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Útdráttur	  

Í	   þessari	   heimildaritgerð	   er	   farið	   yfir	   þá	   sameiginlegu	   þætti	   sem	   að	   einkenna	  

kynferðisbrotamenn	   og	   meðferðir	   og	   úrræði	   sem	   standa	   dæmdum	  

kynferðisbrotamönnum	  til	  boða	  á	  meðan	  afplánun	  stendur.	  Markmið	  ritgerðarinnar	  er	  

að	   útskýra	   sameiginlega	   þætti	   sem	  að	   einkenna	   kynferðisbrotamenn	  og	   gjörðir	   þeirra	  

ásamt	   því	   að	   sýna	   fram	   á	   stöðu	   úrræða	   og	   meðferða	   fyrir	   kynferðisbrotamenn	   sem	  

afplána	   á	   Íslandi.	   Til	   samanburðar	   er	   gerð	   úttekt	   á	   stöðu	   úrræða	   og	   meðferða	   fyrir	  

dæmda	  kynferðisbrotamenn	  í	  breskum	  fangelsum.	  Fjallað	  er	  um	  sameiginlega	  þætti	  sem	  

að	   einkenna	   kynferðisbrotamenn	   með	   hliðsjón	   af	   kenningum	   um	   tengslamyndun.	  

Margar	   rannsóknir	   hafa	   sýnt	   fram	   á	   slæma	   tengslamyndun	   í	   æsku	   hjá	  

kynferðisbrotamönnum	  og	  miða	  meðferðir	  oft	  að	  því	  að	  vinna	  úr	  þeim	  vanda.	  Hugræn	  

atferlismeðferð	  og	  reiðistjórnunarnámskeið	  hafa	  verið	  notuð	  hér	  á	  landi	  sem	  og	  annars	  

staðar	  þegar	  unnið	  er	  með	  kynferðisbrotamönnum	  en	  vilji	  þeirra	  til	  að	  leita	  úrlausna	  við	  

vanda	  sínum	  er	  forsenda	  meðferðar.	  Niðurstöður	  heimildaritgerðarinnar	  sýna	  fram	  á	  að	  

þörf	   er	   á	   fleiri	   meðferðarnálgunum	   hér	   á	   landi	   og	   auka	   má	   aðkomu	   félagsráðgjafa	   í	  

meðferðum.	  Eins	  og	  staðan	  er	  núna	  sjá	  sálfræðingar	  að	  mestu	  leyti	  um	  meðferðir	  fyrir	  

dæmda	  kynferðisbrotamenn	  en	  félagsráðgjafar	  koma	  að	  námskeiðum	  um	  reiðistjórnun.	  

Víðtækar	  og	  fjölbreyttar	  meðferðir	  sérsniðnar	  þörfum	  hvers	  og	  eins	  fanga	  geta	  dregið	  úr	  

ítrekunartíðni	  og	  bætt	  líðan	  þeirra	  sem	  að	  sitja	  inni.	  Meðferðir	  innan	  fangelsis	  geta	  því	  

stuðlað	  að	  öruggara	  samfélagi	  fyrir	  alla.	  Til	  þess	  að	  mæta	  þessum	  þörfum	  þarf	  að	  fjölga	  

stöðugildum	  félagsráðgjafa	  og/eða	  sálfræðinga	  innan	  fangelsana.	  
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skrifstofustjóri	  hjá	  Fangelsismálastofnun,	  fyrir	  aðstoð	  við	  öflun	  upplýsinga	  um	  stöðu	  

fangelsismála	  á	  Íslandi.	  	  

Að	  lokum	  langar	  mig	  að	  þakka	  fjölskyldu	  minni	  fyrir	  aðstoð	  við	  yfirlestur	  

ritgerðarinnar	  og	  ómetanlegan	  stuðning.	  
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1 	  Inngangur	  
Kynferðisbrot	   hafa	   fengið	   aukna	  og	   verðskuldaða	  umfjöllun	   síðustu	   ár.	  Með	   kröfu	  um	  

þyngingu	   á	   refsingum	   fyrir	   þá	   sem	   fremja	   glæpinn	   hafa	   fordómar	   gegn	  

kynferðisbrotamönnum	  aukist	  (Small,	  2015).	  Aukin	  umræða	  skapar	  vitundarvakningu	  og	  

brotaþolar	   eru	   líklegri	   til	   að	   stíga	   fram	   og	   segja	   sína	   sögu	   af	   kynferðisofbeldi.	  

Almenningur	   verður	   fyrir	   áhrifum	   þessara	   frásagna	   og	   viðbrögðin	   verða	   þau	   að	  

þrýstingur	  er	  settur	  á	  stjórnvöld	  til	  að	  veita	  þessum	  málum	  meiri	  eftirtekt	  ásamt	  því	  að	  

þyngja	  dóma	  í	  brotaflokknum	  (Helgi	  Gunnlaugsson,	  2008).	  	  

Gerð	  var	  rannsókn	  hér	  á	  landi	  um	  viðhorf	  almennings	  til	  betrunar	  og	  refsiúrræða	  í	  

fangelsum.	  Sú	  rannsókn	  sýndi	  fram	  á	  það	  að	  flestir	  höfðu	  þá	  skoðun	  að	  fangelsisvist	  ætti	  

að	  hafa	  það	  að	  markmiði	  að	  gefa	  föngum	  kost	  á	  því	  að	  snúa	  aftur	  til	  samfélagsins	  sem	  

betri	  menn.	  Fangar	  ættu	  samkvæmt	  þessum	  niðurstöðum	  að	  fá	  að	  mennta	  sig,	  þiggja	  

ráðgjöf	  og	  þjálfun	  á	  meðan	  afplánun	  stendur.	  Kynferðisbrotamenn	  eru	  engin	  

undantekning	  í	  þessum	  málum	  og	  verður	  því	  að	  huga	  að	  því	  hvers	  konar	  meðferðir	  skila	  

árangri	  (Íris	  Eik	  Ólafsdóttir,	  2012).	  	  

Kynferðisbrotamenn	  eru	  langt	  frá	  því	  að	  vera	  einsleitur	  hópur	  og	  fagaðilar	  þurfa	  því	  

að	  líta	  til	  margra	  sviða	  til	  að	  leita	  úrlausna	  með	  hverjum	  og	  einum	  skjólstæðingi.	  Úrræði	  

og	  meðferðir	  eru	  í	  sífelldri	  þróun	  þó	  svo	  að	  margt	  eigi	  enn	  eftir	  að	  bæta	  á	  því	  sviði	  (Cissé	  

og	  Cassstevens,	  2014).	  

Meðferð	  fyrir	  kynferðisbrotamenn	  er	  oftast	  framkvæmd	  í	  því	  skyni	  að	  bæta	  

geðheilbrigði	  eða	  sem	  hluti	  af	  betrunarvist	  í	  fangelsi.	  Einstaklingar	  sem	  að	  finna	  með	  sér	  

kynferðislegar	  hneigðir	  sem	  taldar	  eru	  óeðlilegar	  sækja	  sjaldnast	  í	  meðferðir	  af	  

sjálfsdáðum	  þó	  svo	  að	  framboð	  sé	  á	  forvarnartengdum	  meðferðum.	  Vegna	  þessa	  er	  það	  

oft	  þannig	  að	  dómur	  er	  það	  það	  eina	  sem	  að	  stuðlar	  að	  því	  að	  einstaklingur	  leitar	  sér	  

aðstoðar	  og	  brýtur	  ekki	  af	  sér	  aftur	  (Grady	  og	  Strom-‐Gottfried,	  2011).	  Rannsóknir	  hafa	  

einnig	  sýnt	  fram	  á	  að	  þolendur	  eru	  líklegri	  til	  að	  kæra	  geranda	  sinn	  ef	  að	  þeir	  eru	  

meðvitaðir	  um	  þau	  meðferðarrúrræði	  sem	  að	  standa	  honum	  til	  boða	  innan	  fangelsis.	  

Upplifun	  þolanda	  verður	  þá	  sú	  að	  hann	  sé	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  aðrir	  einstaklingar	  í	  

samfélaginu	  verði	  fyrir	  kynferðisofbeldi	  af	  hendi	  kynferðisbrotamannsins	  (Asahina,	  

2010).	  
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Þverfaglegt	  samstarf	  þarf	  að	  vera	  grundvöllur	  meðferðar	  fyrir	  kynferðisbrotamenn	  

til	  að	  ná	  árangri.	  Mismunandi	  þekking	  og	  viðhorf	  aðila	  í	  fagstéttum	  gerir	  meðferðina	  

mun	  betri	  og	  gefur	  betri	  mynd	  af	  vandanum.	  Hlutverk	  félagsráðgjafans	  í	  meðferðinni	  

getur	  til	  að	  mynda	  verið	  það	  að	  stuðla	  að	  félagslegu	  jafnrétti	  fyrir	  einstaklinginn	  sem	  og	  

fjölskyldu	  hans.	  Hann	  sér	  um	  að	  aðlaga	  brotamanninn	  að	  samfélaginu	  aftur	  þar	  sem	  það	  

getur	  reynst	  erfitt	  fyrir	  einstaklinga	  með	  kynferðisbrot	  á	  bakinu	  að	  hefja	  nýtt	  líf	  utan	  

fangelsis.	  Félagsráðgjafinn	  vinnur	  að	  því	  að	  bæta	  hag	  kynferðisbrotamannsins	  og	  

samfélagsins	  í	  heild	  sinni	  með	  því	  að	  veita	  aðstoð	  sem	  leiðir	  að	  minnkandi	  líkum	  á	  því	  að	  

einstaklingur	  brjóti	  aftur	  af	  sér	  (Grady	  og	  Strom-‐Gottfried,	  2011).	  Einnig	  er	  mikilvægt	  að	  

sérfræðingar	  þekki	  þá	  sameiginlegu	  þætti	  sem	  að	  einkenna	  þann	  hóp	  sem	  að	  

kynferðisbrotamenn	  tilheyra.	  Mikilvægt	  er	  að	  fagaðilar	  tileinki	  sér	  gagnrýna	  hugsun	  og	  

afli	  sér	  nýrrar	  þekkingar	  með	  því	  til	  að	  mynda	  að	  horfa	  til	  nýrra	  rannsókna	  (Fedoroff	  og	  

Moran,	  1997).	  	  

Í	  þessari	  ritgerð	  verður	  leitast	  eftir	  því	  að	  svara	  eftirfarandi	  spurningum:	  Hvaða	  

sameiginlegir	  þættir	  einkenna	  kynferðisbrotamenn	  og	  hvaða	  meðferð	  og	  úrræði	  standa	  

dæmdum	  kynferðisbrotamönnum	  til	  boða	  á	  meðan	  afplánun	  stendur?	  Athygli	  er	  vakin	  á	  

því	  að	  áhersla	  verður	  lögð	  á	  þá	  kynferðisbrotamenn	  sem	  að	  brjóta	  gegn	  fullorðnum.	  	  

Ritgerðinni	  verður	  skipt	  upp	  í	  fimm	  hluta.	  Fyrsti	  hlutinn	  er	  inngangur	  en	  þar	  er	  efni	  

ritgerðarinnar	  kynnt.	  Í	  öðrum	  hluta	  verður	  fjallað	  um	  þá	  kenningu	  sem	  að	  notuð	  er	  til	  

stuðnings	  við	  umfjöllunarefni	  ritgerðarinnar.	  Þriðji	  hlutinn	  snýr	  að	  því	  að	  fjalla	  almennt	  

um	  kynferðisbrotamenn,	  ástæður	  brota	  þeirra,	  sameiginlega	  þætti	  sem	  að	  einkenna	  

kynferðisbrotamenn	  og	  tíðni	  kynferðisbrota	  á	  Íslandi	  og	  í	  Bretlandi.	  Fjórði	  hluti	  

ritgerðarinnar	  fjallar	  um	  meðferðir	  og	  úrræði	  sem	  að	  standa	  kynferðisbrotamönnum	  til	  

boða.	  Í	  þeim	  hluta	  verður	  farið	  yfir	  stöðu	  þessara	  mála	  á	  Íslandi	  og	  Bretlandi	  ásamt	  því	  

að	  fjalla	  um	  hlutverk	  félagráðgjafa	  í	  fangelsum.	  Einnig	  verður	  fjallað	  um	  hugræna	  

atferlismeðferð	  sem	  úrræði	  fyrir	  kynferðisbrotamenn	  og	  verkefnið	  Karlar	  til	  ábyrgðar.	  Í	  

fimmta	  og	  síðasta	  hluta	  ritgerðarinnar	  verða	  svo	  dregnar	  saman	  niðurstöður	  og	  

vangaveltur	  höfundar	  birtar.	  	  
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2 Kenningar	  

2.1 Tengslakenningar	  

Tengslakenningin	  var	  sett	  fram	  af	  John	  Bowlby	  og	  Mary	  Ainsworth	  og	  tvær	  fræðigreinar	  

voru	   hafðar	   að	   leiðarljósi,	   sálgreining	   og	   hátternisfræði.	   Bowlby	   sá	   um	   að	   mynda	  

kenninguna	  en	  Ainsworth	   vann	  að	  því	   að	   sanna	   kenninguna	  og	   koma	   fram	  með	  nýjar	  

víddir.	   Bowlby	   taldi	   að	   þau	   tengsl	   sem	   að	   myndast	   í	   barnæsku	   gefi	   mynd	   af	  

framtíðartengslum	   fyrir	   einstaklinginn.	   Æskutengsl	   taldi	   hann	   einnig	   hafa	   áhrif	   á	  

tilfinningastjórnun	   og	   geðheilsu.	   Bowlby	   hélt	   því	   fram	   að	   tengsl	  milli	  móður	   og	   barns	  

væri	   hornsteinn	   þess	   sem	   að	   verða	   skal	   í	   framtíðinni	   varðandi	   sambönd	   og	   andlega	  

heilsu	  einstaklingsins.	  Ainsworth	  bætti	  því	  við	  kenninguna	  að	  ef	  að	  barn	  fyndi	  fyrir	  því	  að	  

það	  ætti	  öruggt	  skjól	  hjá	   forsjáraðila	  sínum,	  oftast	  móður,	  væri	  það	  óhræddara	  við	  að	  

kanna	  nýja	  hluti.	   Ef	   að	  óöryggi	   einkenndi	   samband	  barns	   við	  móður	  ætti	  það	  erfiðara	  

með	  að	  þroskast	  og	  kanna	  nýjar	  víddir	  (Bettmann	  og	  Friedman,	  2010;	  Bretherton,	  1992).	  	  	  

Hluti	  af	  tengslakenningu	  Bowlby	  og	  Ainsworth	  snýst	  um	  það	  að	  börn	  móti	  og	  búi	  til	  

mynd	  af	  sjálfu	  sér	  og	  einstaklingum	  í	  kringum	  sig.	  Það	  líkan	  sem	  þau	  þróa	  innra	  með	  sér	  

er	  byggt	  á	  samskiptum	  við	  þá	  sem	  standa	  þeim	  næst.	  Þessi	  hluti	  kenningarinnar	  kallast	  

innra	  vinnulíkan	  og	  hegðun	  einstaklings	  getur	  ákvarðast	  af	  því	  í	  framtíðinni.	  Ef	  að	  tengsl	  

náinna	  ættingja	  í	  bernsku	  einkennast	  af	  ástúð	  og	  öryggi	  finnur	  einstaklingur	  fyrir	  því	  að	  

vera	  mikils	  virði	  og	  öruggur	  með	  tengslamyndun.	  Þvert	  á	  móti	  getur	  einstaklingur	  sem	  

upplifað	  hefur	  óöryggi	  og	  afskiptaleysi	  í	  bernsku	  orðið	  óöruggur	  með	  sjálfan	  sig	  í	  

framtíðinni	  auk	  þessa	  að	  það	  geti	  reynst	  honum	  erfitt	  að	  mynda	  góð	  tengsl	  (Bretherton,	  

1992).	  Þegar	  barn	  byggir	  upp	  hjá	  sér	  neikvæða	  reynslu	  af	  sjálfu	  sér	  og	  öðrum	  í	  kringum	  

sig	  getur	  það	  þróað	  með	  sér	  varnarhætti	  gegn	  tengslamyndun.	  Afleiðing	  þess	  getur	  

verið	  að	  einstaklingur	  greinist	  með	  sálfræðilega	  kvilla	  í	  framtíðinni	  (Baker,	  Beech	  og	  

Tyson,	  2006).	  	  

Ábyrgðin	  er	  því	  á	  umönnunaraðila	  barns	  að	  móta	  framtíð	  þess	  varðandi	  

tengslamyndun,	  tilfinningamyndun	  og	  geðheilsu.	  Ef	  að	  æska	  einstaklings	  einkenndist	  	  af	  

streituvaldandi	  aðstæðum,	  eins	  og	  öryggisleysi,	  eykur	  það	  líkur	  á	  slæmri	  tengslamyndun	  

í	  framtíðinni.	  Streituvaldandi	  umhverfi	  getur	  þá	  myndast	  í	  kringum	  barn	  í	  gegnum	  óreiðu	  
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á	  heimili	  út	  af	  til	  dæmis	  andlegum	  veikindum	  foreldris,	  vímuefnanotkun	  foreldra	  eða	  

kynferðisofbeldi	  af	  hendi	  þess	  (Burk	  og	  Burkhart,	  2003).	  	  

Þeir	  sem	  að	  upplifa	  kvíðatengda	  tengslamyndun	  í	  æsku	  eru	  líklegri	  til	  að	  eiga	  

erfiðara	  með	  traust	  á	  fullorðinsárum	  þó	  að	  löngunin	  fyrir	  náin	  sambönd	  sé	  til	  staðar.	  Ef	  

að	  einstaklingar	  alast	  upp	  við	  skort	  á	  tengslamyndun	  eiga	  þeir	  erfiðara	  með	  að	  tjá	  sig	  um	  

tilfinningar	  og	  reyna	  að	  forðast	  náin	  sambönd.	  Þau	  börn	  sem	  að	  upplifa	  einhverskonar	  

vanrækslu	  eða	  ofbeldi	  í	  æsku	  eiga	  það	  til	  að	  upplifa	  sambland	  af	  einkennum	  

kvíðatengdra	  tengslamyndunar	  og	  skort	  á	  tengslamyndun	  (Schimmenti,	  Passanisi,	  	  Pace,	  

Manzella	  og	  Di	  Carlo,	  2014).	  	  

Samkvæmt	  tengslakenningunni	  er	  kynferðisbrotamaður	  líklegur	  til	  að	  hafa	  alist	  upp	  

við	  lélegar	  aðstæður	  og	  slæma	  tengslamyndun	  í	  æsku.	  Það	  er	  þó	  ekki	  bein	  

orsakamyndun	  á	  milli	  slæmrar	  tengslamyndunar	  í	  æsku	  og	  kynferðisbrotahegðunar	  

(Burk	  og	  Burkhart,	  2003).	  Einstaklingar	  sem	  að	  upplifa	  óreiðukennda	  tengslamyndun	  í	  

æsku	  eiga	  mun	  erfiðara	  með	  að	  mynda	  tengsl	  við	  aðra	  í	  framtíðinni.	  Erfiðara	  er	  fyrir	  

þessa	  einstaklinga	  að	  setja	  sig	  í	  spor	  annarra	  auk	  þess	  að	  eiga	  í	  erfiðleikum	  með	  að	  hafa	  

stjórn	  á	  eigin	  tilfinningum	  og	  hegðun.	  Óreiðukennd	  tengslamyndun	  í	  æsku	  getur	  stuðlað	  

að	  því	  að	  einstaklingar	  útiloka	  sig	  frá	  samfélaginu,	  verða	  einmana	  og	  stundum	  

félagsfælnir.	  Þeir	  eiga	  erfitt	  með	  að	  eiga	  góð	  samskipti	  við	  aðra	  og	  einkennast	  

samskiptin	  oftar	  en	  ekki	  af	  árekstrum	  og	  slakri	  tilfinningastjórnun.	  Skortur	  á	  samúð	  og	  

hvatvísi	  eru	  einnig	  persónueinkenni	  sem	  að	  þessir	  einstaklingar	  geta	  þróað	  með	  sér	  sem	  

afleiðing	  af	  slæmri	  tengslamyndun	  í	  æsku	  (Baker,	  Beech	  og	  Tyson,	  2006).	  	  

Rannsókn	  sem	  gerð	  var	  á	  kynferðisbrotamönnum	  og	  tengslamyndun	  í	  bernsku	  

bendir	  til	  að	  kenningin	  eigi	  sér	  stoðir	  í	  raunveruleikanum.	  Kynferðisbrotamenn	  í	  

rannsókninni	  lýstu	  slæmri	  tengslamyndun	  í	  bernsku	  sem	  einkenndist	  af	  höfnun,	  lélegu	  

eftirliti,	  og	  litlum	  aga	  foreldra	  eða	  forsjáraðila.	  Sjálfsmynd	  þeirra	  var	  léleg	  og	  reyndu	  þeir	  

að	  flýja	  vandamál	  sín	  eða	  beita	  ýmsum	  varnarháttum,	  eins	  og	  ofbeldi,	  til	  að	  þurfa	  ekki	  

að	  takast	  á	  við	  þau	  frekar	  en	  að	  leita	  aðstoðar	  hjá	  fagfólki	  eða	  öðrum	  einstaklingum.	  

Lítið	  var	  um	  jákvæð	  samskipti	  í	  lífi	  þeirra	  í	  bernsku	  og	  bernskan	  einkenndist	  af	  óöryggi	  

og	  litlum	  stöðugleika.	  Viðhorf	  kynferðisbrotamanna	  til	  mæðra	  var	  mun	  jákvæðara	  

heldur	  en	  til	  feðra	  en	  iðulega	  voru	  samskipti	  við	  feður	  af	  mjög	  skornum	  skammti	  

(McCormack,	  Hudson	  og	  Ward,	  2002).	  
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	   Önnur	  rannsókn	  sem	  gerð	  var	  á	  dæmdum	  kynferðisbrotamönnum	  bendir	  einnig	  

til	  þess	  að	  tengsl	  séu	  á	  milli	  slæmrar	  tengslamyndunnar	  í	  æsku	  og	  kynferðisbrota.	  

Þátttakendur	  í	  rannsókninni	  áttu	  það	  margir	  sameiginlegt	  að	  hafa	  verið	  beittir	  líkamlegu	  

eða	  kynferðislegu	  ofbeldi	  og/eða	  alist	  upp	  við	  slæmar	  uppeldisaðstæður	  að	  einhverjum	  

toga.	  Æska	  sumra	  kynferðisbrotamanna	  einkenndist	  af	  vanrækslu,	  ofbeldi	  og	  upplausn	  á	  

heimili.	  Þolendur	  kynferðisofbeldis	  í	  æsku	  eru	  ekki	  taldir	  vera	  í	  áhættuhóp	  á	  að	  fremja	  

kynferðisbrot	  á	  fullorðinsárum	  en	  þegar	  reynsla	  af	  líkamlegu	  ofbeldi	  og	  tilfinningalegri	  

vanrækslu	  í	  bernsku	  er	  einnig	  til	  staðar	  geta	  líkurnar	  á	  því	  að	  gerast	  gerendur	  í	  

framtíðinni	  aukist	  (Ramirez,	  Jeglic	  og	  Calkins,	  2015).	  	  

Rannsókn	  sem	  gerð	  var	  á	  íslenskum	  karlkyns	  gerendum	  sem	  að	  beittu	  ofbeldi	  í	  

parasamböndum	  benti	  til	  þess	  að	  tengsl	  séu	  milli	  slæmra	  uppeldisskilyrða	  og	  ofbeldis	  í	  

framtíðinni.	  Flestir	  þátttakendur	  ólust	  upp	  við	  ofbeldi	  eða	  harðræði	  inni	  á	  heimilum	  

sínum.	  Afleiðingar	  þess	  voru	  ofbeldi	  í	  samböndum	  sem	  að	  oftast	  var	  beitt	  ómeðvitað	  af	  

hendi	  gerandans	  (Félagsvísindastofnun	  Háskóla	  Íslands	  og	  Rannsóknastofnun	  í	  barna-‐	  og	  

fjölskylduvernd,	  2014).	  	  
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3 Kynferðisbrotamenn	  
Kynferðisbrotamaður	  er	  sá	  einstaklingur	  sem	  að	  hefur	  brotið	  gegn	  einhverjum	  kynferðislega.	  

Ítarlegri	  skilgreining	  á	  hvers	  konar	  kynferðisbrotamaður	  hann	  er	  felst	  í	  því	  broti	  sem	  að	  hann	  

hefur	   framið	  og	  gegn	  hverjum.	  Sá	  sem	  gerist	   sekur	  um	  að	  notfæra	  sér	  börn	   til	  að	  uppfylla	  

kynferðislegum	   þarfir	   sínar	   er	   sagður	   vera	   barnaníðingur.	   Þeir	   sem	   að	   brjóta	   gegn	   öðrum	  

einstaklingi	   gegn	   samþykki	   hans	   eru	   kallaðir	   nauðgarar	   og	   beinist	   sú	   skilgreining	   helst	   að	  

þeim	   sem	   að	   brjóta	   gegn	   fullorðnu	   fólki.	   Þolendur	   nauðgana	   geta	   verið	   í	   sambandi	   með	  

gerandanum,	  vinir	  eða	  kunningjar	  hans	  eða	  algjörlega	  ókunnugir	  honum.	  Lagarammi	  hvers	  

lands	   sér	   síðan	  um	  að	   skilgreina	  viðurlög	  hvers	  og	  eins	  brots	  og	  þá	   refsingu	   sem	  hæfir	  því	  

(Cissé	   og	   Casstevens,	   2014).	   Eins	   og	   áður	   sagði	   verður	   áhersla	   lögð	   á	   þá	   sem	   að	   fremja	  

kynferðisbrot	  gegn	  fullorðnum	  í	  þessari	  ritgerð.	  

Kynferðisbrotamenn	  eru	  langt	  frá	  því	  að	  vera	  einsleitur	  hópur	  en	  tölfræðin	  sýnir	  fram	  á	  

það	  að	  karlmenn	  eru	  í	  miklum	  meirihluta	  sem	  gerendur	  í	  brotaflokknum	  (Laluimiére,	  2006).	  

Þó	  ber	  að	  hafa	  það	  í	  huga	  að	  tölfræðin	  gefur	  aðeins	  mynd	  af	  þeim	  brotum	  sem	  hafa	  verið	  

tilkynnt	  og	  þess	  vegna	  er	  hægt	  að	  álykta	  að	  ekki	  sé	  hægt	  að	  yfirfæra	  niðurstöður	  á	  

raunverulegar	  aðstæður	  í	  samfélögum	  (Grady	  og	  Strom-‐Gottfried,	  2011).	  

Þeir	  einstaklingar	  sem	  að	  beita	  fullorðna	  kynferðislegu	  ofbeldi	  eru	  taldir	  sýna	  af	  sér	  

andfélagslega	  hegðun	  vegna	  skerðingar	  á	  siðferðilegum	  kenndum.	  Kynferðisbrotamenn	  af	  

þessu	  tagi	  eiga	  erfitt	  með	  að	  tjá	  tilfinningar	  sínar	  og	  eru	  oft	  á	  tíðum	  miskunnarlausir	  í	  

gjörðum	  sínum.	  Kynferðisleg	  löngun	  er	  ekki	  talin	  vera	  hvati	  brotsins	  heldur	  frekar	  erfiðleikar	  

með	  að	  stjórna	  reiði	  sinni	  og	  mikil	  hvatvísi	  .	  Afbrotahegðun	  getur	  náð	  til	  annarra	  brotaflokka	  

en	  kynferðisbrota	  sem	  rekja	  má	  til	  slakrar	  reiðistjórnunar	  (Greenall,	  2007).	  	  

Einstaklingar	  sem	  að	  fremja	  kynferðisbrot	  geta	  átt	  í	  erfiðleikum	  með	  að	  halda	  aftur	  af	  

reiði	  sinni	  og	  eiga	  það	  til	  að	  láta	  reiði	  sína	  bitna	  á	  þolendum	  sínum	  í	  formi	  kynferðislegs	  

ofbeldis.	  Reiðin	  getur	  orsakast	  af	  óuppgerðum	  málum	  í	  tilfinningalífi	  kynferðisbrotamanns	  

sem	  oftar	  en	  ekki	  tengist	  æsku	  hans	  eða	  tengslamyndun	  á	  uppvaxtarárum.	  

Reiðistjórnunarnámskeið	  geta	  því	  hentað	  vel	  fyrir	  kynferðisbrotamenn	  til	  að	  ná	  betri	  stjórn	  á	  

reiði	  sinni	  og	  öðrum	  óæskilegum	  tilfinningum	  til	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  kynferðisbrot	  (Ramirez,	  

Jeglic	  og	  Calkins,	  2015).	  	  
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Margir	  kynferðisbrotamenn	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  hafa	  alist	  upp	  við	  erfiðar	  aðstæður.	  

Fjölskyldulíf	  þeirra	  á	  uppvaxtarárum	  einkennist	  oft	  af	  vímuefnaneyslu	  foreldra	  auk	  

örvinglunar	  og	  ofbeldis	  inni	  á	  heimili.	  Þar	  að	  auki	  hafa	  margir	  kynferðisbrotamenn	  upplifað	  

líkamlegt	  eða	  kynferðislegt	  ofbeldi	  í	  æsku.	  Afbrotasaga	  þeirra	  á	  oft	  rætur	  sínar	  að	  rekja	  til	  

unglingsára	  þar	  sem	  þeir	  eiga	  í	  erfiðleikum	  með	  að	  vinna	  úr	  reynslu	  sinni	  úr	  æsku	  og	  þeim	  

tilfinningum	  sem	  að	  henni	  fylgir.	  Slæm	  tengslamyndun	  í	  æsku	  hefur	  því	  mikil	  áhrif	  á	  gjörðir	  

einstaklinga	  (Burk	  og	  Burkhart,	  2003).	  	  

Rannsókn	  sem	  gerð	  var	  árið	  2002	  kannaði	  það	  hve	  mikil	  áhrif	  uppeldi	  og	  uppvaxtarár	  

hefðu	  á	  kynferðisbrotamenn.	  Niðurstöður	  hennar	  leiddu	  í	  ljós	  að	  75%	  kynferðisbrotamanna	  í	  

úrtakinu	  lifðu	  við	  slæmar	  uppeldisaðstæður,	  lélegt	  samband	  við	  foreldra	  eða	  forsjáraðila	  og	  

lítinn	  aga	  í	  æsku.	  Þeir	  áttu	  það	  flestir	  sameiginlegt	  að	  bæla	  niður	  tilfinningar	  sínar	  og	  leita	  

ekki	  úrlausna	  á	  vandamálum	  sínum.	  Tengsl	  við	  feður	  kynferðisbrotamanna	  sem	  að	  beittu	  

fullorðna	  kynferðisofbeldi	  voru	  lítil	  eða	  engin	  og	  mæðurnar	  áttu	  erfitt	  með	  að	  standa	  undir	  

væntingum	  í	  foreldrahlutverkinu.	  Hlutfall	  þeirra	  sem	  að	  beittir	  höfðu	  verið	  líkamlegu	  eða	  

kynferðislegu	  ofbeldi	  í	  æsku	  var	  líka	  hátt	  á	  meðal	  kynferðisbrotamanna	  (McCormack,	  Hudson	  

og	  Ward,	  2002).	  	  

Nokkrar	  rannsóknir	  hafa	  bent	  til	  þess	  að	  sambands	  sé	  á	  milli	  misnotkunar	  í	  æsku	  og	  

sakhæfs	  athæfis	  tengt	  árásarhneigð	  í	  framtíðinni.	  Einstaklingar	  sem	  að	  hafa	  upplifað	  áfall	  í	  

æsku	  vegna	  misnotkunar	  eru	  í	  áhættuhóp	  gagnvart	  því	  að	  fremja	  ofbeldisbrot	  síðar	  í	  lífinu.	  

Þeir	  sem	  að	  fremja	  kynferðisbrot	  gegn	  fullorðnum	  eru	  þó	  ólíklegri	  að	  hafa	  lent	  í	  

kynferðisofbeldi	  sem	  börn	  en	  þeir	  sem	  brjóta	  gegn	  börnum	  (Haapasalo	  og	  Kankkonen,	  1997).	  	  

Misnotkun	  vímuefna	  og	  erfiðleikar	  við	  að	  mynda	  tengsl	  á	  fullorðinsárum	  eru	  taldir	  auka	  

áhættuna	  á	  því	  að	  einstaklingur	  fremji	  kynferðisbrot.	  Þessir	  þættir	  eru	  þó	  ekki	  taldir	  vera	  

meginástæða	  brotsins	  þar	  sem	  að	  oft	  má	  rekja	  þá	  til	  slæmra	  uppeldisaðstæðna	  og	  

tengslamyndunar	  í	  æsku.	  Því	  er	  talið	  að	  slæm	  tengslamyndun	  í	  bernsku	  sé	  meginástæða	  

brotsins	  en	  aðrir	  þættir	  geta	  aukið	  líkurnar	  á	  því	  sem	  eru	  afleiðingar	  slæmra	  

uppeldisaðstæðna	  (Aslan,	  Edelmann,	  Bray	  og	  Worrel,	  2014).	  	  

Þegar	  kynferðisbrotamenn	  í	  afplánun	  eru	  bornir	  saman	  við	  aðra	  fanga	  er	  niðurstaðan	  sú	  

að	  andlegur	  vandi	  þeirra	  er	  meiri	  og	  víðtækari	  en	  annarra.	  Kynferðisbrotamenn	  voru	  margir	  

greindir	  með	  geðklofa,	  félagsfælni,	  þunglyndi	  ásamt	  því	  að	  sýna	  fram	  á	  meira	  ósjálfstæði	  eða	  

skort	  á	  frumkvæði	  en	  aðrir	  fangar.	  Margir	  kynferðisbrotamenn	  þjást	  einnig	  af	  meiri	  kvíða	  og	  
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áfallastreituröskun	  en	  aðrir	  afbrotamenn.	  Talið	  er	  að	  slæm	  tengslamyndun	  sé	  ástæðan	  fyrir	  

mörgum	  af	  þessum	  geðrænu	  vandkvæðum	  (Ahlmeyer,	  Kleinsasser,	  Stoner	  og	  Retzlaff,	  2003).	  	  

Þeir	  einstaklingar	  sem	  að	  lokið	  hafa	  afplánun	  í	  fangelsum	  fyrir	  kynferðisbrot	  eiga	  oft	  í	  

erfiðleikum	  með	  að	  aðlagast	  samfélaginu	  að	  nýju.	  Það	  getur	  meðal	  annars	  reynst	  þeim	  erfitt	  

að	  fá	  stöðuga	  vinnu	  og	  finna	  sér	  húsnæði.	  Makar	  og	  börn	  kynferðisbrotamanna	  upplifa	  oft	  

fordóma	  út	  af	  gjörðum	  þeirra	  sem	  getur	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  sálarlíf	  fyrrum	  fanga.	  Ef	  að	  fyrrum	  

fangar	  fá	  ekki	  viðeigandi	  aðstoð	  að	  afplánun	  lokinni	  aukast	  líkur	  á	  kvíða	  og	  vanlíðan	  sem	  að	  

getur	  leitt	  til	  síbrota	  (Small,	  2015).	  

3.1 Konur	  sem	  gerendur	  	  

Konur	   eru	   í	  minnihluta	   í	   brotaflokknum	   samkvæmt	   skýrslum	   sem	  gefnar	   hafa	   verið	   út	   um	  

tíðni	  kynferðisbrota.	  Skýrslur	  gefa	  þó	  ekki	  alltaf	  skýra	  mynd	  af	  raunveruleikanum	  þar	  sem	  að	  

þær	   taka	   aðeins	   til	   þeirra	  mála	   sem	  eru	   kærð.	   Einnig	   hafa	   færri	   rannsóknir	   verið	   gerðar	   á	  

sviði	  kynferðisbrota	  þar	  sem	  kvenmenn	  eru	  gerendur	  (Johansson-‐Love	  og	  Fremouw,	  2009).	  	  

Sú	   hugsun	   er	   undirliggjandi	   í	   ýmsum	   samfélögum	   að	   konur	   séu	   ekki	   líkamlega	   og	  

andlega	   færar	   um	   að	   fremja	   kynferðisglæpi.	   Rannsókn	   sem	   að	   gerð	   var	   á	   kvenkyns	   og	  

karlkyns	   kynferðisbrotamönnum	   hafði	   það	   að	   markmiði	   að	   sýna	   fram	   á	   mun	   kynjanna	   í	  

slíkum	   brotum.	   Niðurstöður	   hennar	   sýndu	   fram	   á	   að	   kvenkyns	   kynferðisbrotamenn	   eru	  

líklegri	   til	   að	   fremja	   brot	   á	   einhverjum	   sem	  er	   þeim	  nákomin	   eða	   þeir	   þekkja	   til.	   Tæplega	  

helmingur	   þeirra	   sem	   að	   tóku	   þátt	   í	   rannsókninni	   höfðu	   orðið	   fyrir	   kynferðislegu	   eða	  

líkamlegu	  ofbeldi	   í	  æsku	  og	  upplifðu	  talsverðan	  kvíða	  á	  fullorðinsárum.	  Kvíðinn	  mældist	  þó	  

svipaður	  hjá	  báðum	  kynjum	  sem	  framið	  höfðu	  kynferðisbrot.	  Kvenkyns	  kynferðisbrotamenn	  

sýndu	   fram	   á	   að	   eiga	   við	   meiri	   fíknivanda	   heldur	   en	   karlkyns	   kynferðisbrotamenn.	  

Kynjahlutfall	   þolenda	   af	   hendi	   kvenkyns	   kynferðisbrotamanna	   er	   mun	   jafnara	   miðað	   við	  

karlkyns	  kynferðisbrotamenn	  þar	  sem	  að	  konur	  eru	  í	  miklum	  meirihluta	  þolenda.	  (Johansson-‐

Love	  og	  Fremouw,	  2009;	  Vandiver,	  2006).	  	  

Kvenmenn	  eru	  líklegri	  en	  karlmenn	  til	  að	  brjóta	  gegn	  einhverjum	  kynferðislega	  í	  samráði	  

við	   annan	   einstakling.	   Þá	   eru	   einnig	   líkur	   á	   því	   að	   samband	   við	   þann	   sem	   er	   meðsekur	   í	  

kynferðisbrotinu	   sé	   ofbeldisfullt	   (Johansson	   –	   Love	   og	   Fremouw,	   2009;	   Lawson,	   2008).	  

Tæpur	   helmingur	   kvenkyns	   kynferðisbrotamanna	   sem	   handteknar	   voru	   árið	   2011	   í	  

Bandaríkjunum	  höfðu	  framið	  glæpinn	  í	  samráði	  við	  einhvern	  annan	  (Vandiver,	  2006).	  
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Andleg	  einkenni	  hafa	  greinst	  meðal	  kvenkyns	  gerenda	  og	  þar	  á	  meðal	  má	  nefna	  lágt	  

sjálfstraust.	  Kvenkyns	  gerendur	  eru	  líklegri	  að	  einangra	  sig	  félagslega	  og	  eru	  oft	  á	  tíðum	  

ósjálfstæðar.	  Þær	  eiga	  erfitt	  með	  að	  setja	  sér	  og	  öðrum	  mörk	  og	  upplifa	  oft	  reiði	  gagnvart	  

sjálfum	  sér.	  Kvenkyns	  kynferðisbrotamenn	  hafa	  margir	  hverjir	  alist	  upp	  við	  slæmar	  

uppeldisaðstæður	  þar	  sem	  að	  ekki	  var	  komið	  til	  móts	  við	  þarfir	  þeirra.	  Margir	  kvenkyns	  

gerendur	  hafa	  upplifað	  ofbeldisfulla	  æsku,	  þar	  á	  meðal	  verið	  beittir	  kynferðisofbeldi.	  

Afleiðingar	  þess	  eru	  andfélagsleg	  viðbrögð	  í	  samskiptum,	  þunglyndi,	  árásarhneigð,	  

vímuefnaneysla,	  lítil	  námsgeta	  og	  áfallastreituröskun	  (Strickland,	  2008).	  	  

Samkvæmt	  niðurstöðum	  rannsóknar	  sem	  gerð	  var	  á	  kvenkyns	  gerendum	  sem	  hlotið	  

höfðu	  dóm	  fyrir	  kynferðisbrot	  kom	  meðal	  annars	  fram	  að	  tengslamyndun	  hafði	  áhrif	  á	  

afbrotahegðun.	  Um	  það	  bil	  helmingur	  þeirra	  kvenna	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni	  lýstu	  því	  

yfir	  að	  sambandi	  við	  foreldra	  í	  æsku	  hafi	  verið	  virkilega	  ábótavant.	  Meðal	  kvenkyns	  geranda	  

höfðu	  67%	  þeirra	  upplifað	  andlegt,	  líkamlegt	  eða	  kynferðisofbeldi	  í	  æsku.	  Tæplega	  helmingur	  

lýsti	  því	  yfir	  að	  vera	  þolandi	  kynferðisofbeldis	  síðan	  úr	  æsku	  en	  rúmlega	  fjórðungur	  þess	  

helmings	  var	  beittur	  kynferðislegu	  ofbeldi	  af	  hendi	  fjölskyldumeðlims.	  Konurnar	  voru	  flestar	  

með	  mjög	  lágt	  sjálfsálit	  og	  lítið	  sjálfstraust.	  Þær	  voru	  félagslega	  einangraðar	  og	  74%	  lýstu	  því	  

yfir	  að	  hafa	  verið	  í	  ofbeldisfullum	  samböndum	  (Elliot,	  Eldridge,	  Ashfield	  og	  beech,	  2010).	  	  

Eins	  og	  áður	  sagði,	  hafa	  ekki	  margar	  rannsóknir	  verið	  gerðar	  á	  kvenkyns	  

kynferðisbrotamönnum	  og	  því	  hefur	  reynst	  erfitt	  að	  þróa	  sérhæfðar	  meðferðir	  fyrir	  þær.	  

Þekking	  og	  reynsla	  á	  brotaflokknum	  er	  grundvallaratriði	  til	  að	  ná	  árangri	  með	  

skjólstæðingum	  og	  því	  eru	  áframhaldandi	  rannsóknir	  mjög	  mikilvægar.	  Kanna	  þarf	  hvers	  kyns	  

úrræði	  henta	  konum	  út	  frá	  andlegum	  einkennum	  gerandans,	  reynslu	  hans	  og	  kynferðislegum	  

hugsunum	  (Gannon	  og	  Alleyne,	  2013).	  	  

Félagsráðgjafar	   og	   aðrir	   fagaðilar	   þurfa	   að	   vera	   meðvitaðir	   um	   mismunandi	   þarfir	  

kynjanna	   þegar	   hugað	   er	   að	  meðferð	   og	   úrræði	   fyrir	   kynferðisbrotamenn.	   Þegar	   unnið	   er	  

með	   konum	   er	   nauðsynlegt	   að	   fagaðilar	   séu	   meðvitaðir	   um	   það	   í	   hvaða	   aðstæðum	  

kynferðisbrotið	  var	  framið	  og	  hvað	  einkenndi	  kynferðisafbrotahegðun	  konunnar.	  Taka	  verður	  

tillit	   til	   þess	   hvort	   að	   brotið	   var	   framið	   af	   sjálfsdáðum	   eða	   hvort	   að	   einhver	   hafi	   verið	  

meðsekur.	   Ef	   að	   brotið	   var	   framið	   með	   einhverjum	   öðrum	   þarf	   að	   líta	   til	   einkenna	   þess	  

sambands	   sem	   að	  myndast	   hefur	   þar	   á	   milli.	   Rannsóknir	   hafa	   sýnt	   fram	   á	   að	   konur	   sem	  

fremja	   kynferðisbrot	   án	   aðkomu	   annarra	   geranda	   beita	   alvarlegra	   ofbeldi	   gagnvart	  
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þolendum	   og	   eru	   miskunnarlausari	   í	   gjörðum	   sínum.	   Reiðistjórnunarnámskeið	   og	   hugræn	  

atferlismeðferð	  gætu	  reynst	  þeim	  konum	  vel	  til	  að	  ná	  tökum	  á	  hugsunum	  sínum	  og	  hegðun	  

(Gannon	  og	  Alleyene,	  2013).	  	  

3.2 Tíðni	  kynferðisbrota	  
Samkvæmt	   ársskýrslu	   Fangelsismálastofnunar	   ríkisins	   (e.d.-‐a)	   hefur	   hlutfall	   fanga	   sem	  

afplána	   fyrir	   kynferðisbrot	   verið	   á	   bilinu	   10,1-‐13,9%.	   Nýjustu	   tölur	   sýna	   fram	   á	   að	   48	  

einstaklingar	   sitja	   inni	   fyrir	   kynferðisbrot	   en	   hlutfallslega	   eru	   þeir	   13,6%	   (Hafdís	  

Guðmundsdóttir	  munnleg	  heimild,	  12.	  október	  2015).	  	  

Tilkynningar	  um	  kynferðisbrot	  til	  lögreglu	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  árið	  2014	  voru	  færri	  en	  

árið	  á	  undan	  en	  238	  kynferðisbrot	  voru	  þá	  tilkynnt	  en	  þar	  af	  voru	  148	  kærð.	  Karlmenn	  voru	  í	  

miklum	  meirihluta	  gerenda	  kynferðisbrota	  eða	  um	  97%.	  Algengasti	  aldursflokkur	  kærðra	  

kynferðisbrotamanna	  var	  á	  aldrinum	  21-‐30	  ára.	  Síðan	  2005	  hafa	  tilkynningar	  vegna	  

kynferðisbrota	  aukist	  jafnt	  og	  þétt	  fyrir	  utan	  árið	  2013	  þegar	  gífurleg	  aukning	  á	  tilkynningum	  

átti	  sér	  stað	  eða	  alls	  416.	  Tilkynningar	  til	  lögreglu	  vegna	  kynferðisbrota	  ná	  til	  nauðgana,	  

kynferðisbrota	  gegn	  börnum,	  vörslu	  á	  klámi/barnaklámi,	  vændi	  og	  öðrum	  kynferðisbrotum	  

(Jónas	  Orri	  Jónasson,	  2015).	  	  

Þeir	  sem	  kærðir	  voru	  flokkast	  undir	  XXII.	  kafla	  almennra	  hegningarlaga	  nr.	  19/1940	  um	  

kynferðisbrot.	  Rannsókn	  sem	  gerð	  var	  hér	  á	  landi	  sýnir	  fram	  á	  að	  dómum	  hefur	  fjölgað	  á	  

Íslandi	  síðustu	  ár.	  Á	  tímabilinu	  1992-‐2003	  voru	  rúmlega	  tveir	  dómar	  á	  ári	  en	  fjölgaði	  upp	  í	  

fjóra	  dóma	  á	  tímabilinu	  2004-‐2008	  (Ragnheiður	  Bragadóttir,	  2009).	  

Þegar	  litið	  er	  til	  ítrekunartíðni	  hjá	  þeim	  sem	  hafa	  afplánað	  fyrir	  kynferðisbrot	  kemur	  það	  

fram	  að	  hún	  er	  tiltölulega	  lág.	  Ef	  miðað	  er	  við	  aðra	  brotaflokka,	  eins	  og	  fjármunabrot,	  

fíkniefnabrot,	  manndráp	  og	  ofbeldisbrot	  og	  annars	  konar	  brot,	  eru	  kynferðisbrotamenn	  

ólíklegastir	  til	  að	  gerast	  síbrotamenn.	  Innan	  við	  15%	  dæmdra	  kynferðisbrotamanna	  eru	  

dæmdir	  aftur	  fyrir	  kynferðisbrot	  (Baumer,	  Helgi	  Gunnlaugsson,	  Kristrún	  Kristinsdóttir	  og	  

Wright,	  2001).	  	  

Ef	  að	  litið	  er	  til	  Bretlands	  til	  samanburðar	  þá	  hefur	  orðið	  mikil	  aukning	  á	  tilkynningum	  til	  

lögreglu	  vegna	  kynferðisbrota	  síðastliðin	  ár	  líkt	  og	  hér	  á	  landi.	  Sakfellingum	  í	  

kynferðisbrotamálum	  árið	  2015	  hefur	  einnig	  fjölgað	  um	  11%	  síðan	  2014	  og	  hafa	  ekki	  verið	  

fleiri	  í	  um	  áratug.	  Rúmlega	  helmingur	  þeirra	  mála	  sem	  eru	  tilkynnt	  til	  lögreglu	  leiða	  til	  ákæru.	  
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Í	  lok	  mars	  2015	  var	  hlutfall	  kynferðisbrotamanna	  í	  fangelsum	  Bretlands	  um	  17%	  og	  hafði	  það	  

hlutfall	  hækkað	  um	  7%	  á	  tólf	  mánuðum.	  Talið	  er	  að	  aukin	  fjölmiðlaumfjöllun	  um	  

kynferðisbrot	  í	  Bretlandi	  hafi	  áhrif	  á	  þessa	  aukningu	  (Dómsmálaráðuneyti	  Bretlands,	  2015a;	  

Dómsmálaráðuneyti	  Bretlands,	  2015b).	  Kynferðisbrotamenn	  sýna	  fram	  á	  mun	  minni	  

ítrekunartíðni	  en	  afbrotamenn	  í	  öðrum	  brotaflokkum,	  líkt	  og	  á	  Íslandi	  (Dómsmálaráðuneyti	  

Bretlands,	  2015c).	  
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4 Úrræði	  og	  meðferðir	  	  

Vikið	  hefur	  verið	   frá	  þeirri	  hugsun	   í	   flestum	  Vestrænum	  ríkjum	  að	   refsing	  án	  betrunar	   skili	  

árangri	  fyrir	  fanga.	  Markmiðið	  með	  fangelsisvist	  hefur	  þróast	  frá	  því	  að	  vera	  einungis	  athvarf	  

fyrir	  afbrotamenn	  til	  að	  verja	  samfélagið	  frá	  þeim	  til	  þess	  að	  aðstoða	  fanga	  við	  að	  bæta	  sig	  

og	  til	  að	  draga	  úr	  síbrotatíðni	  þeirra.	  Sú	  hugmyndafræði	  sem	  að	  liggur	  að	  baki	  betrunarvist	  í	  

fangelsum	  er	  sú	  að	  hagnaður	  samfélagsins	  verður	  mun	  meiri	  ef	  áhersla	  er	  lög	  á	  að	  aðstoða	  

einstaklinga	  í	  að	  aðlaga	  þá	  að	  samfélaginu	  og	  minnka	  líkurnar	  á	  því	  að	  þeir	  brjóti	  af	  sér	  aftur.	  

Rannsóknir	   hafa	   stutt	   við	   bakið	   á	   þessari	   hugmyndafræði	   og	   sannað	   það	   að	   eintómar	  

refsingar	  án	  betrunar	  leiði	  einungis	  til	  endurkomu	  í	  fangelsi	  (Cullen,	  Jonson	  og	  Nagin,	  2011).	  	  

Nefnd	  um	  varnir	  gegn	  pyndingum	  (European	  committe	  for	  the	  prevention	  of	  torture	  and	  

inhuman	  or	  degrading	  treatment	  of	  punishment	  [CPT])	  er	  evrópsk	  nefnd	  sem	  sér	  um	  eftirlit	  

þeirra	  staða	  þar	  sem	  að	  frelsissviptir	  einstaklingar	  dvelja.	  Sérstakar	  CPT-‐sendinefndir	  sjá	  um	  

úttektir	  á	  störfum	  þeirra	  stofnana	  víðs	  vegar	  um	  heim	  þar	  sem	  að	  frelsissvipting	  á	  sér	  stað,	  

líkt	  og	  í	  fangelsum.	  Að	  heimsóknum	  loknum	  skrifa	  þær	  skýrslu	  þar	  sem	  að	  niðurstaða	  

úttektar	  kemur	  fram	  ásamt	  ábendingum	  um	  betrumbætur.	  Þá	  eru	  viðkomandi	  ríki	  krafin	  um	  

svör	  varðandi	  þær	  athugasemdir	  sem	  settar	  eru	  fram	  í	  skýrslu	  Nefndar	  um	  varnir	  gegn	  

pyndingum.	  Þeir	  sem	  starfa	  innan	  sendinefnda	  CPT	  eru	  til	  dæmis	  læknar,	  lögfræðingar	  og	  

aðrir	  sérfræðingar	  í	  fangelsis-‐	  og	  löggæslumálum.	  Þeir	  eru	  allir	  hlutlausir	  og	  óháðir	  og	  mega	  

til	  að	  mynda	  ekki	  gera	  úttektir	  á	  stofnunum	  innan	  sinna	  heimalanda	  (CPT,	  e.d.).	  	  

Í	  skýrslu	  CPT-‐nefndarinnar,	  sem	  gefin	  var	  út	  að	  lokinni	  heimsókn	  á	  fangelsum	  á	  Íslandi	  í	  

september	  árið	  2012,	  kom	  í	  ljós	  að	  skortur	  væri	  á	  úrræðum	  fyrir	  kynferðisbrotamenn	  á	  

Íslandi.	  CPT-‐nefndin	  lagði	  áherslu	  á	  að	  auka	  úrræði	  fyrir	  kynferðisbrotamenn	  í	  þeim	  tilgangi	  

að	  minnka	  líkur	  á	  síbrotum	  og	  undirbúa	  endurkomu	  þeirra	  í	  samfélagið	  að	  afplánun	  lokinni	  

(CPT,	  2013-‐a).	  Svar	  íslenskra	  stjórnvalda	  við	  athugasemd	  nefndarinnar	  var	  á	  þá	  leið	  að	  

meðferð	  væri	  í	  boði	  fyrir	  kynferðisbrotamenn.	  Sú	  meðferð	  væri	  sniðin	  að	  þörfum	  hvers	  

einstaklings	  út	  af	  fyrir	  sig	  og	  dæmdir	  kynferðisbrotamenn	  væru	  hvattir	  til	  að	  þiggja	  meðferð.	  

Stuðst	  væri	  við	  hugræna	  atferlismeðferð	  sem	  hefði	  það	  að	  markmiði	  að	  beina	  óeðlilegum	  

kynferðislegum	  hvötum	  annað	  heldur	  en	  til	  ólöglegra	  athafna	  ásamt	  því	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  

síbrot	  einstaklingsins	  (CPT,	  2013-‐b).	  

Sama	  nefnd	  heimsótti	  bresk	  fangelsi	  árið	  2012	  og	  voru	  engar	  athugasaemdir	  gerðar	  um	  

aðstöðu	  fanga	  þar	  í	  landi	  sem	  afplánuðu	  fyrir	  kynferðisbrot	  (CPT,	  2014).	  	  
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Hér	  á	  eftir	  verður	  farið	  yfir	  úrræði	  og	  meðferðir	  sem	  standa	  kynferðisbrotamönnum	  til	  

boða	  á	  Íslandi.	  Til	  samanburðar	  verður	  fjallað	  um	  úrræði	  og	  meðferðir	  fyrir	  

kynferðisbrotamenn	  í	  Bretlandi.	  	  

4.1 Hlutverk	  félagsráðgjafa	  í	  fangelsum	  

Félagsráðgjafar	  starfa	  á	  víðtæku	  sviði	   innan	   félagsráðgjafar	  og	  hópur	  skjólstæðinga	  er	  stór.	  

Markmiðið	  með	   félagsráðgjöf	   í	   fangelsum	  er	  að	  mæta	  þörfum	  afbrotamanna	  og	  brotaþola	  

ásamt	  fjölskyldum	  þeirra.	  Mikilvægt	  er	  að	  þeir	  sem	  starfa	  á	  þessum	  vettvangi	  séu	  meðvitaðir	  

um	  að	  vinna	  með	  heildarsýn	  að	  leiðarljósi	  (Roberts	  og	  Brownell,	  1999).	  Síðustu	  ár	  hefur	  verið	  

lögð	  meiri	  áherslu	  á	  betrunarvist	  í	  fangelsum	  og	  því	  þörfin	  aukist	  fyrir	  störf	  félagsráðgjafa	  á	  

því	  sviði	  (Murdach,	  2006).	  	  

Þarfir	  skjólstæðinga	  félagsráðgjafa	  geta	  verið	  af	  margvíslegum	  toga	  og	  mismunandi	  eftir	  

einstaklingum.	  Fagaðilar	  þurfa	  því	  að	  búa	  að	  þekkingu	  um	  mismunandi	  meðferðarnálganir	  til	  

að	  geta	  mætt	  þörfum	  hvers	  og	  eins.	  Hann	  þarf	  því	  að	  vera	  reiðubúinn	  að	  eiga	  í	  góðu	  

samstarfi	  við	  skjólstæðing	  sinn	  og	  þverfaglegt	  teymi	  í	  kringum	  hann	  til	  að	  finna	  út	  hvaða	  

meðferðir	  henta	  best	  fyrir	  hvern	  og	  einn.	  Félagsráðgjafar	  geta	  einnig	  stuðlað	  að	  

endurhæfingu	  fyrir	  þá	  aðila	  sem	  að	  eiga	  erfitt	  með	  félagslegar	  aðstæður	  út	  af	  geðrænum	  

vandkvæðum	  eða	  fíknivanda	  (Linhorst,	  Turner,	  1999).	  	  

Kynferðisbrotamenn	  eiga,	  eins	  og	  allir	  aðrir	  fangar,	  rétt	  á	  að	  leita	  sér	  aðstoðar.	  Þeir	  eiga	  

þó	  oft	  á	  tíðum	  erfitt	  með	  að	  stíga	  skrefið	  og	  leita	  sér	  aðstoðar	  vegna	  kvíða	  og	  

skömmustutilfinninga.	  Til	  að	  fela	  kvíðann	  og	  skömmina	  leita	  þeir	  í	  varnarhætti	  eins	  og	  

afneitun.	  Það	  er	  því	  hlutverk	  félagsráðgjafa	  eða	  annars	  fagaðila	  að	  aðstoða	  einstaklinginn	  að	  

leysa	  úr	  sínum	  vandamálum	  sem	  oft	  á	  tíðum	  tengjast	  óleystum	  vanda	  og/eða	  áföllum	  úr	  

æsku	  sem	  er	  í	  takt	  við	  það	  sem	  tengslakenningin	  sýnir	  fram	  á.	  Félagsráðgjafinn	  eða	  annar	  

fagaðili	  þarf	  því	  að	  vera	  reiðubúinn	  að	  hlusta	  og	  setja	  sig	  í	  spor	  þess	  sem	  að	  unnið	  er	  með	  og	  

veita	  því	  skilning	  að	  einhver	  ástæða	  sé	  fyrir	  því	  að	  einstaklingur	  hafi	  leiðst	  á	  vitlausa	  braut	  í	  

lífinu	  (Craissati,	  2003).	  

Í	  siðareglum	  félagsráðgjafa	  kemur	  skýrt	  fram	  að	  starfað	  sé	  án	  manngreinaálits	  og	  réttindi	  

einstaklinga	  eru	  ávallt	  virt.	  Félagsráðgjafar	  sem	  að	  vinna	  með	  dæmdum	  

kynferðisbrotamönnum	  þurfa	  að	  vera	  meðvitaðir	  um	  réttindi,	  skyldur	  sem	  og	  möguleg	  

úrræði	  og	  meðferð	  sem	  gæti	  hentað.	  Mikilvægt	  er	  að	  félagsráðgjafi	  komi	  upplýsingum	  til	  

skjólstæðings	  síns	  og	  gæti	  trúnaðar	  í	  samskiptum	  sínum	  við	  hann.	  Félagsráðgjafar	  ásamt	  
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öðrum	  fagaðilum	  þurfa	  að	  fara	  varlega	  með	  trúnaðarupplýsingar	  og	  vera	  meðvitaðir	  um	  það	  

að	  samþykki	  verður	  að	  liggja	  fyrir	  frá	  skjólstæðingi	  áður	  en	  að	  náð	  er	  í	  upplýsingar	  um	  hann	  

(Embætti	  Landlæknis,	  e.d.)	  	  

Vinna	  félagsráðgjafa	  með	  dæmdum	  kynferðisbrotamönnum	  er	  krefjandi	  þar	  sem	  unnið	  

er	  með	  einstaklinga	  sem	  að	  fylgja	  ekki	  hefðbundnum	  gildum	  út	  frá	  samfélagslegri	  sýn.	  

Persónuleg	  gildi	  félagsráðgjafans	  geta	  einnig	  gert	  honum	  erfitt	  fyrir	  að	  vinna	  samkvæmt	  

siðareglum	  eða	  almennum	  gildum	  starfstéttar	  sinnar	  (Comartin	  og	  Gonzáles-‐Prendes,	  2011).	  

Það	  reynir	  því	  á	  fagaðila	  að	  vinna	  gegn	  samfélagslegu	  áliti	  í	  átt	  að	  bættri	  útkomu	  þess	  

einstaklings	  sem	  að	  dæmdur	  hefur	  verið	  fyrir	  glæp	  líkt	  og	  kynferðisbrot	  (Grady	  og	  Strom-‐

gottfried,	  2011).	  

Til	  að	  stuðla	  að	  góðum	  starfsháttum	  þurfa	  félagsráðgjafar	  stöðugt	  að	  auka	  þekkingu	  á	  

sviði	  sínu.	  Það	  getur	  reynst	  áhrifaríkt	  að	  leita	  til	  þeirra	  sem	  hafa	  reynslu	  á	  vettvangi,	  fá	  

handleiðslu	  og	  bera	  saman	  bækur	  sínar	  varðandi	  starfið	  (Grady	  og	  Strom-‐gottfried,	  2011).	  

Aukin	  þekking	  um	  mismunandi	  hópa	  samfélagsins	  og	  gerð	  þeirra	  er	  forsenda	  þess	  að	  

úrvinnsla	  mála	  skjólstæðinga	  verði	  vænleg.	  Þekking	  á	  lagaumhverfinu	  og	  almennum	  

félagsmálum	  þarf	  að	  vera	  til	  staðar	  svo	  að	  hægt	  sé	  að	  vinna	  með	  skjólstæðingum	  innan	  

sviðsins	  (Roberts	  og	  Brownell,	  1999).	  

Félagsráðgjafar	  þurfa	  að	  vera	  í	  góðri	  tengingu	  við	  sjálfa	  sig	  og	  stunda	  sjálfskoðun	  

varðandi	  tilfinningar	  sína	  og	  persónueinkenni.	  Með	  því	  að	  vera	  meðvitaður	  um	  eigin	  skoðanir	  

og	  upplifanir	  aukast	  líkurnar	  á	  því	  að	  fagaðilar	  haldist	  í	  starfi	  og	  missi	  ekki	  áhugann	  á	  því	  sem	  

að	  þeir	  eru	  að	  gera	  (Grady	  og	  Strom-‐gottfried,	  2011).	  	  

Gagnrýn	  hugsun	  varðandi	  þær	  meðferðir	  og	  úrræði	  er	  nauðsynleg	  til	  að	  ná	  árangri	  með	  

þau	  verkfæri	  sem	  að	  unnið	  er	  með	  hverju	  sinni.	  Félagsráðgjafar	  vinna	  út	  frá	  siðareglum	  

félagsráðgjafa	  með	  heildarsýn	  að	  leiðarljósi	  og	  því	  nauðsynlegt	  að	  horfa	  til	  ýmissa	  atriða	  

þegar	  unnið	  er	  með	  skjólstæðingum.	  Í	  vinnu	  sinni	  með	  dæmdum	  kynferðisbrotamönnum	  er	  

unnið	  út	  frá	  réttindum	  einstaklingsins	  út	  frá	  gildandi	  lögum	  og	  reglum	  (Grady	  og	  Strom-‐

gottfried,	  2011).	  	  

Félagsráðgjafi	  þarf	  fyrst	  og	  fremst	  að	  bera	  virðingu	  fyrir	  skjólstæðingum	  sínum	  og	  stefna	  

að	  því	  að	  hann	  finni	  hjá	  honum	  traust	  (Comartin	  og	  Gonzáles-‐Prendes,	  2011).	  Markmiðið	  er	  

svo	  að	  kynferðisbrotamenn	  fái	  viðeigandi	  meðferð	  við	  hvötum	  sínum	  og	  hugsunum	  til	  að	  

geta	  lifað	  eðlilegu	  lífi	  í	  samfélaginu	  sínu	  í	  framtíðinni.	  Í	  vinnu	  sinni	  með	  skjólstæðingum	  sem	  
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hafa	  verið	  dæmdir	  fyrir	  kynferðisbrot	  þarf	  félagsráðgjafinn	  að	  hafa	  það	  í	  huga	  að	  markmiðið	  

er	  ávallt	  að	  vinna	  að	  því	  markmiði	  að	  einstaklingurinn	  geti	  aðlagast	  samfélaginu	  ásamt	  því	  að	  

samfélagið	  geti	  aðlagast	  þörfum	  einstaklingsins	  á	  sem	  uppbyggilegastan	  máta	  (Grady	  og	  

Strom-‐gottfried,	  2011).	  	  

4.2 Hugræn	  atferlismeðferð	  	  

Þegar	   líða	   fór	  á	  seinni	  hluta	  20.	  aldar	   fóru	  meðferð	  og	  úrræði	   fyrir	  kynferðisbrotamenn	  að	  

einblína	  meira	  á	  að	  afbrotahegðun	  væri	  tengd	  hugrænu	  ástandi	  þeirra.	  Meiri	  áhersla	  var	  lögð	  

á	  það	  að	  þróa	  meðferðir	  sem	  að	  innihéldu	  forvarnaráætlanir	  og	  því	  var	  byrjað	  að	  notast	  við	  

hugrænar	   atferlismeðferðir	   fyrir	   dæmda	   kynferðisbrotamenn.	   Í	   þeim	   fangelsum	   og	  

stofnunum	   sem	   að	   dæmdum	   kynferðisbrotamönnum	   er	   boðið	   upp	   á	   hugræna	  

atferlismeðferð	   er	   það	   gjarnan	   gert	   samhliða	   öðrum	  meðferðum	   og	   námskeiðum.	   Þar	  má	  

nefna	   reiðistjórnunarnámskeið,	   kynningu	   á	   forvarnaráætlunum	   ásamt	   námskeiðum	   um	  

samúð,	  félagsfærni,	  kynheilbrigði	  og	  tilfinningastjórnun	  (Moster,	  Wnuk	  og	  Jeglic,	  2008).	  

Hugræn	  atferlismeðferð	  er	  byggð	  á	  þeirri	  hugmyndafræði	  að	  brenglaðar	  hugsanir	  og	  

óeðlilegar	  hvatir	  hafi	  áhrif	  á	  hegðun	  og	  líðan	  einstaklings.	  Gjörðir	  einstaklingsins,	  hegðun,	  

skoðanir	  hans	  og	  viðhorf	  eru	  því	  afleiðingar	  tilfinningalegrar	  reynslu	  og	  fyrrum	  atferlis.	  Því	  er	  

nauðsynlegt	  fyrir	  kynferðisafbrotamenn	  að	  breyta	  hugsunum	  sínum	  og	  viðhorfum	  til	  að	  

koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  afbrotið	  endurtaki	  sig.	  Með	  hugrænni	  atferlismeðferð	  er	  sambandið	  milli	  

hugsana	  og	  þeirra	  tilfinninga	  og	  hegðunar	  sem	  fylgja	  þar	  á	  eftir	  kannað	  (Moster,	  Wnuk	  og	  

Jeglic,	  2008).	  

Hugræn	  atferlismeðferð	  getur	  nýst	  þeim	  sem	  að	  sýna	  af	  sér	  andfélagslega	  hegðun	  en	  

eiga	  ekki	  við	  alvarleg	  geðræn	  vandamál	  að	  stríða.	  Unnið	  er	  þá	  að	  því	  markmiði	  að	  halda	  aftur	  

af	  þeirri	  reiði	  og	  annarri	  andfélagslegri	  hegðun	  sem	  gæti	  leitt	  til	  brots	  (Linhorst,	  Turner,	  

1999).	  Með	  því	  að	  veita	  hugrænar	  atferlismeðferðir	  til	  kynferðisbrotamanna	  dregur	  það	  úr	  

líkum	  á	  endurkomu	  þeirra	  í	  fangelsi	  út	  af	  síbrotum.	  Markmiðið	  með	  hugrænni	  

atferlismeðferð	  er	  einnig	  það	  að	  aðstoða	  kynferðisbrotamenn	  með	  það	  að	  endurheimta	  

sjálfsvirðingu	  sína.	  Að	  lokum	  getur	  meðferðin	  aðstoðað	  fanga	  við	  það	  að	  stuðla	  að	  

uppbyggilegum	  félagslegum	  tengslum	  að	  afplánun	  lokinni	  (Moster,	  Wnuk	  og	  Jeglic,	  2008).	  

Með	  hugrænni	  atferlismeðferð	  er	  kynferðisbrotamönnum	  gefið	  verkfæri	  til	  að	  skilja	  eigin	  

gjörðir	  og	  auka	  meðvitund	  um	  þau	  áhrif	  sem	  að	  þolendur	  upplifa	  í	  kjölfar	  kynferðisbrots.	  

Með	  hugrænni	  atferlismeðferð	  er	  lögð	  áhersla	  á	  það	  að	  gerendur	  taki	  fulla	  ábyrgð	  á	  því	  sem	  
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hefur	  gerst	  og	  séu	  meðvitaðir	  um	  það	  hver	  aðdragandi	  glæpsins	  var	  tilfinningalega	  séð.	  

Gerendur	  þurfa	  að	  stunda	  sjálfskoðun	  til	  að	  komast	  að	  niðurstöðu	  um	  það	  hvað	  leiddi	  til	  þess	  

að	  þeir	  beittu	  kynferðislegu	  ofbeldi	  og	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  þær	  aðstæður	  

sem	  sköpuðust	  í	  kringum	  brotið	  eða	  þær	  tilfinningar	  sem	  einstaklingurinn	  tengir	  við	  

verknaðinn.	  Þegar	  einstaklingur	  kemst	  að	  niðurstöðu	  eftir	  sjálfskoðun	  er	  hann	  reiðubúinn	  til	  

að	  takast	  á	  við	  framtíðina	  og	  þær	  áskoranir	  sem	  að	  hún	  hefur	  í	  för	  með	  sér.	  Með	  því	  að	  

forðast	  ákveðnar	  aðstæður,	  takast	  á	  við	  tilfinningar	  sínar	  og	  hugsanir,	  minnka	  líkurnar	  á	  því	  

að	  einstaklingur	  fremji	  kynferðisbrot	  aftur	  (Craissati,	  2003).	  	  

Vinna	  fagaðila	  með	  föngum	  snýst	  um	  það	  bera	  kennsli	  á	  þær	  aðstæður	  sem	  að	  geta	  

myndast	  að	  afplánun	  lokinni	  og	  hvernig	  eigi	  að	  athafna	  sig	  í	  þeim	  aðstæðum.	  Mögulegar	  

aðstæður	  eru	  greindar	  út	  frá	  persónulegri	  reynslu	  hvers	  og	  eins	  skjólstæðings	  og	  þær	  

aðstæður	  sem	  viðkomandi	  getur	  lent	  í	  að	  lokinni	  afplánun	  eru	  skilgreindar.	  Markmiðið	  er	  að	  

skjólstæðingar	  félagsráðgjafa	  séu	  reiðubúnir	  að	  halda	  aftur	  af	  reiði	  eða	  öðrum	  tilfinningum	  

sem	  að	  geta	  leitt	  til	  afbrota	  (Waldram,	  2008).	  

Fagaðilar	  geta	  beitt	  ýmsum	  aðferðum	  með	  skjólstæðingum	  sínum	  til	  að	  finna	  út	  hvaða	  

tilfinningar	  og	  atferli	  leiða	  til	  afbrota.	  Ein	  leið	  er	  að	  fara	  yfir	  það	  hvaða	  tilfinningar	  skjóta	  upp	  

kollinum	  í	  aðdraganda	  afbrots.	  Þar	  aðstoðar	  meðferðaraðilinn	  skjólstæðing	  að	  rifja	  upp	  og	  

greina	  tilfinningarnar.	  Önnur	  leið	  er	  að	  fara	  í	  hlutverkaleik	  með	  skjólstæðingi	  þar	  sem	  að	  

greind	  eru	  viðbrögð	  hans	  í	  ákveðnum	  aðstæðum	  sem	  settar	  eru	  á	  svið.	  Að	  hlutverkaleik	  

loknum	  fær	  meðferðaraðilinn	  innsýn	  í	  þau	  viðbrögð	  sem	  að	  skjólstæðingur	  sýnir	  fram	  á	  í	  

ýmsum	  aðstæðum	  og	  aðlagar	  meðferðina	  að	  því	  að	  breyta	  þeim	  viðbrögðum	  og	  hegðun	  sem	  

teljast	  óæskileg.	  Hlutverk	  fagaðila	  í	  hugrænni	  atferlismeðferð	  er	  einnig	  að	  leiðbeina	  

skjólstæðingnum	  um	  það	  hvernig	  hægt	  er	  að	  greina	  tilfinningar	  sínar	  og	  hugsanir	  í	  daglegu	  

lífi.	  Hann	  þarf	  að	  aðstoða	  skjólstæðing	  sinn	  í	  að	  beita	  lausnamiðuðum	  nálgunum	  og	  hvetja	  

hann	  til	  að	  stunda	  reglulega	  sjálfskoðun.	  Áhersla	  er	  lögð	  á	  það	  í	  hugrænni	  atferlismeðferð	  að	  

skjólstæðingur	  vinni	  heimaverkefni	  milli	  þess	  sem	  að	  hann	  sækir	  tíma	  hjá	  fagaðilum.	  Með	  því	  

er	  verið	  að	  valdefla	  einstaklinginn	  til	  þess	  að	  greina	  sjálfur	  sínar	  tilfinningar	  og	  finna	  það	  út	  

hvaða	  afleiðingar	  hugsanir	  hans	  hafa.	  Með	  því	  er	  líka	  verið	  að	  þjálfa	  fanga	  í	  því	  að	  standa	  á	  

eigin	  fótum	  í	  samfélaginu	  sem	  betri	  einstaklingar	  (Moster,	  Wnuk	  og	  Jeglic,	  2008).	  

Á	  Íslandi	  og	  Bretlandi	  er	  unnið	  með	  hugræna	  atferlismeðferð	  með	  dæmdum	  

kynferðisbrotamönnum	  (Fangelsismálastofnun,	  e.d.-‐b;	  Dómsmálaráðuneyti	  Bretlands,	  2014).	  
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Á	  Íslandi	  fá	  sálfræðingar	  upplýsingar	  um	  málefni	  hvers	  einstaklings	  frá	  ríkisfangelsum	  eða	  

fangelsismálastofnun.	  Farið	  er	  yfir	  þau	  brot	  sem	  einstaklingur	  hefur	  framið	  og	  athugað	  hvort	  

að	  um	  nauðgun	  eða	  barnaníð	  er	  að	  ræða.	  Kynferðisbrotamönnum	  er	  því	  næst	  boðið	  að	  

þiggja	  viðtal	  við	  sálfræðing.	  Í	  viðtalinu	  er	  skimað	  eftir	  því	  hvort	  að	  einstaklingurinn	  er	  

reiðubúinn	  til	  að	  takast	  á	  við	  vandann	  og	  þiggja	  þá	  meðferð	  sem	  er	  í	  boði.	  Ef	  að	  vilji	  er	  fyrir	  

hendi	  að	  hálfu	  kynferðisbrotamannsins	  er	  honum	  boðið	  upp	  á	  meðferð.	  Þeir	  sem	  að	  ekki	  eru	  

reiðubúnir	  að	  hefja	  meðferð	  eru	  þó	  hvattir	  til	  að	  skoða	  málið	  enn	  betur.	  Meðferð	  er	  síðan	  

sniðin	  að	  hverjum	  og	  einum	  einstaklingi	  og	  byggt	  er	  á	  hugrænni	  atferlismeðferð.	  

Kynferðisbrotamönnum	  sem	  að	  taka	  þátt	  í	  meðferð	  innan	  fangelsis	  stendur	  

eftirfylgnimeðferð	  til	  boða	  að	  afplánun	  lokinni	  (CPT,	  2013-‐b).	  	  

Hugræn	  atferlismeðferð	  er	  notuð	  í	  breskum	  fangelsum	  með	  kynferðisbrotamönnum	  og	  

er	  talin	  vera	  mjög	  árangursrík.	  Þeir	  aðilar	  sem	  að	  vinna	  með	  föngum	  fá	  allir	  fræðslu	  í	  hver	  

hugmyndafræðin	  er	  á	  bak	  við	  hugræna	  atferlismeðferð	  og	  hvernig	  hún	  nýtist	  í	  starfi	  með	  

afbrotamönnum.	  Fangar	  ráða	  því	  sjálfir	  hvort	  þeir	  taka	  þátt	  í	  meðferðum	  en	  eru	  þó	  hvattir	  til	  

að	  þiggja	  þá	  aðstoð	  sem	  stendur	  þeim	  til	  boða	  (Beech,	  Fisher	  og	  Beckett,	  1998).	  Viðeigandi	  

meðferð	  er	  valin	  af	  föngum	  í	  samráði	  við	  fagaðila	  að	  loknu	  áhættu-‐	  og	  þarfamati	  sem	  byggt	  

er	  á	  fyrirframsettum	  stöðlum	  (National	  offender	  management	  service,	  2010).	  	  

Hver	  meðferð	  er	  sniðin	  að	  ákveðnu	  áhættu-‐	  og	  þarfastigi	  einstaklinga	  í	  Bretlandi.	  Þegar	  

einstaklingur	  og	  fagaðili	  leitast	  eftir	  að	  finna	  út	  viðeigandi	  meðferð	  reikna	  þeir	  fyrst	  

áhættustigið	  sem	  mælir	  hverjar	  líkurnar	  eru	  á	  því	  að	  hann	  brjóti	  af	  sér	  aftur.	  Þeir	  sem	  mælast	  

með	  hátt	  áhættustig	  þurfa	  viðameiri	  meðferðir.	  Stigin	  eru	  mæld	  út	  frá	  stöðlum	  en	  þörf	  getur	  

verið	  fyrir	  aðkomu	  sálfræðings	  til	  að	  meta	  enn	  betur	  stöðu	  fanga.	  Að	  loknu	  mati	  með	  föngum	  

sér	  meðferðarfulltrúi	  um	  að	  fangar	  fái	  viðeigandi	  meðferðir	  sem	  henta	  þeirra	  áhættustigi	  

(National	  offender	  management	  service,	  2010).	  

Með	  þarfamati	  er	  reynt	  að	  finna	  út	  hvaða	  leiðir	  er	  hægt	  að	  fara	  til	  þess	  að	  koma	  í	  veg	  

fyrir	  síbrot.	  Þá	  er	  leitast	  eftir	  því	  að	  finna	  út	  hvort	  að	  áhættuhegðun	  einstaklings	  sé	  í	  takti	  við	  

það	  sem	  að	  meðferðin	  vinnur	  með	  að	  draga	  úr.	  Hver	  og	  ein	  meðferð	  miðar	  að	  því	  að	  vinna	  

með	  ákveðin	  afbrotaeinkenni	  meðal	  kynferðisbrotamanna.	  Til	  að	  einstaklingar	  njóti	  góðs	  af	  

meðferðum	  þurfa	  þeir	  að	  bera	  þau	  einkenni	  með	  sér	  sem	  að	  meðferðin	  vinnur	  út	  á	  að	  

leiðrétta	  eða	  vinna	  með.	  Þörfin	  er	  því	  metin	  að	  áhættumati	  loknu	  (National	  offender	  

management	  service,	  2010).	  
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4.3 Karlar	  til	  ábyrgðar	  
Árið	   1998	   var	   farið	   af	   stað	   með	   tilraunaverkefnið	   Karlar	   til	   ábyrgðar	   á	   Íslandi	   þar	   sem	  

karlmönnum	  sem	  beittu	  ofbeldi	  á	  heimilum,	  þar	  á	  meðal	  kynferðislegu,	  gafst	  kostur	  á	  því	  að	  

fara	  í	  einstaklings-‐	  og/eða	  hópmeðferð	  hjá	  sálfræðingum.	  Karlar	  til	  ábyrgðar	  er	  eina	  úrræðið	  

hér	  á	  landi	  sem	  er	  sérhæft	  fyrir	  karla	  sem	  að	  beita	  heimilisofbeldi.	  Úrræðið	  var	  lagt	  niður	  árið	  

2002	   sökum	   fjárskorts	   en	  þá	  höfðu	  23	   kvæntir	   karlmenn	   leitað	   sér	   aðstoðar,	   13	   karlmenn	  

sem	  voru	   í	   sambúð	  og	  7	  karlmenn	  sem	  voru	   fráskildir.	  Árið	  2006	   fór	  úrræðið	  aftur	  af	   stað	  

vegna	  tilstillis	  Félagsmálaráðuneytisins	  (Karlar	  til	  ábyrgðar,	  e.d.;	  Barnaverndarstofa,	  e.d.).	  

Þeir	  karlmenn	  sem	  leita	  til	  úrræðisins	  gera	  það	  af	  sjálfsdáðum	  og	  enginn	  er	  þvingaður	  til	  

að	  nýta	  sér	  úrræðið.	  Af	  því	  má	  dæma	  að	  þeir	  karlmenn	  sem	  að	  leituðu	  sér	  aðstoðar	  voru	  

reiðubúnir	  að	  taka	  ábyrgð	  á	  eigin	  hegðun.	  Sálfræðingar	  byrja	  á	  því	  að	  veita	  einstaklingsviðtöl	  

þar	  sem	  að	  greint	  er	  á	  milli	  þess	  hvort	  að	  einstaklingur	  þurfi	  á	  einstaklings-‐	  eða	  hópameðferð	  

að	  halda.	  Því	  næst	  er	  farið	  í	  að	  greina	  hvar	  vandinn	  liggur	  og	  mat	  lagt	  á	  áframhaldandi	  

meðferð.	  Sálfræðingar	  beita	  síðan	  meðal	  annars	  hugrænni	  atferlismeðferð	  til	  að	  aðstoða	  

gerendur	  við	  að	  ná	  tökum	  á	  tilfinningum	  og	  undirbúa	  viðbrögð.	  Mökum	  er	  einnig	  boðið	  upp	  

á	  að	  fá	  tvö	  viðtöl	  hjá	  sálfræðingum	  sem	  nýtt	  er	  við	  gerð	  áhættumats.	  Þar	  að	  auki	  fá	  makar	  að	  

fylgjast	  með	  framgangi	  mála	  maka	  sinna	  varðandi	  mætingu	  og	  áherslur	  í	  meðferðinni	  (Karlar	  

til	  ábyrgðar,	  e.d;	  Barnaverndarstofa,	  e.d.).	  	  

Á	  árunum	  1998-‐2002	  sýndu	  tölulegar	  upplýsingar	  fram	  á	  það	  að	  af	  þeim	  karlmönnum	  

sem	  beitt	  höfðu	  ofbeldi	  hafði	  stærsti	  hópurinn	  verið	  í	  sambúð	  í	  meira	  en	  10	  ár.	  Flestir	  þeirra	  

höfðu	  ekki	  beitt	  ofbeldi	  áður	  í	  samböndum	  sínum	  en	  meirihlutinn	  hafði	  sjálfur	  orðið	  fyrir	  

ofbeldi	  af	  fjölskyldumeðlim	  í	  æsku.	  Minna	  en	  helmingur	  þeirra	  sem	  að	  leituðu	  sér	  aðstoðar	  

höfðu	  hlotið	  kæru	  fyrir	  ofbeldið	  og	  mun	  færri	  höfðu	  fengið	  dóm	  (Barnaverndarstofa,	  e.d.).	  

Niðurstöður	  könnunar	  á	  þeim	  hópi	  sem	  að	  hóf	  meðferð	  hjá	  Körlum	  til	  ábyrgðar	  sýndi	  

fram	  á	  minnkandi	  ofbeldi	  eða	  stöðvun.	  Karlarnir	  tóku	  meiri	  ábyrgð	  á	  gjörðum	  sínum	  og	  áttu	  

auðveldara	  með	  sjálfstjórn.	  Báðir	  aðilar	  sambandsins	  lýstu	  ánægju	  sinni	  yfir	  verkefninu	  þar	  

sem	  að	  lífsgæðin	  höfðu	  aukist	  og	  sambandið	  styrkts	  í	  kjölfarið	  (Barnaverndarstofa,	  e.d.).	  

Rannsókn	  sem	  unnin	  var	  fyrir	  Jafnréttisstofu	  hafði	  það	  að	  markmiði	  að	  gera	  úttekt	  á	  

meðferðarúrræðinu	  Karlar	  til	  ábyrgðar.	  Niðurstöður	  hennar	  sýndu	  fram	  á	  að	  þeir	  sem	  höfðu	  

nýtt	  sér	  úrræðið	  voru	  flestir	  ánægðir	  með	  það.	  Ánægja	  var	  mest	  á	  meðal	  yngri	  þátttakenda	  

og	  þeirra	  sem	  tóku	  þátt	  í	  hópmeðferð.	  Meirihluti	  þátttakenda	  lýstu	  yfir	  jákvæðum	  
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breytingum	  við	  maka	  sinn	  eftir	  kynni	  sín	  við	  meðferðarúrræðið.	  Eftir	  að	  þeir	  sóttu	  meðferð	  

hafði	  ofbeldisatvikum	  fækkað	  og	  flestir	  sögðu	  frá	  því	  að	  samband	  þeirra	  væri	  mun	  betra	  eftir	  

að	  þeir	  hófu	  meðferð.	  Makar	  þátttakenda	  lýstu	  flestir	  yfir	  bættri	  andlegri	  líðan	  og	  að	  dregið	  

hefði	  úr	  ofbeldi	  eftir	  að	  þeir	  kynntust	  meðferðarúrræðinu	  (Félagsvísindastofnun	  Háskóla	  

Íslands	  og	  Rannsóknastofnun	  í	  barna-‐	  og	  fjölskylduvernd,	  2014).	  	  

4.4 Staðan	  á	  Íslandi	  
Fangelsismálastofnun	  sér	  um	  að	  ákveða	  hvar	  afplánun	  á	  sér	  stað	  fyrir	  fanga	  og	  fer	  það	  eftir	  

brotaferli	  einstaklings,	  þyngd	  á	  refsingu,	  aldri	   fanga	  og	  kynferði.	  Kynferðisbrotamönnum	  er	  

ekki	  heimilt	  að	  afplána	  í	  fangelsum	  þar	  sem	  að	  kvenfangar	  eru	  vistaðir	  (Fangelsismálastofnun	  

ríkisins,	  e.d.-‐c).	  	  

Fangar	  geta	  hlotið	  reynslulausn	  þegar	  þeir	  hafa	  lokið	  2/3	  af	  refsitíma	  sínum	  innan	  

fangelsis.	  Ef	  að	  mjög	  sérstakar	  persónulegar	  aðstæður	  liggja	  fyrir	  eða	  fangi	  er	  mjög	  ungur	  

þegar	  hann	  brýtur	  af	  sér	  þá	  má	  veita	  honum	  reynslulausn	  þegar	  að	  refsitími	  hans	  er	  

hálfnaður.	  Ef	  að	  reynslulausn	  gengur	  í	  gegn	  hjá	  föngum	  þurfa	  þeir	  að	  uppfylla	  skilyrði	  sem	  

þeim	  er	  gefið	  af	  fangelsismálastofnun.	  Þau	  skilyrði	  fela	  í	  sér	  að	  þeir	  mega	  ekki	  gerast	  sekir	  

um	  verknað	  sem	  talist	  getur	  refsiverður	  á	  reynslutíma	  (fangelsismálastofnun,	  e.d.-‐d).	  	  

Í	  ákveðnum	  tilvikum	  eru	  einstaklingar	  settir	  á	  ákveðin	  sérskilyrði	  meðan	  á	  reynslulausn	  

stendur.	  Dæmi	  um	  sérskilyrði	  eru	  að	  einstaklingar	  megi	  ekki	  neyta	  neinna	  vímuefna,	  sinna	  

ákveðinni	  meðferð,	  þurfi	  að	  afla	  sér	  menntunar,	  sækja	  vinnu	  og	  annað	  sem	  að	  honum	  er	  

bent	  á	  að	  taka	  þátt	  í.	  Ef	  að	  einstaklingur	  fer	  ekki	  eftir	  almennum	  skilyrðum	  reynslulausnar	  

eða	  þeim	  sérskilyrðum	  sem	  honum	  voru	  sett	  í	  kjölfar	  reynslulausnar	  er	  ákvörðun	  tekin	  um	  

það	  hvort	  að	  reynslulausn	  hans	  verði	  lengd	  eða	  hvort	  að	  hann	  taki	  út	  eftirstöðvar	  refsingar	  

sínar	  sem	  afplánun	  í	  fangelsi	  (Fangelsismálastofnun,	  e.d.-‐d).	  	  

Sálfræðingar	  sjá	  aðallega	  um	  meðferð	  fyrir	  dæmda	  kynferðisbrotamenn	  hjá	  

Fangelsismálastofnun	  ríkisins.	  Eins	  og	  staðan	  var	  október	  2015,	  vann	  einn	  sálfræðingur	  í	  öllu	  

fangelsiskerfinu	  en	  stefnt	  var	  að	  því	  að	  ráða	  annan	  sálfræðing	  svo	  að	  stöðurnar	  yrðu	  tvær	  

(Eva	  Rós	  Ólafsdóttir	  munnleg	  heimild,	  12.	  október	  2015).	  	  

Tveir	  félagsráðgjafar	  starfa	  hjá	  Fangelsismálastofnun	  ríkisins	  og	  koma	  þeir	  að	  málum	  

dæmdra	  kynferðisbrotamanna	  eins	  og	  annarra	  einstaklinga	  í	  afplánun.	  Engin	  sértæk	  úrræði	  

eru	  fyrir	  dæmda	  kynferðisbrotamenn	  hjá	  félagsráðgjöfum	  nema	  þeir	  óski	  sjálfir	  eftir	  því	  að	  fá	  
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viðtöl	  hjá	  félagsráðgjöfum.	  Félagsráðgjafar	  vinna	  bæði	  með	  föngum	  í	  afplánun	  og	  þeim	  sem	  

eru	  á	  reynslulausn.	  Að	  sögn	  félagsráðgjafa	  hjá	  Fangelsismálastofnun	  er	  sérhæfð	  aðstoð	  fyrir	  

þennan	  brotaflokk	  ekki	  möguleg	  meðan	  svo	  fáir	  starfa	  innan	  sviðsins.	  Stefnt	  er	  á	  að	  fjölga	  

föngum	  á	  næstunni	  með	  tilkomu	  fangelsisins	  við	  Hólmsheiði	  svo	  það	  lítur	  allt	  út	  fyrir	  það	  að	  

ekki	  verði	  hægt	  að	  auka	  þjónustu	  við	  fanga	  í	  þessum	  brotaflokk	  á	  næstunni	  (Eva	  Rós	  

Ólafsdóttir	  munnleg	  heimild,	  12.	  október	  2015).	  	  

Í	  skýrslu	  um	  skipulag	  og	  úrræði	  í	  fangeslsmálum	  árið	  2010	  kom	  fram	  að	  þörf	  væri	  á	  að	  

ráða	  inn	  tvo	  félagsráðgjafa	  og	  einn	  sálfræðing.	  Með	  því	  að	  fjölga	  stöðugildum	  væri	  hægt	  að	  

veita	  betri	  meðferðarþjónustu	  til	  kynferðisbrotamanna	  og	  koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  þeir	  brjóti	  af	  

sér	  aftur	  að	  afplánun	  lokinni.	  Einnig	  hefði	  aukning	  stöðugilda	  þann	  tilgang	  að	  hafa	  eftirlit	  

með	  kynferðisbrotamönnum	  á	  reynslutíma	  (Ríkisendurskoðun,	  2013).	  	  

Á	  Íslandi	  er	  kynferðisbrotamönnum	  í	  afplánun	  boðið	  upp	  á	  samtalsmeðferðir	  og	  annars	  

konar	  ráðgjöf.	  Sálfræðingar	  sjá	  um	  að	  veita	  meðferð	  og	  byggja	  starf	  sitt	  að	  mestu	  á	  hugrænni	  

atferlismeðferð.	  Einnig	  er	  boðið	  upp	  á	  reiðistjórnunarnámskeið	  en	  þar	  koma	  félagsráðgjafar	  

einnig	  að	  meðferðinni	  (fangelsismálastofnun,	  e.d.-‐b).	  	  

Þegar	  að	  fangar	  óska	  eftir	  ráðgöf	  og/eða	  meðferðum	  vegna	  afbrotahegðunar	  sinnar	  er	  

reynt	  eftir	  besta	  megni	  að	  koma	  til	  móts	  við	  þá.	  Fangar	  þurfa	  í	  flestum	  tilfellum	  að	  hafa	  

frumkvæði	  að	  því	  að	  leita	  sér	  aðstoðar	  þó	  svo	  að	  ábendingar	  um	  þörf	  á	  aðstoð	  fyrir	  fanga,	  frá	  

aðstandendum,	  starfsfólki	  og	  fagaðilum,	  séu	  teknar	  til	  greina.	  Í	  sumum	  tilfellum	  geta	  fyrrum	  

fangar	  sem	  lokið	  hafa	  afplánun	  haldið	  áfram	  í	  meðferð	  ef	  það	  er	  talið	  gagnlegt	  

(Fangelsismálastofnun	  ríkisins,	  e.d.-‐b).	  	  

4.5 Staðan	  á	  Bretlandi	  
Þar	  sem	  að	   lítið	  hefur	  verið	  skráð	  um	  málefnið	  á	   Íslandi	  þá	  mun	  ég	   líta	  til	  þeirra	  þjóða	  þar	  

sem	   fyrirliggjandi	   upplýsingar	   eru	   til	   staðar.	   Fangelsismálastofnun	   Íslands	   hefur	   litið	   til	  

Bretlands	   í	   þeim	  meðferðum	   sem	   að	   notaðar	   eru	   hér	   á	   landi	   og	   þess	   vegna	  mun	   ég	   fara	  

ítarlegra	  í	  úrræði	  og	  meðferðir	  sem	  að	  standa	  breskum	  föngum	  til	  boða	  (CPT,	  2015b).	  

Um	  miðja	  20.	  öld	  hófst	  innleiðing	  sálfræðimeðferða	  í	  fangelsum	  á	  Englandi.	  Sérstakar	  

deildir	  voru	  stofnaðar	  innan	  veggja	  fangelsis	  með	  það	  að	  markmiði	  að	  veita	  föngum	  

viðeigandi	  sálfræðimeðferð	  sem	  tengdust	  þeim	  glæpum	  sem	  þeir	  sátu	  inni	  fyrir.	  Nýta	  átti	  

síðan	  niðurstöður	  úr	  meðferðum	  fanga	  til	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  brot,	  og	  þá	  sérstaklega	  
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kynferðisbrot,	  í	  framtíðinni.	  Nokkrir	  réttarlæknar	  trúðu	  því	  þá	  að	  sumir	  dæmdir	  

kynferðisbrotamenn	  ættu	  kost	  á	  því	  að	  fá	  lækningu	  við	  hvötum	  sínum	  sem	  höfðu	  leitt	  þá	  til	  

brotsins	  (Janet,	  2014).	  	  

Samfélagsleg	  gildi	  á	  þessum	  tíma	  voru	  ólík	  þeim	  sem	  að	  við	  lifum	  samkvæmt	  í	  

nútímanum.	  Talið	  var	  að	  karlmenn	  ættu	  eðlislega	  erfitt	  með	  að	  halda	  aftur	  af	  kynferðislegum	  

hvötum	  sínum	  og	  að	  hægt	  væri	  að	  rekja	  brotin	  til	  þess	  eins.	  Kvenkyns	  kynferðisbrotamenn	  

komust	  frekar	  upp	  með	  glæpi	  sína	  þar	  sem	  að	  talið	  var	  að	  þær	  væru	  slakari	  í	  kynferðislegum	  

skilningi	  en	  sú	  staðhæfing	  hefur	  gagnrýnd	  innan	  feminískra	  fræða	  (Vandermassen,	  2010;	  

Janet,	  2014).	  Einnig	  var	  það	  ekki	  litið	  jafnalvarlegum	  augum	  þegar	  kynferðislegt	  ofbeldi	  átti	  

sér	  stað	  þar	  sem	  einstaklingar	  voru	  gagnkynhneigðir	  þar	  sem	  að	  karlinn	  var	  einfaldlega	  æðri	  

kvenmanninum	  (Janet,	  2014).	  

Þegar	  líða	  fór	  á	  seinni	  hluta	  20.	  aldar	  fór	  kynferðisbrotamönnum	  að	  fjölga	  í	  fangelsum.	  

Viðhorf	  samfélagsins	  gagnvart	  kynferðisbrotamönnum	  var	  mjög	  neikvætt	  og	  leiddi	  það	  til	  

óeirða	  innan	  fangelsis	  í	  Manchester	  á	  Englandi	  þar	  sem	  að	  fangar	  réðust	  á	  samfanga	  sína	  

sem	  afplánuðu	  fyrir	  kynferðisbrot.	  Kynferðisbrotamenn	  urðu	  þess	  vegna	  fórnarlömb	  í	  

fangelsum	  og	  fóru	  á	  líta	  á	  sig	  sem	  slík.	  Það	  gerði	  þeim	  erfiðara	  fyrir	  að	  einbeita	  sér	  að	  betrun	  

í	  kjölfar	  þeirra	  glæpa	  sem	  þeir	  höfðu	  framið.	  Ákveðið	  var	  af	  innanríkisráðherra	  að	  mikilvægt	  

væri	  að	  bjóða	  upp	  á	  meðferðir	  fyrir	  dæmda	  kynferðisbrotamenn	  til	  að	  þeir	  gætu	  unnið	  í	  

sínum	  málum	  auk	  þess	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  ítrekunartíðni	  (Beech,	  Fisher	  og	  Beckett,	  1998).	  

Einnig	  var	  stefnt	  að	  því	  að	  færri	  fangelsi	  hýstu	  kynferðisbrotamenn	  til	  að	  sporna	  gegn	  frekari	  

óeirðum	  milli	  fanga.	  Þess	  vegna	  var	  ákveðið	  að	  dæmdir	  kynferðisbrotamenn	  myndu	  afplána	  

dóma	  sína	  innan	  sömu	  fangelsa.	  Með	  öruggara	  umhverfi	  fyrir	  kynferðisbrotamenn	  var	  hægt	  

að	  einblína	  meira	  á	  fleiri	  stuðningsúrræði	  og	  meðferðir	  sniðnar	  að	  þessum	  brotaflokki	  

(Friendship,	  Mann	  og	  Beech,	  2003).	  

Á	  áttunda	  áratug	  20.	  aldar	  var	  byrjað	  að	  auka	  áherslu	  á	  fræðslu	  um	  almennt	  

kynheilbrigði	  og	  mismunandi	  hegðun	  kynjanna.	  Meðferðir	  fóru	  einnig	  að	  miða	  meira	  að	  því	  

að	  auka	  samúðarskilning	  í	  garð	  þolenda.	  Á	  þessum	  tíma	  varð	  til	  vísir	  að	  hugrænni	  

atferlismeðferð	  í	  vinnu	  með	  kynferðisbrotamönnum.	  Markvirkni	  meðferðarinnar	  skilaði	  ekki	  

tilætluðum	  árangri	  svo	  að	  farið	  var	  í	  það	  að	  betrumbæta	  hana.	  Talið	  var	  mikilvægt	  að	  bæta	  

inn	  áhættumati	  fyrir	  einstaklinga	  til	  að	  hægt	  væri	  að	  vinna	  meira	  með	  hegðunar-‐,	  og	  

sálrænan	  vanda	  fanga	  (Abel,	  1978).	  	  
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Árið	  1991	  var	  farið	  af	  stað	  með	  meðferð	  fyrir	  kynferðisbrotamenn	  innan	  fangelsa	  sem	  

kölluð	  var	  SOTP	  (The	  Sex	  offender	  treatment	  programme).	  Markmiðið	  með	  meðferðinni	  var	  

að	  leggja	  mat	  á	  áhættu,	  ná	  stjórn	  á	  áhættuhegðun	  og	  draga	  úr	  áhættu	  (Beech,	  Fisher	  og	  

Beckett,	  1998).	  Áhersla	  var	  lögð	  á	  að	  hefja	  einstaklings-‐	  og	  hópameðferðir	  sem	  að	  tóku	  mið	  

af	  hegðunarvandamálum	  og	  sálrænum	  vandamálum	  kynferðisbrotamanna.	  Meðferð	  er	  veitt	  

til	  þeirra	  sem	  að	  vilja	  þiggja	  aðstoð	  nema	  ef	  að	  um	  er	  að	  ræða	  algjöra	  afneitun	  á	  glæpnum	  

eða	  mikinn	  geðrænan	  vanda.	  Á	  þessum	  tíma	  var	  byrjað	  að	  veita	  markvissar	  meðferðir	  sem	  

tóku	  mið	  af	  þörfum	  hvers	  og	  eins	  fanga	  (National	  offender	  Management	  service,	  2010;	  

Beech	  og	  Fisher,	  2004).	  

Ýmsar	  meðferðir	  standa	  nú	  breskum	  kynferðisbrotamönnum	  til	  boða	  sem	  afplána	  í	  

fangelsum.	  En	  forsenda	  meðferðar	  er	  sú	  að	  fangar	  þurfa	  að	  taka	  ákvörðun	  um	  það	  sjálfir	  að	  

vilja	  þiggja	  aðstoð.	  Viðeigandi	  meðferð	  er	  fundin	  út	  af	  meðferðaraðila	  í	  samráði	  við	  hvern	  og	  

einn	  fanga.	  Ákvörðun	  um	  hvers	  konar	  meðferð	  er	  valin	  fer	  eftir	  því	  hversu	  mikil	  mikla	  

áhættuhegðun	  fangi	  sýnir	  fram	  á	  og	  hve	  mikil	  þörf	  er	  talin	  á	  henni.	  Meðferðaraðili	  og	  fangi	  

sjá	  um	  þarfa-‐	  og	  áhættumatið	  í	  sameiningu.	  Hér	  að	  neðan	  verður	  farið	  yfir	  mismunandi	  

meðferðarnálganir	  innan	  SOTP	  (National	  offender	  management	  service,	  2010).	  

Áhættuhegðun	  fanga,	  ásamt	  þörf	  fyrir	  meðferð,	  er	  metin	  frá	  lágmarki	  til	  hámarks.	  Þeir	  

sem	  ekki	  eru	  taldir	  sýna	  af	  sér	  mikla	  áhættu	  og	  litla	  þörf	  fyrir	  meðferð	  geta	  sótt	  um	  

meðferðarúrræði	  sem	  að	  kallast	  Rolling	  SOTP	  (Sex	  offenders	  Treatment	  Programme).	  Sú	  

meðferð	  hefur	  það	  að	  markmiði	  að	  styrkja	  félagshæfni	  og	  stuðla	  að	  bættari	  tengslamyndun.	  

Meðferðin	  er	  í	  formi	  hópastarfs	  og	  fangar	  sækja	  sér	  aðstoð	  eftir	  hentugleika.	  Fangar	  koma	  

inn	  á	  mismunandi	  tímum	  inn	  í	  meðferðina	  sem	  gerir	  það	  að	  verkum	  að	  sumir	  geta	  verið	  að	  

hefja	  meðferð	  meðan	  aðrir	  eru	  að	  ljúka	  henni.	  Meðferðin	  er	  því	  miðuð	  að	  því	  að	  fangar	  vinni	  

með	  sín	  mál	  einstaklingsbundið	  í	  hópum.	  Meðferðin	  er	  sniðin	  að	  fullorðnum	  karlmönnum	  og	  

er	  byggð	  á	  hugrænni	  atferlismeðferð.	  (National	  offender	  management	  service,	  2010;	  

Dómsmálaráðuneyti	  Bretlands,	  2014).	  	  

Kynferðisbrotamenn	  sem	  að	  eru	  með	  greindarvísitöluna	  80	  eða	  hærri	  og	  sýna	  fram	  á	  

miðlungs	  til	  mjög	  mikla	  áhættuhegðun	  geta	  notið	  góðs	  af	  Core	  SOTP.	  Meðferðin	  er	  byggð	  á	  

hugrænni	  atferlismeðferð	  og	  er	  ætluð	  karlmönnum	  sem	  náð	  hafa	  18	  ára	  aldri.	  Meðferðin	  er	  í	  

formi	  hópastarfs	  og	  tekur	  um	  hálft	  ár	  en	  þátttakendur	  mæta	  þrisvar	  til	  fimm	  sinnum	  í	  viku.	  

Allir	  þátttakendur	  byrja	  og	  enda	  á	  sama	  tíma.	  Áhersla	  er	  lögð	  á	  að	  gerendur	  taki	  ábyrgð	  á	  
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gjörðum	  sínum	  og	  verði	  meðvitaðir	  um	  þann	  skaða	  sem	  þolendur	  hljóti	  af	  kynferðisbrotum.	  

Meðferðin	  miðar	  að	  því	  að	  aðstoða	  kynferðisbrotamenn	  að	  skilja	  hvers	  vegna	  þeir	  frömdu	  

kynferðisbrot.	  Meginmarkmiðið	  með	  þessari	  meðferð	  er	  að	  aðstoða	  kynferðisbrotamanninn	  

til	  að	  setja	  sér	  markmið	  í	  lífinu	  og	  breyta	  hugsun	  sinni	  sem	  leiðir	  til	  betra	  lífs	  (National	  

offender	  management	  service,	  2010;	  The	  Lucy	  Faithful	  foundation,	  2013).	  	  

Annað	  meðferðarform	  er	  SOTP	  BLB	  (Sex	  offender	  treatment	  programme	  Better	  Lives	  

Booster)	  meðferðin	  sem	  er	  byggð	  á	  hugrænni	  atferlismeðferð	  og	  hentar	  einstaklingum	  sem	  

náð	  hafa	  18	  ára	  aldri.	  Þeir	  sem	  hvattir	  eru	  til	  að	  nýta	  sér	  þessa	  meðferð	  sækja	  sér	  önnur	  

meðferðarúrræði	  að	  auki.	  Kynferðisbrotamenn	  sem	  sýna	  fram	  á	  miðlungs	  til	  mjög	  mikla	  

áhættuhegðun	  sækja	  þessa	  meðferð.	  BLB	  er	  fyrir	  þá	  fanga	  sem	  að	  lokið	  hafa	  annarskonar	  

meðferð	  vegna	  kynferðisbrota	  og	  eru	  tímarnir	  í	  formi	  hópastarfs.	  Hver	  hópur	  fyrir	  sig	  er	  

valinn	  af	  meðferðaraðila	  og	  hópurinn	  hefur	  og	  lýkur	  meðferð	  á	  sama	  tíma	  

(Dómsmálaráðuneyti	  Bretlands,	  2015;	  National	  offender	  management	  service,	  2010).	  	  

SOTP	  Extended	  er	  fyrir	  þá	  kynferðisbrotamenn	  sem	  að	  sýna	  fram	  á	  mikla	  til	  mjög	  mikla	  

áhættuhægðun	  og	  miklar	  líkur	  á	  því	  að	  brjóti	  aftur	  af	  sér	  kynferðislega.	  Til	  að	  taka	  þátt	  í	  

þessari	  meðferð	  þurfa	  fangar	  að	  hafa	  lokið	  Core	  SOTP	  (National	  offender	  managment	  

service,	  2013).	  SOTP	  extended	  fer	  fram	  í	  hópastarfi	  tvisvar	  til	  fjórum	  sinnum	  í	  viku	  og	  er	  

byggð	  á	  hugrænni	  atferlismeðferð.	  Í	  meðferðinni	  eru	  einstaklingar	  aðstoðaðir	  við	  að	  breyta	  

óæskilegum	  hugsunum	  og	  viðhorfum.	  Miðað	  er	  að	  því	  að	  meðlimir	  nái	  betri	  tökum	  á	  

tilfinningum	  sínum	  og	  geti	  lagt	  mat	  á	  það	  hvaða	  sambönd	  hafi	  slæm	  áhrif	  á	  mann.	  Farið	  er	  í	  

að	  greina	  hvað	  leiði	  til	  þeirra	  hugsana	  sem	  leiði	  til	  óæskilegra	  kynferðislega	  athafna.	  Að	  

lokum	  eru	  meðlimir	  hvattir	  til	  þess	  að	  leita	  nýrra	  leiða	  til	  að	  fást	  við	  lífsins	  vandamál	  og	  

greina	  þær	  aðstæður	  og	  tilfinningar	  sem	  að	  leiða	  til	  áhættuhegðunar	  (Dómsmálaráðuneyti	  

Bretlands,	  2014).	  	  

HSFP	  (Healthy	  Sexual	  functioning	  programme)	  er	  meðferð	  fyrir	  alla	  þá	  fanga	  sem	  að	  sitja	  

inni	  fyrir	  kynferðisbrot	  og	  þarf	  því	  ekki	  ákveðið	  áhættumat	  að	  liggja	  fyrir	  til	  að	  fangar	  geti	  

tekið	  þátt.	  Allir	  fangar	  geta	  tekið	  þátt	  í	  þessari	  meðferð	  þrátt	  fyrir	  fötlun	  eða	  mjög	  skertan	  

vitsmunaþroska.	  Meðferðin	  snýst	  um	  það	  að	  veita	  fræðslu	  um	  kynheilbrigði	  og	  aðstoða	  

fanga	  við	  það	  að	  þróa	  sitt	  eigið	  kynheilbrigði.	  HSFP	  er	  veitt	  sem	  hliðarmeðferð	  fyrir	  aðrar	  

víðtækari	  meðferðir	  (Dómsmálaráðuneyti	  Bretlands,	  2014).	  	  
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Fangar	  sem	  að	  hafa	  greindarvísitölu	  frá	  60	  til	  80	  og/eða	  skertan	  vitsmunaþroska	  geta	  

tekið	  þátt	  í	  meðferð	  sem	  er	  kölluð	  NMC	  (The	  new	  me	  coping).	  Meðferðin	  er	  sniðin	  að	  þeim	  

sem	  ekki	  eru	  taldir	  líklegir	  til	  að	  brjóta	  af	  sér	  aftur.	  NMC	  hjálpar	  kynferðisbrotamönnum	  að	  

átta	  sig	  á	  því	  af	  hverju	  og	  hvernig	  þeir	  frömdu	  kynferðisbrot.	  Unnið	  er	  með	  hugræna	  

atferlismeðferð	  í	  hópastarfi	  og	  hefur	  það	  að	  markmiði	  að	  einstaklingar	  öðlist	  betra	  líf	  ásamt	  

því	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  ítrekunarbrot	  (National	  offender	  management	  service,	  2013).	  

BNM	  (Becoming	  new	  me)	  er	  einnig	  fyrir	  þá	  sem	  hafa	  skertan	  vitsmunaþroska	  en	  einblína	  

á	  þann	  hóp	  sem	  að	  sýna	  fram	  á	  miðlungsáhættuhegðun	  eða	  meira.	  Meðferðin	  er	  að	  mörgu	  

leyti	  byggð	  upp	  á	  svipaðan	  hátt	  og	  NMC	  en	  meðferðartíminn	  er	  rúmlega	  þrisvar	  sinnum	  

lengri	  en	  í	  þeirri	  og	  er	  því	  mun	  viðameiri	  (National	  offender	  management	  service,	  2013).	  	  

Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  jákvæðar	  afleiðingar	  SOTP.	  Kynferðisbrotamenn	  sem	  að	  

hafa	  tekið	  þátt	  í	  meðferðum	  innan	  fangelsa	  sýna	  fram	  á	  minni	  afneitun,	  bættari	  félagsfærni	  

ásamt	  því	  að	  viðhorf	  til	  glæpa	  varð	  neikvæðara	  (Beech,	  Fisher	  og	  Beckett,	  1998).	  Rannsóknir	  

hafa	  bent	  til	  þess	  að	  SOTP	  hafi	  ekki	  einungis	  jákvæð	  áhrif	  á	  kynferðisbrotamenn	  heldur	  

samfélagið	  í	  heild	  sinni	  þar	  sem	  að	  unnið	  er	  að	  því	  að	  bæta	  líf	  kynferðisbrotamanna	  og	  

minnka	  líkurnar	  á	  því	  að	  þeir	  brjóti	  af	  sér	  í	  samfélaginu.	  Rannsóknir	  hafa	  einnig	  verið	  gerðar	  á	  

endurkomutíðni	  kynferðisbrotamanna	  sem	  hlotið	  hafa	  SOTP	  meðferð	  og	  þeirra	  sem	  hafa	  

ekki	  hlotið	  meðferðina.	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  sýna	  fram	  á	  að	  þeir	  sem	  að	  hlotið	  hafa	  

SOTP	  meðferð	  eru	  ólíklegri	  að	  brjóta	  af	  sér	  aftur	  heldur	  en	  þeir	  sem	  að	  hafa	  ekki	  hlotið	  

meðferð.	  Nýrri	  rannsóknir	  sýna	  einnig	  fram	  á	  að	  meðferðarúrræðin	  draga	  mest	  úr	  

síbrotatíðni	  þeirra	  sem	  eru	  taldir	  vera	  með	  miðlungs	  til	  mikla	  áhættuhegðun	  (Friendship,	  

mann	  og	  Bech,	  2003).	  

Breskir	  afbrotamenn	  sem	  hlotið	  hafa	  dóm	  sem	  er	  lengri	  en	  12	  mánuðir	  geta	  sótt	  um	  

reynslulausn.	  Föngum	  sem	  hlotið	  hafa	  reynslulausn	  býðst	  að	  klára	  afplánun	  sína	  utan	  

fangelsisveggja.	  Fylgja	  þarf	  ákveðnum	  reglum	  ef	  að	  reynslulausn	  er	  samþykkt	  en	  brot	  á	  þeim	  

reglum	  getur	  haft	  þær	  afleiðingar	  að	  einstaklingur	  verður	  sendur	  aftur	  í	  fangelsi	  til	  að	  klára	  

afplánun	  sína	  (Citizen	  advice,	  e.d.).	  	  

Samkvæmt	  reglum	  sem	  innleiddar	  voru	  árið	  1997	  ber	  öllum	  kynferðisbrotamönnum	  

skylda	  að	  fara	  með	  gögn	  um	  sjálfa	  sig	  til	  lögreglu	  að	  fangelsisafplánun	  lokinni.	  Það	  sama	  á	  við	  

um	  reynslulausn.	  Í	  þessum	  gögnum	  þarf	  nafn,	  gælunafn,	  kennitala	  og	  fæðingarstaður	  

einstaklings	  að	  koma	  fram.	  Þar	  að	  auki	  þurfa	  menn	  að	  gefa	  upp	  heimilisfang	  og	  heimilishagi	  
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en	  taka	  þarf	  til	  að	  mynda	  sérstaklega	  fram	  ef	  að	  börn	  búa	  eða	  dvelja	  á	  heimilinu.	  Gögnin	  

þurfa	  einnig	  að	  innihalda	  vegabréfs-‐	  og	  bankaupplýsingar.	  Að	  lokum	  þarf	  að	  gefa	  upp	  hver	  

dagsetning	  dómsúrskurðar	  var	  og	  hver	  meðferð	  málsins	  var.	  Upplýsa	  þarf	  svo	  lögreglu	  um	  

það	  ef	  einhverjar	  þessar	  upplýsingar	  breytast.	  Einstaklingar	  á	  reynslulausn	  mega	  ekki	  dvelja	  

utan	  heimilis	  án	  þess	  að	  fá	  fyrir	  því	  leyfi	  hjá	  yfirvöldum.	  Með	  því	  er	  reynt	  að	  hafa	  betra	  eftirlit	  

með	  kynferðisbrotamönnum.	  Lengd	  þess	  tíma	  sem	  að	  lögreglan	  geymir	  upplýsingar	  

kynferðisbrotamanns	  ákvarðast	  af	  lengd	  refsingar	  (Prison	  reform	  trust,	  2015).	  

Til	  að	  uppfylla	  skilyrði	  reynslulausnar	  þurfa	  kynferðisbrotamenn	  að	  þiggja	  meðferðir	  sem	  

sniðnar	  eru	  að	  hverjum	  og	  einum	  einstaklingi.	  Ýmsar	  meðferðir	  eru	  nýttar	  til	  að	  tryggja	  

öryggi	  samfélagsins	  gagnvart	  dæmdum	  kynferðisbrotamönnum	  og	  ein	  þeirra	  er	  

lífeðlisfræðilegt	  próf.	  Prófið	  kannar	  hvort	  að	  breyting	  á	  öndun,	  hjartslætti	  eða	  svitamyndun	  

eigi	  sér	  stað	  þegar	  spurningum	  um	  áhættukennda	  kynferðislega	  hegðun	  er	  varpað	  fram.	  Þeir	  

einstaklingar	  sem	  eiga	  við	  mikla	  námsörðugleika	  að	  stríða,	  alvarleg	  geðræn	  vandkvæði	  eða	  

þunglyndi	  eru	  ekki	  taldir	  hentugir	  fyrir	  prófið	  (Prison	  reform	  trust,	  2015).	  

Kynferðisbrotamenn	  á	  reynslulausn	  geta	  þurft	  að	  sækja	  hópfundi	  sem	  eru	  sérsniðnir	  fyrir	  

kynferðisbrotamenn.	  Þessir	  hópfundir	  geta	  átt	  sér	  stað	  innan	  fangelsis	  og	  hafa	  það	  að	  

markmiði	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  afbrotahegðun.	  (Prison	  reform	  trust,	  2015).	  

Meðferðir	  handa	  þeim	  sem	  eru	  á	  reynslulausn	  miða	  að	  því	  að	  einstaklingar	  séu	  tilbúnir	  

að	  þiggja	  hjálp	  og	  viðurkenna	  brot	  sín.	  Til	  að	  koma	  til	  móts	  við	  þá	  einstaklinga	  sem	  að	  halda	  

enn	  fram	  sakleysi	  sínu	  er	  unnið	  að	  því	  að	  þróa	  meðferðir	  sem	  henta	  þeim	  (Prison	  reform	  

trust,	  2015).	  
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5 Umræður	  og	  lokaorð
Tilgangur	  ritgerðarinnar	  var	  að	  kanna	  sameiginlega	  þætti	  sem	  einkenna	  kynferðisbrotamenn	  

og	  stöðu	  dæmdra	  kynferðisbrotamanna	  á	  Íslandi.	  Tvær	  rannsóknarspurningar	  voru	  hafðar	  að	  

leiðarljósi	   til	   að	   fá	   heildrænar	   niðurstöður:	   Hvaða	   sameiginlegir	   þættir	   einkenna	  

kynferðisbrotamenn	  og	  hvaða	  meðferð	  og	  úrræði	  standa	  dæmdum	  kynferðisbrotamönnum	  

til	  boða	  á	  meðan	  afplánun	  stendur	  ?	  

Kynferðisbrotamenn	  eiga	  það	  oft	  sameiginlegt	  að	  hafa	  upplifað	  slæmar	  

uppeldisaðstæður.	  Tengsl	  þeirra	  við	  umönnunaraðila	  er	  af	  skornum	  skammti	  eða	  einkennast	  

af	  óöryggi.	  Sjálfsmynd	  þeirra	  er	  gjarnan	  léleg	  sem	  er	  afleiðing	  slæmra	  tengsla	  við	  

umönnunaraðila	  sína	  og	  afskiptaleysi	  í	  æsku.	  Kynferðisbrotamenn	  eiga	  erfitt	  með	  

tengslamyndun	  á	  fullorðinsárum	  sínum	  og	  má	  það	  rekja	  til	  uppeldisaðstæðna.	  	  

Tengslamyndun	  getur	  valdið	  kvíða	  hjá	  þeim	  einstaklingum	  sem	  alist	  hafa	  upp	  við	  ofbeldi	  

og	  vanrækslu	  af	  hálfu	  foreldra	  eða	  ættingja.	  Varnarhættir	  þeirra	  sem	  upplifað	  hafa	  þessar	  

aðstæður	  eru	  að	  forðast	  náin	  sambönd	  eða	  eiga	  í	  miklum	  erfiðleikum	  með	  þau.	  	  

Tengslamyndunarkenningin	  á	  vel	  við	  þá	  einstaklinga	  sem	  beita	  kynferðisofbeldi	  þar	  sem	  

þá	  skortir	  samúð	  og	  eru	  mjög	  hvatvísir.	  Þeir	  eiga	  erfitt	  með	  að	  stjórna	  tilfinningum	  sínum	  og	  

vera	  þátttakendur	  í	  eðlilegum	  félagslegum	  samskiptum.	  Út	  frá	  þessu	  má	  dæma	  að	  æska	  

einstaklinga	  hefur	  mikil	  áhrif	  á	  útkomu	  þeirra	  og	  afbrotahegðun	  má	  oftar	  en	  ekki	  rekja	  til	  

djúpstæðari	  vanda	  frá	  fyrri	  reynslu.	  	  

Karlkyns	  gerendur	  í	  kynferðisbrotamálum	  eru	  hlutfallslega	  fleiri	  en	  kvenkyns	  gerendur.	  

Gerendur	  eru	  taldir	  sýna	  af	  sér	  andfélagslega	  hegðun	  og	  eiga	  í	  erfiðleikum	  með	  að	  tjá	  

tilfinningar	  sínar.	  Reiði	  og	  hvatvísi	  er	  oft	  talin	  vega	  þyngra	  í	  að	  vera	  hvati	  brotsins	  heldur	  en	  

kynferðislegar	  langanir	  þegar	  litið	  er	  til	  kynferðisbrota	  þar	  sem	  þolandinn	  er	  fullorðinn.	  

Kynferðisbrotamenn	  eiga	  það	  til	  að	  bæla	  niður	  tilfinningar	  sínar	  og	  leita	  sér	  ekki	  hjálpar	  til	  að	  

bæta	  líðan	  sína.	  	  

Kvenkyns	  gerendur	  brjóta	  frekar	  gegn	  einhverjum	  sem	  er	  þeim	  nákominn	  og	  greiður	  

aðgangur	  er	  að.	  Konur	  eru	  líklegri	  til	  að	  brjóta	  gegn	  einhverjum	  kynferðislega	  í	  samráði	  við	  

einhvern	  annan	  og	  eru	  þá	  oft	  fórnarlömb	  ofbeldis	  sjálfar	  í	  því	  sambandi.	  Þær	  konur	  sem	  

brjóta	  gegn	  einhverjum	  kynferðislega	  eru	  oft	  með	  mjög	  lítið	  sjálfstraust	  og	  félagslega	  

einangraðar.	  Margar	  þeirra	  hafa	  upplifað	  óreiðukennda	  æsku	  ásamt	  því	  að	  vera	  fórnarlömb	  



32	  

líkamlegs,	  andlegs	  eða	  kynferðisofbeldis.	  Fagaðilar	  sem	  starfa	  með	  kynferðisbrotamönnum	  

þurfa	  að	  huga	  að	  því	  að	  sumar	  nálganir	  henta	  konum	  betur	  en	  körlum.	  

Nokkrir	  þættir	  hafa	  áhrif	  á	  það	  að	  menn	  fremja	  kynferðisbrot	  án	  þess	  að	  vera	  

aðalástæðan	  fyrir	  því.	  Flestir	  þættir	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  hægt	  er	  að	  rekja	  þá	  til	  erfiðra	  

uppeldisskilyrða	  og	  slæmrar	  tengslamyndunar	  í	  æsku.	  Þar	  er	  hægt	  að	  nefna	  vímuefnanotkun	  

og	  erfiðleika	  með	  tengslamyndun	  í	  samböndum	  á	  fullorðinsárum.	  Félagsráðgjafar	  þurfa	  að	  

vera	  meðvitaðir	  um	  aðdraganda	  glæpsins	  til	  að	  geta	  greint	  hvað	  vinna	  þurfi	  með.	  	  

Fangar	  sem	  sitja	  inni	  fyrir	  kynferðisbrot	  eru	  oftar	  greindir	  með	  margþættari	  félags-‐	  og	  

sálrænan	  vanda	  en	  aðrir	  fangar.	  Hlutfall	  kynferðisbrotamanna	  með	  geðklofa,	  félagsfælni,	  

kvíða,	  áfallastreituröskun	  og	  þunglyndi	  er	  mun	  hærra	  en	  hjá	  öðrum	  föngum.	  Talið	  er	  að	  hægt	  

sé	  að	  rekja	  mörg	  þessi	  vandkvæði	  til	  slæmrar	  tengslamyndunar	  í	  æsku.	  Því	  er	  mikilvægt	  að	  

hlúa	  enn	  betur	  að	  þess	  mönnum	  til	  að	  stuðla	  að	  bættari	  líðan	  og	  minnka	  líkur	  á	  síbrotatíðni.	  	  

Þær	  meðferðir	  sem	  helst	  eru	  notaðar	  í	  vinnu	  með	  dæmdum	  kynferðisbrotamönnum	  er	  

hugræn	  atferlismeðferð	  og	  námskeið	  um	  reiðistjórnun.	  Sálfræðingar	  sjá	  aðallega	  um	  

meðferðir	  hér	  á	  landi	  en	  félagsráðgjafar	  koma	  að	  reiðistjórnunarnámskeiðum.	  Stöðugildin	  

eru	  fá	  hér	  á	  landi	  og	  því	  er	  þjónustan	  ekki	  jafn	  víðtæk	  og	  æskilegt	  væri.	  	  

Fangar	  hér	  á	  Íslandi	  fá	  mun	  minni	  þjónustu	  heldur	  en	  á	  Bretlandi	  ef	  litið	  er	  til	  tímafjölda.	  

Til	  að	  bæta	  þjónustuna	  þarf	  að	  fjölga	  stöðugildum	  til	  að	  anna	  eftirspurn	  fanga	  og	  þannig	  að	  

hægt	  sé	  að	  bjóða	  upp	  á	  margþættari	  þjónustu	  eins	  og	  stendur	  föngum	  til	  boða	  í	  Bretlandi.	  

Einnig	  er	  boðið	  upp	  á	  markvissa	  þjónustu	  og	  sértækar	  meðferðir	  fyrir	  breska	  

kynferðisbrotamenn	  sem	  eru	  með	  lága	  greindarvísitölu	  eða	  með	  skertan	  vitsmunaþroska.	  Því	  

hafa	  breskir	  fagaðilar	  fleiri	  möguleika	  varðandi	  meðferðir	  með	  mismunandi	  einstaklingum	  

sem	  framið	  hafa	  kynferðisbrot.	  	  

Í	  breskum	  fangelsum	  er	  lögð	  áhersla	  á	  samstarf	  milli	  fanga	  og	  fagaðila.	  Með	  auknu	  

notendasamráði	  milli	  fanga	  og	  fagaðila	  er	  hægt	  að	  komast	  að	  niðurstöðu	  um	  það	  hvers	  

konar	  meðferð	  henti	  hverjum	  og	  einum.	  Til	  að	  meta	  hvers	  konar	  þjónustu	  fangar	  þurfa	  er	  

nauðsynlegt	  að	  góð	  matstæki	  séu	  til	  staðar	  í	  formi	  staðla.	  Með	  þeim	  er	  hægt	  að	  komast	  að	  

því	  hversu	  hátt	  áhættustig	  einstaklings	  er	  og	  hve	  mikil	  þörf	  er	  fyrir	  aðstoð.	  

Ekkert	  skráningarkerfi	  er	  fyrir	  kynferðisbrotamenn	  að	  lokinni	  afplánun	  hér	  á	  landi	  en	  slíkt	  

er	  til	  staðar	  í	  Bretlandi.	  Skráningarkerfi	  getur	  haft	  það	  í	  för	  með	  sér	  að	  kynferðisbrotamenn	  

leiti	  sér	  áframhaldandi	  aðstoðar	  að	  lokinni	  afplánun	  þar	  sem	  að	  eftirfylgnin	  er	  meiri	  og	  
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yfirsýn	  yfirvalda	  betri	  á	  kynferðisbrotamönnum.	  Því	  er	  vert	  að	  skoða	  það	  hvort	  að	  Ísland	  gæti	  

haft	  hag	  af	  skráningarkerfi	  fyrir	  kynferðisbrotamenn.	  	  

Virkja	  má	  félagsráðgjafa	  til	  að	  vinna	  með	  föngum	  á	  Íslandi	  og	  nýta	  þeirra	  þekkingu	  mun	  

betur	  í	  meðferðarstarfi.	  Miðað	  við	  þær	  rannsóknir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  á	  

kynferðisbrotamönnum	  spilar	  umhverfi	  einstaklingsins	  mikið	  inn	  í	  það	  hvort	  að	  hann	  leiðist	  

út	  í	  afbrot.	  Með	  heildarsýn	  félagsráðgjafa	  og	  þekkingu	  um	  áhrif	  umhverfisins	  á	  einstaklinga	  

getur	  vinna	  þeirra	  verið	  mjög	  gagnleg	  með	  kynferðisbrotamönnum.	  Þekking	  félagsráðgjafa	  

og	  hæfni	  þeirra	  í	  mannlegum	  samskiptum	  getur	  einnig	  komið	  kynferðisbrotamönnum	  til	  

góða.	  Félagsráðgjafar	  og	  aðrir	  fagaðilar	  þurfa	  að	  vera	  reiðubúnir	  til	  að	  láta	  persónuleg	  

viðhorf	  ekki	  koma	  í	  veg	  fyrir	  faglegt	  starf	  og	  til	  þess	  er	  mikilvægt	  að	  stunda	  mikla	  sjálfskoðun	  

og	  tileinka	  sér	  gagnrýna	  hugsun.	  Þá	  tel	  ég	  að	  auka	  megi	  fræðslu	  um	  þessi	  málefni	  fyrir	  

félagsráðgjafa	  til	  að	  hægt	  sé	  að	  bjóða	  upp	  á	  þjónustu	  fyrir	  þá	  sem	  að	  vilja	  hana	  þiggja.	  	  

Bretland	  býður	  upp	  á	  margvíslega	  fræðslu	  fyrir	  alla	  starfsmenn	  sem	  starfa	  með	  föngum.	  

Til	  að	  mynda	  fá	  allir	  fræðslu	  um	  það	  hvernig	  hugræn	  atferlismeðferð	  fer	  fram	  og	  hvernig	  hún	  

gagnast	  í	  vinnu	  með	  afbrotamönnum.	  Með	  víðtækari	  þekkingu	  frá	  mismunandi	  starfstéttum	  

og	  fagaðilum	  geta	  fangar	  nýtt	  sér	  aðstoðina	  betur	  frá	  fleiri	  sviðum.	  	  

Þróa	  þarf	  meðferðir	  fyrir	  þá	  einstaklinga	  sem	  fara	  á	  reynslulausn	  þar	  sem	  hægt	  er	  að	  

aðlaga	  kynferðisbrotamenn	  að	  samfélaginu.	  Með	  því	  að	  veita	  reynslulausn	  er	  hægt	  að	  taka	  

minni	  skref	  í	  átt	  að	  árangri	  með	  hnitmiðuðum	  meðferðum	  og	  eftirfylgni.	  Betrunarstarf	  innan	  

fangelsa	  gæti	  skilað	  meiri	  árangri	  ef	  að	  eftirfylgnin	  er	  einhver.	  Mín	  skoðun	  er	  sú	  að	  betra	  sé	  

að	  einstaklingar	  fái	  aðlögun	  í	  samfélaginu	  með	  aðstoð	  fagaðila	  í	  staðinn	  fyrir	  að	  fá	  enga	  

aðstoð	  að	  afplánun	  lokinni	  eftir	  að	  fullri	  refsingu	  lýkur	  innan	  fangelsis.	  Aukin	  betrunarvinna	  

með	  föngum	  innan	  sem	  utan	  fangelsa	  skilar	  sér	  í	  betra	  og	  öruggara	  samfélagi.	  Ég	  tel	  að	  hægt	  

sé	  að	  taka	  Bretland	  sér	  til	  fyrirmyndar	  í	  málefnum	  um	  reynslulausn	  fyrir	  kynferðisbrotamenn	  

og	  aðlaga	  megi	  margt	  úr	  þeirra	  aðferðum	  að	  íslensku	  samfélagi.	  	  

Fræðsla	  og	  aðgangur	  upplýsinga	  varðandi	  meðferðir	  fyrir	  kynferðisbrotamenn	  má	  bæta	  

til	  muna	  á	  Íslandi.	  Með	  því	  er	  verið	  að	  stuðla	  að	  því	  að	  einstaklingar	  með	  óeðlilegar	  

kynferðislegar	  langanir	  eða	  hugsanir	  hafi	  aðgang	  að	  þjónustu	  áður	  en	  brotin	  eru	  framin.	  

Einnig	  hefur	  það	  sýnt	  sig	  að	  þolendur	  kynferðisofbeldis	  eru	  líklegri	  til	  að	  kæra	  verknaðinn	  ef	  

þeir	  eru	  meðvitaðir	  um	  hvers	  konar	  betrun	  eigi	  sér	  stað	  ef	  að	  dómur	  verði	  felldur	  í	  málinu.	  	  
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Aukin	  fræðsla	  og	  upplýsingar	  um	  meðferðir	  fyrir	  kynferðisbrotamenn	  og	  aðkoma	  fleiri	  

fagstétta	  af	  málefnum	  þeirra	  tel	  ég	  að	  sé	  nauðsynleg	  til	  að	  ná	  árangri.	  Ég	  tel	  að	  mikilvægt	  sé	  

að	  kynna	  sér	  vel	  hóp	  kynferðisbrotamanna	  og	  málefni	  hvers	  og	  eins	  áður	  en	  meðferð	  hefst.	  

Félagsráðgjafar	  þurfa	  að	  vera	  reiðubúnir	  að	  skoða	  þær	  rannsóknir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  um	  

kynferðisbrotamenn	  og	  tileinka	  sér	  mismunandi	  meðferðarnálganir.	  Félagsráðgjafar	  þurfa	  að	  

kynna	  sér	  aðferðir	  samverkamanna	  sinna	  í	  mismunandi	  löndum	  og	  tileinka	  sér	  það	  sem	  talið	  

er	  geta	  haft	  árangur	  hér	  á	  Íslandi.	  	  
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