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Snerta, klappa, þukla, þreifa.
Þetta má sko enginn leyfa.
Þú átt þína... og ég á mína
og þessa staði eigum við engum að sýna.
ÞETTA ERU MÍNIR EINKASTAÐIR!“
„Ég er kannski lítill ... en rödd mín er há.
Ég veit hvað er bannað ... og líka hvað má.
Þetta er líkami minn – og það er ég sem ræð.
Ég er sterkur, já, hetja ... það fer ekk‘ eftir hæð.
ÞETTA ERU MÍNIR EINKASTAÐIR!“

„Ég, um mig, frá mér, til mín.
Maður á að passa djásnin sín.
Þetta er í raun voða einföld saga:
Ég á minn búk... alla daga.
ÞETTA ERU MÍNIR EINKASTAÐIR“1
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Útdráttur
Í þessari ritgerð er fjallað um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Umræðan í íslensku
þjóðfélagi hefur verið mikil undanfarin misseri. Var það kveikjan að þessu verkefni.
Ásetningur höfunda er að gera efninu góð skil því umfang vandans er síst minni hér á
landi en annarstaðar í heiminum. Í þessu verki verður fyrst fjallað um íslenska löggjöf og
hvernig þau vernda börn nú á tímum og áður fyrr. Því næst verður fjallað um ofbeldi og
birtingarmyndir þess en mest grein gerð fyrir kynferðislegu ofbeldi. Síðari hluti
verkefnisins fjallar um niðurstöður könnunar sem lögð var fyrir leikskólastjóra á
Eyjarfjarðarsvæðinu, Þar sem þekking og viðhorf þeirra til kynferðislegs ofbeldis eru
kannaðar og hvaða úrræðum var beitt þegar upp komst um kynferðislegt ofbeldi.
Niðurstöður könnunarinnar komu á óvart að mörgu leyti, eins og til dæmis hve
mikla endurmenntun leikskólakennarar höfðu fengið um kynferðislegt ofbeldi og hve
margir töldu sig ekki hafa orðið varir við kynferðislegt ofbeldi. Ljóst var að
leikskólastjórar hafa viljann og verkfærin til að sinna þessum málaflokki mun betur en nú
er gert.

Abstract
This thesis is about child sexual abuse. Resent discussion about sexual abuse in Iceland
intrigued the authors about that particular subject. The authors intentions are to shed
some light on the subject, since the porportionality of the problem, is by no way inferior
compared with other countries. The thesis begins with an introduction to the Icelandic
legal sphere, particularly in the field relating to child protection, throughout Icelandic
history. There after the topic concerning violence against children is addressed, in
particular sexual abuse against children. The latter part addresses the result of a survey
which was conducted on kindergarten administrators, in regards to their knowlegde and
views on sexual abuse against children.
The surveys conclusions were interesting, spessially how mutch education they
and theyr staff had reseved and how many adminstrators had not been avare of sexual
abuse. It is clear that the administrators have both the will and the means to prevent
sexual abuse against children, to a greater extent.
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Þakkarorð
Loksins er gríðarlegum áfanga náð í lífi höfunda. Þetta ritverk hefur undanfarin þrjú ár
hangið yfir okkur eins og óyfirstíganlegt fjall. Vinnan hefur verið mikil og áhugaverð en
jafnframt erfið á köflum. Höfundar vilja þakka leiðsagnarkennara sínum ómetanlega
aðstoð, stuðning og hvatningu. Einnig viljum við þakka þeim sem aðstoðuðu við
yfirlestur ritgerðarinnar, fjölskyldum og vinum ómetanlegan stuðning.
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Inngangur
Undanfarið hefur mikil vakning orðið í samfélaginu og hafa menn áttað sig á alvarleika
og tíðni kynferðislegs ofbeldis á Íslandi.
Kynferðislegt ofbeldi þekkist vissulega á Íslandi eins og nýleg dæmi
samfélagsumræðunnar sanna. Bókin Myndin af pabba, saga Thelmu, sem hrundi mikilli
umræðu af stað árið 2005. Þar segir Thelma á opinskáan hátt frá kynferðislegu ofbeldi
sem hún og systur hennar urðu fyrir af hendi föður þeirra. Ofbeldið var mjög gróft,
andlegt, líkamlegt og kynferðislegt, en faðir þeirra seldi þær til annarra í kynferðislegum
tilgangi.2 Má segja að þessi bók hafi opnað umræðuna um kynferðislegt ofbeldi hér á
landi uppá gátt. Í kjölfarið komu margir fram og tjáðu sig opinberlega um kynferðislegt
ofbeldi sem þeir hefðu orðið fyrir. Samfélagið stóð á öndinni þegar upp komst um ofbeldi
bæði kynferðislegt og líkamlegt á ríkisreknum heimilum fyrir börn, um miðja síðustu öld.
Þá sérstaklega fór umræðan um Breiðavík hæst. Breiðavík var ríkisrekið heimili fyrir
drengi er áttu í erfiðleikum og komust í kast við lögin. Barnaverndaryfirvöld tóku
ákvarðanir um hverjir voru sendir á þessi barnaheimili.3 Í kjölfar þessarar umræðu
skrifaði eitt fórnalamba Breiðavíkur bók um reynslu sína sem kom út árið 2007 og heitir
bókin Breiðavíkurdrengur.4 Einnig var gerð heimildamynd, Syndir feðranna um málið.5
Fréttaskýringarþátturinn Kompás á Stöð 2,6 fletti ofan af kynferðisafbrotamönnum á
netinu

sem

og

meintum kynferðisbrotum forstöðumanns Byrgisins sem var

meðferðarheimili fyrir fíkla, gegn skjólstæðingum sínum á síðasta ári.7
Í kjölfar þess að höfundar fóru að kynna sér viðfangsefnið, áttuðu þeir sig á því að
kennsla um þennan málaflokk í kennaranáminu hafi verið ófullnægjandi víða í skólum
eins og rannsókn sem Barnaheill vann leiddi í ljós.8 Hversu vel eru leikskólakennarar
undirbúnir fyrir málefni sem þessi, þekkjum við einkennin og getum við brugðist rétt við?
Þarf að bæta menntun kennara á þessu sviði? Barnaverndarstofu berast mjög fáar
2

Gerður Kristný. 2005
Morgunblaðið. 2007
4
Páll Rúnar Elísson. 2007
5
Syndir feðranna. 2007
6
Fréttaskýringarþátturinn Kompás á Stöð 2. 2008
7
Morgunblaðið.(a) 2006
8
Valgarður Reynisson. 2007
3
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tilkynningar um ofbeldi til barnaverndarnefnda frá leikskólakennurum9 og viljum við
kanna hver ástæða þess er. Því gerðu höfundar viðhorfskönnun hjá 18 leikskólastjórum á
Eyjarfjarðarsvæðinu. Bornar verða saman tölur um umfang vandans bæði hér og erlendis.
Við upphaf þessa verkefnis gerðu höfundar sér grein fyrir því að umfjöllunarefnið
er bæði mikið og viðkvæmt. En hvar sem málið bar á góma var okkur hrósað fyrir að taka
á þessu og opna umræðuna með könnuninni sem við sendum út. Má segja að það hafi
verið ætlunin með þessari könnun, að hvetja til vitundarvakningar leikskólastjóra
varðandi kynferðislegt ofbeldi og úrbóta á því sviði. Viðhorf til könnunarinnar var mjög
jákvætt og flestir viðurkenndu, að væri pottur víða brotinn í málum er varða kynferðislegt
ofbeldi gegn börnum, þó svo að umræðan sé orðin opnari nú miðað við áður fyrr.

9

Barnaverndarstofa. 2007:9
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1 Barnavernd hluti af menntun leikskólakennara
Á ráðstefnu Barnaheilla um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum árið 1999, lýsti Dr.
Guðrún Jónsdóttir félagsráðgjafi og fyrrum starfskona Stígamóta10 yfir áhyggjum sínum
um, hvort starfsstéttir er vinna með börnum fái nægilega menntun um einkenni og
afleiðingar kynferðislegs ofbeldis. Guðrún hafði meðal annars áhyggjur af hve takmörkuð
umfjöllun um kynferðislegt ofbeldi er í grunnmenntun ýmissa fagstétta, til dæmis
leikskólakennara, grunnskólakennara og hjúkrunarfræðinga.11 12
Sumarið 2007 létu samtökin Barnaheill á Íslandi kanna hvernig kennsla í háskólum
á Íslandi og Lögregluskóla Ríkisins um kynferðislegt ofbeldi væri háttað. Leiddi það í
ljós að mjög misjafnlega er að því staðið. Í ljós kom að alls voru 32 námskeið kennd sem
fjölluðu að einhverju leyti um kynferðislegt ofbeldi en innan við 3% námskeiðanna
fjölluðu með beinum hætti um efnið. Flest námskeiðanna voru kennd við Háskóla Íslands
enda er hann stærsti skólinn á landinu. Í Háskólanum í Reykjavík voru kennd þrjú
námskeið sem fjölluðu með beinum hætti um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og er
það rakið til mikils áhuga Svölu Ólafsdóttur kennara við skólann. Háskólinn á Akureyri
kenndi fimm námskeið þar sem fjallað var um efnið og var misjafnt hversu mikið vægi
umfjöllunarefnið fékk innan hvers námskeiðs. Kennaraháskóli Íslands kenndi sex
námskeið sem fjölluðu um barnavernd og kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum.
Lögregluskólinn kenndi fimm námskeið er fjölluðu að einhverju leyti um efnið. Í
Háskólanum á Bifröst fjallaði eitt námskeið um málefnið, og er þar af leiðandi sá háskóli
er minnst fjallaði um málefnið. Í könnun Barnaheilla kemur fram að kennsla um
kynferðislegt ofbeldi er háð áhuga kennara skólanna. Einnig kemur fram að erfitt er fyrir
nemendur að gera sér grein fyrir í hvaða námskeiðum er fjallað um kynferðislegt ofbeldi.
Háskólarnir eru mjög frjálsir í ákvarðanatöku um kennslu og efnistök. Hvergi er heilstæð
stefna um kennslu um kynferðislegt ofbeldi né barnavernd í íslenskum háskólum,
kennslan um þessi málefni virðist dreifð og tilviljunarkennd.13

10
Stígamót eru samtök sem berjast gegn kynferðislegu ofbeldi og veita upplýsingar og ráðgjöf fyrir
þolendur ofbeldis. Sjá nánar; http://www.stigamot.is
11
Guðrún Jónsdóttir. 1999:24
12
Árskýrsla Stigamóta. 2007:7
13
Valgarður Reynisson 2007:48-49
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Af þessu má sjá að kennsla um kynferðislegt ofbeldi virðist af skornum skammti og
ef nemendur vilja fræðast meira um efnið en viðkomandi skóli kennir, verða þeir að leita
sér frekari fræðslu á eigin vegum. Einnig kom fram að erfitt getur verið átta sig á því
hvaða námskeið og skóli veitir mestu fræðsluna. Margrét Júlía Rafnsdóttir verkefnisstjóri
hjá Barnaheill sagði í fyrirlestri sínum í Háskólanum á Akureyri, að skólinn væri að vinna
að því að gera kynferðislegt ofbeldi sýnilegra í námskeiðum þeirra fagstétta sem koma til
með að vinna með börnum. Má þar nefna hugmyndir um námskeið fyrir kennara,
leikskólakennara, hjúkrunarfræðinga, iðjuþjálfa auk sálfræðinga, og var skólanum
sérstaklega hrósað fyrir góðar viðtökur starfsmanns Barnaheilla og sýnilegan vilja til að
breyta námsefninu til að koma málaflokknum fyrir í náminu.14

2 Barnaverndarlög
Aðstæður barna á Íslandi hafa verið misjafnar, allt frá landnámi fram á okkar daga. Fyrstu
lög um barnavernd komu ekki fram á sjónarsviðið fyrr en árið 1746 með
Húsagatilskipuninni. Eldri lagabækur eins og Grágás og Jónsbók fjalla aðeins um rétt
barna til erfða en ekki um uppeldisaðstæður þeirra. Þó segir í Jónsbók að fólki beri skylda
til að annast um börn sín. Það hvernig börn voru alin upp var þó ekki sett í lög fyrr en
tilskipun um húsagann var samþykkt.15 Tilskipunin markar tímamót að mati Lofts
Guttormssonar sem rannsakaði barnauppeldi á Íslandi með Píettíska hugmyndafræði í
huga, vegna þess að þau eru fyrstu lögin sem segja til um hvernig hátta skuli uppeldi
barna.16
Tilskipunin um húsagann er yfirleitt rakinn til Kristjáns konungs sjötta sem
aðhylltist heittrúarstefnu eða Píetisma. Píetistar lögðu mikla áherslu á trúarlíf fólks,
hugsjón þeirra var að guðstrú og guðsótti mótuðu líf manna og því lögðu þeir mikla
áherslu á rétt uppeldi barna.17 Loftur Guttormsson sagði í bók sinni að tilgangurinn með
húsagatilskipuninni hafi verið að kenna börnum guðsótta, hlýðni, erfiði og iðni. Ekki er
svo að skilja að börn hafi ekki þurft að vinna fyrir tilskipunina heldur átti hún að sjá til
þess að foreldrar létu það ekki undir höfðuð leggjast að ala börn sín upp á réttan hátt
14

Margrét Júlía Rafnsdóttir.2008
Hildur Biering. 2006:13
16
Loftur Guttormsson. 1983:71-72
17
Hildur Biering. 2006:14-15
15
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móðurkviði

því

samkvæmt

húsagatilskipuninni átti að biðja Guð að blessa barnið á hverjum degi alla meðgönguna,
öll börn átti að skíra eins fljótt og hægt var. Foreldrar áttu að kenna börnum sínum bænir
og lestarkennsla átti að hefjast um fimm ára aldur. Börn áttu að hlýða foreldrum sínum og
læra að vinna, þess vegna er sagt frá því í tilskipuninni að kenna skuli börnum að vinna
frá blautu barnsbeini, fyrst lítil verkefni en auka svo við þau eftir aukinni getu barnanna.
Ef börn voru óþekk átti að refsa þeim samkvæmt tilskipuninni, annað hvort átti að
skamma þau með orðum en ef slíkt virkaði ekki átti að flengja þau með hendi eða vendi.
Þó var lagt bann við því að slá þau í höfuðið eða í mikilli reiði.19
Af framangreindu má sjá að tilskipunin frá 1747 markar grunn

að

barnaverndarlögum nútímans. Sú tilskipun er að vísu barn síns tíma með þann tilgang að
ala upp guðhrædda, duglega og hlýðna einstaklinga í bændasamfélagi. Ofbeldi gegn
börnum er þarna ekki viðurkennt en gerður er greinamunur á ofbeldi og hæfilegri
refsingu við óþekkt. Fjöldi laga hefur verið samþykktur af Alþingi Íslendinga um
barnvernd síðan húsagatilskipunin var samþykkt, sem hver um sig hafa borið merki um
tíðarandann í þjóðfélaginu á hverjum tíma. Hér á eftir verður greint frá helstu lögum sem
hafa mótað barnavernd á síðustu öld fram á okkar daga. Greinilegt er að yfirvöldum þótti
ekki nógu vel að verki staðið í réttindamálum barna og fannst pottur víða brotinn í
ummönnun þeirra og fræðslu. Þarna kemur skýrt fram að þó að leyfilegt sé að refsa
börnum líkamlega í uppeldisskyni var bannað að beita þau líkamlegu ofbeldi af engri
ástæðu eða í reiði. Má því velta fyrir sér hvort börn hafi áður en tilskipunin var samþykkt,
verið beitt miklu líkamlegu ofbeldi án þess að uppeldisaðilar væru sekir um eitthvað
ólöglegt.

2.1 Barnaverndarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna
Árið 1946 samþykkti Alþingi Íslendinga aðild sína að Mannréttindasáttmála Sameinuðu
þjóðanna. Með þessari aðild öðlaðist sáttmálinn lagalegt vægi hér á landi. Þær
aðildarþjóðir sem hafa samþykkt sáttmálann telja að grundvöllur frelsis, réttlætis og friðar
í heiminum fáist með því að viðurkenna meðfædda hæfileika og tryggja jöfn tækifæri
18
19

Loftur Guttormsson. 1983:67
Hildur Biering. 2006:15-19

-5-

B.Ed ritgerð

Út úr þögninni

BHB, EDJ, HÓ

allra. Með samningi þessum staðfesta aðildarþjóðir trú sína á grundvallar mannréttindi og
virðingu fyrir gildi allra manna. Þær leggja sig fram við að styrkja samfélög til framfara
og bættum lífskjörum allra. Hugmyndafræði sáttmálans gerir öllum einstaklingum jafn
hátt undir höfði. Allir eru einstakir er meginregla sem aðildarþjóðir viðurkenna og
samþykkja. Minnihlutahópar í samfélögum og þeir sem ekki geta varið sig sjálfir vegna
fötlunar eða þroska fá þarna viðurkenningu. 20
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna eða Barnasáttmálinn var
samþykktur af allsherjarþingi Sameinuðuþjóðanna árið 1989 og hlaut samþykki Alþingis
Íslands árið 1992. Hann fjallar á ítarlegan hátt um réttindi barna og skyldur aðildarþjóða
gagnvart börnum. Börnum skuli tryggð sérstök vernd og aðstoð. Aðildarþjóðir eiga
einnig að tryggja að börn geti alist upp við ást, hamingju og öll þau skilyrði sem gera þau
að heilsteyptum einstaklingum. Með því stuðla aðildarríki samningsins að því að börn
alist upp í anda þeirra hugsjóna sem lýst eru í Mannréttindasáttmála Sameinuðu
þjóðanna, sérstaklega þau er varða frið, virðingu, umburðarlyndi, frelsi, jafnrétti og
samstöðu.21 Undirgreinar sáttmálans tilgreina enn frekar skyldur þjóðanna gagnvart
börnum. Farið er í hvað þjóðir skuli vinna að, til að koma í veg fyrir að mannréttindi
barna samkvæmt samningnum séu brotin. Samkvæmt 34. gr. Barnaverndarsáttmálans er
aðildarríkjum skylt “að vernda börn fyrir hvers kyns kynferðislegri notkun eða misnotkun
í kynferðislegum tilgangi,“ einnig skulu aðildarríki leggja sig fram við að gera alþjóðlega
samninga til að koma í veg fyrir að barn sé þvingað á einhvern hátt í hvers kyns
ólöglegum kynferðislegum athöfnum.22
Fram hefur komið að sáttmáli Sameinuðu þjóðanna var tímamóta samningur en þar
viðurkenna aðildarríki alla þegna sína óháð líkamlegu atgervi menningu eða trú. Allir
þegnar þeirra eru jafn réttháir og styðja hugmyndir sáttmálans.

20

Lög um heimild til að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóða samning um réttindi Sameinuðu þjóðanna nr.
13/1948
21
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.18/1992
22
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.18/1992
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2.2 Lög um barnavernd
Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands frá árinu 1944 segir í 77. gr: “Börnum skal tryggð í
lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst„23 og viðurkennir Alþingi þar með
skyldur sínar gagnvart öllum börnum á Íslandi.
Í Barnaverndarlögum nr. 80 sem samþykkt voru á Alþingi árið 2002, segir að börn
að átján ára aldri eigi rétt á vernd og umönnun sem hæfa aldri þeirra og þroska.
Foreldrum ber að sinna börnum sínum og leggja sig fram við að skapa þeim góð
uppeldisskilyrði. Foreldrar eru þeir sem alla jafna fara með forsjá barns. Grein þessi í
lögunum undirstrikar að ábyrgð á lífi og uppeldi barna sé fyrst og fremst foreldra. Ríkið
áskilur sér þó rétt til að grípa inní ef uppeldiskilyrði barna ógna öryggi og þroska þeirra.24
Hluti af vernd ríkisins felst í hegningarlögum, með öðrum orðum að brot á slíkum
lögum fela í sér viðurlög á hendur gerenda. Kynferðisbrot eru talin vera mjög alvarleg
afbrot og er sér kafli í hegningarlögum Íslands um þau, þar er gerð grein fyrir því hvað
flokkist undir kynferðisbrot sem og hve löng fangelsisvistun varðar við slíkum brotum.
Kynferðisbrot gegn börnum eru litin alvarlegum augum í lögum og er þyngd leyfilegra
refsinga há. Sérstaklega er brot talið alvarlegt ef brotaþoli er tengdur geranda
tilfinningaböndum og getur það þyngt refsinguna. Lögin gera greinamun á kynferðislegu
áreiti og kynferðislegu ofbeldi. Kynferðislegt áreiti er í lögunum skilgreint sem káf, þukl
eða strokur innan klæða eða utan og einnig kynferðislegt tal eða látbragð. Kynferðislegt
ofbeldi er samkvæmt lögum samfarir eða kynmök.25
Lögin og kynferðisbrotadómar hafa sætt mikilli gagnrýni á undanförnum árum.
Dómar yfir kynferðisafbrotamönnum hafa talist léttvægir og sönnunarbyrði brotaþola svo
mikil

að

ógerningur

Fréttaskýringaþátturinn

sé

að

Kompás

dæma

í

fjallaði

þeim

málum

samkvæmt

um

réttarstöðu

ungra

lögunum.
barna

í

kynferðisafbrotamálum hér á landi þann 18. mars síðastliðinn. Kom þar fram að engir
dómar hafi fallið í kynferðisafbrotamálum gegn yngstu börnunum hér á landi undanfarin
ár. Bragi Guðbrandson forstjóri Barnaverndarstofu telur að um sé að kenna gölluðu
réttakerfi sem taki ekki tillit til svo ungra brotaþola. Oft séu þannig mál byggð á orði
23

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944
Barnaverndarlög nr. 80/2002
25
Almenn hegningarlög nr. 19/1944
24
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barnsins gegn gerandanum og virðist sem lítið mark sé tekið á staðhæfingum ungra barna
þó að rannsóknir sýni að ung börn ljúgi ekki til um svo alvarlegar ásakanir, einungis
vegna þess að þroski og vitsmunir leyfi það ekki. Nánar verður fjallað um þetta atriði í
kaflanum um kynferðislegt ofbeldi.26

2.3 Tilkynningarskyldan
Samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 80/2002 gr. 16 segir meðal annars:
Ber hverjum þeim sem hefur ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi
uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í
alvarlega hættu skylt að tilkynna það barnaverndarnefnd. Annars er hverjum manni
rétt að gera barnaverndarnefnd viðvart um hvert það tilvik sem telja má að hún eigi
að láta sig varða.27

Þessi grein segir til um skyldur almennings gagnvart börnum en einnig er sérgrein nr. 17
um tilkynningaskyldu þeirra sem hafa afskipti af börnum. Þar segir að:
Hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa vegna hefur afskipti af málefnum barna og
verður í starfi sínu var við að barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði, verði fyrir
áreitni eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu er skylt
að gera barnaverndarnefnd viðvart sérstaklega er leikskólastjórum,
leikskólakennurum, dagmæðrum, kennurum, prestum, læknum, tannlæknum,
ljósmæðrum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum, þroskaþjálfum
og þeim sem hafa með höndum félagslega þjónustu eða ráðgjöf skylt að fylgjast með
hegðun, uppeldi og aðbúnaði barna eftir því sem við verður komið og gera
barnaverndarnefnd viðvart ef ætla má að aðstæður barns séu með þeim hætti sem lýst
er í 1.mgr.28

Þessi lög staðfesta skyldu allra þeirra sem vinna með börnum að tilkynna til barnaverndar
ef grunur leikur á að barn búi við óásættanleg uppeldisleg skilyrði. Ber að tilkynna þótt
einungis sé um grun að ræða því það er hlutverk barnaverndarnefnda eða starfsmanna
þeirra að skoða málið frekar og ákveða framhaldið.
Með tilliti til framangreindra laga þarf hver skóli að hafa ákveðna áætlun um hvað
skuli gera ef tilkynna þarf til barnaverndarnefnda vegna barns í umsjá skólans. Allir
starfsmenn þurfa að vita hver sú starfsáætlun sé svo ekki leiki vafi á hvernig beri að huga
að málum. Áætlunin þarf að vera þannig upp byggð að tilkynningin berist
26

Fréttaskýringaþátturinn Kompás á Stöð 2. 2008. Sjá nánar; http://www.visir.is/section/FRETTIR04
Barnaverndarlög nr. 80/2002
28
Barnaverndarlög nr. 80/2002
27
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barnaverndarnefnd eins fljótt og auðið er. Barnaverndarstofa bendir á að gott sé að
einhver einn beri ábyrgð á tilkynningarskyldunni, hvort sem það er skólastjóri,
skólahjúkrunarfræðingur eða annar starfsmaður. Tilkynningin berst barnaverndarnefnd í
nafni skólans en einnig geta einstaka starfsmenn tilkynnt sérstaklega. Hvorki skólar né
starfsmenn þeirra njóta nafnleyndar samkvæmt lögum.
Ef grunur vaknar um að barn sæti ofbeldi heima fyrir hvort sem um er að ræða
kynferðislegt eða líkamlegt ofbeldi er mjög mikilvægt að tilkynna það strax til
barnaverndarnefndar en ekki ræða það við barnið á nokkurn hátt. Barnaverndarnefnd
vinnur á sérstakan hátt í þessum málum og ræðir við barnið og þá aðila sem málið varða.
Alla jafna eiga starfsmenn skóla að upplýsa foreldra um það ef tilkynna á til
barnaverndarnefndar. Mikilvægt er að starfsmenn skóla segi foreldrum að með þessu séu
þeir aðeins að fylgja lagalegum skyldum sínum að tilkynna grun um vanrækslu eða annað
til barnaverndarnefnda. Koma skal fram að starfsmaður hafi aðeins hagsmuni barnsins og
fjölskyldu þess að leiðarljósi en sé ekki að ásaka neinn heldur að reyna að aðstoða
viðkomandi. Ef hins vegar grunur leikur á, eða ef barn segir frá kynferðislegu eða
líkamlegu ofbeldi á ekki að upplýsa foreldra um það heldur tilkynna strax til
barnaverndarnefnda. Ástæða þess er sú að, ef barn býr við ofbeldi er hætta á að það sæti
enn meira ofbeldi eða hótunum frá geranda viti hann að tilkynnt hafi verið en slíkt kann
að skaða bæði barnið og framburð þess ef málið fer til lögreglu.29
Í siðareglum kennara kemur hvergi fram að kennarar skuli vinna eftir lögum og
reglugerðum. Hinsvegar kemur fram að hlutverk kennara sé að mennta nemendur sína,
stuðla að alhliða þroska þeirra með fræðslu, uppeldi og þjálfun. Kennarar skulu hafa
hagsmuni nemenda sinna að leiðarljósi og sýna hverjum og einum virðingu, umhyggju og
áhuga. Kennurum ber að hafa samvinnu við forráðamenn og virða ákvörðunarrétt þeirra.
Kennurum ber að gæta trúnaðar við nemendur og gæta þagmælsku um einkamál nemenda
og forráðamanna þeirra.30
Að framansögðu má ætla að að mörgu sé að hyggja þegar kennarar og aðrar
starfsstéttir sem vinna með börnum tilkynni aðbúnað barns til barnaverndarnefnda. Engin

29
30

Barnaverndarstofa.(a) 2008
Siðareglur kennara. 2008
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vafi leikur á því að það er skylda almennings og annarra að tilkynna grun um slæman
aðbúnað barna hvers eðlis sem hann kann að vera.

2.4 Barnaverndaryfirvöld
Barnaverndaryfirvöld gegna mikilvægu hlutverki hér á landi sem og annars staðar.
Hlutverk þeirra er að tryggja börnum aðstoð og ummönnun í samræmi við lög og
alþjóðasáttmála. Þessar stofnanir eiga að vinna saman að þessu háleita markmiði og
vonast er til að störf þeirra séu samtvinnuð og sameiginleg.
Barnaverndaryfirvöld eru félagsmálaráðuneytið, Barnaverndarstofa, kærunefnd
barnaverndarmála og barnaverndarnefndir. Hlutverk þessa aðila er að tryggja þeim
börnum sem búa við óviðunandi uppeldis skilyrði, úrræði sem tryggja öryggi þeirra og
umönnun. Samkvæmt lögum um barnavernd frá árinu 2002 eiga barnaverndaryfirvöld að
aðstoða fjölskyldur barna við að skapa þeim góð uppeldisskilyrði. Jafnframt hafa
barnaverndaryfirvöld lagalegan rétt til að beita öðrum úrræðum ef þess þarf. Meginreglur
barnaverndarstarfs samkvæmt þessum lögum eru að beita aðferðum sem talin eru vera
barni fyrir bestu, og hagsmunir þess hafðir að leiðarljósi. Barnaverndaryfirvöld skulu
gæta þess að reyna almenn úrræði til að aðstoða fjölskyldur við uppeldiskyldur sínar áður
en gripið er til annarra úrræða. Taka skal tillit til sjónarmiða barns ef aldur þess og þroski
leyfir. Einnig skulu barnaverndaryfirvöld leggja sig fram við að eiga góða samvinnu við
þá aðila sem að barnaverndarmálum koma, börn, foreldra og aðrar stofnanir sem fjalla
um málefni barna. Yfirvöld eiga að gæta samræmis, jafnræðis og einnig að gæta fyllsta
trúnaðar. 31

2.4.1 Barnaverndarstofa
Barnaverndarstofa er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir félagsmálaráðherra og sér um
stjórnsýslu barnaverndarlaga. Barnaverndarstofa á að vinna að samhæfingu og styrkingu
á barnaverndarmálum hér á landi. Hún á að gefa félagsmálaráðherra upplýsingar um
stefnumótun í barnaverndarmálum. Barnaverndarstofa sér til þess að þróunar- og
rannsóknarstarf fari fram á sviði barnaverndar. Hún gegnir því hlutverki að túlka og
31
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leiðbeina um framkvæmd barnaverndarlaga, sér um fræðslu, ráðgjöf og eftirlit með starfi
barnaverndarnefnda á Íslandi. Barnaverndarstofa sér meðal annars um leyfi til að taka
börn í fóstur og aðstoðar barnaverndarnefndir í slíkum málum, hún rekur heimili og
stofnanir fyrir börn og annast vistun allra barna á þessum heimilum og stofnunum. Árlega
gefur barnaverndarstofa út skýrslu um starfsemi sína.32
Starfsemi Barnaverndarstofu skiptist í tvennt. Annars vegar almenn umsjón með
barnaverndarmálum á Íslandi og hins vegar rekstur sérhæfðra meðferðarheimila eins og
áður kom fram. Stjórnsýsla barnaverndarstofu felst í eftirliti með barnaverndarnefndum
og störfum þeirra. Hún sér um afgreiðslu kærumála og kvartanna sem þeim berast auk
þess sér Barnaverndarstofa um fræðslu og ráðgjöf við úrlausn þeirra mála sem
barnaverndarnefndum berast. Barnaverndarnefndir eiga að skila stofunni skýrslu árlega
um þau mál sem þeim berast. Barnaverndarstofa gegnir rannsóknarhlutverki auk þess sem
hún sinnir þekkingaröflun og erlendum samstarfsverkefnum á sviði barnaverndar.33
Hlutverk Barnaverndarstofu er eins og sjá má margþætt og flókið. Hún heldur
utan um öll þau mál sem berast barnaverndarnefndum og tryggir þar með að þær
upplýsingar sem þeim berast séu almenningi og stjórnvöldum kunn, þannig að hægt sé að
gera sér grein fyrir umfangi barnaverndarstarfsins og í framhaldi gera ráðstafanir til að
tryggja íslenskum börnum þau úrræði sem lögin tilgreina.

2.4.2 Barnahús
Barnahús er rekið af Barnaverndarstofu og hóf starfsemi sína í nóvember 1998. Barnahús
sinnir þeim börnum sem grunur leikur á að hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi.
Barnaverndarnefndir bera ábyrgð á þessum málum en geta vísað þeim til Barnahúss. Í
Barnahúsi geta foreldrar og forráðamenn fengið alla þjónustu sem á þarf að halda í
málum sem þessum á einum stað svo sem sálfræðiaðstoð, viðtöl og læknisskoðun.
Barnaverndarnefndir eru þeir aðilar sem geta vísað þessum málum til Barnahúss fyrir
foreldra. Kynferðisbrotamál eru lögreglumál, dómari ákveður staðsetningu skýrslutöku í
málum sem þessum, ef hann ákveður að skýrsla af barninu sé tekin í Barnahúsi tekur
sérfræðingur Barnahúss viðtal við barnið undir stjórn dómara. Barnið er alltaf eitt í
32
33
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viðtalinu við sérfræðinginn, en dómari, fulltrúi ákæruvalds, verjandi sakbornings,
réttargæslumaður barnsins, fulltrúi Barnaverndar og lögregla fylgjast með viðtalinu á
sjónvarpsskjá og geta beint spurningum til sérfræðingsins. Allir dómar á Íslandi hafa
vísað kynferðisbrotamálum til Barnahúss nema Héraðsdómur Reykjavíkur sem hefur sitt
eigið herbergi í dómshúsinu sem hannað er fyrir skýrslutökur af börnum.34 35
Sérfræðingar af ýmsum sviðum komu að undirbúningi að stofnun Barnahúss árið
1997, svo sem lögfræðingar, barnalæknar, kvensjúkdómalæknar, lögreglumenn,
félagsráðgjafar og sálfræðingar. Hugmyndin var sótt til Bandaríkjanna þar sem svipaðar
stofnanir hafa verið starfræktar. Barnahús hefur vakið mikla athygli á Norðurlöndunum
og hafa bæði Svíar og Norðmenn sett á fót svipaðar stofnanir. Barnahús hlaut
viðurkenningu frá ISCPAM sem eru alþjóðleg samtök sem beita sér gegn kynferðislegu
ofbeldi.36
Hér að framan má sjá að hugmyndin að Barnahúsi er almennt viðurkennd og því
kemur á óvart að dómarar á Íslandi nýti sér ekki þá þjónustu sem stofnunin veitir. Í
Barnahúsi er lögð áhersla á að barn sem orðið hefur fyrir kynferðislegu ofbeldi sé hjálpað
á sem víðtækastan hátt og reynt að gera skýrslutökur og líkamsskoðanir eins auðveldar og
hægt er miðað við aðstæður.

3 Börn og ofbeldi
Alþjóða Heilbrigðisstofnunin skilgreinir ofbeldi gegn börnun á eftirfarandi hátt;
Ofbeldi gegn börnum eða vanræksla samanstendur af öllum birtingarmyndum af
líkamlegu eða andlegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi, vanrækslu eða óábyrgri meðferð,
markaðssetningu eða annarri misnotkun, sem leiðir af sér skaða á heilsu barns, ógnar lífi
þess og þroska eða almennri reisn barnsins. Einnig telst það ofbeldi ef misferst að koma í
veg fyrir slys.37 38
Ofbeldi getur valdið tilfinningalegu áfalli hjá þolendum þess og hefur það mikil og
varanleg áhrif á alhliða þroska barns sem getur leitt til andlegra og líkamlegra
34

Ólöf Ásta Farensveit. 2008
Bragi Guðbrandsson. 1999:287
36
Bragi Guðbrandsson. 1999:285-288
37
Alþjóða Heilbrigðisstofnun. 2007:8
38
Alþjóða Heilbrigðisstofnun. 2002:60
35
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vandamála.39 Áfall er skilgreint sem ytri atburður sem hefur áhrif á líf einstaklingsins.
Hann upplifir ótta við aðstæður hvort sem þær eru raunverulegar eða ekki eða missir
eitthvað sem honum er kært. Þessi upplifun vekur tilfinningalega erfiðleika hjá
einstaklingnum því fyrri reynsla hans dugar ekki til að skilja og takast á við
aðstæðurnar.40
Börn þurfa að fara í gegnum ýmsar hindranir á sínum bernskuárum. Við eðlilegar
aðstæður ná þau að vinna úr þeim sér í hag. Enda eru þessar hindranir hluti af þroskaferli
allra einstaklinga. Ofbeldi getur haft svo mikil áhrif á þroska og sálarlíf barns sem fyrir
því verður að það mótar einstaklinginn á eldri árum.41 42 Alþjóðaheilbrigðistofnun bendir
á að rannsóknir á heila barna sýni að ef börn verða fyrir ofbeldi þroskast heilinn ekki á
réttan hátt. Álag sem fylgir ofbeldi getur haft neikvæð áhrif á heilstarfssemi barna sem
fyrir því verða. Þroski heilans fer eftir örvun umhverfisins. Ofbeldi virðist hafa þau áhrif
á heilastarfssemi barna að vissir taugaendar verðir fyrir of mikilli örvun á kostnað annarra
taugaenda. Þetta veldur því að börn sem verða fyrir ofbeldi þroskast ekki á eðlilegan hátt
og þau svæði heilans sem mikilvæg eru hverjum manni, eru vanþroskuð.43
Afleiðingar ofbeldis hafa eins og áður hefur komið fram áhrif á bæði líkamlegan- og
andlegan þroska. Þessi reynsla er bæði sársaukafull og niðurlægjandi fyrir börn sökum
þess að þau skilja ekki ástæðurnar og eru varnalaus. Börn geta upplifað höfnun og eru
hrædd við að verða yfirgefin, þau eiga í erfiðleikum með tengslamyndun og upplifa mikla
hræðslu, kvíða og óöruggi auk þess sem sjálfsmynd þeirra er brotin. Þegar foreldrar beita
börn sín ofbeldi, hvort sem það er í refsingarskyni eða ekki, er það hluti af varnarkerfi
barna að fjarlægjast tilfinningalega þann sem beitir þau ofbeldi og getur verið erfitt að
byggja upp þessi tengsl að nýju. Börn sem beitt eru ofbeldi af hendi foreldra sinna eiga
erfiðara með að vinna úr áfallinu sem ofbeldið orsakaði vegna þess að traust til þeirra
nánustu er brotið og öryggi þeirra ógnað.44 Börn sem beitt eru ofbeldi geta þjáðst af
svefnleysi og martröðum en einnig geta þau átt erfitt með nám og einbeitingu. Þau þjást
oft af þunglyndi og lifa við kvíða. Þessi börn geta verið illa stödd félagslega þar sem þau
39

Kaufman, Bobbie o.fl. 1992:IX
Guðrún Alda Harðardóttir. 2008
41
Kaufman, Bobbie o.fl. 1992:IX
42
Paulo Sérgio Pinheiro. 2006:63
43
Alþjóða Heilbrigðisstofnun:2006:8
44
Paulo Sérgio Pinheiro. 2006:63
40
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eiga það til að einangra sig frá öðrum auk þess sem þau glíma við ýmsar
hegðunarraskanir.45
Af þessu má sjá að, að mörgu er að hyggja þegar sálarlíf barns og þroski er annars
vegar. Börn eru ekki tilbúin til að takast á við þau vandamál sem ofbeldið veldur þó að
hinir fullorðnu hafi þroska og reynslu til að vinna úr þeim. Fullorðnir hvort sem um er að
ræða foreldra eða aðra sem koma að lífi barna verða að taka tillit til þessa.
Grundvallaratriði er að haft sé í huga hvaða þættir geta valdið tilfinningalegu áfalli í lífi
barna og að ofbeldi geti verið ástæða þess. Það að börn séu aðstoðuð við að vinna úr
þessum þáttum er mikilvægt fyrir framtíð þeirra.
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að margt getur legið að baki hegðunarbreytingum
hjá börnum. Því getur verið erfitt að alhæfa um hvað það er sem hrjáir börn þegar þau
sýna einhverjar breytingar á eigin hegðunarmynstri. Ofbeldi er vítt hugtak, en eftirtaldar
birtingarmyndir eru algengastar; (a) líkamlegt ofbeldi (b) andlegt ofbeldi (c) vanræksla
og (d) Kynferðislegt ofbeldi.46 47 48 49
Hér verður verður gerð grein fyrir öllum birtingarmyndum ofbeldis en þó lögð
sérstök áhersla á kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og áhrifum þess á fullorðinsárum

3.1 Líkamlegt ofbeldi
Líkamlegt ofbeldi telst til líkamlegra meiðsla sem barn verður fyrir af hendi fullorðins án
þess að um slys sé að ræða. Hinn fullorðni veldur barni skaða með því berja, sparka, bíta,
brenna, hrista eða meiða líkamlega á annan hátt. Hinn fullorðni þarf ekki að hafa ætlað
sér að skaða barnið heldur getur verið að líkamleg refsing hafi farið úr böndunum.50

51

Ofbeldi er alvarlegt samfélagslegt vandamál, samfélagið þarf að styðja við þá
einstaklinga sem eru í áhættuhópi. Þeir áhættuþættir sem geta haft áhrif á það hvort börn
verði fyrir ofbeldi eru meðal annars ungur aldur foreldra, tekjur og lítil menntun, einnig

45

Umboðsmaður barna. 2008
Santrock, John W. 2006:271-273
47
Freydis Jóna Freysteinsdóttir. 2005:15-16
48
Alþjóða Heilbrigðisstofnun. 2007:8
49
Malekpour, Mokhtar. 2004:75
50
Santrock, John W. 2006:271
51
Freydís Jóna Freysteinsdóttir. 2005:14-15
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eru börn einstæðra foreldra og börn í stjúpfjölskyldum líklegri til að verða fyrir ofbeldi.
Samfélagið getur gripið inní með mismunandi aðstoð bæði fjárhags- og félagslegri aðstoð
eins og til dæmis að útvega börnum leikskólapláss. Gerir það foreldrum kleift að stunda
vinnu og auka tekjur. Þessi einföldu atriði geta dregið úr hættunni að barn sé beitt ofbeldi.
Einnig er mikilvægt að aðstandendur þessara fjölskyldna sýni þeim stuðning og aðstoði
eftir þörfum.52
Talið er að 49 af hverjum 1000 börnum í Bandaríkjunum verði fyrir líkamlegu
ofbeldi af hendi forsjáraðila, annarsstaðar í heiminum er fjöldinn síst talinn minni.53
Samkvæmt tölum frá Barnaverndarstofu fyrstu sex mánuði ársins 2007 var tilkynnt um
grun um líkamlegt ofbeldi alls 229 sinnum sem var 5,2 % allra tilkynninga.54
Algengast er að um grófar líkamlegar refsingar sé að ræða og þeim beitt í
uppeldislegum tilgangi. Mikill munur er á hvernig líkamlegum refsingum er beitt milli
menningarheima. Það sem talið er ofbeldi í einu samfélagi þarf ekki að vera metið sem
slíkt hjá öðrum samfélögum. Sem dæmi má nefna að í Asíu og á Indlandi er viðurkennt
að börn séu hrist, klipin eða slegin í andlit í refsingarskyni.55 56 57
Einkenni líkamlegs ofbeldis eru af ýmsum toga allt frá marblettum og sárum uppí
mjög alvarlega líkamlega áverka. Þá er staðreyndin oftast sú að það eru þeir einstaklingar
sem standa börnunum næst sem beita þau ofbeldi af einhverju tagi. 58 59 60
Börn geta dáið af völdum líkamlegs ofbeldis þó að það sé sjaldgæft hjá vestrænum
þjóðum þá er þetta engu að síður staðreynd. Líklegra er að ung börn látist af völdum
ofbeldis, þá af höfuðáverkum eða innvortis blæðingum. Mæður eða aðrir nákomnir
ættingjar eru líklegri til að myrða börn sín þegar þau eru á aldrinum 0W10 ára eða
50W75% líklegri en aðrir.61
Heimilið er sá staður sem börn eiga að vera örugg á og þar á alhliðaþroski þeirra að
blómstra. Ef þessar aðstæður eru til staðar á ekkert að vera því til fyrirstöðu að börn
52

Freydís Jóna Freysteinsdóttir. 2000:53
Alþjóðaheilbrigðisstofnun. 2002:62-63
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Barnaverndarstofa. 2007:12
55
Alþjóðaheilbrigðisstofnun. 2002:62-63
56
Jónína Einarsdóttir o.fl. 2004:1
57
Pierce, Lois o.fl. 2004:830
58
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61
Paulo Sérgio Pinheiro. 2006:51-52
53

- 15 -

B.Ed ritgerð

Út úr þögninni

BHB, EDJ, HÓ

þroskist eðlilega og verði hamingjusamir, heilsteyptir og sterkir einstaklingar. Aftur á
móti ef barn býr við ofbeldi eru forsendurnar fyrir þessu brotnar og barnið fær ekki
þessum grunnþörfum sínum fullnægt. Áhrif ofbeldis á börn eru misjöfn eftir því hvernig
ofbeldi var beitt, hve gömul börnin eru þegar þau verða fyrir því, tíðni þess og kyni
barnsins. Flest börn sem beitt eru ofbeldi búa við ótta, kvíða, reiði, stjórnleysi og vanmátt
að staðaldri og getur það reynst þeim erfitt að vinna úr þessum tilfinningum án hjálpar.
Sum börn kunna ekki að fela þessa líðan sína og brjótast þær fram með ýmsum hætti.62
Þau kunna ekki að hafa stjórn á eigin tilfinningum og reiði. Þau bregðast ef til vill of hart
við ýmsum aðstæðum, sýna mikla reiði og ofbeldishneigð vegna þess að þau kunna enga
aðra leið til að fá útrás fyrir tilfinningar sínar. Þessi börn geta verið kvíðin, ósamvinnuþýð
og tilfinningar þeirra sveiflast milli ofsagleði og ofsareiði. Námsárangur þeirra er misjafn
og sum hafa mikla þörf fyrir að stjórna. Önnur einkenni geta verið til staðar eins og að
barn klæði sig of mikið miðað við aðstæður til að fela áverka, þau hrökkva við þegar
fullorðinn nálgast þau og eru ofbeldisfull. Til eru dæmi um að þessi börn hafi ljótan
munnsöfnuð í leik eða séu mjög feimin.63
Sameinuðu Þjóðirnar og undirstofnanir þeirra eins og Alþjóða Heilbrigðisstofnun,
hafa fjallað mikið um ofbeldi gegn börnum og gefið út margar skýrslur. Þar hefur komið
fram að börn sem orðið höfðu fyrir ofbeldi voru líklegri til þess að leiðast út í glæpi,
misnota eiturlyf, þjást af slakri félagsfærni, sýna þroskafrávik, ofbeldis- og áhættuhegðun
eða eiga við líkamlega fötlun að stríða. Þau geta þjáðst af átröskun, svefnröskun,
þunglyndi, kvíða, sjálfseyðingarhvöt og mótþróa. Einnig aukast líkur á að börn sem verða
fyrir ofbeldi verði gerendur ofbeldis. Þessar afleiðingar draga fórnarlömb yfirleitt ekki til
dauða, hinsvegar geta þær orðið svo alvarlegar að fórnarlamb þess tekur eigið líf. Helsta
forvörnin gegn ofbeldi er talin vera betri menntun fyrir almenning, fræðsla fyrir unga
foreldra og stuðningur samfélagsins. 64 65
Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á fylgni milli þess að vera fórnarlamb ofbeldis í
æsku og persónuleikabreytinga á fullorðinsárum. Má þar nefna vænisýki, sjálfshverfu,
félagsfælni, áráttuhegðun, ofbeldishneigð og fælni. Þessar persónuleikabreytingar eru
62

Vilborg G. Guðnadóttir. 2001
Kirk, Rea. 2007
64
Alþjóða Heilbrigðistofnun. 1999:18
65
Paulo Sérgio Pinheiro. 2006:49-54
63

- 16 -

B.Ed ritgerð

Út úr þögninni

BHB, EDJ, HÓ

taldar koma fram vegna vanmátakenndar í æsku og þörf fórnarlambs til að ná stjórn á lífi
sínu og aðstæðum. Erfitt er að vinna með þessa þætti og þá þarf að taka alvarlega.66
Það er erfitt að ímynda sér að börn verði í miklum mæli fyrir líkamlegu ofbeldi í
nútímaþjóðfélagi en því miður er það staðreynd. Ólíkur skilningur virðist vera á því hvað
telst líkamlegt ofbeldi eftir því hvaðan fólk kemur og hver bakgrunnur þess er.
Afleiðingarnar eru mjög alvarlegar og geta skaðað börn til frambúðar. Þegar upp kemst
um ofbeldi gegn barni er mikilvægt að samfélagið hjálpi til í staðinn fyrir að dæma of
harkalega aðstæður gerenda eða þolenda.

3.2 Andlegt ofbeldi
Andlegt ofbeldi er þegar andlegur þroski barna er vanræktur og grunnþörfum þeirra ekki
mætt. Andlegt ofbeldi felur meðal annars í sér afskiptaleysi og vanrækslu á
tilfinningalegum þörfum barns sem hamlar því að það öðlist andlegan þroska. Þessar
gjörðir geta haft neikvæð áhrif á hegðun, vitsmunaþroska og andlega líðan barna. Sum
börn geta þó orðið fyrir andlegu ofbeldi án þess að það hafi mikil áhrif á framangreinda
þætti. En þó er þetta birtingarform ofbeldis það alvarlegt að barnaverndaryfirvöldum er
skylt að koma að þessum málum þó að erfitt geti verið að sanna brotið. Dæmi um andlegt
ofbeldi er þegar gerendur beita óhefðbundnum refsingum við að aga börn til dæmis að
loka þau inní í myrkri og beita þau hunsun og höfnun.67 68 69
Andlegt og líkamlegt ofbeldi tvinnast yfirleitt saman þar sem að andleg vanlíðan
og ótti við líkamlega refsingu verður hið eiginlega ofbeldi, því óttinn verður stundum
sárari en líkamlegi sársaukinn.70 Minnstur skilningur er á þessari tegund ofbeldis
gagnvart börnum en samt sem áður er þetta eitt algengasta, grimmasta og mest
skemmandi ofbeldið. Andlegt ofbeldi ræðst gegn sál og sjálfsmynd barnsins og því
upplifir barnið að það eigi ekki ást og umhyggju skilið. Börn sem verða fyrir stöðugum
skömmum, niðurlægingu, höfnun og lifa við ótta líður jafn illa ef ekki verr en þeim sem
verða fyrir líkamlegu ofbeldi. Aðrar afleiðingar andlegs ofbeldis á börnum geta verið
66
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áhyggjur, kvíði, óöryggi og seinkun á þroska.71 Tölur frá Barnaverndarstofu sýna að á
fyrstu 6 mánuðum ársins 2007 bárust 348 tilkynningar til barnaverndarnefnda vegna
gruns um andlegt ofbeldi eða 7,9% allra tilkynninga.72
Nokkuð virðist vera um að foreldrar beiti andlegu ofbeldi í uppeldistilgangi eins
og með skömmum, öskrum og uppnefnum en einnig nota þeir þögnina til að refsa
börnum sínum, hóta að yfirgefa þau eða hóta þeim illum öndum eins og til dæmis að
Grýla komi og taki þau. Þó verður að taka fram að meirihluti foreldra nota ekki þessar
aðferðir heldur nota þeir viðurkenndar uppeldisaðferðir eins og að ræða við börnin um
hegðun þeirra og taka af þeim hlunnindi.73
Andlegt ofbeldi á sér margar birtingamyndir og getur verið erfitt að greina
einkenni þess. Þó að reglan sé sú að foreldrar elski og annist um börnin sín eru alltaf til
undantekningar. Ástæðurnar geta verið margar á því hvers vegna foreldrar beita börn sín
andlegu ofbeldi og er skaðinn alltaf mikill. Foreldrar geta jafnvel beitt andlegu ofbeldi án
þess að gera sér grein fyrir því. Þess vegna er mikilvægt að fræðsla um þessi málefni sé
aðgengileg og til staðar.

3.3 Vanræksla
Vanræksla er þegar foreldri veitir ekki lágmarks líkamlega eða andlega umönnun þó að
þeir hafi allar aðstæður til að uppfylla þær. Vanræksla er einn af þeim áhættuþáttum sem
stuðla að veikindum eða dauða barna í heiminum öllum.74 Undirflokkar líkamlegrar
vanrækslu eru skortur á góðri næringu, slæmt húsnæði, skortur á fatnaði, skortur á
hreinlæti og almennri heilsugæslu. Undir andlega vanrækslu flokkast það þegar foreldri
eða forráðamenn sinna ekki andlegum þörfum barnsins og hindrar þannig þroska þess.
Einnig flokkast það undir vanrækslu ef foreldrar eða forráðamenn barns sjá ekki til þess
að barn mæti í skóla eða láta það undir höfuð leggjast að skrá það í skóla samkvæmt
lögum. Andleg vanræksla er þegar barn fær ekki þá ást og umhyggju sem það þarf á að

71
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halda. Einnig er talað um vanrækslu ef barn fær aðgang að áfengi eða vímuefnum á
heimili sínu.75 76
Alþjóða Heilbrigðistofnun kannaði vanrækslu í vestrænum samfélögum og birti tölur
frá

Kanada.

Þær

sýna

að

af

þeim

vanrækslu

tilkynningum

sem

bárust

barnaverndaryfirvöldum þar, voru 19% þeirra sökum líkamlegrar vanrækslu og 12%
barna höfðu verið yfirgefin. Hjá 11% barnanna var námslegum þáttum ekki sinnt og 48%
voru vanrækt á þann hátt að þau báru líkamlegan skaða af.77 Tölulegar upplýsingar frá
Barnaverndarstofu frá árinu 2007 sýna að flestar tilkynningar berast vegna vanrækslu,
1284 tilkynningar eða um 29%.78
Í nútíma vestrænum samfélögum má ætla að flestir eigi að geta séð börnum sínum
fyrir nauðsynjum. Samkvæmt alþjóðasáttmálum skuldbinda sig flestar þessara þjóða til
að útvega börnum það sem þau þarfnast ef foreldrar uppfylla ekki skyldur sínar. Það
getur þó verið þrautin þyngri að koma auga á vanrækt börn ef það sést ekki utan á þeim.
Samfélög verða að hafa einhver ráð til að hjálpa þessum börnum á einn eða annan hátt.
Leikskólinn er einn af þessum samfélagslegu þáttum sem geta gripið inní ef barn er
vanrækt á einhvern hátt.

4 Kynferðislegt ofbeldi
Engin ein alþjóðleg skilgreining er til á kynferðislegu ofbeldi. Þó er innihald
skilgreininga að mörgu leyti líkt, það er að fullorðinn einstaklingur leyfir sér að þvinga
eða neyða barn til kynferðislegra athafna. Kynferðislegt ofbeldi er þó ekki endilega
bundið við líkamlega nálgun heldur nær það yfir kynferðislegt tal og það að börn séu
þvinguð til að horfa á kynferðislegt efni eða athafnir.79 Önnur atriði sem teljast til
kynferðislegs ofbeldis er til að mynda káf á kynfærum, sifjaspell, nauðgun,
kynferðislegar pyntingar, vændi og framleiðsla á barnaklámi.80
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Ýmis sjálfstæð félagssamtök svo sem National Exchange Club Foundation í
Bandaríkjunum, hafa á heimasíðu sinni upplýsingar um kynferðislegt ofbeldi til foreldra
og fagfólks. Þar kemur fram að kynferðislegt ofbeldi telst ekki einungis sem bein snerting
heldur birtist það í mörgum myndum. Hægt er að flokka það undir kynferðislegt ofbeldi
án snertingar, kynferðislegt ofbeldi með snertingu og kynlífsvæðingu. Þeir þættir sem
falla undir kynferðislegt ofbeldi án snertingar eru til dæmis; óviðeigandi sýning á
kynfærum, þegar börnum er sýnt klámfengið efni, einnig þegar börn verða af ásettu ráði
fullorðinna vitni að kynlífi eða sjálfsfróun á sér stað frammi fyrir þeim. Kynferðislegt
ofbeldi með snertingu er til dæmis; káf, þukl og að láta barn snerta kynfæri fullorðinna og
hverskyns viðkoma við kynfæri og rass sem hefur engan læknisfræðilegan tilgang. Sem
dæmi um kynlífsvæðingu má nefna það þegar börn eru notuð í vændi og þegar börn eru
mynduð í hverskyns kynferðislegum tilgangi.81
Freydís Jóna Freysteinsdóttir styðst við skilgreiningu sem ýmsir fræðimenn hafa
sett fram um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum í rannsókn sinni, Risk factors for
repeated child maltreatment in Iceland, og verður notast við hana í þessari ritgerð en hún
hljóðar svo; Kynferðislegt ofbeldi er hvers konar kynferðisleg nálgun, fullorðins
einstaklings að barni eða unglingi undir lögaldri, með þeim tilgangi að fullnægja
kynferðislegum þörfum þess fullorðna.82 Þó hafa ýmsar aðrar skilgreiningar verið settar
fram, til dæmis notaði Hrefna Ólafsdóttir félagráðgjafi orðið kynferðisleg misnotkun í
tíðnirannsókn sem hún gerði en henni verður gerð betur skil hér síðar. Hrefna taldi að
skilningur á því hugtaki væri almennari.83 Höfundar þessarar ritgerðar telja að með því að
nota þá skilgreiningu gefi það möguleika á þeirri túlkun að til sé kynferðislega rétt notkun
á börnum, sem að sjálfsögðu er fráleitt. Aðrir hafa skilgreint kynferðislegt ofbeldi sem
kynferðislega athöfn milli barns og fullorðins sem barnið hefur hvorki þroska né skilning
á, og getur því ekki gefið upplýst samþykki fyrir.84 85
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sé það ofbeldi sem síst er tilkynnt um og er oftast falið í þjóðfélaginu. Fræðimenn tala um
að samsæri þagnarinnar sé ástæða þess að þetta form ofbeldis sé svo dulið 87 88
Samkvæmt fyrstu tíðnirannsókn sem gerð hefur verið hér á landi frá árunum
1999W2002 verða 17% íslenskra barna fyrir kynferðislegu ofbeldi, eða fimmta hver stúlka
og tíundi hver drengur. Sendir voru spurningalistar til 1500 einstaklinga á aldrinum
18W60 ára og var svarhlutfall rétt um 50% eða 746 svarendur. Niðurstöður
rannsóknarinnar komu höfundi hennar að mörgu leyti á óvart, það er; (a) hve ungir
þolendurnir voru en fjórðungur var undir 6 ára aldri og þriðjungur þeirra var 7–10 ára og
(b) alvarleiki brotanna, en í 67% tilvika var ofbeldið gróft eða mjög gróft, það er að
þolendur voru látnir taka þátt í fullkomnuðu kynlífi. Samkvæmt rannsókninni virtist sem
stúlkur væru yngri en drengir þegar ofbeldið hófst. Ofbeldið hófst hjá 28% stúlkna fyrir 6
ára aldurinn en hjá 8% drengja, en þessar tölur eru hærri hér en sést hafa í sambærilegum
rannsóknum á hinum Norðurlöndunum.89 Samtökin Blátt áfram eru sjálfstæð
félagasamtök sem vinna að forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi barna á Íslandi. Þau
nota þessa tíðnirannsókn mikið í vinnu sinni en þó hefur rannsóknin ekki verið birt í heild
þrátt fyrir mikla eftirspurn.90
Alþjóða Heilbrigðisstofnun áætlar að um 150 miljónir stúlkna og 73 miljónir
drengja í heiminum verði fyrir kynferðislegu ofbeldi fyrir 18 ára aldur. Einnig sýndu
rannsóknir hennar frá árinu 2002 að í Evrópu tilkynntu á bilinu 7W36% kvenna og 3W29%
karla kynferðislegt ofbeldi í æsku. Stúlkur eru 1,5W3 sinnum líklegri til að verða fyrir
kynferðislegu ofbeldi en drengir, og er gerandinn yfirleitt karlmaður innan fjölskyldu
fórnarlambsins.91 Tölur frá Barnaverndarstofu gefa til kynna að á fyrstu 6 mánuðum
ársins 2007 var tilkynnt um 226 mál þar sem grunur lék á kynferðislegu ofbeldi eða
5,2%. Athygli vakti að tilkynnendurnir voru oftast lögregluyfirvöld eða 58,6%, næst
flestar tilkynningarnar komu frá skólum, sérfræðiþjónustu, fræðslu- eða skólaskrifstofu,
359 tilkynningar eða 8,2%. Frá læknum, heilsugæslu eða sjúkrahúsi bárust 305
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tilkynningar eða 7%. Frá leikskóla og gæsluforeldrum bárust aðeins 76 tilkynningar eða
1,7%.92
Kynferðislegt ofbeldi er margslungið og hefur það áhrif á einstaklinginn,
fjölskylduna og samfélagið. Kynferðislegt ofbeldi vekur óhugnað, hjálparleysi og reiði
hjá almenningi. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu viðfangsefni sem hafa leitt
það í ljós að líklegast er að börn verði fyrir kynferðislegu ofbeldi á aldrinum fimm til tíu
ára. 93
Að framantöldu má ætla að kynferðislegt ofbeldi sé stórt vandamál í heiminum
öllum. Vandamálið er því miður það að þeir sem vinna mest með börnum virðast ekki
standa sig sem skildi í forvarnarstarfi og er ekki unnið með vandamálið fyrr en skaðinn er
skeður og málin kominn inná borð lögreglu, enda berast flestar tilkynningar frá þeim.

4.1 Einkennin
Börn er verða fyrir kynferðislegu ofbeldi bregðast við á mismunandi hátt sem þó fer að
nokkru eftir aldri þeirra. Líkamleg einkenni eru sjaldnast til staðar og því er ekki hægt að
reiða sig á þær vísbendingar. Nauðsynlegt er því fyrir alla að geta borið kennsl á önnur
einkenni sem geta bent til kynferðislegs ofbeldis þar sem börn segja sjaldan frá. Ýmsar
ástæður búa þar að baki en þær algengustu eru að börnin eru það ung að þau eru ekki
farin að tala, ótti við að þeim verði ekki trúað ef þau segja frá ofbeldinu, eða ótti við
refsingu. Fullorðnir einstaklingar sem bera ábyrgð á velferð viðkomandi barna verða að
vera vakandi, hafa kjark til að taka eftir og bregðast við þegar börn sýna merki streitu eða
hræðslu. Sum börn gera sér hinsvegar ekki grein fyrir því að kynferðislegt ofbeldi sé
rangt og sýna ekki einkenni ótta né álags.94 95
Hægt er greina fjórar lykilbreytingar í fari barna sem benda til þess að þau hafi
verið beitt kynferðislegu ofbeldi. Helst ber á breytingum á tilfinningalífi og hegðun tengd
kynferðislegum þáttum. Þau vita meira og hegðar sér öðruvísi en önnur börn þegar
kynferðisleg málefni ber á góma. Þau þekkja til dæmis ýmiskonar nöfn á kynfærum sem
óviðeigandi er á þessum aldri. Þessi börn geta þó einnig látið sem þau viti ekkert um
92
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málefni af þessu tagi og jafnvel minna en eðlilegt getur talist. Börn geta sýnt sterk
viðbrögð við snertingu og þá sérstaklega ef snertingin er náin. Við þessar aðstæður geta
börnin stífnað upp þegar þau eru snert og barist um þegar þau eru föðmuð. Þeim bregður
eða jafnvel öskrar ef einhver snertir óvart kynfæri þeirra eða rass. Annað algengt einkenni
er að börnunum fer aftur í andlegum og líkamlegum þroska. Þau eiga erfiðara með svefn
og með félagsleg samskipti en einnig geta þau átt erfitt með að stjórna þvagláti og
hægðum. Börnin verða óörugg og leita aftur til hluta er veittu þeim öryggiskennd þegar
þau voru yngri. Þriðja algengasta atriðið sem bendir til þess að börn hafi orðið fyrir
kynferðislegu ofbeldi er það að þessum börnum fer aftur í námi. Þau virðast vera
barnaleg og áhyggjufull og geta ekki lokið þeim verkefnum sem þeim eru sett fyrir. Þau
einangra sig frá jafningjum og aðskilnaðarkvíði þeirra eykst. Einstaka sinnum snýst
hegðun þeirra uppí andhverfu sína og þau setja á svið mikla uppreisn og sjálfstæði. Þessi
börn hafa oft mikinn áhuga á eldri börnum og reyna að hegða sér eins og eldri
einstaklingar. Fjórða og síðasta atriðið er það að þessi börn eru undir miklu
tilfinningalegu álagi. Þau hafa miklar áhyggjur, eru hrædd, viðkvæm, pirruð, fýlugjörn,
reið, þunglynd og í andlegu ójafnvægi. Einnig sýna þau gjarnan sállíkamleg einkenni eins
og magaverk, höfuðverk og fleiri líkamleg einkenni sem eiga sér enga læknisfræðilega
útskýringu. Þessi einkenni eru þó algengari hjá yngri börnum. Langtímaáhrif
kynferðislegs ofbeldis eru margslungin en staðreyndirnar sýna að drengir sem verða fyrir
kynferðislegu ofbeldi eru líklegri til að verða gerendur síðar á ævinni og stúlkur eru
líklegri til að koma sér í svipaðar aðstæður aftur.96 97 98
Yngri börn eru ekki líkleg til að tala sérstaklega um ofbeldið eins og fram kom,
heldur ber að hafa augun opin fyrir til dæmis líkamlegum einkennum þó svo að þau séu
ekki algild. Ef það ber á sárum á kynfærum barna verður að rannsaka það nánar, en
nauðsynlegt er að það sé aðili sem þekkir til einkenna kynferðislegs ofbeldis og að það sé
skráð þannig að ekki sé þörf á frekari skoðunum sem geta reynt mjög á barnið. Þrátt fyrir
að börn á þessum aldri tali ekki mikið þá segja þau stundum frá ofbeldinu þegar síst ber
að gæta. Frásögn þeirra er oft stutt og án nokkurra smáatriða og því tekur fólk ekki eftir
þeim eða þá að þau taka þessum stuttu frásögnum barnanna ekki alvarlega. Þegar börn
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eru yfirheyrð sökum gruns þess efnis að þau hafi verið beitt kynferðislegu ofbeldi gefa
þau sjaldnast upp mikil smáatriði um atvikið sjálft, heldur virðast helst hafa áhyggjur af
því hvað gerist í framhaldinu. Annað einkenni sem kemur oft fram er hegðun sem bendir
til óeðlilegra hugmynda um kynferðisleg atriði. Sjálfsfróun, kynferðislegar tengingar, of
mikil vitneskja um kynlíf miðað við aldur og þroska og kynferðisleg nálgun við önnur
börn eru dæmi um slíka hegðun. Enn eitt dæmi um hegðun sem gæti bent til þess að barn
sé fórnarlamb kynferðislegs ofbeldis er ótti við sérstök tilefni eða gagnvart ákveðnu fólki.
Sem dæmi þegar börn óttast það að fara í bað, á salerni, í háttinn eða að viss einstaklingur
sinni þeim.99
Rannsóknir hafa sýnt að börn sem sætt kynferðislegu ofbeldi leika sér oft á
barnalegri hátt en önnur börn bæði félagslega og vitsmunalega. Þau leika sér minna yfir
höfuð, taka síður þátt í leik með öðrum börnum og nýta ekki ímyndunaraflið jafn mikið.
Yfirleitt leika þau sér hljóðlega ein. Einnig hefur því verið haldið fram að börn sem verða
fyrir kynferðislegu ofbeldi hafi meiri áhuga á kynfærum brúða og annarra leikfanga sem
hafa kynfæri. Aftur á móti hafa aðrir haldið því fram að öll börn hafi þennan áhuga á
vissum þroskaskeiðum. Þess ber þó að gæta að þrátt fyrir að börn sýni þessa hegðun í
leik, þá þarf ekki að vera að þau séu fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis. Það er hlutverk
kennarans og aðstandenda að vera vakandi fyrir hegðun sem vekur upp spurningar og
rannsaka það nánar í víðara samhengi.100

4.2 Afleiðingar
Tilfinningalegt álag er óumflýjanlegur þáttur í lífinu. Við komumst þó flest yfir þessa
tíma með því að treysta á sjálf okkur, leita eftir stuðningi og í sumum tilfellum er hvíld
næg lausn. Ef álagið varir lengi og einstaklingurinn nær ekki að vinna úr því getur það
orðið að stóru vandamáli. Við þetta ástand myndast ójafnvægi í líkamanum. Hætta er á að
ef þetta ástand er viðvarandi geta komið fram heilsufarsleg vandamál. Álag er
óumflýjanlegur fylgifiskur kynferðislegs ofbeldis. Stór hluti af þeim einstaklingum sem
leita læknisþjónustu eru fórnalömb þess. Ofbeldið þarf ekki að vera alvarlegt til þess að
því fylgi tilfinningalegt álag og á það við bæði um börn sem og fullorðna. Afleiðingarnar
99
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eru þó verri þegar um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er að ræða. Álagið hefur
neikvæð áhrif á þroskaferil þeirra sem getur leitt til þess að þau þrói með sér hegðunarvitsmuna- og heilsufarsvandamál síðar meir. Áfallastreita er afleiðing gríðarlegs áfalls,
ein slík birtingarmynd þess er að fórnarlömb endurupplifa aðstæður og forðast aðstæður
sem minna á áfallið. Fórnalömb kynferðislegs ofbeldis í æsku þjást oft af áfallastreitu, þó
slíkt sé ekki algilt. Sum fórnalömb lifa við langvarandi álag sökum reynslu sinnar sem
þau geta ekki sagt frá, eiga jafnvel erfitt með samskipti, sambönd og eiga í erfiðleikum
með að takast á við atburði sem minna beint og óbeint á áfallið. Kynferðislegu ofbeldi er
því á engan hátt lokið þó gerandinn sé hættur að áreita fórnarlambið og getur það átt við
þunglyndi og andlega vanlíðan að stríða allt sitt líf.101
Neikvæðar afleiðingar kynferðislegs ofbeldis eru mjög mismunandi. Engin ein
einkenni eiga við hjá öllum fórnarlömbum. Sum börn virðast jafnvel ekki eiga við neina
sálfræðilega kvilla að stríða í kjölfar ofbeldisins. Staðreyndin er hinsvegar oft sú að þessi
börn eru hrædd við að viðurkenna tilfinningar sínar og loka þess vegna á þær í
varnarskyni. Önnur börn hafa einkenni sem kallast svefn einkenni þar sem þau sýna ekki
einkenni til skamms tíma en síðar á ævinni koma fram alvarlegir kvillar sem rekja má til
kynferðislega ofbeldisins.102
Kynferðislegt ofbeldi veldur margskonar sálfræðilegum vandamálum hjá
fórnarlömbum þess ásamt líkamlegum. Með tímanum gróa hin líkamlegu sár en hin
andlegu sár gróa seint eða jafnvel aldrei. Hversu alvarlegar afleiðingar ofbeldisins eru, fer
eftir aldri fórnarlambs, hversu lengi ofbeldið varði, tengsl milli geranda og þolanda, hvort
og hvernig kynferðislega ofbeldið var stöðvað og hvernig aðhlynningu og aðstoð barnið
fékk þegar upp komst um ofbeldið. Oft hlýst minnstur skaði af ef ofbeldið varir stutt, ef
viðbrögð eru skjót og góð og ef barnið er tekið alvarlega. Grundvallaratriði fyrir bata
fórnarlamba er að forráðamenn þess hafi trú á sögu þess. Ef börn finna fyrir því að þau
séu ekki tekin trúanleg neyðast þau til að sætta sig við ofbeldið og reyna að lifa með því.
Hegðun þessara barna breytist oft til verri vegar og ef til lengri tíma er litið getur reynst
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erfitt fyrir þau að stöðva þessa hegðun þrátt fyrir að upp sé komið um ofbeldið og við því
brugðist.103 104
Kynferðislegt ofbeldi felur í sér andlegt- og líkamlegt ofbeldi þar sem ofbeldið
hefur áhrif á sálarlíf barnsins ásamt því að líkami þess er misnotaður, þrátt fyrir að
meiðsli hljótist ekki af. Kynferðislegt ofbeldi hefur áhrif á alhliða þroska barna. Börn
finna fyrir auknum ótta, depurð, reiði, árásargirni og fjandsemi. Margir gerendur hóta
börnunum illu ef þau segja frá og því verða þau hrædd við afleiðingar þess. Því er
nauðsynlegt að þau þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að ofbeldismaðurinn nái til
þeirra.Börn geta viðhaft sjálfskemmandi hegðun og haft lítið eða ekkert sjálfsálit. Börn
eru kvíðin, hrædd og einangra sig frá öðrum. Þau eiga í erfiðleikum með að mynda traust
og örugg sambönd vegna þess að þau endurupplifa atburðinn stöðugt og þjást af
vanmáttartilfinningu. Þeir sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi eiga oftar en ekki í
erfiðleikum með að tjá tilfinningar sínar og finna fyrir þrýstingi frá öðrum um það hverjar
tilfinningar þeirra ættu að vera, varðandi upplifun þeirra af ofbeldinu. Það er mikilvægt
að þessi börn séu aðstoðuð við að átta sig á eigin tilfinningum og viðbrögðum, og fá að
bregðast við þeim á sinn hátt, en ekki eftir því hvernig aðrir telja að tilfinningar þeirra
ættu að vera. Þetta ferli getur tekið langan tíma og oft þurfa þau meðferð sérfræðinga til
að ná þessu markmiði. Að auki er mikilvægt að aðstandendur fórnarlamba fái aðstoð við
að tjá tilfinningar sínar, því oft búa þeir yfir sterkum tilfinningum sem þeir eiga erfitt með
að koma frá sér. 105 106 107
Bent hefur verið á að sérfræðinga greini á um afleiðingar kynferðislegs ofbeldis á
líkamlega heilsu, geðheilsu og félagslega stöðu fórnarlamba. Sumir segja að afleiðingar
þess séu ýktar meðan aðrir eru á öndverðu meiði, og halda því fram að einstaklingar séu
það ólíkir og missterkir að erfitt sé að greina beinar afleiðingar kynferðislegs ofbeldis.
Samt sem áður er talið víst að fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis komi verr út en aðrir
þegar andleg- og líkamleg heilsa þeirra er rannsökuð. Auk þess virðist sem þessir
einstaklingar eigi í erfiðleikum með félagsleg tengsl, almenna virkni og líðan. Þau

103

Smith, Gerrilyn. 1997:74-75
Johnson, Charles Felzen. 2004:462-463
105
Wikipedia. 2008
106
Smith, Gerrilyn. 1997:81-83
107
American Psychological Association. 2001
104

- 26 -

B.Ed ritgerð

Út úr þögninni

BHB, EDJ, HÓ

fórnarlömb sem upplifðu bein kynmök koma yfirleitt verst út í rannsóknum. Einnig eiga
þessi fórnarlömb við verri andleg vandamál að stríða.108 Rannsókn sem gerð var á heilsu
unglinga í Bandaríkjunum sýndi að unglingar sem höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi
í æsku voru líklegri til að þjást af þunglyndi, sýna áhættuhegðun eins og misnotkun á
áfengi og vímuefnum en einnig stunduðu þau frekar óvarið kynlíf með mörgum
rekkjunautum.109
Erfitt getur verið að greina líkamleg einkenni þar sem sumir gerendur ganga mjög
langt í að koma í veg fyrir að upp komist um þá. Þeir fara það varlega að líkamleg
einkenni barns eru nær engin. Ef líkamleg einkenni eru til staðar eins og ef barn þjáist af
verkjum eða sjáanlegum sárum og blæðingum úr kynfærum, þá reynir gerandinn að koma
í veg fyrir að barnið sé í samskiptum við aðra þangað til sárin gróa. Aldur barns, stærð
þess og valdbeiting geranda stjórna því hversu alvarleg líkamleg einkenni barns verða.
Börn geta fengið kynsjúkdóma, sýkingar og innvortis blæðingar sem geta leitt þau til
dauða 110 111
Þegar börn verða fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu foreldris eða náins
aðstandanda upplifa þau sig svikin og traust þeirra brotið. Mörg fórnalömb alast upp við
erfiðar fjölskylduaðstæður þar sem þau eru beitt ofbeldi af aðila í fjölskyldunni. Erfitt
getur verið fyrir þessi börn að mynda sambönd og treysta öðrum þegar svo náin vinur eða
ættingi hefur brugðist trausti þeirra112 Oft þurfa þessi börn að fá aðstoð við að læra
hvernig treysta eigi fólki á ný, hvaða aðstæður beri að forðast og að segja nei ef þeim
líður ekki vel eða finnst eitthvað óþægilegt. Þessum börnum líður oft eins og þau eigi sök
á því sem gerðist, og ef gerandinn er dæmdur til fangelsisvistar þá upplifa börnin
sektarkennd og að þeim þurfi að vera refsað líkt og gerandanum. Ef börn sem verða fyrir
kynferðislegu ofbeldi af hálfu einhvers í fjölskyldunni og eru í framhaldi af því tekinn af
heimili sínu, geta þau upplifað að þau eigi sök á atburðinum. Þau fara að ásaka sig fyrir
að hafa sagt frá ofbeldinu og líta á það að vera tekin frá heimilinu sem refsingu. Stundum
reyna þau að hylma yfir verknaðinn og verja fjölskyldu sína til að sannleikurinn komi
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ekki fram. Þegar kynferðislegt ofbeldi gegn barni kemst upp skiptir mestu að eitt af því
fyrsta sem gert er sé að útskýra fyrir barninu hver eigi sök á ofbeldinu og að sökin sé ekki
þeirra.113
Þegar gerandinn er foreldri eða náinn einstaklingur getur fjölskyldumynstrið
breyst. Fórnarlambið virðist stundum fá aukin völd innan fjölskyldunnar og verða í
uppáhaldi. Það tekur að sér mörg hlutverk fullorðins aðila og virðist á yfirborðinu ánægt
með hlutskipti sitt. Undir niðri kraumar þó reiði og tilfinningaleg ringulreið. Þessi reiði er
yfirleitt falin en þó getur hún komið fram sem ofsafengin reiði útí bæði gerandann og
aðra í fjölskyldunni, gerandann fyrir að hafa beitt sig ofbeldinu og aðra
fjölskyldumeðlimi fyrir að hafa ekki verndað sig gegn því. Þessari tilfinningaólgu fylgir
mikil depurð og einmannaleiki. Þetta barn gæti virkað út á við sem sterkur einstaklingur.
Kynferðislegt ofbeldi milli systkina er líklega sjaldnast tilkynnt vegna þess að mörkin
milli kynferðislegrar forvitni og ofbeldis eru nokkuð óljós. Yngri systkini vilja líkjast og
ganga í augun á eldri systkinum og gera því næstum allt til að öðlast ástúð þeirra og
viðurkenningu. Nokkuð algengt er að gerendur séu frændfólk eða önnur skyldmenni og
er auðveldara er að bera kennsl á það, heldur en ef gerandinn er í nærfjölskyldunni.
Sjaldgæft er að börn ljúgi til um kynferðislegt ofbeldi en dæmi eru um að þau hafi gert
það í forræðisdeilu foreldra til koma höggi á annan aðilann að tilsögn hins. 114
Börn sem upplifa kynferðislegt ofbeldi geta átt í erfiðleikum með að mynda
sambönd af hvaða tagi sem er. Foreldrar og aðstandendur birtast börnunum stundum sem
óvinir og nánd virkar ógnandi á þau. Þau eiga oft í erfiðleikum með að mynda
ókynferðisleg sambönd og geta farið frá einu ofbeldissambandinu yfir í annað.115
Stundum verða þau einstaklega háð öðrum og eiga í miklum erfiðleikum með að standa
ein sökum lágs sjálfsálits, samviskubits og tilfinningalegrar óreiðu eftir ofbeldið.
Leyndardómurinn sem umlukti fjölskylduna í tengslum við kynferðislega ofbeldið gerir
fórnarlömbum þess einnig erfitt fyrir að mynda sambönd utan fjölskyldunnar. Þessi börn
eru auðveld fórnarlömb sökum þess hversu viðkvæm og háð öðrum þau eru. Þess ber því
að gæta að þau myndi traust sambönd við jafnaldra. Það er gríðarlega mikilvægt að
fórnarlömb geti talað við foreldra eða aðra einstaklinga sem þau treysta um ofbeldið. Það
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gefur þeim möguleika á því að mynda trausta sjálfsmynd auk þess sem þau öðlast góða
mynd á því hvernig eðlileg sambönd fara fram.116
Ung fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis hafa oft óskýra mynd af kynlífi og getnaði
og átta sig ekki á því hvað er eðlilegt og hvað ekki. Þau þurfa því fræðslu um þessi efni.
Síðar meir þegar börnin eru eldri og komin í sambönd finnst þeim oft óþægilegt að stunda
kynlíf og forðast það jafnvel. Þetta getur valdið ýmsum spurningum og tilfinningalegum
erfiðleikum í sambandinu. Stundum bregðast þau þó öfugt við og verða sérstaklega háð
kynferðislegri örvun eins og kynlífi og sjálfsfróun og stunda það ákaft. Þau sannfæra sig
þannig um að ofbeldið hafi ekki haft nein áhrif á þau og ná nokkurn veginn að bæla niður
minningarnar. Sum börn sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi frá einstaklingi af sama
kyni virðast stundum óviss um það hverrar kynhneigðar þau séu.117
Sterk tengsl eru á milli félagslegs stuðnings og góðrar heilsu og því skipta góð
samskipti miklu máli í lífinu. Félagslegur stuðningur á stóran þátt í bata fórnarlamba
kynferðislegs ofbeldis. Samt sem áður eiga þau oft erfitt með samskipti sökum skorts á
trausti eftir verknaðinn og greina seint eða aldrei frá því. Þau þurfa að gera upp við sig
hvort þörfin fyrir því að segja frá ofbeldinu til að fá stuðning, sé meiri en væntanlegar
neikvæðar afleiðingar þess. Viðbrögð þess sem fórnarlambið leitar til skiptir höfuðmáli
en því miður eru þau oft neikvæð. Þó er ekki öll von úti þar sem sýnt hefur verið fram á
að með stuðningi, viðurkenningu og virðingu frá maka er hægt með tímanum að
endurvinna traust.118

4.3 Barnaklám
Eins og fram hefur komið hefur kynferðislegt ofbeldi margar birtingarmyndir og verið til
frá upphafi alda. Börn hafa verið notuð sem kynímyndir löngu áður en tæknin kom fram á
sjónarsviðið. Áður en ljósmyndatæknin kom til sögunnar, voru börn teiknuð í
kynferðislegum tilgangi. Ekki var greiður aðgangur að slíku efni, því það þótti dýrt. Þó
mátti greina mikla fjölgun á þesskonar efni strax í upphafi nítjándu aldar. 119 120
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Upp úr 1980 kom Veraldarvefurinn fram á sjónarsviðið, þróun hans síðustu áratugi
hefur leitt til aukins aðgengis almennings á alþjóðavísu, á ýmsum sviðum og er
barnaklám eitt af því. Ekki verður um það deilt að margt gott og fræðandi er hægt að
sækja á vefinn en hann á sér dekkri hlið. Barnaníðingar hafa nýtt sér þennan heim til að
ráðast á börn kynferðislega í gegnum vefinn. Með vefnum varð því til enn einn anginn af
kynferðislegu ofbeldi Tvær leiðir eru til að beita börn ofbeldi á Veraldarvefnum. Fyrst má
nefna að klámfengnar myndir eru gerðar það aðgengilegar að börn vafri óvart inná þær en
hin leiðin er beinni, það er að teknar eru klámfengnar myndir af börnum og þær settar á
netið þar sem aðrir barnaníðingar eiga greiðan aðgang að.121
Barnaklám er þegar börn eru sýnd á klámfengin eða kynferðislegan hátt, hvort
heldur sem er á prenti eða rafrænt. Ofbeldið heldur svo áfram í hvert skipti sem efninu er
halað niður af vefnum. Vefurinn gerir barnaníðingum kleift að dreifa efni án þess að upp
komist um þá, því að þeir geta auðveldlega leynst í vefheiminum undir dulnefni.122
Klámfengið efni telst til ljósmynda, sjónvarps- og hljóðupptaka. Myndirnar eru
mismunandi grófar og í sumum tilfellum er ekkert saknæmt við þær. Löggæslufulltrúar
skilgreina alvarleika mynda í tíu stigum allt frá því að vera mjög saklausar ljósmyndir í
að vera mjög gróf myndbönd þar sem börn eru látin taka þátt í fullkomnuðu kynlífi með
fullorðnum eða jafnvel dýrum. Það hefur reynst erfitt að meta hve mikill vandinn er en
það er áætlað að á netinu séu um ein milljón barnaklámsskráa, og á hverjum degi sé að
minnsta kosti settar um 200 nýjar barnaklámskrár inn á netið. Ein heimasíða sem innihélt
barnaklám fékk um miljón heimsóknir á einum mánuði. Vandinn við að finna slíkar síður
og áætla fjölda þeirra er að eigendur loka síðunum reglulega og opna svo nýjar, sem
veldur því að erfitt er að handsama gerendurna.123
Börn sem koma fram í barnaklámi eru sjaldnast fórnarlömb barnaræningja sem nota
þau svo til að framleiða barnaklám, heldur er mun líklegra að sá sem býr efnið til sé þeim
nákominn. Börn sem beitt eru kynferðislegu ofbeldi á þennan hátt þurfa ekki aðeins að
lifa við ofbeldið á meðan á því stendur, því í hvert skipti sem einhver sækir efnið heldur
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ofbeldið áfram. Afleiðingarnar eru mjög alvarlegar eins og þegar barn verður fyrir öðru
ofbeldi, má þar nefna líkamlega áverka, félagsleg- og andleg vandamál.124

4.4 Gerandinn
Ýmsar hugmyndir hafa komið fram um ástæður þess að menn beiti börn kynferðislegu
ofbeldi. Þær eru brenglaður persónuleiki, eða kynferðislegir órar, áfengis og
vímuefnavandi, að þeir hafi sjálfir verið fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis og að
kynferðislegum þörfum þeirra sé ekki fullnægt í því sambandi sem þeir eru í. Við nánari
rannsóknir hafa þessar ástæður þó ekki náð nægilegum hljómgrunni. Oftast nær er um
venjulega karlmenn að ræða, á öllum aldri. Þessir einstaklingar eiga það flestir
sameiginlegt að virka gallalausir á yfirborðinu.125
Gerendur koma úr öllum stéttum samfélagsins og öllum löndum óháð
trúarbrögðum og menningu. Þeir eru hluti af samfélögum og leggja sig fram við að vera
hluti af þeim. Þó flestir gerendur séu tengdir barninu finnast einnig gerendur sem eru
tilbúnir til að ganga langt til að komast í aðstöðu þar sem þeir hafa greiðan aðgang að
börnum. Almennt hugsar fólk um barnaníðinga sem menn sem lent hafa utan við
samfélagið, andfélagslegir og árásargjarnir og ræna börnum og beita þau kynferðislegu
ofbeldi, en staðreyndin er sú að þeir eru í miklum

minnihluta gerenda en þó

hættulegastir. Tölur frá Bandaríkjunum sýna að foreldrar og forráðamenn eru gerendur í
45% tilvika.126
Barnaníð er skilgreint sem endurtekin áhugi fyrir ókynþroska börnum og kemur
fram í stöðugum hugsunum, hugarórum, kynferðislegri örvun og hegðun. Í sumum
tilvikum hafa barnaníðingar engan áhuga á fullorðnum einstaklingum heldur einungis
börnum. Kynþroskinn og möguleikinn til að geta börn virkar fráhrindandi á þá og því
einblína þeir á ókynþroska einstaklinga. Barnaníð og kynferðislegt ofbeldi gegn börnum
fer oft saman en þó er það ekki algilt. Lítið er til um heimildir af kvenkyns
barnaníðingum og tilheyra þær litlum hópi kynferðisafbrotamanna en vísbendingar eru
um að sá hópur fari vaxandi. Fórnarlömb þeirra eru oftast börn í umsjá þeirra. Sumir telja
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að barnaníð orsakist af frávikum í heila þar sem sumir barnaníðingar virðast hafa lægri
greindarvísitölu en aðrir og eiga erfiðara með nám og minni. Fleiri tilgátur eru uppi eins
og sú að barnaníðingar fái útrás fyrir erfiða reynslu í bernsku með því að beita önnur börn
ofbeldi, í þeim tilgangi að stjórna þeim og hefna fyrir valdleysi sitt í bernsku.127 Það má
ekki ætla að öll fórnarlömb verði gerendur síðar meir, en rannsóknir sýna að rúmlega
helmingur þeirra fari þá leið. Fjölskylduaðstæður hafa einnig áhrif á það og flestir
ofbeldisgerendur koma frá sundruðum eða erfiðum fjölskyldum.128
Gerendur þróast yfirleitt á ákveðinn hátt. Þeir byrja á því að örvast kynferðislega
þegar þeir hugsa um börn og eiga oftast barnaklám sem þeir nota til að þróa kynferðislega
óra sína til sjálfsfróunar. Þessir gerendur flokkast vissulega undir barnaníðinga en láta
hugaróra sína oftast nægja. Ástæða þess eru innri eða ytri hömlur sem stjórna gjörðum
okkar. Innri hömlur eru til dæmis sú vitund einstaklinga að það sé siðferðislega rangt að
brjóta kynferðislega gegn barni eða vegna þess að það myndi skaða barnið andlega og
líkamlega. Ytri hömlur eru mun einfaldari, þær snúast um hræðslu við að upp komist um
verknaðinn og afleiðingar þess en einnig óttast þeir almenningsálit og að persónuleg staða
þeirra bíði hnekki. Ef þessar hömlur eru ekki til staðar eða gerandinn hættir að taka mark
á þeim, þá þróast árátta gerandans á nýtt stig og hann fer að brjóta af sér. Gerandinn leitar
á staði þar sem algengt er að börn séu eins og á leikvöllum. Hann reynir að glöggva sig á
því hvaða börn eru ein á ferð og myndar tengsl við þau með ýmsum gylliboðum. Á þessu
stigi málsins er sjaldgæft að gerandinn geri barninu nokkuð en hann notfærir sér
reynsluna til að þróa kynóra sína og ímynda sér hvað hann hefði getað gert. Margir
barnaníðingar falla inn í þennan hóp, þeir brjóta sjaldnast beint af sér og nást þar af
leiðandi ekki. Flestir gerendur taka langan tíma í að vinna traust, bæði barnsins og oft
einnig umönnunaraðila þess. Þeir finna sér fjölskyldu sem á í vandræðum, oftar en ekki
einstæðar mæður. Þeir eru mjög hjálpsamir og vinalegir og sambandið milli móður og
geranda getur þróast útí ástarsamband. Þegar gerandinn hefur áunnið sér traust
viðkomandi fjölskyldu, skapa þeir aðstæður þar sem þeir geta verið einir með börnunum.
Börnin treysta gerandanum í flestum tilfellum og eiga því erfitt með að segja frá
verknaðinum. Gerandinn er líklegur til að hóta börnunum meðal annars því að móðirin
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muni ekki taka frásögn þeirra trúanlega eða taki upplýsingunum nærri sér. Þessi dæmi eru
ekki algild en þó algeng þróun hjá geranda.129
Gerandinn getur notað ýmsar leiðir eins og þvinganir og hótanir til að fá sínu
framgengt. Börn sem verða fyrir þvinguðu ofbeldi eiga erfiðara með að vinna úr
upplifunin en önnur, sökum ótta við gerandann. Fyrir gerandann er nauðsynlegt að halda
ofbeldinu leyndu til að koma í veg fyrir afleiðingar þess en einnig til að geta haldið
verknaðinum áfram. Gerandinn veit í flestum tilvikum að hann er að brjóta lög og er því
óhræddur við að hóta barninu öllu illu ef það segir frá. Viðbrögð gerandans þegar grunur
um ofbeldið vaknar eru mjög sterk eða allt frá því að bregðast mjög illa við til þess að
viðurkenna verknaðinn og iðrast gjörða sinna. Í langflestum tilvikum neitar hann og getur
virkað mjög sannfærandi enda hefur hann miklu að tapa. Hann getur hlotið ákærur og
dóm ásamt því að orðspor hans bíður þess hnekki. Afleiðingar málsins geta verið
fjárhagslegir erfiðleikar, hjónaskilnaðir og fjölskyldur geranda geta sundrast. Þessar
afleiðingar eru góð rök í huga hans til að neita að viðurkenna verknaðinn. Gerandinn
getur náð að grafa undan sannleiksgildi barnsins sökum stöðu hans, aldurs og þroska.
Þegar málið fer fyrir dómstóla reynir gerandinn oft að benda á galla, bæði raunverulega
og tilbúna, í fari barnsins. Þetta getur dregið úr samstarfsvilja barnsins við rannsókn
málsins og stundum breytir það frásögn sinni til að reyna að friða samviskuna. Algengt er
að þeir aðilar sem koma að fórnarlambinu íhugi að bæla málið niður og sannfæra barnið
um að málið sé ekki eins alvarlegt og það er. Ef sú leið er valin fer lífið oftast í sama farið
aftur sem þýðir að ofbeldið heldur áfram en auk þess gæti gerandinn fundið sér nýtt
fórnarlamb þar sem hann hefur áður komist upp með slíkan verknað. Stundum virðist
vera erfiðara að taka á málinu en það er samt sem áður besta lausnin. Leiðin að bata er
bæði löng og ströng bæði fyrir fórnarlambið, sem þarf að vinna úr afleiðingum
ofbeldisins, og gerandann sem oft á við alvarleg geðræn vandamál að stríða. Þetta ferli
getur tekið meira en tvö ár og er það oftast af illri nauðsyn sem gerandinn leitar sér
aðstoðar.130
Að framantöldu má sjá að kynferðislegt ofbeldi gegn börnum hefur margar
birtingarmyndir og börn bregðast við því á mismunandi hátt. Því miður er ekki hægt að
129
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benda á eina ákveðna vísbendingu þess efnis að barn sé beitt kynferðislegu ofbeldi. Þess
vegna er svo mikilvægt að leikskólakennarar og aðrir hafi grunnþekkingu á einkennum
ofbeldisins. Mikilvægast er að fylgja innsæi sínu og kanna til hlítar ef minnsti grunur
vaknar. Börn sem sýna álagseinkenni, óvæntar hegðunarbreytingar eða líkamlega áverka
verða að fá að njóta vafans þó að þegar betur er að gáði komi aðrar ástæður í ljós fyrir
fyrrnefndum einkennum.
Barnaklám er vandamál sem fer ört vaxandi í nútíma þjóðfélagi. Við teljum að
fólk geri sér ekki grein fyrir því að þarna er um kynferðislegt ofbeldi að ræða og þolendur
þess geta þjáðst mun lengur en aðrir þolendur þar sem gerendur þeirra eru fjölmargir.
Þessa skoðun okkar styðja samtökin Barnaheill og halda þau úti upplýsingasíðu þar sem
fólk getur bent á barnaklámssíður á veraldarvefnum.131 Gerendur koma úr öllum
starfsstéttum, þeir geta verið læknar, prestar og pípulagningamenn og falla vel inní
samfélagið. Flestir bera engin merki ofbeldishneigðar sinnar utan á sér og eiga auðvelt
með að heilla börn og fullorðna.

5 Þegar börn segja frá
Fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis hafa ríka þörf til að tjá sig um verknaðinn þó gera þau
það sjaldnast. Grundvöllur fyrir því að ofbeldið sé stöðvað og fórnarlambið fái aðstoð er
að upp um verknaðinn komist. Ástæður þess að fórnarlömb segja svo sjaldan frá geta
stafað af tryggð við fjölskylduna, sektarkennd, skömm og ótta við að vera ekki trúað eða
skortur á trausti. Álit samfélagsins og viðbrögð þess hafa einnig áhrif á það hvenær þau
segja frá. Börn eiga stundum erfitt með að eignast vini eftir að ofbeldið kemst upp vegna
neikvæðra viðbragða, vantrúar og fordóma. Það virðist sem einstaklingar eigi erfitt með
að viðurkenna hversu ljótur heimurinn í raun og veru er og að fórnarlambið hljóti að hafa
gert eitthvað til að verðskulda ofbeldið. Einnig geta ástæðurnar verið þær að einstaklingar
veigri sér við að takast á við málið vegna þess að það vekur hjá þeim óhug. Leiðin að
bata fórnarlamba felst þó óumdeilanlega í því að þau segi frá. Mikill léttir fylgir því að
létta á vandamálum sínum og því álagi sem fylgir að halda ofbeldinu leyndu. Það að fá
jákvæð viðbrögð eykur einnig sjálfsálit þeirra. Mögulegar neikvæðar og jákvæðar
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afleiðingar eru stöðugt í huga fórnarlamba þegar þau velta fyrir sér hvort þau eigi að leita
til einhvers. Þessi togstreita getur varað alla ævi ef ekkert er gert.132
Margar rannsóknir hafa skoðað vísbendingar um það hvernig, af hverju og hvenær
börn eru líkleg til að segja frá ofbeldi sem þau hafa orðið fyrir. Þegar börn leita til
fullorðins einstaklings er mikilvægt að sá fullorðni bregðist skjótt við og veiti huggun og
aðstoð við að vernda barnið. Hinn fullorðni skal þó varast að gefa loforð þess efnis að
fara ekki lengra með málið. Honum ber samkvæmt lögum að leita strax til
barnaverndaryfirvalda og láta þau um að meta og rannsaka sannleiksgildi barnsins.
Gerandinn er oft lúmskur í svörum og getur leitt óreynda einstaklinga á villigötur ef þeir
fara að knýja hann um svör. Það hvenær börn tilkynna eða segja frá ofbeldinu er
mismunandi, sum segja frá því á meðan ofbeldið á sér stað, meðan önnur segja frá um
leið og því lýkur eða mörgum árum síðar. Tímasetningin fer oft eftir því hvort börn séu
spurð beint út í atburðina og er það helsta ástæðan fyrir því að þau segi frá. Auk þess geta
fórnarlömb sagt frá þegar þau telja sig vera örugg og gerandinn er ekki til staðar.
Frásagnir barna eru í flestum tilvikum óskýrar og duldar. Börn reyna oft að gefa þeim
sem þau treysta vísbendingar um að þau hafi orðið fyrir ofbeldi með hegðun sinni eða þá
að þau gefi til kynna að þau vilji vera spurð út í atburðinn. Sum börn neita því að hafa
orðið fyrir ofbeldinu en segja frá því síðar meir. Önnur segja frá en gera minna mál úr
ofbeldinu en í raun er. Börn eiga það einnig til að segja frá ofbeldinu en draga það til
baka síðar. Ástæður þess eru ýmsar og má nefna þrýsting frá geranda, ótta við
afleiðingar, samviskubit yfir að segja frá, viðbrögð foreldra og fjölskylduaðstæður,
þrýstingur frá fjölskyldu barnsins og óþægindi sem fylgja rannsóknarferlinu. Einnig er
nokkuð algengt að börn dragi frásögn sína til baka ef þau segja óvart frá ofbeldinu en
segja sannleikann aftur síðar meir. Aðstandendur barna þurfa að átta sig á því að ferlið
getur tekið sinn tíma og þeir þurfa að gefa barninu allan þann tíma sem það þarfnast.133
134

Mikilvægt er að fórnalömb geti leitað til einstaklinga sem búa yfir svipaðri reynslu.
Þeir hafa betri skilning á málinu og samúð, auk þess sem fórnalambið upplifir sig sem
hluta af hóp og er því ekki lengur öðruvísi en aðrir. Ýmis samtök og sjálfshjálparhópar
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gegn kynferðislegu ofbeldi, eins og Stígamót og Aflið, systursamtök þeirra hafa sprottið
upp sem mótsvar við þörf þessara einstaklinga.135

5.1 Leikskólakennarar og barnavernd
Skólinn er nokkurs konar griðarstaður fyrir börn. Það er mikilvægt að kennarar séu
vakandi fyrir og þekki einkenni kynferðislegs ofbeldis vegna þess að tilfellum fer
fjölgandi þar sem börn segja frá slíku í skólanum.136
Þegar barn segir frá kynferðislegu ofbeldi skal þess ávallt minnst að börn ljúga
örsjaldan um slíka hluti. Algengara er að börnin séu hrædd við að segja frá og þegar þau
gera það eiga þau það til að gera lítið úr ofbeldinu. Almennt gefa ung börn ónákvæmari
og óljósari upplýsingar um ofbeldið en eldri börn. Kennarar verða þó að vera vakandi
fyrir þeim möguleika að barnið segi ósátt þó það sýni barninu það aldrei. Ef grunur um
kynferðislegt ofbeldi er staðfestur er mikilvægt fyrir leikskólakennara að vita hver
viðbrögð þeirra gagnvart barninu skuli vera. Það verður að sýna barninu að því sé trúað
og að það hafi tekið rétta ákvörðun með því að segja frá ofbeldinu. Barnið þarf að finna
frá kennara að hann sé ánægður með að það hafi leitað til hans og því sýnd samúð.137
Þegar barn leitar til kennara með vanda sinn eru miklar líkur á því að það treysti
honum og með því að hlusta á barnið og taka frásögn þess trúanlega þá er kennarinn að
hjálpa barninu. Með því að spyrja barnið út í smáatriði eða biðja það að um að endurtaka
sögu sína nokkrum sinnum virðist sem hinn fullorðni efist um frásögn barnsins. Auk
þessa er auðvelt að leiða barnið á villigötur sem gæti haft slæmar afleiðingar ef málið fer
fyrir dómstóla.138 Börn læra mjög ung að fela ofbeldið og óttast eftirköst og afleiðingar
þess á ástvini jafnvel þó það séu þeir sem valda skaðanum. Börn óska því oft eftir því að
kennarinn segi ekki frá leyndamálinu en því má kennarinn aldrei lofa heldur fullvissa
barnið um að hann geri allt til að vernda það. Barnið þarf að finna að kennarinn sé ekki
reiður yfir því að það hafi sagt frá. Ef kennarinn sýnir merki um reiði þá þarf barnið að
finna að það sé af því að fullorðnir vilja að börn séu örugg og að barnið sé ekki ástæða
reiðinnar. Það gæti þurft að hughreysta barnið og minna það oft á sömu hlutina. Það er
135
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grundvallaratriði að barnið viti að ofbeldið og eftirmálar þess séu á ábyrgð gerandans en
ekki barnsins fyrir að hafa sagt frá.139 140
Kennarinn þarf að halda ró sinni þrátt fyrir erfiðar upplýsingar. Einnig er það
mikilvægt að samtalið fari fram í rólegu umhverfi þannig að kennarinn geti hlustað og
einbeitt sér að barninu. Það þarf að hafa það í huga að gefa barninu þann tíma sem það
þarf. Börn geta aðeins gefið litlar upplýsingar í einu og vilja oft fara að sinna sínum
hversdagslegu þáttum. Börn þurfa mismikið að tala um upplifanir sínar sem krefst þess að
kennarinn gefi sér tíma fyrir barnið svo að það finni að umræðurnar skipti hann máli.
Sum börn gefa aðeins vísbendingar um ofbeldið og það gæti tekið þau allt frá nokkrum
dögum upp í mánuði að gefa nákvæmari upplýsingar. Á þessum tíma er mikilvægt að
kennarinn minni af og til á að hann muni hlusta þegar barnið er tilbúið til að tjá sig. Ef
kennarinn hefur sterkan grun um að kynferðislegt ofbeldi sé að ræða, þó að barnið hafi
ekki sagt neitt þá skal hann hafa samband við barnaverndaryfirvöld. Varast skal að leggja
börnum orð í munn. Börn þurfa að segja frá með eigin orðum þar sem börn og fullorðnir
hafa ekki sama skilning á sömu hlutunum. Því getur verið gagnlegt að spyrja þau; ertu að
meina þetta? Einnig skal varast að spyrja leiðandi spurninga þar sem það getur haft
villandi áhrif á sannleikann í málinu. Kennarinn þarf að átta sig á því að barnið mun
aðeins segja frá því sem það er tilbúið að segja frá. Því skal varast að ýta á barnið eftir
frekari upplýsingum.141
Nauðsynlegt er að fara með barnið til læknis en einnig þurfa þeir sem tengjast
barninu að hjálpa því. Læknar koma að öllum kynferðisofbeldismálum. Þeir koma oftar
en ekki auga á ofbeldið í hefðbundnum læknisskoðunum. Skýrsla læknis skiptir miklu
máli þegar málið fer fyrir dómstóla þar sem hún er áþreifanleg sönnun þess að ofbeldið
hafi átt sér stað.142 143
Að lokum þarf að útskýra fyrir barninu svo að það skilji hver næstu skref séu til að
koma í veg fyrir að barninu líði ekki eins og það hafi ekki stjórn á aðstæðunum. Það þarf
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að vera til ákveðið ferli sem fylgja skal þegar mál eins og þessi koma upp á borðið í
leikskólum. En það sem skiptir höfuðmáli er að barnið fái að njóta vafans.144

5.1.1 Kynfræðsla í leikskóla
Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla bera foreldrar frumábyrgð á uppeldi barna sinna en
leikskólinn er viðbót við það uppeldi. Einnig segir að „í leikskóla skuli rækta alhliða
þroska barnsins m.a. líkams- og hreyfiþroska, tilfinningaþroska, vitsmunaþroska,
málþroska, félagsþroska og félagsvitund, fagurþroska og sköpunarhæfni, siðgæðisþroska
og siðgæðisvitund.”145
Má ætla að kynfræðsla ætti samkvæmt þessu að eiga vissan sess í starfi leikskóla.
Almennt er talið að óþarfi sé að ræða við börn um kynlíf og kynhegðun fyrr en þau eru
komin á kynþroskaaldur en sýnt hefur verið fram á að í raun sé mjög mikilvægt fyrir börn
að fræðast um kynlíf allt frá fæðingu. Kynlíf er eðlilegur hluti af lífinu og þarf þess vegna
að vera rætt um það eins og aðra eðlilega þættir lífsins. Kynfræðsla frá unga aldri stuðlar
að kynheilbrigði barna og hjálpar þeim að takast á við eigin tilfinningar. Börn sem eru
frædd um kynlíf og kynhegðun eru betur í stakk búin en önnur að vernda sig gegn
kynferðislegu ofbeldi. Foreldrar og aðrir fullorðnir eru fyrirmyndir barna og verða þeir að
leggja sig fram við að vera heiðarlegir í samskiptum við barnið á öllum sviðum. Ef
foreldrar eru opnir í samskiptum við börn í öllum umræðum hvort sem umræðan er um
kynlíf eða eitthvað annað treysta börn hinum fullorðna og vilja frekar ræða við hann.
Mörgum foreldrum finnst erfitt að tala opinskátt við börn sín um kynlíf og liggja margar
ástæður þar að baki, þeim finnst erfitt að viðurkenna fyrir börnum sínum að þeir sjálfir
séu kynverur, þeim var kennt að kynlíf væri eitthvað ljótt og ekki ætti að tala um það eða
að þeir séu ekki nægilega upplýstir um kynlíf.146 147
Bókin Þetta eru mínir einkastaðir fjallar um kynferðislegt ofbeldi á opinskáan hátt
og er ætluð fyrir börn einkum á leikskólaaldri. Bókin er gott hjálpartæki fyrir umræður
um kynferðislegt ofbeldi hvort sem það sé í leikskólanum eða heima fyrir. Þetta eru
144
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mínir einkastaðir er skrifuð í bundnu máli og vekur hún börn og fullorðna til umhugsunar
um kynferðislegt ofbeldi. Höfundur bókarinnar setur staðreyndirnar beint fram og talar
ekki undir rós til barnanna heldur er hún skrifuð á skiljanlegu og áhugaverðu máli. Þessi
bók er gott innlegg í forvarnarstarf í leikskóla og grunnskóla.148
Nokkuð ljóst má þykja að leikskólinn ætti að vera sá staður þar sem börn upplifa
öryggi og traust. Leiða má líkum að því að ef þessar aðstæður eru fyrir hendi þá reyni
börn að leita hjálpar í leikskólanum. Starfsmenn hans verða því að vera tilbúnir til að
takast á við þær upplýsingar sem þeim berast frá börnum og vita hver næstu skref eru.
Líkamsvitund er eitt af því sem leikskólanum ber að fræða börn um og kynfræðsla ætti
þar að vera talin með. Það er ýmislegt sem hægt er að flokka undir óþægileg umræðuefni,
sýnt þykir að börnum er ekki gerður greiði með því að segja þeim hálfan sannleikann, en
laga þarf námsefnið að þörfum þeirra og þroska.
Kynferðislegt ofbeldi er vítt hugtak og við gagnaöflun þessarar ritgerðar vöknuðu
upp spurningar hjá höfundum um hvort vitneskja um kynferðislegt ofbeldi væri nægileg
meðal leikskólakennara og stjórnenda og hvort sú mikla umræða sem hefur verið í
samfélaginu undanfarin misseri hafi skilað sér inní leikskólana. Höfundar vildu því kanna
hvort leikskólastjórar væru meðvitaðir um kynferðislegt ofbeldi og hvort þeir teldu
starfsmenn sína vera það. Til að fá úr því skorið var könnun meðal leikskólastjóra á
Eyjarfjarðarsvæðinu framkvæmd.
Sú spurning sem brann helst á vörum höfunda var af hverju leikskólakennarar
tilkynna svo sjaldan um grun á kynferðislegu ofbeldi eða öðru ofbeldi eins og skýrsla
Barnaverndarstofu gefur til kynna.149 Tölur hennar vöktu áhuga höfunda á að kanna hver
ástæða þess væri. Sérstaklega vegna þess að á Akureyri eru 92% barna á aldrinum 1-5 ára
í vistun hjá sveitarfélaginu og eru þau í leikskóla að meðaltali 7,5 tíma á dag.150 Tíðni
kynferðislegs ofbeldis á börnum er það há samkvæmt rannsóknum að óhjákvæmilega eru
þessi börn í leikskólum en einhverra hluta vegna fer það fram hjá starfsfólki leikskóla.
Eru ástæðurnar þær að menntunin undirbýr þá ekki nægilega vel? Þó að
menntunarhlutfall leikskólakennara á Eyjafjarðarsvæðinu sé með því hæsta sem finnst á
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landinu eða um 80%.151 Þekkja þeir ekki ferlið eða hræðast þeir afleiðingarnar? Hefur
leikskólinn sem stofnun ekki áætlun um þessi mál? Síðast en ekki síst velta höfundar því
fyrir sér hver helsta forvörnin sé gegn kynferðislegu ofbeldi. Ákveðið var að leggja
þessar spurningar fyrir leikskólastjóra vegna þess að þeir ættu að hafa yfirsýn yfir stöðu
mála innan þess leikskóla sem þeir stjórna.
Höfundar vildu einnig komast að því hvort skortur á kennslu um efnið hefði
einhver áhrif á það hve lítið leikskólakennarar tilkynna til barnaverndarnefnda þrátt fyrir
lagalega skyldu þar um. Hve mikla endurmenntun starfsmenn hafa fengið um
málaflokkinn Auk þess langaði höfunda að komast að því hvaða forvarnir leikskólastjórar
teldu vera besta til að koma í veg fyrir kynferðislegt ofbeldi gegn börnum.

151

Skóladeild Akureyrar. 2008
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6 Aðferð
6.1 Þátttakendur og spurningalisti
Markhópur könnunarinnar voru leikskólastjórar allra sveitarfélaga í Eyjafirði utan
Fjallabyggðar. Sveitarfélögin eru sex og var ósk um leyfi að leggja könnunina fyrir send
ábyrgðaraðilum hvers sveitafélags eða ábyrgðaraðilla leikskólanna sjálfra ef um
einkarekna leikskóla var að ræða. Leyfi bárust frá öllum sveitarfélögunum og tveim
einkareknum leikskólum. Alls átján leikskólum á þessu svæði og var könnunin send til
þeirra. Gild svör bárust frá sautján þeirra eða 94% svarhlutfall.
Viðurkennd skilgreining á hvað felst í kynferðislegu ofbeldi fylgdi spurningalista.
Spurningalistinn sjálfur innihélt níu spurningar samanber fylgiskjal nr. tvö. Fyrstu þrjár
spurningarnar greina menntun og starfsreynslu svarenda. Næstu fimm spurningar gefa
upplýsingar um hvort leikskólastjórar hefðu orðið varir við kynferðislegt ofbeldi og
hvernig tekið var á því.Svarmöguleikarnir voru oftast þrír já, nei og veit ekki. Síðasta
spurningin var opin þar sem svarendum var gefinn kostur á að tjá sig um hvað þeir töldu
vera bestu forvörnina gegn kynferðislegu ofbeldi. Lagt var upp með að hafa
spurningarnar skýrar til að fyrirbyggja misskilning, hver spurning var stutt og fól í sér
aðeins eitt atriði.

6.2 Framkvæmd
Fyrst var tilkynning um könnunina send til Persónuverndar. Áður en höfundar sendu
spurningarlistana til allra leikskólastjóra á þessu svæði var sótt um rannsóknaleyfi frá
viðkomandi sveitafélögum og hjá einkareknum leikskólum. Könnuninni fylgdu ítarlegar
upplýsingar um tilgang hennar, höfunda og leiðsagnarkennara þeirra. Kostur var gefin á
að hafa samband við fyrrnefnda ef einhverjar spurningar vöknuðu. Höfundar sendu
spurningarlistana með landpóstinum í formi bréfa. Sendingin innihélt frímerkt umslag
sem svarendur settu úrlausnina í og endursendu. Höfundar merktu umslög
spurningalistanna þannig að hægt væri að fylgjast með því hvaðan svör bárust uppá
ítrekun síðar meir. Þeir sem ekki höfðu svarað að viku liðinni fengu senda ítrekun með
tölvupósti.
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6.3 Framkvæmd
Úrvinnsla gagna fór fram í forritinu Windows Exel þar sem tölulegar upplýsingar voru
settar upp í töflur og forritið látið reikna út prósentur og setja upplýsingarnar í graf.
Aðeins voru svör við lokuðum spurningum settar upp í gröf en aðrar upplýsingar, sem
fram komu úr könnuninni, voru settar fram í óbundnu máli.

6.4 Niðurstöður
6.4.1 Starfsreynsla í leikskóla
Fyrstu spurningarnar sem lagðar
voru fyrir í könnuninni voru um
starfsreynslu og menntun.
Kom í ljós að 15 leikskólastjórar
höfðu talsvert mikla starfsreynslu
eða 11 ár eða lengur. Tafla 1. sýnir
að einungis hafa tveir minni
starfsreynslu en tíu ár.

6.4.2 Starfsreynsla sem leikskólastjóri
Þegar kom að starfsreynslu sem
leikskólastjóri, höfðu flestir starfað í
11–15 ár eða sex þeirra. Aðeins
höfðu
tveir
starfað
sem
leikskólastjórar í 16 ár eða lengur
eins og sjá má í töflu 2.
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6.4.3 Menntun
Mismunandi var hvaðan svarendur
höfðu lokið leikskólakennaraprófi.
Langflestir

höfðu

útskrifast

frá

Fósturskóla Íslands eða 12 svarendur.
Næst flestir höfðu lokið prófi við
Háskólann á Akureyri eða þrír en
tveir svarenda luku menntun frá
öðrum skólum.

6.4.4 Kynferðislegt ofbeldi
Spurt var hvort svarendur hefðu, í
starfi sínu sem leikskólastjóri, orðið
varir við mál þar sem grunur lék á
kynferðislegu ofbeldi gegn barni.
Svörin voru nokkuð jöfn eins og sjá
má í töflu 4. Níu leikskólastjórar
höfðu orðið varir við kynferðislegt
ofbeldi í starfi sínu en átta töldu sig
ekki hafa orðið varir við slíkt.

6.4.5 Tilkynningaskylda
Leikskólastjórar sem höfðu orðið
varir

við

leikskólum
tilfellum

kynferðisofbeldismál
höfðu
samband

í

í

langflestum
við

barna-

verndarnefndir eða sjö þeirra. Hinir
tveir sögðu ástæðu þess að ekki hafi
verið tilkynnt þá að annað hvort væri
búið að tilkynna um málið til
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barnaverndarnefnda eða að leitað hefði verið ráða hjá fjölskyldudeild. Þar hefði verið
ákveðið að tilkynna ekki vegna þess að grunurinn var óljós og spurning var um skapgerð
barnsins.

6.4.6 Viðbragðsáætlun
Spurt var hvort að leikskólinn hefði
sérstaka viðbragðsáætlun ef grunur
um kynferðislegt ofbeldi vaknaði.
Einnig hvort leikskólastjórar teldu
mikilvægt að slík áætlun væri til. Í
ljós kom að flestir hefðu slíka
viðbragðsáætlun eða 12 svarenda.
Þeir leikskólar sem ekki höfðu slíka
áætlun töldu mikilvægt eða mjög
mikilvægt að slík áætlun væri til.

6.4.7 Endurmenntun starfsmanna
Spurt var hvort starfsmenn hefðu
fengið

einhverja

fræðslu

um

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum á
síðastliðnum

fimm

árum.

Langflestir eða 15 svarendur höfðu
fengið fræðslu um málaflokkinn.
Skiptist sú fræðsla milli þeirra
stofnanna sem tilgreindar voru í
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könnuninni og annarra eins og til
dæmis frá Ólöfu Ástu Farensveit
forstöðumans

Barnahúss,

barnaverndarnefnda

og

Arnrúnar

fulltrúa
fyrirlestur

Magnúsdóttur

leikskólakennara á Akureyri sem
hefur látið sig málið varða.

6.4.8 Hversu vel undirbúnir eru leikskólastjórar?
Spurt var hvort leikskólastjórar teldu
sig vera nægilega vel undirbúna ef
grunur um kynferðisofbeldi kæmi
upp í leikskólanum. Meirihlutinn
taldi sig vera undirbúinn eða 14
svarenda. Flestir þeirra sem töldu sig
undirbúna sögðu sig vera vel eða
sæmilega undirbúna til að takast á
við málin. Tveir gátu ekki dæmt um
stöðu sína en sögðust vera hvorki vel
né illa undirbúnir undir að takast á
við kynferðisbrotamál.
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6.4.9 Undirbúningur starfsfólks
Leikskólastjórar

voru

hvort þeir teldu að

spurðir
starfsfólk

þeirra væri undirbúið til að
takast

á

við

kynferðisofbeldismál. Af þeim
sem svöruðu spurningunni töldu
níu þeirra að starfsfólk sitt væri
tilbúin til að takast á við
kynferðisofbeldismál

innan

leikskólans. Vakti það athygli að
sex leikskólastjórar voru ekki vissir um hvort starfsmenn þeirra væru undirbúnir undir að
takast á við kynferðisofbeldismál. Þeir leikskólastjórar sem töldu starfsmenn sína
undirbúna sögðu þá í 66% tilvika vera vel undirbúna en í 33% tilvika töldu þeir
starfsmenn sína vera sæmilega undirbúna. Þeir leikskólastjórar sem töldu starfsmenn sína
ekki vera undirbúna til að takast á við kynferðisofbeldismál sögðu að ýmsar ástæður
lægju að baki, til dæmis að starfsmenn ættu erfitt með að hugsa ferlið til enda og að þeir
væru í of mikilli persónulegri návist við foreldra barna. Starfsmenn efist um hvernig eigi
að bregðast við, hvort þeir séu að gera rétt og að þeir séu hræddir við að gera mistök.
Óöryggi var nefnt og einn leikskólastjórinn sagðist ekki geta dæmt um getu starfsfólks til
að takast á við svona mál þar sem það hafði aldrei komið upp í þeirra leikskóla.

6.5 Forvarnir
Leikskólastjórar voru spurðir hverja þeir töldu vera árangursríkustu forvörnina gegn
kynferðislegu

ofbeldi

og hvað

þeir

töldu

leikskólakennara

geta

gert.

Allir

leikskólastjórarnir svöruðu þessari spurningu, þannig bárust 17 svör.
Almennt voru leikskólastjórar sammála um að fræðsla til barna og foreldra væri
helsta forvörnin ásamt opinni umræðu, innan leikskólans sem og utan, um
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kynferðisofbeldismál eða 16 þeirra. Þeir töldu að mikilvægt væri að efla tilfinningaþroska
og sjálfsmynd barna, kenna þeim að þekkja muninn á réttri og rangri snertingu ásamt því
að þekkja líkama sinn og hver mörk hans eru. Leikskólastjórar töldu mikilvægt að
starfsmenn þeirra væru með góða þekkingu á þessum málum og væru vakandi fyrir
breytingum á hegðun barna sem gæti verið orsök kynferðislegs ofbeldis. Leikskólastjórar
töldu mikilvægt að starfmenn mynduðu gott samband við börnin svo þau finndu að þau
gætu treyst þeim og deilt með þeim vandamálum sínum. Kom fram að þeir töldu
mikilvægt að bækur sem fjölluðu um efnið væru lesnar og umræður um þær væru jafn
mikilvægar. Leikskólastjórar fengu tækifæri á að koma á framfæri öðrum atriðum og af
þeim sem svöruðu og kom fram að foreldrar og aðrir mættu ekki vera feimnir við að tala
um þessi mál við börnin. Einn svarenda benti á að enginn veit viðbrögð sín fyrr en á
reynir þrátt fyrir námskeið, fyrirlestra og áætlanir á blaði þó að þær séu góðar. Annar
minnti á mikilvægi þess að umfjöllun um kynferðislegt ofbeldi væri inn í námi kennara.
Enn annar sagði að opna þyrfti meira á samskipti milli leikskóla og barnaverndar því að
um leið og leikskólinn tilkynnir fær hann ekkert að vita um framvindu málsins eða hvort
grunurinn hafi verið staðfestur. Annars óskuðu leikskólastjórar höfundum góðs gengis og
lýstu ánægju sinni með umfjöllunarefnið og ítrekuðu hve þörf umræðan er.
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Umræður
Markmiðið með þessu verki er að kanna stöðu og þekkingu á kynferðislegu ofbeldi. Það
má ljóst þykja að kynferðislegt ofbeldi er staðreynd og viðgengst bæði hérlendis og
erlendis. Víða var upplýsinga aflað til að vinna fræðilega hluta ritgerðarinnar, þær
upplýsingar sýndu svo ekki verður um villst að mikið er fjallað um kynferðislegt ofbeldi
út um heim allan og mörgum hliðum á umræðuefninu flett upp. Ofbeldi á sér margar
hliðar en afleiðingar þess eru alltaf slæmar og skemmandi. Kynferðislegt ofbeldi er
óumdeilanlega ein af skelfilegustu birtingarmyndum ofbeldis og ræðst gegn sálarlífi og
þroska þeirra sem fyrir því verða. Einkennin eru oft á tíðum óljós og getur verið
vandkvæðum bundið að bera kennsl á þau. Ástæður þess eru margar en aðallega er það
vegna þess að hegðunarbreytingar vegna kynferðislegs ofbeldis geta verið vísbendingar
um svo margt annað. Þetta getur verið ástæða þess að fólk veigri sér við að tjá grun sinn
opinberlega heldur ber hann í hljóði vegna ótta um viðbrögð annarra.
Til að gera okkur grein fyrir stöðu mála á okkar svæði, var fyrrnefnd könnun send
til leikskólastjóra á Eyjafjarðarsvæðinu. Þær spurningar sem leitað var svara við staðfestu
grun okkur um að enn væri kynferðislegt ofbeldi dulið og órætt innan margra leikskóla.
Margt kom okkur á óvart meðan annað var svipað og við höfðum gert ráð fyrir. Vakti
athygli hversu vel undirbúnir leikskólastjórar töldu sig vera og hversu mikla fræðslu þeir
og leikskólakennarar höfðu fengið innan leikskólans. Samt sem áður virtist sem öll
fræðslan skilaði sér ekki nógu vel innan leikskólans því að leikskólastjórar töldu
starfsmenn sína í sumum tilvikum ekki nægilega undirbúna fyrir svo viðkvæm málefni.
Við töldum að lág tilkynningatíðni til barnaverndar gæti stafaði af vanþekkingu á
einkennum og hræðslu við afleiðingarnar. Í könnuninni staðfestu leikskólastjórar þennan
grun okkar. Einnig studdi Áskell Örn Kárason formaður Barnaverndarnefndar
Eyjarfjarðar þetta en sagði jafnframt að ekki sé vitað hvers vegna leikskólakennarar
tilkynni svo sjaldan en að ýmsar tilgátur hafi komið fram. Nefnir hann þar að náið
samstarf leikskólakennara við foreldra valdi því að leikskólakennarar eigi erfiðara með að
tilkynna grun um ofbeldi, því leikskólakennarar upplifi að þeir séu að spilla samstarfi.
Auk þess segir Áskell að leikskólakennarar hafi ekki trú á því að tilkynning til
barnaverndar hjálpi barninu og vilji frekar reyna að leysa málin sjálfir. Þeir þekki ekki
nægilega til starfa barnaverndarnefnda og óljóst ferli málsins eftir að þeir tilkynna gerir
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þá óörugga.152 Í ljósi þessara niðurstaðna finnst okkur að leikskólakennarar þurfi að geta
fylgst með ferlinu þar sem hægt er að ímynda sér að erfitt sé að færa
barnaverndarnefndum upplýsingar um ákveðið barn en fá svo ekkert að vita um
framvindu málsins og á hvaða stigi það sé þó að barnið sé ennþá í umsjá leikskólans.
Með þessu erum við þó á engan hátt að segja að þessar ástæður nægi til að við tilkynnum
ekki um grun um ofbeldi því barnið á að okkar mati ávallt að fá að njóta vafans. Þó væri
hægt að gera leikskólakennurum þetta auðveldara með því að leyfa þeim að fylgjast með
ferlinu.
Við teljum eins og leikskólastjórar að mikilvægasta forvörnin sé fræðsla til barna
og foreldra en við veltum því fyrir okkur hversu langt umræður um kynferðislegt ofbeldi
ná. Komast þær einhvern tímann út fyrir kaffistofur starfsmanna því samkvæmt okkar
starfsreynslu í leikskólum þá ber ekki mikið á fræðslu né opinni umræðu um
málaflokkinn. Bókin Þetta eru mínir einkastaðir ætti að vera skyldulesning í leikskólum
sem og á hverju heimili en þó er hún ekki nægileg forvörn ein og sér heldur þarf
umræðan að vera ígrunduð og í samræmi við þroska og skilning barnanna.
Athygli vakti að sjö af þeim 17 leikskólastjórum sem tóku þátt í könnuninni og
höfðu lengri starfsreynslu en 11 ár töldu sig ekki hafa orðið varir við kynferðislegt
ofbeldi í starfi sínu. Þetta teljum við vera á skjön við þær upplýsingar sem við höfum
undir höndum, vegna þess að rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur leiddi í ljós að fimmta hver
stúlka og tíundi hver drengur eru fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis hér á landi því hlýtur
hluti þessara barna að vera í leikskólum landsins. Að þessu sögðu má velta því fyrir sér
hvort að eldri leikskólakennarar og stjórnendur leikskóla séu enn feimnir við að ræða um
kynferðisleg málefni í leikskólanum og það uppeldi sem þeir hlutu í æsku sé ástæða þess
að þeim finnist óþægilegt að ræða þessi mál á opinskáan hátt. Þessar upplýsingar styðja
þá tilgátu okkar og annarra að leikskólakennarar séu annað hvort hræddir við
afleiðingarnar, beri ekki kennsl á einkennin eða umræðuefnið sé of viðkvæmt. Það er
skylda þeirra sem annast um börn að vernda þau og því fylgir að taka erfiðar ákvarðanir
og spyrja erfiðra spurninga ef grunur leikur á að barn sé í hættu, burt séð frá viðbrögðum
foreldra og annarra.

152

Áskell Örn Kárason. 2008
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Rúmlega helmingur svarenda könnunarinnar hafði orðið var við kynferðislegt
ofbeldi og sinntu tilkynningarskyldu sinni í lang flestum tilfellum.
Við veltum því fyrir okkur hvort tengsl séu á milli menntunarhlutfalls starfsfólks
leikskóla og tilkynninga til barnaverndarnefnda. Eru tilkynningar fleiri frá stöðum þar
sem menntunarhlutfall er hærra? Eða eru tölur Barnaverndarstofu rangar? Við spyrjum
þessara spurninga því könnunin okkar sýndi að 77% svarenda tilkynntu til
barnaverndarnefnda og er það mun hærra hlutfall en tölur Barnaverndarstofu sýna. Taka
skal þó fram að við höfum engar upplýsingar um tímasetningu tilkynninganna. Hér á
Eyjarfjarðarsvæðinu er menntunarhlutfall mjög hátt eða um 80%,153 vekur það upp
spurningar um hvort það sé ástæða þess að tilkynningarnar séu þetta margar hér. Þeir
leikskólastjórar sem ekki tilkynntu beint til barnaverndarnefnda sögðust hafa ráðfært sig
við aðila utan leikskólans eins og skóladeildir, fræðsluskrifstofur eða aðra
sérfræðiþjónustu, en þessir aðilar eru með næsthæst hlutfall tilkynninga fyrir utan
lögreglu til barnaverndarnefnda.154 Má ætla að einhverjar tilkynningar berist
barnaverndarnefndum í gegnum þessa aðila og því ekki skráðar frá leikskólum í bókum
Barnaverndarstofu.
Þar sem margir leikskólakennarar höfðu fengið fræðslu um kynferðislegt ofbeldi,
eða um 88% þá spyrjum við okkur hvort að það sé ekki einn þáttur í því að leikskólar á
Akureyri virðast frekar vera vakandi fyrir kynferðislegu ofbeldi en aðrir. Teljum við að
umræða um málaflokkinn skipti höfuðmáli þegar verja á börn fyrir kynferðislegu ofbeldi.
Í ljósi þessa er fræðsla um kynferðislegt ofbeldi nauðsynleg í menntun leikskólakennara
og vægi þessa málaflokks ætti að vera meiri eins og rannsókn Barnaheilla sýndi fram á.155
Menntun starfstétta sem vinna með börnum er því miður ekki eins góð og höfundar töldu
og betur má ef duga skal ef árangri á að ná í þessum efnum. Það er ekki nóg að lögreglan
sé menntuð til að takast á kynferðislegt ofbeldi þegar það hefur átt sér stað heldur verður
að mennta allar þær stéttir sem vinna með börnum þannig að þær séu tilbúnar til að vinna
að forvarnarstarfi og byrgja þannig brunnin áður en barnið er dottið ofaní. Áhuginn
virðist vera fyrir hendi en gjörðirnar fylgja ekki góðum ásetningi.

153

Skóladeild Akureyrarbæjar. 2008
Barnaverndarstofa. 2008:9
155
Barnaheill. 2008
154
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Staðreyndin er sú að leikskólakennarar hafa aðstæður til að tilkynna grun um
kynferðisofbeldismál til barnaverndarnefnda og er þeim og öðrum það skylt samkvæmt
lögum. Margir hverjir kjósa þó að hunsa merkin, meðvitað eða ómeðvitað, vegna þess
hve viðkvæmt málið er og hræðslu við að hafa rangt fyrir sér.
Hlutverk barnaverndaryfirvalda er að standa vaktina og veita börnum þá aðstoð
sem þau þurfa á að halda þegar upp kemst um kynferðislegt ofbeldi eða annað ofbeldi.
Það er þó því háð að upp komist um verknaðinn og þar verða leikskólakennarar að standa
sig betur svo að börn í umsjá þeirra fái þá vernd sem þau eiga rétt á.
Þegar könnunin var samin töldum við hana svara þeim spurningum sem brunnu
helst á vörum okkar. Þegar svörin bárust okkur svo vöknuðu enn fleiri spurningar sem við
hefðum vilja fá svör við og væri það nóg í aðra rannsókn. Sem dæmi um spurningar má
nefna, hve mörg kynferðisofbeldismál hefðu komið inn á borð leikskólastjóra, hvort þeir
þekktu einkennin og hvort þeir teldu starfsfólk sitt þekkja þau. Einnig hefði verið
áhugavert að spyrja hvort einhver kynfræðsla hefði verið í leikskólunum og hvert viðhorf
leikskólastjóranna væri til þess. Við gerum okkur grein fyrir að könnun okkar er ekki
bein sönnun þess að kynferðislegt ofbeldi sé vangreint vandamál í leikskólanum en þó
viljum við meina að hún gefi nokkrar vísbendingar þar um. Það var kannski til of mikils
mælst að leikskólastjórar dæmdu um viðhorf starfsfólks síns en var þessi spurning ekki
einmitt til þess að þeir veltu stöðu og viðhorfum þeirra fyrir sér? Menntun
leikskólastjóranna var á mjög breiðum grunni og teljum við ekki að slök menntun sé
ástæðan þess að kynferðisofbeldismál fari fram hjá starfsfólki leikskóla í ljósi þess hve
endurmenntun á þessu sviði var mikil.
Niðurstaða okkar er sú að leikskólakennarar á Eyjafjarðarsvæðinu hafi allar
aðstæður til að vera vakandi fyrir kynferðislegu ofbeldi, miðað við þær upplýsingar sem
við fengum. Umræðan um kynferðislegt ofbeldi verður að vera virk og opin í öllu
samfélaginu. Vandamálið er til staðar og fyrsta skrefið í að uppræta það er að viðurkenna
staðreyndir.
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7 Lokaorð
Titill verkefnisins kom snemma uppí hugann vegna þess hve hugtakið kynferðislegt
ofbeldi er viðkvæmt málefni og hve mikilvægt það er að opna umræðuna. Við teljum að
samsæri þagnarinnar og feimni við umræðuna hafi gert gerendum of auðvelt fyrir og að
opin umræða sé lykillinn að forvarnarstarfi gegn kynferðislegu ofbeldi.
Vinnan við þetta verkefni var mjög áhugaverð en þó er ekki hægt að neita því að
hún var jafnframt erfið þar sem umræðuefnið vekur óhjákvæmilega miklar tilfinningar
eins og reiði og vanmátt. Við teljum að þessi vinna eigi eftir að nýtast okkur ævilangt
enda var ástæða þess að við völdum þetta viðfangsefni sú að okkur fannst við ekki
nægilega upplýstar um vandann, umfang hans og afleiðingar þrátt fyrir þriggja ára
háskólanám. Við vonum að góður ásetningur Háskólans á Akureyri til að gera betur í
þessum málum skili sér til nema framtíðarinnar og haldi þar með umræðunni um
kynferðislegt ofbeldi á lofti um ókomna tíð.
Það okkar skoðun að mikilvægt er að almenningur viðurkenni að kynferðislegt
ofbeldi sé sálarmorð og sá sem fyrir því verður eigi sér í enga viðreisnar von nema með
mikilli hjálp alla ævi og almennri viðurkenningu á vandamálinu. Fyrir fórnarlömb
kynferðislegs ofbeldis er það í raun lífsspursmál að við tökumst á við vandann saman sem
samfélag og komum öll út úr þögninni.
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Fylgiskjal nr 1
Könnun meðal leikskólastjóra á Eyjafjarðarsvæðinu
Kynferðislegt áreiti/ofbeldi á börnum
Ágæti leikskólastjóri
Við undirritaðar erum nemendur á þriðja ári í leikskólafræði við Háskólann á Akureyri.
Hluti af námi okkar er að skrifa B.Ed. ritgerð. Við ætlum að skrifa fræðilega ritgerð um
kynferðislegt áreiti/ofbeldi gegn börnum, að auki viljum við kanna sýn leikskólastjóra á
málefnið og stöðu mála í leikskólum á Eyjafjarðarsvæðinu. Val okkar á verkefni er meðal
annars til komið vegna aukinnar þjóðfélagsumræðu og þeirrar staðreyndar að málefnið er
nánast ósýnilegt í kennsluskrám háskóla.

Ástæður könnunarinnar
Við viljum auka þekkingu okkar á kynferðislegu áreiti /ofbeldi gegn börnum, hvernig
vandinn er greindur og hvernig koma má við forvörnum. Við veltum því einnig fyrir
okkur hvers vegna leikskólakennarar eru svo sjaldan tilgreindir í hópi þeirra starfstétta
sem tilkynna til barnaverndaryfirvalda, ekki síst sökum þess að nú á tímum sækja flest
börn leikskóla á Íslandi. Við gerum okkur grein fyrir að málefnið er afar viðkvæmt og
vandmeðfarið en skoðanir í þjóðfélaginu eru að breytast og umræðan að verða opnari.
Mikilvægi uppeldis og menntunar ungra barna á leikskólum er óumdeilt. Við viljum því
kanna hvort leikskólastjórar telja sig í stakk búna að greina merki um kynferðislegt
áreiti/ofbeldi gegn börnum og hvaða viðbrögð eru viðhöfð ásamt viðhorfum
leikskólastjóra til þessara mála.
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Upplýsingar um könnunina
Könnunin verður send til allra leikskólastjóra á Eyjafjarðarsvæðinu sem eru samtals 18.
Könnunin inniheldur spurningalista, sem tekur um það bil 15 mínútur að ljúka, með
samtals 9 spurningum, 8 krossaspurningum og 1 spurning þar sem skrá þarf svarið.
Þátttakendum er heimilt að sleppa einstökum spurningum eða hætta þátttöku hvenær sem
er, en til að niðurstöður verði sem áreiðanlegastar er mikilvægt að svarhlutfall verði sem
best. Ekki verður hægt að rekja svör til einstakra svarenda, svörin fara ómerkt í pott um
leið og þau berast. Til að fylgjast með hvaðan svör berast og geta sent ítrekun ef með
þarf í einhverju tilviki þá merkjum við frímerktu umslögin sem fylgja með þessu bréfi.
Tilkynning hefur verið send persónuvernd og rannsóknarleyfi fengin hjá viðkomandi
yfirvöldum.
Við yrðum afar þakklátar ef þú sæir þér fært að verða við beiðni okkar því þitt framlag er
mikilvægt. Við vonum að þú hafir ekki á móti því að við fylgjum þessu bréfi eftir með
tölvu pósti síðar í vikunni.
Ef einhverjar spurningar vakna hvetjum við þig að hafa samband við einhverja okkar sem
skrifum undir þetta bréf eða leiðsagnarkennarann okkar Sigrúnu Sveinbjörnsdóttur
sálfræðing.
Með fyrirfram þökk og von um jákvæð viðbrögð.
Berglind Hlín Baldursdóttir ha050148@unak.is /s: 849-7307
Eva Dögg Jónsdóttir ha040287@unak.is /s: 897-0220
Hafdís Ólafsdóttir ha050236@unak.is /s: 865-9129
Sigrún Sveinbjörnsdóttir sigrunsv@unak.is /s: 869-9063
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Fylgiskjal nr 2
Könnunin
Menntun og starfsreynsla
1)
Hversu lengi hefur þú starfað í leikskóla?
1-5ár ____

6-10 ár ____

11-15 ár ____

16-20 ár ____ 20 ár eða lengur ____

2)
Hversu lengi hefur þú starfað sem leikskólastjóri?
1-5 ár ____

6-10 ár ____

11-15 ár ____

16-20 ár ____ 20 ár eða lengur____

3)
Hvaðan laukst þú leikskólakennaraprófi?
Háskólanum á Akureyri ____

Kennaraháskóla Íslands ____

Fósturskóla Íslands ____

Annað__________________________________________________________________

Kynferðislegt ofbeldi
Skilgreining á hugtaki er mikilvæg þegar könnun sem þessi er gerð til að auka líkur á því
að svarendur hafi sambærilegan skilning á hugtakinu þegar þeir svara spurningunum.
Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2005) skrifaði bókina Risk Factors for Repeated Child
Maltreatment in Iceland. Í bók sinni vísar hún til skilgreiningar Ciccetti og Lynch (1995)
á kynferðislegu áreiti/ofbeldi og verður notast við þá skilgreiningu hér.
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Kynferðislegt áreiti/ofbeldi er hvers konar kynferðisleg nálgun fullorðins einstaklings
að barni eða unglingi undir lögaldri í þeim tilgangi að fullnægja kynferðislegum
þörfum þess fullorðna.
4)
Hefur þú í starfi þínu sem leikskólastjóri orðið vör/var við mál þar sem grunur lék á
kynferðislegu áreiti/ofbeldi gegn barni?
Já ____

Nei ____

Ef já, tilkynntir þú það til barnaverndarnefndar?
Já ____

Nei ____

Ef nei, til hvaða ráða var þá gripið?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________
Af hverju var ákveðið að fara þá leið?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________
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5)
Ef grunur leikur á um að barn (í þínum leikskóla) hafi orðið fyrir kynferðislegu
áreiti/ofbeldi, er þá til sérstök áætlun sem fylgt er eftir?
Já ____

Nei ____

Ef nei, hve mikilvægt telur þú að slík áætlun sé til?
Mjög mikilvægt ____ Mikilvægt ____ Ekki mikilvægt ____ Ekki viss ____
6)
Hafa starfsmenn í leikskóla þínum fengið fræðslu um kynferðislegt áreiti/ofbeldi gegn
börnum á síðustu 5 árum?
Já ____

Nei ____

Ef já, þá á vegum hvers ?
Barnaverndarstofu ____ Félags leikskólakennara ____ Skóladeildar ____
Annað
_____________________________________________________________________
7)
Ef grunur leikur á að barn í þínum leikskóla hafi orðið fyrir kynferðislegu áreiti/ofbeldi,
telur þú þig undirbúna/undirbúinn til þess að takast á við það?
Já ____

Nei ____

Ekki viss ____

Ef já, þá hvernig telur þú þig vera undirbúna/undirbúinn?
Mjög vel ____ Vel ____ Sæmilega ____ Illa ____ Hvorki vel né illa ____
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8)
Ef grunur leikur á að barn í þínum leikskóla hafi orðið fyrir kynferðislegu áreiti/ofbeldi
telur þú starfsfólk þitt undirbúið til þess að takast á við það?
Já ____

Nei ____

Ekki viss ____

Ef já, hversu vel?
Mjög vel ____ Vel ____ Sæmilega ____ Illa ____ Hvorki vel né illa ____
Ef nei hver er þá ástæðan að þínu mati
_______________________________________________________________________
9)
Hverja telur þú vera árangursríkustu forvörnina gegn kynferðislegu ofbeldi og hvað geta
leikskólakennarar gert?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
Annað sem þú vilt koma á framfæri:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Með kærri þökk fyrir þátttökuna!
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Fylgiskjal nr 3
Akureyri, 5. Febrúar 2008

Skóladeild Akureyrarbæjar
Við undirritaðar erum að vinna að lokaritgerð á leikskólabraut kennaradeildar við
Háskólann á Akureyri. Með þessu bréfi óskum við eftir að fá leyfi skóladeildar til að gera
könnun í leikskólum á Akureyri. Könnunin er í formi spurningarlista sem lagður er fyrir
leikskólastjóra.
Ritgerð okkar fjallar um:
Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum,einkenni og hvað er til ráða. Hver er
tilkynningarskylda leikskóla og mögulegar ástæður þess að fáar tilkynningar berast frá
þeim til barnaverndarnefnda.
Ef leyfið er samþykkt, óskum við eftir því að fá undirritað samþykki skóladeildar fyrir
þessari könnun.
___________________________
Staður og dagsetning
___________________________
Undirritun
Virðingarfyllst,
______________________________
Berglind Hlín Baldursdóttir
_____________________________
Eva Dögg Jónsdóttir
_____________________________
Hafdís Ólafsdóttir
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