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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ritgerðin 

fjallar um barnavernd á Íslandi með áherslu á fjölmenningu og starf félagasráðgjafa með 

börnum af erlendum uppruna og fjölskyldum þeirra. Hugtakið fjölmenning er tillölulega 

nýtt á Íslandi og er tilkomið í kjölfar fjölgunar innflytjendenda hér á landi. Börnum af 

erlendum uppruna hefur einnig farið ört fjölgandi og því er vert að kanna áherslur í 

barnavernd og störf félagsráðgjafa þar með innflytjendafjölskyldum. Markmið 

ritgerðarinnar var að varpa ljósi á starf barnaverndar á Íslandi og skoða hana út frá 

fjölmenningarlegu sjónarhorni. Leitast var eftir því að svara þeim spurningum hvernig 

barnavernd starfar með fjölskyldum af erlendum uppruna og hver nálgun félagsráðgjafa 

er í barnaverndarvinnu með þeim fjölskyldum. Til þess að afla þeirra upplýsinga voru 

tekin upplýsingaviðtöl við félagsráðgjafa sem starfa á sviði barnaverndar, einnig var 

stuðst við rannsóknir, fræðigreinar, skýrslur og vefsíður.  

Niðurstöður benda til þess að stefnumótun í málefnum innflytjenda í barnavernd 

á Íslandi er ábótavant og skortur er á fræðslu til fagfólks. Einnig kom í ljós að starf 

félagsráðgjafa í barnaverndarvinnu með fjölskyldum af erlendum uppruna er unnið á 

sama hátt og önnur mál en þeir standa þó frammi fyrir fleiri áskorunum í málum 

innflytjendafjölskyldna og ber þeim að hafa menningarnæmni að leiðarljósi ásamt 

heildarsýn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Í henni er 

fjallað um barnavernd á Íslandi með áherslu á fjölmenningu og nálgun félagsráðgjafa í 

starfi sínu með innflytjendum. 

 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar Guðbjörgu Ottósdóttur fyrir leiðsögn og gott 

samstarf við gerð ritgerðarinnar. Einnig viljum við þakka þeim fagaðilum sem við tókum 

upplýsingaviðtöl við, kærlega fyrir að gefa okkur tíma sinn. Sædís Kristjánsdóttir fær 

þakkir fyrir góðan og gagnrýnan yfirlestur á ritgerðinni. Að lokum viljum við þakka 

fjölskyldum okkar og vinum fyrir allan þann stuðning sem þau hafa veitt okkur. 
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1 Inngangur 

Grunngildi íslensks samfélags eru lýðræði, mannréttindi, samábyrgð og 

einstaklingsfrelsi. Þessi gildi er góður leiðarvísir fyrir þegna þjóðfélagsins og ekki síst fyrir 

stefnu stjórnvalda er varðar aðlögun innflytjenda að samfélaginu. Í íslensku samfélagi er 

lögð áhersla á að einstaklingar hafi rétt á að eiga ólík sjónarmið og að koma þeim á 

framfæri. Virðing þarf að vera fyrir öllum þjóðfélagshópum og jafnrétti sem og 

einstaklingsfrelsi skal ávallt vera í fyrirrúmi (Velferðarráðuneytið, 2007).  

Í gegnum tíðina hefur oft verið litið á börn sem ósjálfstæðar eignir foreldra sinna. 

Þau eru manneskjur sem hafa enga rödd fyrr en þau eru orðin fullorðin. Í dag hefur 

þetta breyst og ber að líta á börn sem manneskjur með skoðanir sem vert er að hlusta á. 

Börn eiga jafn mikinn tilverurétt og fullorðnir og eru mikilvæg í ákvarðanatökum sem 

þau varða burt séð frá getu þeirra, kyni eða uppruna. Börn eru virkir þátttakendur í 

samfélögum og hafa réttindi og skyldur bæði utan og innan veggja heimilisins. Þessar 

skyldur geta verið tengdar skóla þeirra, tómstundum og menningu (International Save 

the Children Alliance, 2000).  

Barnaverndarlög voru fyrst samþykkt á Íslandi árið 1932 og í kjölfar þeirra tók 

hugtakið barnavernd fótfestu hér á landi. Megináhersla barnaverndarlaga eru réttindi 

barna í garð hins opinbera þegar foreldrar gegna ekki uppeldishlutverki sínu. 

Barnaverndarstarf leitast við að hafa ætíð hag barsnins að leiðarljósi (Jónína 

Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004). Barnaverndarlög nr. 

80/2002 ná yfir öll börn sem eru á yfirráðasvæði íslenska ríkisins óháð því hvort þau séu 

búsett hér á landi eða eru hér sem ferðamenn. 

Innflytjendum og börnum þeirra hafa fjölgað töluvert seinustu ár, þar með talin 

börn af annarri kynslóð innflytjenda. Samkvæmt Páli Ólafssyni (munnleg heimild, 14. 

febrúar 2014) starfandi sviðstjóra ráðgjafar og fræðslusviðs hjá Barnaverndarstofu fer 

barnaverndarmálum barna af erlendum uppruna ört vaxandi samhliða þeirri fjölgun 

innflytjenda sem átt hefur sér stað hér á landi. Páll tilgreinir að vinnuaðferðir í slíkum 

málum séu að miklu leyti þær sömu og með öðrum börnum en þó séu málin oft snúnari 

vegna tungumálaörðugleika og þeim menningarlega mun sem aðskilur þau frá íslensku 

samfélagi. Þrátt fyrir þær staðreyndir að málum barna af erlendum uppruna fari 

fjölgandi hafa ekki átt sér stað miklar breytingar er snúa að barnavernd. Mikilvægt 

hlýtur að teljast í ljósi þessarar fjölgunar af málefnum barna af erlendum uppruna í 
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barnavernd að stefnumótun eigi sér stað og þekking sé aukin á meðal þeirra sem vinna 

með börnum af erlendum uppruna.  

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á barnavernd á Íslandi með áherslu á 

fjölmenningu. Skoðað verður hvernig nálgun félagsráðgjafa birtist í starfi með börnum af 

erlendum uppruna og fjölskyldum þeirra. Spurningarnar er leitast verður við að svara í 

ritgerðinni eru: Hvernig starfar barnavernd á Íslandi með börnum af erlendum uppruna? 

Hver er nálgun félagsráðgjafa í barnaverndarstarfi með innflytjendafjölskyldum? 

Í upphafi ritgerðarinnar verður farið yfir helstu lykilhugtök sem skilgreina 

einstaklinga sem flytjast búferlum milli landa. Fjallað verður um þróun og sögu 

innflytjendamála á Íslandi, gert grein fyrir stefnumótun í málaflokknum og lagaþróun. 

Þar á eftir verður fjallað um barnavernd, sögu hennar og þróun og hvernig hún varð til á 

Íslandi. Einnig verður gerð grein fyrir hvernig vinnu barnaverndarnefnda er háttað og 

skoðaðar verða helstu áherslur barnaverndarlaga og reglugerða er varða fjölmenningu. 

Gerð verður grein fyrir kenningum og starfsaðferðum þeim sem félagsráðagjafar í 

barnavernd beita með fjölskyldum af erlendum uppruna og stuðst við íslenskar og 

erlendar greinar í félagsráðgjöf ásamt upplýsingaviðtölum sem tekin voru við 

félagsráðgjafa sem starfa í barnavernd. Í lokin verða helstu niðurstöður ritgerðarinnar 

um fjölmenningarlega nálgun í barnavernd ræddar og fjallað um þær á gagnrýnan hátt. 

Heimildirnar sem nýttar voru við gerð þessara ritgerðar eru ritrýndar íslenskar og 

erlendar fræðigreinar, fræðibækur, rannsóknarskýrslur, upplýsingaviðtöl við 

félagsráðgjafa og efni á vefsíðum sem snúa að innflytjendum og barnavernd. 

  

2  Hugtök og skilgreiningar 

Einstaklingar sem flytjast búferlum á milli landa eru skilgreindir á ýmsa vegu og þar eru 

bæði lagalegar og félagslegar skilgreiningar. Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu 

hugtökum. 

2.1 Innflytjandi 

Innflytjandi (e. immigrant) er útlendingur sem fæddur hefur verið erlendis en er 

búsettur í öðru landi eða báðir foreldrar einstaklings eru fæddir erlendis eða hafa 
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einhverntímann haft erlent ríkisfang. Innflytjendur á Íslandi hafa það sameiginlegt að 

hafa annað tungumál en íslensku sem móðurmál en með móðurmáli er átt við það 

tungumál sem barn lærir fyrst (Velferðarráðuneytið, 2007). 

2.2 Flóttamaður 

Þvingaðir fólksflutningar kallast það þegar fólk neyðist til þess að flýja heimaland sitt en 

margvíslegar ástæður geta legið að baki. Slíkir fólksflutningar gera einstakling að 

flóttamanni (Lammers, 1999).  

Flóttamenn (e. refugees) hafa verið skilgreindir út frá félagslegu- og lagalegu 

sjónarhorni. Með félaglegu sjónarhorni er átt við fólk sem neyðst hefur til að flýja 

heimaland sitt vegna hættu sem stafar af því að búa þar og ofsókna af hendi yfirvalda 

eða annarra. Sú hætta sem átt er við er til dæmis ef einstaklingur er í hættu vegna 

kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis og eða vegna ákveðinna stjórnmálaskoðana. Ofsóknir 

geta verið margvíslegar, á borð við kynbundið ofbeldi, kynfæralimlestingar, heiðursmorð 

eða nauðungarvinna svo fátt eitt sé nefnt. Útfrá lagalegu sjónarhorni eru þeir 

einstaklingar flóttamenn sem hlotið hafa skilgreiningu Flóttamannastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna.  

 Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1951 er lagalega 

skilgreiningin á flóttamanni svo hljóðandi:  

...er utan heimalands síns vegna atburða, sem gerðust fyrir 1. janúar 1951, og af 

ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, 

aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana, og getur ekki, eða 

vill ekki, vegns slíks ótta, færa sér í nyt vernd þess lands; eða þann, sem er 

ríkisfangalaus, og er utan þess lands, þar sem hann áður hafði reglulegt aðsetur, 

vegna slíkra atburða og getur ekki eða vill ekki, vegna slíks ótta, hverfa aftur 

þangað. Þegar um er að ræða mann, sem hefur fleiri en eitt ríkisfang, skulu orðin 

,,heimaland hans” taka til sérhvers þess lands, sem hann á ríkisfang í, og mann skal 

ekki talið skorta vernd heimalands síns, ef hann hefur ekki fært sér í nyt vernd 

einhvers þeirra ríkja, sem hann á ríkisfang í, án þess að til þess liggi gildar ástæður, 

byggðar á ástæðuríkum ótta (Human Rights, 1951).  

 

Skilgreining Sameinuðu þjóðanna á flóttamanni tekur þó einungis til þeirra sem 

staddir eru fyrir utan sitt heimland og þeirra sem eru ríkisfangslausir og utan við það 

land þar sem þeir höfðu fasta búsetu. Þó einstaklingur þurfi að þola miklar ofsóknir, 

þjáist eða sé hótað lífláti af stjórnvöldum fyrir engar sakir getur hann ekki talist 



9 

flóttamaður samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu Þjóðanna nema hann sé fyrir utan 

landamæra heimalands síns (Rauði kross Íslands, e.d.).  

2.3 Kvótaflóttamaður 

Kvótaflóttamenn (e. quota refugees) er einn hópur flóttamanna en það eru einstaklingar 

sem hafa fengið viðurkennda stöðu sem flóttamenn en geta ekki nýtt sér vernd í því 

landi sem þeir eru í né eiga kost á því að fara aftur til síns heimalands. 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna metur stöðu þessa fólks og í framhaldinu er 

þeim boðið að flytja til þriðja lands. Flóttafólk sem ríkisstjórn Íslands hefur boðið hingað 

eru úr þessum hópi flóttamanna (Rauði kross Íslands, e.d.). 

2.4 Hælisleitandi 

Hælisleitandi (e. asylum seeker) er sá sem kemur til lands á eigin vegum og sækir 

formlega um hæli af mannúðar- eða pólitískum ástæðum og sækist eftir því að fá stöðu 

sína sem flóttamaður samþykkta (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.-a).  

Umsókn um hæli merkir það að viðkomandi er að sækjast eftir viðurkenningu 

Sameinuðu þjóðanna sem flóttamaður. Samþykkt umsókn gerir hælisleitanda að 

flóttamanni en við höfnun þarf hælisleitandi að fara úr landi (Innanríkisráðuneytið, 

2012). 

2.5 Börn innflytjenda 

Börn innflytjenda eru einstaklingar sem eru af erlendu bergi brotnir og eru undir 18 ára 

aldri. Börn innflytjenda geta verið af fyrstu eða annarri kynslóð. Fyrsta kynslóð er sem 

dæmi einstaklingur sem er búsettur á Íslandi en er fæddur erlendis og af erlendum 

uppruna. Önnur kynslóð eru börn innflytjenda sem fæðast á Íslandi. Samkvæmt þessu 

geta því systkini verið sett í sitthvorn flokkinn, það er að segja ef eldra systkinið flyst 

með foreldrum sínum frá heimalandi telst það til fyrstu kynslóðar en ef yngra systkini 

fæðist í því landi er flutt var til telst það til annarra kynslóðar. Þetta er undanskylt því 

hvort að foreldrar hafi hlotið ríkisborgararétt í því landi er þau fluttust til (Ari Klængur 

Jónsson, 2013). 
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3 Saga og þróun innflytjendamála á Íslandi  

Allt fram til ársins 1990 voru brottfluttir frá Íslandi öllu jöfnu mun fleiri en aðfluttir. Fyrir 

þann tíma höfðu fólksflutningar á milli landa í Evrópu töluverð áhrif á íbúaþróun en sú 

varð ekki raunin á Íslandi. Á þessum tíma fyrir 1990 voru flestir innflytjendur á Íslandi frá 

Norðurlöndunum, Þýskalandi, Bretlandi og Norður Ameríku. Frá árunum eftir síðari 

heimstyrjöldina komu til Íslands innflytjendur í hópum sem kvótaflóttamenn frá 

Ungverjalandi, Júgóslavíu og Víetnam í boði íslensku ríkisstjórnarinnar en voru þeir 

meðal þeirra fáu innflytjenda sem voru fæddir utan Norðurlanda og búsettir hér á landi. 

Tölur úr manntölum sýna að aðeins um 0,5% innflytjenda á Íslandi á þessum tíma voru 

fæddir utan Norðurlanda. Síðastliðna tvo áratugi hafa einstaklingum af erlendum 

uppruna fjölgað ört á Íslandi. Á þetta við um innflytjendur, börn innflytjenda og 

einstaklinga með ólíkan menningarlegan bakgrunn (Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón 

Hauksson, 2011). 

Í kjölfar þess að Ísland gerðist aðili að Evrópska efnahagssvæðinu (EES) árið 1993 

fjölgaði innflytjendum umtalsvert. Mest fjölgaði innflytjendum á árunum 2005 til 2008 

og voru helstu ástæður þess að fjöldi erlendra verkamanna frá löndum sem nýlega 

höfðu gerst meðlimir EES, þar með talið frá Póllandi og nokkrum löndum fyrrum Austur-

Evrópu komu til Íslands til þess að vinna. Á þessum tíma voru karlmenn hér í meirihluta 

innflytjenda. Fólksfjölgun þessi hafði mikil áhrif á kynjahlutfall og aldursdreifingu íbúa 

hér á landi. Á þessum árum fór hlutfall innflytjanda úr því að vera það lægsta á 

Norðurlöndunum og upp í það hæsta. Þjóðerni innflytjenda tók einnig breytingum en 

áður fyrr voru Danir fjölmennastir innflytjenda á Íslandi ásamt Þjóðverjum. Nú eru 

Pólverjar fjölmennasti hópur innflytjenda hér á landi. Sem dæmi má taka þá voru 

Pólverjar um 1569 manns árið 2001 en í byrjun árs 2011 voru þeir orðnir 9463 (Ólöf 

Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 2011). 

Líklegra er nú en áður að innflytjendur setjist að á Íslandi til frambúðar fremur en 

að vinna hér tímabundið. Misjafnt er þó hvort fólk sem flyst til landsins tímabundið 

vegna vinnu, sé að leita að betri lífsgæðum eða hvort um flóttafólk og hælisleitendur er 

að ræða, sem eru að flýja bágt ástand í heimalöndum sínum (Þórunn Júlíusdóttir, 2006). 

Fjölmenning hefur þróast hægar á Íslandi heldur en í nágrannalöndum okkar en 

hins vegar er ekkert nýtt að innflytjendur komi til landsins í atvinnuleit. Innflytjendur 

koma aðallega til Íslands til að vinna, hér áður fyrr við sjávarútveg og landbúnað en nú í 
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seinni tíð eða á 21. öldinni við iðnaðarstörf eins og virkjana- og byggingaframkvæmdir. 

Margir koma einnig til að sameinast fjölskyldum sínum eða til að stunda nám. Aðeins 

lítill hluti innflytjenda hafa komið til Íslands sem hælisleitendur eða flóttamenn (Rauði 

kross Íslands, 2006).  

Ástæðurnar fyrir því að ekki hafi fleiri sótt um hæli hér á landi má rekja til þess 

hversu fáir hælisleitendur fá samþykkta umsókn. Ísland er aðili að Dublin reglugerðinni 

en hún felur í sér að hælisleitendur eigi að sækja um hæli í fyrsta viðkomulandi sem er 

sjaldnast Ísland (Ari Klængur Jónsson, 2013).  

Árið 2012 óskuðu 117 einstaklingar eftir viðurkenningu sem flóttamenn á Íslandi 

og af þessum 117 einstaklingum voru átta börn sem komu til landsins án fylgdarmanns. 

Aðeins 55 einstaklingar fengu umsókn sína samþykkta. Ýmist hlutu einstaklingarnir 

stöðu hérlendis sem flóttamenn eða var þeim veitt hæli sem hælisleitendur (Rauði kross 

Íslands, 2012).  

Í byrjun árs 2013 voru 21.446 erlendir ríkisborgarar búsettir á Íslandi eða 6,7% af 

heildarfjölda landsins. Flestir innflytjendur eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu eða um 

tveir af hverjum þremur en hins vegar er hæsta hlutfall innflytjenda af íbúum tiltekins 

svæðis á Vesturlandi og á Suðurnesjum. Til að byrja með voru konur fleiri en karlar en 

með auknum hagvexti í landinu um miðjan tíunda áratuginn fjölgaði körlum í hópi 

innflytjenda og urðu þeir töluvert fleiri miðað við hlutfall kvenna. Eftir efnahagshrunið 

mikla árið 2008 tók hins vegar karlmönnum að fækka aftur og árið 2011 voru konur í 

hópi innflytjenda aftur orðnar fleiri heldur en karlar (Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón 

Hauksson, 2011). 

Börnum af erlendum uppruna hefur einnig farið ört fjölgandi á Íslandi. Áður fyrr 

voru börn færri á meðal innflytjenda af heildarfjölda og sýna rannsóknir að sú hæga 

fjölgun sem átti sér stað stafaði af því að fjölmennustu hópar innflytjenda sem komu til 

Íslands komu frá löndum þar sem fæðingartíðni var almennt lág. Í dag eru mun fleiri 

börn sem tilheyra fjölskyldum innflytjenda en þó eru annarra kynslóða innflytjendur á 

Íslandi fáir en eins og áður hefur komið fram eru það börn innflytjenda sem fædd eru 

hér á landi. Sem dæmi má nefna að árið 2011 var önnur kynslóð innflytjenda um 8% 

allra barna á aldrinum 0-4 ára. Sú þróun ber sýnilega þess merki hve stutt saga 

innflytjenda er á Íslandi en fer þó ört vaxandi (Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 

2011).  
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Af heildarfjölda allra innflytjenda sem eru búsettir á Íslandi eru börn af erlendum 

uppruna 13.255 talsins en það er um 16,6% af heildarfjölda allra barna á Íslandi. Eins og 

fram hefur komið hefur börnum af erlendum uppruna fjölgað mjög ört seinustu ár og 

sem dæmi má nefna að árið 1996 voru þau aðeins um 6% af heildarfjölda allra barna á 

Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.). 

3.1 Stefnumótun 

Árið 2007 setti ríkisstjórn landsins fram stefnu um aðlögun innflytjenda á Íslandi. Stefna 

þessi er sú fyrsta sinnar tegundar sem samþykkt hefur verið hér á landi og er unnið eftir 

henni í dag. Markmið stefnunnar er fyrst og fremst að tryggja öllum íbúum landsins 

jafnan rétt og jafna þátttöku í samfélaginu. Fram kemur í stefnunni mikilvægi þess að 

gerðar séu þær kröfur til samfélagsins að hægt sé að koma til móts við fólk á hinum 

ýmsu sviðum þar sem hópur innflytjenda er orðin margleitur. Lagt er áherslu á að 

hingað flytjast ekki aðeins einstaklingar til að sækja atvinnu heldur flytja einnig til 

landsins barnafjölskyldur. Stefnan leggur áherslu á að samfélagið þurfi að vera í stakk 

búið til að taka á móti innflytjendum á öllum aldri og mæta þörfum þeirra á 

vinnumarkaðnum, í skólakerfinu, í heilbrigðisþjónustunni og annarri velferðarþjónustu. Í 

stefnunni er fjallað um að íslenska tungumálið sé hornsteinn samfélagsins, það geymir 

sögu þjóðarinnar, menningu hennar og sjálfsvitund og tungumálakunnátta því talin 

mikilvægust við aðlögun innflytjenda. Eitt af meginmarkmiðum stefnunnar er að allir 

fullorðnir innflytjendur geti sótt góða íslenskukennslu og að inn í kennslunni sé fræðsla á 

helstu samfélagsháttum landsins. Einnig kemur fram að ríkisstjórnin telji nauðsynlegt að 

gott aðgengi sé að upplýsingum fyrir innflytjendur um samfélagið og innflytjendamál. Í 

stefnunni kemur ennfremur fram að lög um atvinnuréttindi útlendinga þurfi að vera 

skýrari og er það eitt af markmiðum stefnunnar að allir innflytjendur sem starfa á 

landinu hafi tilskilin dvalar- og atvinnuleyfi. Fjallað er um að innflytjendur skuli hafa 

jafnan aðgang að félags- og heilbrigðisþjónustu á við aðra íbúa landsins og ávallt njóta 

sömu réttinda (Velferðarráðuneytið, 2007). 

Þegar kemur að börnum af erlendum uppruna og stefnu ríkisstjórnarinnar er 

sérstaklega lögð áhersla í stefnunni á að þau fái góða íslenskukennslu meðal annars 

vegna þeirrar forsendu stefnunnar að tungumálið sé lykillinn að árangursríkri leið þess 

að aðlagast samfélaginu. Að auki skulu börn fá kennslu í móðumáli sínu ef kostur er á til 
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þess að viðhalda því og halda í upprunalegu menningu sína. Í stefnu ríkisstjórnarinnar er 

tekið fram að í vinnu barnaverndamála eigi að huga sérstaklega að málum barna sem 

eru af erlendum uppruna og tala ekki íslensku eða eiga foreldra sem tala ekki íslensku 

(Velferðarráðuneytið, 2007).  

Samhliða fyrrnefndri skýrslu samþykkti ríkisstjórnin einnig framkvæmdaáætlun í 

málefnum innflytjenda en þeirri áætlun er ætlað að tryggja réttindi einstaklinga af 

erlendum uppruna, aðgang þeirra að opinberri þjónustu og aðlögun að samfélaginu. Í 

framkvæmdaáætluninni kemur fram að barnaverndarnefndir skulu hafa leiðarvísir í 

störfum sínum til þess að auðvelda starfsfólki að uppfylla þær lagalegu skyldur sem 

þeim er sett til þess að gera áætlanir sem vinna að þeim markmiðum að bæta hag barna 

af erlendum uppruna. Einnig kemur fram í áætluninni að barnaverndarnefndir skulu 

setja sér verklagsreglur og markmið um mál barna af erlendum uppruna. Gert var ráð 

fyrir að áætlunin yrði endurskoðuð tveimur árum síðar, árangur hennar metinn og lögð 

fram ný og endurbætt framkvæmdaáætlun til fjögurra ára (Þingskjal 1226, 2007-2008). 

Ekki hefur þessari framkvæmdaáætlun verið fylgt eftir né ný litið dagsins ljós í kjölfarið 

og engar upplýsingar um það er heldur að finna. Ummæli Páls Ólafssonar (munnleg 

heimild, 14. febrúar 2014) hjá Barnaverndarstofu um að engar sérstakar áherslur séu í 

málum barna af erlendum uppruna miðað við önnur mál staðfesta ef til vill að 

framkvæmdaáætluninni hafi ekki verið fylgt eftir. Umfjöllun Fréttablaðsins um að 

einungis örfá sveitarfélög hefðu mótað sér stefnu í málefnum innflytjenda styðja þetta 

enn frekar en þar kemur fram að í tíu sveitarfélögum þar sem hlutfall innflytjenda er 

hæst hafa ekki átt sér neinar stefnumótanir stað (Eva Bjarnadóttir, 2014).  

Einstaka stefnumótun hefur átt sér stað í málefnum innflytjenda á Íslandi og ber 

þá að nefna stefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga sem samþykkt var árið 2009. 

Samband íslenskra sveitarfélaga (SÍS) sér um hagsmunagæslu sveitarfélaga gagnvart 

stofnunum sem fara með innflytjendamál eins og Alþingi, ráðuneytum og 

ríkisstofnunum. Sambandið vinnur að framförum í málefnum innflytjenda, fylgist með 

þróun mála, tekur þátt í rannsóknar- og þróunarstarfi og miðlar upplýsingum til 

sveitarfélaga og ríkisstofnanna. Meginmarkmið stefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga 

er að innflytjendur séu upplýstir um réttindi sín og skyldur og að hagsmunir þeirra og 

barna þeirra séu samfléttaðir inn í stefnumótun, stjórnsýslu og þjónustu sveitarfélaga 

landsins.  
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Fram kemur í stefnu SÍS að nauðsynlegt sé að innflytjendur öðlist sem fyrst sömu 

réttindi og skyldur til jafns við aðra íbúa landsins. Þó margt sé líkt með þessari stefnu SÍS 

og stefnu ríkisstjórnarinnar og meginmarkmið þeirra áþekk þá tekur stefna SÍS mið af 

Fjölmenningarsetri og áherslum þeirrar stofnunar (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2009). Fjölmenningarsetur var stofnað árið 2001 á Vestfjörðum og er stofnunin undir 

Velferðarráðuneytinu. Tilgangur þess er fyrst og fremst að vinna að því að allir 

einstaklingar séu virkir þátttakendur í samfélaginu óháð uppruna þeirra og þjóðernis. 

Ásamt því er meginhlutverk setursins að veita ráðgjöf og upplýsingar til innflytjenda um 

réttindi þeirra og skyldur. Þar er fylgst með þróun innflytjendamála í samfélaginu og 

upplýsingum komið áfram til stjórnvalda og ýmissa annarra stofnanna 

(Fjölmenningarsetur, e.d.). SÍS leggur mikla áherslu á samvinnu við Fjölmenningarsetur 

svo að þjónusta sveitarfélaga við innflytjendur sé sú besta sem völ er á. Að auki er það 

stefna SÍS að verkaskipting og samstarf sé á milli þeirra og ríkisins og unnið sé að málum 

þessum með hag innflytjenda fyrir brjósti.  

Líkt og í fyrrnefndri stefnu ríkisstjórnarinnar er sérstaklega kveðið á um 

málaflokk barna af erlendum uppruna en í stefnu SÍS er lögð sterk áhersla á skólastarf. 

Upplýsa þurfi starfsmenn skóla um mikilvægi góðra samskipta við börn af erlendum 

uppruna og foreldra þeirra og að kennarar séu vel upplýstir um skyldur sínar þegar 

kemur að barnaverndarmálum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). 

Reykjavíkurborg er það sveitarfélag sem einna helst hefur lagt mikið upp úr 

málefnum innflytjenda undanfarin ár og hafa margvísleg fjölmenningarteymi og 

samráðshópar verið starfræktir í málaflokknum. Fyrsta fjölmenningarstefna borgarinnar 

var samþykkt árið 2001 með það að leiðarljósi að borgarbúar yrðu þess aðnjótandi að 

upplifa fjölbreytni í mannlífi og menningu þar sem jafnrétti og virðing einkenndu 

samskipti fólks af ólíkum uppruna. Málefni innflytjenda hafa verið í stöðugri þróun hjá 

Reykjavíkurborg og árið 2009 gaf Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar út 

stefnumótun og aðgerðaráætlun í málefnum innflytjenda sem ber heitið Horft til 

framtíðar. Sú skýrsla byggist að miklu leyti á mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar 

(Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, 2009). 

Mannréttindarstefna Reykjavíkurborgar kveður á um að samþætta skuli 

hagsmuni innflytjenda í alla stjórnsýslu og þjónustu sína. Reykjavíkurborg byggir 

stefnumótun sína á jafnræðisreglunni og leggur áherslu á jafnrétti allra borgara og að 
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allir fái notið mannréttinda. Stefna þessi er ekki frábrugðin hinum tveim fyrrnefndu 

stefnum SÍS og ríkistjórnarinnar en þó er farið mun ítarlegra í málaflokk barna og 

ungmenna af erlendum uppruna. Reykjavík er fjölmennasta sveitarfélagið á landinu og 

þar sest að mestur hluti innflytjenda eins og áður hefur komið fram 

(Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, 2009). 

Í stefnumálum Reykjavíkurborgar kemur fram að sérstakur verkefnastjóri skuli 

starfa á leikskólasviði sem sinnir málum sem snúa að fjölmenningu í leikskólum. Hann 

stuðlar að því að leikskólakennarar hljóti fræðslu um börn og foreldra af erlendum 

uppruna. Í þeirri fræðslu felst meðal annars ráðgjöf um kennsluhætti er varðar 

fjölmenningu og hvernig vinna megi að gagnkvæmri virðingu þegar kemur að misleitum 

hópi foreldra og barna. Markmið stefnunnar er að auka jákvætt viðhorf til 

fjölbreytileikans og auka þekkingu. Einnig skal starfa verkefnastjóri á menntasviði 

Reykjavíkurborgar sem hefur það að markmiði að fylgja eftir stefnumótun í málefnum 

sem snúa að kennslu nemenda af erlendum uppruna. Samkvæmt stefnunni eiga að vera 

ráðgjafar til staðar fyrir starfsfólk grunnskóla til þess að leiðbeina þeim í vinnu með 

innflytjendum. Að auki er minnst á barnavernd og starfsmenn hennar en gert er ráð fyrir 

að þeir hljóti sérstaka fræðslu og faglegan stuðning við vinnu með mál erlendra barna 

(Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, 2009). 

 Starfandi félagsráðgjafi hjá barnavernd Reykjavíkur tók það fram að engin 

sérstök fræðsla sé til staðar fyrir barnaverndarstarfsmenn sem koma að málum barna af 

erlendum uppruna og virðist því ekki verið farið eftir því sem stefna Reykjavíkurborgar 

kveður á um (Barnaverndarnefnd Reykjavíkur munnleg heimild, 11. mars 2014). 

 Stefnumótun í málefnum innflytjenda hefur verið í stöðugri þróun hér á landi 

síðustu áratugi og töluvert skortir upp á að stefnunni sé fylgt eftir, bæði hjá ríki, og að 

önnur sveitarfélög fylgi Reykjavíkurborg eftir. Þó svo að árangri hafi verið náð þá er 

málaflokkurinn enn í þróun hvað lög og stefnur ræðir og ljóst er að frekari breytingum 

þarf að koma á í framtíðinni (Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, 2009). 

3.1.1 Þróun laga  

Lög á Íslandi sem varða útlendinga hafa verið til í einhverskonar mynd síðan árið 1953 

en þá tóku tóku í gildi lög um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952. Það var ekki fyrr 

en árið 2003 að önnur lög um útlendinga litu dagsins ljós og voru það lög um útlendinga 
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nr. 96/2002. Lög þessi taka einungis til þeirra útlendinga sem hafa erlendan 

ríkisborgararétt og er tilgangur laganna að veita heimild til eftirlits með komum og 

brottförum úr landi og dvöl útlendinga hér. Sama ár eða árið 2003 tóku einnig gildi lög 

um atvinnuréttindi útlendinga (nr. 97/2002).  

Það var ekki fyrr en árið 2012 sem gerð voru skil á málefnum innflytjenda í lögum 

á Íslandi en var það með tilkomu laganna nr. 116/2012. Markmið laganna er að allir 

íbúar landsins geti tekið þátt í samfélaginu sama hvert þjóðerni eða uppruni þeirra er. Til 

að ná markmiðum laganna þarf öll stefnumótun, stjórnsýsla og þjónusta hins opinbera 

að samflétta hag innflytjenda og ná samvinnu allra þeirra aðila sem að málefnum 

innflytjenda koma. Styrkja þarf fræðslu og upplýsingagjöf um málefni innflytjenda til 

þess að stuðla að fordómalausu samfélagi. Einnig er mikilvægt að staðið sé að 

rannsóknum í málefnum innflytjenda og stutt við þróunarverkefni þeim lútandi.  

 Samkvæmt 2. grein laganna kemur fram að Fjölmenningarsetur skuli starfrækt á 

Íslandi en eins og áður hefur komið fram hefur slíkt setur verið til staðar síðan árið 2001 

og er helsta hlutverk þess að veita ráðgjöf og upplýsingar um málefni innflytjenda. 

Forstöðumaður Fjölmenningarseturs situr fundi með innflytjendaráði en það er sex 

manna ráð skipað af ráðherra eftir hverjar alþingiskosningar. Í innflytjendaráði skal 

ávallt sitja að minnsta kosti einn innflytjandi í annað hvort stöðu formanns eða sem 

fulltrúi. Innflytjendaráð er til staðar þegar stefnumótanir eru gerðar í málefnum 

innflytjenda og fylgist með þróun hennar og framkvæmd. Ásamt því er hlutverk þess að 

stuðla að umræðum um málefni innflytjenda og koma tillögum til ráðherra um áherslur í 

þróun málaflokksins. Ráðið skal einnig skila árlega til ráðherra skýrslu um störf sín og 

vinna öll verkefni í samræmi við markmið laganna (Lög um málefni innflytjenda, nr. 

116/2012). 

3.2 Aðlögun innflytjenda að nýju samfélagi 

Í fjölmenningarsamfélögum er lykilatriði að fólk sé umburðarlynt fyrir þeirri staðreynd 

að fólk komi úr ólíkum áttum, menning fólks er mismunandi og það getur haft ólíkar 

lífsskoðanir. Til þess að fjölmenningarsamfélög séu friðsæl og sanngjörn er nauðsynlegt 

að fólk beri virðingu fyrir hvort öðru og auki þekkingu sína á aðstæðum hvors annars 

(Rannveig Traustadóttir, 2001). Flest ríki móta sér stefnu hvað varðar aðlögun 
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innflytjenda og ríkis að hvort öðru og umfjöllunin hér að ofan snéri að slíkri stefnu hjá 

Íslenska ríkinu og sveitarfélögunum. 

Innflytjendur lifa oft á mörkum tveggja menningarheima og það getur reynst 

áskorun að aðlagast nýju samfélagi. Misjöfn menningarviðhorf og gildi eru í samfélögum 

heimsins. Oft er samfélögum skipt af fræðimönnum upp í tvo flokka, annars vegar 

samfélög sem einkennast af einstaklingshyggju (e. individualistic) og hins vegar þau sem 

einkennast af samvinnu (e. collectivist). Í einstaklingshyggjusamfélögum stuðlar 

menningin að sjálfstæði einstaklingsins, hver og einn reynir að ná sínum persónulegum 

markmiðum og reiðir sig ekki á stuðning annara, gott dæmi um þetta eru Bandaríkin. Í 

samvinnusamfélögum er lögð áhersla á samvinnu einstaklinga og virði tengsla á milli 

þeirra. Einstaklingar eru hluti af stærri hóp og vinna að því að ná markmiðum hópsins 

sem heild, dæmi um samvinnusamfélag er Japan. Erfitt getur verið fyrir innflytjendur að 

fóta sig í nýju samfélagi þar sem ríkja mjög ólík viðhorf og gildi. Þeir þurfa að læra nýtt 

tungumál og venjast nýjum siðum og menningu. Innflytjendur sem koma úr 

samvinnusamfélögum geta átt erfitt með að aðlagast samfélagi þar sem 

einstaklingshyggjan er ráðandi. Ein meginforsenda fyrir því að fólk aðlagast vel í nýju 

samfélagi er góð sjálfsmynd. Fólk sem hefur tök á því að viðhalda móðurmáli sínu, býr 

við gott félagslegt net og getur ræktað tengsl við ættingja og jafnvel heimaland sitt 

hefur besta veganestið til þess að takast á við nýjar áskoranir í nýju landi. Einnig skiptir 

sköpum að innflytjendur nái tökum á móðurmáli í nýju landi en með því skapast meiri 

möguleikar til samskipta í samfélagi og þátttöku þeirra á öllum sviðum samfélagsins 

(Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007). 

Aðlögunarferli innflytjenda í nýju samfélagi getur verið mismunandi en aðallega 

er stuðst við fjórar meginstefnur í fræðunum til að lýsa því ferli og eftir þeim hafa ýmsar 

þjóðir farið í að móta stefnur sínar, þótt flestar aðhyllist þær samþættingarstefnuna (e. 

Integration). Þessar stefnur eru samlögun (e. assimilation), samþætting (e. integration), 

aðskilnaður (e. separation) og einangrun (e. marginality). Með samlögunarstefnunni er 

átt við að innflytjendur segji alfarið skilið við upprunamenningu sína og temji sér 

menningu sem og tungumálið sem talað er í nýju landi. Samlögunarstefnan gerir kröfur 

um að einstaklingar tileinki sér einnig hugsunarhætti, siði og venjur viðkomandi 

samfélags (Launakari og Puukari, 2005-a).  
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Samþættingarstefnan er ríkjandi í hinum vestræna heimi og felur hún í sér að 

áhersla er lögð á að innflytjendur tileinki sér nýja menningarhætti en haldi þó einnig í 

sína upprunalegu menningu og tungu. Innflytjendur eiga að hafa sömu réttindi og 

skyldur og aðrir þegnar þjóðfélagsins og með samþættingarstefnunni er borin virðing 

fyrir sérkennum margbreytilegra hópa. Virðing er nauðsynlegur þáttur í því að sporna 

við fordómum í garð minnihlutahópa eins og innflytjenda og samþættingarstefnur 

beinast yfirleitt að því að tryggja að hún sé til staðar (Elsa Sigríður Jónsdóttir,2007).  

Aðskilnaðarstefnan kallast það þegar innflytjendur aðlagast ekki nýju samfélagi 

og ná lítilli sem engri tenginu við það. Fólk einangrar sig frá samfélaginu og leggur 

eingöngu áherslu á sína upprunalegu menningu. Að lokum er það einangrunarstefnan 

en þá myndar innflytjandi engin tengsl, hvorki í nýja samfélaginu né heldur tengslum við 

upprunalega land sitt. Hann lifir á jaðri samfélagsins án þess að eiga í neinum 

menningarlegum tengslum (Launakari og Puukari, 2005-a). 

Samkvæmt fræðunum þá hefur laga- og stefnuumhverfi mikil áhrif á aðlögun 

innflytjenda í nýju landi. Ef umhverfið gerir innflytjendum kleift að njóta stuðnings við 

það að setjast að, þá er líklegra að betur gangi að aðlagast nýju umhverfi. Aðlögunarferli 

barna af erlendum uppruna getur verið flókið en þau lenda stundum á milli tveggja 

menningarheima og tungumála ef ekki fleiri. Bæði eru þau oft fljótari að tileinka sér nýja 

siði og venjur en foreldrar þeirra eða aðrir fullorðnir á heimili þeirra, það getur leitt til 

kynslóðarspennu í fjölskyldum ef meðlimir eru staddir á mismunandi stigum og ef 

mismunur er mikill á milli viðhorfa barna og fullorðinna til menningarbundna venja og 

lífstíls. Einnig getur tungumálakunnátta barna í nýja samfélaginu gert það að verkum að 

þau eigi auðveldara með samskipti en foreldrar þeirra og fari því að taka ábyrgð sem 

felst í túlkun fyrir foreldra og sjá um samskipti. Þessir þættir geta haft þau áhrif að 

valdahlutföll á milli fullorðinna og barna riðlast og valdið togstreitu í samskiptum. Börn 

af erlendum uppruna aðlagast í flestum tilfellum fljótar að nýju samfélagi heldur en 

foreldrar þeirra. Þau ná betri völdum á tungumálinu sem talað er í nýju landi og þurfa 

oft að taka að sér hlutverk foreldra sinna (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007).  

Líf þessara barna mótast af alþjóðlegri bernsku en með því er átt við að bæði 

tengjast þau fjölskyldu og vinum úr ólíkum menningarheimum. Fram hefur komið í 

rannsóknum að þessi tengsl geta verið börnum erfið, þau þurfa að fara eftir þeim 

menningarlegu gildum sem ráðandi eru í því landi sem þau búa í en er einnig gert að 
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halda í þau gildi sem eru til staðar í upprunamenningu þeirra. Mikilvægt er þó talið að 

börn haldi í uppruna sinn ekki síst til þess að geta mótað þjóðernissjálfsmynd sína. 

Þjóðernissjálfsmynd felur í sér að einstaklingar haldi sterkum tengslum við uppruna sinn 

eftir að flutt er til annars lands, og hvaða merkingu sá uppruni hefur fyrir þá. Talið er að 

þjóðernissjálfsmynd vegi mikið í þróun sjálfsmyndar hjá þeim sem tilheyra 

menningarlegum minnihlutahópum (Rannveig Traustadóttir, 2001).  

Samkvæmt rannsóknum Phinney (1990) er afar mikilvægt fyrir vitsmunalegan og 

tilfinningalegan þroska barna að hafa trausta þjóðernissjálfsmynd, sterka tilfinningu 

gagnvart því að tilheyra upprunalegum menningarhópi og að vera stoltur af uppruna 

sínum. Sá sem býr við sterka þjóðernissjálfsmynd stendur betur að vígi þegar kemur að 

fordómum og mismunun gagnvart þeim minnihlutahóp sem hann tilheyrir. Algengt er 

þó að börn af erlendum uppruna geri sér ekki grein fyrir mikilvægi þess að halda í 

upprunamenningu sína. Einnig er mikilvægt að haldið sé í móðurmál þar sem það hefur 

áhrif á þroska barna og er nauðsynlegur partur af því að halda sterkri 

þjóðernissjálfsmynd. Í rannsókn Phinney er fjallað um að með því að viðhalda 

móðurmáli einstaklings styrki það hann og hjálpi honum að átta sig á uppruna sínum og 

auðveldar tengsl hans við upprunamenningu sína. 

Edda Ólafsdóttir (munnleg heimild, 4. apríl 2014) félagsráðgjafi sem starfar á 

Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur og er sérfræðingur í málefnum innflytjenda, 

flóttamanna og hælisleitanda talar um þekkt kreppustig í aðlögunarferlinu í nýju 

samfélagi þegar börn takast á við aukna ábyrgð gagnvart foreldrum sínum. 

Hlutverkariðlun gerir það að verkum að hætta er á að mikil streita myndist í 

fjölskyldunni sem getur leitt til óæskilegrar hegðunar eins og ofbeldis eða vanrækslu.  

Í fræðunum er einnig fjallað um þá staðreynd að í fjölmörgum Evrópskum ríkjum 

búa innflytjendur við verri félagsleg og efnahagsleg kjör en aðrir. Fátækt, óöruggt 

húsnæði og slæm andleg og félagsleg heilsa er algeng meðal innflytjenda en slíkar 

aðstæður geta haft töluverð áhrif á fjölskyldur og líf þeirra (Strassmayr, Matanov, 

Priebe, Barros, Canavan, Díaz-Olalla og Katschnig, 2012).  
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4  Barnavernd 

Síðustu fjóra áratugi hefur stefna stjórnvalda víðs vegar um heiminn, um velferð barna 

endurspeglast í aukinni viðleitni til að tryggja öryggi barna, stöðugleika þeirra og vellíðan 

(Zell, 2006). 

Stefnumótun og eftirfylgni stefna og lagabálkna í stuðningi við börn af erlendum 

uppruna, eins og lögum um barnavernd og börn er mikilvægt til þess að tryggja jafnan 

rétt og velferð innflytjenda fjölskyldna. Þær stefnur sem helst lúta að jöfnum rétti og 

velferð barna, þar með talin barna af erlendum uppruna eru til að mynda 

barnaverndarlög og lög um barnaréttindi. Mörg ríki hafa aðlagað þessar stefnur og 

lagabálka til þess að endurspegla samsetningu samfélagsins og stefnu ríkisins í 

málefnum innflytjenda. Í flestum ríkjum hins vestræna heims kemur fram í lögum um 

barnarétt og barnavernd að foreldrar beri fyrst og fremst lagalega ábyrgð á börnum 

sínum og eiga að stuðla að öryggi þeirra og velferð. Samfélög bera ákveðnar skyldur 

gagnvart börnunum innan þeirra. Börnum skal aldrei mismunað, þau mega ekki vera 

misnotuð eða beitt ofbeldi. Hafa skal að leiðarljósi jafnrétti, umburðarlyndi, samstöðu 

og frelsi einstaklinga. Samfélög eiga að stuðla að velferð barna með viðeigandi 

menntun, heilsugæslu og öðru sem snýr að þroskavænlegum aðstæðum. Öll börn eiga 

rétt á að alast upp við frelsi og réttlæti (International Save the Children Alliance, 2000). 

Í breskum barnaverndarlögum er komið inn á þrjú megin ábyrgðarhlutverk 

barnaverndar en þau eru að veita þeim börnum umönnun sem að einhverjum ástæðum 

er ekki sinnt og hugsað um af foreldrum sínum. Einnig að aðstoða fjölskyldur við að 

mæta þörfum barna sinna sama hverjar þær eru. Að auki er það eitt af hlutverkum 

barnaverndar að vernda þau börn er talin eru í hættu vegna misnotkunar, vanrækslu 

eða ef einhverskonar brot á rétti þeirra er framið. Þessir þrír þættir eru mjög mikilvægir 

en vægi þeirra á milli landa er þó misjafnt og eru misjafnar áherslur barnaverndar 

(Munro, 2008).  

4.1  Þróun barnaverndar á alþjóðavísu 

Það er aðeins á síðustu 50 árum sem að alþjóðarsamfélagið hefur farið að láta sig varða 

vernd gegn börnum sem hefur leitt til þess að þróun barnaverndarstarfsins hefur átt sér 

stað. Í gegnum tíðina hafa börn verið myrt, svelt, limlest, yfirgefin, vanrækt og komið 

fram við þau af grimmd. Það sem er skilgreint í dag sem misþyrmingar á börnum 
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flokkaðist ekki alltaf sem slíkt hér á árum áður. Til þess að skilgreina hegðun sem 

misþyrmingu fer það eftir því hver lögin eru í hverju samfélagi og hvaða áhrif það hefur 

á barnið og eftir þeim menningarlegu og félagslegu gildum sem eru til staðar í 

samfélaginu. Fræðimenn eru á sama máli um að erfitt sé að koma með eina ákveðna 

skilgreiningu á því hvað felst í misþyrmingu barna en flestir eru sammála um að hægt sé 

að skipta henni niður í fjóra megin þætti. Þessir þættir eru er líkamlegt ofbeldi, 

kynferðislegt ofbeldi, tilfinningalegt ofbeldi og vanræksla (Tomison, 2001).  

Þrátt fyrir ýmsar tilraunir til að vernda börn gegn illri meðferð var það ekki fyrr 

en á 19. öld að slíkt varð áhygguefni vestrænna samfélaga og ráðist var í aðgerðir til 

verndar börnum. Sagnfræðingar hafa haldið því fram að vaxandi tíðni barnadauða fyrr á 

öldum hafi mögulega leitt til viðurkenningar á nauðsyn þess að vernda þurfi börn. 

Samkvæmt bresku sagnfræðingunum Jones, Pickett, Oates og Barbor (1987) dóu 

50-70% allra barna um miðja átjándu öld áður en þáu náðu 5 ára aldri í Bretlandi. Aðrir 

breskir fræðimenn komu með þær kenningar að breytingar á heilsu barna, hugmyndir 

um fjölskylduna og bernskuna ásamt vaxandi áhuga á rétti barna hafi leitt til frekari 

aðgerða til verndar þeim (Tomison, 2001). 

Það var síðan mál ungrar stúlku að nafni Mary Ellen sem bjó í New York að 

samfélagið þar kom af stað vernd gegn grimmd í garð barna í kjölfar að upp komst um 

alvarlega vanrækslu og ofbeldi af hendi foreldra hennar. Veitti vernd þessi öðrum 

samfélögum mikinn innblástur sem leiddi til stofnunar á samtökunum National Society 

for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC ) sem stofnuð voru í Bretlandi árið 1883. 

Þannig hófst það sem kallað hefur verið fyrsta bylgjan í vernd gegn börnum (Tomison, 

2001). 

Upp frá stofnun NSPCC var almenningur í Bretlandi og víðar farið að gera sér 

grein fyrir mikilvægi þess að börn alist upp við heilbrigð lífsskilyrði. Ljóst var að 

vanræksla og óhóflegur agi gat leitt til dauða eða alvarlegra vandamála á fullorðinsárum. 

Samtökin uxu jafnt og þétt og fljótlega voru þau komin með yfir 50 þúsund mál árlega til 

skoðunar sem snéru að verndun barna. Á þessum tíma ríkti mikil fátækt í Bretlandi og 

var það frekar af þeim völdum en grimmd foreldra sem gerði það að verkum að börn 

bjuggu ekki við eðlileg lífsskilyrði. Var þetta einskorðað við lágstéttir samfélagsins og á 

svæðum þar sem ríkti hvað mest fátækt dó þriðjungur allra barna sem fæddust áður en 

þau náðu eins árs aldri. Starfsmenn NSPCC horfðu oft upp á barnadauða, svo oft að þeir 
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þurftu að fá sérstaka kennslu í því hvernig ætti að meðhöndla lík barna. Eftir stofnun 

NSPCC fór samfélagið að leggja meiri kröfur á velferð barna, skilningur á hlutverki 

mæðra varð meiri og lögð var áhersla á að fræða mæður um gott uppeldi barna. Í 

kjölfarið minnkaði ungbarnadauði til muna næstu áratugina (Munro, 2008). 

 Árið 1889 eða í framhaldinu að stofnun NSPCC þá brugðust bresk stjórnvöld við 

áhyggjum almennings um velferð barna og komu á fót lögum um verndun þeirra. Lögin 

gáfu heimild til þess að fara inn á heimili fólks þar sem grunur lék á að börn væru beitt 

ofbeldi. Lögreglan fékk leyfi til að handtaka þá sem grunaðir voru um illa meðferð á 

börnum og dómstólar höfðu völd til þess að dæma foreldra óhæfa sem gerði það að 

verkum að hægt var að fjarlæga börnin af heimilum sínum (Tomison, 2001).  

Á 19. öld spruttu upp góðgerðarsamtök sem unnu að velferð barna og kristin kirkja tók 

oft þátt í því að starfrækja munaðarleysingjarhæli. Á þessum tíma var nánast eina 

lausnin að senda bæði munaðarlaus og vanrækt börn á munaðarleysingjarhæli eða 

aðrar stofnanir en það leiddi til þess að þau urðu vansæl vegna þess að þau áttu engar 

fjölskyldur. Í ljósi þess að börn áttu ennþá í hættu á að verða fyrir ofbeldi og vanrækslu á 

stofnunum varð sú þróun að reynt var að koma börnum í fóstur til fósturfjölskyldna þar 

sem þau upplifðu sig sem hluta af fjölskyldu. Þar sem áhyggjur almennings af velferð 

barna og þörfinni fyrir sérfræðinga til að vinna að málefnum sem koma að ofbeldi og 

vanrækslu barna hafa leitt til þess að flest samfélög hafa þróað störf í þágu 

barnaverndar. Önnur bylgjan í vernd gegn börnum reið yfir á síðari hluta nítjándu aldar Í 

Bandaríkjunum þegar Dr. Henry Kempe og fleiri fræðimenn hófu rannsóknir á börnum 

sem höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi og útfrá því spratt hugtakið barið-barn heilkenni 

(e. battered-child syndrome). Skilgreining hugtaksins er séð útfrá læknisfræðilegu 

sjónarhorni þar sem hægt er að staðfesta að barn hafi orðið fyrir líkamlegu ofbeldi með 

því að sjá gömul og ómeðhöndluð beinbrot. Mjög mikið hafði verið skrifað um hugtakið 

innan fárra vikna eftir að það leit dagsins ljós og varð mikil vitundarvakning meðal 

almennings á ofbeldi og vanrækslu gegn börnum víða um heim (Tomison, 2001). 

Þremur áratugum síðar eða kringum aldamótin tvö þúsund var ofbeldi og 

vanræksla gegn börnum orðin eitt aðal heilbrigðisvandamál heimsins og var ein aðal 

áhersla ríkistjórna og samfélaga um heim allan að sporna við því. Aukin áhugi varð fyrir 

faglegri vinnu í barnavernd og fagfólki á sviðinu fjölgaði. Fagfólk fór að vinna 

markvissara að málefnum barna, þróuð voru vinnutæki fyrir fagfólk til þess að skera úr 
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um hvort að börn hefðu orðið fyrir ofbeldi eða vanrækslu, hvort þau ættu á hættu að 

verða fyrir ofbeldi í framtíðinni og hvort fjarlægi þyrfti þau af heimilum sínum. Með 

aukinni vinnu fagfólks og útþenslu málefnisins fór tilkynningum um ofbeldi og vanrækslu 

gegn börnum að fjölga. Tilkynningarnar snérust ekki bara um ofbeldi og vanrækslu 

heldur líka slæm lífsskilyrði eins og fátækt og húsnæðisvanda. Í þeim tilfellum var reynt 

að koma til móts við bæði börnin og fjölskylduna sem heild án þess að taka börnin af 

heimilum sínum. Nú til dags er í gildi mikilvægi þess að horfa á fjölskylduna sem heild til 

þess að styðja hana og koma í veg fyrir að misbrestir í uppeldi endurtaki sig. Nýlegar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að forvarnir gegn ofbeldi og vanrækslu á börnum hafi áhrif á 

samfélagið og er skilvirk leið til þess að tryggja umönnun og vernd barna í framtíðinni 

(Tomison, 2001).  

Öll þróuð lönd hafa komið upp barnavernd í einhverri mynd. Þau lönd 

viðurkenna með lögum rétt barna til viðeigandi umönnunnar ef þeim er ekki sinnt sem 

skyldi af foreldrum sínum (Munro, 2002). 

4.2 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Réttindi barna er að finna í ýmsum alþjóðlegum mannréttindasamningum þar sem börn 

eru talin sérstakur þjóðfélagshópur sem vert er að hlúa að. Sérstaða þeirra var fyrst 

tryggð í Genfaryfirlýsingu Þjóðabandalagsins frá árinu 1924 en með honum komu fram 

grundvallarreglur um vernd og umönnun barna. Nokkru seinna eða árið 1959 gáfu 

Sameinuðu þjóðirnar út yfirlýsingu þar sem börnum voru tryggð enn frekari réttindi. 

Hvorki Genfaryfirlýsingin né yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins voru 

formlega bindandi að þjóðarétti og því var hafist handa við að undirbúa sérstakan 

þjóðréttarsamning um réttindi barna árið 1979. Í kjölfar þess var það ár formlega 

fyrirskipað sem ár barnsins. Það var svo þann 20. nóvember árið 1989 sem 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna eða Barnasáttmálinn var lagður fyrir allsherjaþing 

Sameinuðu þjóðanna og samþykktur (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 

Framtíðarsýn Sameinuðu þjóðanna er að gera heiminn og umhverfi allra barna 

að betri stað svo að þau búi við bestu mögulegu lífsskilyrði. Samkvæmt sáttmálanum ber 

foreldrum að hafa í huga réttindi barna sinna og beina þeim þá leið sem þeir telja 

farsælust fyrir þau svo þau geti þroskast og dafnað á eðlilegan máta. Sumir foreldrar 

axla ekki slíka ábyrgð og mikilvægt er að samfélög móti stefnur og úrræði sem taka á 
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slíkum málum og tryggi velferð barna ásamt stuðningi við foreldra sem bregðast 

skyldum gagnvart afkvæmum sínum og þá er mikilvægt að til staðar sé þjónusta sem 

getur tekið á þeim málum (International Save the Children Alliance, 2000).  

Barnasáttmálinn var samþykktur eða fullgildur á Íslandi árið 1992. Fullgilding 

hans felur í sér að Ísland er skuldbundið að þjóðarétti til að virða og uppfylla ákvæði 

sáttmálans. Barnasáttmálinn var samt ekki lögfestur á Íslandi fyrr en 20. febrúar 2013 og 

er hann því nú hluti af íslenskri löggjöf (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.).  

Mikil tímamót urðu í baráttunni fyrir réttindum barna þegar Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna leit dagsins ljós. Sáttmálinn felur í sér alþjóðlega viðurkenningu á 

því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi, óháð réttindum 

fullorðinna. Einnig hefur sáttmálinn að geyma ýmis grundvallarréttindi og tryggir öllum 

börnum sérstaka vernd og umönnun. Ásamt þessu felur sáttmálinn í sér nýja sýn á 

hlutverk og stöðu barna og fram kemur að öll börn hafi rétt á að vera fullgildir 

samfélagsþegnar (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 

Í upphafi Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er farið yfir þau grunngildi sem 

liggja að baki sáttmálanum og meðal annars vísað til Mannréttindayfirlýsingar 

Sameinuðu þjóðanna sem samþykkt var 10. desember árið 1948 en þar segir: ,,Allir eru 

bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og réttindum. Allir eru gæddir skynsemi og 

samvisku, og ber að breyta bróðurlega hverjum við annan“ (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.-b). 

Efnisreglum sáttmálans er skipt gróflega í þrjá flokka en þeir eru vernd, umönnun 

og þátttaka. Með vernd er átt við vernd á grundvallarmannréttindum barna sem og 

réttinum til lífs, friðhelgis, félaga-, skoðana-, tjáningar- og trúfrelsis. Umönnun, en þá er 

ætlað að tryggja velferð barna á sviði mennta-, heilbrigðis- og félagsmála. Að lokum er 

flokkurinn þátttaka en með honum er börnum tryggður réttur til þess að láta í ljós 

skoðanir sínar á öllum málum sem varða þau með einum eða öðrum hætti. 

Í efnisreglum Barnasáttmálans er fjallað um ótal mikilvæg réttindi barna og ef 

hann er skoðaður með hugtakinu fjölmenningu í huga má til dæmis sjá í 2. grein laganna 

sem nefnd var hér að ofan, að öll börn skuli njóta réttinda sáttmálans án tillits til 

kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana, ætternis, fötlunar, 

félaglegrar stöðu eða annarra aðstæðna eða athafna foreldra þeirra. Einnig er fjallað um 

börn sem flóttamenn en sáttmálanum er ætlað að tryggja þeim börnum vernd er telja 
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sig flóttamenn eða eru talin slík. Af þessu má sjá að Barnasáttmálinn tekur til allra barna 

þar sem hann er samþykktur óháð þjóðerni og uppruna þeirra (Unicef, Barnaheill og 

Umboðsmaður barna, e.d.).  

Öll ákvæði Barnasáttmálans eru mikilvæg og ber öllum þeim þjóðum er 

samþykkja sáttmálann skylda til þess að fræða bæði börn sem fullorðna um gildi hans 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 

 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er ávallt hafður að leiðarljósi þegar bæta 

skal réttindi barna í heiminum. Hann hefur vakið athygli um heim allan og einnig hefur 

hann aukið vitund almennings og mótað viðhorf til barna og réttinda þeirra. Sáttmálinn 

er nokkurs konar grunnur barnaverndarlaga á Íslandi þar sem þau og önnur lög sem 

snúa að börnum hafa verið löguð að sáttmálanum. Sáttmálinn styrkir því löggjöfina til 

muna (Hrefna Friðriksdóttir, 2009). 

4.3 Saga og þróun barnaverndar á Íslandi 

Ísland er ekki undanþegið þegar kemur að starfsemi barnaverndar en hugtakið 

barnavernd tók fótfestu hér á landi með tilkomu barnaverndarlaganna árið 1932. Fram 

að þeim tíma voru börn þó ekki alveg réttindalaus á Íslandi en í Grágás sem er lagasafn 

frá þjóðveldisöld má bæði finna erfðaþátt og ómagaþátt. Í lögunum er einnig fjallað um 

kristinna laga þátt en þar kemur meðal annars fram að öll börn skuli hljóta skírn af 

einhverju tagi (Grágás, 2001).  

Tilskipan um húsagann á Íslandi sem birtust í lögum árið 1746 tóku einnig til 

barna og markaði tilskipan þessi tímamót í uppeldi barna á Íslandi. Húsbændur fengu 

með þessu vald yfir heimilum sínum og bar þeim skylda til þess að fylgja reglum um 

uppeldi og aga á börnum sínum. Mikill agi og líkamlegar refsingar voru megináherslur í 

tilskipuninni og hyrtingarskyldan, en með henni voru foreldrar skyldugir til þess að hýða 

börn sín sem sýndu ósiðlega hegðun. Aðrar barsmíðar voru þó bannaðar og var það í 

höndum presta og hreppstjóra að sinna eftirliti því tengdu (Jónína Einarsdóttir, Sesselja 

Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004). 

Við upphaf 20. aldarinnar varð vitundarvakning meðal Íslendinga er varða 

málefni barna. Varð það með tilkomu hugmyndafræði Guðmundar Hjaltasonar en hann 

ferðaðist um landið og flutti fyrirlestra um stöðu barna og réttindaleysi þeirra (Jónína 

Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004).  
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Í framhaldi af þessu eða árið 1932 tóku gildi, eins og áður hefur komið fram 

fyrstu barnaverndarlög á Íslandi. Lög þessi voru fyrstu heildstæðu lögin um réttindi 

barna og frá þeim degi er þau tóku gildi hafa þau verið í mikilli þróun og endurnýjuð 

reglulega. Telst sú þróun mikilvæg enda heilmargt gerst í réttindabaráttu barna 

síðastliðna áratugi (Davíð Þór Björgvinsson, 1995). 

Barnaverndarlög (nr. 80/2002) með áorðnum breytingum ná til allra barna sem 

eru á Íslandi. Ekki er talað sérstaklega um börn af erlendum uppruna þó það megi lesa 

það út úr lögunum að einnig sé átt við þau. Börn á Íslandi eru skilgreind sem 

einstaklingar undir 18 ára aldri. Í Barnaverndarlögum segir að sérhvert barn eigi rétt á 

vernd og umönnun ásamt því að þeim séu tryggð réttindi í samræmi við aldur þeirra og 

þroska. Einnig er skylda lögð á foreldra að framfylgja lögum þessum með því að veita 

börnum sínum umhyggju, fylgja uppeldisskyldum og búa þeim viðunandi lífsskilyrði. 

Lögin hafa það markmið að tryggja börnum vernd og á það við um börn sem af 

einhverjum ástæðum búa við óviðunandi aðstæður eða leggja eigin líf í hættu.  

Barnaverndarlögin fjalla skýrt um tilkynningarskyldu almennings og stofnanna 

sem koma að börnum og þar með talið lögreglu. Stundum kemur það fyrir að börn leita 

sjálf aðstoðar barnaverndanefnda þar sem þau upplýsa um óviðunandi aðstæður á 

heimili þeirra eða ofbeldi gagnvart þeim eða öðrum á heimilinu. Einnig leita foreldrar 

sjálfir í sumum tilvikum eftir aðstoð vegna barna sinna, vandinn getur legið hjá barninu, 

foreldrunum sjálfum eða allri fjölskyldunni (Barnaverndarstofa, 2006). 

Réttindi barna eru að auki tryggð í tveimur öðrum lagabálkum á Íslandi, er það í 

Barnalögum nr. 76/2003 og í lögum um umboðsmann barna nr. 83/1994. 

Barnalögin nr. 76/2003 taka til réttinda barna þar sem segir að börn eigi rétt á að 

lifa, þroskast og njóta verndar og annarra réttinda án þess að upplifa mismunun af 

einhverju tagi. Þá er því veitt athygli að ávallt skal það sem barninu er fyrir bestu hafa 

forgang þegar teknar eru ákvarðanir um málefni þess og hefur barn rétt á að láta 

skoðanir sínar í ljós miðað við aldur og þroska. Lögin fjalla einnig að megninu til um 

forsjá barna og rétt þeirra til að þekkja báða foreldra sína sem og skyldur foreldra til 

verndar börnum sínum. 

Lög um umboðsmann barna (nr. 83/1994) með áorðnum breytingum gegna því 

hlutverki að bæta hag barna og standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi þeirra. 

Einnig skal umboðsmaður stuðla að því að stjórnvöld, einstaklingar, félög og önnur 
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samtök einstaklinga og fyrirsvarsmenn lögpersóna hafi hliðsjón af réttindum, þörfum og 

hagsmunum barna sem og tillögur að úrbótum er snerta hag þeirra hvarvetna innan 

samfélagsins. Allir hafa rétt á að leita til umboðsmanns barna með erindi sín er snerta 

börn.  

Þátttaka barna er nauðsynleg í samfélögum nútímans og mikilvægt er að þau fái 

að taka þátt í því. Það hefur mikil og góð áhrif á þroska þeirra og einnig styrkir þátttaka 

þeirra sjálfsvitund og tilfinninguna fyrir því að vera fullgildir samfélagsþegnar (Gunnar E. 

Finnbogason, 2010). 

4.4  Hlutverk barnaverndanefnda á Íslandi 

Barnaverndarnefndir starfa á vegum sveitarfélaga og skulu vera að minnsta kosti 1.500 

íbúar á bakvið hverja nefnd. Nefndirnar eru skipaðar fimm mönnum og fimm 

varamönnum en mega vera allt að sjö ef nefndin þjónar fleiri en einu sveitarfélagi. Reynt 

er að kjósa lögfræðing í barnaverndarnefnd og þeir sem í nefndunum sitja eiga að 

þekkja vel til málefna þeirra sem nefndin starfar með og hafa sérþekkingu á þeim 

málum sem við koma börnum. Einnig eru nefndarmenn af báðum kynjum. 

Barnaverndarnefnd er pólitískt skipuð og er kosin ný nefnd á fjögurra ára fresti eða eftir 

hverjar sveitarstjórnarkosningar (Barnaverndarstofa, 2006).  

Barnaverndarnefndir vinna undir stjórn Barnaverndarstofu og veitir hún 

nefndunum leiðbeiningar og upplýsingagjöf vegna fjölskylduverndar og úrlausna 

barnaverndarmála. Barnaverndarstofa hefur almennt eftirlit með nefndunum, stuðlar 

að því að þær starfi lögum samkvæmt og leggur fram úrbætur á vinnu barnaverndar ef 

þess er þörf. Einnig sér Barnaverndarstofa um að efla starf barnaverndarnefnda og 

aðstoðar hana í vinnu með fósturmálum (Reglugerð um barnaverndarstofu nr. 

264/1995). 

Samkvæmt barnaverndastarfsmanni í barnaverndarnefnd Reykjavíkur eru mál 

sem tilkynnt er um, þar sem fólk af erlendum uppruna á í hlut mest tilkynningar sem 

varða ofbeldi og það sé líklega tilkomið vegna þess að menningarheimur þeirra er 

frábrugðin okkar (Barnaverndarnefnd Reykjavíkur munnleg heimild, 11. mars 2014). 

Barnaverndarnefndir taka við tilkynningum, taka ákvarðanir um könnum mála, 

gera kannanir, áætlanir og finna viðeigandi úrræði viðkomandi mála. Þeir sem tilkynna 

til barnaverndanefnda þurfa að láta nafns síns getið svo hægt sé að hafa samband við 
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viðkomandi ef þess er þörf síðar. Hins vegar geta einstaklingar sem tilkynna beðið um 

nafnleynd en það er svo að þeir hafi ákveðna vernd fyrir mögulegum eftirköstum 

tilkynningarinnar. Með þessu móti er líklegra að þeir sem hafa áhyggjur af aðstæðum 

barns tilkynni en oft á tíðum eru þeir sem tilkynna nákomnir viðkomandi fjölskyldu 

(Barnaverndarstofa, 2006).  

Samkvæmt starfsmönnum Barnaverndarstofu eru hlutfallslega fáir sem tilkynna 

mál barna af erlendum uppruna. Innflytjendur hér á landi eru oft í litlum hópum sem 

halda sig saman og erfitt getur verið að ná til þeirra og veita þeim fræðslu. Einnnig sé 

það algengt að innflytjendur þekki ekki tilkynningaskylduna. Barnaverndarstofa hefur 

mikið unnið að því að auka fræðslu um tilkynningaskylduna til almennings á Íslandi 

undanfarin misseri en það þyrfti að ná betur til innflytjenda í íslensku samfélagi 

(Barnaverndarstofa munnleg heimild, 20. febrúar 2014). 

Á vef barnaverndarstofu kemur fram að barnaverndanefndir starfi ávallt með 

velferð barnsins að leiðarljósi og ef upplýsingar eru um að barn búi við óviðunandi 

aðstæður eða heilsa þeirra eða þroski sé í hættu skuli hefja könnun í kjölfar tilkynningar. 

Mál telst vera barnaverndarmál þegar barnaverndarnefnd hefur tekið ákvörðun um að 

hefja könnun eftir að tilkynning hefur borist. Ákvörðun um könnun máls þarf að taka 

innan sjö daga frá tilkynningu. Sé ákvörðun tekin um að hefja ekki könnun eru foreldrar 

þó látnir vita af tilkynningunni. Sé ákveðið að hefja könnun er í flestum tilfellum byrjað á 

því að hafa samband við foreldra barns eða forsjáraðila. Þeir eru formlega boðaðir í 

viðtal sem fer fram hjá barnaverndarnefnd. Fer það eftir aldri barns og þroska hvort það 

sé viðstatt líka (Barnaverndarstofa, 2006). 

Í öllu barnaverndarstarfi er lögð áhersla á samvinnu, hún skal vera bæði við 

foreldra, eða forsjáaðila og við barnið. Samvinnan skal ætíð snúa að velferð og 

hagsmunum barnsins þó svo það brjóti í bága við óskir foreldra. Útskýra þarf fyrir 

viðkomandi fjölskyldu störf barnaverndanefnda, hvað er í vændum og ræða um trúnað 

og skráningarskyldu. Ef nauðsyn þykir að taka barn af heimili sínu er reynt að gera það í 

samráði við foreldra þess og geta þeir þá verið með í ráðum um hvert barnið fer og 

hvernig umgengnin við foreldrana er háttað (Barnaverndarstofa, 2006). 

Félagsráðgjafar og aðrir starfsmenn barnaverndarnefnda þurfa að vera bæði 

faglegir og persónulegir, sýna skjólstæðingum sínum virðingu og koma fram við þá af 

heiðarleika. Barnaverndarstarfsmenn þurfa að hafa í huga aldur og þroska barna til þess 
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að geta átt í góðri samvinnu við þau. Barnavernd skal einnig vera í samvinnu við aðra 

sem að málinu koma og á öllum stigum málsins, það getur verið við til dæmis 

starfsmenn leikskóla, skóla, heilsugæslu, lögreglu og barna- og unglingageðdeild. Í þessu 

ferli er mjög nauðsynlegt að túlkaþjónusta komi inn í mál sem varða fólk af erlendum 

uppruna. Mikilvægt er að foreldrar fái viðunandi upplýsingar sem snúa að barni þeirra 

og þeim sé ljóst í hvaða farvegi mál þeirra er hjá barnaverndarnefndinni. Skylda er að 

útvega túlka fyrir þær fjölskyldur sem hafa ekki fullkomið vald á íslenskri tungu 

(Barnaverndarstofa, 2006). 

Samkvæmt félagsráðgjafa hjá barnaverndarnefnd Reykjavíkur þá mæta 

félagsráðgjafar hindrunum af allt öðrum toga í málum fjölskyldna af erlendum uppruna 

heldur en fjölskyldum af íslenskum uppruna þó svo þeir starfi ávallt eftir 

barnaverndarlögunum. Vandamál hafa komið upp þar sem ekki hefur verið að hægt að 

finna túlk sem talar tungumál viðkomandi fjölskyldu. Hefur það valdið miklum 

erfiðleikum þar sem þá er ekki er hægt að vinna úr málum þar sem nauðsynlegar 

upplýsingar þurfa að vera til staðar til þess að hefja til dæmis forsjáhæfnimat, ýmiskonar 

greiningar, vistunarmat og úrræði er lúta að uppeldisráðgjöf. Félagsráðgjafinn leggur þó 

áherslu á að ávallt séu notaðir túlkar í barnaverndarmálum sem viðkoma innflytjendum 

og ekki er heldur talið æskilegt innan vinnustaðarsins að börn túlki fyrir foreldra sína. Þó 

svo að ákveðin íslenskukunnátta sé til staðar þá þarf túlkur að vera viðstaddur svo allt 

komist vel til skila sem sagt er (Barnaverndarnefnd Reykjavíkur munnleg heimild, 11. 

mars 2014).  

Félagsráðgjafi hjá Barnaverndarstofu staðhæfir að hjá barnaverndum úti á 

landsbyggðinni hefur verið að færast í aukana að nota símtúlkun í málum sem viðkoma 

barnafjölskyldum af erlendum uppruna. Það hafi gagnast vel þar sem túlkurinn er ekki 

sýnilegur og hafi þá minni áhrif á samskiptin í viðtalinu. En þó kemur á móti að ekki er 

hægt að tjá óyrt skilaboð sem fram koma með líkamstjáningu. Einnig hefur það komið til 

að Skype hefur verið notað við túlkun, sérstaklega ef túlkur fyrir viðkomandi fæst ekki 

hérna á Íslandi. Þá sé pantaður túlkur erlendis frá sem túlkar í gegnum Skype á meðan 

viðtalinu stendur (Barnaverndarstofa munnleg heimild, 20. febrúar 2014).  

Fram kemur á vef barnaverndarstofu að foreldrar séu þeir aðilar sem oftast geta 

gefið mestar upplýsingar um barnið og því sé afar mikilvægt að ná góðu samstarfi við þá. 

Við könnun máls er einnig talað við barnið sjálft, stundum inn á heimili þess ef foreldrar 
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gefa leyfi til þess en stundum inni á leikskóla eða skóla viðkomandi barns. Ef tala á við 

barn yngra en 12 ára þarf að hafa samráð við foreldra þess nema rannsóknarhagsmunir 

mæli á móti því. Þetta á við ef grunur leikur á um að líkamlegt- eða kynferðislegt ofbeldi 

er að ræða af hálfu foreldri þess (Barnaverndarstofa, 2006). 

Leikskólar, skólar, heilbrigðis- og sjúkrastofnanir, sérfræðingar sem veita 

félagslega þjónustu og aðrir sem koma að málefnum barna ber lagaleg skylda til þess að 

gefa barnaverndarnefnd upplýsingar sem hún telur nauðsynlegar fyrir úrvinnslu mála. 

Þó svo ýmsar starfsstéttir vinni eftir þagnarskyldu gagnvart barni og foreldrum þess þá 

gengur upplýsingaskyldan fram yfir þagnarskylduna. Eftir könnun máls ber 

félagsráðgjafa að skrifa greinargerð þar sem fram kemur það sem könnunin leiddi í ljós. 

Annað hvort er máli lokið ef aðstæður barns teljast viðunandi eða málið verður unnið 

áfram ef ástæða þykir vera til frekari afskipta. Ef þörf er á frekari afskiptum er gerð 

áætlun um stuðning og framvindu málsins. Í áætluninni kemur fram meðal annars 

hvernig vinna eigi að breytingum sem eru jákvæðar fyrir barnið og stuðli að styrkingu 

foreldra í uppeldishlutverkinu. Í áætlunni kemur fram bæði niðurstaða könnunar og 

markmið áætlunarinnar. Einnig eru hlutverk hvers og eins sem að áætluninni koma 

skýrð ásamt tímaramma sem áætlaður er í meðferð málsins (Barnaverndarstofa, 2006).  

Úrræði geta verið ýmisleg, til dæmis í formi stuðnings við barnið, foreldrana og 

allra innan heimili þess eða utan heimilis, stundum í formi fósturs eða á 

meðferðarheimili. Leitt hefur verið í ljós að sé mikill og stefnufastur stuðningur veittur 

inni á heimili þá er það oftast vænlegra til árangurs en úrræði í formi meðferðarheimilis 

eða fósturs. Aðskilnaður frá heimili og fjölskyldu getur reynst börnum erfiður enda um 

ókunnugt umhverfi frá foreldrum og vinum að ræða þar sem aðrar samskiptareglur gilda 

og barnið þarf að venjast nýjum skilyrðum (Barnaverndarstofa, 2006). 

Þegar kemur að fósturmálum hjá fólki af erlendum uppruna er gerð athugun á 

því hvort mögulegt sé að senda barn til samlanda sinna eða einhverja sem tala tungumál 

þess. Það er bæði hagstæðara þar sem túlka væri ekki þörf og auðveldara fyrir barnið að 

vera hjá fjölskyldu sem skilur menningu þess og uppruna (Barnaverndarstofa munnleg 

heimild, 20. febrúar 2014). 

Samkvæmt 22. grein reglugerðarinnar um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga 

samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga (nr. 652/2004) er tilsjónarmaður úrræði sem 

felst í því að einstaklingur á vegum barnaverndarnefndar styður og styrkir foreldra í 
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uppeldishlutverkinu. Stundum er þetta einstaklingur innan fjölskyldunnar. 

Tilsjónarmaður er ráðinn á formlegan hátt. Í fyrrnefndri reglugerð í grein nr. 23 er 

persónulegur ráðgjafi einnig úrræði sem barnavernd beitir, í því felst að einstaklingur 

sem starfar einnig á vegum barnaverndarnefndar veitir barni ráðgjöf og styrkir það bæði 

félagslega og andlega. Í 26. grein reglugerðarinnar er fjallað um stuðningsfjölskyldu en 

það er einnig úrræði sem beitt er í barnaverndarmálum, þar sem barn er sent á annað 

heimili í stuttan tíma í einu, aldrei meira en 7 daga samfleytt. Markmið þessa úrræðis er 

að létta álagi af viðkomandi barni og fjölskyldu þess og tryggja því öryggi. Ef ekki næst 

samvinna og samkomulag um úrræði á milli barnaverndar og foreldra þá getur 

barnaverndarnefnd notað þvingunaraðferðir ef það telur það þurfa. Það er þó ekki gert 

nema það hafi verið reynt að notast við vægari úrræði en þau ekki dugað til. Ef 

barnaverndarnefnd þarf að ganga svo langt að svipta forsjá eða notast við 

þvingunaraðferðir þar sem um er að ræða vistun barns utan heimilis síns til langs tíma 

þá þarf að vísa málinu til dómstóla. Grípa þarf til neyðarráðstöfunar sé talið að barni 

stafi hætta af því ferli sem þvingunarúrræði hefur í för með sér þar sem tilkynna þarf 

aðilum sem að málinu koma hver næstu skref eru og þeir eiga kost á að tjá sig um málið. 

Neyðarráðstöfun er til dæmis gerð þegar barn er talið í bráðri hættu eða öðrum stafar 

hætta af hegðun þess eða foreldra eða annarra aðila á heimili þess, til dæmis vegna 

mikilla vímuefnaneyslu eða ofbeldis á heimilinu, hvort sem um er að ræða barn eða 

fullorðinn. Það gæti verið nauðsynlegt að vísa barni til Barnahúss vegna gruns um 

kynferðisofbeldi en Barnahús tekur á móti börnum þegar grunur leikur á að þau hafi 

verið misnotuð kynferðislega (Barnahús, e.d.). Eftir neyðarráðstöfun hefur 

barnaverndarnefnd 14 daga til þess að grípa til frekari ráðstafanna (Barnaverndarstofa, 

2006). 

Í flestum málum sem koma inn á borð barnavernda er reynt að raska ekki mikið 

við lífi barnsins og því reynt að hafa stuðninginn þannig að hann sé veittur inn á heimili 

þess. Stuðningurinn getur verið í formi félagslegrar ráðgjafar og foreldrum er leiðbeint 

um uppeldi barna. Oft er aðalforsendan fyrir því að barn geti búið við viðunandi 

lífsskilyrði sú að tryggja þurfi fjölskyldunni öruggt húsaskjól og bættan fjárhag þar sem 

stór hluti þeirra sem barnaverndarnefndir hafa afskipti af eru fátækar fjölskyldur og 

fjölskyldur þar sem annað foreldri eða báðir eru öryrkjar (Barnaverndarstofa, 2006). 
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Hlutverk Barnaverndarstarfsmanna felst í að búa yfir þekkingu og kunna skil á 

mismunandi aðstæðum barna og þá þætti sem hafa áhrif þar á. Mismunandi er eftir 

barnanefndarnefndum sveitarfélaga hvort gerð eru skilyrði um félagsráðgjöf sem hæfni. 

Barnaverndarstarfsmenn skulu hafa þekkingu á þroskasálfræði, ólíkum 

meðferðarformum, þekkingu á samskiptamynstrum í fjölskyldum og öll þau lög og 

reglugerðir sem að starfinu snúa (Barnaverndarstofa, 2006). 

Mál sem koma á borð barnaverndanefnda eru mismunandi ,,þung“ og á vef 

Barnaverndarstofu eru þau flokkuð eftir því hve ,,þung“ þau eru en þar er um að ræða 

þrjá flokka. Í flokk eitt fara mál sem eru tilkynnt og könnuð í kjölfarið en er síðan lokað 

eða mál þar sem veitt er ráðgjöf en engin úrræði veitt. í flokk tvö fara mál sem viðkoma 

fóstri barna, mál með einhverjum stuðningsúrræðum, léttvæg kynferðisbrotamál og 

sumardvalir barna. Í flokk þrjú fara þvingunarmál og öll mál sem viðkoma neyslu barna 

og unglinga þar sem greiningar og meðferðarúrræða er þörf. Einnig falla 

kynferðisbrotamál undir þennan flokk (Barnaverndarstofa, 2006). 

Barnaverndarnefndir landsins ber að skila ársskýrslum til Barnaverndarstofu 

árlega. Þessi gagnasöfnun gefur mikilvægar upplýsingar um stöðu barnaverndarmála 

hvers tíma. Nauðsynlegt er að félagsráðgjafar og aðrir starfsmenn barnaverndar noti 

fagleg vinnubrögð sem skila sér í betri þjónustu til þeirra sem þeir aðstoða. 

Málaflokkurinn er viðkvæmur og því þarf að huga að því að skráningar séu réttar því á 

þeim byggir mat á þörf á úrræðum. Hvert mál er þó einstakt og getur það verið 

túlkunaratriði hvernig mál eru flokkuð. Mikilvægt er að allir starfsmenn 

barnaverndanefnda notist við sömu viðmið við flokkun mála (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2013). 

Barnaverndarnefndir bera skyldu til þess að skrá niður öll mál sem á borð þeirra 

koma svo auðveldlega sé hægt að fletta upp málum á hverjum tíma. Ef munnlegar 

heimildir eru fengnar er nauðsynlegt að skrá þær einnig niður séu þær ekki að finna í 

öðrum gögnum nefndarinnar. Öll mál eru skráð niður hvort sem nefndin tekur ákvörðun 

um könnun og að aðhafast frekar eða ekki (Barnaverndarstofa, 2006). 

Fram kemur hjá starfsmanni Barnaverndarstofu að þegar kemur að börnum af 

erlendum uppruna sé algengt að um sé að ræða tilkynningar varðandi líkamlegt ofbeldi 

sem eru þó ekki þess eðlis að verið sé að beita börn meðvituðu ofbeldi heldur sé þetta 

uppeldisaðferð sem notuð er í þeirra menningu. Í sumum löndum eru viðhorf til beitingu 
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líkamlegra refsinga oft önnur, það má slá í þau og flengja eins og tíðkaðist á Íslandi lengi 

framan af. Beitingu líkamlegra refsinga er bönnuð samkvæmt íslenskum lögum og því 

þarf að koma þeim upplýsingum áfram til innflytjenda að þetta sé ekki leyfileg aðferð á 

Íslandi. Nauðsynlegt er að kynna þeim fyrir uppeldisaðferðum sem tíðkast hér á landi 

svo þau geti notað uppbyggilegri aðferðir í staðinn (Barnaverndarstofa munnleg heimild, 

20. febrúar 2014). 

Við flokkun og greiningu barnaverndarmála á Íslandi er stuðst við svokallað SOF 

kerfi. Mikilvægt er að öll flokkun og greining sé ítarleg svo öll tölfræðileg gögn séu rétt 

og hægt er að bera stöðuna við aðra landshluta og önnur lönd. Allar 

barnaverndarnefndir á Íslandi starfa eftir SOF kerfinu en með því er hægt að samræma 

mat á aðstæðum á milli nefndanna og hægt að greina vandann strax og leitast við að 

finna úrlausnir sem henta. SOF kerfið skiptist niður í fjóra flokka, fyrstu þrír flokkarnir 

snúa að misbresti í aðbúnaði barna, þeir eru vanræksla, ofbeldi og heilsa eða líf ófædds 

barns í hættu. Fjórði flokkurinn snýr að áhættuhegðun barns. Í öllum þessum flokkum 

SOF kerfisins eru síðan undirflokkar og ítarlegri skilgreiningar á hverjum um sig. Þegar 

um misbrest í aðbúnaði barna er að ræða leitast barnaverndarnefndir við að styrkja 

foreldrana í hlutverki sínu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 

2013). 

Samkvæmt félagsráðgjafa hjá barnaverndarnefnd Reykjavíkur eru börn af 

erlendum uppruna oft meðvitaðari en foreldrar þeirra um þær reglur sem gilda hér á 

landi hvað varðar réttindi þeirra. Til dæmis vita börnin oft að það megi ekki slá og 

rassskella á meðan foreldrar þeirra hafa ekki þessa vitneskju. Einnig verður hann var við 

neikvæð viðhorf í garð fólks af erlendum uppruna í starfi sínu, bæði tortryggni þeirra 

gagnvart vinnu barnaverndarnefnda og staðalímyndir þeirra um Íslendinga og íslenska 

samfélaginu. Einnig hefur hann fundið fyrir fordómum Íslendinga í garð útlendinga en 

með breyttum tímum þá sé fólk orðið meðvitaðra um neikvæð viðhorf sín og farið að 

taka á þeim. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir félagráðgjafa að takast á við þar sem 

þeir vinna oft náið með fólki af erlendum uppruna. Félagsráðgjafinn tekur það þó fram 

að hann hafi ekki orðið var við neikvæð viðhorf af hálfu samstarfsfélaga sinna en að fólk 

treysti sér samt mis vel til að vinna með fólki af erlendum uppruna og sé það þá vegna 

þekkingarleysis á aðstæðum innflytjenda (Barnaverndarstofa munnleg heimild, 20. 

febrúar 2014). 
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Edda tekur í sama streng og nefnir að innflytjendur hafi stundum neikvæð 

viðhorf í garð barnavernda og þeim líði eins og þeir séu komnir í slag við kerfið og 

félagsráðgjafa þegar mál þeirra eru komin í barnavernd. Hins vegar telur hún þetta stafa 

af hræðslu vegna þess að þeir þekkja ekki störf nefndarinnar og að ræða þurfi við 

fjölskyldur á mannlegan og styðjandi hátt (Edda Ólafsdóttir munnleg heimild, 4. apríl 

2014). 

Fram kemur hjá starfsmanni barnaverndarnefnd Reykjavíkur að mál barna af 

erlendum uppruna taka oft mun lengri tíma en önnur mál vegna þess að túlkun mála sé 

tímafrek. Viðtal þar sem túlk þarf er að jafnaði helmingi lengra en viðtal þar sem 

þjónusta hans er ekki þörf. Einnig tekur tíma að útskýra fyrir fólki sem þekkir ekki 

menningu og siði hér á landi hvernig hlutirnir virka, hvernig lögin eru og hvað við 

samþykkjum hér á landi og hvað ekki (Barnaverndarnefnd Reykjavíkur munnleg heimild, 

11. mars 2014). 

Ekki bar félagsráðgjöfum í barnavernd saman um þetta en félagsráðgjafi í 

barnavernd Suðurnesja sagði að mál fólks af erlendum uppruna taka að jafnaði sama 

tíma og önnur mál og reynt væri að vinna þau hratt og örugglega (Barnaverndarnefnd 

Suðurnesja munnleg heimild, 16. apríl).  

Að vera barn af erlendum uppruna er ákveðinn áhættuflokkur innan 

barnaverndar. Ástæðan fyrir því eru þessir viðbótarstreituvaldar í aðstæðum þess, 

fjölskyldan er í framandi landi, stórfjölskyldan oft fjarri og fólk hefur oft upplifað alls 

konar áföll á lífsleiðinni og börn jafnvel búið í flóttamannabúðum áður en þau komu 

(Barnaverndarstofa munnleg heimild, 20. febrúar 2014). 

Félagsráðgjafi hjá Barnaverndarnefnd Reykjavíkur bendir á að betur þurfi að taka 

á móti fólki af erlendum uppruna þegar það kemur til landsins og sérstaklega þegar um 

fjölskyldusameiningu er að ræða. Þá þarf ekki einungis að vinna með ólíka 

menningarþætti heldur einnig styrkja tengsl sem hafa dofnað og eru jafnvel ekki til 

staðar þar sem fjölskyldumeðlimir hafa kannski ekki hist í langan tíma. Mikilvægt er að 

efla forvarnarstörf og fræða fólk um þær reglur sem eru í gildi og gera því grein fyrir að 

heimilisofbeldi og vanræksla barna er ekki liðin hér og samkvæmt lögum grípur 

barnavernd og lögregla inn í slíkar aðstæður. Einnig væri hægt að fræða konur af 

erlendum uppruna sem eignast barn á Íslandi um lög og reglur hérlendis og 

foreldrahlutverkið. Heilsugæslan gæti verið með stuðningsnet og fræðslu fyrir 
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barnshafandi konur og fjölskyldur þeirra. Ekki er langt síðan Ísland varð 

fjölmenningarlegt samfélag og því er nauðsynlegt að efla starf með innflytjendum þar 

sem móttaka fólks af erlendum uppruna er ekki komin jafn langt á leið og í 

nágrannalöndunum þótt við séum að kljást við sömu vandamál hér á landi 

(Barnaverndarstofa Reykjavíkur munnleg heimild, 11.mars 2014). 

Samkvæmt Eddu að þá gæti heilsugæslan tekið meiri þátt þegar kemur að 

fræðslu fyrir innflytjendur. Þar væri til að mynda hægt að vera með skimum fyrir 

áfallastreituröskun en margir innflytjendur þjást af henni. Fræðsla þyrfti að vera um 

áfallastreituröskun, einkenni hennar og afleiðingar (Edda Ólafsdóttir munnleg heimild, 

4. apríl 2014). 

5 Nálgun félagsráðgjafa í barnaverndarvinnu 

Fjölmenning hefur verið tengd félagsráðgjöf frá því að fagið byrjaði að mótast. Einn 

helsti frumkvöðull félagsráðgjafarinnar er Jane Addams en hún vann að því að aðstoða 

þá sem minna máttu sín í samfélaginu eins og fátæka og heimilislausa. Addams trúði því 

að kjarninn af heimsfriði væri næring alls hins mannlega. Snemma á ferli Addams kom 

fjölmenningin til sögunnar í vinnu hennar. Hún komst að því þegar fólk af ólíkum 

uppruna starfaði saman að allir höfðu sömu þarfir og væntingar hversu ólíkir sem 

einstaklingar voru (Allen, 2008).  

Skjólstæðingar félagsráðgjafa tilheyra oft ýmsum hópum innflytjenda og fólks af 

öðru þjóðerni eða kynþætti. Vaxandi þörf hefur verið á undanförnum árum að takast á 

við þá fjölmörgu þætti sem móta erfiðleika í barnaverndarmálum með fólk af erlendum 

uppruna, þar með talin menningarbundin viðhorf og hefðir í tengslum við börn og 

hlutverk. Mál innflytjenda sem koma á borð barnavernda fela í sér fjölmargar áskoranir 

sem eru ekki einungis menningarlegar heldur snúa einnig að efnahagslegum og 

félagslegum aðstæðum þeirra í nýju landi og einangrun sem oft kemur til vegna bágra 

kjara og tungumálahindrana. Allir þessir þættir hafa áhrif á heilsu og velferð barna og 

getað skapað streitu fyrir þau og foreldra þeirra. Á síðustu áratugum hefur verið aukin 

vitund innan félagsráðgjafar um að taka þurfi tillit til félagslegan, menningarlegan og 

sögulegan bakgrunn fólks inn í greiningu og mat þegar unnið er að því að sjá 
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heildarmyndina þegar kemur að vinnu með innflytjendum. Nauðsynlegt er að 

félagsráðgjafar hafi skilning á þeim þáttum sem oft einkenna barnaverndarmál sem snúa 

að innflytjendum og fjölskyldum þeirra. Félagsráðgjafar þurfa að skilja þær hindranir 

sem fjölskyldan berst við og hvernig viðkomandi fjölskylda skynjar inngripið hjá 

yfirvöldum, hvernig samskipti einstaklingar notast til að viðra skoðanir sínar, viðhorf og 

reynslu og hvernig þeir bregðast við þeim stuðningi sem íhlutunin hefur í för með sér. 

Félagsráðgjafar þurfa að vera meðvitaðir um menningarheim viðkomandi, hefðirnar, 

viðhorf og hlutverk barna, karla og kvenna og fjölskyldumenningu og kanna reynslu 

fjölskyldunnar í nýju landi og félagslega stöðu þeirra. Þessi skilningur á aðstæðum ásamt 

menningaruppruna er mikilvægur fyrir félagsráðgjafa til þess að geta safnað saman 

nauðsynlegum gögnum og metið hvernig best sé í samráði við fjölskylduna að vinna með 

þau (Dettlaff og Fong, 2011.). 

 Í fjölmenningarlegri félagsráðgjöf er ekki gert þá kröfu að félagsráðgjafar viti allt 

um menningu skjólstæðinga sinna, eða að þekking á menningu ein og sér sé til þess 

fallin að styrkja skilning félagsráðgjafa á menningartengdum viðhorfum. 

Menningarnæmni (e. Cultural competence) er talin ein af aðaláherslunum í 

félagsráðgjöf þegar kemur að vinnuaðferðum með fjölskyldum af ólíklum uppruna. Í 

henni felst að veita skjólstæðingum af erlendum uppruna meðferð sem hæfir þeirra 

menningu og þurfa félagsráðgjafar að vera í stakk búnir til þess að vinna með fólki af 

annarri menningu með því að vera með opinn huga gagnvart henni. Félagsráðgjafar 

þurfa að gefa sér tíma til þess að læra um sögu og menningu viðkomandi skjólstæðinga 

til þess að skilja hvaða spurninga skal spyrja að, hvaða aðferðir eru menningalega 

viðeigandi og hvaða gögn munu endurspegla mest niðurstöðurnar (Harrison og Turner, 

2011). 

Til þess að öðlast menningarnæmni þarf að ávinna sér mismunandi þætti 

þekkingar og viðhorfa og þróa með sér færni sem getur verið breytileg eftir mismunandi 

menningum sem starfað er með. Félagsráðgjafar og aðrir fagaðilar þurfa að hafa 

menningarnæmni að leiðarljósi til þess að vera betur undirbúnir í starfi sínu með 

fjölbreytilegri menningu einstaklinga. Menningarnæmni má skipta niður í þrjár megin 

áherslur þegar kemur að ráðgjöf. Fyrst má nefna að félagsráðgjafi þarf að vera 

meðvitaður um það að skjólstæðingurinn hafi önnur gildi og aðra sýn á tilveruna. Í öðru 

lagi þarf hann að skilja að skjólstæðingur lítur mögulega menningarlega öðrum augum á 
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heiminn. Einnig þarf hann að búa yfir hæfni til að þróa viðeigandi aðferðir sem notaðar 

eru í vinnu með málum innflytjenda. Áherslur þessar fela í sér að félagsráðgjafi þarf að 

gera sér ljóst að einstaklingar sem unnið er með geta haft mismunandi skoðanir, 

viðhorf, þekkingu og færni. Gagnkvæmur skilningur þarf að vera á milli félagsráðgjafa og 

skjólstæðings á tilgangi ráðgjafarinnar og félagsráðgjafinn þarf að kynna sér bakgrunn 

viðkomandi (Launikari og Puukari, 2005-b). 

Fræðimenn hafa komið með gagnrýni á hugtakið menningarnæmni og hafa 

haldið því fram að það séu ekki nægar sannanir fyrir því að hugtakið skili árangri í starfi 

með fólki af erlendum uppruna. Hugtakið á sér margar víddir og því er erfitt að 

skilgreina það á einfaldan máta. Talið var að menningarnæmni myndi ýta undir 

sameiningu fólks af ólíkum uppruna innan samfélagsins en það er erfitt að varpa ljósi á 

það. Jafnvel þó svo að félagsráðgjafar kynni sér menningu skjólstæðinga sinna er hætt 

við því að þeir vinni með staðalímynd þess samfélags sem skjólstæðingur kemur úr í stað 

þess að einblína á einstaklinginn sjálfan. Félagsráðgjafar vinna með hugtakið og kunna 

að meta það en á sama tíma gera þeir sér grein fyrir því að hugtakið menningarnæmni 

hefur sín takmörk (Harrison og Turner, 2011). 

5.1 Kenningar og vinnuaðferðir 

Frá því að félagsráðagjöf kom til sögunnar hafa félagsráðgjafar unnið með innflytjendum 

og fjölskyldum þeirra. Í vinnu félagsráðgjafa er unnið eftir nokkrum kenningarlegum 

nálgunum og þær samanstanda til dæmis af sálfræðilegum-, lausnamiðuðum- og 

kerfisbundnum aðferðum. Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu kenningum og 

vinnuaðferðum. Þar á meðal eru vistfræðikenningin, valdeflingar- og styrkleikanálganir 

og sérstök líkön á borð við menningarnet Skytte og flutningslíkan Sluzki. 

5.1.1 Vistfræðileg nálgun 

Bronfenbrenner yfirfærði vistfræðilega nálgun (e. ecological approach) frá eðlisfræðinni 

og yfir á mannlega hegðun. Hann setti fram fjögur ólík sjónarhorn sem horft er út frá í 

þessari nálgun. Má þar fyrst nefna micro stigið en í því felst hlutverk og persónueinkenni 

einstaklings eins og til dæmis kyn, aldur og sjálfsvirðing. Á öðru stiginu eða meso stiginu 

er horft til þess hvernig einstaklingurinn á samskipti við fjölskylduna, skólann, jafningja 

sína og aðra sem hann á í samskiptum við. Á þriðja stiginu exo er einblínt á óbein 

samskipti, á það til dæmis við um fjölskylduvini, fjölmiðla og yfirvöld. Fjórða og síðasta 
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stigið er macro stigið en á því eru skoðuð menningarleg gildi einstaklingsins og hans 

félagslega umhverfi. Í vistfræðilegri nálgun er einblínt á samspil einstaklings og 

félagslegs umhverfi hans. Það er litið til fólks, tengsla og umhverfis skjólstæðingsins. Í 

vinnu með innflytjendum þegar notast er við vistfræðilega nálgun leitast 

félagsráðgjafinn við að skoða núverandi umhverfi hans og aðstæður ásamt því að horfa 

til þeirra lífsskilyrða sem hann bjó við áður en hann flutti.  

Félagsráðgjafinn þarf að hafa í huga og kanna menningu viðkomandi, 

tungumálatakmarkanir, heilsu, hvort að hann hafi upplifað stríð, hræðslu við stjórnvöld, 

pyntingar, andlegt ofbeldi, hungur og eða ástvinamissi. Með því að skoða þessa þætti er 

hægt að öðlast betri skilning á aðstæðum innflytjandans og getu til að starfa með 

honum á árangursríkan hátt (Furuto, 2004). 

5.1.2 Valdeflingarnálgun 

Valdeflingarnálgun (e. empowering approach) snýst um að auka vald einstaklingsins á 

eigin lífi til þess að bæta lífsskilyrði sín. Nálgun þessi er oft notuð í vinnu með 

minnihlutahópum eins og innflytjendum, fátækum, samkynhneigðum og litlum 

trúarhópum. Félagsráðgjafar þurfa að efla vald þessara hópa, fá þá til að vera gagrýnir á 

valdaleysi sitt og byggja upp vitund sem leiðir af sér félagslegt réttlæti. Með því að 

einblína á ástæður vandamála þeirra er hægt að leitast við að finna lausnir sem henta 

hverjum og einum. Valdefling leiðir af sér meira réttlæti í samfélaginu og stuðlar að 

bættum lífsskilyrðum (Furuto, 2004).  

5.1.3 Styrkleikanálgun 

Í styrkleikanálgun (e. strengths approach) er markmið félagsráðgjafans að finna 

styrkleika einstaklings, skilgreina hann, styrkja hann og efla. Hann hvetur einstaklinginn 

að nota styrkleika sína og úrræði til þess að geta gert jákvæðar breytingar á lífi sínu. 

Félagsráðgjafinn einblínir á fimm þætti í styrkleikanálgun, það er að auka jákvætt 

viðhorf einstaklings, leggja áherslu á styrkleika fjölskyldunnar frekar en veikleika, hvetja 

einstaklingin til skilvirkrar hegðunar, hvetja einstaklinginn til að meta sitt eigið þjóðerni 

og menningarlegan bakgrunn og aðstoða hann við að koma auga á úrræði sem henta 

honum. Styrkleikanálgun hefur það markmið að auka bjargir einstaklinga með 
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sjálfstyrkingu, heilbrigði, þrautseigju, þekkingu og að koma í veg fyrir vantrú (Furuto, 

2004).  

5.1.4 Menningarnet Skytte 

Marianne Skytte setti fram líkan sem sýnir hvar einstaklingar í fjölskyldum innflytjenda 

eru staðsettir menningarlega. Líkanið geta félagsráðgjafar notað í vinnu með 

innflytjendum til þess að meta þætti í aðlögunarferli þeirra í nýju landi. Menningarnetið 

er hugsað sem vinnutæki fyrir félagsráðgjafa svo þeir öðlist betri heildarsýn á hvar 

fjölskyldan og einstakir meðlimir hennar eru staddir til þess að auðvelda greiningu á 

aðstæðum þeirra. Skytte telur að með menningarnetinu eigi félagsráðgjafar auðveldara 

með að öðlast heildarsýn. Einnig hjálpar það við að finna viðeigandi úrræði sem henta 

hverjum og einum. Menningarnetið nær ekki yfir efnislega hluti eins og efnahag og 

búsetuskilyrði. Litið er á fjórtán þætti sem við koma menningu viðkomandi fjölskyldna 

en hver þáttur vegur mis mikið og eru breytilegir eftir fjölskyldum. Þeir þættir sem 

skoðaðir eru snúa til dæmis að því af hverju fjölskyldan fluttist til landsins, hve lengi 

fjölskyldan hefur verið búsett á landinu, hvort einstaklingar hafi allir komið á sama tíma 

og á hvaða aldri börn í fjölskyldunni voru við flutninginn. Trúariðkun er einnig skoðuð, 

tungumálið eða tungumálin sem töluð eru í fjölskyldunni, málþroski, menntun, störf og 

fleira. Þessir þættir geta hjálpað félagsráðgjafanum að átta sig á því sem getur haft áhrif 

á fjölskyldur til dæmis ef meðlimir hafa komið á ólíkum tíma getur það haft áhrif á tengsl 

milli þeirra (Skytte, 2007). 

5.1.5 Flutningsferlislíkan Carlos Sluzki 

Carlos Sluzki setti fram flutningsferlislíkan en það líkan lýsir ferli innflytjenda þegar þeir 

flytjast til nýs lands. Með þessu líkani er hægt að meta áhrif flutningana á fjölskyldur og 

einstaklinga innan hennar. Mikilvægt er að félagsráðgjafar vinni með hvern einstakling 

fyrir sig innan fjölskyldunnar því það getur verið mjög persónubundið hve langan tíma 

það tekur að fara í gegnum þetta ferli. Líkanið skiptist niður í fimm stig. Fyrsta stigið er 

undibúningsstig en það stig nær yfir þann tíma frá því að fólk ákveður að flytjast 

búferlum, í undirbúningsferlinu og þangað til það er flutt. Ekki fara allir í gegnum þetta 

stig þar sem fólk þarf oft að flytja með litlum fyrirvara og gefst því ekki tími til að 

undirbúa sig og kynna sér aðstæður í nýju landi, á þetta til dæmis við um flóttafólk. 

Annað stig er flutningurinn og kemur það í beinu framhaldi af því fyrsta. Þarna kemur 
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inn í myndina hversu lengi fólk hyggst dvelja í nýju landi og hvernig því gengur að fóta 

sig. Ef fólk hefur fengið góðan undibúningstíma eða farið á stig eitt þá gengur 

flutningurinn betur. Þriðja stigið er varnaruppbót en það stig getur varað frá sex 

mánuðum og upp í tvö ár. Á þessu stigi er fólk enn jákvætt yfir flutningum og ekki er 

farið að bera á streitu. Þær fjölskyldur sem eru samrýndar verða oft nánari en þær 

fjölskyldur sem eru ekki í góðum tenglsum fyrir flutningana er hætt við að fjarlægjast 

hvort annað. Fjórða stigið er kreppa, átök og árekstrar og á þessu stigi er algengast að 

upp komi vandamál. Togstreita getur farið að myndast á milli uppruna menningu og 

menningunnar í nýju landi. Einnig getur verið streituvaldandi fyrir fjölskyldu þegar hún 

reynir að aðlagast nýjum gildum og siðum í nýrri menningu. Á þessi stigi er að auki 

algengt að einstaklingar sakni fjölskyldumeðlima sem eftir urðu í heimalandinu. Fimmta 

og síðasta stigið er kynslóðaflutningur en á því stigi er hætta á ágreiningi á milli foreldra 

og barna. Ef að foreldrar aðlagast illa í nýju samfélagi hefur það oft áhrif á börn þeirra og 

getur gert það að verkum að þau ná ekki að aðlagast nýju samfélagi þegar þau verða 

eldri. Einnig getur það valdið streitu innan fjölskyldunnar að foreldrar vilja halda í 

uppruna sinn á meðan börnin vilja aðeins tileinka sér þá nýju. Kynslóðaflutningur 

einkennist af því að ákvarðanir eldri kynslóða færast yfir á þá yngri sem getur valdið 

togstreitu (Sluzki, 1979).  

5.2 Félagsráðgjafinn 

Það eru margar áskoranir sem félagsráðgjafi stendur frammi fyrir þegar unnið er með 

innflytjendum en einnig þarf að hafa að leiðarljósi að fjölskyldur eru líka ólíkar innan 

menningarheima. Þannig þurfa félagsráðgjafar að vera með opin huga í störfum sínum 

og gera sér grein fyrir eigin viðhorfum til þess að öðlast menningarnæmni og skilning á 

fjölmörgum öðrum þáttum í lífi fjölskyldna. Þeir þurfa að horfa út fyrir það sem þeir eru 

vanir og skilja og gera sér grein fyrir því að í öðrum löndum eru önnur lög og gildi og þau 

séu einn af þeim þáttum sem móta viðhorf og venjur fólks. Skjólstæðingar af erlendu 

bergi brotnu koma með ólíka persónulega sögu og bakgrunn og þarf að horfa til þarfa 

hvers og eins. Innflytjendur tilheyra minnihlutahópi í samfélaginu en með 

minnihlutahópi er átt við að fólk er ekki hluti af ráðandi hópi í samfélaginu þar sem 

meðlimir eru af öðru þjóðerni, hafa aðra trú eða tungumál. Einstaklingar innan hópsins 

hafa það sameiginlegt að varðveita menningu sína, hefðir, trúarbrögð eða tungumál. 
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Aðalatriðið er að hjálpa einstaklingum af erlendum uppruna að aðlagast samfélaginu og 

félagslegum þáttum þess (Launikari og Puukari, 2005-a). 

 Til þess að hámarka möguleika innflytjenda á þátttöku í nýju landi er mikilvægt 

að byggja ofan á fyrri reynslu þeirra en með því er átt við að draga fram styrkleika sem 

þeir búa yfir, sérstaklega varðandi atvinnu og nám. Árangursrík ráðgjöf stuðlar að 

félagslegu réttlæti, jafnrétti kynjanna og hvetur og styður einstaklinga til þess að 

mennta sig og velja raunhæf og þroskandi störf. Þjónusta félagsráðgjafa þarf að vera 

ávallt til staðar og vera á þann hátt að hún sé hvetjandi fyrir alla til að halda áfram að 

þróa færni sína og hæfni (Launikari og Puukari, 2005-a).  

Félagsráðgjafar sem koma að vinnu barnaverndar eru í raun að einhverju leyti 

ábyrgir fyrir framkvæmd stefnu og laga sem ætluð eru að tryggja börnum vernd og 

viðunandi lífsgæði til frambúðar. Á þetta einnig við um börn af erlendum uppruna en 

mikilvægt er að lögin tryggi það með skyldum eða stefnum í barnaverndarstarfi sem taki 

mið af fjölbreytileika í fjölskylduumhverfi barna. Félagsráðgjafar hafa einstaka yfirsýn 

yfir barnaverndarkerfið, skjólstæðinga sína, samtök sem þeir vinna fyrir og þá stefnu er 

þeir þurfa að fara eftir. Sú þekking og menntun sem félagsráðgjafar búa yfir getur 

stundum stangast á við löggjöfina ef réttindi innflytjenda eru takmörkuð og því getur 

verið erfitt að móta sértækt vinnulag í þessum málaflokki. Því meiri þekking byggð á 

rannsóknum sem er til staðar þeim mun meiri grundvöllur er fyrir nýjar vinnuaðferðir til 

að vinna með börnum, styðja þau og styrkja og löggjafann að fylgja henni eftir (Zell, 

2006).  

Í allri vinnu með fjölskyldum og sérstaklega í barnavernd er mjög mikilvægt að 

hafa auga með öryggi barna. Muna af hverju félagsráðgjafi er í tengslum við ákveðnar 

fjölskyldur og allt þeirra fjölskyldulíf. Félagsráðgjafar eru ekki eingöngu að hjálpa 

fjölskyldum og börnum vegna þarfarinnar heldur er það bundið í lög að þeir tryggji 

öryggi þeirra. Markmið barnaverndarstarfsmanna er ekki bara að koma í veg fyrir frekari 

misbeitingu barna heldur líka að auka velferð þeirra. Nauðsynlegt er að þeir séu 

nákvæmir í sinni vinnu og hæfir til þess að finna út hvort að sakagiftir á foreldranna séu 

byggðar á traustum grunni. Félagsráðgjafar vinna að því að hámarka öryggi barna og 

stuðla að heilbrigðum lífsskilyrðum til þroska þeirra (Root og Madsen, 2013). 
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Félagsráðgjafi þarf að huga að mörgu í starfi sínu og hafa heildarsýn að 

leiðarljósi. Hann þarf að vera vera meðvitaður um fortíð skjólstæðinga sinna, vera vel 

upplýstur og málstjóri á öllum sviðum málsins. Mikilvægt er í starfi félagsráðgjafans að 

hann fari á dýptina í hverju máli fyrir sig og þar koma kenningarlegar nálganir og sértæk 

greiningartæki til aðstoðar í vinnu með innflytjendafjölskyldum. Nauðsynlegt er að fá 

upplýsingar frá foreldrum barnanna, spyrja hvernig málum er háttað í þeirra heimalandi 

og hvort þau hafi sjálf upplifað eitthvað óæskilegt í sinni barnæsku. Kanna hvort að það 

viðgangist að foreldrar beiti börn sín ofbeldi í þeirra uppruna menningu og upplýsa þau 

um að á Íslandi sé óleyfilegt samkvæmt lögum að beita börn ofbeldi. Því er þarflegt að 

finna uppeldisaðferðir sem eru viðurkenndar hér á landi og styðja fólk í að halda þeim 

við (Edda Ólafsdóttir munnleg heimild, 4. apríl 2014). 

Í barnavernd er nauðsynlegt að félagsráðgjafar hafi kunnáttu til þess að geta rætt 

við börnin, verið virkir hlustendur og að þeir beri ávallt virðingu fyrir þeim og þeirra 

túlkunarmáta. Barn á alltaf að fá að ráða hvort það vilji tjá sig um málefni eða ekki. 

Félagsráðgjafi þarf að sjá til þess að börn fái vitneskju um hvernig mál þeirra standa í 

barnaverndinni og þau eiga að geta treyst því að þær ákvarðanir sem teknar eru í málum 

þeirra séu þeim fyrir bestu. Samtal við félagsráðgjafa er mikilvægt tæki til þess að hægt 

sé að taka farsælar ákvarðanir í málum. Algengt er að barnaverndarstarfsmenn séu 

hræddir við að eiga samtöl við börn og er því oft of lítið við þau talað. Hræðslan getur 

stafað af því að fólk veit ekki hvernig á að tala við börn og hvernig samtalið eigi að fara 

fram (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Í lögum hér á Íslandi kemur fram að ræða skuli við þau börn sem tengjast 

barnaverndarnarnefndum og að þau skuli fá að segja sína hlið og skoðanir á málefnum 

sem tengjast þeim ef þau óska þess. Gott samtal barns við félagsráðgjafa getur stuðlað 

að auknu sjálfstrausti þess og það finnur fyrir mikilvægi sínu þegar það fær að vera með 

í þeim ákvörðunartökum sem gerðar eru. Jafnframt á barnið auðveldara með að átta sig 

á tilfinningum sínum þegar það á í góðri samvinnu við félagsráðgjafa og það á 

auðveldara með að mæta áskorunum í daglega lífinu. Oft hafa börn gengið í gegnum að 

hafa horft upp á ofbeldi á heimilum sínum og þegar það deilir upplifunum sínum með 

félagsráðgjafa verður þeim oft létt og sektarkennd sem þau gætu haft yfir atburðunum 

minnkar. Félagsráðgjafi þarf að gefa skiljanlegar upplýsingar til barna svo það geti haft 
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yfirsýn yfir aðstæður sínar og þau eiga að geta fundið að það er í lagi að spyrja spurninga 

sem þau vilja fá svör við (Barnaverndarstofa, e.d.). 

 Í málefnum barna af erlendum uppruna er afar mikilvægt við slíkar aðstæður að 

góð túlkaþjónusta sé til staðar (Barnaverndarnefnd Suðurnesja munnleg heimild, 16. 

apríl 2014).  

Félagsráðgjafar þurfa að gefa gaum að stöðu barna og foreldra af erlendum 

uppruna eins og hún er í dag og túlka tilfinningar sem liggja að baki orðanna, lesa í það 

óyrta til jafns við það yrta og á þetta við um allar fjölskyldur. Þeir þurfa að sýna barninu 

áhuga og athygli og vera vakandi fyrir því hvænær er hentugt að grípa inn í og hvenær 

ekki. Samtöl við félagsráðgjafa skulu ávallt einkennast af jafningjasambandi og barnið 

skal alltaf fá að tjá sig á sjálfstæðan hátt en þó eru það félagsráðgjafarnir sem bera 

ábyrgð á samtölunum og stjórna þeim. Samtal getur verið grundvallaratriði til þess að 

barn geti sæst við kringumstæður sínar og skilið þær betur með því að ræða um þær og 

tilfinningar sínar til þeirra. Stundum getur verið gott að hafa þriðja aðila með í samtali 

sem stuðningsaðila fyrir barnið. Sú manneskja er þá einhver sem barnið getur treyst á 

og er þáttakandi í lífi þess. Þetta getur verið til dæmis foreldri svo lengi sem það hefur 

ekki gerst brotlegt gagnvart barni sínu (Barnaverndarstofa, e.d.). 
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6 Umræða 

Markmið höfunda þessara ritgerðar var að fjalla um barnavernd á Íslandi með 

áherslu á fjölmenningu og hvernig nálgun félagsráðgjafa birtist í starfi með börnum 

af erlendum uppruna og fjölskyldum þeirra. Spurningarnar er leitast var við að 

svara í ritgerðinni voru: Hvernig starfar barnavernd á Íslandi með börnum af 

erlendum uppruna? Hver er nálgun félagsráðgjafa í barnaverndarstarfi með 

innflytjendafjölskyldum? Þessum spurningum hefur verið svarað með því að fjalla 

ítarlega um laga og stefnumótun, þekkingu sem snýr að barnavernd, innflytjendum 

og fjölmenningarlegri félagsráðgjöf.  

Fjölmenning á Íslandi hefur verið að færast í aukana síðastliðna tvo áratugi 

og hér á landi búa fjölmargir innflytjendur með ólíkan menningarbakgrunn, af ólíku 

kyni og aldri ásamt því að stéttarstaða þeirra er mismunandi. Unnið hefur verið að 

stefnumótun í málefnum innflytjenda frá árinu 2007 eða í kjölfar þeirra fjölgunar 

sem átt hefur sér stað. Ríki, Samband íslenskra sveitarfélaga og einstaka 

sveitarfélög hafa mótað stefnur sem miða að því að tryggja jafnan rétt, velferð og 

þátttöku innflytjenda í samfélaginu. Réttindi fólks af erlendum uppruna eru einnig 

tryggð í lögum á Íslandi og hafa verið til í einhverri mynd síðan árið 1953 en þá 

tóku í gildi lög um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952. Helstu markmið laga um 

réttindi fólks af erlendum uppruna nr. 116/2012 er að tryggja öllum þeim 

einstaklingum jafna þátttöku í samfélaginu. Athyglisvert er að framkvæmd og 

eftirfylgni stefnu ríkis og sveitarfélaga er ábótavant. Bæði eru það örfá sveitarfélög 

sem hafa mótað sér stefnu ogþað finnast nær engar upplýsingar sem staðfesta 

eftirfylgni ríkisins á framkvæmdaráætlun. 

Þessi ritgerð varpar ljósi á starf barnaverndar á Íslandi út frá 

fjölmenningarlegu sjónarhorni en þróun barnaverndarstarfsins í þeirri mynd sem 

hún er í dag hófst aðeins fyrir um 50 árum á alþjóðavísu. Markmið 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 er að tryggja öllum börnum sem eru á yfirráðasvæði 

íslenska ríkisins vernd og örugg lífsskilyrði. Ekki er minnst sérstaklega á börn af 

erlendum uppruna í barnaverndarlögum á Íslandi. Barnasáttmáli sameinuðu 
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þjóðanna hefur þó verið nýlega lögfestur hér á landi og þar kemur fram áhersla á 

uppruna og margbreytileika í bakgrunni barna og mikilvægi þess að koma til móts 

við hann. Ísland er skuldbundið til að uppfylla kröfur Barnasáttmálans. 

Barnaverndarlögin og Barnaverndarsáttmálinn fléttast því saman í því hlutverki að 

vernda börn og tryggja þeim rétt sem sérstakur þjóðfélagshópur. 

Barnaverndarnefndir eru pólitískt skipaðar en þó gera lögin ráð fyrir því að 

nefndir skulu þekkja til málefna barna og hafa ávallt velferð þeirra að leiðarljósi við 

vinnslu þeirra mála. Velta má því upp þar sem barnaverndarnefndir eru pólitískt 

skipaðar hvort það geti haft í för með sér að nefndarmenn búi ekki fyrir þeirri 

fagþekkingu sem þarf það sem til þarf eins og menntun og áhuga. Einnig hvort að 

sú öra mannabreyting sem á sér stað í nefndunum gæti leitt af sér lakari 

vinnubrögð meðal annars vegna skort á þekkingu málaflokksins.  

Svör við þeim spurningum sem lagt var upp með hefur verið svarað í 

þessasri ritgerð. Í stuttu máli er að barnavernd á Íslandi hagar störfum sínum með 

börnum af erlendum uppruna með sama hætti og innlendum börnum.  

Í upplýsingaviðtölum við félagsráðgjafa í barnaverndarstarfi kom fram að 

ætíð er starfað með réttindi barnsins að leiðarljósi og ekki er gerður munur á 

uppruna barna. Einnig er lögð mikil áhersla á samvinnu á milli starfsmanna og 

fjölskyldna sem unnið er með. Mikilvægt er að foreldrar séu vel upplýstir um lög 

sem snúa að verndun barna og í hvaða farvegi mál þeirra eru. Túlkaþjónusta er eitt 

aðalatriðið þegar kemur að vinnu með innflytjendum í barnavernd. Ekki bar 

viðmælendum saman um umfang barnaverndarmála sem snúa að fólki með 

erlendan bakgrunn. Svo virðist sem í flestum tilvikum sé nokkuð auðvelt að fá túlka 

til starfa hjá barnavernd en þó hafa komið upp mál þar sem túlk var ekki að finna. 

Ljóst er að túlkaþjónusta er afar mikilæg í vinnu með fólki af erlendum uppruna 

samkvæmt upplýsingum frá félagsráðgjöfum sem starfa í þessum málaflokki og 

nauðsynleg til þess að hægt sé að vinna að úrlausnum sem henta hverju og einu 

barni og fjölskyldu þess.  

Helsta kenningarlega verkfæri félagsráðgjafa í nálgun þeirra í málum sem 

snúa að fólki af erlendum uppruna er menningarnæmni. Hún felst í því að 

félagsráðgjafar geri sér grein fyrir því að menning fólks og uppruni er ólíkur og að 

skjólstæðingurinn getur haft önnur viðmið og gildi í samfélaginu en félagsráðgjafar. 
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Mikilvægt er að kynna sér menningu viðkomandi og vera opin fyrir öðrum 

hugmyndum en sínum eigin til þess að geta skilið hvernig best er að nálgast málin 

og vinna úr þeim á farsælan hátt.  

Það sem kemur á óvart í skoðun á tengingu barnaverndarstarfs við 

fjölmenningu hér á landi er sá skortur sem ríkir í stefnu í málaflokknum. Einnig 

virðist ekki vera í boði nein markviss fræðsla fyrir þá sem starfa í barnavernd í 

málum sem snúa að fjölmenningu. Í framkvæmdaáætlun sem ríkisstjórnin 

samþykkti árið 2008 kemur fram að barnaverndarnefndir skulu setja sér vissar 

verklagsreglur og markmið þegar að vinnu með fólki af erlendum uppruna væri að 

ræða. Hins vegar virðist þessari áætlun ekki hafa verið fylgt eftir og teljum við það 

vera miður þar sem málum innflytjenda í barnavernd fer fjölgandi og mikilvægt er 

að tryggja að vinnulag og nálgun í vinnu með þeim sé baktryggð með stefnu og 

hugmyndafræðilegri nálgun.  

Velferð allra barna í samfélaginu varðar okkur öll og mikilvægt er að haldið 

sé vel utan um málefni þeirra. Börn af erlendum uppruna eru einn af 

áhættuhópum samfélagsins til þess að verða utangátta og því nauðsynlegt að fólk 

sem starfar með þeim fái upplýsingagjöf og fræðslu um hvernig farsælast sé að 

vinna með þeim og gæti réttinda þeirra og geri sér grein fyrir þeim aðstæðum sem 

þau búa við sem mótast af fjölmörgum þáttum. 

Í upplýsingaviðtölum okkar töluðu félagsráðgjafar í barnavernd töluvert um 

þann menningarlega mismun sem er á milli landa og að hann sé undirrót þess að 

börn séu beitt misrétti af hálfu fjölskyldu sinnar. Þó má draga líkur af því að 

eitthvað meira liggi á baki en menningarlegur mismunur á viðhorfum til 

uppeldisaðferða þegar ofbeldi gagnvart börnum á sér stað. Mikið álag getur fylgt 

því að flytjast á milli landa og að fóta sig í nýju samfélagi. Streituþættir geta aukist 

þegar fjölskyldur takast á við nýjar áskoranir sem þær þekkja ekki. Við þessar 

kringumstæður er líklegra að fólk missi tökin og beiti óviðurkenndum aðferðum við 

uppeldi barna sinna. Þessi menningaráhersla er athyglisverð í ljósi þess að fræðin 

sýna að það eru fjölmargir þættir sem spila saman en ekki einungis menning sem 

sé rótin af fyrirbærum eins og ofbeldi eða refsingum á börnum. Í raun 

endurspeglar þetta viðhorf félagsráðgjafa þann skort sem ríkir í vinnuumhverfi 

félagsráðgjafa í barnavernd hvað varðar stefnu í málefnum barna af erlendum 
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uppruna. Ljóst er að þörf er á mun meiri áherslu á markvissari stefnumótun og 

fræðslu innan barnaverndar. 

 

 

____________________________________ 

Elínborg Þorsteinsdóttir 

Harpa Rut Hallgrímsdóttir 
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