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Útdráttur 

Í heimildaritgerð þessari er fjallað um afbrot og fangelsun ungmenna á aldrinum 15 til 

18 ára. Markmið með ritgerðinni er að veita innsýn inn í þá félagslegu þætti sem ýta 

undir afbrotahegðun ungmenna. Fjallað er um þær félagslegu afleiðingar sem ungmenni 

verða fyrir við fangelsun og hvernig hægt er að koma í veg fyrir áframhaldandi 

afbrotahegðun. Fangelsismálastofnun er skoðuð með hliðsjón af ungmennum í 

fangelsum og einnig er farið yfir þau úrræði sem Barnaverndarstofa hefur til boða fyrir 

börn í afbrotum. Niðurstöður heimildaritgerðarinnar sýna að fjölmargir þættir hafi áhrif 

á hvort ungmenni brjóti af sér eða ekki. Bágar heimilisaðstæður, slæmar fyrirmyndir, 

ótraust nærumhverfi og vanræksla eru allt þættir sem hafa áhrif á það hvort ungmenni 

leiðast út í afbrot eða ekki. Niðurstöður ritgerðarinnar gefa einnig til kynna að ungmenni 

sem lenda í fangelsi verða fyrir fjölmörgum félagslegum áhrifum. Fordómar og 

skilningsleysi samfélagsins kemur í veg fyrir fulla þátttöku ungmennis í námi og starfi. 

Einnig er hætta á því að samfélagið stimpli ungmennið sem afbrotamann sem leiðir til 

enn frekari afbrotahegðunar. Úrræði Barnaverndarstofu eru fjölbreytt og ná til 

fjölbreytts hóps ungmenna í afbrotum. Til þess að koma í veg fyrir afbrotahegðun 

ungmenna er mikilvægt að efla nærumhverfi hans og fjölga þeim fyrirmyndum sem 

styrkja jákvæða hegðun. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga áfangi í BA námi í Félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég vil 

þakka Snjólaugu Birgisdóttur og Steinunni Hrafnsdóttur fyrir gagnlegar ábendingar og 

góðar leiðbeiningar við gerð ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka Guðlaugi V. Þórarinssyni 

og Kristínu E. Ingólfsdóttur fyrir yfirlestur og stuðning við skrif ritgerðarinnar. 
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1 Inngangur 

Frá upphafi mannkyns hafa menn brotið á reglum og viðmiðum samfélagsins og 

ekki fylgt því sem telst til norms hverju sinni. Þó verður að hafa í huga að skýringar 

á hegðun eru misjafnar á hverjum tíma fyrir sig og það sem þykir eðlileg hegðun á 

einum tíma gæti þótt óeðlileg á öðrum og jafnvel talist til brots á lögum og reglum 

samfélagsins. Fræðimenn hafa sett fram ýmsar kenningar um orsök og afleiðingar 

afbrotahegðunar og hverjir það séu sem brjóta helst af sér. Kenningar eins og 

átakasjónarhornið hafa beint augum sínum að átökum ólíkra þjóðfélagshópa í 

samfélaginu. Hver hópur þarf að gæta að sínum eigin hagsmunum og því séu eilífar 

deilur og átök á milli hópanna (Helgi Gunnlaugsson, 2008).  Þó ekki megi binda 

afbrot alfarið við aldur og samfélagsstöðu sýna rannsóknir að ungmenni beri 

ábyrgð á stórum hluta afbrota sem framin eru hér á landi. Til dæmis báru 

ungmenni á aldrinum 15-19 ára ábyrgð á rúmlega 25 prósent afbrota árið 2009 

þrátt fyrir að vera einungis 8 prósent af heildarfjölda íbúa á Íslandi 

(Ríkislögreglustjóri, 2011). Ástæðan fyrir þessu er talin vera sú að flestir, sem 

fremja afbrot, byrja í afbrotum á unglingsárum sínum en aðeins lítill hluti þeirra 

heldur áfram í afbrotum þegar komið er á fullorðinsár (Farrington, 2003). Sumir 

fræðimenn telja afbrot hluta af þroska barna og að flest börn fremji einhverskonar 

afbrot einhvern tíman á uppvaxtarárum sínum. Fræðimenn eru þó ekki á eitt 

sammála um það hvað valdi því að sum börn leiðast út í afbrot en önnur ekki. Þær 

kenningar sem litið hafa dagsins ljós beina augum að umhverfisþáttum 

einstaklingsins, hvernig hann samsvarar sér í samfélagi jafnaldra sinna og hvaða 

erfðafræðilegu þættir gætu haft áhrif á hegðun og gildi (Farrington og Welsh, 

2007).   

Á síðustu áratugum hefur afbrotum fjölgað töluvert og þar með dómþolum í 

fangelsum landsins. Í skýrslum Fangelsismálastofnunar má sjá að dómþolar voru 

313 árið 2000 en árið 2012 voru dómþolar 493 talsins (Fangelsismálastofnun, e.d.-

b, Fangelsismálastofnun, e.d.-c). Á sama tíma hefur ungmennum i fangelsum 

fækkað töluvert, eða úr 6,5 prósent fanga árið 2000 í 1,9 prósent fanga árið 2012 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-b, Fangelsismálastofnun, e.d.-c).  
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Árið 2002 tóku gildi lög um barnavernd sem kveða á um að vernda skuli barnið 

við hvers kyns vanvirðandi háttsemi af hendi annarra jafnt sem þeirra sjálfra. 

Einnig segir í lögunum að veita skuli börnum í afbrotum viðeigandi meðferð á 

stofnun sem sérhæfir sig í hegðunarvanda og uppbyggingu einstaklingsins 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Ungmenni sem leiðast út í afbrot koma oft frá 

heimilum þar sem félagslegar aðstæður hvetja til ólöglegrar iðju. Þau búa gjarnan 

við fátækt, sækja ekki skóla og eiga sér slæmar fyrirmyndir. Umhverfi ungmennis 

hefur mikið að segja um það hvernig hann þroskast og hvaða ákvarðanir hann 

tekur. Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt er að reyna að koma í veg fyrir 

fangelsisdvöl ungmenna því hætta er á  að þau verði fyrir áhrifum eldri og reyndari 

afbrotamanna. Unglingsárin eru tími þroska og sjálfseflingar og því getur fangelsun 

haft áhrif á tækifæri unglingsins, líðan og þá félagslegu sýn sem ungmenni búa yfir 

og því takmarkað getu þeirra til þess að taka fullan þátt í samfélaginu á ný (David 

og Rachel, 2004).  

Í eftirfarandi ritgerð er afbrotahegðun ungmenna könnuð og hvaða ástæður 

liggja að baki hegðunarinnar. Einnig er rannsakað hvaða félagslegu afleiðingar það 

hefur fyrir ungmenni að vera lokuð innan veggja fangelsis. Leitast er eftir að svara 

rannsóknarspurningunum sem eru svohljóðandi; Hvaða þættir í uppvexti barna 

hafa áhrif á það hvort þau leiðast út í afbrot eða ekki? Hvaða þættir teljast 

áhættuþættir og hverjir eru verndandi? Hver er tíðni afbrota ungmenna hér á landi 

og hversu stór hluti ungmenna í afbrotum lendir í fangelsum? Hverjar eru 

félagslegar afleiðingar afbrotahegðunar og fangelsunar ungmenna? Hvaða úrræði 

eru til staðar og eru þau að skila árangri? Ritgerðin er byggð upp á eftirfarandi 

hátt; í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað  um helstu lög og reglugerðir sem við 

koma börnum og fjallað er um réttindi þeirra gegn réttarvörslukerfinu. Í þriðja 

kafla er sérstaklega fjallað um barnavernd og hlutverk hennar í verndun barna í 

afbrotum. Afbrot ungmenna eru sett fram í fjórða kafla. Þar er fjallað um orsök 

afbrota, verndandi- og áhættuþætti, félagslegar afleiðingar afbrota og farið yfir 

íslenskar rannsóknir sem gerðar hafa verið á málefninu. Í fimmta kafla er fjallað um 

fangelsun ungmenna, fangelsismálastofnun, hlutverk hennar og tölulegar 

upplýsingar. Einnig er fjallað um ákærufrestanir og þær félagslegu afleiðingar sem 

ungmenni verða fyrir við fangelsisvistun. Í sjötta kafla er fjallað um 
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réttarfélagsráðgjöf og að lokum er fjallað um þau úrræði sem sérhæfa sig í 

betrumbót ungmenna sem leiðst hafa út í afbrot og hvernig þau hafa borið árangur 

í sjöunda kafla. Við gerð ritgerðarinnar var notast við bækur, skýrslur, tölublöð, 

rannsóknir, greinar, lög og reglugerðir. 
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2 Lög og réttindi íslenskra ungmenna 

Mikil framför hefur átt sér stað í þróun laga síðustu áratugi og sérstaklega hafa lög 

um réttindi minnihlutahópa tekið breytingum til hins betra. Þar eru lög um réttindi 

barna engin undantekning en lögum hefur fjölgað og ákvæðum um forvarnir og 

fyrirbyggjandi vinnu aukist til muna. Lög um réttindi barna hafa tekið miklum 

breytingum á síðustu árum í takt við samfélagslegar breytingar. Lög hafa þróast á 

þá vegu að hagsmunir barns eru ávalt í fyrirrúmi við lagasetningu og áhersla lögð á 

betrumbót og úrræði fremur en refsingu. Þegar grundvallaratriði um hagsmuni 

barna eru skoðuð má greina tvær megin áherslur sem fram koma í lögum er varða 

börn. Í fyrsta lagi má sjá að mikil áhersla er lögð á að forráðamenn ráði hag barna 

sinna og hafi hagsmuni þeirra ávalt að leiðarljósi. Þessi ábyrgð er í höndum 

forráðamanna vegna skorts á þroska barna og þeirri staðreynd að reynsluleysi 

barna kemur í veg fyrir að þau geti gætt að sínum hagsmunum sjálf. Börn hafa ekki 

getu til þess að spá fyrir um afleiðingar gjörða sinna og þurfa því forráðamann til 

verndar og leiðsagnar. Í öðru lagi er mikil áhersla lögð á að börn eigi rétt á umsjá 

forráðamanna í góðu umhverfi sem geri þeim kleift að þroskast og dafna svo vel 

sem best er á kosið. Þessi réttur barna er verndaður með lögum sem kveða á um 

að barnaverndaryfirvöldum sé skylt að grípa til aðgerða séu uppeldisskilyrði ekki 

fullnægjandi (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1999).  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var fyrst samþykktur á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 1989. Ísland skrifaði undir sáttmálann í janúar 

1990 en lögfesting hans átti sér ekki stað fyrr en 20. febrúar 2013 (Þingskjal 7, 

2007-2008; Umboðsmaður barna, e.d.-b) Barnasáttmálinn hefur stuðlað að 

breytingum á viðhorfi til réttinda barna og verið fyrirmynd við uppbyggingu nýrra 

laga (Þingskjal 39, 2007). Í 3. mgr. 76. kafla Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944 segir að verndun barna skuli tryggð með lögum  og þeim veitt öll sú 

velferð sem nauðsynlegt telst á hverjum tíma.  

Í þessum kafla verður farið yfir helstu lög er viðkoma málefnum ungmenna og 

sérstaklega fjallað um lög og reglugerðir sem snúa að málefnum dómþola og 

ungmenna í afbrotum.  
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2.1 Réttur ungmenna 

Á Íslandi hefur verið fest í lög hvaða einstaklingar teljast til barna og hvaða réttindi 

felast í því. Samkvæmt 3. gr. 1. kafla barnaverndarlaga nr. 80/2002 og 1. gr. I. hluta 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992 teljast allir þeir 

einstaklingar sem ekki hafa náð 18 ára aldri til barna. Einnig er hagsmunum barna 

gætt í lögum en eins og segir í 1. gr. 1. kafla barnaverndarlaga eiga öll börn að 

njóta öryggis, umönnunar og verndar við hverslags áreiti og  mikilvægt er að 

réttindi þeirra séu höfð að leiðarljósi. Þá er sagt í 1. gr. I.kafla barnalaga nr. 

76/2003 að bannað sé með öllu að beita barni hvers kyns misrétti, ofbeldi eða 

vanvirðingu. Í lögunum er tekið fram að hagsmunir barna skuli ávalt vera í forgangi 

og skoðanir þeirra virtar til jafns við aðra.  

Ísland hefur samþykkt þjóðréttarlegar skuldbindingar er varða börn og réttindi 

þeirra. Með þeim samningum er Ísland að tryggja öryggi barna í landinu og 

skuldbinda sig til þess að virða réttindi þeirra og skoðanir (Þingskjal 155, 2012-

2013). Einn af þeim samningum er samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 18/1992 sem hefur það að markmiði að veita börnum vernd og öryggi 

á heimsvísu. Í sáttmálanum er réttindum barna skipt upp í þrjá flokka. Í fyrsta lagi 

leggur sáttmálinn áherslu á að vernda grundvallarréttindi barna til tjáningar, frelsis 

og lífs. Í öðru lagi leggur sáttmálinn miklar skyldur á aðildarríki til að virða réttindi 

barna og tryggja þeim rétt til menntunar og heilbrigðisþjónustu. Í þriðja lagi tryggir 

sáttmálinn öllum börnum rétt til þess að tjá sig og hafa áhrif á málefni er varða þau 

beint eða óbeint (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

18/1992). Í 2. gr. 1. hluta samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

18/1992 segir að öll þau ríki sem samþykki samninginn skuli koma í veg fyrir hvers 

kyns mismunun, svo sem vegna kynþáttar, kynferðis, trúarbragða, 

stjórnmálaskoðana og félagslegrar stöðu. Ríki og félagsmálastofnanir skulu ávalt 

hafa velferð barnsins í fyrirrúmi þegar ráðstafanir eru gerðar um hagi þess. Hvort 

sem það eru stjórnvöld, einkaaðilar eða dómstólar sem eiga í hlut. Markmið 

þessara laga er að gæta að hagsmunum barna og  vernda rétt þeirra til að lifa og 

dafna í umhverfi sem styrkir þau og bætir. Þannig er til dæmis markmið 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 að veita þeim börnum sem stofnað er í hættu eða 

stofna sjálfum sér í hættu nauðsynlega aðstoð og veita þeim fræðslu til eflingar 
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(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Þrátt fyrir skýrar lagasetningar er það því miður 

staðreynd að ekki búa öll börn við góðar uppeldisaðstæður. Til þess að vernda börn 

sem búa við bágar heimilisaðstæður hefur það verið fest í lög að 

umönnunaraðilum barna sé veittur styrkur í uppeldishlutverki sínu og að börnum 

sem búa við óviðunandi aðstæður séu veitt úrræði til verndunar (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002). Það er þó ávalt í forgangi yfirvalda að vinna að úrlausnum mála án 

þess að grípa þurfi til róttækra aðgerða. Samkvæmt 9. gr. 1. hluta samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992 segir að forðast skuli 

aðskilnað barna frá foreldrum sínum nema þegar ráðandi löggjafavald telur ástæðu 

til. Aðskilnaður getur verið nauðsynlegur í ýmsum tilfellum, svo sem ef 

hagsmunum barns er stefnt í hættu eða jafnvel þegar barn brýtur af sér eða setur 

sjálft sig í hættu.  

Til þess að tryggja það að öll börn fái viðunandi vernd og umönnun hefur það 

verið fest í lög að hver sá sem búi yfir grun um vanrækslu eða ofbeldi í garð barns 

skuli tilkynna það til barnaverndarnefndar sem svo tekur ákvörðun um frekari 

íhlutun.  Einnig er fólki skylt að tilkynna barnavernd ef grunur leikur á að barn 

stofni öðrum, sjálfu sér eða framtíð sinni í hættu (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

2.2 Sakhæfi ungmenna 

Samkvæmt Almennum hegningarlögum nr. 19/1940 verður einstaklingur ekki 

sakhæfur fyrr en hann hefur náð 15 ára aldri. Vegna þessa er ekki hægt að refsa 

börnum sem ekki hafa náð 15 ára aldri fyrir afbrot sín með dómi og fangelsisvist 

heldur einungis með úrræðum sem ríkið hefur til boða hverju sinni (Almenn 

hegningarlög nr. 19/1940). Þessi regla á við um öll börn og tekur ekki mið af þroska 

og aðstæðum barns í hverju tilviki fyrir sig. Þegar ungmenni eru fundin sek um brot 

á refsilögum gilda þó aðrar reglur um vinnslu mála en almennt tíðkast. Stuðst er 

við sérreglur sem taka tillit til aldurs og þroska sakbornings og í flestum tilfellum er 

reynt að falla frá ákæru og sakfellingu. Þessar aðgerðir eru ýmist notaðar til þess 

að koma í veg fyrir fangelsisvist og leita annarra leiða í úrlausnum málsins 

(Innanríkisráðuneytið, 2004).  Samkvæmt 3. gr. 1. kafla laga um fullnustu refsinga 

nr. 49/2005 er sá einstaklingur vistaður í fangelsi sem dæmdur hefur verið til 

fangelsisvistunar, er í gæsluvarðhaldi eða gerst sekur um fésektir. Í 4. mgr. 14. gr. 
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2. kafla laganna segir að þeir fangar sem ekki hafa náð 18 ára aldri skulu vistaðir á 

stofnun eða heimilum á vegum barnaverndarnefnda sem vinna að betrumbótun 

einstaklingsins frekar en refsingu. Séu sérstakar ástæður sem benda á að barnið 

muni ekki viðgangast vistun á vegum barnaverndarnefnda eða stofni öðrum 

börnum þar í hættu getur það átt á hættu  að taka út dóm sinn innan veggja 

fangelsis. Komi svo til að barnið sitji dóm sinn í fangelsi ákveður 

fangelsismálastofnun  hvaða fangelsi henti best aldri, kyni og þroska einstaklingsins 

samkvæmt 14. gr. 2. kafla laga um fullnustu refsinga. Fangelsi landsins eru misjöfn 

og ekki sömu sjónarmiðin sem gilda í öllum fangelsum. Því er mikilvægt að vista 

barn í því fangelsi sem miðar að betrun og þroska barnsins, hjálpar því í námi og 

veitir því viðeigandi meðferðarúrræði (Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005). 

Samkvæmt alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi nr. 

10/1979 ber yfirvöldum skylda til þess að sýna ákærðum einstaklingum virðingu og 

virða mannréttindi þeirra til jafns við aðra. Þá er sérstaklega fjallað um rétt 

ákærðra ungmenna og mikil áhersla lögð á að þau séu aðskilin frá eldri og reyndari 

föngum. Einnig er tekið fram í 3. mgr. 10. gr. samningsins að meðferð fanga skuli 

miða að betrun fremur en refsingu og stuðla að félagslegri endurhæfingu þeirra. Í 

alþjóðasamningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi nr. 10/1979 og í 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992 er lögð rík áhersla 

á að aðskilja ósjálfráða fanga frá þeim sem eldri eru. Ísland gerði þó fyrirvara á 

þeim kröfum þar sem höfuðstefna íslenskrar löggjafar sé að beita slíkri aðgreiningu 

en telji þó ekki ástæðu til þess að binda það með lögum. Í 4. gr. 1. kafla þriðja hluta 

í frumvarpi laga um samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins er kveðið á 

um að ríkið innleiði allar þær reglugerðir sem samningurinn mælir fyrir um. Það sé 

þó gert með þeim fyrirvara er varðar efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi einstaklingsins.  Því geta börn átt á hættu að taka út refsingu sína með 

eldri föngum sem getur haft áhrif á félagslegt viðhorf og betrun barnsins (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 1999; Þingskjal 155, 2012-2013). Í samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992 er tekið fram að mikilvægt sé að barn sé 

ekki vistað á meðal fullorðinna einstaklinga og dómþola sem brotið hafa af sér af 

annarri gráðu . 
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Ef til kemur að barn sé slitið frá foreldrum sínum vegna fangelsunar eða 

varðhalds skal upplýsa aðstandendur um hvar barn sé niðurkomið sé þess óskað 

samkvæmt 4. mgr. 9. gr. 1. hluta samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 18/1992. Samkvæmt 20. gr. 1. hluta laganna kemur fram að ef barn 

nýtur ekki verndar fjölskyldu sinnar, til dæmis við fangelsisvist, kemur það í hlut 

ríkisins að veita barni viðeigandi umönnun og úrræði til betrumbóta.  

Komi til þess að barn sé leitt fyrir dóm og því gefið að sök að brjóta gegn 

almennum hegningarlögum á barnið rétt á því að koma sínum skoðunum á 

framfæri. Barnið hefur rétt á því að tjá sig um málsmeðferð og niðurstöðu dómsins 

og leita sér upplýsinga um hvers kyns vitneskju (Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 18/1992). Í 37. gr. 1. hluta laganna segir að ekki skuli svipta 

barni frelsi sínu, handtaka það eða fangelsa. Komi svo til að barn brjóti af sér skal 

einungis vista það í fangelsi ef engin önnur úrræði koma til greina og mikilvægt er 

að hafa fangelsisvistina í sem skemmstan tíma svo barnið hljóti sem minnstan 

skaða af. Lögin kveða á um að ef barn er fangelsað skuli fangelsismálayfirvöld taka 

tillit til aldurs þess og þroska og koma fram við það af virðingu (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992).  

Barn sem grunað er um brot á refsilögum á rétt á því að vera talið saklaust uns 

sekt sannast. Ef barn hefur náð þeim þroska sem til þarf á það rétt á vitneskju um 

alla ákæruliði og að njóta hjálpar lögfræðings við framsetningu varnar. Við 

úrvinnslu mála skal forðast að fara með ákæruliði fyrir dóm heldur nýta frekar 

stofnanir og heimili sem sérhæfa sig í vinnu með börnum sem grunuð eru um eða 

dæmd hafa verið fyrir brot á refsilögum. Samkvæmt lögum þessum er ríkinu skylt 

að veita hverju því barni sem grunað er um eða fremur brot á refsilögum 

viðeigandi meðferð til að styrkja og göfga barnið og fræða það um manngildi sitt. 

Mikilvægt er að sýna barni þá möguleika sem í boði eru og fræða þau um jákvætt 

hlutverk sitt í samfélaginu (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

nr. 18/1992). Við fangelsun getur einstaklingur orðið félagslega einangraður sem 

hefur áhrif á andlega líða hans og getur komið í veg fyrir stöðugleika og betrun. Því 

er mikilvægt að börn fái að vera í góðu sambandi við forráðamenn sína ef það er 

talið barni fyrir bestu. Með því er hægt að stuðla að því að barn verði betur undir 
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það búið að aðlagast samfélaginu við lok afplánunar dómsins (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneyti, 1999). Samkvæmt 33. gr. 3. kafla laga um fullnustu refsinga 

nr. 40/2005 segir að dómþoli eigi rétt á því að fá heimsóknir frá vinum og 

ættingjum eigi sjaldnar en einu sinni í viku. Fangelsismálastofnun getur þó metið 

ástandið svo að dómþoli eigi rétt á fleiri heimsóknum ef það er honum í hag. Sé um 

barn að ræða er mikilvægt að hafa velferð þess í huga og því getur 

fangelsismálastofnun tekið fyrir heimsóknir frá einstaklingum sem hún telur koma í 

veg fyrir betrumbót barnsins. 

 Í 19. gr. 2. kafla laga um fullnustu refsinga nr. 40/2005 kemur fram að börn 

sem sitja í fangelsi og missa þar af leiðandi af hluta skólagöngunnar geta stundað 

nám sitt innan veggja fangelsis í samráði við skólann og fangelsismálastofnun. Sýni 

barnið ekki fram á viðeigandi námsárangur á það á hættu að vera vísað úr námi og 

þurfi þess í stað að vinna eða sýna fram á annarskonar ástundun. Ef barn leggur 

stund á nám á meðan á fangelsisdvöl þess stendur og sýnir fram á viðeigandi 

námsárangur getur það sótt um að afplána hluta refsingar sinnar utan fangelsis 

sem er hluti af því að aðlaga barn aftur að íslensku samfélagi (Lög um fullnustu 

refsinga nr. 49/2005). 

Í 11. gr. 2. kafla laga um fullnustu refsinga nr. 40/2005  kveður á að dómþoli 

geti leitað eftir því að fangelsisvist hans verði frestað eða aflýst með öllu. 

Fangelsismálastofnun metur aðstæður dómþola og ástæður hans fyrir náðuninni. 

Ef um barn er að ræða er mikilvægt að reyna að finna önnur refsiúrræði sem taka 

tillit til þroska og aldur barnsins (Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005). Frekar 

verður rætt um ákærufrestun og önnur úrræði síðar í ritgerðinni. 
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3 Barnavernd 

Þegar litið er yfir lög og reglugerðir má sjá að barnavernd hefur tíðkast allt frá 

tímum Grágásar sem kvað á um bann við barnaútburði, sakhæfi barna og 

framfærsluskyldu forráðamanna þeirra. Fyrstu barnaverndarlögin á Íslandi voru þó 

ekki sett á laggirnar fyrr en árið 1932 með stofnun Barnaverndarráðs Íslands. Í 

lögunum mátti greina tvær meginreglur í barnaverndarstarfi sem enn eru við lýði í 

dag. Samkvæmt lögunum er hlutverk barnaverndarstarfs fyrst og fremst að grípa 

inn í aðstæður ef forráðamenn barns virða ekki uppeldisskyldur sínar. Mikil áhersla 

er lögð á að koma í veg fyrir að forráðamenn beiti börn ofbeldi eða vanrækslu eða 

valdi þeim óöryggi. Hins vegar er það hlutverk barnaverndar að bregðast við eigin 

háttsemi barns sem ógnar eigin velferð með vímuefnum, afbrota- eða 

andfélagslegri hegðun. Því má segja að barnaverndarlög líti á barn bæði sem 

þolanda og geranda. Þó er raunin sú að málefni barnaverndaryfirvalda eru ekki  

einföld og yfirleitt er unnið að því að styrkja fjölskylduna í heild sinni fremur en 

einstaka einstaklinga innan hennar (Forsætisráðuneytið, 2008). 

Við upphaf 20. aldar var lítið um úrræði fyrir börn með hegðunarvandamál 

sem stefndu sjálfum sér eða öðrum í hættu. Uppeldisstofnanir sem litið höfðu 

dagsins ljós voru einungis í boði fyrir fötluð börn eða börn sem höfðu ekki í önnur 

hús að vernda. Það var ekki fyrr en ríkið gaf út bráðabirgðalög um eftirlit með 

ungmennum árið 1942 sem ríkið kom á fót sérstökum heimilum sem ætluð voru 

börnum sem sýndu af sér lauslæti, drykkjuskap, ofbeldi eða aðra hegðun sem braut 

gegn refsilögum. Rík áhersla var lögð á að börn dveldust frekar á slíkum stofnunum 

fremur en í fangelsum ríkisins (Forsætisráðuneytið, 2008). Árið 1995 var 

Barnaverndarstofa stofnuð en hún er stjórnsýslustofnun á vegum 

velferðarráðuneytis sem sér um daglega stjórn barnaverndarmála 

(Barnaverndarstofa, 2012-a). Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 er 

markmið stofnunarinnar að gæta hag barna og beita ráðstöfunum sem taldar eru 

barninu fyrir bestu. Barnaverndarstofa fer einnig með stjórn barnaverndarnefnda 

sem starfa á vegum sveitafélaga í landinu. Hlutverk þeirra er fyrst og fremst að 

tryggja góðan aðbúnað barna, hafa eftirlit með aðstæðum þeirra og grípa til 

úrræða ef þörf þykir (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  
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Barnavernd í sínum víðasta skilningi eru þær ráðstafanir sem samfélagið setur 

fram til þess að tryggja barni allan þann rétt og þá velferð sem bundin eru lögum. 

Með því er átt við þau afskipti sem barnaverndarnefndir hafa af stofnunum og 

börnum og hvernig þær vinna að því að bæta hag barna sem þurfa á því að halda 

(Símon Jóhann Ágústsson, 1942). Það er þó ekki alltaf ljóst hvort vanfærni 

forráðamanna eða háttsemi barns leiði til þess að málið verði barnaverndarmál. 

Það ríkir lítil sátt um skilgreiningu á hugtökum eins og „óviðunandi aðstæður“ 

og „skaðleg háttsemi barns“ og því er ljóst að könnun og meðferð 

barnaverndarmála getur verið misjöfn á milli starfsmanna. Þó er mikilvægt að 

alvarleg mál eins og afbrot og fangelsun ungmenna séu unnin hratt og á skilvirkan 

máta til þess að koma í veg fyrir alvarlegar félaglegar og andlegar afleiðingar ákæru 

og sakfellingar (Barnaverndarstofa, 2006).  

3.1 Barnaverndarnefndir í málefnum ungra afbrotamanna 

Þegar barn brýtur gegn refsilögum eða sýnir af sér hegðun sem brýtur í bága við 

samfélagsleg norm má gera ráð fyrir því að eitthvað alvarlegra liggi að baki 

hegðunarinnar. Við úrlausn mála má í flestum tilfellum gera ráð fyrir því að 

forráðamenn geti hjálpað barninu að komast aftur á rétta braut með tiltali og 

ráðleggingum. Þó koma upp tilfelli þar sem forráðamenn einir og sér ráða ekki við 

aðstæður og þurfa að leita sér hjálpar hjá utanað komandi aðilum. Í þeim tilfellum 

fer það í hendur barnaverndaryfirvalda að aðstoða barnið og fjölskylduna að finna 

lausn á vandanum (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1999). 

Samkvæmt 19. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 skal 

barnaverndarstarfsmaður gera áætlun um meðferð máls eins fljótt og auðið er ef 

barn stefnir eigin heilsu í hættu með afbrotum eða áhættuhegðun. Ef barn brýtur 

gegn almennum hegningarlögum eða fremur brot sem getur leitt af sér þyngri dóm 

en tveggja ára fangelsi er lögreglu skylt að tilkynna það til barnaverndarnefndar og 

veita henni aðgang að vinnslu mála. Barnaverndarstarfsmaður getur einnig krafist 

þess að fá að sitja allar skýrslutökur sem teknar eru af barninu til þess að koma í 

veg fyrir að brotið sé á réttindum þess samkvæmt 18. gr. 4. kafla barnaverndarlaga 

nr. 80/2002. Ef barn eldra en 15 ára er svo fundið sekt um afbrot af einhverju tagi 

og ljóst er að úrræða er þörf skal barnaverndarnefnd setjast niður með 
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umönnunaraðilum barnsins og skrifa áætlanagerð um frekari íhlutun og meðferð 

sem barnið tekur þátt í (barnaverndarlög nr. 80/2002). Barnaverndarnefnd veitir 

börnum í afbrotum og fjölskyldum þeirra sérstaka aðstoð í formi viðtala og 

ráðgjafar. Ef þörf krefur getur starfsmaður leitað eftir aðstoð sérfræðinga. 

Barnaverndarnefnd setur sig í samband við viðeigandi stofnanir og sér til þess að 

viðeigandi úrræðum verði beitt og veitir fjölskyldunni persónulegan ráðgjafa sem 

sér um að styðja fjölskylduna í gegnum ferlið. Ef barn er talið stofna sjálfu sér eða 

samfélaginu í hættu er barnaverndarstarfsmanni heimilt að vista barn tímabundið 

á stofnun í samráði við forráðamenn á meðan á könnun málsins stendur yfir 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Til þess að barnaverndarstarf gangi sem best fyrir sig er mikilvægt að 

starfsmenn nefnda um allt land hafi yfirgripsmikla og góða þekkingu á málefnum 

barna og þeim þáttum sem hafa helst áhrif á stöðu þeirra í samfélaginu. 

Barnaverndarstarfsmenn þurfa að hafa góða þekkingu á öllum þeim lögum sem 

hafa áhrif á réttindastöðu barna. Þeir þurfa að geta túlkað lögin og tengt þau við 

málsmeðferð barnsins með tilliti til aldurs og þroska þess. Starfsmaðurinn þarf  að 

geta greint áhættuþætti í hegðun barna jafnt sem foreldra þeirra sem og hvatt 

skjólstæðinga sína til þess að efla styrkleika sína. Einnig þarf starfsmaðurinn að búa 

yfir þeirri næmni sem nauðsynleg er til þess að byggja upp traust og byggja upp 

samstarf við fjölskylduna í heild (Anni G. Haugen, 2008).  Allir þessir þættir krefjast 

viðamikillar þekkingar en samkvæmt Anni G. Haugen (2008) er nám í félagsráðgjöf 

eina námsleiðin í Háskóla Íslands sem kennir sérstaklega um barnavernd. Vegna 

þessa er aðkoma félagsráðgjafa í barnavernd mikilvægur þáttur í þróun faglegs 

starfs. Félagsráðgjafar vinna samkvæmt siðarreglum sínum en samkvæmt þeim er 

félagsráðgjöfum skylt að taka tillit til sérstöðu hvers og eins og vinna að 

félagslegum og persónulegum vandkvæðum. Einnig segir í lögunum að 

félagsráðgjöfum sé skylt að sporna gegn félagslegu ranglæti eða 

mannréttindabrotum (Landlæknir, e.d.). Allt þetta eru þættir sem styrkja störf 

félagsráðgjafa í barnavernd og stuðla að mikilvægi þeirra innan barnaverndar. 

 Til þess að barn fái skilning fyrir samhengi glæps og refsingar er mikilvægt að 

rannsókn og meðferð mála þeirra gangi hratt og örugglega fyrir sig. Með því er 
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hægt að koma í veg fyrir frekari afbrotahegðun barnsins til frambúðar (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 1999). Samkvæmt 79. gr. 13. kafla barnaverndarlaga nr. 

80/2002 ber velferðarráðuneytið ábyrgð á því að stofnanir séu vel búnar til þess að 

taka á móti börnum í bráðatilvikum til þess að veita þeim öryggi vegna 

hegðunarerfiðleika eða meintra afbrota. Einnig er þeim skylt að veita börnum 

fræðslu og meðferð vegna afbrota og hegðunarerfiðleika. Ef nauðsynlegt þykir að 

vista barn á stofnun vegna afbrotahegðunar er mikilvægt að velja viðeigandi 

stofnun sem höfði til aldur barnsins og hefur hagsmuni þess að leiðarljósi 

samkvæmt 80. gr. 13. kafla barnaverndarlaga nr. 80/2002. Þegar barn fer í vistun á 

stofnun er mikilvægt að undirbúa það undir viðskilnað frá foreldrum og fræða það 

um vistunina og hvaða kröfur séu gerðar til barnsins á meðan á henni stendur. 

Nauðsynlegt er að veita barninu stuðning og koma í veg fyrir að það efli 

afbrotahegðun sína á meðan á vistinni stendur (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Samkvæmt 81. gr. 13. kafla barnaverndarlaga á barn rétt á umgengni við 

umsjónarmenn sína nema samskipti þeirra gangi gegn hagsmunum barnsins og 

tilgangi vistunarinnar. Ef barn er 15 ára og eldra getur það sjálft sett fram kröfu um 

takmörkun eða aukningu á umgengni við umsjónarmenn sína (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Lögin kveða á um að ef barn brýtur í bága við almenn hegningarlög og 

ljóst þykir að refsa þurfi athæfinu er yfirvöldum þó óheimilt að beita alvarlegum 

agaviðurlögum nema talið sé að líf barnsins breytist til hins betra við vistunina 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

 Víða erlendis eru við lýði sérdómstólar sem sjá um að dæma í málefnum ungra 

afbrotamanna. Þessi skipting dómkerfisins hefur ekki tíðkast hér á landi og fara öll 

mál í gegnum sama dómstól (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1999). Þau rök sem 

færð hafa verið fyrir þessari ákvörðun er fámenni hér á landi og of lítill fjöldi mála 

er varða ungmenni í réttarvörslukerfinu (Ingibjörg Benediktsdóttir, 2001). Það 

hefur þó ekki haft áhrif á niðurstöður mála þegar ungir afbrotamenn eiga í hlut. 

Með góðri samvinnu barnaverndar og dómsyfirvalda hafa yfirvöld náð að lágmarka 

fangelsisvistun ungmenna og vinna frekar að betrumbótum þeirra með stofnunum 

og úrræðum sem við eiga hverju sinni (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1999). 
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4 Afbrot og ungmenni 

Rannsóknir á glæpum og glæpahneigð eru tiltölulega nýjar af nálinni. Hér áður fyrr 

var fólk jafnvel talið vera nornir eða djöflar ef það braut gegn samfélagslegum 

normum og viðmiðum. Ráðandi völd í landinu hengdu afbrotamenn fyrir sjónum 

almennings til þess að vekja hræðslu og sýna vald sitt (Siegel, 2008). Það var ekki 

fyrr en snemma á 19. öldinni sem fræðimenn fóru að sýna afbrotum áhuga og 

settu fram kenningar og kerfislegar nálganir. Afbrot hafa þó alltaf vakið áhuga 

almennings og hafa glæpasagnir og fréttir um glæpsamleg athæfi ávalt vakið 

athygli. Sögur af afbrotum eru settar upp á þann veg að hið illa brýtur gegn því 

góða og auðvelt er að finna til samkenndar með þeim sem brotið er á (Helgi 

Gunnlaugsson, 2000). Afbrotamenn má finna í öllum stéttum samfélagsins og í 

öllum aldurshópum. Þó eru ungmenni hlutfallslega fjölmennasti hópur 

afbrotamanna. Ástæðan fyrir því er sú að ungmenni byrja oft í afbrotum á 

aldrinum 8 til 14 ára en flest þeirra hætta fyrir 25 ára aldurinn (Farrington, 2003). 

Niðurstöður rannsókna sýna að ákveðnir þættir í þroska ungmenna ýta undir 

andfélagslega hegðun sem leitt getur til tímabundinnar afbrotahegðunar (Moffit, 

1993). Þau ungmenni sem leiðast út í afbrot tímabundið brjóta oft af sér í hópum, 

en þeir einstaklingar sem halda afbrotum sínum áfram á fullorðinsárum eru líklegri 

til þess að stunda afbrot sín einir (Farrington, 2003). 

En hver er ástæðan fyrir því að afbrotamaðurinn brýtur af sér? Hvað er það 

sem drífur hann áfram í þessari glæpsamlegu hegðun? Í eftirfarandi kafla verða 

settar fram kenningar um afbrot, fjallað verður um orsakir afbrota og helstu 

rannsóknir settar fram sem og félagslegar afleiðingar afbrota. 

4.1 Orsakir afbrota 

Fræðimenn hafa stuðst við langtíma rannsóknir til að komast að því hvort hægt sé 

að koma í veg fyrir afbrot og fangelsun ungmenna. Rannsóknir hafa stuðst við gögn 

sem sýna hegðunarmynstur barna og fjölskyldna þeirra sem og hvernig 

nærumhverfið hefur áhrif á líf og líðan barnanna. Niðurstöður sýna fram á að 

samspil einstaklings, fjölskyldu og nærumhverfis hefur mikil áhrif og getur komið í 

veg fyrir eða ýtt undir líkur á því að einstaklingurinn leiðist út í afbrot (Farrington 

og Welsh, 2007).  Hér á eftir er fjallað um helstu áhættuþætti í umhverfi barna sem 
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og þá verndandi þætti sem mikilvægt er að búa yfir til þess að koma í veg fyrir 

afbrotahegðun. 

4.1.1 Áhættuþættir 

Fólk er jafn misjafnt og það er margt en þó er ýmislegt í fari einstaklingsins sem 

gerir það að verkum að hann leiðist frekar út í afbrot. Einn helsti áhrifaþáttur 

einstaklingsins er greind hans og hafa rannsóknir sýnt að sterkt samband er á milli 

greindarskorts og afbrota. Greind er mæld með svokölluðum IQ stuðli 

(e.intelligence ouotient) eða greindarvísitölu. Meðalgreindur einstaklingur fær 

gildið 100 á IQ kvarðanum og því eru þeir sem fá lægra gildi taldir vera undir 

meðalgreind (Farrington og Welsh, 2007). Stattin og Klackenberg-Larsson (1993) 

framkvæmdu rannsókn á 120 karlmönnum í Svíþjóð. Þau mældu greind karlanna 

við þriggja ára aldur og báru saman við afbrotaferil þeirra á fullorðinsárum. 

Niðurstöður sýndu að þeir karlmenn sem brotið höfðu af sér fjórum sinnum eða 

oftar höfðu að meðaltali greindarvísitöluna 88, en þeir sem aldrei höfðu brotið af 

sér voru með greindarvísitölu að meðaltali um 101. Greindarskortur er ekki 

einungis mælieining á velgengni í skóla heldur einnig hvernig einstaklingurinn 

skynjar umhverfið sitt og vinnur úr upplýsingum. Því má segja að einstaklingur með 

lága greindarvísitölu sé líklegri til þess að fremja afbrot því hann les illa aðstæður 

sínar og getur ekki spáð fyrir um afleiðingar gjörða sinna (Mears og Cochran, 2013). 

Samkvæmt DeLisi og Vaughn (2013) hefur persónuleiki einstaklings mikið um 

það að segja hvort hann brjóti af sér eða ekki. Einstaklingur sem er spennufíkill, 

hvatvís og ákveðinn er talinn líklegur til afbrota og er hægt að beita inngripi 

snemma á lífleiðinni til þess að minnka líkur á afbrotaferli viðkomandi. Hegðun 

samkvæmt DeLisi og Vaughn er skilgreind sem viðbrögð einstaklingsins við áreiti 

umhverfisins. Eftir því sem viðbrögð við áreiti verða meiri því líklegra er að 

einstaklingurinn sýni af sér hegðun sem brjóti gegn samfélagslegum normum. 

Rannsóknir sýna að börn sem búa við mikið regluveldi og lítið frelsi við þriggja ára 

aldur eru líklegri til þess að vera greind með andfélagslegan persónuleika við 20 ára 

aldur en þau sem búa við mikið frelsi. Einnig eru þau tvisvar sinnum líklegri til þess 

að verða síbrotamenn og fimm sinnum líklegri til þess að enda í fangelsi (DeLisi og 

Vaughn, 2013). Einnig sýndi Caspi (2000) fram á að ef börn áttu erfitt með að stilla 
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sig þegar þau voru undir stjórn annarra voru þau mjög líkleg til þess að sýna 

árásagjarna hegðun, hirðuleysi og afbrotahegðun á unglingsárum. 

Samúð er talin vera einn mikilvægast þátturinn í því að koma í veg fyrir afbrot. 

Einstaklingur sem getur sett sig í spor annarra og fundið samúð með þeim sem 

brotið er á er ólíklegri til þess að brjóta af sér en sá sem hefur ekki þessi 

persónueinkenni. Jolliffe og Farrington (2004) lögðu spurningalista fyrir 720 

ungmenni í Bretlandi. Ungmennin svöruðu spurningum sem mældu samúð og 

listuðu einnig niður afbrot og ofbeldisverk sem þau hefðu framið. Niðurstöður 

sýndu að þeir sem bjuggu yfir lítilli samúð voru líklegri til þess að brjóta af sér. 

Drengir sem sýndu litla sem enga samúð höfðu tekið þátt í ránum, lent í 

slagsmálum og framið skemmdarverk en þjófnaður var algengastur hjá stúlkum 

með litla samúð. Rannsóknin sýndi einnig fram á að afbrotamenn sýni mikla 

hvatvísi og eigi erfitt með að stjórna hegðun sinni og tilfinningum. 

Fjölskylda og uppeldi barna skiptir miklu máli þegar litið er á afbrotahegðun. 

Uppeldisskilyrði og aðstæður í fjölskyldum móta einstaklinginn og er hægt að spá 

miklu fyrir um framtíð barns með því að skoða æsku þess. Börn sem alast upp hjá 

foreldrum sem brotið hafa gegn lögum og setið í fangelsi eru líklegri til þess að 

leiðast út í glæpi heldur en börn sem alast upp hjá foreldrum sem höfðu ekki brotið 

af sér (Anthony, Samples, Kervor, Ituarte, Lee, og Austin, 2010). Farrington, Barnes 

og Lambert (1996) framkvæmdu rannsókn á afbrotahegðun ungmenna. Þau sýndu 

fram á að ef einstaklingur á móður, föður, bróður eða systur sem dæmd höfðu 

verið fyrir brot á lögum væru meiri líkur á að hann leiðist sjálfur út í afbrot en ef 

þau hefðu ekki dóm á bakinu. Sem dæmi má nefna að allt að 63 prósent þeirra 

drengja sem eiga föður sem dæmdur hefur verið fyrir glæp verða sjálfir dæmdir 

einhvern tíman á lífsleiðinni í samanburði við 30 prósent drengja sem ekki eiga 

föður sem stundað hefur afbrot. Samkvæmt Farrington (1992) er fangelsun 

fjölskyldumeðlims mesti áhættuþáttur fyrir ungmenni sem leiðast út í afbrot.  

Rannsóknir hafa sýnt að glæpir og afbrotahegðun haldist innan sömu fjölskyldna i 

gegnum margar kynslóðir og telja Farrington, Jolliffe, Loeber, Stouthamer-Loeber, 

og Kalb (2001) helstu ástæðuna fyrir því vera stétt fjölskyldunnar. Ef fjölskyldan býr 

við mikla fátækt eru meiri líkur á því að börnin leiðist út í afbrot. Einnig eru aldur 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740910001271
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740910001271
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740910001271
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740910001271
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740910001271
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740910001271
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foreldra og skoðanir þeirra miklir áhrifavaldar. Einstaklingur sem brýtur reglulega 

af sér er líklegur til þess að stofna fjölskyldu með öðrum einstaklingi sem hefur 

sömu afstöðu til afbrota. Þar af leiðandi sjá börn þeirra glæpi og afbrotahegðun 

með öðrum augum en börn sem eiga foreldra sem ekki hafa brotið af sér.  

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem beitt eru ofbeldi í þeim tilgangi að aga þau 

og styrkja séu líkleg til afbrota og hafi verri sjálfsmynd en önnur börn. Rannsókn 

sem framkvæmd var á Englandi árið 1989 sýndi að 40 prósent fanga höfðu verið 

beittir harðræði í uppeldi sínu á móti 14 prósent þeirra sem ekki höfðu verið 

dæmdir fyrir afbrot (Farrington og Welsh, 2007). Widom og Maxfield (1996) vildu 

komast að því hvort ofbeldi og vanræksla í æsku hefði áhrif á afbrotahegðun á 

unglingsárum. Þau báru saman tvo hópa barna. Annar hópurinn innihélt 900 börn 

sem höfðu verið beitt ofbeldi og vanrækslu og hinn hópurinn innihélt börn sem 

ekki höfðu reynslu af ofbeldi og vanrækslu. Widom og Maxfield komust að því að 

þau börn sem beitt höfðu verið ofbeldi og vanrækslu í æsku voru mun líklegri en 

hin börnin til þess að brjóta af sér og lenda í fangelsi á eldri árum.   

Börn sem missa annað eða bæði foreldri eru í mikilli hættu á að leiðast út í 

afbrot. Við missinn hverfur ekki aðeins foreldrið úr daglegu lífi barnsins heldur 

hverfur einnig ástin og umhyggjan sem barnið fékk frá foreldrinu. Einnig verður 

barnið fyrir miklu sálrænu álagi og áfallið og sorgin getur valdið andfélagslegri 

hegðun (Farrington og Welsh, 2007). 

 Einn stærsti áhrifavaldur afbrotahegðunar er jafningjahópur og umhverfi. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrir 17 ára aldur fremji afbrotamenn frekar glæpi i 

hópum en eftir 17 ára stundi þeir afbrot einir. Þrýstingur og viðhorf jafnaldra getur 

leitt til þess að einstaklingar byrji að brjóta af sér í hópum en leiðist svo út í frekari 

afbrot sem þeir fremja einir eða í fámennum hópum. Þessir hópar myndast oft í 

skólum eða nærumhverfi barna og fylgja þeim inn í fullorðinsárin (Farrington og 

Welsh, 2007). 

4.1.2 Verndandi þættir 

Kautt og Pease (2013) fjalla um forvarnir gegn afbrotahegðun í þremur flokkum; 

fyrsta-, annars- og þriðja stigs forvarnir. Fyrsta stigs forvarnir fela í sér fræðslu sem 

er ætluð samfélaginu í heild svo sem eins og auglýsingar og reglugerðir. Annars 
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stigs forvarnir eru ætlaðar börnum og ungmennum sem teljast vera í áhættuhóp 

og hafa jafnvel framið minniháttar brot. Þriðja stigs forvarnir eru notaðar á 

einstaklinga sem þegar hafa brotið af sér og eru líklegir til þess að fremja afbrot 

aftur. Dæmi um forvarnir eru aðferðir sem notaðar eru á leikskólabörn sem talin 

eru vera í áhættuhóp. Eins og áður hefur komið fram hefur greind mikil áhrif á 

framtíð barna og getur greindarskortur aukið líkur á afbrotahegðun. Fræðimenn 

hafa því lagt áherslu á að beita snemmtækum inngripum í líf barna með lága 

greindarvísitölu og veita þann stuðning sem þeim skortir ef til vill heima fyrir 

(Farrington og Welsh, 2007). Örvun og hvatning eru mikilvægir þættir í uppvexti 

barna. Ef börn skortir hugræna eða sjónræna örvun getur það leitt til 

greindarskorts, skorts á samúð og hvatvísi sem allt auka líkur á afbrotahegðun á 

eldri árum (Farrington og Welsh, 2007). Fjölskyldan á stóran þátt í þroska barnsins 

og er því mikilvægt að veita fjölskyldum sem eiga erfitt og standa sig ekki í 

foreldrahlutverkinu hjálp til sjálfshjálpar. Það getur falið í sér heimsóknir 

hjúkrunarfólks á heimili fjölskyldunnar sem veitir þeim fræðslu og hjálp í 

uppeldishlutverkinu og námskeið sem fræða þau um helstu áhættuþætti og 

hindranir. Einnig sýna rannsóknir fram á að börn sem fara í dagvistun hjá 

dagmömmu eða á leikskóla hljóta meiri örvun en önnur börn sem hafa aðeins 

samskipti við fámennan og einsleitan hóp fólks (Farrington og Welsh, 2007).  

Willits, Broidy og Denman (2013) halda því einnig fram að fjölskyldan hafi áhrif á 

afbrotahegðun einstaklingsins. Þau taka það þó fram að staðsetning fjölskyldunnar 

spili einnig stórt hlutverk í verndun hennar gegn afbrotum. Eins og áður hefur 

komið fram hefur menntun áhrif á framtíðar horfur einstaklingsins en niðurstöður 

rannsóknar Willits og félaga (2013) sýnir fram á samband fjölda grunnskóla í hverfi 

og lægri tíðni afbrota. Samkvæmt rannsókn þeirra er tíðni afbrota lægst í hverfum 

þar sem mikið eru um leik- og grunnskóla en mun hærri í hverfum með mennta- og 

háskólum. Ástæðuna fyrir þessu segja Willston og félagar vera þá að fjölskyldur 

sem búa í hverfum með mikið af grunnskólum hafa oft önnur gildi en þær sem búa 

í öðrum hverfum. Áherslan á fjölskylduna er meiri og samkennd og gott regluveldi 

geta komið i veg fyrir þróun afbrotahegðunar hja börnum í hverfinu.  

Þó svo að verndandi þættir séu flest allir einstaklings bundnir geta snemmtæk 

inngrip utanað komandi þátta  einnig haft mikil áhrif á framtíðar afbrotaferil barna. 
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Ein þeirra fræðistétta sem vinna með börnum í afbrotum eru félagsráðgjafar en 

þeir vinna með fjölbreyttum hópi einstaklinga með það að markmiði að bæta 

lífskjör þeirra og koma í veg fyrir mismunum (Maschi og Killian, 2009). 

Félagsráðgjafar eru mikilvægur þáttur í forvarnarvinnu gegn afbrotahegðun 

ungmenna vegna fræðilegrar þekkingar þeirra. Samkvæmt siðareglum 

félagsráðgjafa vinna þeir að lausn félagslegra og persónulegra vandkvæða 

einstaklingsins og án manngreiningarálits og persónulegra skoðana. 

Félagsráðgjafinn virðir skoðanir og rétt einstaklingsins og fræðir þá um réttindi sín 

og skyldur. Félagsráðgjafar henta vel í vinnu með börnum í afbrotum því þeir vinna 

að byggingu gagnkvæms trausts með því að viðurkenna rétt hans til þess að taka 

eigin ákvarðanir. Félagsráðgjafar þurfa að hafa víðtæka þekkingu á öllum löggjöfum 

sem við koma réttindum og skyldum skjólstæðinga sinna og þeim úrræðum sem í 

boði eru. Sökum þessa eru félagsráðgjafar vel undirbúnir fyrir vinnu sína með 

börnum í afbrotum og geta leiðbeint þeim á rétta braut með viðeigandi úrræðum. 

Helsti kostur félagsráðgjafa í vinnu með börnum í afbrotum er sá börnin fá að taka 

þátt í ákvarðanatöku og eru virkir þátttakendur í myndun og endurskoðun á 

áætlanagerð sem ætluð er til þess að koma barni úr afbrotum (Landlæknir, e.d.).  

Þrátt fyrir að verndandi þættir séu mikilvægir í forvarnarvinnu gegn þróun 

afbrotahegðunar hjá börnum verður að hafa í huga að enginn þáttur getur talist 

algerlega verndandi. Persónuleiki, aðstæður og nærumhverfi geta haft áhrif á það 

hvernig einstaklingurinn vinnur úr þáttum í umhverfi sínu og hvort þeir ýti undir 

afbrotahegðun eða ekki (Kautt og Pease, 2013).  

4.2 Félagslegar afleiðingar afbrota 

Margar kenningar hafa litið dagsins ljós innan afbrotafræðinnar á síðastliðnum 

áratugum. Vegna þverfaglegs bakgrunns fræðinnar eru kenningar fjölbreyttar og 

litið er á málefni frá mörgum sjónarhornum. Margar þeirra beina sjónum sínum að 

félagslegum aðstæðum afbrotamanna og hvað það sé sem hvetji þá áfram til 

frekari afbrotahegðunar (Helgi Gunnlaugsson, 2008).  

Ein áhrifamesta kenning innan afbrotafræðinnar er félagsnámskenningin (e. 

social learning theory) en hún segir að einstaklingar læri það sem fyrir þeim er haft 

og því séu sumir líklegri til þess að leiðast út í afbrot en aðrir. Kenningin heldur því 
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einnig fram að þeir sem stunda afbrot geri svo vegna þess að þeir réttlæta hegðun 

sína og afneiti þeim skaða sem þeir valda brotaþola. Þessi hegðun er dæmigerð 

fyrir síbrotamenn. Við upphaf brotaferils telur afbrotamaðurinn brot á lögum vera 

hrífandi og spennan sem fylgir brotinu er mikil. Þegar brotunum fjölgar fer 

afbrotamaðurinn að réttlæta hegðun sína og afneitar jafnvel ábyrgð á gjörðum 

sínum. Réttlætingin felst í því að fordæma réttarvörslukerfið og halda því fram að 

brotið sé smávægilegt á miðað við marga þætti sem líðast í samfélaginu. Eðli og 

stærð fyrri afbrota réttlætir áframhaldandi afbrotahegðun og eftir því sem brotin 

verða fleiri hefur afbrotamaðurinn meiri tilhneigingu til þess að réttlæta brot sín 

(Watts og McNulty, 2014). Þessi kenning er í samræmi við rannsóknir DeLisi og 

Vaughn (2013) þar sem persónueinkenni spila stóran þátt í myndun brotaferils. 

Einstaklingur sem er hvatvís og fljótfær er líklegur til þess að taka eftir hegðun 

annarra sem gengur þvert á móti samfélagslegu normi og endurtaka hana eða 

aðlaga hana að sínu lífi. Samkvæmt kenningunni er því mikilvægt að hugað sé að 

nærumhverfi barna og reynt eftir bestu getu að koma í veg fyrir slæmar 

fyrirmyndir sem ýta undir afbrotahegðun. 

Reglur og viðmið eru misjöfn á milli samfélaga. Það er því misjafnt hvaða 

athæfum samfélagið bregst við og hvaða refsingar eru notaðar. Samkvæmt 

stimplunarkenningunni (e. labeling theory) telst hegðun ekki til afbrots nema 

brugðist sé við athæfinu sem slíku. Því getur afbrotahegðun leitt af sér tvær 

afleiðingar. Í fyrsta lagi getur einstaklingur framið brot á refsilögum án þess að vera 

handsamaður og veitt refsing. Því getur einstaklingurinn snúið sér aftur að 

venjubundnu lífi án fyrirstöðu réttarvörslukerfisins og afstaða samfélagsins í garð 

hans helst óbreytt. Hins vegar getur einstaklingur verið tekinn fyrir ólöglega iðju 

sína og verið leiddur fyrir dóm. Í því tilfelli hefur réttarvörslukerfið gerbreytt 

afstöðu samfélagsins til einstaklingsins. Við handtökuna er hann stimplaður sem 

afbrotamaður og hluti af óæðri menningu samfélagsins. Í þessu tilviki skilgreinir 

umhverfið einstaklinginn upp á nýtt sem hefur áhrif á tækifæri og sjálfsmynd 

afbrotamannsins. Samkvæmt stimplunarkenningunni byrjar einstaklingurinn að líta 

á sig sem afbrotamann um leið og umhverfið skilgreinir hann sem slíkan. Þessi 

stimplun getur leitt til þess að einstaklingurinn fer að hegða sér í samræmi við það 

sem samfélagið gerir ráð fyrir. Ef samfélagið telur að einstaklingurinn sé 
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afbrotamaður, hluti af minnihluta samfélagsins og óæðri menningu er líklegt að 

hann fremji enn fleiri afbrot sem leiðir til enn frekari stimplunar. Samkvæmt 

kenningunni eru því fyrstu viðbrögð við hegðun einstaklingsins afdrifarík og geta 

spáð fyrir um framtíðar afbrotahegðun einstaklingsins (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

4.3 Íslenskar rannsóknir á afbrotum 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir hér á landi um afbrot ungmenna og 

helstu áhrifaþætti en þær sem framkvæmdar hafa verið hafa þó sýnt fram á 

svipaðar niðurstöður.  Rannveig Þórisdóttir (2003) skoðaði gögn lögreglunnar í 

rannsókn sinni Endurtekin afskipti lögreglu af börnum og ungmennum. Þegar 

gögnin voru skoðuð kom í ljós að hlutfall afbrotamanna yngri en 21 árs var mjög 

hátt og greinilegt að börn ættu stóran hluta í kærumálum lögreglunnar. Hlutfall 

barna sem kærð eru fyrir brot á refsilögum oftar en einu sinni er ekki hátt en 

niðurstöður rannsóknarinnar sýna að drengir séu mun líklegri til þess að brjóta 

oftar af sér. Í þeim hópi sem aðeins var kærður einu sinni voru drengir 70 prósent 

og stúlkur 30 prósent. Þegar um tvær til fjórar kærur var að ræða voru drengir 85,6 

prósent og stúlkur 14,4 prósent en drengir voru 90,5 prósent og stúlkur 9,5 prósent 

af þeim sem kærðir voru fimm til sjö sinnum. Þegar komið var yfir átta brot voru 

drengir i miklum meirihluta með 97,4 prósent kærðra og stúlkur einungis 2,6 

prósent. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar sem Jón G. 

Bernburg og Þórólfur Þórlindsson framkvæmdu árið 2003. Þar kom fram að drengir 

væru líklegri til þess að sýna af sér ofbeldi væri það viðurkennt í vinahópnum. 

Einnig voru drengir líklegri til að sýna af sér árásarhegðun ef viðhorf samnemanda 

þeirra var hlutlaust, það er ef ekkert sérstakt viðhorf var til staðar. Stúlkur voru 

aftur á móti ekki líklegri til þess að beita ofbeldi þó svo að viðhorfið væri hlutlaust 

eða hvatti til árásarhegðunar. Einnig sýndi rannsóknin fram á að drengir væru 

líklegri til þess að beita ofbeldi ef viðhorf jafnaldra til friðsemdarviðbragða var 

slæmt. Áhyggjur af því að vera útnefndur bleyða olli því að ofbeldi var frekar notað 

fremur en friðsemd. Rannsóknin sýnir að félagslegt umhverfi ungmenna ýti undir 

árásarhegðun þeirra vegna þess að í mörgum tilfellum sé hún eina leiðin til þess að 

halda uppi heiðri sínum og orðspori í garð jafnalda (Jón G. Bernburg og Þórólfur 

Þórlindsson, 2003). Rannveig leggur einnig áherslu á að bæta þurfi félagslegt 
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umhverfi ungmenna og að áhersla á að vinna með síbrotamönnum sem ekki hafa 

náð 20 ára aldri sé ekki nægilega mikil. Mikilvægt sé að skoða lögregluskýrslur og 

rannsóknir á síbrotahegðun ungmenna til þess að vinna að betrumbótum og 

úrlausnum. Einnig telur hún að börn og ungmenni leggi annan skilning í samskipti 

sín við lögvalið en þeir sem eldri eru. Það geti leitt til þess að þau horfi á kærur og 

refsingar með öðrum augum en fullorðnir og séu því líklegri til þess að brjóta af sér 

oftar en einu sinni (Rannveig Þórisdóttir, 2003).  
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5 Fangelsun og ungmenni 

Almenn hegningarlög eru viðurlög við afbrotum sem hafa það að markmiði að 

halda niðri glæpum og koma í veg fyrir glæpavæðingu samfélagsins. Það hefur þó 

ekki gengið sem skyldi og þrátt fyrir skýrar lagasetningar líta nýir afbrotamenn 

dagsins ljós á hverjum degi. Vegna þessa er refsing í formi fangelsisvistar notuð 

sem fælingarmáttur við brotum á refsilögum (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Afbrotamenn eru þó á öllum aldri og mikilvægt að refsiúrræði henti aldri og þroska 

afbrotamannsins. Ungmenni sem vistuð eru í almennum fangelsum eiga á hættu 

að þróa með sér félagslega þætti sem koma í veg fyrir árangursríka aðlögum við 

samfélagið eftir að fangelsisdvöl þeirra líkur (David og Rachel, 2004).  

Í eftirfarandi kafla er leitast við að skilgreina helstu hugtök sem fyrir finnast innan 

fangelsismála hér á landi. Farið er yfir stöðu og skipulag fangelsismála á Íslandi og 

réttindi og skyldur dómþola settar fram. Tölulegar upplýsingar eru skoðaðar og 

áhersla lögð á hlutfall barna sem sitja af sér dóma. Einnig eru félagslegar 

afleiðingar fangelsunar skoðaðar og hvaða hlutverki félagsráðgjafar á vegum 

fangelsismálastofnunar gegna. 

5.1 Fangelsismálastofnun Íslands 

Hlutverk fangelsismálastofnunar er að taka við dómþolum sem dæmdir hafa verið 

fyrir brot á refsilögum og vista þá í fangelsum ríkisins til fullnustu refsinga (Lög um 

fullnustu refsinga nr. 49/2005). Fangelsismálastofnun hefur umsjón með öllum 

fangelsum landsins og annast rekstur þeirra. Á Íslandi eru sex fangelsi starfrækt og 

af þeim eru fjögur lokuð og tvö opin. Fangelsismálastofnun sér um að dómþolar 

taki út alla þá refsingu sem dómur þeirra kveður á með öruggum hætti. Í 2. gr. 

reglugerðar um fullnustu refsinga nr. 961/2005 er tekið fram að 

fangelsismálastofnun sé skyldug til þess að gera vistunaráætlun fyrir dómþola í 

upphafi fangelsisdvalar hans. Í áætlun skuli meðal annars koma fram hæfni 

einstaklingsins til þess að sækja sér vinnu eða frekari menntun, hvort hann þurfi á 

sálfræðilegri aðstoð að halda og áætla megi að dómþoli sé hættulegur sér eða 

samföngum hans (Reglugerð um fullnustu refsinga nr. 961/2005). 

Stofnunin telur að mikilvægt sé að tryggja öryggi almennings sem og öryggi 

dómþolans sem situr dóminn. Eftir að dómþoli hefur fullnustað dómi sínum fer 
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hann aftur út í samfélagið og því ber fangelsismálastofnun að leggja áherslu á 

betrun dómþolans til þess að reyna að sporna gegn því að hann eigi afturkvæmt í 

fangelsi ríkisins. Fangelsismálastofnun leggur áherslu á gott umhverfi og 

gagnkvæma virðingu fangavarða og dómþola sem eykur líkur á að dómþoli horfist í 

augu við vandamál sín og vinni úr þeim á skilvirkan hátt (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, e.d.-a). 

Í fangelsum Íslands sitja dómþolar inni fyrir ýmiss konar brot á lögum, en allir 

heyra þeir undir sömu lagalegu skilgreiningu á fangelsisvistun. Samkvæmt 3. gr. 

laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 er heimilt að koma brotamanni fyrir í 

fangelsi sem hefur verið dæmdur til fangelsisrefsingar fyrir brot sitt. Einnig er 

heimilt að vista brotamann i fangageymslum lögreglunnar ef hann hefur verið 

dæmdur í gæsluvarðhald vegna gruns um brot á lögum og reglum ríkisins. Þó er 

lögreglu ekki heimilt að vista brotamann í fangageymslum lögreglunnar lengur en 4 

daga í senn. Ef brotamaður þykir hættulegur samfélaginu eða sjálfum sér og 

ástæða þyki fyrir því að vista hann lengur í haldi lögreglu skal hann vera færður í 

fangaklefa þar til annað er tekið fram (Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005).  

5.2 Tölulegar upplýsingar fangelsismálastofnunar 

Fangelsismálastofnun gefur reglulega út skýrslur og rit sem innihalda tölulegar 

upplýsingar um fjölda dómþola sem sitja í fangelsum hverju sinni. Hlutfall dómþola 

eftir aldri og kyni er gefið upp sem og eðli brots sem hann hefur verið dæmdur 

fyrir. Í skýrslunni Tölfræðilegar upplýsingar um fullnustu refsinga fyrir árin 2009-

2012 kemur fram að fjöldi dómþola árið 2012 var samtals 1555. Þar af voru 493 

sem hlutu óskilorðsbundinn dóm, 555 sem fengu skilorðsbundna refsingu og 507 

hlutu refsingu í formi sektar (Fangelsismálastofnun, e.d.-b). Alls voru dómþolar árið 

2012 á aldrinum 15-17 ára samtals 31 eða 1,9 prósent af heildar fjölda dómþola. Af 

þessum 31 dómþolum voru þrír sem fengu óskilorðsbundinn dóm, 12 fengu 

skilorðsbundna refsingu og sex hlutu refsingu i formi sektar. Af þeim þremur sem 

fengu óskilorðsbundinn dóm var einn 15 ára og tveir á aldrinum 16-17 ára 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-b). Til viðmiðunar má sjá að árið 2006 voru dómþolar á 

aldrinum 15-17 ára 3,3 prósent af heildar fjölda dómþola, þar af hlutu 2 

óskilorðsbundinn dóm, 40 fengu skilorðsbundna refsingu og 19 hlutu refsingu i 
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formi sektar.  Árið 2000 voru dómþolar á aldrinum 15-17 ára samtals 6,5 prósent af 

heildarfjölda dómþola. 2 hlutu óskilorðsbundinn dóm, 70 fengu skilorðsbundna 

refsingu og 19 hlutu refsingu i formi sektar (Fangelsismálastofnun, e.d.-c).  

5.3 Ákærufrestanir 

Barn sem grunað er um brot á refsilögum á kost á því að sækja um frestun á 

ákærunni til ákveðins tíma. Fangelsismálastofnun sér um birtingu ákvörðunar 

ákæruvaldsins sem metur hvert og eitt tilfelli. Þessi ákærufrestun er í boði fyrir 

ungmenni á aldrinum 15-21 árs sem játað hafa brot sitt og eru ekki talin vera ógn 

við almenning og samfélag (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). Algengast er að 

börn sem fá ákærufrestun hafi ekki náð 18 ára aldri (Fangelsismálastofnun, e.d.-d). 

Við ákvarðanatöku ákæruvaldsins er horft til þess hvort dómur og vistun í fangelsi 

hafi skaðleg áhrif á barnið og hvort aðrar ráðstafanir væru vænlegri til að skila 

árangri (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). Barnið fær tækifæri til þess að vinna í 

sínum málum og koma sér á rétta braut. Með frestuninni er verið að leggja áherslu 

á betrumbót frekar en refsingu og gefa barninu svigrúm til þess að vaxa og 

þroskast í sínu eigin umhverfi (Fangelsismálastofnun, e.d.-d). Fái barn samþykkta 

ákærufrestun gengur það við sömu skilyrðum og sett eru dómþolum sem hljóta 

skilorðsbundinn dóm. Barn fær undantekningarlaust aðeins eina ákærufrestun og 

brjóti barn af sér á meðan á henni stendur getur það átt von á því að ákæran verði 

gefin út. Á meðan á ákærufrestun stendur sætir barnið eftirliti og umsjón frá 

fangelsismálastofnun sem getur tilkynnt brot á frestuninni (Fangelsismálastofnun, 

2004).  

Ef skoðaðar eru tölulegar upplýsingar um ákærufrestanir á Stór-Reykjavíkur-

svæðinu má sjá að flestar frestanir voru veittar árið 1998, eða alls 139. Af þeim 

voru 102 drengir og 37 stúlkur (Fangelsismálastofnun, e.d.-d).  Ákærufrestum hefur 

þó farið fækkandi i gengum tíðina og til samanburðar má sjá að árið 2012 voru 

einungis 5 ákærufrestanir (Fangelsismálastofnun, e.d.-d). Þegar hlutfall drengja og 

stúlkna er skoðað kemur í ljós að stúlkur eru að meðaltali 12-14% þeirra sem fá 

ákærufrestun á ári hverju. Ástæðan fyrir þessu getur verið sú að stúlkur brjóti 

almennt minna af sér og þurfi því síður að sækja um frestun á ákæru 

(Fangelsismálastofnun, 2004). Algengustu brot sem fá frestun á ákæru eru innbrot 
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og þjófnaður eða rúmlega 65% allra afbrota. Um 12% drengja fá frestun vegna 

líkamsárásar og nytjastuldar en engin stúlka. Aftur á móti eru um 30% stúlkna sem 

fá frestun vegna fjársvika en aðeins 5% drengja (Fangelsismálastofnun, 2004).  

5.4 Félagslegar afleiðingar fangelsunar 

Þegar barn er fangelsað fyrir brot á refsilögum er það aðskilið frá fjölskyldu og 

vinum. Við þessar aðstæður hefur barnið að öllum líkindum fengið stuðning og 

meðferð frá öðrum stofnunum án árangurs og því fangelsun talin eina leiðin til 

þess að skila tilætluðum árangri (Anthony og fl., 2010). Fangelsismálayfirvöld búa 

yfir fjölda upplýsingar um ástæður fangelsunar og hegðun barnsins innan veggja 

þess en minna er ritað um hvaða félagslegu afleiðingar barnið þarf að vinna úr eftir 

að það hefur afplánað dóminn (Anthony og fl. , 2010).  

Á seinni árum hefur áhugi á þessum félagslegu áhrifum aukist og þá 

sérstaklega á sviði barna og unglinga sem þurfa að glíma við margskonar vandamál 

þegar út í samfélagið er komið. Á unglingsárum fara einstaklingar í gegnum 

breytingaskeið sem hefur áhrif á líkamlega og andlega heilsu. Ef til komi að 

ungmenni sitji í fangelsi þegar á þessum þroska stendur er hætta á því að geðheilsa 

og samskiptahæfni einstaklingsins riðlist og þau nái ekki þeim þroska sem til er 

ætlast. Þetta gerir ungmennum enn erfiðara fyrir að setjast að í samfélaginu að 

nýju (David og Rachel, 2004). Þó svo að fangelsun hafi mikil áhrif á andlega og 

félagslega þætti einstaklingsins þá bendir margt  til þess að þeir erfiðleikar sem 

barnið glímir við eftir afplánun eigi uppruna sinn að rekja til aðstæðna og atburða 

sem áttu sér stað fyrir fangelsisvistina. Því er talið mikilvægt að dómsvaldið komi 

börnum í afbrotum fyrir á stofnunum og meðferðarheimilum sem sérhæfa sig í 

betrumbótum einstaklingsins. Ríkisvaldið er þó ávalt í stöðugu átaki á milli þess að 

halda samfélaginu öruggu og þess að betrumbæta börn í afbrotum og því er ekki 

einsleitt hvað sé fyrir bestu í hverju tilviki fyrir sig (Anthony og fl. , 2010).   

Anthony og fleiri (2010) segja að kerfi fyrir unga afbrotamenn í Bandaríkjunum 

hafi upphaflega verið stofnað vegna þess að ekki væri hægt að ætlast til þess að 

börn og unglingar gætu tekið fulla ábyrgð á gjörðum sínum. Þó hefur það færst í 

aukana að börn séu dæmd í fangelsi fyrir afbrot sín og fá þar af leiðandi ekki 

meðferð við vanda sínum. Þetta er talin vera afleiðing þess að afbrot barna og 
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unglinga hafa færst í aukana á síðustu áratugum og því hafa stofnanir og 

meðferðarheimili ekki næg úrræði til þess að sinna öllum fjöldanum (Anthony og 

fl. , 2010). Á seinni árum hefur það færst í aukana í Bandaríkjunum að börn allt 

niður í 13 ára aldur séu dæmd sem fullorðnir einstaklingar og afpláni því dóm sinn 

innan um fullorðna fanga, jafnvel af báðum kynjum. Þetta leiðir til þess að börnin 

fá ekki þann stuðning og hjálp sem er nauðsynleg til þess að koma í veg fyrir 

félagslega og andlega skerðingu (David og Rachel, 2004). 

 Þessi fjölgun ungra afbrotamanna hefur valdið því að fangelsisstofnanir 

neyðast til þess að ljúka afplánun fanga fyrr en áætlað var eða neyta þeim alfarið 

um viðeigandi refsivist. Þetta hefur leitt til þess að samfélög sitja uppi með 

afbrotamenn sem hljóta ekki viðeigandi refsingu og hjálp við vanda sínum vegna of 

mikils álags á stofnunum. Þar af leiðandi eru meiri líkur á því að afbrotamaðurinn 

haldi áfram brotaferli sínum og valdi samfélaginu efnahagslegu tjóni og óöryggi 

(Anthony og fl. , 2010). 

Félagslegar afleiðingar fangelsunar geta verið margskonar en helst ber að 

nefna tvær þeirra ; annarsvegar afleiðingar sem afbrotamaðurinn verður fyrir og 

hins vegar afleiðingar sem samfélagið og stofnanir þurfa að vinna úr (Anthony og 

fl. , 2010). Unglingar sem afplána dóm til fleiri ára eiga á hættu að þurfa að stíga sín 

fyrstu skref í samfélaginu á ný sem fullorðinn einstaklingur. Á unglingsárum þróa 

einstaklingar með sér sjálfsmynd  og byggja upp sambönd og traust við vini og 

ættingja. Því er mikil hætta á því að einstaklingur sem eyði hluta af þroskaárum 

sínum innan veggja fangelsis nái ekki að þroskast sem skildi og hafi önnur gildi og 

lítinn skilning á siðferðilegum reglum samfélagsins. Þetta getur leitt til þess að 

einstaklingurinn einangrist og leiðist aftur út í afbrot. Því er mikilvægt að unglingar 

fái stuðning til þess að byggja grunn að góðu trausti og sambandi við vini og 

fjölskyldu til þess að koma í veg fyrir einangrun og enn frekari afbrotahegðun eftir 

að afplánun dómsins líkur (Anthony og fl. , 2010). Félagslegar og andlegar 

afleiðingar fangelsunar geta verið mismunandi á milli einstaklinga. Rannsóknir hafa 

þó sýnt fram á að aldur og þroski einstaklings hafi mikil áhrif á bata og félagslega 

aðlögun. Börn sem eru ung við upphaf afplánunar eiga i mikilli hættu á að líta á 

eldri fanga sem einhvers konar fyrirmyndir og eiga því á hættu að verða áhrifagjörn 
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og gera sér jafnvel ekki grein fyrir afleiðingum hegðunar sinnar og annarra. Þau 

sem eldri eru eiga þó í minni hættu á að líta upp til eldri fanga. Þau hafa skilning á 

afleiðingum gjörða sinna og eiga sér jafnvel fyrirmyndir og vini sem ekki dvelja 

innan veggja fangelsis (David og Rachel, 2004). 

 Að mörgu er að hyggja þegar einstaklingur byrjar að taka virkan þátt í 

samfélaginu eftir að hafa afplánað dóm innan veggja fangelsis. Ekki eru allir 

einstaklingar tilbúnir til þess að aðlagast samfélaginu á ný og hafa verður í huga að 

aðstæður og úrræði sem afbrotamenn hafa eru oft af skornum skammti. Mikilvægt 

er að ungir afbrotamenn fái viðeigandi eftirfylgni við lok afplánunar. Oftar en ekki 

snúa börnin aftur heim til fjölskyldna sem lifa við bágar aðstæður í samfélagi með 

lítið sem ekkert velferðarkerfi (Anthony og fl. , 2010).  Rannsóknir hafa sýnt að 

börn sem setjast að í fátækum þéttbýlum í Bandaríkjunum séu mun líklegri til þess 

að lenda aftur í fangelsun heldur en þau börn sem búa í úthverfum og fámennum 

sveitabæjum. Þetta stafar af því að mörg börn í fátækum þéttbýlum þurfa að sjá 

fjölskyldu sinni fyrir mat og húsaskjóli og telja það eingöngu gerlegt með 

ólögmætum hætti. Anderson (2000) rannsakaði ungmenni sem setið höfðu í 

fangelsi og komst að því að mörg þeirra leiddust aftur út í afbrot eingöngu vegna 

þess að þeim fannst mikilvægara að halda uppi mannorði sínu  en að koma sér á 

rétta braut og hefja nám. Einnig hefur fjölskylda og vinir mikil áhrif á það hvort 

ungmenni leiðist aftur út í afbrot. Þau hafa lítinn skilning á bataferli 

afbrotamannsins og búast jafnvel við því að hann taki fullan þátt í þeim ólöglegu 

athæfum sem tíðkast í samfélaginu. Því er mikilvægt að meðferð og úrræði séu 

einnig veitt fjölskyldum fanga, þeim gerð grein fyrir bataferli fangans og undirbúin 

fyrir heimkomu hans (Anthony og fl. , 2010). 

Sá þáttur sem hefur ein mest áhrif til góðs á framtíðar möguleika ungmenna í 

fangelsum er góð menntun. Þrátt fyrir það sýna rannsóknir að lítill hluti þeirra leiti 

sér menntunar eftir að fangelsisdvöl þeirra líkur. Rannsóknir hafa sýnt að mikill 

meirihluti ungmenna í fangelsum hafa litla menntun, eiga við námsörðuleika að 

stríða og koma jafnvel frá samfélögum sem bjóða upp á litla sem enga menntun 

(Anthony og fl. , 2010). Zimmerman (2005) komst að því að 46 prósent þeirra 

ungmenna sem leituðu sér menntunar eftir fangelsisdvölina voru þremur til fjórum 
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árum á eftir jafnöldrum sínum í skóla sem hafði miklar félagslegar afleiðingar í för 

með sér. Mörg ungmennin annað hvort hættu í námi eða áttu erfitt með að 

komast yfir þær félagslegu hindranir sem samfélagið setti fyrir þau vegna skorts á 

menntun. Það er ekki einungis einstaklingurinn sem kemur í veg fyrir frekari 

menntun eftir afplánun dóms. Rannsóknir hafa sýnt að samfélagið, menntakerfi og 

starfsmenn þess hafa ekki nægilegan skilning á stöðu fanga og mikilvægi þess að 

þeir fái góða menntun. Þar af leiðandi verða oft margar hindranir sem koma í veg 

fyrir að afbrotamaður haldi námi sínu áfram og þrói með sér jákvæða sjálfsmynd 

og traust í garð jafnaldra sinna. Baltodano, Mathur og Rutherford (2005) bentu á 

að  þau ungmenni sem ættu við námsörðuleika að stríða mættu miklum fordómum 

í menntakerfinu eftir afplánun dóms,sem leiddi til þess að þau fóru síður í skóla 

vegna neikvæðra athugasemda og fyrirstöðu menntakerfisins (Baltodano o.fl., 

2005).   Í lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005 er kveðið á um að föngum í 

íslenskum fangelsum skuli veitt aðstaða til náms eða starfsþjálfunar eftir því sem 

við á. Námið komi í stað vinnuskyldu og því þurfi fangi að sýna fram á viðeigandi 

námsframvindu til þess að eiga rétt á því að halda námi sínu áfram.  Samkvæmt 20. 

gr. laganna á fangi rétt á þóknun gegn því að hann stundi nám og sýni fram á 

framfarir og áhuga. Í flestum fangelsum Íslands er boðið upp á fjarnám á mennta- 

og háskólastigi. Aðalheiður Dröfn Eggertsdóttir (2006) framkvæmdi rannsókn fyrir 

meistararitgerð sína, Menntun í fangelsum: „það eina góða þarna inni“. Í henni 

skoðar hún menntunarstig fanga og viðhorf þeirra til frekari menntunar. Hún 

komst að því að fangar sem höfðu leitað sér menntunar á meðan á afplánun þeirra 

stóð höfðu orðið fyrir jákvæðum áhrifum og fundið fyrir meira og jákvæðara 

sjálfstrausti til þess að búa til framtíðarplön og skipuleggja frekara nám að 

afplánun lokinni. Fangarnir voru þó sammála um að þeir höfðu orðið fyrir 

neikvæðum viðhorfum frá fangavörðum jafnt sem menntastofnunum og ekki væri 

litið á menntun til jafns við vinnu innan fangelsanna (Aðalheiður Dröfn 

Eggertsdóttir, 2006). 

Þegar ungmenni setjast að á áfangaheimili eftir að þeim er sleppt úr fangelsum 

er gerð krafa um að þau verði virkir þátttakendur í því samfélagi sem þau búa í. 

Kjósi þau ekki að leita sér frekari menntun er gerð krafa um að þau finni sér 

atvinnu og sýni fram á viðeigandi virkni. Ungmennum sem setið hafa í fangelsi eru 
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þó veitt fá tækifæri til atvinnu sökum sakaferils síns. Mörg fyrirtæki gera þá kröfu  

að starfsmenn sýni fram á hreint sakavottort og því getur það reynst ógerlegt fyrir 

afbrotamenn að komast inn á vinnumarkaðinn. Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að 

fangar sem stundi vinnu á meðan á fangelsis dvöl þeirra stendur eru 12 sinnum 

líklegri til þess að fá vinnu þegar þeir fara aftur út í samfélagið. Því er mikilvægt að 

vera virkur þátttakandi í þeim störfum sem fangelsið býður uppá og afla sér reynslu 

á vinnumarkaðnum áður en farið er út í samfélagið á ný (Anthony og fl. , 2010). 

Sá þáttur sem reynist ungmennum oft erfiðastur, eftir að þau ljúka afplánun 

sinni, er breytt fyrirkomulag heima við eða sú staðreynd að þau þurfa að flytja að 

heiman og stofna sitt eigið heimili. Mörgum þeirra finnst erfitt að sýna fram á 

sjálfstæði eftir að hafa farið eftir reglum fangelsis í einu og öllu. Skortur á 

sjálfstrausti og sjálfsbjargarviðleitni kemur í veg fyrir að ungmennin verði sjálfstæð 

og geti komið undir sig fótunum (Anthony og fl. , 2010). Rannsóknir hafa þó sýnt 

fram á að stór hluti þeirra ungmenna sem sitja í fangelsum hafi orðið fyrir ofbeldi, 

vanrækslu eða kynferðislegri áreitni á heimilum sínum. Því er algengt að 

ungmennin tengi vanlíðan og vantraust við heimilið og kjósi því frekar að leita sér 

að öðrum dvalarstað. Það er þó oft ekki valmöguleiki fyrir yngri börnin sem eru 

þvinguð aftur inn á heimilið.  

Til þess að koma í veg fyrir áður nefndar félaglegar afleiðingar fangelsunar er 

mikilvægt að endurhæfing og þjálfun einstaklingsins til sjálfstæðs og skilvirks lífs sé 

eitt af megin markmiðunum frá upphafi afplánunar. Það að undirbúa einstaklinginn 

fyrir samfélagið að nýju er lykillinn að því að koma í veg fyrir einangrun og 

áframhaldandi afbrotahegðun. Ekki er einungis mikilvægt að undirbúa ungmennið 

heldur er stuðningur fjölskyldunnar stór partur af bataferli þess. Því er mikilvægt 

að fjölskyldan fái einnig viðeigandi stuðning og fræðslu til þess að styðja við 

ungmennið þegar það stígur sín fyrstu skref í samfélaginu á ný (Anthony og fl. , 

2010). 
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6 Réttarfélagsráðgjöf 

Þegar einstaklingur brýtur af sér og kemst í kast við lögin er það hlutverk 

réttarfélagsráðgjafa að upplýsa hann um réttarstöðu sína og þau úrræði sem hann 

getur nýtt sér. Réttarfélagsráðgjafar sérhæfa sig í málefnum sem varða dómskerfi 

landsins og lagalegum vandkvæðum sem einstaklingar þurfa að ráða fram úr 

(Roberts og Springer, 2007). Réttarfélagsráðgjöf er eitt af þeim sérfræðisviðum 

sem félagsráðgjöfin býr yfir og sérhæfir sig í vinnu með jaðarhópum og sérþörfum 

fjölskyldna og barna (Sigrún Júlíusdóttir, 2005).  Í vinnslu mála beitir 

réttarfélagsráðgjafinn algeru hlutleysi og vinnur að því að gæta réttarstöðu 

skjólstæðings síns, huga að heilbrigði hans og velferð. Vinna réttarfélagsráðgjafa 

fer að hluta til fram í teymisvinnu þar sem hópur sérfræðinga með mismunandi 

bakgrunn vinnur sameiginlega að lausn mála (Roberts og Springer, 2007). 

Félagsráðgjafar á öllum stigum samfélagsins vinna með margbreytileika 

einstaklingsins og hvernig hann hegðar sér í sínu umhverfi. Félagsráðgjafar vinna 

með heildarsýn og þurfa því að horfa á samband skjólstæðingsins við fjölskyldu, 

vini, nærumhverfi og samfélagið í heild sinni (Lára Björnsdóttir, 2006). Þó að vinna 

réttarfélagsráðgjafa fari að mestu fram með afbrotamönnum og einstaklingum 

sem hlotið hafa fangelsisdóm er hlutverk þeirra einnig að vinna með samfélaginu 

og undirbúa það fyrir endurkomu afbrotamannsins út í samfélagið. Sú vinna byggir 

á þróun og starfi úrræða sem vinna með afbrotamönnum, fjölskyldum þeirra og 

nærumhverfi (Roberts og Springer, 2007). 

6.1 Starf réttarfélagsráðgjafa með ungmennum í fangelsum 

Þegar ungmenni eru dæmd til fangelsisvistunar er mikilvægt að huga sérstaklega 

að hagsmunum þeirra strax við upphaf afplánunar. Réttarfélagsráðgjafar hafa 

sérhæft sig í að beita faglegum vinnubrögðum með ungum afbrotamönnum og 

ungmennum sem dæmd hafa verið til fangelsisvistunar. Þeir vinna með skipulagða 

þjónustu og hafa ávalt mannúðarsjónarmið að leiðarljósi (Raymond og Jones, 

2007). Hlutverki réttarfélagsráðgjafa í vinnu með ungum afbrotamönnum má 

skipta í þrjá þætti. Í fyrsta lagi er lögð áhersla á að styrkja sambönd og tengslanet 

sem ungmennið hefur. Algengt er að ungmenni í fangelsum hafi lítið sem ekkert 

stuðningsnet og þurfi því aðstoð við að styrkja þau sem til staðar eru og búa til ný 
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sambönd sem hafi betrun einstaklingsins að leiðarljósi. Í öðru lagi efla 

réttarfélagsráðgjafar áhuga ungmennis á betra lífi og áhuga á markmiðasetningu 

fyrir lífið utan fangelsis.  (Showalter og Hunsinger, 2007). Í þriðja lagi sjá 

réttarfélagsráðgjafar um að styrkja jákvæð lífsviðhorf og koma í veg fyrir neikvæðar 

fyrirmyndir sem hvetja til afbrota (Marsal, Bass og Jackson, 2007).  

Á Íslandi kemur það í hlut starfandi félagsráðgjafa að taka innkomuviðtal við 

ungmennið sem felur í sér að meta andlega og líkamlega stöðu ungmennis, 

tengslanet og fjölskylduhagi, samfélags- og fjárhagsstöðu sem og vilja til náms og 

vinnu. Á meðan á fangelsisdvölinni stendur veitir réttarfélagsráðgjafinn 

ungmenninu einstaklingsviðtöl og veitir því aðgang að námskeiðum sem hafa það 

að markmiði að bæta félagslega heilsu, tengslanet og lausnamiðaða hugsun. Við 

lok afplánunar er það hlutverk réttarfélagsráðgjafans að undirbúa ungmennið fyrir 

endurkomu sína í samfélagið, stuðla að virkri þátttöku og úthluta því viðeigandi 

úrræðum ef þörf krefur (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). 
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7 Úrræði Barnaverndarstofu 

Í barnaverndarlögum nr. 80/2005 stendur að verja skuli börn gegn hvers kyns 

háttsemi sem hafi áhrif á lífsgæði þeirra. Sé lífi barns stefnt í hættu, hvort sem það 

er af völdum þess sjálfs eða annarra, er það hlutverk barnaverndar að koma í veg 

fyrir frekari skaða og sjá barninu fyrir viðeigandi úrræðum til betrunar 

(barnaverndarlög nr. 80/2005). Þrátt fyrir skýra lagasetningu um verndun barna og 

ólögmæti þess að skaða þau með hvers kyns háttsemi hefur tilkynningum til 

barnaverndar fjölgað til muna. Árið 2005 voru tilkynningar 5.879 talsins en árið 

2013 voru þær 8.610 og hefur þeim því fjölgað um 46 prósent (Barnaverndarstofa, 

e.d-a.; Barnaverndarstofa, 2014). Þessa fjölgun tilkynninga má rekja til aukinnar 

meðvitundar almennings um tilkynningaskyldu sína til barnaverndar og rétt 

barnsins til lífs án vanrækslu og ofbeldis. Einnig hefur aukning orðið í skráningu 

barnaverndar á málum sem tilkynnt eru og öll mál eru könnuð samkvæmt lögum 

um barnavernd (Barnaverndarstofa, 2012-a). Þó kemur fram í skýrslunni Fjölgun 

barnaverndartilkynninga árin 2005-2009 að um 40 prósent þeirra fjölskyldna sem 

hljóta stuðning barnaverndar og úrræða sem hún býður uppá einkennast af fátækt, 

atvinnuleysi og félaglegri heftingu. Þetta bendir til þess að kreppan sé einn af þeim 

þáttum sem hafi áhrif á þessa miklu fjölgun tilkynninga á milli ára 

(Velferðarráðuneytið, 2009). Samkvæmt skýrslum Barnaverndarstofu er mun 

algengara að drengir séu tilkynntir til stofnunarinnar heldur en stelpur en árið 2013 

voru drengir um 55 prósent tilkynntra mála. Árið 2013 voru 37 prósent tilkynntra 

mála vegna áhættuhegðunar barnsins og um 12 prósent vegna afbrota 

(Barnaverndarstofa, 2012).  

Þrátt fyrir fjölgun barnaverndartilkynninga hefur meðferðarheimilum fækkað á 

undanförnum árum. Ástæðan fyrir því getur verið sú að meðferðir og úrræði hafa 

að megninu til verið færðar inn á heimili barnsins þar sem unnið er með barninu í 

sínu eigin umhverfi og áhersla lögð á fjölskylduaðstæður frekar en einstaka þætti í 

hegðun barnsins. Leiki grunur á að ungmenni þurfi á meðferð að halda kemur það í 

hlut barnaverndarnefnda að sækja um meðferð hjá Barnaverndarstofu sem svo 

finnur viðeigandi meðferðarúrræði (Barnaverndarstofa, 2012-b.) 
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7.1 Meðferðarúrræði 

Í þessum kafla er farið yfir þau úrræði Barnaverndarstofu sem standa til boða fyrir 

börn og ungmenni sem sýna af sér áhættuhegðun. Sérstaklega er farið í þær 

meðferðir sem hannaðar eru fyrir börn í afbrotum og þau úrræði sem í boði eru 

fyrri ungmenni eftir fangelsisvist. Einnig er fjallað um hvernig þau úrræði sem 

standa til boða hafa verið að skila árangri. 

7.1.1 Fjölkerfameðferð (MST) 

Árið 2008 tók barnaverndarnefnd að innleiða fjölkerfameðferð (MST) (e. 

multisystemic therapy) sem leggur áherslu á að vinna með börnum í nærumhverfi 

þeirra.. Meðferðin er ætluð börnum á aldrinum 12-18 ára sem sýna af sér 

einhverskonar hegðunarvanda og er markmið hennar að breyta þeim þáttum sem 

hafa áhrif á hegðunarvanda þeirra. Helstu ástæður fyrir því að unnið er með 

börnum í MST eru fjarvera í skóla, lögregluafskipti af einhverju tagi, líkamlegt- eða 

andlegt ofbeldi og vímuefnaneysla. Brjóti barn gegn refsilögum eða eigi við mikinn 

hegðunarvanda að stríða kemur það í hlut barnaverndar að meta hvort MST sé það 

úrræði sem skili mestum árangri. Starfsemi MST er sérsniðin að þörfum barnsins og 

er grunneining þess meðferðarteymi sem samanstendur af þremur til fjórum 

sérfræðingum (Barnaverndarstofa, 2012-a).   

 Til þess að barn eigi rétt á MST þarf það að búa í foreldrahúsum og öll 

fjölskyldan að vera tilbúin að taka þátt í meðferðinni. MST vinnur ekki einungis 

með barninu heldur allri fjölskyldunni í heild sem og nærumhverfi þess eins og 

skóla, tómstundum og vinahóp. Í byrjun meðferðar eru meðferðarmarkmið sett 

fram og staða þeirra metin í hverri viku. Sérfræðingurinn setur fram markmiðin í 

samvinnu við fjölskylduna og unnið er markvisst að því að ná þeim markmiðum 

sem sett voru í byrjun. Algengt er að markmiðin snúi að hæfni foreldranna í 

hlutverki sínu, þeim leiðbeint í gerð reglna fyrir heimilið og hvernig sé best að ná 

fram þeim aga sem til þarf. Einnig er unnið með hegðun barnsins og nærumhverfi 

þess sem og fjölskylduna í heild (Barnaverndarstofa, 2012-a). Meðferðin hefur sýnt 

fram á góðan árangur í samanburðarrannsóknum á milli landa og telst því mjög 

áreiðanleg og skilvirk. Curtis, Ronan og Borduin (2004) tóku saman niðurstöður 

fjölda rannsókna á MST og komust að því að þeir einstaklingar sem fengu MST 
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meðferð voru 70 prósent líklegri til þess að hafa bætt hegðun sína og hætt 

afbrotum en þeir sem höfðu fengið annars konar meðferð. Niðurstöður 

rannsóknarinnar  sýndu fram á að MST meðferð dró verulega úr tilfinningalegum 

erfiðleikum fjölskyldumeðlima, styrkti tilfinningabönd innan fjölskyldunnar og dró 

úr árásar- og afbrotahegðun barnsins. 

Eins og MST er PMTO meðferð (e. parent management training oregon model) 

upprunalega sniðin að þörfum ungra barna en hefur verið þróuð til þess að nýta í 

meðferðum með ungmennum. PMTO er meðferð sem oft er notuð áður en MST 

áætlun er gerð en PMTO vinnur að því að bæta hæfni foreldra í uppeldishlutverki 

sínu og vinna með fjölskylduna í heild. Með PMTO meðferðinni er verið að vinna úr 

hegðunarvanda barna snemma á ævinni til þess að koma í veg fyrir alvarlegri 

hegðunarvanda sem og vímuefnanotkun, ofbeldi, andfélagslegu hegðun og 

vanrækslu á eldri árum. (Barnaverndarstofa, e.d.-c) 

Eins og áður hefur komið fram grundvallast starf félagsráðgjafa af heildarsýn 

og þekkingu hans á þeim samfélagslegu þáttum sem hafa áhrif á líf skjólstæðinga 

sinna. Vegna sérþekkingar félagsráðgjafa á áhrifaþáttum í lífi einstaklinga eru þeir 

mikilvægur þáttur í þróun barnaverndarstarfs og innleiðingu nýrra 

meðferðarúrræða. Sá faglegi bakgrunnur sem félagsráðgjafar búa yfir gerir þá vel 

hæfa til þess að gegna störfum MST og PMTO meðferðarfulltrúa og geta þeir 

komið í veg fyrir að framþróun meðferðanna stöðvist vegna skorts á þekkingu 

(Thelma Þorbergsdóttir, 2012).  

7.1.2 Stuðlar 

Á Stuðla sækja ungmenni af báðum kynjum meðferð sem glíma við alvarleg 

hegðunar- og tilfinningavandamál. Algengt er að þau hafi leiðst út í vímuefna- eða 

fíkniefnaneyslu, afbrot, ofbeldi eða sýna af sér andfélagslega hegðun. Stuðlar 

sérhæfa sig í að taka á móti börnum og unglingum sem glíma við langvarandi 

vandamál eins og misnotkun, fórnarlömb ofbeldis eða erfiðar heimilisaðstæður og 

er því algengt að ungmennin hafi notið stuðnings annarra meðferðarúrræða áður 

en sótt er um meðferð hjá Stuðlum. Starfsemi Stuðla fer fram með tvennskonar 

hætti. Annars vegar er boðið upp á meðferðardeild þar sem sótt er um 

meðferðarpláss og einstaklingurinn settur á biðlista og hins vegar er boðið upp á 
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lokaða deild þar sem börn eru vistuð án fyrirvara. Meðferðir sem notast er við eru 

sniðnar að einstaklingnum og markmið hennar er að stuðla að bættri hegðun og 

líðan hans. (Barnaverndarstofa, 2012-a).  

7.1.3 Háholt 

Ungmenni sem stríða við alvarleg hegðunarvandamál, hafa brotið af sér og jafnvel 

hlotið fangelsisdóm eru skjólstæðingar Háholts. Helstu markmið meðferðarinnar er 

að koma í veg fyrir frekari andfélagslega hegðun, auka félagsfærni einstaklingsins 

og styrkja tengsl hans við fjölskyldu og vini. Einnig er unnið að því að styrkja 

eiginleika einstaklingsins og kenna honum á samfélagsleg viðmið og reglur. Í 

Háholti er notast við svokallaða ART-meðferð (e. aggression replacement training) 

sem gengur út á að styrkja félagsfærni, sjálfstjórn og félagsvæn viðhorf. Þessi 

meðferð er sérstaklega viðeigandi þar sem einstaklingurinn hefur alist upp með 

slæmar fyrirmyndir, orðið fyrir vanrækslu eða ofbeldi af einhverju tagi. Börn sem 

brotið hafa af sér og hlotið fangelsisdóm eiga kost á að sækja sér meðferð á 

Háholti í stað afplánunar í fangelsi. Þessi kostur er mikilvægur í ljósi þess að 

ungmennið kemst ekki í tæri við eldri og reyndari fanga og fær einnig viðeigandi 

meðferð við vanda sínum (Barnaverndarstofa, e.d-b.) 

7.1.4 Laugaland 

Eina meðferðarheimilið sem býður upp á vistun sem aðeins er ætluð stelpum er 

Laugaland sem staðsett er í Eyjafjarðarsveit. Laugaland býður upp á meðferð í allt 

að níu mánuði fyrir stúlkur með fjölþætt hegðunarvandamál og er meðferðin 

þrepatengd. Í upphafi dvalar er útbúin meðferðaráætlun þar sem stúlkan, 

barnaverndarstofa og foreldrar koma sér saman um hvað þurfi að breyta og hvaða 

leið væri best að markmiðunum. Þrepin sem unnið er með eru fimm talsins og er 

megin markmið þeirra að stúlkurnar temji sér jákvæð viðhorf, þrói með sér gott 

samband við fjölskyldu, vini og skóla og efli sjálfstraust sitt og sjálfsviðhorf. Í 

meðferðinni er notast við þrepa- og umbunarkerfi þar sem stúlkunum er umbunað 

fyrir framfarir í samskiptum, hugsun og úrlausnum vandamála (Barnaverndarstofa, 

e.d.-d). 
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7.1.5 Lækjarbakki 

Ungmenni sem sækja meðferð á Lækjarbakka glíma við alvarlegan hegðunarvanda 

og hafa í flestu tilfellum stuðst við önnur úrræði Barnaverndarstofu. Þau ungmenni 

sem sótt hafa meðferð á Stuðlum án árangurs eru í mörgum tilfellum vistuð á 

Lækjarbakka. Hegðunarvandi ungmennanna er misjafn en algengt er að þau hafi 

leiðst út í fíkniefni, afbrot eða ofbeldi. Á Lækjarbakka er lagt upp með að 

ungmennið dvelji sem styðst á meðferðarheimilinu og snúi sem fyrst aftur til 

fjölskyldu sinnar og hefji þar eftirmeðferð í formi MST. Aðal markmið 

meðferðarinnar er að draga úr afbrotahegðun, efla sjálfsstjórn og bæta úr 

framtíðarmöguleikum einstaklingsins. Mikið er lagt upp með samstarfi við foreldra 

og eru þau undirbúin sérstaklega fyrir komu barnsins aftur heim. Í meðferðinni er 

lögð áhersla á þá áhættuþætti sem geta legið að baki hegðunarvandanum. Þættir 

eins og félagsskapur, heimilisaðstæður, námsframvinda, fyrirmyndir og slæm 

samskipti hafa áhrif á viðhorf og hegðun einstaklingsins og eru ungmennin því 

hvött til þess að vinna úr þeim vandamálum sem tengjast þeim. 

(Barnaverndarstofa, e.d.-e).  

7.2 Árangur meðferða 

Árið 2012 framkvæmdu Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds rannsókn á 

afdrifum barna sem dvalið höfðu á meðferðarheimilum Barnaverndarstofu á 

árunum 2000-2007. Upplýsingar um börn sem dvalið höfðu á 

meðferðarheimilunum fengu Elísabet og Ásdís hjá Barnaverndarstofu og könnunin 

fór fram í formi símaviðtala. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að viðhorf 

barna og foreldra gagnvart meðferðinni var almennt jákvæð. Það bendir til þess að 

aðstæður á meðferðarheimilum séu góðar og að starfsmenn og vinnulag þeirra 

henti vel til meðferðavinnu. Þó kom í ljós að ekki höfðu allir fengið þá eftirfylgni 

sem þörf var á. Börn sem dvalið höfðu á meðferðarstofnunum Barnaverndarstofu á 

árunum 2000-2007 greindu helst frá því að skólaganga þeirra væri brotin og 

almennt stæðu þau sig verr en jafnaldrar þeirra í námi. Það sama mátti segja um 

stöðu þeirra á vinnumarkaðnum og algengara var að þau þiggðu fjárhagsaðstoð 

eða örorkubætur heldur en þeir sem ekki höfðu dvalið á meðferðarheimili. Einnig 

kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að þátttakendur stofnuðu til búskapar og 



43 

áttu börn mun fyrr en jafnaldrar þeirra. Rétt rúmlega 20 prósent þeirra ungmenna 

sem tóku þátt í rannsókninni nutu eftirfylgni eftir meðferðina og töldu flestir að 

hún hafi hjálpað þeim að aðlagast samfélaginu á ný. Skortur á eftirfylgni má sjá í 

því að um helmingur ungmennanna hafði farið í vímuefna meðferð og/eða 

meðferð við tilfinningalegum kvillum eftir að dvöl þeirra á meðferðarheimilunum 

lauk. Einnig höfðu um 40 prósent drengja setið í gæsluvarðhaldi eða fangelsi 

(Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2012).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna vel þá stöðu sem börn með hegðunarvanda 

standa frammi fyrir eftir að meðferð líkur. Lítill stuðningur og fá úrræði valda því 

að þau standa höllum fæti í samfélaginu. Því er starf félagsráðgjafa mikilvægur 

þáttur í endurkomu ungmenna aftur í samfélagið eftir að hafa setið í meðferð eða 

fangelsi. Félagsráðgjafar vinna með ungmennum í einstaklings- og hópavinnu sem 

miðar að því að undirbúa þau fyrir áskoranir samfélagsins og þeirra sjálfra. 

Félagsráðgjafinn hjálpar ungmennum að tengjast samfélaginu og þeim úrræðum 

sem nauðsynleg eru til þess að ná fullum tökum á lífi þeirra. Hann hjálpar þeim að 

ná þeim persónulega þroska sem til þarf og vinnur að hjálp til sjálfshjálpar. Það 

felur í sér að félagsráðgjafinn eflir ungmennið til þess að vinna sjálfur að sínum 

markmiðum og er sjálfur einungis leiðbeinandi og ráðgjafi í eftirfylgninni (Farley, 

Smith og Boyle, 2006). 
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8 Að lokum 

Rannsóknir hafa sýnt að ýmsir þættir í lífi og aðstæðum ungmenna hafa áhrif á það 

hvort þau leiðist út í afbrot eða ekki. Í ritgerðinni er fjallað um nærumhverfi 

ungmennis sem og einstaklings- og fjölskylduþætti og sýnt fram á tengsl þeirra við 

afbrotahegðun einstaklingsins. Sá þáttur sem hefur mest áhrif á afbrotahegðun er 

greindarskortur, en honum fylgir oft fljótfærni sem kemur í veg fyrir að 

einstaklingurinn hugsi um afleiðingar gjörða sinna. Þættir eins og skapgerð og 

skortur á samúð hafa einnig áhrif á afbrotahegðun sem og fjölskylda, vinir og 

nærumhverfi. Þrátt fyrir alla þá þætti sem auka líkur á afbrotahegðun 

einstaklingsins eru einnig þættir sem koma í veg fyrir hana. Það eru þættir eins og 

gott samband við fjölskyldu og vini, góðar fyrirmyndir, íþróttir og áhugamál. Hafi 

ungmennið ekki nægilega marga verndandi þætti er hætta á því að það brjóti gegn 

refsilögum og sé dæmt til fangelsisvistunar. Rannsóknir hafa sýnt að vistun í 

fangelsi geti haft gífurlegar félagslegar afleiðingar fyrir ungmennið sem geti komið í 

veg fyrir góða aðlögun við samfélagið að nýju. Ungmennum sem hlotið hafa dóm 

er að einhverju leyti gert erfitt fyrir að fá vinnu og stunda nám. Þau eru stimpluð af 

samfélaginu og slæmar fjölskylduaðstæður geta leitt til þess að ungmennin leiðist 

aftur út í afbrot. 

Málefni barna hafa þróast með setningu laga allt frá árinu 1932 með stofnun 

Barnaverndarráðs Íslands. Eftir það hafa íslensk lög þróast hratt og réttindi barna 

aukist til muna. Með samþykki barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 1992 

jukust samfélagslegar áherslur á réttindi barna og ný lög voru sett með samninginn 

til fyrirmyndar. Þó svo að í lögum komi fram að sjálfræðisaldur sé 18 ára er 

sakhæfisaldur aðeins 15 ára samkvæmt almennum hegningarlögum. Þetta þýðir að 

einstaklingar sem enn teljast til barna geti átt á hættu að vera dæmd fyrir brot á 

refsilögum. Þó er sjaldgæft að börn dvelji í fangelsum til lengri tíma og kemur það í 

hlut barnaverndarstofu og barnaverndarnefnda að gæta að hag þeirra barna sem 

lenda í afbrotum. Mikil framför hefur orðið í starfsemi Barnaverndarstofu og þróun 

hennar á úrræðum fyrir börn með hegðunarvandamál. Ekki er langt síðan einungis 

var boðið upp á úrræði fyrir börn í vímuefnum og lítið sem ekkert gert fyrir börn í 

afbrotum. Nú er tíðin önnur og Barnaverndarstofa býður upp á fjölmargar 

fjölskyldumiðaðar meðferðir sem og meðferðarheimili fyrir börn sem þurfa að 
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komast út úr sínu umhverfi til þess að fá nýja sín á lífið. Þegar litið er á tölur 

ungmenna sem hlotið hafa ákærufrestanir á síðastliðnum árum má sjá að árið 1998 

voru alls 139 börn sem fengu frestun á ákæru sinni en árið 2012 voru þau einungis 

5. Þetta er skýrt dæmi um það að úrræði og betrumbót ungmenna er höfð að 

leiðarljósi í stað refsinga. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Elísabetar og Ásdísar 

eru meðferðir þó ekki að skila tilætluðum árangri. Það sést á því að um helmingur 

barna sem setið hafa í meðferð á vegum Barnaverndarstofu hafa sótt sér meðferð 

við vímuefna- eða tilfinningavanda. Þetta gefur skýrt til greina að eftirfylgni er ekki 

næg og bæta þarf þá þjónustu sem býðst eftir að barnið fer aftur út í samfélagið. 

Menntun og reynsla félagsráðgjafa er tilvalin til þess að sinna eftirfylgni þessara 

ungmenna og getur vinna þeirra komið í veg fyrir áframhaldandi vanda ungmenna. 

Félagsráðgjafar eru ekki einungis mikilvægur starfskraftur í vinnu sinni með 

ungmennum sem lokið hafa meðferð eða fangelsisvistun, heldur eru þeir einnig 

mikilvægur starfskraftur í forvarnarvinnu og fræðslu ungmenna. Með heildarsýnina 

að leiðarljósi og samvinnu við helstu stofnanir og úrræði vinna félagsráðgjafar að 

sameiningu þeirra bjargráða sem ungmennið þarf á að halda. Með þessari þróun 

má koma alfarið í veg fyrir að börn og ungmenni sitji í fangelsum landsins. Með 

aukinni samfélagslegri vitund um aðstæður barna og snemmtækum inngripum má 

draga úr afbrotum og koma í veg fyrir fangelsun ungmenna.

                                                                                       ____________________________________ 

                                                                                                                                          Nafn höfundar
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