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Útdráttur 

Fjallað verður um áhrif fjárhagsstöðu foreldra á tómstundaþátttöku barna þeirra. Taka þarf 

tillit til efnahagsaðstæðna á Íslandi þegar málefnið er skoðað. Þar sem íslenska fjármálakerfið 

hrundi árið 2008 með tilheyrandi áhrifum á þjóðina. Stuðst var við skýrslur og rannsóknir 

sem gerðar hafa verið um viðfangsefnið til að varpa ljósi á hvort bág fjárhagsstaða foreldra 

hafi áhrif á velferð barna og á tómstundaþátttöku þeirra. Þátttaka í félags- og 

tómstundastarfi hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd barna og stuðlar að félagslegum tengslum 

sem er mikilvægt fyrir þroskaferli þeirra.  

Helstu niðurstöður eru þær að þrátt fyrir að fjárhagsstaða foreldra sé slæm þá virðist 

hún ekki bitna á tómstundaþátttöku barnanna. Þar sem foreldar eru líklegri til þess að neita 

sjálfum sér um eitthvað til þess að geta veitt börnum sínum sem að þeirra mati er 

nauðsynlegt fyrir þau eins og þátttaka í tómstundastörfum. Það er því ekki nóg að gera 

aðeins rannsóknir um fjárhags- eða atvinnustöðu fjölskyldna þar sem slíkt segir ekki alla 

söguna um hvort börn hafi það gott eða slæmt. Mikilvægt er að notast líka við 

barnasjónarhorn til að fá innsýn inn í hvernig börn upplifa sjálf aðstæður sínar.  
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Formáli 

Þessi heimildaritgerð er skrifuð sem 12 eininga lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Áhugi minn á áhrifum stöðu fjölskyldunnar á velferð barna sinna með 

áherslu á tómstundaþátttöku, stafar af minni eigin reynslu að geta ekki stundað tómstundir 

vegna fjárhagsstöðu fjölskyldu minnar.  

Leiðbeinanda mínum Valgerði Halldórsdóttir vil ég þakka góðar ráðleggingar og fyrir að 

beina mér í rétta átt í ritgerðarvali. Einnig er ég einstaklega þakkát Lillý Valgerði Pétursdóttir 

fyrir að lesa yfir ritgerð mína með gagnrýnu hugarfari. Jafnframt vil ég veita sérstakar þakkir 

til eiginmanns míns fyrir ómælda þolinmæði og stuðning gegnum allt námið mitt.  
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Inngangur 

Barnafjölskyldur með lágar tekjur búa oftar við fátækt en aðrir samfélagshópar. Kostnaður 

við framfærslu hefur almennt hækkað eftir efnahagskreppuna en hvorki bætur né 

lágmarkslaun hafa hækkað til samræmis við þann kostnað. Þessi hópur á erfiðara með að ná 

endum saman og leitar því frekar eftir aðstoð vegna útgjalda tengdum börnum sínum, sem 

þau telja að sé nauðsynleg fyrir velferð þeirra (Rauði Kross Íslands, 2010).  

Mun ég leitast við að svara hvaða áhrif fjárhagsstaða foreldra getur haft á velferð 

barna? Með áherslu á tómstundaþátttöku barna. Til þess að geta svarað spurningunni þarf 

að taka tillit til efnahagsaðstæðna á Íslandi en hrunið sem átti sér stað árið 2008 hefur haft 

veruleg áhrif á land og þjóð.  

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla og fjallar fyrsti kaflinn um viðunandi velferð sem vísar til 

þess að fólk geti hagað lífi sínu á þann veg sem það metur sjálft sem gott. Gott velferðarkerfi 

með ýmsum félagslegum réttindum getur ýtt undir auknari velferð og stuðlað að meiri 

jöfnuði í samfélaginu svo allir hafi möguleika á viðunandi velferð. Næsti kafli er um lög og 

réttindi barna sem stuðla að því að tryggja stöðu barna í samfélaginu. Farið er yfir áhrif 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna á íslenskan lagaramma. Þriðji kafli greinir frá áhrifum 

efnahagskreppunnar á þjóðfélagið og þá sérstaklega á fjárhagsstöðu heimilanna. Farið er 

gróflega yfir hvað stjórnvöld hafa gert til þess að bæta stöðu barnafjölskyldna eftir kreppuna. 

Að lokum er farið yfir mikilvægi tómstundastarfa fyrir börn og hvort að þátttaka þeirra hafi 

minnkað í kjölfar efnahagsþrenginga sem hefur dunið yfir íslensku þjóðina. 

Um er að ræða heimildaritgerð þar sem notast var við skýrslur frá 

velferðarráðuneytinu, ýmsar íslenskar rannsóknir og kannanir sem hafa verið gerðar um 

stöðu Íslendinga í kjölfar efnahagskreppunnar og farið yfir þann lagaramma sem 

stjórnvöldum ber að fara eftir og er ætlað að styrkja stöðu þjóðfélagsþegna. 
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1 Velferð 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) er góð geðheilsa undirstaða þess að geta 

lifað innihaldsríku lífi. Það felur í sér getuna til þess að vinna, stunda nám og sinna 

áhugamálum sínum. Það að geta verið virkur í samfélaginu leggur grunninn að aukinni 

velferð í lífinu (Alþjóðaheilbrigðisstofnun, 2006).  

Indverski velferðarhagfræðingurinn og Nóbelsverðlaunahafinn Amartya Sen telur að 

velferð eigi að vera viðunandi fyrir alla þjóðafélagsþegna óháð fjárhagsstöðu þeirra. Þannig 

er viðunandi velferð að lifa lífinu á þann hátt sem fólk metur sjálft sem gott. Sen bendir á að 

góð fjárhagsstaða geti veitt fólki aukið frelsi til þess að haga lífi sínu á þann veg sem það 

æskir en að það þurfi að taka tillit til fleiri þátta en efnahagslegra gæða. Velferð snýst meðal 

annars um atvinnulíf, pólitísk réttindi, gott heilbrigðiskerfi og að geta verið virkur þátttakandi 

í samfélaginu til að njóta þeirra lífsgæða sem það hefur upp á að bjóða. Það er því mikilvægt 

að gæðunum sé skipt sanngjarnlega á milli svo allir hafi möguleika á viðunandi velferð (Sen, 

1999).  

Ísland hefur upp á margt að bjóða en gæðunum er þó misskipt á milli íbúa þess. Það 

þarf að huga að leiðum svo þeir sem standa höllum fæti hafi færi á að njóta sömu gæða og 

aðrir (Hjálparstarf kirkjunnar og Rauði krossinn í Reykjavík, 2012). Það kemur því í hlut 

stjórnvalda að mæta þörfum notenda sinna með örlátu og sanngjörnu velferðarkerfi sem 

bætir hag þeirra sem á þurfa að halda (Stefán Ólafsson, 2012b). Fátækt er hluti af hverju 

samfélagi en Haugton og Khandker (2009) telja að fátækt sé skortur á af veittri velferð. 

Fátækt getur komið í veg fyrir þátttöku í samfélaginu og haft áhrif á almenn lífsgæði sem 

tengjast menntun, heilsu og tómstundum (Stefán Ólafsson, 2012a). Þannig geta lífsgæði og 

lífskjör gefið heildarmynd af velferð hjá fólki. Lífsgæði ákvarðast út frá þáttum sem veitir fólki 

vellíðan sem ekki er hægt að mæla með peningum, á meðan lífskjör teljast til launa á 

vinnumarkaði og atvinnuþátttöku (Gylfi Zoega og Marta Skúladóttir, 2002).  

Velferð er jákvætt hugtak og ef því er flett upp í samheitaorðabók þá koma upp 

hugtök eins og hamingja og farsæld (Íslensk samheitaorðabók, 2012). Það mætti því segja að 

velferð barns er það sem veitir því ánægju og felur í sér möguleika barnsins til þess að njóta 

þeirra lífsgæða sem samfélagið hefur upp á að bjóða. Flestar rannsóknir einblína á ákveðna 

þætti til að skoða velferð barna og er þá áherslan oftast lögð á félagslega- og menningarlega 

þætti. Þar sem þeir vísa til efnahagslegra aðstæðna hjá barninu, samskipti við jafningja, 
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pólitísk réttindi og tækifæri til þess að fá að þroskast sem virkur einstaklingur í samfélaginu. 

(Ben-Arieh og Frønes, 2007). Auk þess er mikilvægt að horft sé til heilsu barna og að 

heilbrigðisþjónusta sé veitt til allra barna óháð efnahagsstöðu fjölskyldu þeirra (Hjálparstarf 

kirkjunnar og Rauði krossinn í Reykjavík, 2012). 

1.1 Algild fátækt og afstæð fátækt 

Fræðimaðurinn Seebohm Rowntree setti fram lista yfir það sem hann taldi vera nauðsynlegt 

fyrir fólk að hafa til að geta framfleytt sér. Þeir sem höfðu ekki tekjur fyrir þessum 

nauðsynjum á listanum bjuggu við algilda fátækt. Gallinn á þessari mælingu er sá að hún 

getur aldrei verið algild og jafnframt verður hún fljótt úrelt þar sem samfélagið er 

síbreytilegt. Hins vegar eru afstæð fátæktarmörk mun algengari skilgreining á fátækt heldur 

en algild fátæktarmörk (Guðný Björk Eydal og Cynthia Lisa Jeans, 2008). Það er mismunandi 

hvernig afstæð fátækt er reiknuð en Evrópusambandið segir að einstaklingur sé fátækur ef 

launatekjur hans eru minni en 60% af meðaltekjum samlanda hans, á meðan OECD miðar við 

50%. Einstaklingur með launatekjur sem fara undir ákveðið hlutfall af meðaltekjum ákveðins 

viðmiðunarhóps telst því vera fátækur í afstæðum skilningi. Í velmegandi löndum telst ekki 

vera nóg að eiga fyrir mat og heimili, heldur þarf fólk líka að geta tekið þátt í samfélaginu. 

Börn sem búa við afstæða fátækt hafa því ekki endilega alla burði til að geta verið virkir 

þátttakendur í samfélaginu og getur það haft bein áhrif á velferð þeirra (UNICEF, 2011a). 

1.2 Íslenska velferðarkerfið 

Velferðarkerfi er hægt að skilgreina á þann hátt að ríkið tekur ábyrgð á því að veita íbúum 

sínum viðunandi lífskjör og réttindi (Esping-Andersen, 1990). Samkvæmt íslensku 

alfræðiorðabókinni er velferðarríki skilgreint sem samfélag þar sem ríkið sinnir stóru 

hlutverki við að bæta efnahagsmál og félagslega velferð. Grunnur fyrir aukinni velferð byggist 

á umfangsmiklu almannatryggingakerfi ásamt því að stuðla að góðu heilbrigðis-, mennta- og 

húsnæðiskerfi (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðadóttir, 1990).  

Íslenska ríkinu ber því skylda til þess að setja velferð þegna sinna í fyrsta sæti og vinna 

ötullega að leiðum til þess að útrýma ýmsum félagslegum vandamálum sem hrjá samfélagið. 

Félagslegum réttindum er ætlað að koma í veg fyrir fjárhagslegt óöryggi og tryggja fólki rétt 

til lágmarksafkomu. Þessi réttindi hafa dregið úr fátækt ásamt því að greiða fyrir betri 

lífskjörum hjá þeim sem þurfa á aukinni aðstoð á að halda. Fátækt er þó viðvarandi verkefni 

hjá stjórnvöldum og er talið erfitt að útrýma fyrir fullt og allt. Ríkið sér einnig um að móta 
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stefnumál sem varðar lífskjör þjóðarinnar líkt og lágmarkslaun, atvinnuleysi og verðlag 

(Stefán Ólafsson, 1999). Það er því mikilvægt að tryggja fólki viðunandi velferð sem stuðlar 

að jöfnuði og virkri þátttöku í samfélaginu (Hjálparstarf kirkjunnar og Rauði krossinn í 

Reykjavík, 2012). Íslensk stjórnvöld þurfa því að huga vel að hópum eins og börnum, 

heilsulausum, öldruðum og ólíkum fjölskyldugerðum sem geta átt erfitt með að nálgast 

viðunandi lífskjör án aðstoðar frá velferðarkerfinu (Þingskjal 1230, 1996-1997; 

Velferðarráðuneytið, 2011a). 

Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, bendir á að til eru þrjár 

útfærslur af velferðarkerfum sem nútímaþjóðir fara eftir þegar kemur að skipulagi þjóðmála 

sinna. Þær eru skandinavíska kerfið, bandaríska kerfið og evrópska meginlandskerfið (Stefán 

Ólafsson, 2009). Skandinavíska leiðin mótast af stóru hlutverki stjórnvalda við að bæta 

lífskjör og veita þegnum sínum víðtæk velferðarréttindi óháð vinnuframlagi þeirra og öðrum 

skilyrðum. Einnig er lögð áhersla á jafna dreifingu lífskjara (Stefán Ólafsson, 2012b) og er 

markaðinum stýrt af stjórnvöldum með samráðskerfi við helstu stofnanir sem tengjast 

atvinnulífinu og skattkerfinu (Stefán Ólafsson, 2009). Bandaríska leiðin er andstæðan við 

skandinavísku leiðin þar sem hlutverk stjórnvalda er afar takmarkað þegar kemur að því að 

bæta lífskjör þegna sinna og þess í stað spilar markaðurinn stórt hlutverk í lífi almennings. 

Réttindi eru af skornum skammti og þá sér í lagi varðandi sjúkra- og atvinnuleysistryggingar 

sem hefur áhrif á velferð þeirra sem eru án atvinnu og/eða eiga við langvinn veikindi að 

stríða. Jafnframt er meira stéttarbil milli fólks sem er í bandarísku leiðinni vegna 

afskiptaleysisstefnu stjórnvalda sem leiðir til þess að jöfnunaráhrif lífskjara dreifast ekki 

meðal fólks. Sterk einstaklingshyggja og sjálfsbjargarviðleitni er ríkjandi í Bandaríkjum sem 

felur í sér andstöðu gegn stóru hlutverki ríkisins við að móta lífskjör þegna sinna. Evrópska 

meginlandsleiðin einkennist af réttindum sem aflað er með þátttöku á vinnumarkaði og 

ákvarðast kjör og réttindi út frá fyrri launatekjum og atvinnu hjá fólki. Þessi leið veldur því að 

þeir sem eru tekjuhærri búa við meiri velferð en þeir sem eru tekjulægri eða án atvinnu. Þar 

að auki fer lítið fyrir opinberri velferðarþjónustu sem verður til þess að lítil jöfnunaráhrif 

verða á velferð fólks (Stefán Ólafsson, 2005). Ísland flokkast undir að hafa blandað 

velferðarkerfi sem er undir áhrifum frá skandinavíska kerfinu með jöfnunaráhrif á lífskjör og 

velferð íbúa sinna, og evrópska meginlandskerfinu með tekjutengingar og réttindi (Stefán 

Ólafsson, 2012b). 
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1.3 Stefna íslenskra stjórnmálaflokka 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna kveður á um að allir hafi rétt til þess að stunda 

vinnu að eigin vali og að þeir sem stunda vinnu eigi að fá sanngjörn laun sem geta tryggt 

þeim og fjölskyldum þeirra viðunandi lífskjör (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.b). Flestar 

stefnuyfirlýsingar stjórnmálaflokka sem eiga núna sæti á Alþingi eru með svipaðan undirtón 

sem er á þann veg að þeir vilja allir stuðla að jafnrétti í þjóðfélaginu og aukinni velferð. Þó 

eru ekki allir með sömu stefnu varðar viðunandi velferð en þeim ber þó öllum að viðhalda 

lágmarkslífskjörum fyrir almenning sem ýtir undir jöfnuð í samfélaginu. Það má sjá á 

stefnuskrá Vinstri grænna að þeir vilja efla viðunandi velferð og finna leiðir til þess að jafna 

bilið í íslensku samfélagi. Þeir leggja mikla áhersla á að jafna lífskjör og finna lausnir á fátækt 

með ýmsum bótum á félagslegum réttindum fólks (Vinstri græn, e.d.). Samkvæmt stefnu 

Framsóknarflokksins og Samfylkingarinnar á enginn að líða skort vegna efnahagsaðstæðna 

sinna og vilja þeir að réttindi þeirra sem ekki geta aflað sér eigin tekna séu mannsæmandi. 

Flokkarnir telja þýðingarmikið að öryggisnet sé þétt og að allir hafi rétt á menntun, 

heilbrigðisþjónustu og annarri þjónustu í samfélaginu (Framsóknarflokkurinn, 2013; 

Samfylkingin, e.d.). Hreyfingin vil samræma 76. gr. stjórnarskrárinnar að ákvæði 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna um réttinn til lífskjara sem þarf til þess að 

viðhalda öryggi og vellíðan allra. Flokkurinn vill að öllum verði tryggð grunnlífskjör sem 

tryggir afkomu fólks. Með grunnlífskjörum er átt við mat, fatnað, húsnæði, 

heilbrigðisþjónustu og réttindi sem veita öryggi vegna atvinnuleysis eða heilsuleysis sem geta 

valdið fólki skorti (Hreyfingin, e.d.). Sjálfstæðisflokkurinn vinnur eftir jafnréttisstefnu sem 

leggur áherslu á jafnrétti kynjanna en viðunandi velferð kemur ekki fram í þeirra stefnuskrá. 

Boðskapur þeirra fyrir aukinni velferð er með jafnrétti milli kvenna og karla í öndvegi. Ekki er 

rætt um dreifingu verðmæta né félagsleg réttindi til að bæta hag þeirra hópa sem standa 

höllum fæti í samfélaginu (Sjálfstæðisflokkurinn, e.d.).  

1.4 Velferð barna 

UNICEF (2012) gaf út skýrslu um hvaða mæliaðferðir séu heppilegastar til að mæla 

barnafátækt. Safnað var gögnum frá meira en 125.000 þúsund heimilum í 29 Evrópulöndum 

um velferð barna á aldrinum 1 til 16 ára. Samkvæmt UNICEF eru gott að notast við 

skilgreininguna á afstæðri fátækt og lista með fjórtán atriðum til að kanna hvort efnislegum, 

félagslegum og líkamlegum þörfum barna sé mætt (UNICEF, 2012). Ef börn búa við fátækt 
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getur það haft víðtæk áhrif á velferð þeirra og sér í lagi ef um langt tímabil er að ræða. 

Fátækt getur haft áhrif á árangur barna í skóla, sjálfsmynd, tengslamyndun, þroska og heilsu 

þeirra, atvinnumöguleika í framtíðinni og jafnvel ýtt undir áhættuhegðun (UNICEF, 2011a; 

UNICEF, 2012). Lífskjararannsóknir geta veitt yfirsýn yfir víðtæk áhrif fátæktar á samfélagið, 

varpað ljósi á hvaða hópar eiga erfiðara með framfleyta sér og þá hvort úrræði sem eru til 

staðar séu að virka eða hvort þurfi að aðlaga þau að breyttum aðstæðum (Stefán Ólafsson og 

Guðný Björk Eydal, 2012). Önnur aðferð UNICEF til að mæla barnafátækt er listi með fjórtán 

atriðum sem gefur yfirlit yfir það hvort börn líði skort af einhverju tagi vegna 

fjárhagserfiðleika heimilis þeirra. Listinn felur í sér atriði sem teljast vera nauðsynleg og 

eðlislægt fyrir börn að fá á heimilum sínum. Atriðin sem voru tekin saman í listann eru þessi: 

að börn fái þrjár máltíðir á dag og að minnsta kosti ein máltíð á dag sé kjöt-, fisk- eða 

grænmetisréttur. Hafa val á ferskum ávöxtum og grænmeti á hverjum degi. Eiga bækur sem 

henta aldri og þekkingarstigi barna og í því er ekki meðtalið skólabækur. Eiga 

útivistarbúnaður eins og hjól, hjólabretti eða jafnvel skíði. Geta tekið þátt í reglulegu 

tómstundastarfi eins og sundi, tónlistarnám eða íþróttum. Eiga innandyra leikföng, það þarf 

að vera að minnsta kosti eitt leikfang á hvert barn, þar á meðal þroskaleikföng, tölvuleikir og 

fleira. Að það séu til peningar til að geta tekið þátt í skólaferðalögum og öðrum atburðum. 

Hafa hljóðlátan stað með nægu rými og lýsingu til að geta sinnt heimalærdómi ásamt því að 

hafa internettenging. Eiga nýjan fatnað en ekki aðeins notuð föt af öðrum eins og eldri 

systkinum. Að eiga tvenn skópör sem passa mátulega og þarf eitt skóparið að henta fyrir allar 

veðráttur. Geta boðið vinum af og til í heimsókn til að leika og borða. Ásamt því að hafa 

möguleika á að halda upp á viðburði eins og afmæli, páska og svo mætti telja áfram (UNICEF, 

2012). UNICEF tók saman hlutfall barna sem skorti tvo eða fleiri hluti á listanum í öllum 29 

löndunum. Ísland trónir í efsta sæti þegar kemur að skorti barna á fáum hlutum á listanum 

en um 0,9% barna upplifa hann, þar á eftir er Svíþjóð með 1,3%. Þegar þrengt er að á 

listanum með áhættuþáttum sem geta haft áhrif á velferð barna eins og að búa hjá einstæðu 

foreldri eða búa hjá foreldrum með litla menntun hækkar hlutfallið aðeins eins og sjá má á 

töflunni hér fyrir neðan. Hlutfall barna sem búa við skort hjá foreldri með litla menntun er 

3,9% og 4,4% hjá einstæðu foreldri. Hins vegar hækkar hlutfallið töluvert ef börn búa á 

heimili þar sem enginn er með launað starf upp í 17,9%. Það bendir til þess að börn sem búa 

á heimili þar sem atvinnuleysi er til staðar eru líklegri til þess að búa við skort af einhverju 

tagi (UNICEF, 2012).  
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Tafla 1. Hlutfall barna sem búa við efnislegan skort af einhverju tagi og áhættuþættir (UNICEF, 2012) 

Land 

Hlutfall barna sem 
skortir tvo eða 
fleiri hluti 

Hlutfall barna sem 
búa hjá foreldrum 
með litla menntun 

Hlutfall barna sem 
búa hjá einstæðu 
foreldri 

Hlutfall barna sem 
búa á heimili þar sem 
enginn er með launað 
starf 

Ísland 0,9% 3,9% 4,4% 17,9% 

 

1.5 Barnasjónarhorn 

Guðný Björk Eydal og Cynthia Lisa Jeans (2008) fjölluðu um mismunandi leiðir til að mæla 

fátækt barna og vísuðu til þess að fá heildarsýn yfir kjör og aðstæður barna skuli beita 

barnasjónarhorni. Með barnasjónarhorni er fræðst um upplifun barna á eigin aðstæðum en 

ekki út frá því hvort að núverandi aðstæður muni hafa áhrif á þau síðar meir sem fullorðna 

einstaklinga eins og hefur tíðkast í rannsóknum á barnafátækt. Jafnframt hafa mælingar á 

fátækt iðulega beinst að kjörum fjölskyldunnar sem einnar heildar sem veitir afmarkaðar 

upplýsingar um raunveruleg lífskjör barna. Börn eru neytendur rétt eins og fullorðnir. Þau 

hafa sína eigin neyslumenningu og ef aðgangur þeirra er heftur af því að geta tekið virkan 

þátt getur það haft áhrif á félagsleg samskipti þeirra við jafnaldra sína. Til dæmis ef þau geta 

ekki tekið þátt í tómstundastörfum eða geta ekki boðið vinum sínum í afmæli vegna 

fjárhagsstöðu foreldra sinna (Cynthia Lisa Jeans og Guðný Björk Eydal, 2005). Það hefur 

einnig sýnt sig að börn sem koma frá efnaminni fjölskyldum eru líklegri til þess að greiða fyrir 

það sem þau langar í heldur en börn frá efnameiri fjölskyldum (Cynthia Lisa Jeans og Guðný 

Björk Eydal, 2008). Það sama á við um börn sem eiga foreldra sem hafa skilið (Sigrún 

Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). Þegar stuðst er við 

nálgun barnasjónarhorns er skoðað hvernig börnin sjálf upplifa fátækt og hvort það skerði 

lífsgæði þeirra að einhverju marki. Notkun barnasjónarhornsins hefur leitt í ljós að þrátt fyrir 

að lífskjör fjölskyldna séu á skornum skammti segir það ekki endilega til um hvernig lífsgæði 

barnanna er háttað. Þar sem foreldrar eru líklegir til þess að veita börnum sínum það sem 

þeir telja nauðsynlegt fyrir velferð barna sinna og neita sér þess í stað um hluti (Cynthia Lisa 

Jeans og Guðný Björk Eydal, 2008). Þannig geta rannsóknir á fjárhagsstöðu foreldra ekki gefið 

nægilegar upplýsingar um lífskjör barna þar sem tekjur á heimili segja ekki endilega til um 

velferð barnanna sem þar búa (Velferðarráðuneytið, 2011a). 
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2 Lög og réttindi sem stuðla að velferð barna  

Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi nr. 10/1979 vísar í að 

fjölskyldan sé hornsteinn þjóðfélagsins og að sem slík skuli vernda hana og aðstoða með 

mögulegum tiltækum ráðum. Það er gert með lögum og reglugerðum þar sem fjölskyldunni 

og börnum eru tryggð réttindi sem stuðla að sameiningu fjölskyldunnar og afkomu hennar. 

Börn hafa takmarkaðar leiðir til þess að geta krafist réttinda sinna og því er nauðsynlegt að 

staðið sé vörð um hagsmuni þeirra með lagasetningum. Athygli er veitt að 11. gr. laga um 

Alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi en samkvæmt því hafa 

allir rétt á viðunandi lífskjörum og að stjórnvöld eigi að vinna ötula að leiðum til að bæta 

lífsskilyrði þegna sinna (Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi nr. 10/1979).í ein 

Kveðið er á um réttindi barna í íslenskum lögum og alþjóðasamningum. Samkvæmt 76. 

gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, er tiltekið að börnum skuli vera veitt sú 

aðhlynning og vernd sem velferð þeirra þarfnast, og að slík réttindi séu lögfest til að tryggja 

að hag og rétt barna. Réttindi þessi má sjá í barnaverndarlögum nr. 80/2002 þar sem kemur 

fram að börn séu einstaklingar undir átján ára aldri og að þeim eigi að vera tryggð réttindi 

sem samræmast þroska þeirra og aldri. Þar er einnig lögð áhersla á að börn hafi rétt á öryggi 

og umönnun, ásamt því að foreldrum þeirra sé skylt að veita þeim viðunandi 

uppeldisaðstæður og að sjá um að velferð barna þeirra sé höfð í fyrirrúmi. Jafnframt kemur 

fram hvaða úrræði eru til staðar fyrir börn ef foreldrar þeirra geta ekki uppfyllt forsjárskyldur 

sínar gagnvart þeim. Í barnalögum nr. 76/2003 er svipaður undirtónn sem kemur fram í 28. 

gr. en þar er einnig lögð rík áhersla á að foreldrum ber að vernda og hlúa að börnum sínum. 

Ásamt því að sjá til þess að börn hafi alla þá burði til þess að verða að virkum 

þjóðfélagsþegnum og að þeir hvetji börn sín til þess að mennta sig í samræmi við hæfni sína 

og áhugamál. Enn fremur kemur fram í 33. gr. í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 að allir 

nemendur eiga að hafa val á að geta tekið þátt í tómstunda- og félagsstarfi hvort sem það sé 

á hefðbundnum skólatíma eða fyrir utan hann. Þátttaka barna í tómstunda- og félagsstarfi 

utan fjölskyldu og menntastofnanna er talið hafa góð áhrif á þroska og tengslamyndun barna 

(Landlæknir, e.d.). Sveitarfélögin vinna eftir lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991 og bera þau ábyrgð á því að bæta hag og velferð íbúa sinna með fjárhagslegu og 

félagslegu öryggi. Það er gert með því að aðstoða þá sem standa höllum fæti í samfélaginu 
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með fjárhagsaðstoð eða öðrum úrræðum, sjá til þess að börn alist upp við uppbyggilegar 

aðstæður, veita heimaþjónustu til þeirra sem á þurfa að halda og vinna að lausnum sem 

koma í veg fyrir myndun félagslegra vandamála. Það er því á ábyrgð sveitarfélaga að tryggja 

hag barna sem koma til dæmis úr efnaminni fjölskyldum svo þau geti tekið þátt í 

tómstundastörfum líkt og jafnaldrar þeirra óháð efnahagsstöðu þeirra. Þátttaka í barna í 

skipulagðri starfsemi líkt og tómstundarstörfum getur komið í veg fyrir að félagsleg vandamál 

myndist (Velferðarráðuneytið, 2010b). Tilgangur æskulýðslaga nr. 70/2007 er að styðja börn 

á aldrinum 6 til 25 ára til þátttöku í skipulagðri félags- og tómstundarstarfsemi. Börn eru 

hvött til þess að taka þátt í slíkri starfsemi þar sem það auki samfélagsþátttöku þeirra og 

hefur einnig menntunarlegt gildi. Þar sem félags- og tómstundastarf á að innihalda 

forvarnargildi fyrir börn sem stuðlar að aukinni velferð þeirra (Æskulýðslög nr. 70/2007). 

2.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Árið 1992 var Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna fullgiltur á Íslandi, með því var Ísland að 

skuldbinda sig til að samræma íslensk lög og reglur að sáttmálanum (UNICEF, 2011b). Þó svo 

að Ísland hafi fullgilt sáttmálann, er þar með ekki sagt að hann hafi fallið sjálfkrafa inn í 

íslenskan lagaramma. Ástæðuna fyrir því að staðfestur samningur er ekki lögleiddur við 

fullgildingu má rekja til tvíeðlisstefnu sem tíðkast hérlendis. Sú stefna gengur út frá því að, 

þrátt fyrir að alþjóðasamningur, eins og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna sé staðfestur, 

þurfi einnig að lögleiða hann til að samningurinn geti haft bein réttaráhrif á Íslandi. 

Alþjóðasamningur þarf því að fara í gegnum sama ferli og aðrar íslenskar lagasetningar til 

þess að öðlast lagalegt gildi (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Sáttmálinn var þó nýlega 

lögfestur og var það gert 20. febrúar 2013 (Þingskjal 151, 2012-2013). Ísland hefur unnið 

viðamikið starf við að aðlaga íslenskan lagaramma að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

var það aðallega eitt ákvæði í sáttmálanum sem stöðvaði ferlið. Það var ákvæði 37. gr. c-

liður, þar var greint frá því að ef börn sættu fangelsisvist vegna gjörða sinna, skyldu þau 

afplána refsingu sína aðskilin frá fullorðnum föngum (UNICEF, 2011b). Samkvæmt íslenskum 

lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005, var hvergi tekið fram að við afplánun ætti að 

aðskilja unga fanga á aldrinum fimmtán til átján ára frá fullorðnum föngum. Núna er unnið 

að því breyta þessum lögum og munu framvegis fangar undir átján ára aldri vera vistaðir á 

heimilum sem barnaverndaryfirvöld eru með til umráða, nema ef sérstakar ástæður fyrir því 

að það eigi að vista þau í fangelsi. Innanríkisráðherra á eftir að útfæra frekari reglugerð um 
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slík vistunarúrræði og mun það koma síðar í ljós hvernig það kemur út en það þarf þó að vera 

í samræmi við sáttmálann (Þingskjal 151, 2012-2013). 

Frá því að Barnasáttmálinn var fullgiltur hafa ýmsar lagabreytingar verið gerðar til að 

styrkja stöðu barna á Íslandi. Í fyrstu skýrslu Íslands (1994) um framkvæmd sáttmálans, kom í 

ljós að endurskoða þyrfti löggjöf um málefni barna, svo þau væru í samræmi við viðhorf 

Barnasáttmálans. Meðal annars var lögum breytt á þann veg að foreldrar geta samið um 

sameiginlega forsjá yfir börnum sínum ef til sambandsslita eða skilnaðar kæmi, réttarstaða 

barna í barnaverndarmálum var gerð skýrari til þess að bæta réttarvernd þeirra og nú hefur 

barnaverndarnefndir heimildir til þess að meta heimilisaðstæður hjá barni, þó með samþykki 

forráðamanna eða út frá dómsúrskurði (Innanríkisráðuneytið, 1994). Árið 2000 var gefin út 

önnur skýrsla um gang mála við að innleiða sáttmálann. Í ljós kom að fleiri lagabreytingar 

hefðu átt sér stað svo hægt væri að samræma íslensk lög að Barnasáttmálanum. Til að nefna 

hafði lögræðisaldur verið hækkaður upp í átján ára en í kjölfarið hafði þurft að breyta öðrum 

lögum til að gæta samræmis. Ættleiðingarlög voru endurskoðuð til að stuðla að vernd barna 

og samvinnu milli annarra þjóða. Eins var heiti laga sem snýr að velferð barna breytt yfir í 

Barnaverndarlög en hafði áður heitið Lög um vernd barna og ungmenna 

(Innanríkisráðuneytið, 2000). Þriðja skýrslan var gefin út árið 2008 og þar var farið yfir stöðu 

mála. Vísað var til þess að stjórnvöld væru að vinna í að bæta velferð barna og að Alþingi hafi 

sent frá sér fjögur lagafrumvörp varðandi leik- og grunnskólamál barna. Nýtt ákvæði var sett 

í lög um fæðingar- og foreldraorlof, sem bauð upp á að feður gætu tekið sér launað 

fæðingarorlof líkt og mæður barna þeirra. Þarna er verið að styrkja stöðu barna til að geta 

notið tíma með báðum foreldrum sínum (Innanríkisráðuneytið, 2008). Nú þegar sáttmálinn 

hefur verið lögfestur verður aðallega þremur íslenskum lögum breytt, það er eins og kom 

fram áður lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005 um hvar fangar undir átján ára aldri skulu 

vistast. Einnig breytist 1. mgr. 58. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 á 

þann hátt að börn hafi rétt á því að tjá sig um mál sem varðar þau og skal það miðast við 

þroska þeirra og aldur. Það sama á við um lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 þar segir 

að fötluð börn hafi rétt á að tjá sig um þjónustuúrræði sem tengjast þeim ásamt því að einu 

orðtaki var breytt í einni málsgreininni (Þingskjal 151, 2012-2013). 

Barnasáttmálinn verndar hag og réttindi barna og hvetur til þess að börn skulu fá að 

njóta barnæsku sinnar. Í 31. gr. sáttmálans segir að börn eiga að fá að taka þátt í 

menningarlífi og tómstundum, hafa frelsi til þess að leika sér og stunda skemmtanir sem 
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hæfa aldri þeirra. Aðildarríki sem koma að sáttmálanum eiga að efla rétt barna til fullrar 

samfélagsþátttöku og jafna tækifæri þeirra til þess að geta tekið þátt í menningarlífinu sem 

umlykur þau (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). 
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3 Efnahagshrunið á Íslandi árið 2008  

Haustið 2008 urðu þrír stærstu viðskiptabankar Íslands gjaldþrota og hafði það víðtæk áhrif á 

þjóðfélagið (UNICEF, 2009). Þetta leiddi til samdráttar í einkaneyslu heimilanna en slíkt getur 

haft áhrif á því að draga úr framboði á þjónustu sem fyrirtæki hafa á sínum snærum 

Almenningur hafði minna fé á milli handanna enda fór verðlag hækkandi með hruni 

krónunnar og aukinni verðbólgu. Þá jukust skuldir heimilanna og sífellt fleiri áttu í 

erfiðleikum með að borga mánaðarlega reikninga sína. Samdráttur varð I einkaneyslu en slíkt 

leitt til að fyrirtæki dragi úr framboði á þjónustu (Stefán Ólafsson og Arnaldur Sölvi 

Kristjánsson, 2012). Mörg fyrirtæki í landinu reyndu að halda sér á floti með því að skera 

niður rekstrarkostnað og var partur af niðurskurðinum að segja upp starfsfólki. Þrátt fyrir 

slíkar aðgerðir urðu ófá fyrirtæki gjaldþrota (Aðalheiður Ámundardóttir og Rachael Lorna 

Johnstone, 2011). Í kjölfarið jókst atvinnuleysi töluvert á Íslandi en árið 2007 mældist 

atvinnuleysi um 2,3% en um 4.200 manns voru án vinnu og í virkri atvinnuleit. Atvinnuleysið 

náði hámarki árið 2010 og voru þá 13.700 manns án atvinnu eða um 7,6% en hefur farið 

lækkandi eins og sjá má á atvinnuleysistölum árið 2011, þá mældust 12.700 manns eða um 

7,1% án atvinnu (Hagstofa Íslands, 2013c).  

 

Mynd 1. Fjöldi atvinnulausa karla og kvenna á Íslandi frá 2007-2011 (Hagstofa Íslands, 2013c). 

Efnahagsvandinn kom einnig niður á velferðarkerfinu þar sem minna fjármagn kom í ríkissjóð 

og varð það til þess að það þurfti að skera niður í veferðarmálum. Það var þó ekki nóg að 

skera niður í opinberum útgjöldum þar sem það hefði aðeins leitt til meira atvinnuleysis í 

þjóðfélaginu og hefði bitnað á hópum í samfélaginu sem reiða sig á aðstoð frá 
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velferðarkerfinu. Staða þeirra hefði orðið verri fyrir vikið og er mikilvægt í efnhagslægð að 

vernda efnahagsleg og félagsleg réttindi þar sem fólk þarf iðulega meiri aðstoð en áður að 

halda í slíkum aðstæðum. Þjóðarástand breytist töluvert við efnahagskreppu vegna 

atvinnuleysis, minnkandi kaupgetu, versnandi skuldastöðu og lægri launa en það veldur því 

að tala þeirra fer hækkandi sem þurfa á aðstoð að halda (Aðalheiður Ámundardóttir og 

Rachael Lorna Johnstone, 2011). Stjórnvöld hafa reynt að lágmarka skaðann sem 

láglaunafólk varð fyrir á þessum erfiða tíma með því að hlífa þeim við auknum 

skattahækkunum og kjaraskerðingum. Þá var ákveðið að fara blandaða leið til þess að 

fjármagna velferðarkerfið. Sú leið var skattahækkun á tekjuhærri hópa í samfélaginu ásamt 

því að skera niður velferðarútgjöld á stjórnsýslu- og þjónustusviði ásamt því að hlífa eftir 

bestu getu mennta- og velferðarsviðinu. Laun í opinbera geiranum voru lækkuð og fríðindi 

afnumin, ásamt því að dregið var úr yfirvinnu og hlutastörfum. Stjórnvöld beittu fyrir sér að 

hækka lágmarkslaun og atvinnuleysisbætur og unnu að leiðum til þess að efla atvinnulíf og 

minnka atvinnuleysi. Í málefnum tengdum fjölskyldunni var fæðingarorlof skorið niður en 

barnabætur hækkuðu þó eilítið. Rannsókn sem Stefán Ólafsson gerði árið 2009 hafði það 

markmið að skoða hvaða aðgerðir Íslendingar vildu stefna að við uppbyggingu þjóðarinnar 

eftir hrunið árið 2008. Um 80% þátttakenda vildu að stjórnvöld myndu nýta velferðarkerfið 

til þess að draga úr áhrifum sem efnahagshrunið hafði haft á íslensk heimili. Auk þess vildu 

yfir 90% þátttakenda að staðið yrði vörð um almannatryggingar, mennta- og 

heilbrigðisstofnanir, og töldu það vera mikilvægan hluta af velferðarkerfi Íslands (Stefán 

Ólafsson, 2009). Stjórnvöld náðu að milda áhrif kreppunnar með tekjutilfærslum og með því 

að vernda afkomu lægri tekjuhópa í samfélaginu en þó á kostnað þeirra tekjuhærri (Stefán 

Ólafsson, Arnaldur Sölvi Kristjánsson og Kolbeinn Stefánsson, 2012). Það er ekki hægt að 

setja allan þungann á herðar þeirra sem eru með góðar tekjur með aukinni skattheimtu. 

Þessi hópur á jafnvel sjálfur í erfiðleikum með að framfleyta sér vegna verðhækkana í 

samfélaginu og sívaxandi skuldabyrði vegna húsnæðislána sinna (Aðalheiður Árnadóttir og 

Rachael Lorna Johnstone, 2011). 

3.1 Lærdómur af finnsku kreppunni 

Ísland getur einnig dregið einhvern lærdóm af finnsku efnahagskreppunni árið 1991. 

Finnland varð fyrir því að efnahagskerfið þeirra hrundi og mátti rekja það til bankahruns og 

fall Sovétríkjanna. Bankakerfið í Finnlandi hélt þó velli þar sem ríkið veitti því mikinn 
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fjárhagslegan stuðning en tók þess í stað ákvörðun um að skera verulega niður í velferðar-, 

menntunar- og heilbrigðismálum hjá sér. Einnig voru skattar hækkaðir til þess að auka tekjur 

ríkisins. Niðurskurðurinn og skattahækkanirnar bitnuðu á hópum í samfélaginu sem höfðu 

átt erfitt fyrir efnahagskreppuna og mátti sjá afleiðingar efnahagskreppunnar vara allt til 

ársins 2001 hjá þeim (Capacent, 2011). Líkt og á Íslandi áttu Finnar erfitt með að greiða af 

lánum sínum, fasteignaverð hjá þeim hrundi og fyrirtæki urðu að skera niður rekstrarkostnað 

sinn. Atvinnuleysi fór stighækkandi. Það hafði árið 1990 mælst um 3,5% en var komið upp í 

18% aðeins fjórum árum síðar. Finnska efnahagskreppan hafði mikil áhrif á landið en stóð þó 

stutt yfir vegna aðgerða stjórnvalda. Þrátt fyrir það hugsaði ríkið lítið út í afleiðingar 

niðurskurðarins á þjóðafélagsþegna sína og settu ekki í framkvæmd nein úrræði til þess að 

styðja við börn, fullorðna né fjölskyldur (Velferðarráðuneytið, 2009b). Eftir á að hyggja hefðu 

Finnar viljað veita meiri stuðning til barna og fjölskyldna þeirra, hefði það getað skapað meiri 

jöfnuð í samfélaginu er tengist tækifærum til menntunar- og atvinnumála og komið í veg fyrir 

aukin félagsleg vandamál. Kreppan kom sérstaklega illa við unga námsmenn sem voru að 

ljúka námi og stefndu út á vinnumarkaðinn til að framfleyta sér, þeir neyddust þess í stað að 

leita á náðar atvinnuleysisbóta að námi loknu. Þegar byrjaði að létta til í atvinnulífinu var 

frekar horft til þeirra sem voru þá að útskrifast úr námi en ekki þeirra sem höfðu verið án 

atvinnu í einhvern tíma. Þessi hópur ungmenna hefur verið nefndur týnda kynslóðin í 

Finnlandi (Capacent, 2011). Einnig var skorið niður í menntakerfinu á þann veg að skólum var 

lokað til að draga úr opinberum útgjöldum auk þess að dregið var stuðningsúrræðum fyrir 

námsmenn. Þetta leiddi til þess að ótal ungmenni voru atvinnulaus og áttu erfitt með að fóta 

sig í breyttu skólakerfi (Ægir Örn Sigurgeirsson og Hervör Alma Árnadóttir, 2010). Samkvæmt 

skýrslu Umboðsmanns barna hefur átt sér stað mis mikill niðurskurður í leik- og grunnskólum 

á Íslandi. Niðurskurðurinn felur helst í sér að sameina bekki, fella niður námskeið og fækka 

starfsfólki innan skólakerfisins. Hann vísar til þess að Ísland læri af reynslu nágrannaþjóða 

sinna eins og Finnlandi þegar kemur að því að skera niður þjónustu sem tengist börnum og 

hvaða afleiðingar það getur haft (Umboðsmaður barna, 2010). Enn sem komið er hafa ekki 

komið fram neikvæð áhrif á vellíðan barna á Íslandi vegna niðurskurðar í skólastarfi 

samkvæmt skýrslu Alþingis sem var gerð um stöðu barna á Íslandi. Þar kemur fram að líðan 

barna í grunnskólum sé sambærileg og var fyrir kreppu (Þingskjal 1359, 2009-2010). 

Rannsóknin Ungt fólk sem kannar líðan og lífskjör barna á Íslandi sýnir að börnum í 5., 6. og 

7. bekk sem hafa upplifað depurð eða að vera niðurdregin hefur fækkað milli ára. Líðan 
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barna er þó frekar stöðug en áhugavert er að sjá að vanlíðan barna hefur ekki verið að aukast 

þrátt fyrir efnahagsaðstæður í landinu (Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón Sigfússon, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir, 2011). 

Tafla 2.  Hlutfall barna í 5., 6. og 7. bekk sem voru döpur eða niðurdregin sjö dögum fyrir könnun: 
samanburður milli áranna 2007 og 2011 (Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón Sigfússon, Inga Dóra 
Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir, 2011). 

  2007 2011 

Stelpur     

5. bekkur 12% 10% 

6. bekkur 15% 10% 

7. bekkur 14% 12% 

Strákar     

5. bekkur 7% 8% 

6. bekkur 8% 6% 

7. bekkur 6% 6% 

 

Það kom einnig fram í skýrslunni er varðar stöðu barna og ungmenna á Íslandi, að líta þurfi á 

félagslegar afleiðingar þess að búa við fátækt og fjárhagserfiðleika og bent er á að í Finnlandi 

jókst heimilisofbeldi samhliða kreppunni hjá þeim en minnkaði þegar efnahagsástandið 

lagaðist (Þingskjal 1359, 2009-2010). Ársskýrsla fyrir árið 2011 hjá Kvennaathvarfinu sýnir að 

komum þangað vegna heimilisofbeldis hefur fjölgað eftir efnahagshrunið en árið 2007 voru 

skráðar 470 komur í Kvennaathvarfið og varð töluverð aukning árið 2010 en þá voru 864 

komur kvenna í athvarfið skráðar (Kvennaathvarfið, 2011). 
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Mynd 2.  Fjöldi koma kvenna í Kvennaathvarfið frá 2007 til 2011 (Kvennaathvarfið, 2011). 

Tölur úr ársskýrslu Barnaverndarstofu fyrir tímabilið 2008 til 2011 sýna að það hefur einnig 

orðið aukning á tilkynningum á ofbeldi á börnum. Um er að ræða ofbeldi í formi 

tilfinningalegs-, líkamlegs- og kynferðislegs ofbeldi. Það voru 1.526 þúsund tilkynningar árið 

2008, ári síðar voru tilkynningarnar orðnar 1.734 þúsund og árið 2011 voru tilkynningarnar 

komnar upp í 2.025. Upplýsingar frá Kvennaathvarfinu og Barnaverndarstofu vísa til þess að 

aukning hafi orðið á heimilisofbeldi á Íslandi eftir efnahagshrunið árið 2008 

(Barnaverndarstofa, 2012). 

Atvinnuleysi og erfiðleikar með að ná endum saman auka einkenni eins og kvíða, 

þunglyndi og minnkandi sjálfsálits, (punkt og ný setning) iðulega stríðir þetta fólk líka við 

aðra andlega og líkamlega kvilla. Það er því mikilvægt að fylgst sé vel með stöðu barna sem 

búa við fátækt þar sem þeim er hættara við að verða fyrir ofbeldi en önnur börn (Þingskjal 

1359, 2009-2010). Einnig getur myndast spenna milli foreldra vegna þessara aðstæðna sem 

leiðir jafnvel til rifrildis og í sumum tilfellum til sambúðarslita. Þetta eru allt þættir sem geta 

ýtt undir vanlíðan barna og er því nauðsynlegt að vernda hag og kjör þeirra sem þurfa á 

aukinni aðstoð með viðeigandi stuðningsúrræðum (UNICEF, 2009). Fjárhagslegar áhyggjur 

hafa almennt slæm áhrif á fjölskyldulíf og börn. Eftir kreppu hefur orðið aukning á að 

fjölskyldur með börn á framfæri hafa átt í erfiðleikum með að sjá heimilinu fyrir mat eða 

öðrum nauðsynjum og þá sérstaklega einstæðar mæður (Velferðarráðuneytið, e.d.). Það 

hefur verið sýnt fram á að atvinnuleysi og bág fjárhagsstaða foreldra hefur yfirleitt neikvæð 

áhrif á geðheilbrigði barna (UNICEF, 2009). Börn geta fundið fyrir auknum óstöðugleika og 

upplifað óöryggi við að búa við fjárhagslega óvissu en undirstaða fyrir vellíðan barna er að 

finna fyrir stöðugleika og öryggi (ChildOnEurope, 2012). Fjárhagsáhyggjur fjölskyldna hafa 
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bersýnilega áhrif á andlegan líðan barna. Það hefur því verið rætt um hugtakið lært 

áhugaleysi sem felur í sér að börn gera sér grein fyrir því að það sé ekki til nægur peningur á 

heima hjá þeim og lækka því þarfir sínar í samræmi við það. Þau segjast til dæmis ekki hafa 

áhuga á að taka þátt í íþróttum þar sem þau gera sér grein fyrir bágri fjárhagsstöðu fjölskyldu 

sinnar og vilja ekki auka á fjárhagsáhyggjur heimilisins. Finnar tóku eftir þessu hjá 

ungmennum eftir kreppuna hjá sér og má ætla að íslensk börn beiti þessu í einhverju magni 

nú til dags (Velferðarráðuneytið, 2012a). 

3.2 Fjárhagsstaða heimilanna 

Íslensk heimili hafa átt erfitt með að ná sér á strik eftir efnahagskreppuna og samkvæmt 

Alþýðusambandi Íslands mun það taka nokkurn tíma að vinna til baka þau lífskjör sem 

töpuðust í kreppunni (Alþýðusamband Íslands, 2012). Verðbólgan hafði þau áhrif að lán 

hækkuðu hratt, svo kom atvinnuleysi ofan á þetta hjá sumum og enn aðrir urðu fyrir því að 

launin þeirra voru lækkuð í hagræðingarskyni. Fólk átti erfitt með að standa straum af 

hækkandi útgjöldum sínum (Rauði Kross Íslands, 2010). Það hefur þó birt til í efnahagslífinu 

sem sést með auknum kaupmætti og minnkandi atvinnuleysistölum (Alþýðusamband 

Íslands, 2012).  

Dóra Guðrún Guðmundsdóttir (2011) gerði nýlega rannsókn um áhrif kreppunnar á 

hamingju meðal Íslendinga og mældist hamingja enn mjög mikil á Íslandi þrátt fyrir að 

skuldastaða almennings hafi farið versnandi. Niðurstöður sýndu að fólk er líklegra til þess að 

geta aðlagast breyttu efnahagslegu umhverfi ef grunnþörfum þeirra er mætt og ef það hefur 

tök á því vera félagslega virkt. Hamingjusömustu hóparnir voru því þeir sem voru í sambandi, 

giftir eða með góð félagsleg tengsl. Á meðan þeir sem mældust óhamingjusamari voru þeir 

sem áttu erfitt með að ná endum saman og hefur sá hópur farið stækkandi eftir 

efnahagskreppuna (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 2011). 

Ef rýnt er í útgjöld heimilanna má sjá breytingu á neyslu þeirra eftir hrun og hefur 

mesta aukningin verið vegna rekstrarkostnaðar húsnæðis. Það er einna helst kostnaður 

vegna húsaleigu, rafmagns, hita og sorpgjalda. Einnig hafa heimili dregið úr öllum óþarfa 

kostnaðarliðum og hafa því ekki að leyft sér neinn munað á borð við ferðalög, húsgögn eða 

dýr raftæki til þess að geta tryggt afkomu sína. Aðrir stórir kostnaðarliðir heimila hafa verið 

afborganir af lánum og bifreiðagjöldum (Alþýðusamband Íslands, 2013). Stjórnvöld í 

samvinnu við lánastofnanir og lífeyrissjóði settu saman aðgerðaáætlun sem átti að létta 
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undir skuldastöðu heimilanna. Aðgerðaráætlunin innihélt nokkrar leiðir og voru eftirfarandi: 

110% leiðin sem fól í sér lækkun á yfirveðsettu húsnæði niður í 110% af verðmæti fasteignar. 

Sértæk skuldaaðlögun var fyrir fólk með mikinn greiðsluvanda og var boðið að greiða 70% af 

húsnæðisláni sínu á meðan 30% af láninu var sett í bið í þrjú ár vaxtalaust. Svo voru 

vaxtabætur hækkaðar en tekjuskerðing vegna launa og eigna var aukin. Ný tímabundin 

vaxtaniðurgreiðsla var nýtt úrræði fyrir heimili til að geta greitt niður vaxtakostnað vegna 

húsnæðislána þeirra. Sérstakt átak var til að ná til heimila í vanskilum og var háttað á þann 

veg að lánveitendur buðu upp á viðunandi lausnir fyrir fólk sem var í vanskilum með lán sín. 

Síðast en ekki síst voru í boði félagslegar lausnir í húsnæðismálum en þá unnu lánveitendur 

með stofnunum við að setja saman fjölbreyttar húsnæðislausnir fyrir fólk. Þrátt fyrir þessa 

lausnamiðuðu nálgun velferðarkerfisins til þess að aðstoða heimilin var aðeins lítill hluti 

heimila sem nýtti sér þessi úrræði. Einna helst sótti fólk um 110% leiðina og sértæka 

skuldaaðlögun. Það þarf að finna viðunandi lausn sem fleiri heimili geta nýtt sér til að leysa 

fjárhagsvanda heimilanna (Velferðarráðuneytið, 2011c). 

Samkvæmt lífskjararannsókn Hagstofu Íslands hefur heimilum fjölgað sem eiga erfitt 

með að ná endum saman eftir efnahagshrunið. Árið 2005 voru það 35% heimila sem töldu 

sig eiga erfitt með að ná endum saman og var sú tala komin upp í 49% árið 2010 

(Velferðarráðuneytið, 2011). Fjárhagsstaða heimilanna fer einnig eftir heimilisgerð og hafa 

einstæðir foreldrar átt töluvert erfiðara fjárhagslega ef miðað er við að tveir fullorðnir séu á 

heimili með börn (Hagstofa Íslands, 2013b).  

Tafla 3. Hlutfall heimila í fjárhagsvandræðum eftir fjölskyldugerðum (Hagstofa Íslands, 2013b). 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Heimili án barna 27,9 27,5 35,3 42,5 45,9 

Heimili með börn 29,2 34,1 44,6 57,5 60,1 

Einn fullorðinn með barn eða börn 57,6 58 56,2 76,2 78,4 

Tveir fullorðnir, eitt barn 24,2 26,5 38,5 47,1 50,7 

Tveir fullorðnir, tvö börn 23,4 31,2 45,3 51,1 58,7 

Tveir fullorðnir, fleiri börn 27,3 36 45 65,6 60,6 

 

Staðan hefur farið versnandi eftir hrun þar sem árið 2007 voru það um 29% heimila með 

börn á framfæri sem áttu í fjárhagsvandræðum en þeim hafði fjölgaði upp í 60% árið 2011. 

Yfirlit yfir stöðuna sýna að á heimili með tveimur fullorðnum einstaklingum eru að hafa það 

töluvert betra heldur einstæðir foreldrar en eftir því sem fleiri börn eru á heimilunum verður 
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staðan verri. Hlutfall einstæðra foreldra hefur farið hækkandi frá árinu 2010 og það stóð þá í 

76,2%, og var komið upp í 78,4% ári síðar (Hagstofa Íslands, 2013b). Þegar fjárhagsstaða 

heimilanna er skoðað út frá aldurshópum kemur í ljós að fólk á aldrinum 20 til 49 ára á við 

mestu fjárhagserfiðleikana að stríða), og þá sérstaklega fólk á aldrinum 30 til 39 ára. Í 

þessum hópum er að finna margar ungar fjölskyldur með börn sem fjárfestu í húsnæði á 

uppsprengdu verði og voru því komnar með hærri skuldastöðu þegar kreppan skall á með 

sínum þunga (Stefán Ólafsson, Arnaldur Sölvi Kristjánsson og Kolbeinn Stefánsson, 2012).  

Sveitarfélögum ber að veita íbúum sínum vissa þjónustu og aðstoð ef þeir þurfa á að 

halda. Þar á meðal er fjárhagsaðstoð sem er fyrir fólk sem er undir ákveðnum 

viðmiðunarmörkum eða fólk sem er án tekna og getur ekki framfleytt sér án aðstoðar frá 

sveitarfélagi sínu. Mikil fjölgun hefur verið á veittri fjárhagsaðstoð eftir kreppu og á 

tímabilinu 2007 til 2011 hefur heildarfjöldi þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð fjölgað um 80% 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). Fjölmargir einstaklingar eru í félagslegum og 

fjárhagslegum vanda á Íslandi í dag og eiga margir í alvarlegum vanda þó svo að hafa ágætis 

launatekjur. Samkvæmt könnun Velferðarvaktarinnar á afleiðingum kreppunnar á 

félagsþjónustu sveitarfélaganna kemur í ljós að mörgum er neitað um fjárhagsaðstoð vegna 

hárra launatekna. Það þarf að skoða heildarmyndina þegar kemur að aðstæðum hjá fólki þar 

sem þessi hópur sem er með góðar tekjur á í sumum tilfellum erfitt með að framfleyta sér 

vegna verðhækkana og þungrar greiðslubyrðar vegna húsnæðislána. Þeir hópar sem hafa 

orðið verst úti fjárhagslega eru aðallega ungar eða barnamargar fjölskyldur, einstæðir 

foreldrar, fólk með lágar tekjur eða þeir sem hafa verið atvinnulausir yfir lengri tíma. Þessir 

hópar eiga erfitt nú þegar með að framfleyta sér og er því mikilvægt að hugað sé að því að 

styrkja stöðu þeirra en ekki veikja hana með frekari kjararýrnun (Aðalheiður Ámundadóttir 

og Rachael Lorna Johnstone, 2011). Önnur rannsókn sem var gerð um barnafjölskyldur leiddi 

í ljós að einstæðir foreldrar búa við síðri lífskjör heldur en fólk sem er í sambúð og hefur það 

neikvæð áhrif á uppeldisskilyrði barna þeirra. Börn einstæðra foreldra búa oft við lakari 

fjárhagsstöðu og húsnæðiskjör sem getur haft áhrif á tómstundaþátttöku þeirra þar sem 

minna er um peninga á heimilinu. Í þeim tilfellum þar sem fráskildir foreldrar völdu að vera 

með sameiginlega forsjá barna sinna áttu þeir auðveldara samstarf milli sín heldur en þegar 

aðeins eitt foreldri var með fulla forsjá. Samvinna milli foreldranna hafði jákvæð áhrif á 

velferð barna þeirra sem sýndi sig meðal annars með svipaðri þátttöku í tómstundum og 

áður fyrr. Mögulegt var að skrá foreldra með sameiginleg forsjá árið 1992 (Sigrún 
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Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). Núna þegar 

foreldrar skilja eða slíta sambúð er meginreglan sú að þau halda áfram að sjá sameiginlega 

um forsjá barna sinna nema annað sé tekið fram (Barnalög nr. 76/2003). Það voru 45 skráðir 

með sameiginlega forsjá árið 1992 og fimm árum síðar hafði sú skráning hækkað upp í 392 

talsins. Nýlegustu tölurnar um sameiginlega forsjá frá árinu 2011 sýna að um 555 eru skráðir 

með sameiginlega forsjá (Hagstofa, 2013a). 

Rannsóknin sýndi einnig að börn sem hafa upplifað skilnað foreldra sinna þurftu frekar 

að greiða fyrir uppihald sitt en önnur börn. Athygli er vakin á því að 72% skilnaðarbarna 

greiða sjálf fyrir tómstundir sínar miðað við 56% barna foreldra í sambúð. Sú útskýring liggur 

beinast við er að þegar foreldrar skilja hafa þeir minna ráðrúm til að veita börnunum sínum 

fjárhagslega aðstoð en áður. Einnig getur skilnaður foreldra haft áhrif á tengslamyndun 

barna við móður og föður sinn. Börn sem hafa upplifað skilnað telja í 90,3% tilfella móðir 

sem nánustu fjölskyldu sína á meðan faðir telst til nánustu fjölskyldu í 51,3% tilfella. Þetta er 

áhugavert þar sem börn sem hafa ekki gengið gegnum skilnaðarferli foreldra sinna telja 

móðir sem nánasta fjölskyldumeðlim í 94,5% tilvika og föður í 87,7%. Það sýnir að staða 

feðra hrekkur úr innsta fjölskylduhring meðal barna sinna yfir í ysta við skilnað (Sigrún 

Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). Með minnkandi 

kaupmætti og niðurskurðaraðgerðum stjórnvalda hefur þrengst um lífskjör barnafjölskyldna. 

Foreldrar hafa meðal annars gripið til þeirra ráða að nota barnabætur til þess að kaupa 

nauðsynjar fyrir heimilið og hafa því félagslegar þarfir barnanna orðið undir í sumum tilfella. 

Barnabætur voru fyrir kreppu helst notaðar til þess að kaupa föt á börnin eða til 

tómstundastarfa (Aðalheiður Ámundadóttir og Rachael Lorna Johnstone, 2011). Þó leggja 

foreldrar áherslu á að börn þeirra fái að taka þátt í tómstundastarfi en að þeir eigi erfiðara 

með að fjármagna það með versnandi fjárhagsstöðu. Stofnanir sem vinna með börnum hafa 

bent á að börn sem áttu erfitt fyrir hrun eiga erfiðara með að taka þátt í félagsstarfi sem þarf 

að greiða fyrir eftir hrun þó svo að um lágt gjald sé að ræða. Slíkt getur bitnað á velferð 

barna og möguleikum til félagslegrar þátttöku með jafnöldrum sínum (Velferðarráðuneytið, 

2011b). 

3.3 Aðgerðaáætlun í þágu barnafjölskyldna 

Stjórnvöld stofnuðu velferðarvaktina snemma árs 2009 til þess að stemma stigu við 

afleiðingum efnahagshrunsins sem áttu sér stað árið 2008. Eitt verkefna sem velferðarvaktin 



27 

setti í gang var að útbúa félagsvísa til að geta greint velferð, lífskjör og almennt heilbrigði 

meðal íbúa út frá aðstæðum í þjóðfélaginu. Með aðstoð þeirra á að vera hægt að greina 

samfélagshópa sem eru í vanda og hvar þörf er á betrumbæta veitta þjónustu 

(Velferðarvaktin, 2009a). Guðbjartur Hannesson, velferðarráðherra, segir að þeir sem koma 

að velferðarvaktinni séu sjálfstæður hópur fólks sem tekur hlutverki sínu af alvöru. Settar eru 

fram tillögur til þess að bæta stöðu þeirra hópa sem standa verst og ekki er reynt að vernda 

hag stjórnvalda á neinn hátt. Starf velferðarvaktar hefur einnig verið að setja saman 

reglulegar stöðuskýrslur um stöðu almennings sem hjálpa ráðuneytinu við að setja saman 

skilvirkari úrræði sem fólkið í landinu þarf á að halda (Guðbjartur Hannesson, 2012).  

Þverfaglegi samstarfshópurinn Börnin í borginni var settur saman stuttu eftir hrun af 

stofnunum og fagdeildum sem vinna sérstaklega með börnum og ungmennum. Markmið 

samstarfshópsins er að fylgjast með velferð barna í Reykjavík án mismunar til efnahagslegra 

og félagslegra stöðu þeirra. Hópurinn vinnur í samstarfi við aðgerðarteymi Velferðarsviðs 

sem var einnig stofnað á svipuðum tíma til að afla upplýsinga um líðan barna og setja saman 

aðgerðaráætlanir sem stuðla að því að auka vellíðan þeirra (Velferðarráðuneytið, 2009a). 

Hópurinn hefur meðal annars unnið að því að öll reykvísk börn fái að borða í skólunum sínum 

og að gjaldtaka vegna félags- og tómstundastarfa sem Reykjavíkurborg býður upp sé stillt í 

hóf. Með slíkum aðgerðum er teymið að vinna að leiðum til að auka jöfnuð og auðvelda 

fjölskyldum sem eiga erfitt með að ná endum saman (Velferðarráðuneytið, 2010a). 

Umboðsmaður barna sendi skýrslu til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna. Þar 

sem hann tekur fram hvaða atriði, sem snerta hag barna á Íslandi, sé mikilvægast að sé bætt 

úr sem fyrst. Hann vísar einnig til efnahagskreppunnar sem á sér stað á Íslandi og hvernig 

niðurskurður stjórnvalda bitnar á þjóðfélaginu. Umboðsmaður barna telur mikilvægt að 

reynt sé eftir fremsta megni að skera ekki niður í þjónustu sem viðkemur börnum. 

Umboðsmaður Barna gerði ítarlega skýrslu og kom með tillögur að úrbótum. Það helsta sem 

hann stiklar á er að öllum börnum séu tryggð sömu réttindi án mismununar og að stjórnvöld 

vinni markvisst að því að draga úr fordómum í samfélaginu ásamt því að efla fræðslu um rétt 

barna (Umboðsmaður Barna, 2010). Mikið hefur verið gert til að bæta stöðu og réttindi 

barna á Íslandi en samkvæmt skýrslu sem gerð var 2011 af UNICEF á Íslandi, 

Mannréttindaskrifstofu Íslands og Barnaheill – Save the children á Íslandi eiga stjórnvöld 

margt ógert eftir. Athugasemdir þeirra voru að stjórnvöld hafa sett saman tvær 

aðgerðaráætlanir sem eiga annars vegar að styrkja stöðu barna og ungmenna og hins vegar 

að bæta barnavernd. Aðeins brot af því sem aðgerðaráætlanirnar segja til um hefur verið 
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settar í framkvæmd. Það vantar eftirfylgni frá stjórnvöldum til að fylgja þessum áætlum eftir. 

Mat samtakanna er að stjórnvöld þurfa að setja sér stefnu í málefnum barna og 

barnafjölskyldna, enn sem komið er hafa aðeins sveitarfélögin slíka stefnu (UNICEF, 2011b).  

Alþingi setti fram aðgerðaáætlun árið 2007 til að styrkja stöðu barna og ungmenna á 

Íslandi og átti að ráðast í fjölda aðgerða og verkefna á tímabilinu 2007 til 2011. Þingmenn 

óskuðu eftir stöðuskýrslu árið 2009 til þess að sjá hvað hafði verið gert til að auka velferð 

barna. Þar kemur fram að áhersla sveitarfélaganna hefur verið á að styðja við fjölskyldur sem 

hafa búið lengi við fátækt og hjálpa börnum sem eru líkleg til þess að verða útundan í félags- 

og tómstundastörfum vegna fjárhagsaðstæðna fjölskyldu þeirra. Það er því reynt eftir bestu 

getu að stilla útgjöldum sem tengjast félagslífi og tómstundum í hóf og ef mögulegt er að 

slíkt sé börnum að kostnaðarlausu (Þingskjal 1359, 2009-2010). Sveitarfélögin hafa mætt 

þessari þörf með því að bjóða upp á frístundakort til barna á aldrinum sex til átján ára. 

Markmiðið með tilkomu frístundakortsins er að gera börnum og unglingum kleift að taka 

þátt í jákvæðu frístundastarfi óháð efnahag foreldra sinna eða félagslegra aðstæðna. Einnig á 

það að ýta undir jöfnuð í samfélaginu en með kortinu er hægt að greiða að hluta eða öllu 

fyrir fjölbreytta íþrótta-, lista- eða frístundastarfsemi. Það er mismunandi eftir 

sveitarfélögum hver upphæð frístundakortsins er en er þó yfirleitt á bilinu 10.000 til 30.000 

kr á ári (Reykjavíkurborg, 2010b; Velferðarráðuneytið, 2010b). Vandamál við núverandi 

styrkjakerfi hefur verið að fólk þarf að leggja út fyrir kostnaðinum og fá svo endurgreitt. Slíkt 

fyrirkomulag hefur leitt til þess að fólk notar ekki styrkinn þar sem það hefur ekki efni á því 

að leggja út fyrir því (Hjálparstarf kirkjunnar og Rauði krossinn í Reykjavík, 2012). 

Reykjavíkurborg hefur þó boðið upp á frístundakort á vefsíðu sinni og þar geta foreldrar 

ráðstafað frístundakortinu rafrænt. Foreldrar komast þá hjá því að þurfa að greiða útborgun 

og fá því næst endurgreitt. Þetta er ákveðin hagræðing sem kemur sér bæði vel fyrir 

Reykjavíkurborg og barnafjölskyldur (Reykjavíkurborg, 2010b).  

Umræða hefur verið um að breyta núverandi fyrirkomulagi barnalífeyris, mæðra- og 

feðralauna, barnabóta og viðbóta við atvinnuleysisbætur vegna barna og samræma það í eitt 

heildstætt kerfi. Þetta kerfi myndi heita barnatryggingar og ætti að bæta lífskjör láglauna 

barnafjölskyldna óháð sambúðarstöðu þeirra. Nýja kerfið myndi því fara eftir 

ráðstöfunartekjum fjölskyldunnar en ekki eftir fjölskyldugerðum. Með þessu er öllum 

fjölskyldum með börn á framfæri tryggð ákveðin upphæð til lágmarksframfærslu en 

tryggingin yrði þó tekjutengd. Breytingar á bótakerfinu myndu aðstoða við að bæta kjör 

tekjulágra barnafjölskyldna (Þingskjal 1359, 2009-2010).  
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4  Tómstundastörf fyrir börn 

Þátttaka barna í félags- og tómstundastarfi hefur áhrif á þroska þeirra og mótar sjálfsmynd 

þeirra á jákvæðan hátt (Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og 

Hrefna Pálsdóttir, 2012). Tómstundastarf veitir börnum aðgang að félagsskap við jafnaldra 

sína og getur bætt félagslega stöðu barna í einhverjum tilfellum (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). Niðurstaða rannsóknar sem var gerð á áhrifum skipulagðrar 

félagastarfsemi á þroskaferli barna leiddi í ljós að það eru aðallega tveir þættir sem hafa 

jákvæð áhrif á þroskaferli barna. Annars vegar er það stuðningur frá starfsmönnum sem þar 

starfa og hins vegar starfsemin sem börnum stendur til boða, tengist það í bættara sjálfsálit 

og dregur úr óæskilegri hegðun barna. Þátttaka í félags- og tómstundastarfsemi getur einnig í 

sumum tilfellum veitt börnum æskilegan stuðning sem þau fá þá ekki heima hjá sér 

(Andreson, Sabatelli og Kosutic, 2007). Skýrsla sem Forvarnadagurinn (2010) gerði um svör 

íslenskra ungmenna um skipulagða íþrótta- og tómstundastarfsemi sýnir að helsti hvatinn 

fyrir að taka þátt í slíkri starfsemi er félagsskapur sem þau fá frá öðrum þátttakendum. Þau 

segjast einnig læra um að setja sér markmið og að nýta hæfni sína til fulls. Skipulögð félags- 

og tómstundarstarfsemi eins og fótbolti, tónlistarnám, myndlistarnám eða fimleikar hafa 

forvarnargildi fyrir börn sem taka þátt og eru þau ólíklegri til þess að leiðast út í áfengis- eða 

vímuefnaneyslu (Forvarnardagurinn, 2010). 

Það sem vekur áhyggjur er hversu mikil munur er á verðskrá íþrótta -og 

tómstundastarfs en slíkt hefur gífurleg áhrif þegar kemur að því að velja tómstundir fyrir 

börn. Sér í lagi þegar um er að ræða tekjulága fjölskyldu sem þarf að greiða mismun þess 

sem upphæð frístundakortsins nær ekki utan um. Tómstundir eiga að vera valkostur fyrir öll 

börn óháð efnahagsstöðu þeirra en staðan er nú sú að börn sem koma frá efnuðum 

fjölskyldum hafa aðeins þann kost. Vísað er til þess að sveitarfélög þurfa að finna farsæla 

lausn á þessu og tryggja frekar að fjármagn vegna frístundakorta fari til þeirra barna sem 

þurfa á að halda og að upphæð frístundakortsins sé í samræmi við verðskrá námskeiða 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Velferðarvaktin hefur haft áhyggjur af því að 

börn sem búa við fátækt verði undir vegna þessara efnahagsþrenginga og vísa til þess að 

námskeið þyrftu að vera gjaldfrjáls fyrir ákveðna hópa þar sem sum börn geta með engu 

móti tekið þátt í tómstundum vegna fjárhagsstöðu fjölskyldu sinnar (Velferðarráðuneytið, 

2009c). Það hefur einnig sýnt sig að foreldrar sem eru í launuðu starfi eru mun líklegri til þess 
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að nýta frístundakort til þess að greiða niður íþrótta- og tómstundastarf barna sinna heldur 

en foreldrar sem eru með tekjur af atvinnuleysisbótum eða þiggja fjárhagsaðstoð (Ásdís 

Aðalbjörg Arnalds, Elísabet Karlsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Vala Jónsdóttir, 2012). 

4.1 Nýting frístundakorta 

Áætlað er að um 210 félög séu aðilar að Frístundakortinu í dag en árið 2009 voru aðeins um 

143 félög (Reykjavíkurborg, 2012a). Það hefur orðið mikil aukning í nýtingu frístundakortsins 

meðal barna en mesta aukningin hefur verið hjá aldurshópnum 16 til 18 ára. Sá hópur nýtir 

sér frístundakortið til að kaupa sér aðgang að líkamsræktarstöðvum og sú tómstund sem 

hefur verið vinsælust meðal allra aldurshópa eru boltaíþróttir (Reykjavíkurborg, 2010a). 

Hlutfall barna sem hafa nýtt sér frístundakort í Reykjavík hefur hægt en stöðugt aukist milli 

ára, frá 2009 til 2012 og varð 8% aukning (Reykjavíkurborg, 2012a). 

Tafla 4. Hlutfall barna og unglinga sem nota frístundakort Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, 2012a). 

 2009 2010 2011 2012 

Hlutfall barna og 
unglinga sem nýta 
frístundakortið 

68% 71% 75% 76% 

 

Samkvæmt rannsókn Guðnýjar Bjarkar Eydal og Cynthia Lisa Jeans (2008) um viðhorf 

reykvískra barna til fátæktar kom fram að algengasta ástæða fyrir hvers vegna barn frá 

tekjulágri fjölskyldu tók ekki þátt í tómstundum var fjárhagsaðstæðna foreldra þeirra. Það 

kom líka í ljós að börnin voru líklegri til þess að nota eigin pening til þess að kaupa hluti sem 

foreldrar þeirra höfðu ekki ráð að kaupa fyrir þau (Cynthia Lisa Jeans og Guðný Björk Eydal, 

2008). Svipaðar niðurstöður er að finna í rannsókninni Ungmenni og ættartengsl en börn 

sem eiga foreldra sem hafa skilið eru líklegri til þess að nota eigið fé til þess að fjármagna 

einkaneyslu og þar á meðal tómstundaþátttöku sína (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa 

Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). 
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Tafla 5.   Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk frá 2006 til 2012 sem taka þátt í skipulögðu félags- eða 
tómstundastarfi einu sinni í viku eða oftar (Ungt fólk, 2012). 

 2006 2009 2012 

Stelpur 41% 46% 53% 

Strákar 42% 44% 47% 

 

Gerð er regluleg könnun á Íslandi um hag og líðan barna í samfélaginu og var það nú 

síðast gert árið 2012. Þar kemur meðal annars fram þátttaka barna í skipulögðu félags- eða 

tómstundastarfi yfir tímabilið 2006 til 2012 og er sú þátttaka í meðallagi. Eins og sjá má á 

töflu 4 hefur ekki orðið mikil aukning á milli áranna í þátttöku í félags- og tómstundastarfi og 

árið 2006 munaði aðeins 1% á þátttöku stelpna og stráka. Það er þó áhugavert að sjá að eftir 

því sem árin líða verður ástundun hjá stelpum meiri og árið 2012 eru stelpur með 6% meiri 

þátttöku heldur en strákar (Ungt fólk, 2012). Það þyrfti að huga að leiðum til þess að efla 

þátttöku í skipulagðri félags- og tómstundastarfsemi þar sem slíkt bætir sjálfsmynd barna og 

stuðlar að félagslegum tengslum sem eru mikilvæg fyrir þroska barna. Samkvæmt stefnu í 

íþróttamálum í Reykjavík á árunum 2012 til 2020 verður haft að leiðarljósi að öll börn og 

ungmenni skulu hafa jafna möguleika til þátttöku í íþróttum og öðrum tómstundum þrátt 

fyrir efnahagsstöðu fjölskyldu þeirra. Þeir vilja kynna frístundakort að meiri eldmóð en hefur 

verið gert ásamt því að upphæð frístundakortsins nái að greiða að minnsta kosti 50% af 

heildarkostnaði og að það þurfi að taka tillit til mismunandi verðskrár námskeiða. Slíkt gæti 

ýtt undir frekari þátttöku barna í skipulögðum störfum ásamt því að auka hag og velferð 

barna (Reykjavíkurborg, 2012b). 
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Niðurstöður og umræða 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar eftir að íslenska efnahagskerfið hrundi árið 2008 og má 

segja að staða þeirra sem stóðu illa fyrir hrun hefði orðið mun verri fyrir vikið ef ekki hefði 

verið fyrir mildandi tekjutilfærslur velferðarkerfisins. Íslensk stjórnvöld völdu að fara 

blandaða leið til þess að fjármagna velferðarkerfið að nýju. Sú leið fól í sér skattahækkun á 

tekjuháa einstaklinga á meðan þeim tekjulægri var hlíft við slíkum aðgerðum. .að þarf þó að 

huga að þeir tekjuhærri eru ekkert endilega í betri aðstöðu til að verða fyrir skattahækkunum 

þar sem þeir glíma eins og aðrir hópar í samfélaginu við að ná endum saman vegna 

verðbólgu og hækkandi húsnæðis- og neyslulána. Reynt var eftir fremstu megni að lágmarka 

niðurskurð á félagslegum réttindum þar sem slíkar aðgerðir geta verið afdrifaríkar þegar til 

lengri tíma er litið. Þá var sérstaklega horft til Finnlands og þeirra afleiðinga sem gífurlegur 

niðurskurður olli samfélaginu þar eftir efnahagskreppu og sér í lagi barna og fjölskyldna 

þeirra.  

 Fjárhagsstaða foreldra hefur vissulega áhrif á velferð barna sinna en það hefur þó 

sýnt sig að þrátt fyrir að fjárhagsstaða foreldra sé í molum gefur það ekki endilega 

vísbendingu um velferðarstöðu barna. Þar sem foreldar eru líklegri til þess að neita sjálfum 

sér um hluti til þess eins að geta veitt börnum sínum það sem er að þeirra mati nauðsynlegt 

fyrir velferð þeirra. Það er því ekki nóg að gera aðeins rannsóknir um fjárhags- eða 

atvinnuleysisstöðu fjölskyldna þar sem slíkt segir ekki alla söguna um hvort börn hafi það 

gott eða slæmt. Mikilvægt er að notast líka við barnasjónarhorn til að fá innsýn inn í hvernig 

börn upplifa sjálf aðstæður sínar. Það sem hefur einna helst áhrif á fjárhagsstöðu 

barnafjölskyldna er heimilisgerð þeirra og hafa einstæðar mæður og barnamargar fjölskyldur 

átt erfitt með að framfleyta sér og sínum. Þá geta félagsleg réttindi sem velferðarkerfið veitir 

stuðlað að betri lífskjörum fjölskyldunnar og má þar til dæmis nefna frístundakort sem er 

fyrir börn á aldrinum 6 til 18 ára. Með því er hægt að greiða niður kostnað vegna félags- og 

tómstundastarfa en vakin er athygli á því að verðskrár eru oft í hrópandi ósamræmi við 

upphæð frístundakorts. Slíkt getur valdið því að börn tekjulágra hafa ekki rými til þess að 

taka þátt í dýrum tómstundum og leiðir til þess að sum námskeið verða að forréttindum 

barna sem koma frá efnameiri fjölskyldum. Það brýtur í bága á viðunandi velferð og jöfnuði 

sem þjóðfélagið á að veita þegnum sínum. 
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Viðunandi velferð snýst meðal annars um að tryggja börnum greiðan aðgang að félags- 

og tómstundastörfum sem vekur áhuga þeirra. Það er því mikilvægt að öll börn óháð 

efnahagsaðstæðum sínum hafi valkost á því að stunda tómstundir án þess að þurfa að hugsa 

út í hvort slíkt sé kostnaðarsamt. Það þarf því að huga að leiðum til að jafna aðgengi barna að 

dýrari tómstundastörfum og þar getur frístundakort komið að góðum notum. Það þyrfti að 

hugsa frístundakort á þann veg að það samræmist kostnaði námskeiða sem tryggir jafna 

þátttöku barna og jafnframt gera frístundakortin sýnilegri fyrir almenningi. Þátttaka barna í 

tómstundum ýtir undir félagsleg samskipti við jafnaldra sína og hefur jákvæð áhrif á 

sjálfsmynd þeirra. Það þyrfti því að leggja meiri áherslu á þátttöku þeirra í slíkum starfsemum 

ekki aðeins til þess að auka þroska þeirra heldur einnig til þess að gera þau að virkum 

þjóðfélagsþegnum. 
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