorðins einstaklings og af öðrum börnum. Þau börn eru þá oft í ábyrgðarhlutverki; 

þeim er treyst eða hafa einhvers konar vald yfir fórnalambi sínu því oft eru þau eldri en 

þolendurnir (Butchart o.fl., 2006). Ekki eru allar þjóðir, og allir þeir aðilar sem rannsaka glæpi 

af þessu tagi á sama máli um hvernig skilgreina eigi kynferðislegt ofbeldi á börnum og fer það 

oft eftir gildum hvers þjóðfélags fyrir sig (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011). Hér á eftir 

verður farið í nokkrar skilgreiningar til viðbótar þeirri sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur 

birt.  

Kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er athöfn sem felur í sér að einstaklingur undir 

sjálfræðisaldri, 18 ára, hefur annaðhvort verið plataður, þvingaður eða neyddur nauðugur á 

einhvern hátt til að stunda kynferðislegar athafnir án þess að gefa fullt samþykki sitt fyrir því. 

Kynferðislegt ofbeldi getur verið mismunandi en undir það flokkast til dæmis ef einhver 
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fullorðinn berar sig kynferðislega fyrir framan barnið, þuklar eða káfar á óviðeigandi 

líkamshlutum barnsins, eða ef barnið hefur verið þvingað, neytt eða talið á að gera 

einhverjar kynferðislegar athafnir fyrir þann fullorðna (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011). 

Það getur meðal annars verið sjálfsfróun fyrir framan þann fullorðna, að fróa gerandanum og 

hafa við geranda sinn samræði eða önnur kynferðisleg mök. Undir kynferðislegt ofbeldi 

flokkast sifjaspell, kynferðisleg áreitni, misnotkun, ofbeldi, barnavændi og barnaklám 

(Bentovim og Boston, 1988). Ofbeldið getur því verið mismunandi; barni getur verið nauðgað 

af ókunnugum í eitt skipti eða barn verið beitt kynferðislegu ofbeldi í skemmri eða lengri 

tíma af nánum ættingja, vini eða öðrum einstaklingi sem barnið þekkir. Einnig eru börn 

notuð í barnaklám og barnavændi (Bavolek, 1985).  

Hægt er að skilgreina kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum eftir því hversu alvarlegar 

athafnirnar eru og með tilliti til aldurs þolenda. Einnig ber að taka tillit til þess hvort um 

valdbeitingu hafi verið að ræða, ásamt aldursmuni á milli gerenda og þolenda. Ekki eru allir 

sammála um valdbeitinguna þar sem kynferðislegt ofbeldi getur átt sér stað án þess. Börn 

geta verið blekkt á einhvern hátt til kynferðislegra athafna án valdbeitingar. Einnig hefur 

aldursmunurinn verið gagnrýndur þar sem kynferðislegt ofbeldi getur vel átt sér stað meðal 

jafnaldra og/eða systkina þar sem ekki er mikill aldursmunur á milli gerenda og þolenda. Því 

skal taka þessi tvö atriði með fyrirvara (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011).  

Gerð var rannsókn árið 2000 hér á landi um kynferðislega misnotkun á börnum, en þeir 

sem svöruðu voru á aldrinum 18 til 60 ára. Betur verður farið yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar í köflunum hér á eftir. Rannsakandinn notaði orðið misnotkun í stað 

ofbeldis og hljóðar skilgreining hennar svo: „Með kynferðislegri misnotkun er átt við allt 

kynferðislegt samneyti milli barna og fullorðinna. Athæfi, sem ávallt er óviðeigandi milli 

barna og fullorðinna, hvort sem um er að ræða einstakan atburð eða langvarandi 

kynferðislega misnotkun“ (Hrefna Ólafsdóttir, 2011, bls. 244). Forvarnasamtökin Blátt áfram 

hafa notast við sömu skilgreiningu í sínu starfi en þau skilgreina kynferðislegt ofbeldi á 

börnum sem allar kynlífsathafnir milli barns og fullorðins þar sem fullorðni einstaklingurinn 

er í valdastöðu. Blátt áfram segir að kynferðislegt ofbeldi sé það að neyða barn, þvinga það 

eða lokka til að taka þátt í einhverskonar kynferðislegu atviki. Ásamt því er öll óviðeigandi 

snerting, sýniþörf, klám og samskipti sem einkennast af kynferðislegum toga einnig flokkað 

sem kynferðislegt ofbeldi, hvort sem þessi samskipti eru í eigin persónu við barnið eða í 

gegnum tölvu eða síma, svo eitthvað sé nefnt (Sigríður Björnsdóttir, 2011). Einnig er fjallað 
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um sifjaspell í íslensku rannsókninni, þar segir að sifjaspell sé þegar kynferðisleg athöfn á sér 

stað milli fullorðins einstaklings og barns sem eru bundin blóðböndum, eins og til dæmis milli 

föður og dóttur (Hrefna Ólafsdóttir, 2011). Stígamót skilgreina sifjaspell í aðeins víðara 

samhengi en þeirra skilgreining hljóðar svo: „Sifjaspell eru öll kynferðisleg atferli milli 

einstaklinga, sem tengdir eru tengslum trausts, og þar sem annar aðilinn vill ekki slíkt atferli, 

en er undirgefinn og háður ofbeldismanninum á einhvern máta“ (Stígamót, 2004).  

Líkt og áður kemur fram, er það misjafnt eftir samfélögum hvað talið er til 

kynferðislegs ofbeldis, bæði hvað varðar gildi samfélagsins og lagaleg ákvæði. Eins og fram 

hefur komið getur kynferðislegt ofbeldi verið margskonar. Þar á meðal er sjálfsfróun fyrir 

framan barn, káf, endaþarmsmök, snerting kynfæra og þátttaka í klámmyndum eða 

klámfengnum ljósmyndum. Barnaklám eru bæði kvikmyndir, myndir, tímarit, bækur og 

teiknimyndir þar sem börn á vissum aldri taka þátt í kynferðislegum athöfnum, bæði 

gagnkynhneigðum og samkynhneigðum athöfnum. Algengt er að börn sem strjúka að 

heiman lendi í þessum barnaklámsiðnaði. Oft eru þetta börn sem hafa verið beitt ofbeldi 

heima fyrir, hvort sem það er kynferðislegt eða líkamlegt, og lenda svo í klóm þeirra sem 

framleiða barnaklámefni með loforðum um húsaskjól, peninga, eiturlyf, mat og fleira. Sumir 

foreldrar selja börn sín í þennan iðnað og fá mikinn pening fyrir nokkurra klukkustunda vinnu 

fyrir barnið. Þessir foreldrar geta verið fíklar, verið í klámiðnaðnum sjálf, í vændi eða eru að 

beita börn sín kynferðislegu ofbeldi og vilja festa það á filmu (Bavolek, 1985).  

Hversu gróf eru brotin? Grófleiki brota er flokkaður eftir því hvort ofbeldið hafi verið án 

snertingar, það er þegar þolandi er látinn horfa á kynfæri geranda síns, þegar þolandi er 

látinn sýna kynfæri sín og þegar þolandi þarf að horfa upp á samfarir fullorðinna eða vera 

áhorfandi klámefnis. Annar flokkurinn er með snertingu en án þátttöku, það er þegar þolandi 

er snertur á kynferðislegan hátt þar á meðal á kynfæri. Seinasti flokkurinn og jafnframt sá 

alvarlegasti er misnotkun með snertingu og þátttöku þolanda. Athæfi í þeim flokki er til að 

mynda þegar þolandi er látinn snerta kynfæri geranda síns, hefur við geranda sinn samfarir, 

munnmök, endaþarmsmök eða önnur kynferðismök. Rannsóknir hafa sýnt fram á að drengir 

verða frekar fyrir grófara ofbeldi en stúlkur og oftast nær misnotkunin yfir ákveðinn tíma og 

á sér stað í nokkur skipti (Hrefna Ólafsdóttir, 2011). Næsta spurning sem kemur upp í hugann 

er hversu algeng þessi brot séu hér á Íslandi. Niðurstöður rannsókna gefa vísbendingar um 

tíðnina, en talið er að þær gefi ekki alltaf rétta mynd af því hversu algengt kynferðisofbeldi 

gagnvart börnum er í raun og veru, þar sem margir þolendur segja ekki frá.  
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3.2 Tíðni 

Rannsókn sem gerð var hér á landi árið 2000 leiddi í ljós að kynferðislegt ofbeldi á 

börnum viðgengst um allt land. Það er enginn landshluti laus við þessa tegund ofbeldis og 

heldur engin stétt. Úrtakið var 1.500 manna slembiúrtak þar sem svarhlutfallið var 50% og 

skiptist ekki alveg jafnt milli kynja, en svarhlutfall kvenna var 59% á móti 41% karlmanna. 

Þetta bendir til þess að börn úr allskonar fjölskyldum geta orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, 

en hvorki peningar né stéttarstaða tryggja að börn sleppi við ofbeldið. Samkvæmt þessari 

rannsókn hafa 17% orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi fyrir 18 ára aldur, eða 122 einstaklingar 

sem svöruðu könnuninni, og af þeim voru 80% stúlkur og 20% drengir. Miðað við 

kynjaskiptinguna í rannsókninni gerir það 23% stúlkur á móti 8% drengjum sem orðið hafa 

fyrir kynferðislegu ofbeldi á Íslandi (Hrefna Ólafsdóttir, 2011).  

Kynferðislegt ofbeldi á börnum er veruleiki. Tveir erlendir fræðimenn, Bagley og King, 

hafa rannsakað niðurstöður erlendra kannana á tíðni kynferðisbrota gagnvart börnum. Þeir 

komust að því að fyrir 16 ára aldur hefur einn af hverjum tíu drengjum orðið fyrir alvarlegu 

kynferðislegu ofbeldi og ein af hverjum fjórum stúlkum. Bagley og King komust einnig að 

þeirri niðurstöðu að í langflestum tilvikum þekkti þolandinn geranda sinn, sem eru karlar í 

miklum meirihluta eða í kringum 94% til 100% tilvika. Raunin er sú að gerendurnir koma úr 

öllum stéttum þjóðfélagsins og eru á öllum aldri, þótt algengast sé að mennirnir séu í 

kringum fimmtugt og yngri, þeir koma hvaðan af af landinu og úr hverskyns fjölskyldum. 

Þolendur geta að sama skapi verið hvaða börn sem er í hvaða fjölskyldum sem er. Tölur frá 

Stígamótum sýna að rúmlega 27% gerenda beita fleiri en eitt barn ofbeldi og því geta margir 

þolendur fylgt einum geranda. Að sama skapi getur eitt barn orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi 

af hendi fleirum en einum geranda (Guðrún Jónsdóttir, 1999).  

Könnun um kynhegðun unglinga sem gerð var meðal framhaldsskólanema árið 2004 

hér á landi var hluti af rannsókn á vegum Eystrasaltssamstarfsins Children at Risk. 

Barnaverndarstofa stóð að rannsókninni í samstarfi við Rannsókn og greiningu. Þátttakendur 

voru í kringum 10.500 og voru framhaldsskólanemar af öllu landinu. Svarhlutfallið var um 

80% (Barnaverndarstofa, 2008). Rannsóknin leiddi í ljós að fyrir 18 ára aldur höfðu 13,6% 

stúlkna og 2,8% drengja orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, en það gerir í kringum 1.700 

ungmenni. Svipaðar tölur fengust þegar spurt var um það hvort unglingarnir hefðu verið 

sannfærðir, þvingaðir eða neyddir til kynferðislegra athafna fyrir 18 ára aldur, en þá voru 

niðurstöðurnar 12,5% stúlkur samanborið við 2,4% drengi. Hlutföllin breyttust svo þegar 
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spurt var hvort þau sjálf hefðu neytt einhvern, þvingað eða sannfært annan einstakling til að 

eiga við sig kynmök, sem sagt sjálf verið gerendur, en þá voru stúlkur 2,6% samanborið við 

4,7% drengi. Sama ár, 2006, voru 340 mál tilkynnt til barnaverndarnefnda víðsvegar um 

landið, en þar af var einungis ákært í 24 málum og í 20 málum var sakfellt fyrir dómi (Anna 

Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011).  

Kynferðisbrot gagnvart börnum og dómar yfir gerendum þess vekja oft athygli 

almennings og fjölmiðla. Mörgum finnst að dómarnir séu ekki nægilega þungir miðað við 

alvarleika brotanna, en í raun hafa dómar orðið þyngri með árunum ásamt því að þeim hefur 

fjölgað. Því má segja að þróunin sé í rétta átt þótt ef til vill miði hægt áfram. Síðastliðin ár 

hafa hér á landi í kringum 15 einstaklingar setið af sér dóm vegna kynferðisbrots gagnvart 

barni á hverjum tíma, sem gerir í kringum 10% allra fanga. Síðastliðin 27 ár hafa 235 dómar 

fallið, eða frá árinu 1985, og hafa allir gerendurnir verið karlmenn. Í meðferð fyrir gerendur 

er unnið að því að reyna að draga úr líkum á að þeir brjóti aftur kynferðislega á barni, en 

opinberar tölur um ítrekun brota er ekki há, eða um 3%. Af 149 einstaklingum hafa einungis 

fjórir verið dæmdir í annað sinn fyrir kynferðislegt ofbeldi gagnvart barni frá árinu 1985 

(Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011).  

 

3.3 Eðli og aðstæður 

Því miður búum við í heimi þar sem alltof mörg börn upplifa nokkrar gerðir af ofbeldi á 

sama tíma, til dæmis bæði andlegt og líkamlegt. Líkamlegt ofbeldi er algengara hjá 

fjölskyldum þar sem foreldrar hafa lágar tekjur og litla félagslega aðstoð. Það getur þó 

viðgengist í öllum fjölskyldum, sama af hvaða stétt eða stærð sú fjölskylda er (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005). Sama má segja um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum. Talað er 

um að fjögur atriði þurfi að vera til staðar svo kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum geti átt 

sér stað. Fyrir það fyrsta þarf einstaklingur að vera viljugur til að brjóta á barni ásamt því að 

örvast kynferðislega þegar hugsað er um barn. Einnig getur tilfinningalegum þörfum 

gerandans verið mætt með því að umgangast börn og vera í kringum þau. Gerandi þarf að 

sannfæra sjálfan sig um að barnið vilji í raun kynferðislega athöfn og að barnið hljóti engan 

skaða af. Gerandi þarf einnig að skapa þær aðstæður að hægt sé að brjóta á barni, eins og til 

dæmis að vera einn með því ásamt því að vinna sér inn traust barnsins. Ef þessi atriði eru til 

staðar ætti kynferðislegt ofbeldi á barni að geta átt sér stað. Aðrar kenningar hafa sýnt fram 
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á að oft megi sjá tengsl á milli gerenda og lítillar geðtengslamyndunar í þeirra eigin æsku. 

Það getur orðið til þess að einstaklingar finni fyrir litlu sjálfstrausti, skorti félagsleg samskipti 

og eigi erfitt með að stjórna tilfinningum sínum. Þannig er gert ráð fyrir því að bæði 

líffræðilegir, félagslegir og samfélagslegir þættir hafi áhrif á það hvort einstaklingar beiti börn 

kynferðisofbeldi (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011). 

Öll börn geta orðið fyrir ofbeldi af hendi einhvers fullorðins. Þau börn sem eru í 

áhættuhópi eru börn sem eru fyrirburar, fjölburar, börn sem fæðast með meðfædda 

líkamsgalla, þroskaskert börn og þau börn sem greinst hafa með skapgerðargalla. Eins og fyrr 

segir, geta öll börn orðið fyrir því að vera beitt ofbeldi. Í þeim fjölskyldum þar sem eitthvað 

álag er á meðlimum fjölskyldunnar, getur þó verið meiri áhætta á ofbeldi gagnvart 

börnunum, eins og skilnaður hjóna eða aðrir erfiðleikar í hjónabandinu, fjárhagsvandræði, 

atvinnuleysi, félagslegir erfiðleikar fjölskyldu ásamt vímuefnaneyslu (Theodór Friðriksson, 

2002).  

Örugg tengslamyndun á milli barns og foreldris er mikilvæg fyrir lífsgæði barna. Almenn 

tiltrú samfélagsins er að allir foreldrar vilji börnum sínum það sem þeim er fyrir bestu en 

stundum mistekst foreldrum. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því, bæði vegna ytri og innri 

álagsþátta. Um ytri þætti er hægt að nefna fjárhagsvandræði, atvinnumál, hjúskaparstöðu 

foreldra, álag og flutninga. Um innri þætti má nefna veikindi, þreytu, erfiðleika í hjónabandi, 

vímuefnavanda, og tilfinningaleg og/eða geðræn vandkvæði af einhverju tagi. Samfélög 

skipta einnig máli, en hugtakið „það þarf heilt þorp til að ala upp barn“ á vel við. Öll svið 

samfélagsins hjálpa til við uppeldi barns. Uppeldi barna er mikilvægt fyrir komandi tíma og 

það skiptir máli að hlúa vel að öllum börnum (Steinunn Bergmann, 2012).  

 

3.4 Þolendur  

Í flestum tilvikum eru stúlkur þolendur kynferðisofbeldis, þótt drengir verði einnig fyrir 

ofbeldinu eru stúlkur í miklum meirihluta. Komið hefur í ljós að meiri áhætta er á að drengir 

verði fyrir grófara kynferðislegu ofbeldi en stúlkur. Þolendur þegja gjarnan yfir ofbeldinu en 

rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum sýnir að 33% til 75% þolenda sögðu engum frá. Helst 

voru það drengir, þrátt fyrir að stúlkur séu einnig í þessum hópi (Hrefna Ólafsdóttir, 2011).  

Gerendur nota ýmsar leiðir til að sannfæra þolendur um að þegja yfir ofbeldinu. Til 

dæmis hótunum um líkamsmeiðingar, margskonar blekkingum um að þolendur megi ekki 
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segja frá, ásamt því að gera þá ábyrga fyrir ofbeldinu og sannfæra þannig þolendur um að 

ofbeldið sé þeim sjálfum að kenna. Sektarkennd og skömm hjá þolendum hafa því einnig 

áhrif á þá ákvörðun að þegja, auk þess sem þolendur eru í langflestum tilvikum hræddir og 

stafar bein ógn af gerendum sínum (Hrefna Ólafsdóttir, 2011). Þegar upp kemst um ofbeldið 

geta þolendur átt í erfiðleikum með að útskýra eða henda reiður á það hversu lengi ofbeldið 

hefur varað, en þeir vilja flestir bara gleyma. Oft muna börnin einungis eftir einu skipti en 

þegar líður frá geta þau farið að muna meira. Mörg börn segja ekki frá ofbeldinu og geta 

verið ýmsar ástæður fyrir því, til dæmis tengslin við geranda sinn og aldursmunurinn á milli 

þeirra. Líkt og áður segir, hafa hótanir og blekkingar sem gerendur nota oft þau áhrif að 

börnum finnst skárri kostur að segja ekki frá ofbeldinu. Börnunum getur fundist þau vera 

skítug, ógeðsleg og/eða öðruvísi en önnur börn. Þau gætu sleppt því að segja frá ofbeldinu 

því þau eru hrædd um að veða ekki tekin trúanleg, auk þess sem þau skilja oft ekki ofbeldið 

og hafa því ekki orðaforða til að útskýra það. Að lokum eru þau hrædd um að segja frá vegna 

ótta um hvað verði um fjölskylduna. Þau geta verið hrædd um að vera tekin frá fjölskyldu 

sinni eða fjölskyldan muni splundrast ef þau segja frá (Guðrún Jónsdóttir, 1999).  

Líkt og áður segir, var gerð rannsókn hér á landi árið 2000 sem leiddi í ljós að algengast 

er að börn verði fyrir kynferðislegu ofbeldi á aldrinum sjö til tíu ára. Þegar ofbeldið byrjaði 

voru 24% þolenda yngri en sex ára. Einnig kom í ljós að stúlkur eru yngri en drengirnir þegar 

ofbeldið byrjar, en í flestum tilvikum eru börnin yngri en 13 ára þegar ofbeldið hefst, eða í 

77% tilvika (Hrefna Ólafsdóttir, 2011). 

  

3.4.1 Einkenni og afleiðingar 

Kynferðislegt ofbeldi á börnum er erfitt að rannsaka og þarf að huga að mörgu áður en 

það er gert. Börn sem hafa orðið fyrir ofbeldinu kenna sér oft um, skammast sín og þau glíma 

oft við mikla sektarkennd. Kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum hefur oft langtíma 

afleiðingar og eru einstaklingar sem verða fyrir þessu ofbeldi oft í mörg ár að vinna úr sínum 

málum. Glæpir af þessu tagi vekja fólk oft til umhugsunar og sterkar tilfinningar vakna hjá 

fullorðnum sem og börnum. Tilfinningar eins og hvernig er komið fram við börn og völd sem 

fullorðinn einstaklingur hefur yfir litlu saklausu barni vakna hjá fólki og umræður fara af stað 

um málaflokkinn (Glaser og Frosh, 1988).  
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Kynferðislegt ofbeldi á börnum hefur verið þekkt í fjölda ára, en það er ekki langt síðan 

fagaðilar, lög og reglur, fjölmiðlar og samfélög í heild fóru að skoða áhrifin sem ofbeldið 

getur haft. Einkenni sem börn sýna sem hafa verið beitt kynferðislegu ofbeldi geta bæði 

verið líkamleg og tilfinningaleg (Monopolis og Sarles, 1985). Þolendur bera oft þetta 

leyndarmál einir og óstuddir og getur það valdið ýmislegum vandkvæðum. Börnin hafa oft 

verið svikin af einhverjum sem þau þekkja og treystu í flestum tilvikum. Einnig eru þau oft 

háð geranda sínum á einhvern hátt. Gerandi þeirra getur verið einhver sem þau elska, eins 

og þegar foreldrar eiga í hlut, en samband milli barns og foreldris er oft svo sterkt. Börnunum 

getur jafnframt fundist þau vera svikin, ekki einungis af geranda sínum, heldur einnig af 

öðrum í fjölskyldunni eða nærumhverfi sem þau treystu einnig og sem þeim þykir vænt um. 

Sem dæmi um þetta er þegar einhver fullorðinn lætur ofbeldið viðgangast og gerir lítið sem 

ekkert til að stöðva það, eins og stundum er með mæður þar sem faðirinn beitir börn sín 

ofbeldi. Þá er móðirin oft í þeirri aðstöðu að hún er ekki síður háð ofbeldismanninum. Hér er 

einnig hægt að nefna dæmi þegar fjölskyldumeðlimir trúa ekki barninu eða þegar barnið 

upplifir breytta framkomu frá fjölskyldu sinni eftir að það segir frá ofbeldinu (Finkelhor og 

Browne, 1986).  

Einkenni, sem hægt er að taka eftir í fari barna þar sem grunur leikur á að verið sé að 

beita þau kynferðislegu ofbeldi, eru einkum tvenns konar. Fyrst má nefna líkamlega áverka, 

en þeir geta verið mar á líkamanum, bæði á kynfærum og annars staðar, eins og rifin leggöng 

eða rifinn endaþarmur. Það getur blætt, verið bólgur, sár eða sýkingar eða ummerki um 

kynsjúkdóma bæði í munni, á kynfærum eða endaþarmi. Þær stúlkur sem hafa náð 

kynþroskaskeiði geta jafnvel orðið óléttar (Bentovim og Boston, 1988). Í öðru lagi er hægt að 

nefna hegðunar- og tilfinningareinkenni barna. Þar er fyrst og fremst um að ræða lágt 

sjálfsálit og sektarkennd. Þau geta sýnt sjálfskaðandi hegðun og sjálfsvígshugsanir. Erfiðleikar 

með heimanám og annað sem tengist skólagöngu geta komið upp á yfirborðið, ásamt kvíða, 

áhyggjum, sorg, skömm, fælni, ótta og þunglyndi. Börn geta átt erfitt með svefn, sofið illa, 

fengið miklar svefntruflanir, og martraðir geta komið upp hjá börnunum (Monopolis og 

Sarles, 1985). Einkenni geta einnig verið þau að börn sýna kynferðislega hegðun gagnvart 

öðrum, eru döpur, treysta fáum, eru vinafá, árásagjörn og/eða reið. Þau geta sýnt 

hræðslueinkenni við ákveðna fullorðna einstaklinga og vilja þau oft ekki fara heim eftir skóla. 

Eitt af einkennum getur verið að börn sýni einhver hegðunarvandamál eða að þau geti ekki 

tekið ábyrgð á hlutum sem þau eiga að geta gert miðað við aldur og þroska (D‘Alessandro og 
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Huth, 2002). Hegðunarvandamál geta verið tvenns konar. Börn geta verið mikið inni í sér, eru 

þá kvíðin og draga sig til baka. Þau geta einnig sýnt aðra hegðun sem er meira út á við, eins 

og árásagirni og almennt slæm hegðun (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Reynt hefur 

verið að athuga hvort afleiðingar kynferðislegs ofbeldis sé eins hjá stúlkum og drengjum. Ekki 

eru allir sammála, sumir segja að einkennin séu svipuð á meðan aðrir vilja meina að þau séu 

gjörólík (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011). Einhverjar rannsóknir hafa sýnt að stúlkur sýni 

frekar af sér hegðun eins og hlédrægni og kvíða á meðan drengir eru árásagjarnir og hegða 

sér almennt illa. Þegar börn draga sig mikið til hlés og sýna mikinn kvíða getur það verið 

vísbending um þunglyndi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Eitt einkenni til viðbótar er að 

börn hafa kunnáttu á kynferðislegu sviði sem er ekki eðlileg miðað við aldur þeirra og þroska. 

Einnig ef börn sýna kynfærum mikinn áhuga og strjúka sér eða klóra sér á einkastöðum eða 

sýna öðrum börnum kynferðislegan áhuga (D‘Alessandro og Huth, 2002). 

Hér var farið yfir skammtímaáhrif af kynferðisofbeldi gagnvart börnum, en langtíma-

áhrif geta einnig komið upp þegar einstaklingarnir eru jafnvel komnir á fullorðinsár 

(D‘Alessandro og Huth, 2002). Langtímaáhrif kynferðislegs ofbeldis geta verið þau atriði sem 

nefnd voru hér að ofan, en þá eru einkennin orðin langvarandi. Ásamt þeim vandamálum 

eða einkennum sem nefnd hafa verið, geta komið upp önnur vandamál í framtíðinni þegar 

ofbeldið hefur tekið enda. Langtímaáhrif geta til að mynda verið, eins og nefnt var hér áður, 

lágt sjálfsálit, þunglyndi, hjálparleysi, sjálfsvígshugsanir og persónuleikaröskun á fullorðins-

árum. Einstaklingar geta einnig glímt við félagslega einangrun, átt erfitt með að treysta fólki 

og mynda ekki persónuleg tengsl við annað fólk, ásamt því að eiga í erfiðleikum með 

kynheilbrigði og eiga oft við kynlífsvandamál að stríða. Einnig geta þeir sem hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi orðið að gerendum þegar þeir verða fullorðnir (Monopolis og Sarles, 

1985). Það má því með sanni segja að kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum hafi víðtæk 

áhrif á börnin, umhverfi þeirra og jafnvel fullorðinsár.  

 

3.5 Gerendur 

Þeir einstaklingar sem beita börn kynferðislegu ofbeldi eru oft haldnir barnagirnd (e. 

pedophilia), en það er þó alls ekki algilt (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007). 

Greiningakerfi Bandaríska geðlæknafélagsins, sem birt er í DSM IV, sem stendur fyrir 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Anna Kristín Newton og Þórarinn 
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Viðar Hjaltason, 2011) segja að ákveðin atriði þurfi að vera til staðar svo hægt sé að greina 

einstaklinga með barnagirnd. Fyrir það fyrsta þarf að vera til staðar áköf kynferðisleg löngun 

til barna, oftast barna undir 13 ára aldri, og þurfa þessar hugsanir að hafa staðið yfir í hálft ár 

eða meira. Einnig þarf fólk að hafa gert eitthvað í þessum löngunum sínum eða fantasíum. Þá 

þarf fólk að hafa náð 16 ára aldri og hafa kynferðislegar langanir til barna sem eru að 

minnsta kosti fimm árum yngri (American Psychiatric Association, 2000). Talið er að gerendur 

með þessa girnd séu í kringum 25% til 40% allra þeirra sem brjóta á börnum (Anna Kristín 

Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011). Þótt einstaklingar séu haldnir þessari girnd er 

ekki þar með sagt að þeir leiti á börn og beiti þau kynferðislegu ofbeldi. Sumir hverjir hafa 

tök á þessum hugsunum sínum og brjóta ekki beint á barni, en leita þó til dæmis í barnaklám 

til að svala löngunum sínum. Þeir sem eru haldnir barnagirnd eru oft með ranghugmyndir um 

hvað sé rétt og hvað rangt og sjá því miður ekkert ólöglegt við gerðir sínar eða athugavert við 

hugsanir sínar; finnst þær að öllu eðlilegar (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2007).  

Það getur verið flókið að flokka gerendur kynferðisofbeldis gagnvart börnum niður í 

ákveðna flokka, þar sem þeir eru mjög mismunandi. Gerendur eru ólíkir hvað varðar 

menntun, uppeldi, vímiefnaneyslu og félagsleg hegðun þeirra getur einnig verið mismunandi. 

Það kemur eflaust fáum á óvart að í flestum tilvikum, eða í kringum 80%, eru gerendur 

fullorðnir karlmenn á miðjum aldri, en meðalaldur þeirra er 40 ár. Talið er að í kringum 20% 

gerenda brjóti á drengjum á meðan 70% gerenda brjóti á stúlkum. 10%  gerenda brjóta síðan 

á báðum kynjum. Oft tilheyra þessir menn fjölskyldunni eða eru kunnugir fjölskyldunni eða 

barninu, en í 75% tilvika þekkir þolandinn geranda sinn og á ofbeldið sér oft stað á heimili 

annars hvors (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011).  

Gerendur kynferðisofbeldis gagnvart börnum sýna ekki alltaf ógnvænlega hegðun, 

heldur nota þeir frekar tælingaraðferðir. Þeir tæla þá barnið með ýmsum leiðum og getur 

það ferli átt sér stað langt áður en ofbeldið sjálft hefst. Þrátt fyrir að engin kona hafi verið 

dæmd hér á landi fyrir kynferðisglæp gagnvart barni, leikur sterkur grunur á því að þær gerist 

einnig sekar um slík afbrot. Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að það hefur færst í aukana að 

konur séu gerendur og eru þær oft í hópi ungra gerenda (Hrefna Ólafsdóttir, 2011).  

Hægt er að skipta gerendum í tvo flokka: Þá sem snerta og þá sem ekki nota snertingu. 

Þeir gerendur sem nota ekki snertingu eru til dæmis þeir sem nota kynferðislegar 

athugasemdir til að koma barni í uppnám eða til að örva það til kynferðislegrar hegðunar. 
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Einnig eru notuð samskipti símleiðis milli fullorðins og barns, ásamt því að leyfa barni að 

hlusta á og fylgjast með kynferðislegum athöfnum. Þeir sem nota snertingu eru þeir sem káfa 

á barni, hafa samræði, eða reyna að hafa samræði við barn hvort sem það er í gegnum 

leggöng, endaþarm eða munn. Í þann flokk fara einnig þeir sem káfa á kynfærum barna, 

gerendur í sifjaspelli, og þeir sem kaupa sér barnavændi og/eða nauðga börnum (Bavolek, 

1985).  

Í rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur (2011), sem fjallað var um hér að ofan, kemur fram að 

afar misjafnt er hvenær gerendur hefja afbrotaferil sinn gagnvart börnum. Tveir hópar eru 

fjölmennastir, en mikill aldursmunur er á milli þeirra. Fyrri hópurinn er á aldrinum 15 til 20 

ára, á meðan hinn hópurinn er 50 ára og eldri. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að ef þolandinn 

var drengur var líklegast, eða í 30% tilvika, að gerandi hans hafi verið á aldrinum 21 til 30 ára. 

Þegar stúlkur voru þolendur, var fjölmennasti hópur gerenda 50 ára og eldri, eða í 24% 

tilvika. Þetta sýnir að meiri aldursmunur er á milli þolenda og gerenda þegar barnið er stúlka. 

Í meðferðarvinnu með gerendum er um einstaklingsviðtöl að ræða og á meðferð sér 

oft stað inni í fangelsum á meðan gerendur afplána dóm, en margir halda meðferð áfram 

þegar fangelsisvist er lokið og þeir eru á reynslulausn. Þó eru ekki allir sem fá 

sérfræðimeðferð þar sem ekki eru nægilega margir sálfræðingar sem hafa sérhæft sig í 

þessum afbrotum og vinnu með gerendum kynferðisofbeldis gagnvart börnum. Dómum í 

kynferðisbrotamálum hefur fjölgað sem gefur til kynna að brotamönnum sem afplána dóma 

hafi fjölgað á meðan sálfræðingum með þessa sérþekkingu hefur ekki fjölgað í takt við það. 

Það er ekki skylda fyrir einstaklinga sem sitja af sér þessa dóma að fara í meðferð, heldur val 

hvers og eins, og því miður er það raunin að margir hverjir afþakka meðferð. Markmiðið með 

meðferðinni er að koma þessum einstaklingum út í samfélagið á nýjan leik sem betri 

einstaklingar og vinna gegn því að þeir brjóti aftur gagnvart barni. Eins og kom fram hér að 

ofan í kaflanum Tíðni, hafa einungis 3% gerenda fengið tvisvar sinnum dóm fyrir 

kynferðisafbrot frá árinu 1985 (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011).  

Fyrir nokkrum árum, árið 2007, var lögum hér á landi breytt um fyrningu 

kynferðisbrota gagnvart börnum. Staðreyndin er sú að í dag fyrnast alvarleg kynferðisbrot 

gagnvart börnum ekki. Þessar breytingar á lögunum byggja á eðli afbrotsins og sýna hversu 

alvarlegar afleiðingar þessi brot geta haft á brotaþola. Afleiðingarnar eru taldar vega þyngra 

en reglan um fyrningu og rétt gerandans í kynferðisbrotamálum gagnvart börnum. Upphaf 

frumvarpsins má rekja til þess að í dag er umræðan um kynferðisbrot mun opnari en hér á 
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árum áður og flestir gera sér grein fyrir því að þetta ofbeldi á sér stað í miklu meira mæli en 

fólk vill ímynda sér. Það eru margir sem skaðast af þessu ofbeldi; þolandinn sjálfur, fjölskylda 

hans og samfélagið í heild. Eins og komið hefur fram, hefur dómum fyrir þessi afbrot fjölgað, 

en þó sýna rannsóknir að ekki næstum því öll mál fara fyrir dómstóla. Eldri ákvæðin hafa 

verið gagnrýnd fyrir að veita þolendum ekki nægilega vernd, auk þess sem dómar hafa þótt 

of vægir miðað við brotin og þá sérstaklega þegar brotaþoli er barn. Með nýju lögunum er 

lögð áhersla á að friðhelgi, athafnasemi, sjálfsákvörðunarréttur ásamt því er kynfrelsi 

einstaklingsins í hávegum haft (Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 2009). 

 

3.5.1 Tengsl milli geranda og þolanda 

Í ljós hefur komið að kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum á sér oft stað innan 

fjölskyldunnar og flestir gerendur þekkja barnið á einhvern hátt. Sá sem brýtur gagnvart 

barninu er oft einhver sem það ætti að geta treyst (Glaser og Frosh, 1988). Gerandi getur til 

að mynda verið foreldri, stjúpforeldri, ættingi, nágranni eða barnapía en einnig 

bláókunnugur aðili sem þekkir barnið ekki neitt (Bentovim og Boston, 1988). Sífellt fleiri eru 

meðvitaðir um þau viðvörunarmerki sem fram koma í hegðun barna sem hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi, og er fólk jafnframt ekki tilbúið til að leiða þau hjá sér. Það hefur því 

orðið viss samfélagsleg vakning um kynferðislegt ofbeldi og umræðan er opnari en áður 

(Guðrún Jónsdóttir, 1999).  

Í íslenskri rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur (2011), sem fjallað hefur verið um hér að 

framan, kemur fram að gerendur hafi í helming tilvika verið karlmenn sem tengjast fjölskyldu 

barnsins á einhvern hátt, en í þessum hópi eru ekki teknir með feður barnanna. Hér er átt við 

afa, frændur, bræður, nágranna og vini fjölskyldunnar. Rannsóknin leiddi í ljós að næst 

algengasti hópur gerenda séu ókunnugir karlmenn, eða í 27% tilvika. Næst á eftir þeim eru 

það feður barnanna eða einhver sem er í föðurhlutverki eins og stjúpfaðir, eða í 13% tilvika. 

Næsti hópurinn á eftir feðrum eru konur sem tengjast fjölskyldunni á einhvern hátt, en þá 

getur gerandi til dæmis verið amman eða vinkona móðurinnar. Ókunnugar konur eru í 2% 

hlutfalli ásamt mæðrum og öðrum konum sem sinna móðurhlutverki. Þessar tölur sýna að 

konur eru í 5% tilvikum gerendur á meðan karlmenn eru gerendur í 95% tilvika í 

kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. Jafnframt er ljóst að í langflestum tilvikum er gerandi 

einhver sem þekkir til barnsins eða fjölskyldu þess. 
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Í rannsókninni frá árinu 2000 kemur fram að karlmenn beita stúlkur kynferðislegu 

ofbeldi í 97% tilvika og drengi í 71% tilvika. Konur beita drengi kynferðislegu ofbeldi í 29% 

tilfella og stúlkur í 3%. Algengast er að þeir sem beita stúlkur kynferðislegu ofbeldi séu 

karlmenn sem tengjast fjölskyldunni og barninu á einhvern hátt, en þeir sem beita drengi 

kynferðislegu ofbeldi eru oftar ókunnugir karlmenn. Rannsóknin sýndi að þriðjungur gerenda 

brýtur á barni einu sinni, á meðan rest brýtur á sama barninu oftar en einu sinni. Oftast nær 

fá gerendur fórnarlömb sín til samvinnu og því er ekki algengt að gerendur noti líkamlegt 

ofbeldi til að koma vilja sínum fram. Gerendur notfæra sér þá frekar stöðuna sem þeir eru í, 

en sem fullorðni einstaklingurinn í sambandinu eru þeir valdameiri og í stöðu til að múta 

barninu með hvers kyns ráðum og aðferðum (Hrefna Ólafsdóttir, 2011). Þegar litið er til 

annarra rannsókna erlendis frá, hefur komið í ljós að þriðjungur brota gerist á heimili 

barnanna á meðan brotin gerast í 20% tilvika heima hjá gerendum (Bavolek, 1985).  

 

3.5.2 Ungir gerendur 

Gerendur eru ekki alltaf miðaldra karlmenn. Þeir geta einnig verið ungir, jafnvel yngri 

en 18 ára. Helmingur fullorðna gerenda byrjuðu brotaferil sinn á samskonar glæpum fyrir 18 

ára aldur. Áætlað er að börn undir 18 ára fremji meira en helming, eða í kringum 60%, allra 

kynferðisafbrota gagnvart börnum. Jafnframt er talið að alvarlegustu brotin séu framin af 

börnum á aldrinum 11 til 19 ára (Hrefna Friðriksdóttir, 1999). Ungir gerendur eru stundum 

sjálfir þolendur kynferðisofbeldis og mikilvægt er að hafa það í huga þegar unnið er með 

þeim. Drengir sem verða fyrir ofbeldi af hendi ungra geranda eru frekar misnotaðir með 

endaþarmsmökum en þeir drengir sem eru misnotaðir af fullorðnum gerendum. Þeir sem 

verða uppvísir að kynferðisbroti gagnvart barni á fullorðinsárum sýndu margir kynferðislega 

hegðun gagnvart barni þegar þeir voru unglingar. Þess vegna er mikilvægt að grípa inn í um 

leið og grunur kviknar um að eitthvað athugavert hafi átt sér stað. Þá er líklegra að hægt sé 

að hjálpa þessum ungu gerendum áður en þeir brjóta af sér eða brjóta á fleiri börnum og 

beita þau kynferðislegu ofbeldi (Nyman, 1999). Ef upp kemur að börn sýni af sér óviðeigandi 

kynhegðun geta barnaverndarnefndir sótt um sérhæfða þjónustu fyrir þau börn. 

Sálfræðiþjónustan er veitt af Barnaverndarstofu fyrir öll börn undir 18 ára sem sýnt hafa 

óviðeigandi kynhegðun eða hafa verið uppvís að því að beita önnur börn kynferðislegu 

ofbeldi. Sálfræðiþjónustan hefur það að markmiði að draga úr þessari óviðeigandi hegðun 
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barnsins svo hún endurtaki sig ekki. Einnig er eitt af markmiðum þjónustunnar að auka færni 

barnsins í að sýna viðeigandi félagslega hegðun. Ásamt barninu sjálfu er forsjáraðilum þess, 

og barnaverndarstarfsmönnum veitt ráðgjöf á þessu sviði (Barnaverndarstofa, e.d.-1). Það er 

slæmt fyrir þolendur, gerendur, fjölskyldur og samfélagið í heild að ungir gerendur fái ekki 

viðeigandi meðferð og þá hjálp sem þeir þurfa (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2007).  

Tvær gerðir eru af ungum gerendum. Í fyrri flokknum eru þeir sem sýna óþroskaða 

hegðun; hegða sér ekki í takt við jafnaldra sína. Þeir geta verið fastir í barnalegum leikjum og 

könnunum þegar kynferðisleg forvitni kviknar og eru þá að kanna og uppgötva líkama sinn og 

annarra. Þessir ungu gerendur geta verið fastir í þessari forvitni og þroskast ekki á eðlilegan 

hátt eins og jafnaldrar sínir. Hinn flokkurinn af ungu gerendunum er litinn alvarlegri augum. 

Þá getur kynferðisleg hegðun þeirra verið ábending um barnahneigð, sem sumir gerendur 

kynferðislegs ofbeldis eru haldnir, eða að gerandinn sýni árásagjarna kynferðislega hegðun. 

Þegar þessir einstaklingar komast á fullorðinsár getur kynferðisleg hegðun og framkoma 

þeirra oft leitt til nauðgunar (Bavolek, 1985).  
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4 Réttindi barnsins  

Víðsvegar er talað um réttindi barna, til dæmis í íslenskum lögum eins og 

barnaverndarlögum. Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80 frá árinu 2002 á barn, sem hér á 

landi teljast allir þeir sem hafa ekki náð 18 ára aldri, rétt á vernd og umönnun miðað við 

aldur þess og þroska. Þeir aðilar sem sjá um uppeldi barna eiga að bera virðingu fyrir börnum 

og sýna þeim umhyggju. Í 2. gr. barnaverndarlaga segir að það sé með öllu óheimilt að beita 

barn ofbeldi. Ef börn verða fyrir ofbeldi af hendi einhvers fullorðins skulu þau eiga rétt á 

aðstoð. Hagsmunir barna skulu ávallt vera í fyrirrúmi og taka verður tillit til þess hvað sé 

þeim fyrir bestu.  

Börn hafa ekki nægilegan þroska, hvorki líkamlegan né andlegan, til að stunda 

kynferðislegar athafnir. Í barnaverndarlögum hér á landi er ákvæði sem segir að vernda eigi 

öll börn gagnvart kynferðislegu ofbeldi. Kynferðislegt ofbeldi er gróft ofbeldi og er það réttur 

hvers barns að þurfa ekki að verða fyrir því (Ragnheiður Bragadóttir, 2006). Mikilvægt er að 

gripið sé tafarlaust til aðgerða ef grunur leikur á að barn búi við ofbeldi. Snemmtæk íhlutun 

og stuðningur við fjölskyldur getur komið í veg fyrir ítrekað ofbeldi og/eða vanrækslu. Þess 

vegna er afar mikilvægt að litið sé á beiðni foreldra um aðstoð sem hluta af ábyrgð en ekki 

hjálparleysi. Þá fær fjölskyldan stuðning annað hvort inni á heimili barnsins eða annars 

staðar (Steinunn Bergmann, 2010). 

Einnig er talað um réttindi barna í þjóðarréttarsamningum, eins og í samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns, en farið verður betur í þann samning hér á eftir. 

 

4.1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992, var undirritaður 

fyrir Íslands hönd þann 26. janúar árið 1990. Hann tók síðan gildi hér á landi meira en 

tveimur árum seinna, eða þann 27. nóvember árið 1992. Í mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna kemur fram að öllum börnum eigi að veita sérstaka vernd og aðstoð. 

Barn á að eiga þann rétt að alast upp við góð skilyrði, innan fjölskyldu þar sem ást, skilningur 

og hamingja er við lýði. Einstaklingur er samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna barn þar 

til hann nær 18 ára aldri, nema annar lögræðisaldur sé við lýði í því landi þar sem barnið býr. 

Aðildarríki eiga að tryggja velferð barna svo þau geti þroskast og lifað við ákjósanleg 
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lífsskilyrði. Samkvæmt 18. gr. samningsins, bera foreldrar barns eða aðrir forsjáraðilar ábyrgð 

á umönnun þess jafnt sem uppeldi. Foreldrar verða að hafa að leiðarljósi það sem barni er 

fyrir bestu og reyna eftir fremsta megni að lifa eftir þeirri hugsun. Aðildarríki eiga að gera allt 

sem þau geta til að vernda börn fyrir hverskyns misnotkun, hvort sem það er kynferðisleg 

misnotkun eða einhvers konar ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, vanrækslu eða illri meðferð á 

einhvern hátt.  

Í 34. gr. samningsins kemur fram að ríki sem eiga aðild að þessum samningi eigi að 

vernda börn fyrir kynferðislegu ofbeldi, sama af hvaða tagi það er. Þau eiga í fyrsta lagi að 

koma í veg fyrir að barn sé þvingað á einhvern hátt til að vera þátttakandi í kynferðislegu 

athæfi. Í öðru lagi að varna því að börn séu notuð í vændi og í þriðja og seinasta lagi að þau 

séu notuð til framleiðslu á barnaklámefni eða í einhvers konar klámsýningum. Ásamt þessu 

skal ekkert barn þurfa að líða pyntingar eða aðrar ómannúðlegar refsingar af einhverju tagi. 

Ef barn verður fyrir misnotkun eða grimmilegri refsingu, skulu aðildarríkin sjá til þess að 

barnið hafi tækifæri til að ná bata á öllum sviðum og aðlagist þjóðfélagi sínu á nýjan leik.  

 

4.2 Barnaverndarnefnd 

Barnaverndarnefndir taka á móti tilkynningum um málefni sem varða aðbúnað barna. 

Þar á meðal eru tilkynningar um aðstæður þar sem verið er að stofna þroska barns eða heilsu 

í hættu, en þá er afar mikilvægt fyrir barnið að fá viðeigandi aðstoð (Steinunn Bergmann, 

2010). Í hverju sveitarfélagi skal vera starfræk barnaverndarnefnd, en svo slík nefnd geti 

verið starfræk þarf íbúafjöldinn að ná 1.500 manns. Samkvæmt 12. gr. barnaverndarlaga nr. 

80/2002, eru þrjú aðalhlutverk sem hver barnaverndarnefnd sinnir. Það fyrsta er eftirlit, en 

með því er átt að nefndirnar skulu athuga aðbúnað barna, hátterni þeirra og uppeldisskilyrði 

sem þau búa við. Undir eftirlit fer einnig könnun hvort börn búi við óviðunandi aðstæður eða 

séu beitt ofbeldi eða annarri slæmri meðferð ásamt því að athuga hvort þau eigi í 

félagslegum erfiðleikum. Annað hlutverk barnaverndarnefnda er að tryggja úrræði, en í 

lögunum er kveðið á um að til þess að hægt sé að vernda börnin í landinu og tryggja þeim 

viðunandi líf, þurfi stundum að grípa til einhvers konar aðgerða sem fallast undir úrræði á 

vegum barnaverndarnefnda. Í þriðja flokknum eru svo önnur verkefni, en undir hann falla öll 

þau verkefni sem barnaverndarnefndir gætu þurft að kljást við en falla hvorki undir eftirlit né 

úrræði.  
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Barnaverndarnefndir eiga að hjálpa foreldrum ef einhver vandkvæði koma upp er 

varða uppeldi barna þeirra eða aðrar forsjárskyldur sem þau eiga að gegna. Ef foreldrar eða 

aðrir forsjáraðilar sjá sér ekki fært að sinna skyldum sínum þarf að grípa til úrræða 

samkvæmt barnaverndarlögum.  

Almennir borgarar þurfa að gera sér grein fyrir því að ofbeldi gagnvart börnum er 

veruleiki. Það þurfa allir að vera á varðbergi og taka eftir ummerkjum sem þeim þykir vera 

athugunarverð og tilkynna það til viðeigandi aðila. Það er síðan hlutverk sérfræðinga að 

skera úr um mál sem tilkynnt hafa verið. Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 segir að allir þeir 

sem gruna að barn sé beitt ofbeldi eða vanrækslu, búi við óviðunandi aðstæður eða sé að 

stofna heilsu sinni í hættu, eiga samkvæmt lögum að tilkynna það til barnaverndarnefndar í 

því sveitarfélagi þar sem barnið er búsett. Þeir sem vinna með börnum á einhvern hátt, eins 

og félagsráðgjafar og aðrar starfsstéttir, eiga samkvæmt lögunum að tilkynna grun sinn. 

Þessir aðilar, sem vinna með börnum, eiga að fylgjast með hegðun barnsins og athuga 

uppeldisaðstæður og aðbúnaði þess. Tilkynningarskyldan er framar öllum siðareglum og 

trúnaði við skjólstæðinga. Hana ber að virða þrátt fyrir að margir séu ef til vill smeykir við að 

upp komist hver hafi tilkynnt um mögulegt brot. Samkvæmt 19. gr. barnaverndarlaganna 

segir að allir þeir sem tilkynna þurfi að koma fram undir nafni. Eins og með margt annað eru 

undantekningar frá þessu, en ef sá sem tilkynnir óskar eftir nafnleynd, skal reynt að virða 

þær óskir nema annað sé ekki hægt. Einungis almenningur getur óskað nafnleyndar, en ekki 

tilkynnendur samkvæmt 17. gr., sem eru þeir sem hafa afskipti af börnum starfs síns vegna 

og 18. gr., sem á við lögregluna. Frá árinu 2004 hefur neyðarnúmerið 112 tekið við erindum 

er varða barnavernd. Tilgangur þessa verkefnis er að auðvelda almennum borgurum aðgang 

að barnaverndarnefndum landsins (112, e.d.).  

 

4.3 Barnahús 

Barnahús var stofnað í nóvember 1998 (Barnaverndarstofa, e.d.-2). Barnahús er rekið 

af Barnaverndarstofu sem sér um öll barnaverndarmál hér á landi í umboði 

Velferðarráðuneytisins (Barnaverndarstofa, e.d.-3). Í fyrstu var þetta tilraunverkefni sem átti 

að vera til tveggja ára. Þegar tvö ár höfðu liðið var tilraunatímabilið lengt í ár til viðbótar, en 

árið 2001 var tekin ákvörðun um að starfsemi Barnahúss væri komin til að vera 

(Barnaverndarstofa, 2008). Barnahús er sérstaklega ætlað til aðstoðar og þjónustu fyrir þau 
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börn og unglinga sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi og er markmiðið að börn fái alla 

þjónustu sem þau þarfnast á einum stað. Þá þurfa börnin ekki að síendurtaka sig og rifja upp 

reynslu sína. Barnaverndarnefndir sem starfræktar eru víðs vegar um landið vinna í málum 

þar sem grunur leikur á að barn hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Barnaverndarnefndir 

geta óskað eftir aðstoð Barnahúss. Einnig geta forsjáraðilar barna leitað til Barnahúss með 

tilvísun frá barnaverndarnefnd (Barnaverndarstofa, e.d.-2). Ef taka þarf vitnisburð af barni, 

getur dómari ákveðið að skýrslutakan fari fram í Barnahúsi. Þannig veitir Barnahús í senn 

þjónustu í kynferðisafbrotamálum til barnaverndarnefnda, brotaþolenda og foreldra og 

forsjáraðila. Helstu markmið Barnahúss er að gera stofnunum kleift að vinna í málum sem 

varða kynferðislegt ofbeldi á börnum. Barnahús vill einnig gefa börnum færi á að þurfa ekki 

að segja sögu sína oft og við mismunandi aðila. Þetta er þeirra hús, þar sem þau eru 

velkomin og finna fyrir öryggi (Barnaverndarstofa, 2008). 

Þjónustan sem Barnahús býður upp á er fyrst og fremst skýrslutaka fyrir dómi. Eins og 

fram kom hér að framan, þarf þó að koma fram beiðni frá dómara svo hægt sé að verða við 

því. Dómari í hverju máli ákveður hvort nota eigi þjónustuna sem Barnahús býður upp á eða 

hvort skýrslutakan eigi að fara fram annars staðar. Ef skýrslutaka fer fram í Barnahúsi, þarf 

hún að fara fram undir stjórn dómara og auk þess þurfa fulltrúi ákæruvalds, verjandi 

sakbornings, réttargæslumaður barnsins, lögregla og aðili frá barnaverndarnefnd að vera 

viðstaddir á meðan viðtalið er tekið. Barnið er ávallt eitt í herbergi með þeim sem tekur 

viðtalið, sem er sérhæfður fagaðili, á meðan aðrir fylgjast með á skjá í öðru herbergi. 

Barnahús býður einnig upp á könnunarviðtal sem er mjög svipað í framkvæmd og 

skýrslutakan. Könnunarviðtal er framkvæmt ef barnaverndarnefnd óskar þess og er það oft 

gert þegar gerandi í máli hefur ekki náð sakhæfisaldri, sem er 15 ára. Við könnunarviðtal eru 

ekki jafn margir viðstaddir og við skýrslutöku, heldur einungis barnaverndarstarfsmaður. 

Barnahús tekur einnig að sér svokallaða sérhæfða greiningu, en eftir viðtalið getur 

barnaverndarnefnd óskað eftir því að fá greiningu á því hvaða afleiðingar ofbeldið hefur haft 

á barnið og fjölskyldu þess. Ef sú greining varpar ljósi á að frekari meðferð er nauðsynleg fyrir 

barnið, getur barnaverndarnefndin orðið að liði og einnig veitt ráðgjöf til foreldra. Í 

Barnahúsi eru hvorki starfandi hjúkrunarfræðingur né læknir, en þar er þó aðstaða fyrir 

læknisskoðun og sjá utanaðkomandi kvensjúkdómalæknar, barnalæknar og hjúkrunar-

fræðingar um skoðun þegar það á við. Að lokum sinnir Barnahús almennu fræðsluhlutverki, 

og veitir ráðgjöf og fræðslu til þeirra sem á þurfa að halda. Það er gaman að segja frá því að 
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nágrannaþjóðir okkar hafa tekið upp á því að opna Barnahús í sínum löndum. Noregur 

opnaði tvö slík árið 2007 og í Svíþjóð voru starfrækt Barnahús í tíu mismunandi borgum í lok 

árs 2007 (Barnaverndarstofa, 2008).  
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5 Félagsráðgjöf með börnum  

Nauðsynlegt er að leggja áherslu á heilbrigða lífshætti þegar kemur að kynhegðun. 

Unglingar og börn þurfa að fá viðeigandi fræðslu eftir aldri um kynheilbrigði, en það getur 

verið mikilvægt fyrir heilsu þeirra og velferð. Í aðalnámskrá grunnskólanna segir að skólar 

eigi að sinna kynfræðslu, sem þeir og gera. Líklegt er að þar fái börn, sem orðið hafa fyrir 

kynferðislegu ofbeldi, upplýsingar og fræðslu um hvað sé rétt og rangt þegar kemur að 

kynheilbrigði og kynlífi. Til dæmis að það sé rangt að fullorðinn einstaklingur misnoti börn í 

kynferðislegum tilgangi. Með aukinni tækni hafa börn og unglingar mun meiri aðgang að 

upplýsingum en áður fyrr, en klámvæðingin svokallaða hefur rutt sér til rúms í þjóðfélagi 

okkar. Upplýsingarnar sem ungmennin fá eru ekki alltaf réttar, en sumar klámmyndir 

stjórnast af miklu ofbeldi og eru að mörgu leyti afar óraunhæfar. Því er mjög mikilvægt að 

börn fái uppbyggilega fræðslu í skólum, félagsmiðstöðvum og á heimilum sínum svo það sem 

þau sjá á netinu og annars staðar verði ekki meðtekið sem heilagur sannleikur (Sigurlaug 

Hauksdóttir, 2006).  

Fræðsla til barna og ungmenna um kynheilbrigði hefur einkum verið í höndum 

hjúkrunarfræðinga, lækna og ljósmæðra en er þó ekki síður starfsvettvangur fyrir 

félagsráðgjafa, sérstaklega hvað unglingamóttökuna varðar. Félagsráðgjafar vinna að 

samvinnu milli stofnana, eins og heimilis, skóla, heilsugæslu, félagsstarfs og félagsþjónustu. 

Starf þeirra með börnum og unglingum snýr að allskyns vandamálm sem skjólstæðingar 

þeirra upplifa á þessu þroskaskeiði. Þar á meðal eru samskipti og tilfinningar við hitt kynið, 

vandamál innan heimilisins, áföll, sifjaspell og ofbeldi af ýmsum toga, þar með talið 

kynferðislegt ofbeldi. Félagsráðgjafar vinna að því að leysa margvísleg mál sem upp geta 

komið, og ef þeir eru svo ekki í stakk búnir til að gera það, vísa þeir á réttu aðilana fyrir 

börnin. Félagsráðgjafar hafa heildræna sýn á málefni einstaklingsins og vinna þeir út frá 

öllum þáttum; andlegum, líkamlegum og félagslegum. Félagsráðgjafar vinna út frá þeirri 

hugsun að hver einstaklingur sé sérstakur og því henta ekki sömu úrræðin öllum. Þjónusta 

þarf hvern og einn með tilliti til aðstæðna og ávallt skal hafa þarfir skjólstæðingsins að 

leiðarljósi, í þessu tilviki þarfir barnanna (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006).  

Í þriðju grein í siðareglum félagsráðgjafa, segir að félagsráðgjafi verði að gæta trúnaðar 

við skjólstæðinga sína nema ef um brýna nauðsyn sé að ræða (Landlæknisembættið, 2008). 

Dæmi um slíkt er að finna í 17. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002, sem fjallar um 
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tilkynningaskyldu þeirra sem afskipti hafa af börnum í starfi sínu. Þar kemur fram að 

tilkynningaskyldan skuli sett framar þagnarskyldunni. Brýn nauðsyn er til dæmis ef grunur 

vaknar um kynferðislegt ofbeldi. Félagsráðgjafar vinna ekki einungis með einstaklinginn eða 

barnið eitt og sér, heldur einnig með fjölskyldu þess og nánasta umhverfi. Þeir hafa þann 

kost að vinna á margvíslegan hátt, til dæmis með ráðgjöf, stuðningi, meðferðum og 

fræðslugildi (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006).  

Þegar félagsráðgjafar hefja vinnu með barni og fjölskyldu þess sem orðið hefur verið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi, þurfa þeir að hafa í huga að barnið og jafnvel aðrir 

fjölskyldumeðlimir geta hafa orðið fyrir einhverskonar áfalli. Félagsráðgjafar þurfa að vera 

meðvitaðir um það áfall og leyfa hverjum þeim sem vill sýna einhverjar tilfinningar að fá 

svigrúm til þess. Sá einstaklingur sem vinnur með börnum sem hafa verið beitt kynferðislegu 

ofbeldi þarf að vera fær í sínu starfi á margvíslegan hátt. Kunnátta á sviðinu er mikilvæg, 

ásamt viðhorfum til að geta hjálpað og komið að góðum notum fyrir skjólstæðinga. 

Félagsráðgjafar þurfa að skilja persónuleg kynferðisleg málefni. Þeir þurfa að átta sig á 

skoðunum sínum gagnvart þeim sem beita börn kynferðislegu ofbeldi; skilja fordóma eða 

mýtur um þennan hóp af fólki. Þeir félagsráðgjafar sem átta sig ekki á þessum atriðum geta 

leitt til frekari skaða fyrir barnið í stað þess að hjálpa því að ná bata. Félagsráðgjafar mega 

ekki vera feimnir við að tala um kynferðisleg málefni eða viðkvæm málefni þegar þeir tala við 

þolendur kynferðislegs ofbeldis. Skjólstæðingar finna það fljótt ef félagsráðgjafanum líður illa 

og það getur orðið til þess að sektarkenndin og skömmin verði enn meiri. Félagsráðgjafar 

þurfa því að vera búnir að kynna sér vel og mynda sér haldgóðar skoðanir á viðkvæmum 

málefnum sem tengjast kynferðislegu ofbeldi (Burgoyne, 1985).  

Að vinna með ungum börnum (börnum sem eru yngri en sjö ára) getur verið áhugavert 

og erfitt, en einnig krefjandi. Það er mikilvægt fyrir félagsráðgjafa að hafa í huga að ósögð 

skilaboð ásamt líkamstjáningu geta verið mikilvæg í samskiptum við barnið. Félagsráðgjafar 

verða að taka eftir merkjum sem börn senda án þess að það sé að nota orð til þess. Hann 

þarf að vera varkár í öllum samskiptum sínum við barnið svo barnið finni fyrir gagnkvæmu 

trausti og öryggi. Ung börn hafa ekki alltaf nægilegan orðaforða til að tjá tilfinningar sínar en 

ef vel tekst til mun barnið með tímanum sýna tilfinningar sínar og tjá sig þegar það er tilbúið 

til þess, á eigin forsendum. Gott getur verið að nota listform, til dæmis að fá barn til að 

teikna mynd, til að sjá hvað það er að hugsa og tilfinningar þess. Stundum er líka gagnlegt að 
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félagsráðgjafinn setjist á gólfið með börnum og mæti þeim þar sem þau eru stödd 

(Burgoyne, 1985).  

Börn sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi eru stundum snertifælin og vegna 

reynslu sinnar finnst þeim óþægilegt að fullorðnir snerti sig. Því er mikilvægt að sýna barninu 

að snerting er ekki alltaf neikvæð eða af kynferðislegum toga. Snerting eins og strok á bak, 

faðmlag og þessháttar getur verið góð og er í lagi. Það er mikilvægt að barnið sjái og skilji að 

öll snerting er ekki slæm snerting. Einnig getur skipt máli af hvoru kyninu félagsráðgjafinn er, 

ungar stúlkur geta til dæmis verið tortryggnar í garð félagsráðgjafa sem er karlkyns og því er 

oft talið betra að kona sjái um ráðgjöf fyrir stúlkur (Burgoyne, 1985).  

Þegar börn verða eldri og geta tjáð sig meira með orðum en yngri þolendur, eru þau oft 

miklu varkárari þegar kemur að viðtölum og passa sig frekar á því hvað þau segja. Börn eru 

hvött til að tala um ofbeldið sem þau hafa orðið fyrir án þess að þau finni fyrir þrýstingi eða 

finnist að þau verði að segja frá reynslu sinni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn finna fyrir 

létti þegar þau hafa sagt frá ofbeldinu og atvikum sem hafa átt sér stað í lífi þeirra og hversu 

illa þeim líður. Það að fá tækifæri til að tala um hlutina hjálpar barninu einnig að glíma við 

kvíða, sektarkennd og ringulreiðina sem skapast hefur. Að spjalla og leika sér hjálpar barninu 

að vinna sig í gegnum áfallið og aðlagast því að hafa orðið fyrir þessari reynslu; að hafa verið 

beitt kynferðislegu ofbeldi. Ef þetta tekst ekki heldur barnið áfram að trúa því að það sé 

slæmt og að ofbeldið sé jafnvel sér að kenna (Burgoyne, 1985). 

Þegar unnið er með unglingum er mikilvægt að muna að þeir eru oft að kynnast þeim 

möguleikum sem lífið hefur upp á að bjóða. Á þessum tímapunkti í lífinu eru ungmennin oft 

að prófa nýja hluti, annan lífsstíl, sambönd með hinu kyninu, góð vinasambönd myndast og 

þau læra ýmis gildi frá foreldrum sínum. Einstaklingur sem hefur verið beittur kynferðislegu 

ofbeldi getur átt mjög erfitt með að takast á við þessi atriði og breytingarnar sem þeim fylgja. 

Ef rétt er staðið að málum getur aðkoma félagsráðgjafans skipt sköpum fyrir unglinginn, 

velferð hans og mótun. Ef úr verður einlægt samband sem byggir á gagnkvæmu trausti er 

það ómetanlegur stuðningur fyrir ungling sem á að baki reynslu af kynferðislegu ofbeldi. 

Þannig geta félagsráðgjafar unnið að því að útskýra hvað telst til heilbrigðra samskipta og 

tengsla. Oft á tíðum hafa unglingar í þessari stöðu misst sjónar á því hvað er eðlilegt og hvað 

ekki, auk þess sem þeir þora oft á tíðum ekki að treysta neinum fyrir líðan sinni. Þeim finnst 

þeir vera öðruvísi, þeir hafa ekki sömu upplifanir og aðrir jafnaldrar og eru því oft útundan í 

umræðunni og þá sérstaklega kynlífsumræðunni. Þess vegna er ekki síður mikilvægt að 
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félagsráðgjafar skapi vettvang þar sem unglingar með þessa reynslu fá tækifæri til að tjá 

tilfinningar sínar, hugsanir og líðan (Burgoyne, 1985).  
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6 Lokaorð/Umræða 

Í upphafi þessarar ritgerðar var lagt upp með að varpa ljósi á ofbeldi og vanrækslu 

gagnvart börnum, einkum og sér í lagi kynferðislegt ofbeldi. Eftir umfjöllun mína hafa margar 

spurningar vaknað og áhugavert væri að fjalla ennfrekar um efnið, til dæmis um forvarnir og 

árangur af þeim. Það verður þó að bíða betri tíma. Eins og fram kom í inngangi er hér um að 

ræða erfitt rannsóknarefni þar sem þolendur segja oft seint eða aldrei frá ofbeldinu. Mjög 

áhugavert væri að sjá fleiri rannsóknir hér á landi um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum 

og afleiðingar þess, bæði til skemmri og lengri tíma litið. Undanfarin ár hef ég sótt ýmsa 

fyrirlestra, lesið bækur og heyrt sögur um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum og í hvert 

sinn verð ég djúpt snortin. Ég hef ríka tilhneigingu til þess að trúa á hið góða í fólki og er 

þeirrar skoðunar að enginn sé að upplagi slæm manneskja. Hins vegar fær reynsla mín af 

þessum málaflokki mig til að efast, þar sem stundum virðast engin takmörk fyrir þeirri 

grimmd sem saklaus börn þurfa að þola og það oft af hendi einhvers sem þau þekkja og 

treysta.  

Líkt og áður sagði, er meginviðfangsefni ritgerðarinnar kynferðislegt ofbeldi gagnvart 

börnum og hér á eftir verður farið yfir helstu þætti sem fram komu í umfjöllun minni ásamt 

frekari vangaveltum um málefnið. Kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er þegar fullorðinn 

einstaklingur brýtur á barni kynferðislega. Það getur verið allt frá því að tala við barn á 

kynferðislegan hátt, til þess að eiga samræði við barn og svo allt þar á milli. Sem dæmi má 

nefna það að sýna barni klámfengið efni, stunda sjálfsfróun fyrir framan barn og snerta eða 

káfa á barni á óviðeigandi stöðum, ásamt því að eiga samræði við barn flokkast allt undir 

kynferðislegt ofbeldi (Bentovim og Boston, 1988). Samkvæmt skilgreiningum er um að ræða 

kynferðislegt ofbeldi þegar börn eru látin taka þátt í athæfi sem þau hvorki skilja né 

samþykkja (Butchart o.fl., 2006). Það eru eflaust einhverjir sem hugsa með sér að svona 

ofbeldi geti bara ekki verið til hér á landi, ekki á litla Íslandi. Rannsóknir sýna hins vegar að 

enginn staður á Íslandi er laus við þetta ofbeldi, engin stétt eða fjölskyldugerð. Sannleikurinn 

er sá að kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum hefur viðgengist í áraraðir hér á landi. Í 

rannsókn sem gerð var árið 2000, kom jafnframt í ljós að 17% einstaklinga hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi fyrir 18 ára aldur (Hrefna Ólafsdóttir, 2011).  

Oft á tíðum hefur verið sagt við börn að það sé bannað að tala við ókunnuga, og er það 

að sjálfsögðu góð og gild regla. Í þessu samhengi eru það þó mjög sjaldan ókunnugir aðilar 
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sem brjóta á barni kynferðislega, en í flestum tilvikum er gerandi einhver nákominn sem 

þekkir til barnsins og fjölskyldunnar. Staðalmyndin af gerendum í kynferðislegu ofbeldi 

gagnvart börnum er oft eldri maður í lægstu stétt samfélagsins sem lokkar barn upp í bílinn 

sinn með nammi eða leikföngum. Á móti er svo þolandinn feimið lítið barn með brotna 

sjálfsmynd sem kemur úr fjölskyldu þar sem eru miklir erfiðleikar. Þetta er þó ekki í samræmi 

við raunveruleikann. Gerendur kynferðisofbeldis gagnvart börnum geta í raun verið hverjir 

sem er, en það er ekkert eitt sem aðgreinir þá frá fjöldanum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

25% til 40% gerenda eru haldnir svokallaðri barnagirnd. Oft er um að ræða venjulega menn 

sem eru ýmist giftir, einhleypir, samkynhneigðir eða gagnkynhneigðir, í ágætis vinnu og með 

misjafna menntun. Flestir gerendur eru fullorðnir karlmenn á miðjum aldri (Anna Kristín 

Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011) en einnig er þekkt að konur brjóti kynferðislega á 

börnum, þótt engin kona hafi verið dæmd fyrir þesskonar brot hér á landi (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2011). Í flestum tilvikum eru gerendur einhverjir sem tengjast fjölskyldunni og í 

75% atvika þekkir þolandi geranda sinn og á ofbeldið sér oft stað inni á heimilum 

annarshvors (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011). Það eru ekki einungis 

fullorðnir einstaklingar sem brjóta á börnum því einnig er nokkuð um unga gerendur, sem 

ekki hafa náð 18 ára aldri og eru samkvæmt lögum ennþá börn. Rannsóknir benda til að 

alvarlegustu kynferðisbrotin gagnvart börnum séu framin af öðrum börnum, eða ungum 

gerendum. Þeir nota oft grófara ofbeldi þar sem þeir kunna ekki að nýta sér leiðir hinna 

fullorðnu eins og tælingar og blekkingar (Hrefna Friðriksdóttir, 1999). Þessir ungu gerendur 

eru jafnframt oft sjálfir þolendur kynferðisofbeldis (Nyman, 1999). 

Eins og áður sagði, þekkja þolendur geranda sinn í langflestum tilvikum og þrátt fyrir að 

bæði kyn verði fyrir kynferðislegu ofbeldi eru stúlkur í meirihluta (Hrefna Ólafsdóttir, 2011). 

Gerendur fara ýmsar leiðir til að lokka barnið til sín og sannfæra þolendur um að þegja yfir 

leyndarmálinu með ýmsum aðferðum eins og hótunum, blekkingum og með því að gera 

þolandann ábyrgan fyrir ofbeldinu svo hann fær oft mikla sektarkennd. Sektarkenndin og 

skömmin sem fylgir því að vera beitt kynferðislegu ofbeldi er oft ástæðan fyrir því að börn 

segja engum frá, auk þess sem þau eru oft hrædd við gerendur sína og óttast afleiðingarnar 

af því ef einhver kæmist að leyndarmálinu. Í íslenskri rannsókn frá árinu 2000 kom fram að 

algengast sé að börn verði fyrir kynferðislegu ofbeldi þegar þau eru á aldursbilinu sjö til tíu 

ára gömul (Hrefna Ólafsdóttir, 2011). Í flestum tilvikum má sjá sameiginleg einkenni þolenda 

og ber þar fyrst að nefna sektarkennd og skömm. Áhrifin sem börn verða fyrir hafa bæði 
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langtíma- og skammtímaafleiðingar. Bæði einkenni og afleiðingar geta verið líkamleg, og 

einnig hegðunar- og tilfinningatengd (Monopolis og Sarles, 1985). Með líkamlegum 

einkennum er átt við sjáanlegt mar á líkamanum, rifin leggöng eða endaþarm, sár, sýkingar, 

kynsjúkdóma og svo framvegis (Bentovim og Boston, 1988). Með hegðunar- og 

tilfinningareinkennum er til að mynda átt við lágt sjálfsálit, sektarkennd, börnin eru döpur, 

árásagjörn, reið, sýna sjálfskaðandi hegðun, glíma við erfiðleika í skólanum, svefntruflanir, og 

svo mætti lengi telja. Langtímaafleiðingarnar geta verið þessi atriði sem nefnd voru, en þá 

eru þau viðvarandi allt fram á fullorðinsár. Ásamt þessum einkennum geta komið upp 

erfiðleikar í kynlífi og þessir einstaklingar eiga oft erfitt með að treysta öðru fólki (Monopolis 

og Sarles, 1985). Þessi upptalning leiðir í ljós að kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum hefur 

veruleg áhrif á líf þeirra og umhverfi og það liggur í augum uppi að ekkert barn ætti að þurfa 

að ganga í gegnum þessa erfiðu og átakanlegu lífsreynslu. Þrátt fyrir lög og reglur um þetta 

málefni er það því miður raunin að kynferðislegt ofbeldi á börnum er alltof algengt. Í 

ritgerðinni var einnig leitast við að kanna réttindi barna á Íslandi, hvort þau hefðu lagalegan 

rétt eða hvort litið væri á þau sem eign foreldra sinna eins og tíðkast í sumum samfélögum 

heimsins. Fjallað var um réttindi barna í víðu samhengi, bæði í íslenskum lögum og 

samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna sem kveður á um réttindi barna víðsvegar um 

heiminn. Samkvæmt íslenskum lögum, barnaverndarlögum nr. 80/2002, eru börn þeir 

einstaklingar sem ekki hafa náð 18 ára aldri. Samkvæmt lögunum eiga öll börn rétt á vernd 

og umönnun og forsjáraðilar eiga samkvæmt lögum að sjá um uppeldi barna sinna og bera 

virðingu fyrir þeim, en auk þess er refsivert að beita barn ofbeldi. Þrátt fyrir að það kunni að 

virðast einkennilegt að nauðsynlegt sé að setja þessi grundvallarréttindi í lög, hefur reynslan 

sýnt að sú er því miður raunin. 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna kemur fram að veita skuli öllum 

börnum sérstaka vernd og aðstoð og ef upp kemst að barn hafi verið beitt einhverskonar 

ofbeldi, skal það fá viðeigandi aðstoð. Það er réttur barna að fá tækifæri til að vinna úr 

reynslu sinni, ná bata og aðlagast samfélaginu á ný. 

Á Íslandi eru starfræktar barnaverndarnefndir um allt land. Nefndirnar hafa þrjú megin 

hlutverk. Það fyrsta er eftirlit, annað er úrræði og það þriðja er önnur verkefni. Það er 

mikilvægt fyrir alla að vera á varðbergi þegar kemur að ofbeldi og þá sérstaklega ofbeldi 

gagnvart börnum. Ef grunur vaknar hjá einstaklingi um að verið sé að beita barn ofbeldi, ber 

honum skylda til að tilkynna það til barnaverndar og það er síðan á þeirra vegum að athuga 
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hvort grunurinn sé á rökum reistur. Tilkynningarskyldan er framar siðareglum í öllum 

starfsstéttum, eins og til dæmis á vettvangi félagsráðgjafa. Þeir sem vinna með börnum þurfa 

að vera sérstaklega á varðbergi gagnvart ýmiskonar ummerkjum. Ef upp kemst að barn hafi 

verið beitt kynferðislegu ofbeldi er Barnahús þeirra staður. Þar fá börnin þá aðstoð og 

þjónustu sem hæfir hverju og einu máli. Þar geta skýrslutökur farið fram, ráðgjöf til foreldra, 

fræðsla, aðstoð, könnunarviðtal og læknisskoðun á barni (Barnaverndarstofa, 2008)  

Félagsráðgjöf með börnum sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi getur skipt 

sköpum í bataferli og uppbyggingu barnsins og hvernig barninu tekst að vinna úr því áfalli 

sem það hefur orðið fyrir. Félagsráðgjafar gegna ekki einungis mikilvægu hlutverki í lífi 

barnsins, heldur einnig fyrir alla fjölskylduna. Eflaust er það mikið áfall fyrir fjölskylduna að 

komast að því að barn þeirra hafi verið beitt kynferðislegu ofbeldi og þá sérstaklega ef í ljós 

kemur að gerandi er einhver sem fjölskyldan þekkir og hefur verið treyst fyrir barninu, til 

dæmis fjölskyldumeðlimur. Félagsráðgjafar eru þjálfaðir í því að leysa allskyns mál sem upp 

geta komið og ef þeir eru síðan ekki í stakk búnir að veita viðeigandi ráðgjöf eða fræðslu, 

benda þeir á réttu aðilana fyrir einstaklinga og fjölskyldur. Félagsráðgjafar eru ekki heilagir og 

kunna ekki allt og því er mikilvægt að þeir þekki takmörk sín og ef eitthvað er honum ofviða 

leiðbeinir hann skjólstæðingum sínum á sérfræðinga.  

Kynferðislegt ofbeldi hefur lengi fylgt manninum og því miður er ekki útlit fyrir að það 

muni hverfa í náinni framtíð. Líklega mun það ávallt vera til staðar og þess vegna er 

nauðsynlegt að fræða börn og kenna þeim hvað má og hvað má ekki. Fræðsla til barnanna er 

að sjálfsögðu mikilvæg, en einnig til foreldra og allra þeirra sem vinna með börnum. Ef börn 

fá fræðslu getur það orðið til þess að fleiri þolendur segi frá reynslu sinni, en auk þess er 

líklegra að almenningur tilkynni um grun sinn ef hann hefur fengið viðeigandi fræðslu um 

málefnið. Umræðan þarf að vera uppi á yfirborðinu og er höfundur mikill stuðningsmaður 

forvarnarverkefnisins Blátt áfram. Að mínu mati gegna auglýsingarnar, og starfið sem Blátt 

áfram stendur fyrir, afar mikilvægu hlutverki þar sem skapaður hefur verið vettvangur til að 

ræða um málefni sem er ákaflega viðkvæmt og oft erfitt að nálgast. Við vinnslu 

ritgerðarinnar í aprílmánuði 2012, var í kvöldfréttum Stöðvar tvö frétt um brúðuleikhús á 

vegum Blátt áfram. Brúðuleikhúsið hefur verið starfrækt frá árinu 2005, og heitir sýning 

þeirra Krakkarnir í hverfinu og fjallar um brúður sem orðið hafa fyrir líkamlegu og/eða 

kynferðislegu ofbeldi. Brúðurnar segja krökkunum hvar og hvernig þau fengu hjálp. 

Brúðuleikhúsið mun fara um allt land að fræða öll átta ára börn í grunnskólum um 
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kynferðislegt ofbeldi. Nú þegar hefur leikhúsið heimsótt einhverja skóla og í einum þeirra 

komu upp tíu barnaverndarmál í kjölfarið af þremur sýningum. Framkvæmdastjóri Blátt 

áfram, Sigríður Björnsdóttir, segir að ekki sé verið að koma ábyrgðinni yfir á börnin, heldur er 

einfaldlega verið að gefa þeim verkfæri í hendurnar til að skapa umræðu og til að fá að segja 

frá (Vísir.is, 2012). Því er ljóst að starf þeirra er mjög mikilvægt ef marka má þessar fréttir. Ég 

bind jafnframt vonir við að enn frekari umræður skapist um þennan málaflokk á næstu árum 

og sífellt fleiri geri sér grein fyrir því hversu alvarlegt kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum 

er og þær afleiðingar sem því fylgja. Í lokin vill höfundur koma því á framfæri að þann 27. 

apríl 2012, þegar verið var að leggja lokahönd á ritgerðina, undirrituðu þrír ráðherrar 

vitundarvakningu um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum til þriggja ára. Alþingi hefur 

samþykkt fjárveitingu að upphæð 25 milljónir til þessa verkefnis á þessu ári, 2012, og er 

áætlað að verja 16 milljónum til vitundarvakningarinnar næstu tvö árin (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012). Þetta er að sjálfsögðu gleðiefni og verður gaman að 

fylgjast með framvindu málsins. Vonandi að vel takist til svo hjálpa megi fleiri börnum sem 

eru þolendur kynferðislegs ofbeldis. 
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