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Útdráttur 
Vernd barna gegn kynferðislegu ofbeldi: Samanburður á Íslandi og Jamaíka  
Ritgerðin fjallar um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum á Jamaíka og vernd þeirra. Til 
samanburðar er litið til Íslands. Spurt er hvaða þættir í samfélagi það eru sem helst ýta 
undir að börn verði fyrir ofbeldi og hvort hægt sé að hafa áhrifa á, eða jafnvel fjarlægja 
slíka þætti börnum til verndar. 
 
Fjallað er um umfang kynferðislegs ofbeldis gegn börnum á Íslandi og á Jamaíka. Leita 
þarf vísbendinga á fleiri en einum stað. Því eru bæði skoðaðar opinberar tölur og fjallað 
um ýmsar rannsóknir og mælingar sem framkvæmdar hafa verið á kynferðislegu ofbeldi 
gegn börnum. 
 
Fjallað er um vernd barna í hverju ríki fyrir sig, núgildandi löggjöf, hvernig innleiðingu 
hennar hefur verið verið háttað og áhrif Barnasáttmálans á löggjöf beggja ríkja. Að því 
loknu er fjallað um ýmis samfélagsleg viðhorf sem hafa áhrif á vernd barna. Skoðað er 
hvernig flókið samspil marga mismunandi þátta, s.s. menningar, sögu, trúarbragða, 
efnahagsástands, stjórnmálaviðhorfa geta haft bein áhrif á það hvernig réttarreglur þróast.  
 
Niðurstöður sýna að þótt löggjöf sé sterk og samræmd alþjóðlegum stöðlum og viðmiðum 
þá hafa aðrir þættir veruleg áhrif á vernd barna og takmarka hana. Vilji löggjafans, sama 
hversu skýr hann er, verður aldrei meira en táknrænn við slíkar aðstæður. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ii 

Abstract 
Protecting Children against Sexual Violence: A comparison of Jamaica and Iceland 
 
This thesis explores sexual violence against children in Jamaica and Iceland, respectively, 
and compares the two states. The comparison includes many aspects that both contribute 
to sexual violence thriving and work as obstacles to protect children.  
 
To understand the scale of sexual violence against children in each state, data collected by 
government, surveys and research will be analysed. Various attitudes, for example, 
towards the police and courts, will be explored and how they can affect the level of 
protection provided for children.  
 
First, legislation will be reviewed, followed by its implementation. The Convention on 
the Rights of the Child provides a good holistic child protection framework. Therefore, 
legislation in each state will be reviewed and whether its standards are harmonized with 
the Convention and its principles.  
 
Various factors, such as history, culture, economics and politics can easily influence how 
legislation develops in a country. Therefore all these factors will be included in the 
comparison. We must try to explore whether there are factors in our society that 
contribute to making children more vulnerable to sexual violence. After identifying those 
factors, we then have to analyse how and if it is possible remove them in order to provide 
children with better protection. 
 
The results of the thesis show that even though the current legislation corresponds to 
international norms and standards, local culture and attitudes can influence the level and 
degree of children’s protection so that legislation and the will of the legislator become, at 
most, symbolic. 
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Formáli 
Ég hef starfað við réttindagæslu hjá UNICEF á Íslandi síðastliðin fimm ár og hef meðal 

annars rannsakað umfang og eðli ofbeldis gegn börnum á Íslandi. Ég hef unnið með 

börnum sem voru beitt kynferðislegu ofbeldi í æsku, og á eins og fjölmargir aðrir 

ættingja, vini og vinkonur sem hafa verið beitt kynferðislegu ofbeldi á barnsaldri og á 

fullorðinsaldri. Þó við verðum ekki fyrir því sjálf, þá hefur ofbeldi áhrif á okkur öll. 

 

Sumarið 2015 starfaði ég sem aðstoðarmaður kynningarfulltrúa á skrifstofu UNICEF á 

Jamaíka. Samstarfsfólk mitt var að mestu leyti frá Jamaíka og í gegnum þau og starf mitt 

fékk ég að kynnast samfélagi, menningu og sögu eyjunnar nokkuð vel.  

 

Eitt af stærstu verkefnunum sem ég sinnti þar var að rannsaka kynferðislegt ofbeldi gegn 

börnum, umfang þess, viðbrögð og forvarnir. Ég tók viðtöl við alla sérfræðinga 

skrifstofunnar og reyndi í félagi við þá að komast að því hvernig þau gætu saman unnið 

betur að því að koma í veg fyrir það. Á ferðalögum um eyjuna fékk ég að kynnast 

verkefnum UNICEF. Þau voru margs konar en það verkefni sem snerti mig mest var 

stuðningsverkefni við ungar konur, sem allar höfðu verið beittar kynferðislegu ofbeldi, 

höfðu smitast af HIV og orðið mæður ungar. Stúlkurnar þurftu að fást við margs konar 

samfélagslega fordóma vegna þess sem hafði komið fyrir þær. Þær upplifðu mikla skömm 

og smán, sem UNICEF aðstoðaði þær að takast á við. 

 

Dvöl mín á Jamaíka vakti áhuga minn á frekari rannsóknum á efninu og hvað það væri 

nákvæmlega við jamaískt samfélag sem veldur því að ofbeldi fær að viðgangast. Mig 

langaði að skoða hvort svarið væri að finna í löggjöfinni, sögu þeirra, samfélagsgerð eða 

stjórnmálum. 

 

Í starfi mínu hef ég komist að því að löggjöf kemur okkur aðeins að ákveðnum punkti og 

þegar þangað er komið þarf vilja og framkvæmd til að það sem við sjáum fyrir okkur í 

lögunum verði að veruleika. Lögin eru samin og sett af mönnum og þau eiga að 

endurspegla það samfélag sem þau eru sett í – en gera þau það alltaf? 
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Inngangur 
Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er faraldur um allan heim. Faraldur í þeim skilningi 

að það á sér stað á heimilum, í skólum, á frístundaheimilum og í kirkjum. Það á sér stað á 

friðartímum og í stríði. Það skiptir ekki máli hvert væri farið, víða um heim finnast 

einstaklingar sem misnota börn kynferðislega. Ástæður þeirra eru margvíslegar. Sumir 

misnota börn þegar skyndilega gefst færi á því og aðrir eru einfaldlega veikir. En 

undirliggjandi ástæður þess að börn séu beitt ofbeldi í svo miklum mæli um allan heim 

eru ef til vill flóknari en það. 

 

Löggjöf sem sett er börnum til verndar þarf að taka ýmislegt til greina svo hún verði 

skilvirk. Hún þarf annars vegar þarf að tilgreina í lögum hvers konar vernd á veita 

börnum og hvernig sú vernd verður þeim tryggð. Hins vegar þarf í lögum að skilgreina 

refsingar fyrir einstaklinga sem ekki virða rétt barna til slíkrar verndar. En er hægt að láta 

þar við sitja? 

 

Refsingar eru settar í þeim tilgangi að fæla einstaklinga frá því að fremja afbrot. 

Kynferðisbrot gegn börnum eru í flestum samfélögum fordæmd og álitin með 

alvarlegustu glæpum sem menn geta framið. Löggjöf þarf því að vera skýr og refsingar 

þungar. 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum á Jamaíka og vernd 

þeirra. Til samanburðar verður litið til Íslands. Samanburðurinn gæti komið á óvart þar 

sem við fyrstu sýn er eflaust ekki margt sem sameiginlegt með eyjunum tveimur. Því er 

áhugavert að skoða vernd barna á þessum tveimur ólíku stöðum í sögulegu ljósi. Börn á 

Íslandi búa í dag við víðtæka vernd gegn ofbeldi. Það hafa þau alls ekki gert um langa tíð 

og þar koma inn fjölmargar ástæður. Eins og umfjöllun mun leiða í ljós eru sumar þeirra 

alls ótengdar löggjöf. Efnahagur, stjórnmál, saga og viðhorf hafa mikið um vernd barna 

að segja og því verður litið til allra þessara þátta. 

 

Ritgerðin er skrifuð sem meistararitgerð í lögfræði, en lögin standa sjaldnast ein. Lögin 

eru sett með margt annað í huga en einungis löggjöfina sjálfa og því verður vernd barna 

gegn kynferðislegu ofbeldi skoðuð út frá fleiri sjónarhornum en aðeins sjónarhorni 
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lögfræðinnar. Ofbeldi gegn börnum og vernd þeirra verður skoðað út frá sögulega 

sjónarhorni, þ.e. eru einhverjir sérstakir atburðir sem verða til þess að börn fá aukna 

vernd? Einnig verður hún skoðuð út frá samfélagslegu sjónarhorni, það er hvaða þættir 

samfélagsins eru það sem skipta mestu máli? Eru þeir ólíkum samfélögum sameiginlegir 

eða verður að horfa á hvert samfélag fyrir sig?  Ef fá á heildstæða sýn á ofbeldi gegn 

börnum verður að skoða flókið samspil allra þessara þátta. 

 

Börn, vegna stöðu sinnar, þurfa að njóta sérstakrar verndar. Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna boðaði byltingarkennda og nýja sýn á börn og vernd þeirra og því verður hann  

og ítarleg skýringargögn hans nýtt til greiningar á löggjöf sem sett hefur verið, bæði á 

Íslandi og á Jamaíka. Fjallað verður um áhrif hans á núgildandi löggjöf og þær 

skuldbindingar sem honum fylgja. Eins og sáttmálinn kveður ítarlega á um verður 

lögfestingu hans eða lögfestingu gilda hans í innlendri löggjöf að fylgja einhvers konar 

plan um innleiðingu, fjármagn og starfsfólk. Sé ekki slíkt plan sett fram um leið og hann 

er lögfestur getur það haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir innleiðingu hans.  

 

Fjallað verður um umfang kynferðislegs ofbeldis gegn börnum á Íslandi og á Jamaíka. 

Leita þarf vísbendinga á fleiri en einum stað. Því verða bæði skoðaðar opinberar tölur og 

fjallað um ýmsar rannsóknir og mælingar sem framkvæmdar hafa verið. 

 

Fjallað verður um vernd barna í hvoru ríki fyrir sig, núgildandi löggjöf og hvernig 

innleiðingu hennar hefur verið verið háttað. Að því loknu verður fjallað um ýmis 

samfélagsleg viðhorf sem hafa áhrif á vernd barna. Að lokum verður löggjöf, viðhorf og 

ýmsar grunnstoðir samfélagsins borin saman og dregnar ályktanir um það hvað helst hafi 

áhrif á vernd barna og hvað ýti undir frekara ofbeldi gegn þeim. Að því loknu verður 

fjallað um ýmsa samfélagslega þætti sem geta haft áhrif á umfang ofbeldis og 

möguleikana á því að koma í veg fyrir það.  

 

Við verðum að spyrja okkur hvað þættir í samfélaginu það eru sem ýta undir það að börn 

verði fyrir ofbeldi og hvort það er í okkar valdi að hafa áhrif á eða jafnvel fjarlægja þessa 

þætti úr okkar samfélagi og þannig vernda börn gegn kynferðislegu ofbeldi.  
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1. Skilgreiningar og efni ritgerðar 
Rétt er í upphafi að gera grein fyrir nálgun viðfangsefnis er varðar hugtök og efnistök 

ritgerðar.  

1.1 Hver er barn? 

Í þessari ritgerð verður gengið út frá alþjóðlegum skilgreiningum samkvæmt 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og gildandi barnaverndarlögum, á bæði Íslandi1 og 

Jamaíka,2 sem skilgreina alla undir 18 ára aldri sem börn.  

1.2 Efnistök 

Fjallað verður almennt um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Ekki verður fjallað um 

kynferðislegt ofbeldi gegn ýmsum jaðarhópum eins og fötluðum börnum, langveikum 

börnum, samkynhneigðum börnum eða fjallað um kynferðislegt ofbeldi sérstaklega út frá 

kynþætti, húðlit eða öðrum slíkum þáttum.  

1.3 Samanburðarlögfræði 

Samanburðarlögfræði, sem þessi ritgerð fellur undir, er tiltölulega ný fræðigrein sem felur 

í sér að kanna erlendan rétt til að öðlast skilning á erlendum réttarhugtökum og 

framkvæmd réttar í mismunandi löndum og læra eitthvað nýtt af því. Með því að bera 

saman ólík réttarkerfi er hægt að staðfesta hvað er líkt með þeim og hvað er ólíkt.3 Þegar 

búið er að skilja að þá þætti sem ólíkir eru þarf greining að byggja á fræðilegu mati á 

„þeim lögfræðilegu úrlausnum sem mismunandi réttarkerfi bjóða upp á“.4 En það er ekki 

nóg að skoða einungis lög og réttarkerfi mismunandi þjóða til að öðlast góðan skilning á 

því hvað það er sem raunverulega skilur þau að. Samanburðarlögfræði krefst þess einnig 

að skoðað sé samspil marga mismunandi þátta, s.s. menningar, sögu, áhrifa trúarbragða, 

siða- og heimspekikenninga, hagfræði, efnahagsástands, stjórnmálaviðhorfa og 

landfræðilegra staðreynda sem hafa haft bein áhrif á þróun réttarregla í hverju landi fyrir 

sig.5 Samanburðurinn getur aðstoðað okkur við að skilja hvað það er sem vantar í okkar 

eigin löggjöf og hvernig réttarreglur hafa þróast í ólíkar áttir í ólíkum ríkjum.6 Það er oft 

                                                 
1 Barnaverndarlög nr. 88/2002 
2 Child Care and Protection Act 2004 
3 Páll Sigurðsson, Lagaheimur (Háskólaútgáfan 2004) 21. 
4 Sama heimild 22. 
5 Sama heimild 26 og 34. 
6 Sama heimild 27. 
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sagt að löggjöf sé „spegill þjóðfélagsins“7 og með samanburðinum getum við fengið 

skýrari mynd af því hvort það reynist rétt í öllum tilvikum.  

1.4 Viðhorf og samfélagsgerð  

Fyrir túlkun og til að auka skilning á því efni sem hér er til umfjöllunar er nauðsynlegt að 

greina frá ýmsum hugmyndum og kenningum um félagsmótun, tengsl kyns og menningar 

við hana og staðalímyndir. Allt mun þetta koma til með að skipta máli, bæði við almenna 

umfjöllun og formlegan samanburð ríkjanna tveggja. 

1.4.1 Félagsmótun 

Þegar greind eru áhrif viðhorfa á vernd barna gegn kynferðislegu ofbeldi er gott að taka 

til skoðunar ýmsar kenningar félagsfræðinnar um félagsmótun. Félagsmótun (e. 

socialisation) er það ferli sem kennir okkur að verða að nýtum félagsþegnum í því 

samfélagi sem við ölumst upp í. Ferlið er ævilangt og skiptist í frummótun og síðmótun. 

Frummótun kennir okkur undirstöðureglur samfélagsins og í því ferli er fjölskyldan til að 

byrja með höfuðáhrifavaldur. Eftir því sem einstaklingurinn eldist og á samskipti við 

fleiri en fjölskyldunna bætast við fleiri áhrifavaldar eins og skólinn, vinna, vinir, 

stjórnmálaflokkar, fjölmiðlar og trúfélög.8  

 

Fjölskyldan er alla jafna talin mikilvægasti aðilinn í félagsmótun barna. Hún leggur 

grunninn að öryggiskennd og sjálfstrausti barnsins. Þessir þættir hafa afgerandi áhrif á 

það hvernig barnið þroskast sem sjálfstæður einstaklingur. Foreldrar eru yfirleitt 

fyrirmyndir barnanna og börnin fara því að líkja eftir hegðun foreldra sinna.9 Þegar barnið 

byrjar skólagöngu sína verður skólinn einnig að einum höfuðáhrifavaldi á félagsmótun 

þess. Það er á ábyrgð skólans að miðla til barnsins ríkjandi hugmyndum og gildum hvers 

tíma, þekkingu og kenna þeim að nýta það í lífi sínu. Þessi þekking skiptir lykilmáli í ferð 

barnsins að verða gildur og nýtur samfélagsþegn.10  

 

Unglingsárin eru mótandi fyrir barnið. Það fer að líta í auknum mæli til félaga sinna og 

vina og þó áhrifa fjölskyldunnar gæti enn reynir barnið oft að losa sig undan áhrifum 

hennar á þessum tíma lífs síns. Á þessum tíma, með auknum þroska og færni, verður 

barnið sjálfstæðara. Innan vinahópa myndast hefðir og gildi og ákveðnar skoðanir verða 
                                                 
7 Páll Sigurðsson, Lagaheimur (n. 3) 38. 
8 Garðar Gíslason, Félagsfræði 1: Einstaklingur og samfélag (1. útg., Mál og menning, 2008). 
9 Sama heimild. 
10 Sama heimild. 
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sameiginlegar hópnum og geta í sumum tilfellum stangast á við hugmyndir fullorðinna. 

Þessar miklu breytingar geta haft mikil áhrif á barnið sjálft og öryggistilfinningu þess. 

Barnið er því í sífelldri mótun, og eftir því sem fleiri aðilar verða hluti af lífi þess, 

breytast skoðanir þess og í kjölfarið hegðun.11 

1.4.2 Kyn og menning 

Menning er breyta sem skiptir miklu máli í félagsmótunarferlinu. Félags- og 

mannfræðingar skilgreina menningu sem sameiginlegan raunveruleika sem margir 

einstaklingar upplifa saman, á sama tíma.12 Menning hvers samfélags segir 

einstaklingnum hvaða hegðun er viðeigandi, setur honum viðmið og byggir upp 

væntingar um hvernig hann sjálfur og aðrir eigi að haga sér við ákveðnar aðstæður. 

Menning segir einnig til um gildi og trú hvers samfélags, þ.e. sameiginlegar skoðanir 

samfélagsins. Menning getur þannig sagt til um hvernig við eigum að haga okkur, hvað er 

viðeigandi að hugsa, hver er viðeigandi að við séum og hvers við eigum að vænta af 

öðrum í samfélaginu.13 

 

Önnur breyta sem skiptir miklu máli í félagsmótunarferlinu er kyn. Kenningar 

félagsfræðinnar segja að allar væntingar samfélagsins séu byggðar á kyni. Þær eru ekki 

ákvarðaðar á líffræðilegum grundvelli, heldur félagslegum og lærðum grundvelli. Í hverju 

samfélagi eru ákveðnar hugmyndir um hvað er kvenlegt og hvað er karlmannlegt. Þessar 

hugmyndir eru svo styrktar með samskiptum einstaklinga, innan fjölskyldunnar og ýmissa 

stofnana.14 Eftir því sem börn eldast læra þau að ákveðin hegðun, skoðanir og viðhorf eru 

ætluð strákum og aðrar stelpum. Stelpur klæðast bleiku og leika með dúkkur  og strákar 

klæðast bláuu og leika með bíla.15 Börn læra frá unga aldri að karlmenn eru sterkir, 

háværir, ágengir og harðir af sér. Um konur læra þau að þær eru góðar, vinalegar, 

hlédrægar, auðmjúkar og líttillátar.16 Eftir því sem börnin læra meira um þessi hlutverk 

kynjanna og enginn dregur þessar hugmyndir í efa, er líklegra að þau taki sér slík 

                                                 
11 Garðar Gíslason (n 8). 
12 Margaret. L. Andersen, Thinking about women: Sociological perspectives on sex and gender (7.útg., 
Pearson, Allyn og Bacon 2006) 27. 
13 Sama heimild 21. 
14 Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „„Hvað er svona merkilegt við það að vera 
karlmaður?“ Hinsegir karlmennska og viðhorf ungra íslenskra karla“ (2013) Þjóðarspegillinn XIV: 
Rannsóknir í félagsvísindum – Stjórnmálafræðideild <http://hdl.handle.net/1946/16792> Skoðað 1. maí 
2016, 1. 
15 Margaret. L. Andersen (n. 12), 21. 
16 Garðar Gíslason (n 207). 

http://hdl.handle.net/1946/16792
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hlutverk. Því sterkari sem hugmyndin er í hverju samfélagi, því líklegra er að barnið móti 

sína sjálfsmynd eftir þeim.17 

1.4.3 Staðalímyndir 

Staðalímyndir eru það þegar alhæft er um hóp fólks þannig að allir einstaklingar innan 

þessa hóps eru taldir gæddir einhverjum eiginleikum sem hægt er að segja fyrir um. 

Alhæfingar eiga sjaldnast rétt á sér og því eiga staðalímyndir sjaldnast stoð í 

raunveruleikanum.18 Konum og körlum hafa lengi verið ætluð ákveðin hlutverk og alhæft 

þannig um hæfni og getu þeirra. Konur og karlar eru að mörgu leyti ólík, þá helst 

líffræðilega og þó æðsta hlutverk konunnar í samfélaginu hafi verið talið móðurhlutverkið 

þá, eins og gildir um aðrar staðalímyndir, á það ekki stoð í raunveruleikanum. Körlum 

hefur að sama skapi verið ætlað fyrirvinnuhlutverk, sem það sama gildir um. Slíkar 

staðalímyndir hamla bæði konum og körlum og gefa fólki ákveðið hlutverk. Fólk mætir 

ákveðnum viðbrögðum sem eru talin hæfa ákveðnum hópi.19  

 

Með aukinni atvinnuþátttöku kvenna og opnari jafnréttisumræðu hefur þetta hægt og 

bítandi breyst á Íslandi. „Börnin læra það sem fyrir þeim er haft“, er oft sagt og slík 

viðhorf geta því haft alvarlegar afleiðingar fyrir börn, verði þau beitt ofbeldi. 

Staðalímyndir geta leitt af sér að við höldum fast í hefðbundin kynjahlutverk og skapar 

ójafnvægi á milli kynjanna. „Hugtakið valdatengsl gerir ráð fyrir því að vald komi ekki 

einungis ofan frá heldur verði það til í samskiptum manna og sé háð aðstæðum. Þannig er 

enginn fullkomlega valdalaus og enginn laus undan valdi annarra.“ Með því að skoða 

hvernig ofbeldi hefur ólík áhrif á kynin verður það aðeins útskýrt sem afleiðing af 

valdaójafnvægi kynjanna í samfélaginu. Staðalímyndir og stöðluð kynjahlutverk ýta undir 

valdaójafnvægið og gerir það réttlætanlegt og sjálfsagt. 

 

                                                 
17 Margaret. L. Andersen (n. 12), 21. 
18 Colwill, N.L., The new partnership – Women and Men in Organisations (1. útg., Mayfield Publishing 
Company 1982); Atkinsson, Rita L., Richard C. Atkinsson og Ernest R. Hilgard, Sálfræði II. 8. (Konráð 
Ásgrímsson þýð. 1.útg., Iðunn 1988); Halla Gunnarsdóttir, „Úr viðjum vanans“ (B. Ed. Verkefni, 
Kennaraháskóli Íslands, 2002) 
<http://www.jafnrettiiskolum.is/D10/_Files/Halla%20%C3%9Ar%20vi%C3%B0jum%20vanans.PDF> 
Skoðað 25. apríl 2016 
19 Colwill, N.L. (n. 18); Halla Gunnarsdóttir (n. 18). 

http://www.jafnrettiiskolum.is/D10/_Files/Halla%20%C3%9Ar%20vi%C3%B0jum%20vanans.PDF
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2. Lýðfræði, efnahagur og stjórnmál 

2.1 Lýðfræði og stjórnmál 

Jamaíka er lítil eyja í Karíbahafinu. Þar búa rúmlega 2,7 milljónir manna samkvæmt 

opinberum tölum. Jamaíkabúar eru tiltölulega ung þjóð, stór hluti jamaísku þjóðarinnar er 

börn eða rúmlega 934 þúsund og þar af eru 249 þúsund undir fimm ára aldri20. 

Samkvæmt tölum frá UNICEF voru börn 34% þjóðarinnar árið 201521. Nýjustu tölur á 

heimasíðu hagstofu Jamaíka eru frá 2013. Þar kemur fram að börn voru þá um 32% 

þjóðarinnar.22 Helmingur barna býr í höfuðborginni, Kingston, eða stærri bæjum og hinn 

helmingurinn býr í dreifbýli.23 Eyjan er ekki nema rúmlega 10.000 ferkílómetrar, sem er 

tæplega 1/10 af stærð Íslands. Eyjan er sú stærsta af eyjunum í Karíbahafinu og var lengi 

vel miðstöð verslunar á svæðinu.24 Samt sem áður er efnahagsþróun þar hægari en á 

öllum hinum eyjunum í Karíbahafinu.25 Glæpa- og ofbeldistíðni er með þeim hæstu er 

mælist í heiminum og fólk býr við mikla fátækt.26  

 

Jamaíka var lengi vel bresk nýlenda undir stjórn landstjóra og fékk fyrst sjálfstæði sitt frá 

Bretum árið 1962. Áður en Bretar hertóku Jamaíka árið 1655 var þjóðin undir stjórn 

Spánverja og hafði verið það frá árinu 1509. Bæði undir stjórn Breta og Spánverja voru 

fluttir þrælar frá Afríku til Jamaíka, helst þá til að vinna við landbúnað, en sykurreyr var á 

þeim tíma helsta útflutningsvara Jamaíkabúa.27 Jamaíkabúar eru stoltir af margvíslegum 

uppruna sínum og þegar þeir fengu sjálfstæði sitt kynntu þeir ný kjörorð sín til að fanga 

hann. Þau eru „Out of many, one people“. Orðin minna Jamaíkabúa á fjölbreytilegan 
                                                 
20 UNICEF, „UNICEF Data: Monitoring the Situation of Children and Women. Country Statistics/Jamaica“ 
(UNICEF e.d.) <http://www.data.unicef.org/countries/JAM.html#sthash.g1AhkYCg.dpuf> skoðað 19. 
nóvember 2015. 
21 Sama heimild. 
22 Statistical Institute of Jamaica, „End of year population by Age and Sex“ (Statistical Institute of Jamaica 
e.d.) <http://statinja.gov.jm/Demo_SocialStats/newEndofYearPopulationbyAgeandSex2008.aspx> skoðað 
20. nóvember 2015. 
23 Office of the Children’s Advocate og UNICEF, „Jamaican Children: Twenty Years after the Convention 
on the Rights of the Child“ (Office of the Children’s Advocate og UNICEF Jamaica. 2009) < 
http://www.unicef.org/jamaica/CRC20_in_Jamaica.pdf> Skoðað 3. nóvember 2015. 
24 Rebecca Tortello, Pieces of the past: A Stroll Down Jamaica’s Memory Lane (Ian Randle (1. Útg., Ian 
Randle publishers 2007). 
25 United Nations Development Programme, „Human Development Indicators: Jamaica“ (United Nations 
Development Programme, 2015) < http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/JAM> Skoðað 9. maí 2016 
26 Nicole Hinton, Daniel Montalvo með Arturo Maldonado, Mason Moseley og Daniel Zizumbo-Colunga, 
„Crime and Violence across the Americas“ í Elizabeth J. Zechmeister (ritstj.), The Political Culture of 
Democracy in the Americas, 2014: Democratic Governance across 10 Years of the AmericasBarometer 
(Vanderbilt University 2014) 
<http://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2014/AB2014_Comparative_Report_English_V3_revised_011315_W.
pdf> Skoðað 20. janúar 2016. 
27 Rebecca Tortello (n. 24). 

http://www.data.unicef.org/countries/JAM.html#sthash.g1AhkYCg.dpuf
http://statinja.gov.jm/Demo_SocialStats/newEndofYearPopulationbyAgeandSex2008.aspx
http://www.unicef.org/jamaica/CRC20_in_Jamaica.pdf
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/JAM
http://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2014/AB2014_Comparative_Report_English_V3_revised_011315_W.pdf
http://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2014/AB2014_Comparative_Report_English_V3_revised_011315_W.pdf
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uppruna sinn og hvað þeir eiga mikið sameiginlegt, þótt ólíkir séu.28 Alþingi Jamaíkabúa 

var stofnað árið 1664. Tveir stórir stjórnmálaflokkar eru á Jamíka og allt frá því að þeir 

fengu sjálfstæði sitt hefur stjórn landsins annaðhvort verið í höndum Jamaica’s Labour 

Party (JLP) eða People’s national party (PNP). Báðir stjórnmálaflokkar hafa lengi verið 

taldir viðloðnir skipulagða brotastarfsemi á eyjunni. Í nýafstöðnum kosningum, þann 25. 

febrúar 2016, sigraði JLP eftir að hafa verið frá völdum í aðeins 5 ár.29 PNP hafði gengið 

til valda árið 2011 eftir að upp komst um tengsl þáverandi forsætisráðherra JLP flokksins 

við alræmdan glæpaforingja, sem handtekinn var af bandarísku alríkislögreglunni, eftir 

mikil átök á götum Kingston árið 2010.30 

 

Líkt og önnur lönd í Mið- og S-Ameríku er saga og stjórnmál Jamaíka full af ofbeldi og 

nánast frá sjálfstæði hefur þar mælst hæsta glæpa- og morðtíðni í heiminum.31 Það má 

rekja til þess að Jamaíka er viðkomuland (e. transit country) fyrir stóran hluta af kókaíni 

sem flutt er frá S-Ameríku til N-Ameríku, Kanada og Evrópu, auk þess sem Jamaíka er 

stærsti útflutningsaðili kannabis í Karíbahafinu.32 Bandarísk yfirvöld fylgjast vel með 

þessum viðskiptum og því getur það reynst erfitt fyrir eiturlyfjasala að fá greitt í 

peningum. Þar af leiðandi fá þeir oft greitt með byssum. Byssueign á Jamaíka er algeng 

og auðvelt er að nálgast byssur án þess að hafa leyfi fyrir skotvopni. Kingston hefur lengi 

verið kölluð „murder capital“ eða morðhöfuðborg heimsins vegna þess hve morðtíðni er 

há. Árið 2014 mældist sjötta hæsta morðtíðni í heiminum á Jamaíka.33  

 

2.2 Efnahagur, atvinnuþátttaka, menntun og jafnrétti 

Tuttugasta öldin einkenndist af miklum hraða og breytingum víða um heim.34 Betri 

efnahagur, tækniframfarir og upplýsingatækni breyttu atvinnulífi á þann máta að 

                                                 
28 Rebecca Tortello (n. 24) 99. 
29 Jamaica Information Services, „Andrew Michael Holness, Prime minister“ (Jamaica Information Services 
e.d.) 
30 Chris McGreal „Christopher “Dudus” Coke tells US court “I’m pleading guilty because I am“ The 
Guardian (Washington 1. september 2011) 
31 Nicole Hinton, Daniel Montalvo með Arturo Maldonado, Mason Moseley og Daniel Zizumbo-Colunga, 
(n. 26). 
32 United States Department of State Bureau of Diplomatic Security, „Jamaica 2015 Crime and Safety 
Report“ (United States Department of State Bureau of Diplomatic Security, 3. nóvember 2015) < 
https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=17248> Skoðað 10. Desember 2015, 6. 
33 United Nations Office on Drugs and Crime, „Global Study on Homicide: Trends, contexts, data 2013“ 
(United Nations Office on Drugs and Crime, 2013) < https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/statistics/GSH2013/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf> Skoðað 13. mars 2016. 
34 Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag: Ísland í breyttu 
þjóðfélagsumhverfi (1. Útg., Háskólaútgáfan 2005) 19. 

https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=17248
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/GSH2013/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/GSH2013/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf
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mikilvægi iðnaðarhagkerfisins, sem varð til með upplýsingunni, minnkaði og sumir 

fræðimenn töldu jafnvel að það liði undir lok og þess í stað kæmi þekkingarhagkerfi.35 Þó 

það eigi sér sannarlega stoð í raunveruleika 21. aldarinnar þá á það því miður ekki við 

jafnt um allan heim. Með það að leiðarljósi er því áhugavert að skoða aðstæður á Íslandi 

og Jamaíka og bera þær saman. 

 

Það er ekki svo langt síðan þorri íslensku þjóðar treysti alfarið á landbúnað og 

fiskvinnslu. Með tilkomu bandaríska hersins og almennt betri efnahagsaðstæðum hefur 

það breyst á síðustu áratugum. Samhliða því hefur menntunarstig þjóðarinnar aukist og 

þátttaka kvenna á atvinnumarkaði.36 Hér mælist ítrekað mesta jafnrétti í heiminum37 og 

Íslendingar eru sagðir með hamingjusömustu þjóðum í heimi.38 

 

Á Jamaíka er efnahagsþróun hæg og fátækt mikil. Fjölmargir hafa ekki öruggt aðgengi að 

vatni eða rafmagni og menntunarstig þjóðarinnar er lágt. Atvinnuleysi er mikið og 

viðvarandi. Á Jamaíka mældist 13,7% atvinnuleysi árið 2014, 10,1%  meðal karla og 

18,1%  meðal kvenna. Lífslíkur eru 75,7 ár. Aðeins eru til tölur frá árinu 2012 um hlutfall 

heimila undir fátæktarmörkum, en þá mældust 14,4% heimila undir þeim.39 

 

Margar alþjóðlegar mælingar eru framkvæmdar víða um heim af ýmsum stofnunum sem 

mæla velferð þjóða og efnahag þeirra. Slíkar mælingar eru gagnlegar fyrir samanburð líkt 

og fer hér fram. Þróunarstuðull Sameinuðu þjóðanna tekur ekki einungis inn ýmsa þætti 

er snerta efnahag, heldur mælir hann ýmsa félagslega þætti og þróun þeirra. Því varð sú 

mæling fyrir valinu hér. Stuðullinn mælir lífslíkur, hversu mörg ár má vænta þess að hver 

einstaklingur gangi í skóla, árstekjur á hvern íbua, kynjajafnrétti, jöfnuð, morðtíðni á 

hverja 100 þúsund íbúa og farsímanotkun á hverja 100 íbúa.40 Í töflu 1 má sjá niðurstöður 

mælinga frá árinu 2015, fyrir bæði Ísland og Jamaíka. Eins og má sjá í töflunni er 

                                                 
35 Sama heimild 13. 
36 Sama heimild 16. 
37 World Economic Forum, „The Global Gender Gap Report 2015: 10th Anniversary Edition“ (World 
Economic Forum, 19. Nóvember 2015) < http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf> Skoðað 
7. maí 2016. 
38 John F. Helliwell, Haifang Huang og Shun Wang, „The Distribution of World Happiness“ í John 
Helliwell, Richard Layard og Jeffrey Sachs (ritstj.), World Happiness Report 2016 (Sustainable 
Development Solutions Network 2016) 
39 The Planning Institute of Jamaica, „Economic and Social Survey Jamaica 2014“ (The Planning Institute 
of Jamaica 2015) <http://mstem.gov.jm/sites/default/files/pdf/ESSJ%202014%20CDVersion.pdf> Skoðað 
18. nóvember 2015. 
40 Útskýringar á mælingum má finna á heimasíðu UNDP: http://hdr.undp.org/en  

http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf
http://mstem.gov.jm/sites/default/files/pdf/ESSJ%202014%20CDVersion.pdf
http://hdr.undp.org/en
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talsverður munur á t.d. lífslíkum og menntunarstigi þjóðanna. Þá er morðtíðni mjög há á 

Jamaíka en þekkist varla á Íslandi. Farsímanotkun er nærri jafn algeng á bæði Íslandi og 

Jamaíka.41   

Tafla 1: Þróunarstuðull Sameinuðu þjóðanna fyrir Ísland og Jamaíka árið 2015 

  Ísland Jamaíka 
Lífslíkur í árum 82,6 75,7 
Meðaltal ára í skólagöngu 19 12,4 
Meðárstekjur ISK42 4.331.959 912.885 
Jöfnuður 0,846 0,593 
Kynjajafnrétti 0,975 0,995 
Morðtíðni (á hverja 100.000 íbúa) 0,3 39,3 
Farsímanotkun (á hverja 100 íbúa) 111,1 102,9 
 

 

3. Stofnar mannréttinda og jákvæðar og neikvæðar skyldur ríkja 
Réttindum manna má til einföldunar skipta í nokkra flokka. Sögulega er oft fjallað svo 

um réttindi að fest hafi verið í lög ólíkir flokkar réttinda í þremur bylgjum. Fyrsta bylgjan 

fól í sér að fest voru í lög stjórnmála-  og borgaraleg réttindi eins og kosningaréttur, 

skoðanafrelsi og eignaréttur. Önnur bylgjan fól í sér að lögfest voru ýmis efnahags-, 

menningar- og félagsleg réttindi eins og réttur til menntunar, réttur til heilbrigðisþjónustu 

og önnur álíka réttindi. Þriðja bylgjan, sem á sér í raun enn stað í dag, felur í sér að ýmsir 

minnihlutahópar, s.s. samkynhneigðir, sækja sér þau réttindi sem öðrum hafa verið falin, 

en hafa ekki staðið þeim eins opin, meðal annars vegna fordóma og ýmis kerfislægs 

misréttis.43 Þessum réttindum er svo skipt niður í stofna, þ.e. fyrsta bylgjan fól í sér einn 

stofn, og önnur bylgjan annan stofn. Þriðja bylgjan er svo í raun að sækja rétt sinn til 

beggja stofna. 

 

Á bæði ríkjum og einstaklingum hvíla ýmsar skyldur svo allir fái notið réttinda sinna. 

Yfirleitt er talað um að hver einstaklingur geti aðeins notið réttinda sinna upp að því 

marki að hann skaði ekki aðra. Til dæmis nýtur hver einstaklingur tjáningarfrelsis, en 

aðeins upp að því marki að tjáning hvers og eins skaði ekki aðra. Þannig eru öllum 

                                                 
41 United Nations Development Programme, „Human Development Indicators: Iceland“ (United Nations 
Development Programme, 2015) < http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/ISL > Skoðað 9. maí 2016; 
United Nations Development Programme, „Human Development Indicators: Jamaica“ (n. 25). 
42 Miðað við sölugengi bandarísks dollara hjá Seðlabanka Íslands 12. maí 2016: 123,13 $. 
43 Upendra Baxi „Politics of reading human rights: inclusion and exclusion within the production of human 
rights“ í Saladin Meckled-García og Basak Cali (ritstj.), The Legalization of Human Rights: 
Multidisciplinary perspectives on human rights and human rights law (1. útg., Routledge 2006). 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/ISL
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réttindum takmarkanir háðar. Til að útskýra þetta betur hafa heimspekingar og fræðimenn 

á sviði lögfræði talað um „jákvæðar“ og „neikvæðar skyldur“. Jákvæð skylda felur í sér 

skyldu til athafna og neikvæð skylda ber með sér skyldu til athafnaleysis.44 Þannig ber 

þeim skylda til að virða réttindi manna til eignarhalds og til að mynda sínar eigin 

skoðanir. Sú skylda ber því með sér athafnaleysi og er neikvæð skylda. Skyldan til að 

vernda snertir einkum þá þörf ríkja að koma í veg fyrir að brotið sé á rétti manna frá 

hendi þriðja aðila, t.d. lög um lágmarkslaun, þannig verndar ríkið einstaklinginn frá 

misnotkun vinnuveitenda. Það krefst því ákveðinna athafna af hálfu ríkisins, eins og 

lagasetningar, og er því jákvæð skylda.45 Að lokum þarf svo ríkið að gera einstaklingum 

kleift að njóta réttinda sinna með því að „greiða fyrir tækifærum og gera einstaklingum 

kleift, og aðstoða þá við, að njóta réttindanna.“46 Á hverju ríki hvílir þannig mikil ábyrgð 

að virða bæði jákvæðar og neikvæðar skyldur, sem fylgja öllum réttindum.47  

 

4. Réttur til friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu og takmarkanir 

hans 
Oft og tíðum skarast réttur manna og þá þarf að vega og meta í hvert skipti marga þætti til 

að sjá að hvaða marki réttur eins, getur takmarkað rétt annars. Rétt manna til friðhelgi, 

einkalífs og fjölskyldu hefur til dæmis þurft að takmarka, börnum til verndar.  

 

Réttur til friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu er varinn af bæði stjórnarskrám 

Íslands og Jamaíka. Á Íslandi er hann varinn af 71. gr. stjórnarskrár Íslands og aukalega 

af ýmsum mannréttindasáttmálum sem Ísland er aðili að. Slíkur réttur er jafnan talinn 

með helgustu réttindum manna. Það er skiljanlegt þar sem heimilið er griðarstaður fólks 

og einkalíf þess skiptir það alla jafna miklu máli. Innifalið í þeim rétti er einnig réttur 

manna til að eignast fjölskyldu og réttur til að haga t.d. uppeldi barna sinna eins og 

hverjum þykir réttast og leggja áherslu á þeim atriði í uppeldi barna sinna sem þeim þykir 

mikilvægust. Skiljanlega hafa því þau réttindi verið talin með þeim allra helgustu og 

mikilvægustu. En líkt og önnur réttindi, eru þau takmörkunum háð.  

                                                 
44 Philip E. Veerman „The rights of the child and the changing image of childhood.“ (18. Árg. Martinius 
Nijhoff Publishers 1992) 19-23. 
45 Sama heimild 19-23; Kári H. Ragnarsson, „Dómstólar geta ekki vikið sér undan því  að taka afstöðu: Um 
vernd efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra réttinda fyrir dómstólum“ (Meistaraprófsritgerð í 
lögfræði, Háskóli Íslands 2009). 
46 Kári H. Ragnarsson (n. 45). 
47 Sama heimild. 
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Á Íslandi var stjórnarskránni breytt árið 1994. Þá var ýmsum ákvæðum um mannréttindi 

komið inn í stjórnarskrá sem ekki höfðu verið þar áður. Í greinargerð með frumvarpinu 

sem leiddi til þeirra breytinga er vikið að þeim takmörkunum sem hér eru til umræðu. Þar 

stendur: 

 

Þetta er þó ekki nægilegt til þess að menn fái í reynd notið friðhelgi 
einkalífs því hættan á að slík friðhelgi sé rofin stafar ekki eingöngu frá 
ríkinu, heldur einnig frá öðrum einstaklingum og einkaaðilum. Af þessum 
sökum felur krafan um friðhelgi einkalífs ekki eingöngu í sér að ríkið 
gangi ekki á þennan rétt, heldur einnig að því sé skylt að setja reglur í 
löggjöf til verndar einstaklingunum í innbyrðis samskiptum þeirra.48  

 

Í þessum orðum kristallast þau sjónarmið sem hér eru til umræðu og einnig þau sjónarmið 

sem rætt var um í kaflanum á undan um jákvæðar og neikvæðar skyldur. Þannig hvílir á 

ríkinu skylda til að ganga ekki á rétt fólks og jákvæð skylda til að vernda fólk, og 

sérstaklega börn, frá því að annað fólk gangi á þann rétt. Með tilliti til slíkrar verndar 

stendur í frumvarpinu: 

 

Í 3. mgr. 9. gr. frumvarpsins kemur fram að í undantekningartilvikum 
megi takmarka með sérstakri lagaheimild friðhelgi einkalífs, heimilis eða 
fjölskyldu ef það er nauðsynlegt vegna réttinda annarra. Tilgangurinn með 
þessari takmörkun beinist hvað helst að tilvikum þar sem afskipti af 
heimili og fjölskyldulífi eru nauðsynleg til að vernda hagsmuni barna. 
Þannig getur þörf fyrir að tryggja velferð barna kallað á ýmiss konar 
takmarkanir á réttindum skv. 1. mgr. 9. gr. frumvarpsins þar sem 
hagsmunir barna geta orðið þeim réttindum yfirsterkari.49 

 

Í þessum orðum er því gefin heimild fyrir því að raska friði heimilis, einkalífs og 

fjölskyldu til að tryggja velferð barna og til að vernda þau. 50 

 

Þessi sjónarmið má einnig finna í stjórnarskrá Jamaíka. Árið 2011 var samþykkt breyting 

á mannréttindakafla stjórnarskrár þeirra og nú er í henni að finna ákvæði um rétt manna 

til friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu ásamt ákvæði sem fjallar um að vernda þurfi 

börn sérstaklega.  

 

                                                 
48 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj 389 -297. mál, athugasemdir við 9. gr.  
49 Sama heimild. 
50 Sama heimild.  
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Þessi breytingar má eflaust að miklu leyti rekja til kenninga femínista á sviði lögfræði. 

Kenningar þeirra gagnrýndu stefnu stjórnvalda sem var oft og tíðum sú að á ríkjum hvíldi 

aðeins neikvæð skylda þegar kæmi að rétti til friðhelgis, einkalífs og fjölskyldu. 

Femínistar bentu í því samhengi á þá staðreynd að konur, sem uppalendur barna og 

heimavinnandi húsmæður, væru líklegri til að vera beittar ofbeldi inni á heimili, en utan 

þess.51  Með afskiptaleysi ríkisins væri konum því ekki veitt sama vernd og körlum gegn 

ofbeldi.52 

 

Þó kenningarnar hafi verið settar fram af femínistum og hafi yfirleitt verið nýttar til að 

túlka stöðu konunnar og áhrif ofbeldis á hana, þá er hægt að nýta slíkar kenningar til að 

túlka stöðu barnsins og áhrif ofbeldis á það. Áður fyrr voru konur að miklu leyti háðar 

mönnum sínum en með aukinni atvinnuþátttöku og hærra menntunarstigi hefur það 

breyst, að minnsta kosti á Íslandi. Það var því ákveðið eðlislægt valdaójafnvægi á milli 

kvenna og karla sem hægt er að yfirfæra á börn og fullorðna. 

 

5. Staða barnsins 
Frá því að börn fæðast treysta þau á fullorðna fyrir næringu, vernd og leiðsögn eða þar til 

þau öðlast bæði þroska og hæfni til að t.d. nærast sjálf, gæta sín á ýmsum hættum og svo 

framvegis. Vegna þess að börn eru að þroskast og dafna eru þau viðkvæmari en fullorðnir 

fyrir ýmsum afleiðingum fátæktar og hungurs, og þær afleiðingar eru líklegri til að hafa 

óafturkræfanlegar og langvarandi áhrif á börn.53   

 

Eftir því sem börn eldast breytast þarfir þeirra og færni þeirra og geta á ýmsum sviðum 

eykst. Börnum býðst yfirleitt ekki eða að mjög takmörkuðu leyti að taka þátt í pólitísku 

ferli lýðræðisríkja. Þau hafa ekki kosningarétt en stjórnmálamenn hafa þó í meira mæli 

leitað til þeirra til að fá fram skoðanir þeirra undanfarin ár. Þannig gefst þeim tækifæri á 

að taka þátt og láta í ljós skoðanir sínar á þeim málefnum er varða þau.54 Fullorðnir gera 

sér oft ekki grein fyrir því en bæði smávægilegar og stórar ákvarðanir hafa yfirleitt 

einhver áhrif á börn. Smávægilegar ákvarðanir eins og hvar göngustígurinn liggur getur 
                                                 
51 Nicola Lacey „ Feminist legal theory and the rights of women“ í Karen Knop (ritstj.), Gender and Human 
Rights (1. útg., Oxford University Press 2004), 29. 
52 Karen Knop „Introduction“ í Karen Knop (ritstj.), Gender and Human Rights (1. útg., Oxford University 
Press 2004), 6. 
53 Lovísa Arnardóttir „Réttindi barna á Íslandi: Börn sem búa við efnislegan skort“ (UNICEF á Íslandi, 20. 
Janúar 2016). 
54 UNICEF, „About the Convention on the Rights of the Child“ (UNICEF Canada, e.d.). 
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skipt miklu fyrir barn sem þarf að ganga í skólann, og stórar pólitískar ákvarðanir eins og 

hvort börn greiði fyrir heilbrigðisþjónustu, breyta að sjálfsögðu miklu fyrir aðgengi barna 

að slíkri þjónustu. Þess vegna er mikilvægt að í allri ákvarðantöku sé tekið tillit til barna. 

Vegna stöðu sinnar, þroska og aldurs hafa þau ekki jöfn tækifæri og fullorðnir og sé ekki 

tekið tillit til þeirra er það líklegt til að hafa skaðleg áhrif á stöðu þeirra í samfélaginu til 

lengri tíma.55 Börn eru háð fullorðnum að mörgu leyti og því er mikilvægt að fullorðnir 

misnoti sér ekki valdaójafnvægið sem er á milli þeirra.  

 

Þetta ójafnvægi birtist okkur alla jafna í sinni ljótustu mynd í kynferðislegu ofbeldi.56 

Eins og áður var vikið að geta ýmsar skaðlegar staðalímyndir og viðhorf verndað 

ofbeldisfulla hegðun, stutt við hana og hvatt til hennar. 57 Þegar þannig er statt hafa börn 

ekki ráð eða tækifæri á að bregðast við því ofbeldi sem þau verða fyrir. Sérstaklega með 

tilliti til þess mikla valdaójafnvægis sem er á meðal þeirra og fullorðinna í samfélaginu. 

  

Áður en fjallað verður um löggjöf og vernd barna á Jamaíka og Íslandi verður vikið að 

umfangi kynferðislegs ofbeldis um allan heim, á Jamaíka og á Íslandi.  

 

6. Umfang kynferðislegs ofbeldis gegn börnum  
Talið er að á fimm mínútna fresti deyi barn vegna ofbeldis.58 Meirihluti þeirra, eða 75%,  

búa ekki á stríðshrjáðum svæðum og deyja því ekki í átökum eða stríði. Börn upplifa 

ofbeldi á heimilum og í skólum. Þau eru beitt ofbeldi af vinum, fjölskyldu, kunningjum 

og ókunnugum. Þau eru beitt ofbeldi af körlum og konum. Ofbeldið er af ýmsum toga. 

Það getur verið líkamlegt, andlegt eða kynferðislegt.59  

 

Á milli 500 milljónir og 1,5 billjón barna eru beitt einhvers konar ofbeldi á hverju ári, 

heimilisofbeldi, ofbeldi í skólum, líkamlegum refsingum, einelti, vanrækslu eða 

kynferðislegu ofbeldi. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin gerir ráð fyrir að á hverjum tíma 

                                                 
55 Sama heimild. 
56 Halla Gunnarsdóttir (n.18), 13. 
57 World Health Organization, „violence prevention: the evidence“ (World Health Organization, 2010) 
<http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/evidence_briefings_all.
pdf> Skoðað 16. nóvember 2015. 
58 UNICEF, „Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children“ (UNICEF 2013).  
59 Paulo Sérgio Pinheiro „World report on violence against children“ (1. útg. United Nation’s 2006). 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/evidence_briefings_all.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/evidence_briefings_all.pdf
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hafi allt að 20% kvenna orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi fyrir 18 ára aldur60 og 5-10% 

karla.61  

 

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum þekkist í öllum samfélögum. Misjafnt er hversu 

algengt það er, hvers eðlis það er og hvernig brugðist er við því. Kynferðislegt ofbeldi 

gegn börnum er ólíkt öðrum gerðum ofbeldis á þann hátt að yfirleitt eru engin vitni að 

því, yfirleitt er ofbeldismaðurinn einhver sem barnið þekkir og treystir og oft hefur hann 

ekki í hótunum eða beitir líkamlegu ofbeldi til að ná sínu fram, heldur misnotar sér traust 

sem barnið ber til hans.62 Nauðsynlegt er að skoða kynferðislegt ofbeldi ekki aðeins með 

tilliti til verknaðarins heldur einnig út frá valdaójafnvægi milli fullorðinna og barna, sem 

um var fjallað hér áður. 

 

Það eru ýmsar ástæður fyrir því af hverju erfitt er að mæla umfang kynferðislegs ofbeldis. 

Kynferðislegt ofbeldi er gríðarlega falið vandamál sem oft er umlukið skömm og þöggun. 

Tíðni kynferðislegs ofbeldis mælist mishá í opinberum gögnum víðs vegar um heim. Það 

skiptir máli hvaða gögn eru skoðuð og hvernig þeim er safnað. Umfangið er einnig 

misjafnt eftir því hvort litið er til opinberra gagna, sem sýna tilkynnt brot, eða hvort litið 

er til rannsókna, þar sem t.d. börn og/eða fullorðnir eru spurð í nafnlausum rannsóknum 

eða könnunum (e. self reported) hvort þau hafi verið beitt ofbeldi. Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun fást bestu mögulega upplýsingar um kynferðisofbeldi úr 

lýðfræðilegum rannsóknum (e. population based surveys). Það er aðallega vegna þess hve 

lítið hlutfall tilkynnir ofbeldið til yfirvalda.63  

 

Rannsóknir sýna að í allt að 30-80% tilfella tilkynna brotaþolar ekki um ofbeldið fyrr en á 

fullorðinsárum, ef þeir tilkynna það yfirleitt.64 Í meirihluta tilvika eru ofbeldismennirnir 

karlar, sama hvort þolandi er karl eða kona. Konur eru mun sjaldnar ofbeldismenn en það 

hefur þó ekki verið rannsakað eins ítarlega og ofbeldi karla. Rannsóknir sem skoða 

                                                 
60 World Health Organization, „Child abuse and Neglect: Fact Sheet“ (World Health Organization, 2002) 
<http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/en/childabusefacts.pdf> 
Skoðað 20. janúar 2016. 
61 World Health Organization, „Understanding and addressing violence against women: Sexual violence“ 
(World Health Organization, 2012) 
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77434/1/WHO_RHR_12.37_eng.pdf> Skoðað 1. maí 2016 
62 UNICEF, „Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children“ (n. 58), 64. 
63 World Health Organization, „Understanding and addressing violence against women: Sexual violence“ 
(n. 61) 
64 UNICEF, „Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children“ (n. 58) 62. 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/en/childabusefacts.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77434/1/WHO_RHR_12.37_eng.pdf
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hversu hátt hlutfall þessa ofbeldis er tilkynnt til yfirvalda hafa sýnt að aðeins 2-18% er 

tilkynnt til viðeigandi yfirvalda.65  

 

Til að varpa ljósi á umfang ofbeldis, bæði á Íslandi og Jamaíka, verður í þessum kafla 

farið yfir helstu mælingar opinberra aðila og ýmsar kannanir og rannsóknir sem 

framkvæmdar hafa verið á kynferðiselgu ofbeldi gegn börnum. 

6.1 Umfang kynferðislegs ofbeldis gegn börnum á Jamaíka 

Tilkynningar um ofbeldi gegn börnum á Jamaíka berast til ýmissa stofnana. Hér verður 

farið yfir þær tilkynningar og að því loknu farið yfir niðurstöður kynheilbrigðiskönnunar 

sem reglulega er lögð fyrir á Jamaíka auk niðurstaðna úr öðrum rannsóknum sem 

framkvæmdar hafa verið á kynferðislegu ofbeldi gegn börnum á Jamaíka.  

6.1.1 Opinberar tölur 

Á Jamaíka er hvers kyns ofbeldi gegn börnum tilkynnt til Office of the Child’s Registry 

(OCR hér eftir). Á heimasíðu þeirra eru tölur fyrir árin 2007-2014, aðeins skipt eftir kyni 

barnanna. Engar upplýsingar er að finna um landfræðilega skiptingu eða upplýsingar um 

ofbeldismennina. Í töflu 2 má sjá skiptingu eftir kyni fyrir árin 2007-2014.66 Til að auka 

skilning á því hversu fáar tilkynningar það eru má sjá að samkvæmt hagstofu Jamaíka eru 

nýjustu kynja- og aldurskiptu mannfjöldatölur frá árinu 2013. Samkvæmt þeim var fjöldi 

barna á Jamaíka árið 2013, 809.556, 397.999 stúlkur og 411.559 drengir.67 Eflaust má því 

gera ráð fyrir að tölur OCR stórlega vanmeti vandann. 

Tafla 2: Tilkynningar til OCR um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum  

á Jamaíka 2007-2014 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Samtals 

Drengir 12 74 125 99 119 205 258 377 1.269 

Stúlkur 106 1.085 1.577 1.470 2.551 2.542 3.118 3.008 15.457 

Ekki vitað 3 12 6 5 1 9 10 18 64 

Samtals 121 1.171 1.708 1.574 2.671 2.756 3.386 3.403 16.790 

 

                                                 
65 Penney Lewis „Delayed prosecution for childhood sexual abuse“ (1. útg, Oxford University Press 2006). 
66 Office of the Children’s Registry, „Sexual abuse 2014“ (Office of the Children’s Registry, e.d.) 
<http://www.ocr.gov.jm/index.php/statistics/2014-statistics/sexual-abuse-2014> Skoðað 15. nóvember 
2015. 
67 Statistical Institute of Jamaica (n. 22). 

http://www.ocr.gov.jm/index.php/statistics/2014-statistics/sexual-abuse-2014
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Til lögreglunnar á Jamaíka voru tilkynntar 841 nauðganir árið 2013 og framkvæmdar 

voru 619 handtökur. Árið 2014 var 651 nauðgun tilkynnt og framkvæmdar 612 

handtökur.68 Innan lögreglunnar á Jamaíka starfar sérstök deild sem sér um rannsókn á 

kynferðisbrotum, Centre for Investigating of Sexual Offences and Child Abuse (CISOCA 

hér eftir). Það er ekki langt síðan hún var sett á stofn en meðal markmiða hennar er að 

skapa andrúmsloft í samfélaginu sem gerir brotaþolum kleift að stíga fram og tilkynna 

brotin, tryggja skilvirka rannsókn slíkra brota og auka meðferðarúrræði fyrir brotaþola. 

Enn fremur er það þeirra hlutverk að sjá um að í boði séu kennsluverkefni um 

kynferðislegt ofbeldi og hvers kyns ofbeldi gegn börnum.69 Árið 2014 var deildinni 

tilkynnt um 1.018 kynferðisbrot gegn börnum, 97,3% voru vegna stúlkna. Tilkynningar til 

CISOCA eru greindar sérstaklega eftir því hvers konar brot er um að ræða. Fjallað verður 

ítarlega um ýmis kynferðisbrot og hvernig þau eru skilgreind í jamaískum lögum í kafla 

8.1.3 hér á eftir. 

 

Meirihluti tilkynninga (726) var vegna kynferðismaka við barn undir 16 ára aldri og þar á 

eftir kom nauðgun (220 tilfelli). Önnur tilfelli voru t.d. sifjaspell og önnur brot gegn 

börnum. Flestar tilkynningar vörðuðu stúlkur á aldrinum 11-18 ára eða 873 tilfelli. 118 

tilfelli vörðuðu stúlkur á aldrinum 0-10 ára. 14 tilfelli vörðuðu drengi á aldrinum 11-17 

ára og 13 drengi yngri en það. Af þeim tilfellum sem vörðuðu drengi fóru 15 mál fyrir 

dómstóla. Enginn var sakfelldur og engin mál voru felld niður. Í málum stúlknanna fóru 

aðeins 305 mál fyrir dómstóla, sakfellt var í 6 málum og 10 voru felld niður.70 

 

Mál eru einnig tilkynnt til The Office of the Children’s Advocate (OCA). Til þeirra bárust 

615 tilkynningar árið 2014 um einhvers konar brot gegn börnum. Af þeim tilkynningum 

voru 134 þeirra vegna kynferðisbrota gegn stúlkum.71 

 

Á spítölum á Jamaíka er skráð hversu margir leita þangað vegna kynferðislegs ofbeldis. 

Árið 2014 voru 1.069 komur á spítala vegna kynferðilegs ofbeldis, þ.m.t. 824 eða 77,1% 

                                                 
68 Jamaica Constabulary Force, „Jamaica Constabulary Force Annual Report 2014“ (Jamaica Constabulary 
Force e.d.). 
69 UNICEF Jamaica, „Our Partners: Child Protection“ (UNICEF Jamaica e.d.). 
70 The Planning Institute of Jamaica (n. 39), kafli 25.8.  
71 Sama heimild kafli 25.10. 
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vegna kynferðislegs ofbeldis gegn börnum. 60% þeirra voru vegna kynferðislegs ofbeldis 

gegn stúlkum á aldrinum 10-19 ára.72  

 

Eins og má sjá er hægt að leita upplýsinga um kynferðislegt ofbeldi hjá ýmsum 

stofnunum á Jamaíka. Engin sískráning virðist eiga sér stað á milli kerfa, sem hægt er að 

nálgast. Í kjölfarið er erfitt að gera sér grein fyrir hvort um er að ræða tilkynningar um 

sama barnið til margra stofnana, og að sama skapi hvort verið sé að tilkynna oft um sama 

barnið. Árið 2014 var tilkynnt um fjöldamörg kynferðisbrot gegn börnum til ýmissa 

opinberra stofnana á Jamaíka. Sama ár voru aðeins 90 sakfellingar vegna kynferðislegs 

ofbeldis á Jamaíka.73 

6.1.2 Kynheilbrigðiskönnun Jamaíka  

Það er ekki nóg að skoða opinberar tölur um tilkynningar um ofbeldi. Það er nauðsynlegt 

að leita vísbendinga annars staðar um hegðun og skoðanir fólks. Eins og áður kom fram 

fást samkvæmt Aljóðaheilbrigðismálastofnun bestu mögulega upplýsingar um 

kynferðisofbeldi úr lýðfræðilegum rannsóknum (e. population based surveys).74 Slík 

rannsókn var framkvæmd á Jamaíka á fimm ára fresti á tímabilinu 1993 til 2008, en hefur 

ekki verið framkvæmd síðan. Nýjustu niðurstöður eru frá 2008 og því verður mest áhersla 

lögð á þær í umfjöllun hér. Rannsóknin fjallar um kynheilbrigði Jamaíkabúa en fjallar 

einnig mikið um ofbeldi og þar má finna ýmsar vísbendingar um viðhorf Jamaíkabúa til 

kynlífs og ofbeldis. 

 

Samkvæmt niðurstöðum skýrslanna byrja ungmenni á Jamaíka snemma að stunda kynlíf.  

Árið 1993 sögðust 44,1% stúlkna á aldrinum 15-17 ára hafa stundað kynlíf og 63,9% 

drengja. Síðan þá hefur hlutfallið farið lækkandi og árið 2008 sögðust 26,1% stúlkna í 

sama aldurshópi hafa stundað kynlíf og 47,4% drengja.75 

 

Kynferðislegur lögaldur á Jamaíka er 16 ár og í því samhengi er áhugavert er að skoða 

tölur um tengsl barnanna við þá aðila sem þau stunduðu fyrst kynlíf með. Þær stúlkur sem 

stunduðu fyrst kynlíf fyrir 14 ára aldur skrá „annan“ (e. other) sem sinn fyrsta í 23% 

                                                 
72 Sama heimild kafli 23.5. 
73 Sama heimild kafli 24.16. 
74 Sama heimild kafli 24.16. 
75 Jamaica National Family Planning Board, „Jamaica Reproductive Health Survey“ (Jamaica National 
Family Planning Board 2008) < http://198.63.37.126/assets/2008%20Final%20Report%20Jamaica.pdf> 
Skoðað 14. janúar 2016, 270. 

http://198.63.37.126/assets/2008%20Final%20Report%20Jamaica.pdf
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tilfella. Í öðrum tilfellum er um að ræða kærasta, eiginmann, vin eða kunningja. Þessi 

„annar“ gæti því vel verið ættingi eða einhver annar.76 Hjá drengjum er hlutfallið ekki 

nærri eins hátt þegar um er að ræða annan aðila, eða aðeins 5,3% árið 2008. Þá segja 

9,8% stúlkna árið 2008 að sá aðili sem þær stunduðu fyrst kynlíf með hafi verið a.m.k. 10 

árum eða eldri en þær, en aðeins 0,9% drengja.77 Þegar um er að ræða 14 ára barn og 

einstakling sem er að minnsta kosti 10 árum eldri gefur að skilja að mikið valdaójafnvægi 

og þroskamismunur sé á þeim. Því gæti verið í þessum upplýsingum að finna 

vísbendingar um að ekki sé um að ræða kynlíf með aðila sem þau hafi kosið að stunda 

kynlíf með, heldur sé um að ræða einhverja þvingun.  

 

Ungmennin voru spurð ýmissa spurninga við hvaða aðstæður þau byrjuðu að stunda 

kynlíf. Þau eru spurð hvort þau hafi verið beitt þvingun (e. forced) í sinni fyrstu 

kynlífsreynslu. Þar segja 67,6% stúlkna það vera tilfellið. Af 14 ára stúlkum segja 54,5% 

þeirra fyrstu kynlífsreynsluna hafa verið þvingaða og hjá stúlkum á aldrinum 15-17 ára 

segja 50,9% fyrstu kynlífsreynsluna hafa verið þvingaða. Hjá drengjum var hlutfallið ekki 

eins hátt. Frá 3,4% til 5,3% þeirra sögðu sínu fyrstu kynlífsreynslu hafa verið þvingaða.78  

 

Í könnuninni var nauðung (e. forced) ekki skilgreind eins hjá kynjunum. Hjá stúlkum var 

nauðung skilgreind sem „að vilja ekki stunda kynlíf, en það gerðist samt“ eða að hún hafi 

verið neydd til þess. Hjá drengjum var það skilgreint þannig að „hann hafi alls ekki viljað 

stunda kynlíf“.79 Hjá stúlkum voru jákvæð tengsl á milli þess að hafa verið neydd til þess 

að stunda kynlíf, lítillar menntunar og að vera undir 14 ára aldri. Þessi sterku jákvæðu 

tengsl í gögnunum var ekki að finna hjá drengjum.80 

 

Í könnuninni kemur fram að 13,7% stúlkna undir 14 ára aldri hafi stundað kynlíf fyrir 

gjafir, 7,1% 14 ára stúlkna og 3,4% stúlkna á aldrinum 15-17 ára. Hjá drengjum er 

hlutfallið enn hærra fyrir allt aldursbilið en 15,6% drengja undir 14 ára aldri hafa stundað 

kynlíf fyrir gjafir eða peninga, 12,6% 14 ára drengja og 12,8% drengja á aldrinum 15-17 

ára.81 Í niðurstöðum koma fram sterk tengsl á milli þess að hafa stundað kynlíf mjög ung, 

                                                 
76 Sama heimild 274. 
77 Sama heimild 276. 
78 Sama heimild 279. 
79 Hjá stúlkum „did not want to have intercourse“ eða „forced to have sex“. Hjá drengjum var það „he really 
did not want it to happen“. 
80 Jamaica National Family Planning Board (n.75) 247. 
81 Sama heimild 287. 
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við litla menntun og að tilheyra heimilisgerð sem tilheyri tveim lægstu tekjufimmtungum. 

Sérstaklega mældust sterk tengsl við að hafa stundað kynlíf fyrir pening eða gjafir við að 

hafa stundað kynlíf fyrir 15 ára aldur. 

 

Vegna mikillar fátæktar á Jamaíka er algengt að stúlkur og strákar neyðist til að sofa hjá 

eldri mönnum eða konum fyrir peninga, mat eða aðrar gjafir. Þótt lagalega séð sé um að 

ræða vændi, er það ekki endilega álitið svo á Jamaíka, heldur sé einfaldlega um að ræða 

leið til að sjá fyrir sér.   

 

Að sama skapi, þó hlutfallið fyrir slík viðskipti hefðu verið talsvert hærri hjá drengjum, 

var ekki að finna eins sterk tengsl hjá þeim við menntun eða aðrar breytur.82 Ólíkt 

mörgum löndum þar sem vændi kvenna er algengara en karla, er vændi karla vinsælt á 

Jamaíka meðal hvítra, ríkra kvenna. Á hvaða strönd sem farið er á, er hægt að finna menn 

sem bjóða konum að „rent a dread“ eða „ rent a rasta“ en þessu eru til dæmis gerð skil í 

heimildarmyndinni „Rent a Rasta“ frá árinu 2012.83 Það gæti því útskýrt hærri tíðni á 

meðal drengja sem stundað hafa kynlíf fyrir gjafir eða peninga. 

 

Í könnuninni var fyrst árið 2008 spurt um viðhorf til hefðbundinna kynhlutverka, ofbeldis 

í nánum samböndum, líkamlegra refsinga barna og hvort fólk hefði orðið fyrir ofbeldi. 

Þar sögðust aðeins 22,9% stúlkna á aldrinum 15-17 ekki vera sammála fullyrðingum um 

hefðbundin kynhlutverk og 94,8% þeirra voru á móti ofbeldi í nánum samböndum. Í 

tilfelli drengjanna sögðust aðeins 10% þeirra ekki vera sammála fullyrðingum um 

hefðbundin kynhlutverk og 82,3% þeirra sögðust vera á móti ofbeldi í nánum 

samböndum.84 

 

Aðspurð hvort þau hafi sjálf verið beitt ofbeldi í nánu sambandi sögðu 6,6% stúlkna á 

aldrinum 15-17 ára hafa upplifað kynferðisofbeldi í nánu sambandi einhvern tímann um 

ævina og 3,7% þeirra hafa upplifað það sl. 12 mánuði. Þá sögðu enn fremur 10,6% þeirra 

hafa orðið fyrir einhvers konar kynferðislegu ofbeldi sl. 12 mánuði. Enginn þeirra drengja 

                                                 
82 Sama heimild 254. 
83 J. Michael Seyfert „Rent a rasta“ (2006) < https://vimeo.com/9176775> Skoðað 28. apríl 2016. 
84 Jamaica National Family Planning Board (n. 75), 314. 

https://vimeo.com/9176775
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sem tók þá könnuninni sagðist hafa upplifað einhvers konar kynferðislegt ofbeldi í nánu 

sambandi.85  

 

Í könnuninni var spurt hvort fólk hefði sagt frá ofbeldinu eða leitað sér hjálpar. Þær 

upplýsingar voru þó aðeins greindar eftir aldursbilinu 15-24 ára og voru því ekki 

sérstaklega greindar fyrir börn. Á því aldursbili hafði tæplega 60% sagt vini eða 

fjölskyldumeðlim frá ofbeldinu, en aðeins 25,4% höfðu leitað aðstoðar hjá einhverri 

opinberri stofnun. Þær stúlkur sem höfðu leitað sér aðstoðar, höfðu flestar annaðhvort 

leitað til lögreglu eða á heilsugæslu.86 

 

Kynheilbrigðisrannsóknin er sennilega besta rannsókn sem framkvæmd hefur verið á 

Jamaíka sökum stærðar úrtaksins og vegna þess hve reglulega hún hefur verið 

framkvæmd. Þó hafa einnig verið framkvæmdar nokkrar minni rannsóknir af 

félagasamtökum og sjálfstæðum rannsakendum. Hér á eftir verður farið yfir niðurstöður 

þeirra til að varpa enn betra ljósi á umfang og eðli kynferðislegs ofbeldis gegn börnum á 

Jamaíka.  

6.1.3 Aðrar rannsóknir 

Árið 2004 var lagður spurningalisti fyrir 11-12 ára gömul börn á Jamaíka til að kanna 

hvort þau hefðu orðið vitni að, tekið sjálf þátt í eða verið beitt ofbeldi. Á sama tíma var 

lagður spurningalisti fyrir foreldra þeirra um ýmsa félags- og efnahagslega þætti.87 Það 

var gert í þeim tilgangi að kanna hvort t.d. félagslegar aðstæður eða efnahagur hefði áhrif 

á hvaða börn eru beitt ofbeldi á Jamaíka. Börnin sem tóku þátt áttu öll heima í Kingston 

og meðalaldur þeirra var 11,7 ár þegar listinn var lagður fyrir þau. 1.674 börn tóku þátt í 

rannsókninni. Spurningalistinn var lagður fyrir börnin á skólatíma.88  

 

Niðurstöður leiddu í ljós að 1,2% drengja hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og 3,3% 

stúlkna. Í heildina var um að ræða 2,3%.89 Hlutfall barna sem hafði orðið vitni að 

einhvers konar kynferðislegu ofbeldi var talsvert hærra. Þar var um að ræða í heildina 

                                                 
85 Sama heimild 399-400. 
86 Sama heimild 404-405. 
87 Samms-Vaughan, M., Jackson, M. A., og Ashley, D. E., „Urban jamaican children's exposure to 
community violence„ (2005) The West Indian Medical Journal, 54(1), 14-21 
<http://search.proquest.com/docview/67823021?accountid=28419> Skoðað 3. desember 2015, f15. 
88 Samms-Vaughan, M., Jackson, M. A., og Ashley, D. E. (n, 87), 15. 
89 Sama heimild 16. 

http://search.proquest.com/docview/67823021?accountid=28419
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4,1%. 3,8% drengja höfðu orðið vitni að einhvers konar kynferðislegu ofbeldi og 4,3% 

stúlkna.  

 

Svör barnanna voru að því loknu borin saman við svör foreldra þeirra um félags- og 

efnahagslega stöðu þeirra. Engan marktækan mun var að finna á börnunum eftir félags- 

eða efnahagslegri stöðu þeirra. Það sama átti við þegar greind voru svör þeirra eftir því 

hvort þau gengu í einkaskóla eða ríkisrekinn skóla. Á Jamaíka eru gjaldfrjálsir ríkisreknir 

skólar, líkt og á Íslandi, en þar eru þó einnig einkaskólar sem alla jafna bjóða upp á betri 

menntun og eru ekki gjaldfrjálsir. Það segir því að sama skapi mikið um efnahagsstöðu 

barnsins hvers kyns skóla það gengur í.90  

6.1.4 Tengsl ótímabærra þungana við kynferðislegt ofbeldi 

Eins og kom fram áður telur Alþjóðaheilbrigðismálastofnun að allt að 80% kynferðisbrota 

séu ekki tilkynnt, eða tilkynnt löngu eftir að þau eiga sér stað. Í skýrslu UNICEF frá árinu 

2012 um umfang og eðli ofbeldis gegn börnum var þeirri spurningu varpað fram hvort að 

í fjölda ótímabærra þungana unglingsstúlkna mætti sjá vísbendingar um ofbeldi sem ekki 

væri tilkynnt.91 Til að kanna réttmæti þeirrar spurningar var ákveðið að skoða bæði svör í 

kynheilbrigðisrannsóknin, auk niðurstaða annarrar rannsóknar.  

 

Niðurstöður kynheilbrigðisrannsóknarinnar sýndu að árið 2008 væri hlutfall þungaðra 

fyrir 19 ára aldur 35% á Jamaíka. Að meðaltali sögðu 47% allra þungaðra það vera án 

ásetnings árið 2008. Í aldursbilinu 15-19 ára sagði talsvert hærra hlutfall, eða 80,8%, 

þungun hafa orðið til án ásetnings.92 Þeim þungunum var svo skipt í ætlaðar (e. intended) 

19%, ótímabærar (e. mistimed) 66% og þær sem ekki var óskað eftir (e. unwanted) 

15%.93   

 

Í kynheilbrigðisrannsókninni árið 2008 kemur fram að þegar könnunin var framkvæmd 

voru að meðaltali 2,9% stúlkna á aldrinum 15-19 ára þungaðar, 11,7% þeirra höfðu 

einhvern tímann verið þungaðar, 14,6% höfðu upplifað einhvern hluta þess að vera 

þungaðar og höfðu því mögulega farið í fóstureyðingu eða misst fóstur og 10,8% höfðu 

                                                 
90 Sama heimild 18. 
91 UNICEF, „Sexual Violence against Children in the Caribbean: Report 2012“ (UNICEF maí 2013) 
<http://www.unicef.org/easterncaribbean/ECAO_Sexual_Violence_againstChildren_in_the_Caribbean.pdf
> Skoðað 10. janúar 2016, 17. 
92 Jamaica National Family Planning Board (n. 75), 55. 
93 Sama heimild 55. 

http://www.unicef.org/easterncaribbean/ECAO_Sexual_Violence_againstChildren_in_the_Caribbean.pdf
http://www.unicef.org/easterncaribbean/ECAO_Sexual_Violence_againstChildren_in_the_Caribbean.pdf


 

 23 

fætt barn. Í öllum tilfellum, nema þegar spurt var um hvort þær væru þungaðar þegar 

könnunin var framkvæmd, voru hlutföll hærri fyrir þær stúlkur sem bjuggu utan 

Kingston.94 Fleiri stúlkur í lægstu tekjubilum höfðu einhverja upplifun af þungun heldur 

en þær sem mældust í hærra tekjubili og þegar aldur stúlknanna var greindur nánar 

hækkaði hlutfallið eftir því sem þær urðu eldri.  

 

Með tilliti til þess hvort hátt hlutfall ótímabærra þungana hjá ungum stúlkum geti varpað 

ljósi á tíðni kynferðislegs ofbeldis er markvert að líta á tölurnar bara fyrir 15 ára stúlkur. 

4% þeirra höfðu einhverja reynslu af þungun, en aðeins 1,7% þeirra hafði fætt barn. Eftir 

því sem stúlkurnar eldast hækkar hlutfallið á milli þeirra sem hafa einhverja reynslu og 

fæða barn.95 Þetta gæti gefið til kynna að hér sé um að ræða þungun í kjölfar þvingaðs 

samræðis. 

 

Til að varpa enn betra ljósi á tengsl ótímabærra þungana við kynferðislegt ofbeldi er hægt 

að líta til niðurstaðna rannsóknar sem birt var árið 2009. Rannsóknin fjallaði um tengsl 

ótímabærrar þungunar við kynferðislegt ofbeldi á Jamaíka. Tekin voru viðtöl við 250 

stúlkur á aldrinum 15-17 ára sem voru þungaðar og við 500 stúlkur sem aldrei höfðu 

verið þungaðar en höfðu stundað kynlíf. Könnuð voru tengsl þess að byrja að stunda 

kynlíf snemma, ótímabærrar þungunar og þess að hafa verið beitt einhvers konar þvingun 

eða nauðung við samfarir.96 

 

Niðurstöðurnar sýndu að þriðjungur þátttakenda hafði verið beittur einhvers konar 

þvingunum eða nauðung við samfarir, þá er fjallað um bæði þær stúlkur sem voru 

þungaðar og þær sem ekki höfðu verið það. Af þeim sem aldrei höfðu verið þungaðar 

sögðust fleiri hafa verið snertar á óviðeigandi hátt og/eða hafa verið beittar kynferðislegu 

ofbeldi um ævina. Helmingur allra þátttakenda hafði upplifað einhvers konar þvingun við 

samfarir eða kynferðislegt ofbeldi.97 12,8% þeirra stúlkna sem voru þungaðar sögðu sína 

                                                 
94 Sama heimild 41 og 63. 
95 Sama heimild 41 og 63. 
96 Baumgartner, J. N., Geary, C. W., Tucker, H., og Wedderburn, M., „The influence of early sexual debut 
and sexual violence on adolescent pregnancy: A matched case-control study in Jamaica„ (2009)  
International Perspectives on Sexual and Reproductive Health35(1), 21-8 
<http://search.proquest.com/docview/235867754?accountid=28419> Skoðað 12. janúar 2016, 21. 
97 Sama heimild 24. 

http://search.proquest.com/docview/235867754?accountid=28419
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fyrstu kynlífsreynslu hafa verið þvingaða eða þær beitt einhverri nauðung og 6,8% af 

þeim stúlkum sem ekki voru þungaðar.98  

 

Í rannsókninni sem framkvæmd var árið 2009 var því tilgáta UNICEF ekki sönnuð en þar 

koma þó fram, eins og annars staðar, há hlutföll meðal stúlkna sem hafa verið beittar 

kynferðislegu ofbeldi. Þó er þó ljóst að stórt hlutfall ungra stúlkna verða þungaðar án 

ásetnings og margar þeirra eignast ekki barnið. Fyrir því gætu þó verið aðrar ástæður eins 

og léleg kynfræðsla. 

 

Eins og má sjá á umfjöllun kaflans er ekki auðvelt að greina umfang ofbeldis gegn 

börnum á Jamaíka með einum hætti. Margar stofnanir sem taka við tilkynningum flækja 

málin og ekki er augljóst hvort um sömu börn er að ræða hjá öllum stofnunum eða um 

sitthvor börnin. Það gildir þó kannski einu því niðurstöður rannsókna og kannana gefa til 

kynna að mjög lítið hlutfall brotanna sé tilkynnt til yfirvalda.  

 

Eins og fram kemur í niðurstöðum fjölmargra kannana er fyrsta kynlífsreynsla margra 

kvenna þvinguð og miðað við slíkar niðurstöður má velta því fyrir sér hvort búið sé að 

normalísera ofbeldisfulla hegðun og þvinganir í kynlífi. Hvort sú er raunin verður skoðað 

betur í samanburðarkafla. Þar verður farið yfir ýmis viðhorf sem geta haft áhrif á slíka 

hegðun. Næst er stutt umfjöllun um gerendur og staðsetningu ofbeldis gegn börnum á 

Jamaíka.  

6.1.5 Gerendur og staðsetning brota 

Víða var að finna upplýsingar um gerendur. Bæði í opinberum tölum og rannsóknum. Þær 

gefa til kynna að aldur barnsins segi mikið til um tengsl þess við geranda.  

 

Eins og kom fram í kafla 6.1.2 var mjög líklegt að ungar stúlkur stunduðu kynlíf með 

eldri mönnum á Jamaíka og stórt hlutfall þeirra sem byrja að stunda kynlíf svo ungar, 

sögðust hafa verið beittar þvingun eða nauðung.99 Má því leiða líkum að því að gerendur 

séu oft og tíðum eldri menn sem misnota ungar stúlkur. Að minnsta kosti þegar um er að 

ræða unglingsstúlkur.  

 

                                                 
98 Sama heimild 24. 
99 Jamaica National Family Planning Board, „Jamaica Reproductive Health Survey“ (n. 75), 55. 
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Í könnun sem framkvæmd var á börnum í Kinsgon og í könnun UNICEF kom fram að 

börn voru líklegust til að vera beitt ofbeldi á heimili, í nærsamfélagi (e. community) 

þeirra eða nærsamfélagi nálægt þeim.100 Í könnun UNICEF kom þó einnig fram að börn 

væru líkleg til að vera beitt kynferðislegu ofbeldi í skólanum. Talið var að gerendur væru 

helst á aldrinum 18-30 ára.101  

6.2 Umfang kynferðislegs ofbeldis gegn börnum á Íslandi  

Líkt og á Jamaíka verður að skoða bæði opinberar tölur um tilkynnt ofbeldi og 

niðurstöður ýmissa rannsókna. Tilkynningar um ofbeldi gegn börnum á Íslandi eru með 

skipulagðari hætti en á Jamaíka og sískráning tilkynninga til Barnaverndarstofu hefur 

verið við lýði síðan árið 2006. Þar sem tilkynningar berast einnig til annarra stofnana 

verður því farið yfir þær og að því loknu farið yfir niðurstöður ýmissa rannsókna og 

spurningakannana sem lagðar hafa verið fyrir fullorðna og börn hér á landi.  

 

Hér eru starfrækt félagasamtök eins og Stígamót og Drekaslóð, sem taka á móti og 

aðstoða brotaþola á fullorðinsárum. Margir sem til slíkra félagasamtaka leita, hafa orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi á barnsaldri og hafa aldrei tilkynnt það til opinberra yfirvalda. 

6.2.1 Opinberar tölur 

Barnaverndarstofa var sett á stofn árið 1996 og hefur síðan þá skrásett tilkynningar um 

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum á Íslandi. Þá er einnig gagnlegt að skoða tölur frá 

Barnahúsi, dómstólum, lögreglu og ríkissaksóknara til að leita vísbendinga um umfang 

þess.  

 

Til Barnaverndarstofu voru árið 2015 tilkynnt 451 kynferðisbrot. Til samanburðar má sjá 

á tölum Hagstofunnar að á Íslandi bjuggu 80.006 börn á íslandi árið 2015.102 Á mynd 1 

má sjá fjölda tilkynninga til Barnaverndarstofu um kynferðislegt ofbeldi fyrir árin 2004-

2015. Mynd 2 sýnir okkur svo kynjaskiptingu tilkynninga, hún er aðeins aðgengileg frá 

árinu 2012. Líkt og á Jamaíka, er aðeins lítið hlutfall tilkynninga vegna kynferðisbrota 

gegn drengjum. 

 

Mynd 1: Tilkynningar til Barnaverndarstofu 2004-2015 um  

                                                 
100 Samms-Vaughan, M., Jackson, M. A., og Ashley, D. E. (n. 87), 18. 
101 UNICEF, „Sexual Violence against Children in the Caribbean: Report 2012“ (n 91) 36. 
102 Hagstofa Íslands „Mannfjöldi eftir kyni og aldri 1841-2016“ (Hagstofa Íslands e.d.)  
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kynferðislegt ofbeldi gegn börnum á Íslandi 

 
Til hliðsjónar er gott að skoða hversu mörg rannóknarviðtöl voru framkvæmd í Barnahúsi 

á sama tíma. Barnahús var stofnað sem tveggja ára tilraunaverkefni árið 1998 og er 

hannað til að mæta þörfum barna sem beitt eru kynferðisofbeldi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Tilkynningar til Barnaverndarstofu um kynferðislegt ofbeldi  
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Þar geta þau sótt alla þá þjónustu sem þau gætu þurft á að halda eftir að upp kemst um 

brotið.103 „Verkefnum Barnahúss má skipta í fræðslu og ráðgjöf við upphaf máls, 

leiðbeiningar við könnun máls, könnunarviðtal fyrir barnaverndarnefndir eða skýrslutöku 

fyrir dómi, læknisskoðun, greiningu og meðferð. Þegar barnaverndarnefnd hefur borist 

tilkynning samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 80/2002 vegna gruns um 

kynferðislegt ofbeldi eða áreitni, getur starfsmaður barnaverndarnefndar fengið 

leiðbeiningar um könnun málsins, samkvæmt 22. gr. barnaverndarlaga, í Barnahúsi.“104 Á 

mynd 3 má sjá fjölda rannsóknarviðtala sem framkvæmd hafa verið í Barnahúsi frá 

stofnun þess árið 1998 til ársins 2015. Eins og má sjá eru rannsóknarviðtöl ögn færri en 

þær tilkynningar sem berast Barnaverndarstofu árlega um kynferðislegt ofbeldi gegn 

börnum. Fjöldi tilkynninga þarf ekki endilega að endurspegla þann fjölda sem er beittur 

ofbeldi því oft er tilkynnt margsinnis um sama barnið áður en það verður að formlegu 

barnaverndarmáli. 

 

 

 

 

 

Mynd 3: Fjöldi rannsóknarviðtala í Barnahúsi 1998-2015 

                                                 
103 Barnaverndarstofa, „Ársskýrsla 2012-2013“ (Barnaverndarstofa 2014) 
<http://www.bvs.is/media/arsskyrslur/Barnaverndarstofa_2012-2013.pdf> Skoðað 10. apríl 2015. 
104 Sama heimild. 
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Árið 2014 var tilkynnt um 419 kynferðisbrot til lögreglunnar, þar af 143 brot gegn 

börnum. Tilkynnt voru að meðaltali um 148 kynferðisbrot gegn börnum árin 2011-2013 

og því hefur það hlutfall haldist tiltölulega stöðugt.105 Tilkynnt var um 713 brot árið 2013, 

þar af 209 gegn börnum, 367 árið 2012, 121 gegn börnum og 365 árið 2011, þar af voru 

114 vegna barna. Tilkynnt var um 323 kynferðisbrot árið 2010, þar af voru 96 vegna 

barna.106 Aðeins hafa verið birtar bráðabirgðatölur fyrir árið 2015. Þá var tilkynnt um 453 

kynferðisbrot til lögreglunnar. Ekki var tilgreint í bráðabirgðatölunum hversu stórt 

hlutfall var vegna kynferðisbrota gegn börnum.107 

 

Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis var opnuð árið 1993. Þangað geta allir 

leitað sem hafa verið beittir kynferðisofbeldi, sama hvort þá vantar ráðgjöf, stuðning, 

læknisskoðun og/eða meðferð.108 Af þeim sem þangað höfðu leitað árið 2011 voru 37% 

18 ára eða yngri og því talin börn.109 Neyðarmóttökunni ber skylda til að tilkynna allar 

                                                 
105 Ríkislögreglustjóri, „Afbrotafræði 2014: 1. janúar – 31. desember 2014“ (Ríkislögreglustjóri, ágúst 
2015) <http://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2015/08/Afbrotat%C3%B6lfr%C3%A6%C3%B0i-
2014.pdf> Skoðað 16. apríl 2016. 
106 Ríkislögreglustjóri, „Afbrotafræði 2013: 1. janúar – 31. desember 2013“ (Ríkislögreglustjóri, júní 2014) 
<http://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2015/08/Afbrotat%C3%B6lfr%C3%A6%C3%B0i-2014.pdf> 
Skoðað 16. apríl 2016. 
107 Ríkislögreglustjóri, „Afbrotafræði 2015: 1. janúar – 31. desember 2015. Bráðabirgðatölur“ 
(Ríkislögreglustjóri, janúar 2016) <http://www.logreglan.is/wp-
content/uploads/2015/08/Afbrotat%C3%B6lfr%C3%A6%C3%B0i-2014.pdf> Skoðað 16. apríl 2016. 
108 Landspítali, „Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis“ (Landspítali e.d.) < 
http://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/klinisk-svid-og-
deildir/flaedisvid/neydarthjonusta/neydarmottaka-fyrir-tholendur-kynferdisofbeldis-/> Skoðað 16. apríl 
2016. 
109 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 274 - 173. mál. 
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slíkar komur til barnaverndaryfirvalda og að því loknu fá þau börn sem þangað leita 

yfirleitt tilvísun á Barnahús til meðferðar. Frá því að Neyðarmóttakan var opnuð hafa til 

hennar leitað yfir 100 manns árlega, konur og karlar og börn.110  

6.2.2 Rannsóknir á ofbeldi gegn börnum 

Líkt og þær upplýsingar sem birtast okkur í opinberum tölum á Jamaíka, er nytsamlegt að 

leita upplýsinga annars staðar á Íslandi til að komast að því hvort umfang kynferðislegs 

ofbeldis gegn börnum á Íslandi sé ef til vill meira en birtist okkur í tilkynningum til 

yfirvalda. 

 

Fyrsta faraldsfræðilega rannsóknin sem framkvæmd var á tíðni kynferðislegs ofbeldis á 

Íslandi var framkvæmd árið 2001 af Hrefnu Ólafsdóttur. Niðurstöðurnar sem birtar voru 

árið 2002 og 2003 sköpuðu mikla umræðu í íslensku samfélagi og einkenndust oft af 

miklum efasemdum. Eflaust vegna þess hve há tíðni birtist í rannsókninni á kynferðislegu 

ofbeldi. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar mátti gera fáð fyrir því að fyrir ára 

aldur hefði 17% af heildarfjölda barna verið misnotaður kynferðislega. Ef reiknað var 

hlutfall kynjanna, mátti gera ráð fyrir að 23% stúlkna hefði verið misnotaðar 

kynferðislega fyrir 18 ára aldur og 8% drengja.111  

 

Barnaverndarstofa, í samstarfi við Rannsóknir og greiningu, lagði árið 2004 fyrir öll börn, 

á aldrinum 16-19 ára í framhaldsskólum, spurningalista um kynferðislega misnotkun. 

                                                 
110 Datamarket, „Aðhlynning vegna nauðgana“ (Datamarket 1. febrúar 2014) 
<https://datamarket.com/is/data/set/3cmq/adhlynning-vegna-
naudgana#!ds=3cmq!631p=2&display=column&labels=force> Skoðað 16. apríl 2016; Reykjavíkurborg, 
„Kynlegar tölur: Konur og karlar í Reykjavík“ (Reykjavíkurborg, 8. mars 2011) 
<http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/kynlegar_tolur_2011.pdf> Skoðað 16. 
Apríl 2016; Reykjavíkurborg, „Kynlegar tölur: Konur og karlar í Reykjavík“ (Reykjavíkurborg, 8. mars 
2012) <http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/kynlegar_tolur_2012.pdf>  
Skoðað 16. Apríl 2016; Reykjavíkurborg, „Kynlegar tölur: Konur og karlar í Reykjavík“ (Reykjavíkurborg, 
8. mars 2013) 
<http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/kynlegar_tolur_2013.pdf>  Skoðað 16. 
Apríl 2016; Reykjavíkurborg, „Kynlegar tölur: Konur og karlar í Reykjavík“ (Reykjavíkurborg, 8. mars 
2014) <https://issuu.com/jonavigdiskristinsdottir/docs/rvk_kynlegartolur_0903_2016_net>   Skoðað 16. 
Apríl 2016; Reykjavíkurborg, „Kynlegar tölur: Konur og karlar í Reykjavík“ (Reykjavíkurborg, 8. mars 
2015) <http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_frettir/15030.kynlegartol.1a.p> Skoðað 16. 
apríl 2016 
111 Hrefna Ólafsdóttir „„Börn þvinguð til kynlífs“ Rannsókn á kynferðislegri misnotkun á börnum“ í Svala 
Í. Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn launhelgi glæpur: Kynferðisbrot gegn börnum (1. útg. Háskólaútgáfan 2011), 
236 og 245-6. 

https://datamarket.com/is/data/set/3cmq/adhlynning-vegna-naudgana#!ds=3cmq!631p=2&display=column&labels=force
https://datamarket.com/is/data/set/3cmq/adhlynning-vegna-naudgana#!ds=3cmq!631p=2&display=column&labels=force
http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/kynlegar_tolur_2011.pdf
http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/kynlegar_tolur_2012.pdf
http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/kynlegar_tolur_2013.pdf
https://issuu.com/jonavigdiskristinsdottir/docs/rvk_kynlegartolur_0903_2016_net
http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_frettir/15030.kynlegartol.1a.p
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Árið 2007 kom út skýrsla þar sem niðurstöður könnunarinnar voru kynntar.112 Þar 

sögðust 5,2% þáttakenda hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun einu sinni um ævina, 

1,3% sögðust hafa orðið fyrir henni tvisvar, 1% sögðust hafa orðið fyrir henni 3-6 

sinnum, 0,4% 7-10 sinnum, 0,2% 11-19 sinnum og 0,3% sögðust hafa orðið fyrir 

kynferðislegri misnotkun oftar en tuttugu sinnum.113 Samanlagt var um að ræða 8,2% 

barna. 

 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort einhver hefði sannfært, þvingað eða neytt þá til að 

taka þátt í kynferðislegum athöfnum var um sama hlutfall að ræða, 8,2%. Flestir höfðu 

aðeins lent í því einu sinni, eða 5,6%. Þegar þátttakendur voru spurðir nánar út í hvað 

gerandi hafði gert þeim svöruðu 6,2% að þeir hefðu verið sannfærðir, þvingaðir eða 

neyddir til að hafa samfarir eða kynmök.114 Annað sem kom til greina var ýmisleg 

óviðeigandi snerting, þá tilkynntu 6,2% barna að þau hefðu einhvern tímann verið 

sannfærð eða þvinguð til að snerta kynfæri annars. Aðspurð um hvort einhver hefði káfað 

á kynfærum þeirra sögðu 9,1% þeirra það hafa komið fyrir einu sinni eða oftar og 8,7% 

sögðu einhvern hafa káfað á þeim annars staðar en á kynfærum þeirra.115 Þá höfðu 5% 

barnanna lent í því að einhver hefði berað sig gagnvart þeim á ósæmilegan máta.116 

 

Stígamót eru grasrótarsamtök sem berjast gegn kynferðisofbeldi og veita fólki aðstoð sem 

hefur verið beitt kynferðisofbeldi. Í ársskýrslum Stígamóta er ávallt að finna tölulegar 

upplýsingar um þá sem þangað leita. Stígamót taka aðeins á móti fullorðnum en þegar 

rýnt er í tölulegar upplýsingar frá þeim er athyglisvert að sjá að meirihluti þeirra sem leita 

til þeirra árið 2015, eða 71,1%, hafði orðið fyrir ofbeldi fyrir 18 ára aldur. Ársskýrslur 

áranna 2009-2014 sýndu svipað hlutfall. Tölulegar upplýsingar frá árunum 2009-2011 um 

þá einstaklinga sem leituðu til þeirra sem höfðu orðið fyrir ofbeldi sem börn sýndu að þá 

var um að ræða í heildina 506 einstaklinga117 en samkvæmt ársskýrslum þeirra leituðu 

                                                 
112 Barnaverndarstofa, „Könnun á kynferðislegri misnotkun gegn börnum á Íslandi: Niðurstöður.“ 
(Barnaverndarstofa og Rannsóknir og greining, júlí 2007) < http://www.bvs.is/media/rannsoknir-i-
bv/Konnun-a-kynferdislegrimisnotkun-gegn-bornum-2007.pdf> Skoðað 19. apríl 2016. 
113 Sama heimild 14. 
114 Sama heimild 17. 
115 Sama heimild 17. 
116 Sama heimild 17. 
117 Stígamót „Ársskýrsla 2011“ (Stígamót, 2012) 
<http://www.stigamot.is/static/files/arsskyrslur/arsskyrsla2011.pdf> Skoðað 19. apríl 2016. 

http://www.bvs.is/media/rannsoknir-i-bv/Konnun-a-kynferdislegrimisnotkun-gegn-bornum-2007.pdf
http://www.bvs.is/media/rannsoknir-i-bv/Konnun-a-kynferdislegrimisnotkun-gegn-bornum-2007.pdf
http://www.stigamot.is/static/files/arsskyrslur/arsskyrsla2011.pdf
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alls 739 einstaklingar til þeirra á tímabilinu, sem gerir 68,5% af þeim sem þangað leituðu 

sem höfðu orðið fyrir ofbeldi á barnsaldri.118 

6.2.3 Gerendur og staðsetning brota 

Svo hægt sé að meta eðli kynferðisbrota gegn börnum er mikilvægt að skoða upplýsingar 

um gerendur þess. Þær er að finna víða.  

 

Í rannsókn Barnaverndarstofu og Rannsókna og greininga frá árinu 2004 kom fram að 

flestir gerendur voru vinir eða kunningjar, en þar á eftir var algengast að um væri að ræða 

kærasta/kærustu og þar á eftir var yfirleitt um að ræða einhvern fjölskyldumeðlim eða 

ókunnugan.119 Niðurstöður könnunarinnar sýndu að 3,3% þátttakenda höfðu sannfært, 

þvingað eða neytt einhvern til að taka þátt í kynferðislegum athöfnum.120  

 

Rannsóknir og greining mæla árlega kynferðislegt ofbeldi gegn börnum í Ungt fólk 

rannsóknum sínum og þau gögn voru árið 2012 greind að beiðni UNICEF á Íslandi, fyrir 

skýrslu þeirra Réttindi barna á Íslandi: Ofbeldi og forvarnir. Gögnin sem greind voru 

geymdu svör barna í 9. og 10. bekk sem höfðu verið spurð um kynferðislega misnotkun 

árin 2006, 2009 og 2012. Börnin höfðu bæði verið spurð hvort þau hefðu orðið fyrir 

kynferðislegri misnotkun af hálfu fullorðins einstaklings og af hálfu jafnaldra eða eldri 

unglings árið 2012. Niðurstöðurnar eru áhugaverðar því nærri jafnmörg börn höfðu orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu jafnaldra og af hálfu fullorðins aðila.121 3,6% barna 

hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu jafnaldra eða eldri unglings og 2,7% barna 

höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu fullorðins aðila. 4,8% barna hafði orðið 

fyrir einhvers konar kynferðislegu ofbeldi um ævina. Af heildinni hafði 3,4% barna orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi annaðhvort af hálfu fullorðins einstaklings eða jafnaldra og 

1,4% barna hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu beggja.  

 

                                                 
118 Stígamót „Ársskýrsla 2012“ (Stígamót, 2013) 
<http://www.stigamot.is/static/files/arsskyrslur/arsskyrsla2012.pdf> Skoðað 19. apríl 2016; Stígamót 
„Ársskýrsla 2013“ (Stígamót, 2014) <http://www.stigamot.is/static/files/arsskyrslur/arsskyrsla_2013-
netid.pdf> Skoðað 19. apríl 2016; Stígamót „Ársskýrsla Stígamóta 2014: Á Stígamót hafa um 7000 leitað á 
25 árum“ (Stígamót, 2015) <http://www.stigamot.is/static/files/arsskyrslur/stigamot-arsskyrsla_2014-
netid.pdf> Skoðað 19. apríl 2016; Stígamót „Ársskýrsla Stígamóta 2015“ (Stígamót, 8. mars 2016) 
<http://www.stigamot.is/static/files/arsskyrslur/stigamot-2015-netid.pdf> Skoðað 19. apríl 2016. 
119 Barnaverndarstofa, „Könnun á kynferðislegri misnotkun gegn börnum á Íslandi: Niðurstöður.“ (n. 112) 
18. 
120 Sama heimild 15. 
121 Lovísa Arnardóttir „Réttindi barna á Íslandi: Ofbeldi og forvarnir“ (UNICEF á Íslandi, 7. mars 2013) 

http://www.stigamot.is/static/files/arsskyrslur/arsskyrsla2012.pdf
http://www.stigamot.is/static/files/arsskyrslur/arsskyrsla_2013-netid.pdf
http://www.stigamot.is/static/files/arsskyrslur/arsskyrsla_2013-netid.pdf
http://www.stigamot.is/static/files/arsskyrslur/stigamot-arsskyrsla_2014-netid.pdf
http://www.stigamot.is/static/files/arsskyrslur/stigamot-arsskyrsla_2014-netid.pdf
http://www.stigamot.is/static/files/arsskyrslur/stigamot-2015-netid.pdf
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Slíkar upplýsingar geta verið gagnlegar, sérstaklega þegar litið er til upplýsinga sem 

safnað er saman af Barnahúsi um þau börn sem þangað koma og sem beitt hafa verið 

kynferðislegu ofbeldi. Fram kemur í tölum Barnahúss, sem einnig voru greindar 

sérstaklega fyrir skýrslu UNICEF á Íslandi, að mikill meirihluti þeirra barna sem þangað 

leita eru á aldrinum 12-19 ára og líklegra er að eftir því sem barnið verður eldra, sé 

ólíklegra að um sé að ræða fjölskyldutengsl á milli brotaþola og geranda.122 Eðli brotanna 

breytist því eftir því sem barnið verður eldra.  

 

Fyrir árin 2011-2012 voru sérstaklega í tölum lögreglunnar greint kyn, aldur og fjöldi 

brota á hvern einstakling sem kærður var fyrir kynferðisbrot. Meðalaldur karlmanna var 

rúmlega 33 ár fyrir bæði árin en flestir þeirra voru á aldrinum 15-24 ára árið 2011 og 15-

29 ára árið 2012.123 Þá var aldur gerenda sem brotið hafði gegn börnum einnig 

sérstaklega greindur. Aldursdreifing karla, sem brotið hafði á börnum, var þokkalega jöfn. 

Flestir kærðra gerenda árið 2011 voru á aldrinum 40-44 ára og árið 2012 voru flestir 

kærðir gerendur á aldrinum 15-19 ára. Af þeim konum sem kærðar voru, voru flestar á 

aldrinum 25-44 ára, bæði 2011 og 2012.124 

 

Líkt og má sjá í umfjöllun kaflans á kynferðislegu ofbeldi gegn börnum á Íslandi sýna 

tilkynningar til  yfirvalda ekki sömu niðurstöður og greiningar félagasamtaka eða þeirra 

rannsókna sem framkvæmdar hafa verið á Íslandi. Samkvæmt rannsóknum eru 

fjöldamörg börn beitt ofbeldi hér á landi og ef draga má ályktanir af þeim sem leita til 

Stígamóta á ári hverju, væri hægt að gefa sér að stórt hlutfall þeirra tilkynni það ekki, eða 

tilkynni það mörgum árum eftir að ofbeldið á sér stað. 

 

7. Alþjóðleg vernd barna gegn kynferðislegu ofbeldi 
Alþjóðlegir sáttmálar hafa misjafnt vægi í innlendri löggjöf víðs vegar um heiminn. Ólík 

kerfi laga gefa þeim mismikið vægi. En sáttmálarnir geta verið leiðbeinandi fyrir hvert 

ríki fyrir sig. Við samningu sáttmálana hafa leiðtogar ríkja og sérfræðingar hvaðanæva úr 

heiminum komið saman og í sameiningu komist að niðurstöðu um hvernig sé best að 

vernda réttindi einstaklinga.  
                                                 
122 Sama heimild. 
123 Ríkislögreglustjóri, „Afbrotatölfræði. Grunaðir/kærðir 2011-2012“ (Ríkislögreglustjóri, janúar 2014) 
<http://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2015/02/Gruna%C3%B0ir-k%C3%A6r%C3%B0ir-2011-
2012-GB.pdf > Skoðað 20. apríl 2016. 
124 Sama heimild. 

http://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2015/02/Gruna%C3%B0ir-k%C3%A6r%C3%B0ir-2011-2012-GB.pdf
http://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2015/02/Gruna%C3%B0ir-k%C3%A6r%C3%B0ir-2011-2012-GB.pdf
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7.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Barnasáttmálinn er sá alþjóðlegi sáttmáli sem útbreiddastur er í öllum heiminum. Öll ríki 

heimsins utan tveggja hafa fullgilt hann.125 Það væri því hægt að segja að víða um heim 

ríki sátt um gildi sáttmálans, að það skuli tryggja börnum sérstaka vernd, og þá 

sérstaklega gegn hvers kyns ofbeldi. 

 

Barnasáttmálinn er aðeins 26 ára gamall og réttindi barna eiga sér þannig ekki langa sögu. 

Ekki er langt síðan einungis var litið á börn sem eign foreldra sinna sem áttu að hlýða og 

fjarstæðukennt þótti að gefa þeim tækifæri á að segja skoðanir sínar.126 Misjöfn viðhorf til 

barna eru í heiminum og þar af leiðandi er vernd þeirra með misjöfnum hætti og 

viðbrögðin  ólík við því að brotið sé á réttindum þeirra. 

 

Það eru margar ástæður fyrir því að Barnasáttmálinn er merkilegur, einna helst er hann þó 

merkilegur því í honum voru í fyrsta sinn staðfest sjálfstæð mannréttindi barna í 

alþjóðlegri löggjöf. Sáttmálinn boðar nýja sýn á stöðu barna. Þar eru börn ekki aðeins 

þurfandi einstaklingar, heldur er litið á þau sem þátttakendur í samfélagi manna.127 

Samkvæmt sáttmálanum eru börn sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi, óháð 

réttindum fullorðinna.128 Barnasáttmálann er best að skoða heildstætt. Hann samanstendur 

af 54 greinum sem skipta má í þrjá flokka, þ.e. umönnum, vernd gegn hvers kyns ofbeldi 

og þátttöku.  

 

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna er eftirlitsnefnd sáttmálans um allan heim. Hún 

hefur það hlutvert að útskýra og auðvelda túlkun hans.129 Nefndin hefur lagt sérstaka 

áherslu á fjórar greinar sem kallaðar eru grundvallarforsendur hans. Það eru 2. gr. sem 

fjallar um jafnræði og bann við mismunun; 3. gr. sem fjallar um það sem barninu er fyrir 

bestu; 6. gr.  sem fjallar um rétt barna til lífs og þroska og að lokum 12. gr. sem fjallar um 

rétt barnsins til að láta skoðanir sínar í ljós og og að tekið sé réttmætt tillit til skoðana 

þess í samræmi við aldur þess og þroska.130 

                                                 
125 Þau ríki sem ekki hafa undirritað sáttmálann við ritun þessarar ritgerðar eru Bandaríkin og Sómalía. 
126 Geir Gunnlaugsson „Ofbeldi gegn börnum fyrr og nú: Áhrif á heilsu og vellíðan“ í Svala Í. Ólafsdóttir 
(ritstj.), Hinn launhelgi glæpur: Kynferðisbrot gegn börnum (1. útg. Háskólaútgáfan 2011) 
127 UNICEF á Íslandi, „Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna“ (UNICEF á Íslandi, e.d.) 
<https://www.unicef.is/barnasattmali-sameinudu-thjodanna/> Skoðað 23. október 2015 
128 Sama heimild. 
129 Thomas Buergenthal, Dinah Shelton og David P. Stewart „International human rights in a nutshell“ (4. 
útg., West 2009) 104-106. 
130 UNICEF á Íslandi, „Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna“ (n. 127). 

https://www.unicef.is/barnasattmali-sameinudu-thjodanna/
https://www.unicef.is/barnasattmali-sameinudu-thjodanna/
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Með Barnasáttmálanum fylgja ítarleg skýringargögn, s.s. valfrjálsar bókanir og almennar 

athugasemdir. Líkt og útskýrt er í sáttmálanum sjálfum og skýringargögnum hans snýst 

hann ekki einungis um að til staðar sé sterk og víðtæk löggjöf sem veitir viðeigandi 

refsingar fyrir brot gegn réttindum barna. Það snýst líka um að til staðar sé kerfi sem 

tekur á móti börnum sé brotið á þeim og að til staðar sé kerfi sem vinnur markvisst að því 

að koma í veg fyrir að börn verði fyrir ofbeldi.131  

 

7.2 Vernd barna gegn ofbeldi í Barnasáttmálanum 

Sáttmálinn fjallar um ofbeldi gegn börnum í 19., 34., 35., og 39. gr. hans. Að auki er slíkt 

ofbeldi útskýrt nánar í skýringargögnum sáttmálans. Almenn athugasemd nr. 13 sem 

fylgir sáttmálanum fjallar um rétt barnsins til verndar gegn hvers kyns ofbeldi og 

vanrækslu. Í athugasemdinni er mun ítarlegri skilgreining á því hvaða verknaður og 

hegðun telst til kynferðislegs ofbeldis og misnotkunar gegn börnum og því fylgir hún hér 

með.  

 

Sexual abuse and exploitation. Sexual abuse and exploitation 
includes: (a) The inducement or coercion of a child to engage in any 
unlawful or psychologically harmful sexual activity; 

(b) The use of children in commercial sexual exploitation; and  

(c) The use of children in audio or visual images of child sexual abuse;  

(d) Child prostitution, sexual slavery, sexual exploitation in travel and 
tourism, trafficking (within and between countries) and sale of 
children for sexual purposes and forced marriage. Many children 
experience sexual victimization which is not accompanied by physical 
force or restraint but which is nonetheless psychologically intrusive, 
exploitive and traumatic.  

Sexual abuse comprises any sexual activities imposed by an adult on a 
child, against which the child is entitled to protection by criminal law. 
Sexual activities are also considered as abuse when committed against 
a child by another child, if the child offender is significantly older than 
the child victim or uses power, threat or other means of pressure. 
Sexual activities between children are not considered as sexual abuse 
if the children are older than the age limit defined by the State party 
for consensual sexual activities.132 

                                                 
131 Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 19/2013 
132 Committee on the Rights of the Child „General Comment No. 13 (2011): The Rights of the child to 
freedom from all forms of violence. (18. Apríl 2011) CRC/C/GC/13 
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf> Skoðað 23. október 2015. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf
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Eins og má sjá er þessi skilgreining víð og tekur til ýmissa verknaða og hegðunar eins og 

vændis, mansals og barnabrúðkaupa, sem ekki er endilega fjallað um í innlendri löggjöf 

aðildarríkjanna.  

7.3 Rammi utan um innlenda löggjöf 

Barnasáttmálann er hægt að nýta sem viðmið og ramma utan um löggjöf þegar ákveðið er 

hversu víðtæk vernd barna á að vera gegn ofbeldi. Þannig getum við greint okkar eigin 

löggjöf og séð hvort hún falli innan eða utan þess ramma sem Barnasáttmálinn setur 

okkur. Þegar löggjöfin fellur utan rammans verðum við að leita svara við því hvers vegna 

það er. 

 

Í þeim er útskýrt nánar hvað felst í skyldu ríkja til að vernda börn gegn ofbeldi. Þar segir 

að sama hvort ofbeldi eigi sér stað eða ekki, hvíli á ríkjum jákvæð skylda til að tryggja 

barninu bestu skilyrði sem mögulegt er til að dafna.133 Í því samhengi útskýrir nefndin að 

19. gr. sáttmálans skuli vera túlkuð með 3. gr. hans, um það sem barninu er fyrir bestu, til 

hliðsjónar.134  

 

Þá er einnig útskýrt að „skuli taka“ (e. shall take) skuli útskýrt þannig að ríki séu undir 

strangri skyldu að nýta sér allar mögulegar leiðir til að uppfylla rétt barna til verndar gegn 

ofbeldi.135 Í því skyni verður túlkun 19. gr. að vera í samræmi við 4. gr. sáttmálans, sem 

fjallar um ábyrgð aðildarríkja. Þannig hvíli á ríkjum tafarlaus og ófrjávíkjanleg skylda til 

að vernda börn með öllum mögulegum leiðum. Þannig er til dæmis fjallað um mikilvægi 

þess að nýta ávallt þá fjármuni sem til eru, eftir bestu getu og að efnahagsaðstæður ríkja 

geti ekki takmarkað rétt barna til verndar.136 Í athugasemdinni er svo útskýrt hvað sé átt 

við með lagalegum aðgerðum (e. legislative measures). Þá er ekki einungis verið að fjalla 

um löggjöfina sjálfa, heldur er einnig átt við fjárlög, innleiðingu og framfylgd sáttmálans. 

Það þurfi virkt samstarf ríkis, sveitarfélaga og allra viðeigandi stofnana þar sem allir 

aðilar taka tillit til sáttmálans og innihalds hans.137  

 

                                                 
133 Sama heimild 5. mgr. 
134 Sama heimild 61. mgr. 
135 Sama heimild 37. mgr. 
136 Sama heimild 65. mgr. 
137 Sama heimild. 



 

 36 

Þó löggjöf sé mikilvæg börnum til verndar fjallar nefndin einnig um mikilvægi fræðslu. 

Þá er ekki einungis átt við fræðslu til barna, þó hún sé nauðsynleg, heldur er frekar vikið 

að nauðsyn þess að viðhorf, hefðir, venjur og hegðun fólks geti ýtt undir að ofbeldi gegn 

börnum fái að viðgangast og að fræðsla þurfi að taka á því. Það þurfi að hvetja fjölmiðla 

og almenning til að taka þátt í opnum umræðum um ofbeldi og koma í veg fyrir þöggun. 

Það þurfi að gefa börnum tólin til að þekkja ekki bara réttindi sín heldur að geta nýtt sér 

þau í aðstæðum þar sem einhver ætli að brjóta á þeim.138 

 

Fullkomin vernd barna gegn ofbeldi, samkvæmt Barnasáttmálanum, er því fólgin í flóknu 

samspili annars vegar góðs viðbragðskerfis og hins vegar fræðslu og forvarna. Það megi 

þó ekki slaka á einu á kostnað annars. Gott barnaverndarkerfi sé sterkt beggja vegna.139  

 

Ljóst er að margt getur haft áhrif á að viðbragðskerfi sé ekki sterkt og að ekki sé boðið 

upp á neins konar forvarnir. Sem dæmi má nefna efnahag, menningu, sögu, menntun, getu 

starfsfólks og innviði kerfis.140 Í ljósi þess er athyglisvert að bera saman tvö ólík 

aðildarríki sáttmálans og sjá hvað helst hefur áhrif á innleiðingu hans og framfylgd. 

Fróðlegt er að skoða hvernig Barnasáttmálinn hefur nú þegar og getur haft áhrif, ekki 

einungis á löggjöf, heldur á vernd barna í verki og hvað annað hefur áhrif. Þess þarf þó að 

gæta að löggjöf eða breytingar á henni eigi sér litla stoð í samfélagi sem hefur enga 

tengingu við ástæður breytinganna eða innihald þeirra. Þess vegna er mikilvægt að nýta 

skýringargögn sáttmálans þegar reynt er að uppfylla þau viðmið sem sett eru í 

sáttmálanum. 

  

8. Vernd barna gegn kynferðislegu ofbeldi  
Börn eru sérstaklega viðkvæm fyrir ofbeldi og ofbeldi gegn þeim fékk lengi að 

viðgangast vegna þöggunar og vanmáttartilfinningar hjá bæði brotaþolum og 

aðstandendum. Það er erfitt að leita sér aðstoðar þegar ekki ríkir traust og líklegra er að 

ekkert verði gert, en eitthvað. Börn höfðu lengi vel enga leið til að leita réttar síns á 

Íslandi og enn eru börn í þeirri stöðu víðs vegar um heim. Margir leituðu ekki réttar síns 

                                                 
138 Sama heimild. 
139 Sama heimild. 
140 Sama heimild. 
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vegna ótta við ofbeldismenn sína. Að auki voru skoðanir barna ekki teknar alvarlega, 

hvað þá kvartanir þeirra.141  

 

Það er ýmislegt sem getur ýtt undir að ofbeldi gegn börnum komist upp á yfirborðið í stað 

þess að það haldist falið.  

 

Í skýrslunni Kynferðisofbeldi gegn börnum: Málsmeðferð réttarkerfisins og réttarvernd 

barna sem kom út árið 2014 er réttarkerfið sjálft skilgreint. Þar segir að réttarkerfi sé 

notað um þá aðila innan bæði stjórnsýslu og dómstóla „sem taka ákvarðanir og bera 

meginábyrgð á að fylgja eftir málsmeðferð mála um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. 

Réttarkerfinu tilheyra því barnaverndaryfirvöld, lögregla, ákæruvald og dómstólar.“ Þar 

segir enn fremur að réttarkerfið beri ábyrgð á að „grípa til nauðsynlegra og viðeigandi 

ráðstafana til að tryggja öryggi barns, að rannsaka og upplýsa hvað gerðist, að veita barni 

og fjölskyldu þess aðstoð og meðferð meðan þörf krefur og að grípa til nauðsynlegra og 

viðeigandi ráðstafana sem beinast að geranda.“142 

 

Þessi skilgreining skilgreinir hugtakið vítt og fjallar um alla þá aðila sem að málinu eiga 

að koma. Skilgreiningin einblínir á viðbrögð og eins og áður hefur verið fjallað hér um, er 

ekki nóg að löggjöf beini athygli sinni að þeim þætti. Til að vernda börn gegn því að 

verða fyrir ofbeldi þarf til að byrja með að tryggja að löggjöf skilgreini og tryggi að 

ofbeldið sé refsivert, að refsingin sé nægilega þung svo hún fæli menn frá því að brjóta af 

sér með þessum hætti. En það er einungis byrjunin. Til að hægt sé að vernda börn gegn 

ofbeldi þarf einnig að vera samfélagslegt samþykki fyrir því að það sé ekki í lagi að 

misnota börn kynferðislega. Ef það er ekki til staðar er ólíklegra að ofbeldið sé tilkynnt, 

að lögregla rannsaki það og að dómstólar dæmi fyrir glæpinn. Lögin endurspegla viðhorf 

í samfélaginu og ef viðhorfin eru á þann hátt að kynferðislegt ofbeldi fái að viðgangast 

óáreitt, munu lögin endurspegla það. Aðgengi að viðbragðskerfi stjórnvalda skiptir einnig 

máli og traust til lögreglu og dómstóla.  

                                                 
141 Mannréttindaskrifstofa Íslands, „Réttindi barna“ (Mannréttindaskrifstofa Íslands e.d.) < 
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/born> Skoðað 25. apríl 
2016 
142 Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen „ Kynferðisofbeldi gegn börnum: Málsmeðferð réttarkerfisins 
og réttarvernd barna“ (Rannsóknarstofnun Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni og Vitundarvakning um 
kynferðislegt, andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum, 2014) <http://leidinafram.is/wp-
content/uploads/2014/12/Kennsluefni_Final_Net-1.pdf> Skoðað 21. mars 2016. 
 

http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/mannrettindi-akvedinna-hopa/born
http://leidinafram.is/wp-content/uploads/2014/12/Kennsluefni_Final_Net-1.pdf
http://leidinafram.is/wp-content/uploads/2014/12/Kennsluefni_Final_Net-1.pdf


 

 38 

 

Í þessum kafla verður farið yfir núgildandi löggjöf beggja ríkja, bæði barnaverndarlöggjöf 

og hegningarlöggjöf. Þá verður farið yfir stöðu Barnasáttmálans, hvernig hann samræmist 

núgildandi löggjöf og hvernig hann hefur haft áhrif á bæði sjálfa löggjöfina og 

framkvæmd hennar.  

8.1 Vernd barna gegn kynferðislegu ofbeldi á Jamaíka 

8.1.1 Núgildandi löggjöf 

Ekki er langt síðan Jamaíka varð að sjálfstæðu ríki og áhugavert er að hugsa til þess hvort 

lagaþróun hefði verið á annan veg, hefði Jamaíka ekki verið veitt sjálfstæði frá Bretum. 

Áhrifa Breta gætir enn víða í jamaískri löggjöf. Kerfið er byggt á enskum fordæmisrétti 

(e. common law). Englendingar báru rétt sinn með sér um allan heim, þar sem þeir unnu 

lönd til eignar eða umráða, og eftir að þeir hafa farið gildir hann jafnvel enn. Í mörgum 

þeim löndum sem þeir hertóku, leyfðu þeir innfæddum að halda sínum réttarreglum sem 

voru t.d. trúarlegs eðlis. Það voru þá oftast réttarreglur á sviðum sifja-, erfða- og 

persónuréttar. Englendingar innleiddu þannig enskan stofnrétt, sem við ýmsar aðstæður 

var svo lagaður að framandi aðstæðum.143  

 

Réttarheimildir á Jamaíka eru helst þrenns konar. Æðst er stjórnarskráin, svo fylgir 

almenn lagasetning og svo ýmis fordæmisréttur. Líkt og áður sagði endurspeglar oft 

löggjöf viðhorf samfélagsins og á sama tíma segir ný löggjöf okkur margt um það hvernig 

viðhorf geta breyst með tímanum.  

 

Vikið er að vernd barna í tiltölulega nýtilkomnum mannnréttindakafla í stjórnarskrá 

Jamaíkabúa, frá 2011. Á Jamaíka er að finna bæði nýja og gamla löggjöf sem hefur þann 

tilgang að vernda börn gegn kynferðislegu ofbeldi. Farið verður ítarlega yfir ákvæði 

þessarar löggjafar í þessum kafla en sú löggjöf sem um ræðir er helst Child Care and 

Protection Act frá árinu 2004 og Sexual Offences Act frá árinu 2009. Að auki er fjallað 

um vernd barna í annarri löggjöf sem snertir þó ekki á kynferðislegri misnotkun barna og 

verður því ekki til umræðu hér. Sú löggjöf er m.a. Child Care and Protections (Children’s 

home regulations) frá árinu 2005, Child Care and Protection (Children’s registry 

                                                 
143 Páll Sigurðsson (n 3) 45. 
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regulations) frá árinu 2005 og Charter of Fundamental Human Rights and Freedoms 

(constitutional amendment act) frá árinu 2011. 

8.1.2 Barnaverndarlög 

Child Care and Protection Act er heildstæð barnaverndarlöggjöf frá árinu 2004. Þar er 

fjallað sérstaklega um það sem barninu er fyrir bestu og þá þætti sem ber að taka til greina 

þegar það er metið, þ.e. eins og öryggi barns, líkamlegar og tilfinningalegar þarfir barns, 

þroski þess og gæði sambands þess við foreldra sína og forráðamenn. Við slíkt mat er 

einnig fjallað um mikilvægi þess að meta trúarlegar skoðanir eða andlegt ástand barnsins, 

auk menntunarstigs þess og hvort barnið hafi aldur til eða sé nægilega þroskað til að 

mynda sínar eigin skoðanir.  Ef svo er, segja lögin að tillit skuli taka til skoðana barnsins 

við matið. Ákvæðið ber sterk einkenni þess að hafa verið samið með Barnasáttmálann til 

hliðsjónar, en þar skína í gegn grundvallarreglur sáttmálans sem áður var farið yfir.  

 

Lögin komu á tilkynningarskyldu og til að taka á móti þeim tilkynningum var komið á fót 

nýrri stofnun. Að auki var stofnuð skrifstofa umboðsmanns barna sem hafði þann tilgang 

að aðstoða t.d. börn sem komast í kast við lögin. Hennar hlutverk er einnig að aðstoða þau 

börn sem vilja leggja fram kvartanir á hendur ríkinu.144 Lista yfir þá aðila sem ber skylda 

til að tilkynna ofbeldi gegn börnum er að finna í 6. gr laganna, þar með talið 

heilbrigðisstarfsfólk, starfsfólk skóla, kennara, starfsfólk félagsþjónustu og hver sá sem 

ber einhvers konar ábyrgð á barni í vinnu sinni.  

 

Þar er fjallað um hvert slíkar tilkynningar skuli berast en það er til stofnunarinnar, Office 

of the Children’s Registry (OCR). Þar er tilkynningin metin og að því loknu send til 

Office of the Children’s Advocate og annarra ríkisstofnana sem bera ábyrgð á því að 

rannsaka ofbeldi gegn börnum. Hjá OCR er einnig tekin ákvörðun um hvort foreldri eða 

forsjáraðila barns er tilkynnt um tilkynninguna. Ef litið er svo á að það sé barninu ekki 

fyrir bestu, er foreldrum eða forsjáraðilum ekki tilkynnt um það að svo stöddu, heldur 

rannsókn málsins haldið áfram án þeirrar vitneskju.145 

 

Samhliða nýrri löggjöf var barnaverndarkerfið endurskipulagt og nýjum 

eftirlitsstofnunum komið á koppinn til að sjá til þess, annars vegar að lögunum væri 
                                                 
144 UNICEF Jamaica „Advancing children’s rights in Jamaica: Report on legislative reform initative“ 
(UNICEF, ágúst 2004) <http://www.unicef.org/jamaica/LRI_Report.pdf> Skoðað 20. mars 2016,16. 
145 Child Care and Protection Act 2004 

http://www.unicef.org/jamaica/LRI_Report.pdf
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framfylgt og hins vegar að börn hefðu greiðan aðgang að þeirri þjónustu sem þau áttu nú 

rétt á. Tekin var sú ákvörðun að endurskipuleggja kerfið í stað þess að breyta og bæta það 

kerfi sem fyrir var.146 Í stað þriggja stofnana var komið á fót einni stofnun, Child 

Development Agency, sem átti að sjá um samræmingu barnaverndarkerfisins.147 Eins og 

má sjá af umfjöllun 6. kafla um tilkynningar til margra stofnana þá má velta því fyrir sér 

hversu skilvirkt kerfið er, jafnvel þó það hafi verið endurskipulagt með þessum hætti.  
 

8.1.3 Refsilöggjöf 

Árið 2009 voru sett lög á Jamaíka þar sem er að fjallað er sérstaklega um kynferðisbrot, 

sbr. Sexual Offences Act. Áður var að finna refsingar við kynferðisbrotum í Offences 

Against the Person Act, frá árinu 1864, en ákvæðin um kynferðisbrot voru felld á brot 

með setningu sérstakra laga um kynferðisbrot árið 2009.148 

 

Í löggöfinni er að finna refsiákvæði um nauðgun og önnur kynferðisbrot. Lögin fjalla um 

nauðgun, alvarlega kynferðisleg árás og nauðgun innan hjónabands. Þá fjallar hún einnig 

um sifjaspell (e. incest). Í þeim kafla er sérstaklega fjallað um refsingar fyrir ýmis 

kynferðisbrot sem framin eru gegn börnum þegar um er að ræða fjölskyldutengsl. Í þeim 

kafla er að auki fjallað um kynferðisbrot þar sem geðsjúkdómar eða fötlun einstaklings er 

misnotuð til að eiga við hann kynferðismök. Í lögunum er tilgreint að allir einstaklingar 

undir 18 ára aldri séu börn. Ekki er sérstaklega fjallað um kynferðisbrot gegn börnum, 

utan sifjaspellskaflans. Því falla ákveðin kynferðisbrot gegn börnum undir til dæmis 

nauðgunarákvæði eða ákvæði um alvarlega kynferðislega árás.  

 

Sérstaklega er tekið fram að með barni sé átt við alla undir 18 ára aldri og fullorðnir séu 

18 ára og eldri. Kynferðislegur lögaldur á Jamaíka er 16 ár og því er tekið fram í 

sifjaspellskaflanum að brotin eigi einungis við um börn yngri en 16 ára. Þá er tilgreint að 

það sé sannarlega brot að eiga samræði við barn undir 16 ára aldri en í 10. kafla laganna 

er kveðið á um að einstaklingar undir 23 ára aldri geti ekki verið ákærðir fyrir það ef þeir, 

annars vegar séu að brjóta af sér í fyrsta skipti og hinsvegar ef það er talið raunhæft að 

sakborningur hafa talið, yfir allan skynsamlegan vafa, að barnið hafi verið eldra en 16 ára 

                                                 
146 UNICEF Jamaica „Advancing children’s rights in Jamaica: Report on legislative reform initative“ (n. 
144), 1. 
147 Sama heimild. 
148 Offences Against the Person Act 1864. 
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gamalt.149 Í því samhengi er hægt að nefna að áður en lögin voru sett og þessi brot féllu 

undir Offences of the Person Act,150 gátu sakborningar aðeins nýtt sér slíka vörn ef barnið 

var eldra en 12 ára. Nú á það við öll börn undir 16 ára aldri. Vernd barna á aldrinum 12-

16 ára gegn kynferðislegu ofbeldi var því þrengd með nýrri löggjöf.151 

 

Til að auðvelda túlkun laganna eru í 2. gr. settar fram ýmsar skilgreiningar. Þær eru frekar 

ítarlegar sem geta auðveldað túlkun þeirra en á móti kemur að erfiðara getur verið fyrir 

brotaþola að sækja rétt sinn ef sá verknaður sem hann er beittur fellur ekki undir svo 

ítarlega skilgreiningu. Víðari skilgreiningar eru líklegri til að taka til greina að eðli 

kynferðisbrota er margvíslegt og þannig verður auðveldara að sækja menn til saka fyrir 

verknað sem fellur innan skilgreiningar en er ekki sérstaklega tilgreindur í lögum. 

 

Í lögunum eru samræði skilgreint þannig að það verði að vera innsetning (e. penetration) í 

leggöng af getnaðarlimi og þannig aðeins gert ráð fyrir því að samfarir geti átt sér stað á 

milli konu og karls.152 Nauðgun er þannig skilgreint að „karlmaður nauðgi ef hann hefur 

kynmök við konu annaðhvort án hennar leyfis eða að hann hafi vitandi framkvæmt hana 

án hennar samþykkis eða af gáleysi ekki tekið mark á samþykki hennar.153 Í þeirri 

skilgreiningu er gert ráð fyrir að aðeins karl geti verið gerandi og aðeins konur geti verið 

þolendur. 

 

Í umfjöllun um alvarleg kynferðisbrot er ekki sérstaklega fjallað um karla og konur, 

heldur fórnarlamb (e. victim) og brotamann (e. offender) og umfjöllun því ekki eins 

kynjuð. Þar er einstaklingum veitt vernd fyrir öðrum verknaði en nauðgun. Til alvarlegra 

kynferðisbrota teljast t.d. innsetning annars en getnaðarlims í leggöng, endaþarm eða 

munn einstaklings. Eða þar sem leggöngum er þrýst á getnaðarlim, endaþarm, munn eða 

leggöng annars einstaklings.154 

 

                                                 
149 Sexual Offences Act 2009 
150 White og Case LLP „Access to Justice for Children: Jamaica“ (Child Rights International Network, 
febrúar 2015) <https://www.crin.org/sites/default/files/jamaica_access_to_justice-updatedoct2015.pdf> 
Skoðað 29. nóvember 2015), 14-15. 
151 Sexual Offences Act 2009. 
152 Sama heimild. 
153 Sama heimild. 
154 Sama heimild. 

https://www.crin.org/sites/default/files/jamaica_access_to_justice-updatedoct2015.pdf
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Í kafla um sifjaspell er annar vegar fjallað um brot framin af körlum gegn ömmu, 

mömmu, systur, dóttur, frænkum eða sonar- /dótturdóttur og hins vegar fjallað sérstaklega 

um brot framin af konum gegn afa, föður, bróðr, syni, frændum eða karlkyns 

barnabörnum sínum. Þannig er því aftur gert ráð fyrir því að aðeins karlar brjóti gegn 

konum og að aðeins konur brjóti gegn körlum. Þar er börnum þó veitt aukin vernd 

umfram fullorðna því ekki er gert ráð fyrir því í nauðgunarákvæði að konur geti nauðgað 

körlum.155 

 

Í sifjaspellskaflanum um kynferðisbrot gegn börnum er fjallað sérstaklega um að brotin 

eigi aðeins um börn undir 16 ára aldri, og ef þau eru 16-18 ára gilda ákvæðin aðeins um 

andlega fötluð börn. Líklega er það vegna þess að kynferðislegur lögaldur er 16 ár á 

Jamaíka, börn undir 16 ára aldri eru því ekki talin geta veitt samþykki fyrir kynlífi, undir 

neinum kringumstæðum.156  

 

Í lögunum er fjallað um valdaójafnvægi þegar kemur að kynferðisbrotum gegn börnum 

og brjóti fullorðinn aðili sem er í einhvers konar valdastöðu gagnvart barninu virkar það 

til refsiþyngingar. Þar er t.d. fjallað um það þegar þeim aðila hefur verið trúað fyrir 

uppeldi barnsins, þ.e. kemur barninu í foreldrisstað eða þegar aðilinn hefur einhvers konar 

vald (e. authority) yfir barninu eða þegar barnið treystir á viðkomandi að öðru leyti.157  

 

Í lögunum segir að á fimm ára fresti skuli endurskoða þau.158 Árið 2014 hófst sú vinna. 

Þá hóf ríkisstjórn Jamaíka enn fremur stefnumótunarvinnu og áætlunargerð159 til að 

bregðast við hárri tíðni kynferðislegs ofbeldis. Þá var einnig skipuð þingnefnd til að 

endurskoða lögin og móta tillögur um mögulegar breytingar til að vernda betur bæði 

konur og samkynhneigða.160 Þónokkur jamaísk félagasamtök gerðu athugasemdir við 

lögin og sendu inn tillögur til breytinga. Í þeim fólst meðal annars að víkka skilgreiningu 

nauðgunar, að afnema refsinæmi vændis og að tilgreina ekki kyn í lögunum, þ.e. að bæði 

                                                 
155 Sexual Offences Act 2009. 
156 Sama heimild. 
157 Sama heimild. 
158 Sama heimild. 
159 Institute of Caribbean Children and Families, „Recommended Changes to the Sexual Offences Act 
2009“ (Institute of Caribbean Children and Families e.d.) <http://jasforlife.org/html/wp-
content/uploads/2012/01/VOICES-FOR-EQ-RIGHTS-AND-JUSTICE.pdf> Skoðað 3. maí 2016. 
160 Balford Henry „ Committee begins reviewing  Sexual offences act“ Jamaica Observer (Kingston 11. júlí 
2014) <http://www.jamaicaobserver.com/news/Committee-begins-reviewing-Sexual-Offences-
Act_17140762> Skoðað 27. apríl 2016. 

http://jasforlife.org/html/wp-content/uploads/2012/01/VOICES-FOR-EQ-RIGHTS-AND-JUSTICE.pdf
http://jasforlife.org/html/wp-content/uploads/2012/01/VOICES-FOR-EQ-RIGHTS-AND-JUSTICE.pdf
http://www.jamaicaobserver.com/news/Committee-begins-reviewing-Sexual-Offences-Act_17140762
http://www.jamaicaobserver.com/news/Committee-begins-reviewing-Sexual-Offences-Act_17140762
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kyn nytu sömu verndar. En eins og farið var yfir hér að framan veita lögin, eins og þau 

standa í dag, konum og körlum ekki sömu vernd. Nefndin hóf störf árið 2014 og starfar 

enn.161 

8.1.4 Vernd brotaþola í löggjöf 

Árið 1998 voru fyrst sett lög á Jamaíka um vernd brotaþola, þ.e. Justice Protection Act.162 

Heildarendurskoðun laganna fór fram árið 2008. Í lögunum er sérstök nefnd sett á stofn, 

Victim Support Unit, til að styðja við þolendur ákveðinna brota á Jamaíka.163 Nefndin 

starfar á vegum dómsmálaráðuneytisins og er ætlað að aðstoða einstaklinga sem hafa 

orðið fyrir tilteknum brotum. Á heimasíðu ráðuneytisins er sagt að nefndinni sé ætlað að 

gæta að bestu hagsmunum brotaþola með því að styðja við þá, bera kennsl á þeirra þarfir 

og með því að gæta að réttindum þeirra. Nefndin hefur aðsetur í hverju sveitarfélagi og 

aðstoðar brotaþola við að takast á við það andlega áfall sem getur fylgt því að vera 

þolandi afbrots.164 Það þótti þó ekki nóg því nokkrum árum síðar var sett reglugerð (e. 

charter) um réttindi brotaþola, Victim’s Charter.165 Sú reglugerð var sett vegna mikillar 

umræðu um stöðu brotaþola í dómsmáli. Staða þeirra, áður en þessi reglugerð var sett, 

þótti ekki skýr og almenningi þótti sem réttindi sakborninga fengju meiri athygli og væru 

betur tryggð en þeirra sem hafði verið brotið á. Það leiddi til mikils vantrausts almennings 

á dómstóla og réttarvörslukerfið og hafði meðal annars þau áhrif að fólk leitaði síður til 

dómstóla til að leysa ágreining eða fá bætur vegna tjóns sem það hafði orðið fyrir, heldur 

leitaði réttar síns eftir sínum eigin leiðum. Yfirvöld á Jamaíka brugðist því við með því að 

setja reglugerð um réttindi brotaþola.166 Frekari umfjöllun um vantraust almennings á 

dómstólum og lögreglu er að finna í 9. kafla ritgerðarinnar. 

 

Reglugerðin var samin í samráði við almenning þar sem honum gafst tækifæri til að senda 

inn athugasemdir áður en hún var samþykkt. Nefndin sem sá um að semja reglugerðina 

hitti einnig fjölmarga einstaklinga og þar kom í ljós að brotaþolar upplifðu sig oft og 
                                                 
161 Amnesty International „Amnesty International Report 2015/16: The State of the World’s Human Rights“ 
(Amnesty International, 2016) < 
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ENGLISH.PDF> Skoðað 8. mars 2016.  
162 Justice Protection Act 2008 
163 Edmond Campbell, „Government of Jamaica launches victim’s charter“ Jamaica Gleaner (Kingston, 19. 
Júlí 2006) <http://www.jamaica-gleaner.com/gleaner/20060719/news/news2.html> Skoðað 3. mars 2016. 
164 Ministry of Justice, „Victim Support“ (Ministry of Justice e.d.) 
<http://www.moj.gov.jm/programmes/victim-support > Skoðað 4. maí 2016. 
165 Victim’s Charter 2006 
166 Jamaican Justice System Reform Task Force, „Final Report“ (Ministry of Justice, júní 2007) 
<http://www.moj.gov.jm/sites/default/files/pdf/JJSRTF%20FINAL%20REPORT_6Jun07.pdf> Skoðað  16. 
mars 2016, 176. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ENGLISH.PDF
http://www.jamaica-gleaner.com/gleaner/20060719/news/news2.html
http://www.moj.gov.jm/programmes/victim-support
http://www.moj.gov.jm/sites/default/files/pdf/JJSRTF%20FINAL%20REPORT_6Jun07.pdf
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tíðum vera gerð aftur að fórnarlambi (e. re-victimised) í bæði dómsölum og á t.d. 

spítölum þar sem þeir höfðu leitað sér hjálpar. Í tillögum til breytinga var þá t.d. 

sérstaklega fjallað um að þegar brotaþolar mættu í dómsal ættu að vera sérstakar biðstofur 

fyrir þá og aðrar fyrir sakborningar, svo þeir myndu ekki mætast.167 Í tillögum er að auki 

fjallað um viðbrögð lögreglu og heilbrigðisstarfsfólks þegar brotaþolar leita sér hjálpar, 

og þá sérstaklega fólk sem beitt hefur verið kynferðislegu ofbeldi.168 Þá var einnig fjallað 

um það hversu mikið ríkið bæri ábyrgð á því að veita brotaþolum alls kyns aðstoð og 

þjónustu eftir að brotið er á þeim, t.d. heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og 

lögfræðiþjónustu.169 Victim support unit, sem sett var á stofn lönguð áður, sér ekki um 

slíka þjónustu og því er velt fyrir sér hvort hægt væri að víkka þeirra þjónustu út svo 

brotaþolar gætu gengið að allri þeirri þjónustu sem þeir gætu þurft á að halda á einum 

stað.170 Þarna er að finna vísi að þeirri alhliða þjónustu sem í boði er fyrir börn í íslenska 

barnahúsinu. 

8.1.5 Mat á skilvirkni löggjafar og barnaverndarkerfis 

Í skýrslu UNICEF frá árinu 2012 um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum í Karíbahafinu 

voru aðilar sem vinna innan barnaverndarkerfisins beðnir um benda á gloppur innan 

kerfisins sem helst ýttu undir að ofbeldi gegn börnum fengi að viðgangast. Í tillögum 

þeirra voru ýmis atriði sem annars vegar voru talin  hamla innleiðingu og að framkvæmd 

laganna fengi fram að ganga og önnur atriði sem hreinlega hafði verið litið framhjá við 

setningu laganna. 

 

Á Jamaíka var talið að það hamlaði að hafa ekki reglur um söfnun DNA til að fylgja 

Sexual Offences Act. Það vantaði rannsóknir á forvörnum og að sérstakan kafla vantaði í 

lögin um kynferðisbrot gegn börnum. Þá var það talið hindrun að löggjöf um söfnun 

sönnunargagna leyfði ekki myndbandsupptökur af skýrslutökum barna þegar mál eru 

tekin fyrir í dómstóli.171 Ýmsar rannsóknir sem nauðsynlegt er að framkvæma, samkvæmt 

lögum, ollu töfum og voru þess valdandi að barn sem beitt hafði verið ofbeldi upplifði 

áfall upp á nýtt (e. retraumitisation). Ekki þótti nægilega vel skilgreint í 

barnaverndarlöggjöf hvaða hegðun og hvaða verknaður væri tilkynningarskyldur. Þá var 

                                                 
167 Jamaican Justice System Reform Task Force (n. 166), 166. 
168 Sama heimild 167. 
169 Sama heimild 168. 
170 Sama heimild 169. 
171 UNICEF, „Sexual Violence against Children in the Caribbean: Report 2012“ (n 91). 
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talið að það myndi hjálpa ef barnaverndarlöggjöfin myndi fjalla um rannsóknir, ákærur, 

málsmeðferð og meðferð fyrir brotaþola.172  

 

Á síðustu 10-15 árum hefur margt breyst á Jamaíka sem aukið hefur á réttarvernd barna 

gegn kynferðislegu ofbeldi. Líkt og áður hefur komið fram er ofbeldi gegn börnum 

algengt og viðhorf á eyjunni þannig að oft fær það að viðgangast óáreitt. Með 

barnaverndarlöggjöfinni sem sett var árið 2004 var kerfið endurskipulagt og nýjum 

stofnunum komið á fót til að takast á við tilkynningar og rannsókn ofbeldisbrota gegn 

börnum. Á þessum tíma hefur komið í ljós að enn er nauðsyn á að fylla í ákveðnar eyður í 

löggjöf, svo börn njóti betri verndar. Þar sem endurskoðun kynferðisbrotalaganna fer 

fram við ritun ritgerðarinnar er ekki hægt að fullyrða um það hvort það muni gerast eður 

ei. 

8.1.6 Áhrif Barnasáttmálans á löggjöf á Jamaíka 

Jamaíka fullgilti Barnasáttmálann árið 1991 en þar ríkir hefð bresks fordæmisréttar (e. 

common law) svo sáttmálinn hefur ekki sjálfkrafa gildi laga. Svo hann fái gildi þarf því 

að setja sérstök lög eða lögfesta hann í heild sinni. Barnasáttmálinn hefur ekki forgang 

yfir landslög á Jamaíka og því ekki leyfilegt að túlka landslög í samræmi við hann eða 

gildi hans.173  

 

Sáttmálinn hefur þó haft áhrif á innlenda löggjöf eins og má sjá í barnaverndarlöggjöf 

sem byggir á grundvallarreglum hans. Að auki hefur ríkisstjórn Jamaíka fullgilt 

Alþjóðasamning um afnám alls kynþáttaofbeldis og Samning um afnám allrar 

mismununar gagnvart konum. Saman styðja samningarnir við hvorn annan en eins og 

áður sagði hafa þeir ekkert lagalegt gildi. Svo þeir fái raunverulega lagastoð í jamaísku 

réttarkerfi þyrfti að innleiða þá annaðhvort orðrétt sem ný lög eða setja önnur lög sem 

hefðu sama tilgang.  

 

Það hefur ekki verið gert fyrir seinni samningana tvo en Child Care and Protection Act frá 

árinu 2004 voru meðal annars sett til að svara alþjóðlegri gagnrýni um ósamræmi á 

innlendri löggjöf við Barnasáttmálann.174 Frá fullgildingu Barnasáttmálans 1991 til ársins 

                                                 
172 Sama heimild. 
173 White og Case LLP „Access to Justice for Children: Jamaica“ (n. 150), 1. 
174 UNICEF Jamaica „Advancing children’s rights in Jamaica: Report on legislative reform initative“ 
(n.144), 1. 
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2004, þegar barnaverndarlögin voru samþykkt, áttu sér stað miklar umræður á þingi og í 

samfélaginu öllu. Á Jamaíka ganga hlutirnir almennt ekki hratt fyrir sig. Það er ekki 

endilega af því að ekki sé unnið að málunum, heldur finnst fólki það ekki endilega þurfa 

að gera það strax, og að það sé í lagi að taka tíma í hlutina. Iðulega á Jamaíka er talað um 

„regular time“ og „Jamaican time“. Með því er átt að flest taki Jamaíkabúa langan tíma. 

Einnig er orðatiltækið „soon come“ er nokkuð sem má heyra oft á dag. Það þarf því 

ekkert að koma á óvart að umræður um jafn mikilvægt málefni hafi tekið svo langan tíma 

á Jamaíka. 

8.2 Vernd barna gegn kynferðislegu ofbeldi á Íslandi   

8.2.1 Núgildandi löggjöf 

Á Íslandi er margs konar löggjöf sem verndar börn gegn ofbeldi. Vikið er að vernd barna 

í stjórnarskránni auk þess sem ýmis almenn lög eins og barnaverndarlög, barnalög og 

almenn hegningarlög fjalla sérstaklega um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. 

 

Í 3. mgr. 76. gr eða jafnræðisreglu stjórnarskrár Íslands er börnum tryggð sú vernd og 

umönnum sem velferð þeirra krefst. Þannig hefur ákvæðið þó aðeins verið frá árinu 

1995.175   

8.2.2 Barnaverndarlög 

Á Íslandi hefur verið löggjöf börnum til verndar um árabil. Fyrstu barnaverndarlögin voru 

sett hér á landi árið 1923176 Heildarenduskoðun þeirra hefur farið fram nokkrum sinnum 

og í nýjustu útgáfu þeirra, lögum nr. 80/2002, er markmið laganna tilgreint. Það „er að 

tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og 

þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð. Leitast skal við að ná markmiðum laganna með því 

að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og beita úrræðum til verndar einstökum 

börnum þegar það á við.“177 Í dag er ákvæði í lögunum sem leggur algert bann við ofbeldi 

gegn börnum en það kom fyrst í lögin árið 2009.178 Áður var aðeins fjallað um ofbeldi í 

barnalögum nr. 76/2003, þar var þó aðeins lagt bann við líkamlegu og andlegu ofbeldi 

gegn börnum.179 Barnalögunum var breytt árið 2012 og 1. gr. laganna180 tekur nú meira 

                                                 
175 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr 33/1944 
176 Geir Gunnlaugsson (n. 126), 222. 
177 Barnaverndarlög nr. 80/2002 
178 Geir Gunnlaugsson (n. 126), 222. 
179 Sama heimild 222. 
180 Barnalög nr. 76/2003 
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mið af Barnasáttmálanum og tekur nánast orðrétt úr honum fjórar grundvallarreglur hans 

sem áður hefur verið fjallað hér um.181  

 

Í barnaverndarlögum er í IV. kafla að finna ýmis ákvæði er varða tilkynningarskyldu 

almennings og fagaðila. Þar er greint frá því hverjum ber að tilkynna, við hvaða aðstæður 

og hvenær sé mögulegt að tilkynna nafnlaust.182 Tilkynningarskyldan talar beint við 

umfjöllun í 4. kafla ritgerðarinnar um rétt manna til friðhelgi einkalífs, heimilis og 

fjölskyldu og eins og þar var fjallað um hvílir á ríkinu jákvæð skylda til að vernda börn, 

sú skylda er uppfyllt m.a. með því að skylda alla til að tilkynna ofbeldi gegn börnum. Þó 

almenningur og fagfólk á Íslandi sé enn tiltölulega tregt til að tilkynna ofbeldi og lengi 

vel hafi flestar tilkynningar borist beint frá lögreglu eykst með hverju árinu hluti fagaðila 

og almennings.183 

 

Hér á landi hafa tilkynningar um ofbeldi gegn börnum aukist árlega. Það þarf ekki 

endilega að þýða að ofbeldi hafi aukist, heldur að viðhorf til þess séu að breytast. Með 

breyttum viðhorfum og aukinni umræðu skapast meira rými fyrir brotaþola að tilkynna 

brot, ræða það í opnu og almennu rými og fá þau viðbrögð frá bæði kerfinu og 

samfélaginu sem brotið kallar á. Þegar ekki er tilkynnt um vandann, þá er hann í sjálfu sér 

ekki til og ekki þarf t.d. að gera ráð fyrir því að ýmis úrræði séu til staðar fyrir brotaþola, 

lögreglu og dómstóla. Barnaverndarstofa var sett á stofn árið 1995 og Barnahús árið 

1998. Með þessum tveimur stofnunum hefur átt sér stað mikil þróun þegar kemur að 

barnavernd á Íslandi. Stofnanirnar hafa báðar það hlutverk að bregðast við ofbeldi og gott 

barnaverndarkerfi þarf að vera byggt á því að geta brugðist við því og komið í veg fyrir 

að börn séu beitt ofbeldi.  

8.2.3 Refsilöggjöf 

Í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 er fjallað um kynferðisbrot gegn börnum í 

XXII. kafla þeirra. Með lögum nr. 61/2007 voru gerðar ýmsar mikilvægar breytingar er 

varða slík brot.184 Felld var á brott fyrning alvarlegra kynferðisbrota gegn börnum og 

staðfest var að fyrning sakar vegna annarra kynferðisbrota gegn börnum gæti aldrei 

byrjað að líða fyrr en barnið væri orði 18 ára og þar af leiðandi talin fullorðin 
                                                 
181 Barnaverndarlög nr. 80/2002 
182 Sama heimild. 
183 Geir Gunnlaugsson, (n. 126), 222 
184 Svala Í. Ólafsdóttir „Refsiákvæði sem varða kynferðisbrot gegn börnum“ í Svala Í. Ólafsdóttir (ritstj.), 
Hinn launhelgi glæpur: Kynferðisbrot gegn börnum (1. útg. Háskólaútgáfan 2011), 58. 
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einstaklingur.185 Þetta er mikilvægt þegar litið er til þess að börn tilkynna oft ekki brotið 

fyrr en jafnvel mörgum árum eftir að brotið á sér stað. 

 

Ákvæði hegningarlaga sem helst er vísað til þegar kemur að kynferðisbrotum gegn 

börnum eru 200. gr sem fjallar um sifjaspell, 201. gr. laganna sem fjallar um 

trúnaðarbrest og 202. gr. sem fjallar um kynferðislegan lágmarksaldur.186 Sú síðastnefnda 

tekur einnig til fullorðinna einstaklinga því um er þá að ræða fjölskyldu- eða 

trúnaðartengsl en þó þykir eðlilegt að fjalla um hana líka hér því í flestum tilvikum eru 

börn brotaþolar í slíkum brotum.187 Kynferðislegur lögaldur er 15 ára á Íslandi og því 

fjalla ákvæðin misjafnt um verknað gegn börnum yngri og eldri en 15 ára. Ekki skiptir 

máli hvers kyns barnið er, líkt og á Jamaíka, svo lögin gildi um þann verknað sem það er 

beitt.  

8.2.4 Áhrif Barnasáttmálans á íslenska löggjöf  

Árið 2013 var Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna lögfestur á Íslandi, sbr. lög nr. 

19/2013. Þó sáttmálinn hafi aðeins verið lögfestur nýlega var búið að lögleiða 

grundvallargildi hans í barnalögum og barnaverndalögum áður. En af hverju er þá 

lögfestingin svo mikilvæg?  

 

Það sem lögfesting sáttmálans sjálfs gefur umfram að lögleiða gildi hans í aðra löggjöf er 

að henni verður að fylgja áætlun um innleiðingu, fjármagn og starfsfólk. Hér á Íslandi var 

sáttmálinn lögfestur í nokkrum flýti. Lögfestingunni fylgdi engin formleg áætlun og 

ekkert starfsfólk var tilgreint sem átti að framfylgja innleiðingu hans. Þær þjóðir sem 

aðild eiga að samningnum skuldbinda sig til að mæta fyrir Barnaréttarnefndina á fjögurra 

ára fresti og fara yfir framkvæmd hans. Það er gert bæði munnlega og skriflega. Gögnin 

sem slíkri fyrirtöku fylgja geta nýst aðildarríkjunum í innleiðingu sinni á sáttmálanum. 

Ísland fór síðast í slíka fyrirtöku árið 2011 og fékk eftir hana ýmsar athugasemdir um 

innleiðingu sáttmálans, viðbrögð við ofbeldi og stöðu forvarna á Íslandi.188 

 

                                                 
185 Sama heimild 61. 
186 Almenn hegningarlög nr. 19/1940 
187 Svala Í. Ólafsdóttir (n. 170), 61-62. 
188 Athugasemdir nefndarinnar er hægt að skoða á heimasíðu United Nations Office of the High 
Commissioner: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&TreatyID=1
0&TreatyID=11&DocTypeID=5   

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=5
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=5
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Í 10. kafla er að finna formlegan samanburð á ríkjunum tveimur sem hér eru til 

umfjöllunar. Áður en verður vikið að honum verður farið stuttlega yfir traust til lögreglu 

og dómstóla á bæði Íslandi og Jamaíka. Það mun koma til með að skipta máli við 

samanburðinn. 

 

9. Traust til dómstóla og lögreglu 
Í lýðræðisríki er mikilvægt lögregla og dómstólar njóti trausts, sérstaklega hvað varðar að 

úrskurðir þeirra séu virtir og að starf þeirra verði skilvirkt.189 Meginhlutverk dómstóla er 

að leysa úr málum samkvæmt lögum og tryggja öryggi borganna. Þannig stuðla dómstólar 

að allsherjarfriði í þjóðfélaginu.190 Meginhlutverk lögreglu er skv. 2. mgr. 1. gr. 

lögreglulaga nr. 90/1996 meðal annars að gæta almannaöryggis, halda uppi lögum og 

reglu og að tryggja réttaröryggi. Einnig er það hlutverk lögreglu „að stemma stigu við 

afbrotum“ og að rannsaka, uppljóstra og fylgja málum eftir samkvæmt því sem mælt er 

fyrir um í lögum.191 Sambærilegt ákvæði er að finna um hlutverk lögreglunnar á Jamaíka 

í The Constabulary Force Act frá árinu 1935. 

 

„Kenningar um réttarríkið segja til um ákveðið fyrirkomulag sem þjóðfélagsskipaninni er 

ætlað að standa á.“ 192Þannig verða allir að hlýða þeim reglum sem settar eru með lögum 

og að leyst sé úr deilum samkvæmt þeim reglum sem samfélagið hefur sett sér.193  

 

Starfsemi dómstóla og þróun dómsvaldsins er háð þjóðfélagsaðstæðum og viðhorfum í 

samfélaginu. Þó dómstólar og dómarar þurfi að fara eftir lögum getur ýmislegt breyst í 

þjóðfélaginu, sem kallar á breytt vinnubrögð og breytta hugmyndafræði, þó lögin sjálf 

hafi ekkert breyst.194 Þegar dómsvaldið er ekki í tengslum við viðhorf eða 

þjóðfélagsaðstæður getur það haft þau áhrif að traust almennings fer þverrandi og þegar 

það gerist er grafið undan grundvelli dómstólanna. Dómsvaldið á að sjálfsögðu að vera 

hlutlaust en þó koma upp dæmi þar sem lög stangast á, og þá verða dómstólar stundum að 

                                                 
189 Gunnar H. Kristinsson „Stjórnsýsla dómstólanna“ (Dómstólaráð maí 2011) 
<http://www.domstolar.is/files/Stj%C3%B3rns%C3%BDsla%20d%C3%B3mst%C3%B3lanna_38319180.
pdf> Skoðað 4. maí 2016 
190 Sigríður Ingvarsdóttir, „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“ 
(2004) 54 (4) Tímarit lögfræðinga s. 465-499 466. 
191 Lögreglulög, nr. 90/1996 
192 Sigríður Ingvarsdóttir, „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“ 
(n. 190), 468. 
193 Sama heimild 468. 
194 Sama heimild 478. 

http://www.domstolar.is/files/Stj%C3%B3rns%C3%BDsla%20d%C3%B3mst%C3%B3lanna_38319180.pdf
http://www.domstolar.is/files/Stj%C3%B3rns%C3%BDsla%20d%C3%B3mst%C3%B3lanna_38319180.pdf
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taka tillit til samfélagslegrar umræðu og álitaefna.195 Dómstólar njóta ekki trausts nema 

þeir gæti hlutleysis og að sjálfstæði þeirra sé tryggt. Þar stangast á tvö ólík viðhorf, sem 

þó er mikilvægt að gæta að. Dómsvaldið þarf að vera greinilega aðskilið löggjafarvaldi, 

stjórnmálum og framkvæmdarvaldi. Sé það ekki svo, er líklegra að almenningur beri 

minna traust til dómstóla og það getur haft skaðleg áhrif á stöðu réttarríkisins.196 

9.1 Glæpatíðni og traust til lögreglu og dómstóla á Jamaíka 

Áður en fjallað verður um traust til lögreglu og dómstóla á Jamaíka er nauðsynlegt að 

rýna betur í háa glæpa-, morð- og ofbeldistíðni sem mælst hefur þar um árabil. 

9.1.1 Glæpa- og morðtíðni 

Mynd 4: Fjöldi morða á Jamaíka 2000-2013 

 
Lengi vel hefur Jamaíka verið með hæstu glæpatíðni, ekki bara í Karíbahafinu, heldur í 

öllum heiminum. Glæpatíðni byrjaði skyndilega að aukast í kringum árið 1970 og 

glæpastarfsemi varð skipulagðari. Samhliða jókst spilling í stjórnmálum og í öllu 

samfélaginu.197  

Mynd 5: Fjöldi rána, innbrota og líkamsárása á Jamaíka 2006-2013 

                                                 
195 Sama heimild 480. 
196 Sama heimild 494 
197 Anthony Harriot, „Reforming The Jamaica Constabulary Force: From Political To Professional 
Policing?“ (1997) 43 (3) s.1 <http://search.proquest.com/docview/854853771?accountid=28419> Skoðað 1. 
maí 2016, 4. 
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Morðtíðni náði ákveðnu hámarki árið 2010 þegar tíðnin var 52,2 á móti hverjum 100.000 

íbúum. Árið 2011 var hlutfallið 40,9 á hverja 100.000 íbúa.198 Árið 2015 voru framin 

tæplega 1.200 morð á Jamaíka sem þýðir að þar er einhver myrtur á 7 klst. fresti.199200 Á 

fyrstu sex mánuðum ársins 2014 voru 29 börn myrt.201 Á mynd 4 má sjá fjölda morða á 

Jamaíka frá 2000 – 2013. Á mynd 5 má sjá fjölda líkamsárása, rána og innbrota. Ekki 

voru aðgengileg gögn um fjölda líkamsárása fyrir öll árin.202 

9.1.2 Traust til lögreglu og dómstóla 

Lögreglan á Jamaíka, Jamaican Constabulary Force, gekk í gegnum ákveðna 

endurskipulagningu á tímabilinu 1993-1996 til bregðast við mikilli spillingu innan 

hennar. Skipaður var fyrrverandi hermaður, sem hafði engin tengsl við pólitík og hafði 

orð á sér að vera ekki spilltur. Það var gert í tilraun til að breyta lögreglunni frá því að 

                                                 
198 The International Security Sector Advisory Team „Jamaica country profile“(The International Security 
Sector Advisory Team 2. febrúar 2015) <http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Country-
Profiles/Jamaica-Country-Profile> Skoðað 12. mars 2016  
199 Glenroy Sinclair, „Every seven hours someone is killed in Jamaica... Police claim success in clear-up 
rate“ Jamaica Gleaner (Kingston, 26. nóvember 2015)  <http://jamaica-gleaner.com/article/lead-
stories/20151126/every-seven-hours-someone-killed-jamaica-police-claim-success-clear> Skoðað 3. mars 
2016  
200 UNODC Statistics „Crime and Criminal Justice: Homicide. Jamaica“ (UNDOC Statistics, 13. apríl 
2015) <https://data.unodc.org/#state:1> Skoðað 2. maí 2016 
201 Amnesty International „Amnesty International Report 2015/16: The State of the World’s Human Rights“ 
(n. 147). 
202 UNODC Statistics „Crime and Criminal Justice: Crime: Assault. Jamaica“ (UNDOC Statistics e.d) 
<https://data.unodc.org/#state:1> Skoðað 9. maí 2016; UNODC Statistics „Crime and Criminal Justice: 
Crime: Robbery. Jamaica“ (UNDOC Statistics e.d.) <https://data.unodc.org/#state:1> Skoðað 9. maí 2016; 
UNODC Statistics „Crime and Criminal Justice: Crime: Robbery. Jamaica“ (UNDOC Statistics e.d.) 
<https://data.unodc.org/#state:1> Skoðað 9. maí 2016 
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einbeita sér að öryggi ríkisins í að vernda þegna ríkisins.203 Með því er átt við að 

lögreglan hafi hagað sér frekar eins og her sem hafði þann tilgang að vernda ríkið frá 

ágangi þegna sinna frekar en að vernda þegna ríkisins. Lögreglan lagði þannig ríkari 

áherslu á að viðhalda allsherjarreglu (e. public order) en að rannsaka og koma í veg fyrir 

glæpi.204 Það gekk ekki sem skyldi og það má meðal annars sjá á könnunum meðal 

almennings sem mæla traust til bæði lögreglunnar og dómstóla. 205 

 

Vantraust til lögreglunnar er viðvarandi og eflaust er margt sem hefur áhrif á það. Sem 

dæmi má nefna að undanfarin ár hefur hún aðeins framkvæmt handtökur vegna 44% 

þeirra morða sem tilkynnt hafa verið og ítrekað verið tengd ólöglegri sölu á vopnum, auk 

þess sem hún hefur haft sterk tengsl við skipulagða glæpastarfsemi.206 Fáar sakfellingar 

meðal þeirra sem handteknir gefa til kynna að talsvert sé um ólögmætar handtökur. Þetta 

hefur  samanlagt myndað gjá á milli almennings og lögreglu á Jamaíka. 207 

 

Ennfremur sýnir þetta sig í lágu virðingarstigi almennings fyrir lögreglunni, hennar 

störfum og almennrar spillingar í samfélaginu.208 Árið 1991 mældist traust til 

lögreglunnar og dómstóla mjög lágt og 60% Jamaíkabúa taldi störf löreglunnar vera slök. 

Árið 1996 þótti 48% lögregluna ekki virða réttindi borgaranna, 70% þótti hún of 

ofbeldisfull og 67% þótti hún óheiðarleg og spillt.209 Árið 2010 töldu aðeins 15% 

lögregluna virða réttindi borgaranna og aðeins treystu 23,4% henni til að uppræta og hafa 

stjórn á ofbeldi skipulagðrar brotastarfsemi.210 Árið 2010 sögðu 57,3% aðspurðra í 

könnun dómskerfið vera spillt og 57,8% töldu glæpamenn sem höfðu einhver tengsl við 

stjórnmál vera líklegri en aðrir glæpamenn til að ganga lausir.211  

9.1.3 Sjálfskipað réttlæti á Jamaíka 

Þegar almenningur treystir ekki lögreglu og dómstólum getur það leitt til þess að glæpir 

fái að viðgangast óáreittir. En það getur einnig leitt til þess að fólk leiti réttlætis síns með 
                                                 
203 Anthony Harriot (n. 197), 1. 
204 Sama heimild, 1. 
205 Sama heimild 1. 
206 The International Security Sector Advisory Team (n. 198). 
207 Anthony Harriot (n. 197), 4. 
208 Sama heimild 4. 
209 Sama heimild 4. 
210 United Nations Development Programme „Caribbean Human Development Report 2012: Human 
Development and the Shift to Better Citizen Security“ (United Nations Development Programme 2012) 
<http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Latin%20America%20and%20Caribbean
%20HDR/C_bean_HDR_Jan25_2012_3MB.pdf> Skoðað  1. maí 2016, 85. 
211 Sama heimild. 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Latin%20America%20and%20Caribbean%20HDR/C_bean_HDR_Jan25_2012_3MB.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Latin%20America%20and%20Caribbean%20HDR/C_bean_HDR_Jan25_2012_3MB.pdf
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öðrum ólöglegum leiðum. Lögreglan og dómskerfið á Jamaíka njóta bæði lítils trausts og 

hafa lengi vel verið talin tengd skipulagðri glæpastarfsemi. Því er það oft í hlutverki 

glæpagengja að halda uppi lögum og reglu.212 

 

Á Jamaíka mælist mikill stuðningur við sjálfskipað réttlæti (e. vigilante justice), eða 

„dómstól götunnar“ eins og það er oft kallað á íslensku. Allt að 36,3% almennings styður 

það að fólk leiti réttlætis án þess að leita til opinberra yfirvalda. Í fátækari hverfum 

Jamaíka eru oft glæpagengi sem fólk leitar frekar til en að leita réttar síns til lögreglunnar 

eða dómstóla.213 En það er ekki bara almenningur sem trúir á sjálfskipað réttlæti. Algengt 

er að lögreglan beiti ólögmætum aðferðum, við handtökur og jafnvel framkvæmi 

ólögmætar aftökur á almannafæri.214 Á árunum 1983-1993 var 17-30% allra morða á 

Jamíka framið af lögreglunni. Þar þarf þó að taka tillit til þess að aðstæður geta leitt til 

þess að lögreglumenn þurfi að beita vopnum sínum.215 Hátt hlutfall almennings sem 

treystir ekki lögreglunni má því eflaust að miklu leyti rekja til þess að hún beiti slíkum 

ólögmætum aðferðum í vinnu sinni.  

 

Í skýrslu Amnesty International um stöðu mannréttinda í heiminum árið 2015/16 kemur 

fram að á árunum 2011-2013 hafi verið gríðarleg aukning á morðum af hendi lögreglu en 

þeim hafi farið fækkandi á árunum 2014 og 2015. Á fyrstu sex mánuðum ársins 2015 

felldi lögreglan 50 einstaklinga. Á tímabilinu 2000-2010 voru aðeins tveir lögregluþjónar 

sóttir til saka fyrir slíka glæpi og er það talið ýta enn frekar undir vantraust til 

lögreglunnar.216  

9.1.4 Sjálfskipað réttlæti og kynferðislegt ofbeldi gegn börnum 

Áður en alræmdasti glæpaforingi Tivoli gardens, sem er eitt stærsta fátækrahverfið í 

Kingston, var handtekinn árið 2010 réði hann yfir hverfinu og lögreglan fór sjaldan 

þangað, sama hvað fór þar fram. Í viðtalið við meðlim gengis hans árið 2014 er fjallað um 

hvernig Christoper „Dudus“ Coke hafi m.a. náð völdum með því að sjá til þess að 

                                                 
212 James Bargent, „Vigilante Justice Popular Across Latin America: Report“ InSight Crime (Medellin, 30. 
Mars 2015) <http://www.insightcrime.org/news-analysis/vigilante-justice-popular-across-latin-america> 
Skoðað 14. apríl 2016. 
213 Sama heimild. 
214 Anthony Harriot (n. 197), 4. 
215 Sama heimild 4. 
216 The International Security Sector Advisory Team (n. 198). 

http://www.insightcrime.org/news-analysis/vigilante-justice-popular-across-latin-america
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mönnum væri refsað fyrir ýmsa andfélagslega glæpi eins og nauðganir og rán.217 Slíkan 

stuðning má eflaust að miklu leyti rekja til viðvarandi og mikils vantrausts almennings til 

lögreglu og dómstóla. Eflaust hefur það ýtt undir jákvæð viðhorf eru ríkjandi á Jamaíka til 

sjálfskipaðs réttlætis. 

 

Slíkt vantraust getur haft mikil áhrif á samfélagið. Til dæmis var ein helsta ástæða þess að 

kynferðisbrotalöggjöfin var lengi til umræðu á þingi og erfitt að fá hana samþykkta, að 

miklar umræður spunnust á þinginu um skráningu kynferðisbrotamanna en um það er 

fjallað í lögunum. Umræður snerust aðallega um hvort væri verið að veita dæmdum 

kynferðisbrotamönnum of mikla vernd með því að veita aðeins lögreglu og dómstólum 

aðgang að upplýsingum um þá eftir að þeir t.d. lykju afplánun. Margir þingmenn veltu því 

fyrir sér hvort almenningur ætti að hafa aðgang að slíkum upplýsingum.218 Skráning 

þeirra sem brjóta af sér vekur upp margar spurningar og þar takast á réttur brotamannsins 

til friðhelgi einkalífs og réttur almennings til öryggis. En helsta ástæðan fyrir því að 

almenningi var ekki veitt aðgengi að þessum upplýsingum var einmitt hræðslan við það 

að fólk tæki málin í sínar eigin hendur og slíkum ofbeldismönnum yrði refsað af 

„dómstóli götunnar“.219 

9.2 Glæpatíðni og traust til lögreglu og dómstóla á Íslandi  

9.2.1 Morð- og ofbeldistíðni 

Á Íslandi hafa sl. 10-15 ár verið framin 1-3 morð á ári og glæpatíðni er með þeim lægstu í 

öllum heiminum. Til samanburðar við Jamaíka má sjá á mynd 6 fjölda morða á Íslandi frá 

2000220 til ársins 2013. Á mynd 7 má sjá fjölda skráðra ofbeldisbrota á Íslandi frá 1999 til 

ársins 2014.221 

 

Mynd 6: Fjöldi morða á Íslandi 2000-2013 

                                                 
217 Ioan Grillo, „Jamaica’s organised crime after the fall of Dudus Coke“ Combating Terrorism Center 
(Mexíkóborg, 15. janúar 2014) <http://www.insightcrime.org/news-analysis/jamaicas-organized-crime-
after-the-fall-of-dudus-coke> Skoðað 14. apríl 2016  
218 Alicia Dunkley-Willis, „House approves sexual offences act“ Jamaica Observer (Kingston, 12. 
Desember 2012) <http://www.jamaicaobserver.com/news/HOUSE-APPROVES-SEXUAL-OFFENCES-
ACT> Skoðað 14. apríl 2016  
219 Sama heimild. 
220 UNODC Statistics „Crime and Criminal Justice: Homicide. Iceland“ (UNDOC Statistics, 13. apríl 2015) 
<https://data.unodc.org/#state:1> Skoðað 2. maí 2016 
221 Hagstofa Íslands „Fjöldi skráðra afbrota 1999-2014“ (Hagstofa Íslands (e.d.). < 
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__domsmal__afbrot/KOS02101.px/> Skoðað 12. maí 
2016 

http://www.insightcrime.org/news-analysis/jamaicas-organized-crime-after-the-fall-of-dudus-coke
http://www.insightcrime.org/news-analysis/jamaicas-organized-crime-after-the-fall-of-dudus-coke
http://www.jamaicaobserver.com/news/HOUSE-APPROVES-SEXUAL-OFFENCES-ACT
http://www.jamaicaobserver.com/news/HOUSE-APPROVES-SEXUAL-OFFENCES-ACT
https://data.unodc.org/#state:1
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__domsmal__afbrot/KOS02101.px/
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Mynd 7: Fjöldi ofbeldisbrota  á Íslandi 1999-2014 

 

9.2.2 Traust til lögreglu og dómstóla 

Á mynd 8 má sjá bæði traust til dómstóla á Íslandi og til lögreglu frá 1995-2016. Traust 

til dómstóla er nú aðeins 32% og hefur ekki verið lægra síðan árið 2009, þegar það var 

30%.222 Eins og má sjá á myndinni er traust til lögreglunnar á Íslandi talsvert stöðugra og 

þó því hafi farið minnkandi frá 2014. Það mælist nú 74% og hefur ekki verið lægra síðan 

árið 2005 þegar það mældist 67%.223 

Mynd 8: Traust til lögreglu og dómstóla á Íslandi 1995-2016 

                                                 
222 Gallup, „Traust til stofnana“ (Gallup, 29. mars 2016) <http://www.gallup.is/#/traust/>  Skoðað 29. apríl 
2016. 
223 Sama heimild. 
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10. Samanburður á vernd barna á Jamaíka og á Íslandi 
Samanburður á tveimur ríkjum getur hjálpað okkur að skilja hvað vantar í okkar eigin 

löggjöf, hvernig og hvers vegna reglur hafa þróast.224 Til að leiða í ljós af hverju lög og 

reglur eru með einum eða öðrum hætti er rétt að skoða áhrif menningar, samfélagsgerðar, 

viðhorfa, sögu og gilda samfélagsins. 

 

Svo hægt sé að meta það hvort vernd barna gegn kynferðislegu ofbeldi sé ákjósanleg og 

allra leiða sé leitað til þess að vernda þau er, eins og af umfjöllun ritgerðarinnar að dæma, 

nauðsynlegt að líta til margra þátta. Löggjöf þarf að vera til staðar. Rannsaka þarf ofbeldi 

gegn börnum reglulega, sterkt viðbragðskerfi þarf að vera til staðar, aðgengi barna að 

dómstólum og réttarvörslukerfinu þarf að vera gott, og að lokum skiptir máli að viðhorf 

samfélagsins ýti ekki undir ofbeldi eða sporni við því að börnum sé tryggð slík vernd. 

Ekki er endilega nauðsynlegt að öll skilyrðin séu uppfyllt til að börn njóti verndar, en það 

er ljóst að framkvæmd þeirra þarf að vera skýr og ekki táknræn. 

 

1. Löggjöf þarf að innihalda ákvæði börnum til verndar auk þess sem það þarf 

að refsa þeim sem brjóta á börnum. 

2. Upplýsingasöfnun og reglulegar rannsóknir á umfangi og eðli kynferðislegs 

ofbeldis 

3. Sterkt viðbragðskerfi 

                                                 
224 Páll Sigurðsson (n 3) 27. 
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4. Tryggt aðgengi að dómstólum og réttarvörslukerfi 

5. Fræðsla og forvarnir 

 

Þó Ísland og Jamaíka séu staðsettar í tveimur ólíkum heimsálfum er margt líkt með þeim. 

Eyjurnar hafa báðar tiltölulega nýlega fengið sjálfstæði og af því leiðir að stjórnskipan, 

reglur og sameiginleg viðmið og gildi þjóðarinnar eru tiltölulega ný af nálinni og í 

sífelldri þróun. Viðhorf til hlutverka ríkisins inni á og utan heimilis eru ekki endilega skýr 

og það má til dæmis sjá í viðhorfum fólks til afskipta eða afskiptaleysis ríkis er varðar 

vernd barna. Margt getur haft áhrif á viðhorf fólks til getu og hæfni ríkis til að vernda það 

sjálft og börn fyrir ofbeldi og þá skiptir miklu máli að ekki ríki vantraust til helstu 

grunnstoða samfélagsins. Skilvirkni og geta kerfis til að vernda fólk er svo byggt á því að 

sameiginlegur skilningur ríki í samfélaginu á tilgangi laga, aðferðarfræði innleiðingar 

þeirra og almennum viðmiðum og gildum samfélagsins. 

 

Í báðum ríkjum er gildandi löggjöf bæði börnum til verndar sem tekur mið af gildum 

Barnasáttmálans og refsilöggjöf sem gerir kynferðisbrot gegn börnum refsiverð. 

Skilvirkni dómstóla og lögreglu er mjög ólík á eyjunum tveimur og ólíkar ástæður fyrir 

lágu hlutfalli tilkynninga um ofbeldi. Sem þó er raunveruleiki í tilfelli beggja. Viðhorf til 

barna og réttinda þeirra eru misjöfn og þar á eflaust lágt menntunarstig jamaísku 

þjóðarinnar og fátækt mikinn þátt. Viðhorf til trúarbragða, hlutverka kynjanna og 

jafnréttis eru mjög ólík á Íslandi og Jamaíka. Viðhorf til ýmissa stofnana sem mynda 

stoðir lýðræðissamfélagsins, eins og lögreglu, dómstóla og barnaverndarkerfisins eru 

einnig mjög ólík á Íslandi og Jamíka og eflaust hefur þar ofbeldisfull saga og há 

glæpatíðni mikið að segja um stöðuna á Jamaíka. Með því að líta til allra þessara þátta 

getum við dregið ályktanir um skilvirkni löggjafarinnar, um ástæður lélegrar innleiðingar 

og að hversu miklu leyti ofbeldi má skýra með samfélagsgerðinni og ríkjandi viðhorfum. 

Hvað er það sem stuðlar að auknu ofbeldi og hindrar það að komið sé í veg fyrir það? 

 

Litið verður til hvers þáttar og borin saman staða í hverju ríki fyrir sig, þar sem það á við. 

Samanburður verður dreginn saman í 11. kafla, eða lokaorðum. 

10.1 Vilji löggjafans 

Á Íslandi og Jamaíka er bæði barnaverndar- og refsilöggjöf börnum til verndar. Hér á 

landi er auk þess búið að lögfesta Barnasáttmálann, innleiða gildi hans í aðra löggjöf og 
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auk þess er búið að fullgilda aðra sáttmála eins og samning Evrópuráðsins um vernd 

barna gegn kynferðislegri misneytingu og  kynferðislegri mistnotkun, eða Lanzarote 

sáttmálann eins og hann er yfirleitt kallaður. Kynferðisbrot gegn börnum eru refsiverð og 

því fylgja þungar refsingar, þær þyngstu innan lagarammans. Þó löggjöf á Jamaíka sé 

ekki eins víðtæk og hér landi þá hafa verið tekin augljós og mikilvæg skref síðustu ár til 

að færa löggjöfina inn í 21. öldina. Barnaverndarlöggjöf er nú að miklu leyti í samræmi 

við Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en hegningarlöggjöfin, líkt og mörg félagasamtök 

á Jamaíka bentu á í nýlegri umsögn sinni um Sexual Offences Act, má við ýmsum 

breytingum til að auka réttarvernd barna gegn kynferðislegu ofbeldi.  

 

Það eru augljósar gloppur á kynferðisbrotalöggjöfinni, en með þeirri endurskoðun sem nú 

fer fram virðist hafa skapast rými fyrir slíkar breytingar. Þó það muni ekki gerast 

samstundis lítur út fyrir að löggjöf verði enn frekar samræmd alþjóðlegum stöðlum og 

viðmiðum á Jamaíka á næstkomandi árum og þannig aukið á formlega vernd barna gegn 

ofbeldi, þ.m.t. kynferðislegu ofbeldi.  

10.2 Staða barnsins 

Samhliða breytingum á lögum og bættrar réttarverndar barna á Íslandi hefur hægt og 

rólega tekist að breyta gamalgrónum viðhorfum um stöðu barnsins. Börn hafa nú í ríkara 

mæli meira um stöðu sína að segja og þátttaka þeirra hefur þróast frá því að vera einungis 

táknræn. Þau eru í meira mæli hluti af allri ákvarðanaöku er þau varðar og er gefið 

tækifæri á að hafa frumkvæði á þeim hlutum í samfélaginu sem snerta þau.225  Á Jamaíka 

er staða barnsins ekki eins sterk og þar ríkja enn sterk viðhorf sem krefjast þess að börn 

sjáist en ekki að heyrist í þeim (e. children should be seen and not heard). Þátttaka barna á 

Jamaíka er yfirleitt aðeins táknræn (e. tokenistic) og þó grundvallarregla Barnasáttmálans 

um að börn eigi rétt á því að taka þátt í öllum þeim ákvörðunum sem varða þau, eftir aldri 

og þroska, sé endurspegluð í barnaverndarlögum á Jamaíka, er það afar sjalfgæft að börn 

fái að láta skoðanir sínar í ljós þegar ákvarðanir er þau varða eru teknar.226 Jafnvel eftir að 

                                                 
225 Roger A. Hart „Children’s Participation: From Tokenism to Citizenship“ (UNICEF International Child 
Development Centre 1992) < https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf> 
Skoðað 3. maí 2016. 
226 Aldrie Henry-Lee, „Gender and Child rights in Jamaica: A Gender Perspective. (2015) 9 Caribbean 
Review of Gender Studies 49-76. <https://sta.uwi.edu/crgs/september2015/journals/CRGS_9_Pgs49-
76_ELR_GenderChildRights_AHenryLee.pdf> Skoðað 11. desember 2015, 63. 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf
https://sta.uwi.edu/crgs/september2015/journals/CRGS_9_Pgs49-76_ELR_GenderChildRights_AHenryLee.pdf
https://sta.uwi.edu/crgs/september2015/journals/CRGS_9_Pgs49-76_ELR_GenderChildRights_AHenryLee.pdf
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þau eru beitt ofbeldi og upp kemst um það, fá þau lítið að taka þátt í þeim ákvörðunum 

sem því ferli fylgja.227 

 

Eins og fjallað var um í 1. kafla mótast sjálfsmynd barnsins og öryggistilfinning þess fyrst 

og fremst á heimili þess fyrstu árin. Fjölskyldan er þar höfuðáhrifavaldur og aðstoðar 

barnið við að mynda sér skoðanir, gera sér grein fyrir stöðu sinni á heimilinu og utan 

þess.228 Á Jamaíka eru tíðkaðar líkamlegar refsingar í uppeldisskyni og þar er því um leið 

búið að skerða stöðu þess og taka af því vald þess. Þannig er börnum gerð skýrð grein 

fyrir því alveg frá fæðingu að þau hafi ekki vald, þau eigi ekki rödd og þau eigi að hlýða. 

Geri þau það ekki, eru þau líklega beitt líkamlegum refsingum til að þagga niður í þeim. 

Fyrsti og mikilvægasti áhrifavaldur í félagsmótun barna á Jamíka er því strax á fyrstu 

árum þess búið að skerða getu þess til að bæði segja frá ofbeldi sem það verður fyrir og til 

að streitast á móti því.  

 

Eftir því sem barnið eldist og fer utan heimilins þá er þessum gildum og viðmiðum haldið 

til streitu. Það má helst sjá á hárri glæpa- og morðtíðni og almennt ofbeldisfullu samfélagi 

samanber myndir 4 og 5. Þannig samfélag skapar sér viðmið og gildi sem gera ofbeldi 

hærra undir höfði og veita því vægi sem gildu svari þegar árekstrar eiga sér stað á milli 

einstaklinga og einstakling og ríkis.  

 

Börn á Jamaíka læra þannig allt frá fæðingu, að ofbeldi sé lausn og svar við ýmis konar 

hegðun. Þau læra að fullorðnir hafa vald og ef börn ætla að leyfa sér að efast um það vald, 

er einfaldlega líklegt að þau verði beitt meira ofbeldi. Við slíkar aðstæður getur verið 

erfitt fyrir börn að stíga fram og verði þau beitt kynferðislegu ofbeldi, er ólíklegt að þau 

tilkynni um það sjálf. Svo börn hafi tækifæri og þekkingu á því að vita hvenær er verið að 

brjóta á réttindum þeirra, segir það sig sjálft að það verður að fræða börn um réttindi sín. 

En það er ekki nægilegt að segja þeim frá réttindum sínum, þau þurfa að finna fyrir því að 

þau hafi aðgengi að þeim, að þau fái tækifæri til að nýta þau og svo framvegis. 

10.3 Tvíþætt hlutverk barnaverndarkerfis 

Vilji löggjafans, bæði á Íslandi og Jamaíka, er nokkuð skýr að því leyti að til að börnum 

sé veitt vernd, eru refsingar í lögum fyrir þá sem brjóta á þessari vernd barna. En 

                                                 
227 UNICEF, „Sexual Violence against Children in the Caribbean: Report 2012“ (n 91). 
228 Garðar Gíslason (n 207). 
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munurinn á Íslandi og Jamaíka kemur þó einna helst í ljós við innleiðingu og framkvæmd 

slíkra laga. Í rannsókn sem framkvæmd var af Organization of American States kom fram 

að vandamálið er ekki falið í því að skortur sé á viðeigandi löggjöf heldur að henni sé 

framfylgt og hún innleidd.229 En hvað er það helst sem hamlar raunverulegri innleiðingu?  

 

En eins og kom fram skiptir miklu  máli fyrir gott barnaverndarkerfi að það sé bæði með 

gott viðbragðskerfi og leiti allra leiða til að koma í veg fyrir frekara ofbeldi. Annað á ekki 

að koma á kostnað hins. Löggjöf og kerfi sem einblínir á viðbrögð er alltaf einungis að 

hugsa um afleiðingar, en ekki orsök. Með því að leggja einnig áherslu á að koma í veg 

fyrir það er hægt að komast að orsökum þess. Með því að uppfylla bæði skilyrðin sem 

títtrætt er um ítarefni Barnasáttmálans myndi kerfið þannig bregðast við afleiðingum 

ofbeldis – og reyna að komast að orsökum þess, og koma í veg fyrir það.230 

 

Hér verður því farið yfir hvernig tekist hefur til að uppfylla þessi tvö skilyrði, bæði á 

Jamaíka og á Íslandi. 

11.3.1 Sterkt viðbragðskerfi 

Til að uppfylla skilyrði sterks viðbragðkerfis þarf að uppfylla þrjá þætti. Í fyrsta lagi þarf 

að tilgreina hverjum ber skylda til að tilkynna og fólki þarf að vera gert kleift að tilkynna 

ofbeldi gegn börnum. Í öðru lagi þarf meðferð máls að vera skjót. Innan þessa þátta 

skarast ólík sjónarmið. Annars vegar þarf barninu að vera boðið upp á viðeigandi meðferð 

og aðstoð eftir að upp kemst um brotið. Hins vegar þarf lögregla að geta rannsakað brotið 

og safnað öllum helstu gögnum svo hægt sé að kæra, ef sá vilji er fyrir hendi. Í þriðja og 

síðasta lagi er svo hlutverk dómstóla. Meðferð þeirra þarf að vera hlutlaus, aðgengi þarf 

að vera að þeim og almennt þarf að ríkja traust og skilningur á aðferðum dómstóla við 

úrlausn slíkra mála. Þessir þættir skipta ekki endilega máli í þessari röð, heldur þarf 

samspil þeirra að vera skilvirkt til að kerfið virki sem skyldi. Þannig getur vantraust á 

dómstóla leitt til lágs hlutfalls tilkynninga og hæg meðferð mála leitt til vantrausts á 

réttarvörslukerfinu og svo framvegis. 

10.3.1.1 Tilkynningarskylda 

                                                 
229 Aldrie Henry-Lee (n. 226). 
230 Committee on the Rights of the Child (n 49); Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
barnsins, nr. 19/2013 
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Eins og áður var fjallað um þurfa lög að tilgreina að það sé tilkynningarskylda, hverjum 

beri að tilkynna ofbeldi gegn börnum, og það sem mikilvægast er, fólki þarf að vera gert 

kleift að sinna þessari skyldu.  

 

Í rannsóknum hefur komið fram að þegar börn mæta miklum hindrunum í að tilkynna 

ofbeldið leiðir það í flestum tilfellum til þess að þau tilkynna sjaldnar, eða ekki. Það ýtir 

undir menningu sem þaggar niður ofbeldið og bæði stúlkur og drengir eiga á hættu að 

vera smánuð (e. stigmatized), auk þess að verða fyrir mikilli skömm (e. shame) frá bæði 

fjölskyldu, vinum og nærsamfélaginu. Að auki er oft raunveruleg hætta á því að 

ofbeldismennirnir hafi í hótunum við börnin og að þau verði fyrir frekara ofbeldi tilkynni 

þau ofbeldið. Enn fremur getur komið fyrir að ofbeldismaðurinn sé tengdur barninu 

fjölskylduböndum og að fjölskyldan geti síður staðið með barninu vegna þess að þau 

treysta á þennan einstakling fjárhagslega.231 

 

Þótt yfirvöld á Jamaíka hafi eytt talsverðu fjármagni í að þjálfa starfsfólk og koma því í 

skilning um ábyrgð þeirra og þær refsingar sem því fylgja að tilkynna ekki um ofbeldi 

gegn börnum, reynist það enn í dag mikil áskorun að fá bæði fagfólk og almenning til að 

tilkynna það.232 Á Jamaíka var barnaverndarkerfið endurskipulagt með nýrri löggjöf og 

þó áratugur sé liðin frá því eru enn tilkynningar að berast á nokkra staði og engin 

sískráning er til staðar, líkt og hér á landi. Þannig er líklegra að börn falli á milli fjala og 

fólk missi þrótt ef það þarf að leita á marga staði og til margra aðila. Viðbragsþjónusta er 

ekki í boði allan sólarhringinn og mikill misskilningur og ótti ríkir á meðal almennings að 

tilkynna ofbeldi. 233 Þar ríkir einnig mikil hræðsla, meðal bæði yfirvalda og almennings, 

varðandi mögulegar hefndaraðgerðir gerenda í slíkum málum.234  

 

Ef sjálft kerfið vekur ekki upp tilfinningu trausts hjá fólki mun það ekki leita til þess. Til 

að bregðast við því er mikilvægt að kynna fyrir almenningi nafnleynd 

tilkynningarskyldunnar. Ísland er fámennt ríki, með aðeins rúmlega 300 þúsund íbúa. Hér 

er það því óumdeilanlegt að nafnleynd skiptir talsverðu máli því ótti fólks við að tilkynna 

getur verið beintengdur því viðkomandi þekki aðila máls, sé jafnvel tengdur þeim 

                                                 
231 UNICEF, „Sexual Violence against Children in the Caribbean: Report 2012“ (n 91), 45. 
232 Sama heimild 20. 
233 Sama heimild. 
234 Sama heimild 35. 
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fjölskylduböndum og viti að afleiðingar slíkar tilkynningar geta verið gríðarlegar, á 

fjölskyldur, lítil sveitarfélög og í raun það nærsamfélag sem einstaklingurinn býr í.235 

 

Á Jamaíka búa nærri þrjár milljónir en samfélagið er samt sem áður búið þeim 

eiginlegum sem einkenna fámenn samfélög. Helmingur þjóðarinnar býr utan 

höfuðborgarsvæðisins í litlum samfélögum og nærsamfélagið skiptir miklu máli og er stór 

hluti af persónueinkennum hvers Jamaíkabúa. Í fámennu samfélagi fær ofbeldi oft að 

viðgangast vegna nálægðar fólks við hvert annað.236 Fólki getur þótt óþægilegt að 

tilkynna um ofbeldi nágranna sinna eða kennara barna sinna, sem er einmitt ástæðan fyrir 

mikilvægi þess að almenningur geti tilkynnt nafnlaust. Fólk á í nánum samskiptum við 

einstaklinga sem líklegt er í fjölmennari samfélögum að þú ættir ekki endilega í nánum 

samskiptum við. Nafnleyndin gerir þeim auðveldara fyrir að tilkynna. 

 

Tilkynningarskyldan er ekki einungis sett á svo fólk tilkynni, hún er einnig sett á til að 

auðvelda gagnaöflun.237 Tvímælalaust er það einn undirstöðuþáttur góðs viðbragðskerfis, 

skilvirkrar löggjafar og stefnumótunar að gagnaöflun sé með góðu móti. Allt starf sem 

vill vinna að því að bregðast við og koma í veg fyrir ofbeldi er líklegt til að vera á 

villigötum ef ekki er unnið eftir áreiðanlegum gögnum um kynferðislegt ofbeldi.  

 

Á Jamaíka er upplýsingum safnað hjá mörgum stofnunum og jafnvel með 

endurskipulagningu kerfisins hafa engar formlegar leiðir verið settar á milli stofnana til 

að deila slíkum upplýsingum og ekkert eftirlit eða mat fer fram á þeim gögnum sem er 

safnað. 238 Þetta hefur líklega mikil áhrif á það hversu árangursrík þau úrræði eru. Ef eðli 

vandans og samsetning þolendahóps er ekki þekktur, mun kerfið og viðbragðsþjónustan 

aldrei þjóna þeim eins vel og hann myndi annars gera. 

 

Tilkynningarskylda hefur verið lögfest bæði hér á landi og á Jamaíka. Þannig er því fyrsti 

hluta tilkynningarskyldunnar uppfylltur en við mat á seinni hlutanum verða hlutirnir 

flóknari. Hér á landi berast enn flestar tilkynningar frá lögreglu, þegar eðlilegra væri að 

                                                 
235 Halla Harðardóttir, „Segir viðbrögð við nauðgunarkærum minna á nornafár“ Fréttatíminn (Reykjavík, 1. 
október 2015) <http://www.frettatiminn.is/segir-vidbrogd-vid-naudgunarkaerum-minna-nornafar/> Skoðað 
1. október 2015. 
236 Sama heimild. 
237 UNICEF, „Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children“ (n. 58).  
238 UNICEF, „Sexual Violence against Children in the Caribbean: Report 2012“ (n 91). 

http://www.frettatiminn.is/segir-vidbrogd-vid-naudgunarkaerum-minna-nornafar/
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flestar þeirrar kæmu frá skólum, heilbrigðisstarfsfólki eða öðrum nákomnum barninu.239 

Sískráning á sér stað á milli barnaverndarnefnda og árlega eru gefnar út skýrslur um 

tölulegar upplýsingar. Auk þess er upplýsingum safnað víða annars staðar. Hér á landi er 

gögnum safnað víða, en stærsta vandamálið er notkun gagnanna. Slík gögn eru gjörn á að 

liggja í skúffum. Í þeim er mikilvægustu upplýsingarnar að finna um umfang, og eðli 

slíkra brota.  

10.3.1.2 Meðferð máls 

Eftir að tilkynnt er um brot gegn barni er mikilvægt að á móti því taki kerfi sem metur 

tilkynninguna, veitir ýmsa þjónustu eins og læknisskoðun, meðferð og leiðbeinir bæði 

barninu í aðstandendum í gegnum kerfið, og ef þess er óskað eftir, hvernig hægt sé að 

sækja geranda til saka.  

 

Á Íslandi er meðferð mála með frekar góðu móti. Eflaust mætti bæta hana en þegar kemur 

að viðbrögðum kerfis við kynferðislegu ofbeldi gegn börnum og meðferð mála, þá hefur 

hér á landi verið náð miklum og góðum árangri, sem meira að segja er litið til utan 

landsteinana. Þar skiptir Barnahúsið mestu máli. Barnahúsið er líklegast mikilvægasta 

réttarbót sem börn hafa fengið á Íslandi. Þar fá öll börn sem þangað leita 

sérfræðiþjónustu, þ.m.t. sálfræðimeðferð, læknisskoðun auk þess sem þeim stendur til 

boða að fara í skýrslutöku, í barnvænu umhverfi. Það er þó háð vali dómara, hvert þau 

fara í skýrslutöku, og um árabil nýttu dómarar við Héraðsdsóm Reykjavíkur sér ekki 

Barnahúsið,240 en þeim tilfellum hefur farið fækkandi sl. 2-3 ár. Börn á aldrinum 15-18 

ára fara í skýrslutöku hjá lögreglu á lögreglustöð.241 Lögreglustöð er ekki hægt að kalla 

barnvænt umhverfi og því hafa lögreglumenn, a.m.k. á höfuðborgarsvæðinu, í auknum 

mæli fengið að nýta sér aðstöðu Barnahússins til að framkvæma skýrslutökur af börnum á 

aldrinum 15-18 ára. Bæði er aðstaða fyrir eldri og yngri börn í húsinu og þar starfar 

starfsfólk sem sérhæfir sig í að framkvæma slíka skýrslutökur af börnum sem beitt hafa 

verið kynferðislegu ofbeldi.242 

 

Á Jamaíka er nýtt barnaverndarkerfi sem enn er í þróun og á því margar gloppur. Í skýrslu 

UNICEF frá 2102 var farið yfir helstu gloppurnar. Þar var fjallað um að þjónusta væri 

                                                 
239 Barnaverndarstofa, „Ársskýrsla 2012-2013“ (n. 103). 
240 Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 
241 Sama heimild. 
242 Ólöf Ásta Faresveit, „Barnahús“ í Svala Í. Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn launhelgi glæpur: Kynferðisbrot 
gegn börnum (1. útg. Háskólaútgáfan 2011). 
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misjöfn eftir búsetu fólks og þannig skert tækifæri þeirra til að leita sér aðstoðar. Þá væri 

einnig skortur á sértækri þjónustu fyrir börn, á mismunandi aldursstigum þeirra og ekki 

væri tekið tilli til mismunandi þarfa þeirra. Þannig væri til dæmis mjög algengt að skert 

þjónusta væri í boði fyrir fötluð börn.243 Þegar barn er beitt ofbeldi hefur það áhrif á fleiri 

en barnið sjálft og því getur stuðningur og þjónusta við aðstandendur verið jafn mikilvæg 

og sú þjónusta sem barninu býðst, sérstaklega með tilliti til þess að gerendur eru oft 

tengdir barninu fjölskyldu – eða trúnaðarböndum. Ekki var mikil þjónusta í boði fyrir 

foreldra eða aðstandendur barna á Jamaíka.244  

 

Sérstakt teymi lögreglunnar sér um rannsókna slíkra brota og börn geta undir flestum 

kringumstæðum borið vitni, einhverjar takmarkanir eru á því eftir aldri og þroska 

barnsins. Í skýrslunni er einnig fjallað um að mál stúlkna og drengja, sem beitt eru 

kynferðislegu ofbeldi, séu ekki meðhöndluð á sama máta. Þá fái mál stúlkna meiri 

athygli.245 Þá var almennt ekki talið að rannsókn slíkra mála fengi næga athygli, þrátt 

fyrir að sérstakt teymi hefði verið sett í slíkar rannsóknir.246 Ekki er notast við aðferðir 

Gesell við yfirheyrslur, en þá er átt við að sérstök herbergi séu í boði fyrir yfirheyrslur 

barna, líkt og er í boði í Barnahúsinu á Íslandi.247 

 

Eins og má sjá þá er margt að finna að þeim úrræðum sem í boði eru á Jamaíka. 

10.3.1.3 Aðgengi að dómstólum 

Aðgengi barna að dómstólum og réttarvörslukerfinu er hægt að meta með nokkrum 

leiðum. Hér verður notast við aðferð sem kynnt var í skýrslu Child rights international 

network og kom út árið 2016.248 Í fyrsta lagi er metin lagaleg staða barnsins, í öðru lagi 

litið til stöðu þess innan kerfisins, þ.e. hvort það gæti sótt rétt sinn til dómstóla sjálft eða 

hvort það þarf að njóta aðstoðar fullorðins aðila. Í þriðja lagi er svo skoðað hvort 

möguleiki er fyrir börn að leita réttar síns ef brotið er á þeim, sama hvers eðlis brotið er. Í 

fjórða og síðasta lagi er mikilvægt að taka til greina ýmsar upplýsingar er varða t.d. 

fyrningarfrest brota, rétt barna til að láta skoðanir sínar í ljós, sönnunargögn, hversu 

                                                 
243 UNICEF, „Sexual Violence against Children in the Caribbean: Report 2012“ (n 91). 
244 Sama heimild. 
245 Sama heimild 33. 
246 Sama heimild 34. 
247 Sama heimild 34. 
248 Child Rights International Network „Access to justice for children: Country report card“ (Child Rights 
International Network 15. Febrúar 2016) <https://www.crin.org/sites/default/files/opt_scorecard.pdf> 
Skoðað 16. febrúar 2016. 

https://www.crin.org/sites/default/files/opt_scorecard.pdf
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langan tíma það tekur dómstóla að dæma í málum,249 sönnunargögn sem dómstólar mega 

taka gild og undir hvaða kringumstæðum börn þurfa að gefa vitnisburð í dómsal og hvort 

þau megi hafa aðstandenda með sér í dómsal sér til stuðnings. 250  

 

Á Jamaíka er enn hægt að bæta mörg af þessum atriðum. Barnasáttmálinn hefur ekki 

verið lögfestur, staða barnsins er almennt frekar veik og aðgengi barna að dómstólum er 

að mörgu leyti takmarkað, þó í boði sé fyrir þau að til dæmis sækja mál og bera vitni. Í 

lögum er þó tiltekið að ekki er hægt að sakfella fyrir brot einungis byggt á vitnisburði 

barns.251 Þá voru nokkur atriði sem þóttu vera líkleg til að standa í vegi fyrir því að 

brotamenn væru sóttir til saka en það voru atriði eins og að málaskrá félagsþjónustu, 

lögreglu og dómstóla væri starfsmönnum of þung, þ.e. of mörg mál væru á könnu hvers 

aðila og að þolendur drægju yfirlýsingar sínar tilbaka, tafir væru oft á þinghaldi.252  

 

Niðurstöður fyrir Ísland sýndu að aðgengi barna að dómstólum er yfirleitt talið gott og 

vernd þeirra víðtæk, sérstaklega eftir að Barnasáttmálinn var lögfestur. Hér á landi er gott 

aðgengi barna að dómskerfinu, þó traust til dómstóla og lögreglu mælist ekki mikið hærra 

en á Jamaíka. 253 Gagnaöflun er með góðu móti og eins og fjallað er um í kafla 10.3.1.2 

skiptir Barnahúsið miklu máli, því þar er barnvænum aðferðum beitt við skýrslutökur og 

meðferð.  

 

Til að vernda börn gegn kynferðislegu ofbeldi eru mörg og flókin skilyrði sem þarf að 

uppfylla. Mikil grunnvinna hefur farið fram á Jamaíka til að uppfylla annan þátt sterks 

viðbragðkerfis og skýran vilja löggjafans má sjá í nýrri löggjöf og barnaverndarkerfi. En 

vilji löggjafans er ekki aðeins byggður á því að setja lög og búa til kerfi sem tekur á móti 

börnum og verður því næst fjallað um hina forsendu sterks barnaverndarkerfis, forvarnir 

og fræðslu. Inn í þá umræðu fléttast svo ýmsir efnahags- og félagslegir þættir sem áhrif 

hafa á fræðslu og stig forvarna.  

                                                 
249 Sama heimild. 
250 Sama heimild. 
251 Child Rights International Network „Access to justice for children: Detailed findings“ (Child Rights 
International Network 15. Febrúar 2016) <http://www.crin.org/sites/default/files/a2j_detailed_findings.pdf> 
Skoðað 16. febrúar 2016, 50. 
252 Sama heimild. 
253 Datamarket, „Traust til stofnana skv. Þjóðarpúlsi Capacent“ (Datamarket, 29. Mars 2016) 
<https://datamarket.com/data/set/1wb6/traust-til-stofnana-skv-thjodarpulsi-
capacent#!ds=1wb6!1xyh=1&display=line> Skoðað 29. apríl 2016; Gallup, „Traust til stofnana“ (n. 204). 

http://www.crin.org/sites/default/files/a2j_detailed_findings.pdf
https://datamarket.com/data/set/1wb6/traust-til-stofnana-skv-thjodarpulsi-capacent#!ds=1wb6!1xyh=1&display=line
https://datamarket.com/data/set/1wb6/traust-til-stofnana-skv-thjodarpulsi-capacent#!ds=1wb6!1xyh=1&display=line
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10.3.2 Forvarnir og fræðsla 

Svo hægt sé að viðhafa góðar forvarnir er nauðsynlegt að til séu góðar upplýsingar um 

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og því skiptir tilkynningarskylda miklu máli svo hægt 

sé að haga forvörnum þannig að þeim sé beint að réttum aðilum, það er mögulegum 

þolendum og gerendum.  

 

Staða forvarna og fræðslu í samanburðarríkjunum tveimur er afar ólík. Hér á landi hefur 

verið komið á sterku viðbragðskerfi en það er þó aðeins nýlega sem stjórnvöld hafa í 

auknum mæli einblínt á auknar forvarnir. Sískráning barnaverndarkerfisins getur nýst vel 

í þá vinnu, auk þeirra upplýsinga sem safnað er í Barnahúsi frá þeim börnum sem þangað 

leita gefa mikilvægar upplýsingar um gerendur og aðra mögulega þolendur, sem hægt er 

að nýta í forvarnir og fræðslu. Það hefur þó ekki verið að því marki sem hægt væri.  

 

Á Jamaíka þykir vera mikill skortur á forvarnar- og vitundavakningaráætlunum. Auk þess 

sem mikill skortur er á gagnaöflun um ofbeldi gegn börnum og ef þeim er safnað, eru þau 

sjaldan notuð af þjónustuaðilum.254  

10.3.2.1 Fræðsla 

Fræðsla er mikilvægur hluti þess að koma í veg fyrir ofbeldi og að tilkynnt sé um það. Á 

Jamaíka er fjallað um fræðslu og forvarnir í námsskrá, bæði fyrir eldri og yngri nemendur 

grunnskóla. Þar er fjallað um öryggi einstaklingsins og áhættuþætti kynferðislegs 

ofbeldis. Kennsla er hönnuð með mismunandi aldur barna í huga og kyn þeirra. Þar eru 

ýmis atriði ávörpuð eins og góð og slæm snerting, öryggishæfni (e. safety skills), helstu 

eiginleikar gerenda, áhrif fjölmiðla, ofbeldi innan fjölskyldna og kynntir til leiks 

stuðningshópar jafningja og foreldra.255 Félagsþjónustan á Jamaíka telur þó kynfræðslu 

verulega ábótavant á meðal ungmenna.256 Kristileg gildi í samfélaginu krefjast þess að 

hvatt sé til skírlífis og í kjölfarið er minni áhersla lögð á notkun getnaðarvarna og 

mikilvægi samþykkis og gagnkvæmrar virðingar þeirra sem stunda kynlíf.257 Á Jamaíka 

                                                 
254 UNICEF, „Sexual Violence against Children in the Caribbean: Report 2012“ (n 91). 
255 UNICEF, „Sexual Violence against Children in the Caribbean: Report 2012“ (n 91), 38; Ministry of 
Education, youth and information, „Curricula“ (Ministry of Education, youth and information e.d.) 
<http://www.moe.gov.jm/curricula> Skoðað 4. apríl 2016. 
256 Kimone Thompson, „Abstinence not effective, says family planning board“ Jamaica Observer 
(Kingston, 9. febrúar 2014) <http://www.jamaicaobserver.com/news/Abstinence-not-effective--says-
family-planning-board_15966186> Skoðað 30. apríl 2016. 
257 Sama heimild; National Family Planning Board „Sometimes personal matters need public policy“ 
(National Family Planning Board e.d.) <http://198.63.37.126/assets/Personal-Matters-Pulci-Policy.pdf> 
Skoðað 30. apríl 2016  
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hafa bæði yfirvöld og ýmis félagasamtök staðið fyrir foreldrafræðslu og réttindafræðslu 

til barna, foreldra, kennara og annarra. Það virðist ekki hafa haft tilætluð áhrif. Ýmsar 

ástæður eru fyrir því en t.d. er slík fræðsla ekki framkvæmd með tillit til ýmissa 

kynjasjónarmiða, til dæmis að fræða stráka og stelpur í sitt hvoru lagi.258 

 

Hér á landi er það aðeins tiltölulega nýlega sem stjórnvöld hafa einbeitt sér að því að setja 

af stað formleg verkefni til að t.d. fræða börn, kennara, heilbrigðisstarfsfólk og aðra um 

kynferðislegt ofbeldi og afleiðingar þess. Þar má nefna verkefni eins og brúðuleikhús 

fyrir yngstu stig grunnskóla, fáðu já fræðslumynd um mikilvægi samþykkis fyrir eldri 

nemendur259. Meira að segja er fræðsla um ofbeldi í leikskólum. Áður fyrr var algengt að 

slík verkefni væru átaksverkefni í kjölfar mikillar umræðu eða einhvers atburðar í 

samfélaginu, en undanfarin ár er búið að leggja meiri áherslu á að festa slíka fræðslu í 

sessi.260  

10.3.2.2 Opin umræða 

Til að bæta kerfið er nauðsynlegt að grunnstoðir samfélagsins, samfélagsgerðin og 

viðhorf þess leyfi það. Opin og fordómalaus umræða er sterkasta vopnið gegn 

staðalímyndum sem skaða brotaþola og hvetja þá til að stíga ekki fram. Slík umræða er 

því lykilatriði þegar kemur að kynferðislegu ofbeldi, því í valdi skammar og þöggunar 

fær það að viðgangast.  

 

Hér á Íslandi hefur hægt og rólega sú umræða opnast. Áhugavert er að skoða fjölda 

rannsóknarviðtala í Barnahúsi samhliða auknum fréttaflutningi og almennrar umræðu um 

kynferðisbrot. Árið 1998 opnaði Barnahús og því má ætla að aukning á milli ára tengist 

því beint. Árið 2005 kom út bókin Myndin af Pabba: Saga Telmu sem fjallar um sögu 

fimm systra í Hafnarfirði sem voru beittar kynferðislegu ofbeldi af hendi föður síns og 

annarra barnaníðinga um árabil.261 Auk þess var mikil umræða árið 2006 og 2007 í 

íslensku samfélagi um skýrslutökur barna, hvort þær ættu að fara fram í Barnahúsi eða í 

héraðsdómi. Það gæti hafa haft áhrif á aukningu rannsóknarviðtala í Barnahúsi.262 Árið 

                                                 
258 UNICEF, „Sexual Violence against Children in the Caribbean: Report 2012“ (n 91) 23. 
259 Vitundarvakning um kynferðislegt, andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum „Skýrsla 
vitundarvakningar um kynferðislegt, andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum: Starfsemi á vegum 
Vitundarvakningar 2012-2014 í forvörnum fyrir börn gegn kynferðislegu, andlegu og líkamlegu ofbeldi“ 
(Innanríkisráðuneytið, Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Velferðarráðuneytið, 2014) 
260 Sama heimild 
261 Thelma Ásdísardóttir, Myndin af pabba: Saga Thelmu (1. útg., Forlagið 2007) 
262 Sigríður Ingvarsdóttir, „Skýrslutökur af börnum fyrir dómi“ (Dómstólaráð og héraðsdómar á Íslandi 30. 
mars 2006) <http://www.domstolar.is/greinar/nr/237/> Skoðað 12. apríl 2016. 
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2013 kom fram í Kastljósþætti á Ríkissjónvarpinu að Karl Vignir Þorsteinsson hafði í 

áratugi komist upp með að beita yfir 50 börn kynferðislegu ofbeldi.263 Árið 2015 átti sér 

svo stað mikil umræða í leynilega hópinum Beauty Tips (e. group) á Facebook um 

kynferðisbrotamál. Umræðan snerist um þöggun og var vitundarvakningarátak til að 

vekja athygli á þeim mikla fjölda sem hefur orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi á Íslandi.264 

Þó stiklað sé hér á stóru, og eflaust fleira sem til kemur, þá má sjá að umræða á Íslandi er 

að minnsta kosti á góðri leið. 

 

Þöggun er rík í jamaísku samfélagi en þar fá börn misvísandi skilaboð um vald og ofbeldi 

sem geta leitt til þöggunar og stuðlað að því. Á Jamaíka er börnum kennt frá unga aldri að 

ofbeldi sé viðurkennd aðferð til að aga börn. Það læra þau fyrst heima hjá sér. Þegar þau 

byrja í skóla, heldur sá lærdómur áfram, því þar eru börn líka beitt líkamlegum refsingum. 

Með því að beita börn líkamlegum refsingum er búið til mikið valdaójafnvægi á meðal 

barna og fullorðinna sem erfitt er að breyta síðar meir. Ung börn hafa ekki þroska eða 

skilning á orsök og afleiðingum og því getur verið að þau skilji ekki af hverju verið er að 

beita þau líkamlegum refsingum. Því er ekki ólíklegt að þegar einhver beitir þau 

kynferðislegu ofbeldi, að þau telji það eðlilega hegðun líka.  

 

Í þeirri umræðu sem hér fer fram skiptir einnig miklu máli hvaða hegðun er ætluð 

strákum og hvaða hegðun er ætluð stúlkum. Karlmennskuviðhorf eru mjög sterk á 

Jamaíka og stór hluti af menningu þeirra. Jamaíkabúar eru trúuð þjóð og kristileg gildi eru 

í hávegum höfð. Á Jamaíka eru flestar kirkjur á hvern ferkílómetra og stór hluti 

Jamaíkabúa sækir kirkju alla sunnudaga.265 Hefðbundin gildi fjölskyldunnar og kynjanna 

eru mjög ríkjandi eins og kom fram í niðurstöðum kynheilbrigðisrannsóknarinnar266. 

Fordómar fyrir samkynhneigð eru ríkjandi og sem dæmi var þeirri spurningu varpað á 

forsíðu Time tímaritsins í apríl árið 2006 hvort Jamaíka væri hómófóbískasti staður í 

heimi í kjölfar nokkurra hatursmorða gegn samkynhneigðum aðgerðasinnum.267 Árið 

2014 kom einnig fram í skýrslu Human Rights Watch að Jamaíka væri fjandsamlegasta 

                                                 
263  „Karl Vignir Þorsteinsson og kynferðisbrot hans“ Morgunblaðið (Reykjavík, e.d.) 
<http://www.mbl.is/frettir/knippi/3038/> Skoðað 30. apríl 2016  
264 Alma Ómarsdóttir, „Vilja rjúfa þöggun um kynferðisofbeldi“ Ríkisútvarpið (Reykjavík, 5. júní 2015) 
<http://www.ruv.is/frett/vilja-rjufa-thoggun-um-kynferdisofbeldi> Skoðað 30. apríl 2016  
265 Nick Davis „Jamaica: The Essential Guide to Customs and Culture“ (2. Útg., Kuperard 2011) 32. 
266 Jamaica National Family Planning Board (n.75). 
267 Tim Padgett, „The most homophobic place on earth?“ Time Magazine (Kingston, 12. apríl 2006) 
<http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1182991,00.html> Skoðað 18. apríl 2016. 
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eyjan gagnvart samkynhneigðum af öllum eyjunum í Karíbahafinu. Lögregla hunsar oft 

glæpi framda gegn samkynhneigðu fólki eða þeim sem tilheyra LGBTQ268 

samfélaginu.269 Enn eru lög á Jamaíka sem banna endaþarmsmök, refsing við því er allt 

að 10 ár í fangelsi.270 Reynt var að fá þeim lögum hnekkt árið 2014, en stefnandi hætti við 

kröfu sína eftir að hafa fengið nokkrar dauðahótanir.271 Þessum lögum er ekki framfylgt 

af mikilli hörku en það segir sig ef til vill sjálft að erfitt er að standa fólk að verki. Lögin 

fá þó að standa og enn er mikil samfélagslegt samþykki fyrir þeim. Sem stendur er mál 

fyrir rétti á Jamaíka sem er að reyna að fá þessum lögum hnekkt.272 Undanfarin ár virðist 

þó gæta nýrra viðhorfa hjá nýrri kynslóð á Jamaíka og til að mynda var fyrsta hinsegin 

gangan (gleðigangan) farin í ágúst árið 2015.273 Fordómar gegn samkynhneigðum á 

Jamaíka má ef til vill rekja til sterkra viðhorfa um karlmennsku og staðlaðra hugmynda 

hlutverk kynjanna. Karlmenn á Jamaíka eru undir miklum þrýstingi að sanna 

karlmennsku sína og ekki er óalgengt að þeir sitji á götu úti og hrópi á eftir öllum konum 

sem fram hjá þeim ganga. Þannig er tilgangurinn ekki endilega að ná athygli konunnar, 

heldur að sanna fyrir öðrum körlum að þú hafir áhuga á konum. Slíkur þrýstingur og 

viðhorf gætu átt stóran þátt í algengi kynferðislegs ofbeldis á Jamaíka. Þannig eru stúlkur 

í sífellu hlutgerðar og ýtt undir ofbeldisfulla og árásarhneigða hegðun karlmanna.274 Að 

auki er gagnlegt að taka til greina kenningar um gagnkynhneigða karlmennsku. 

Samkvæmt þeim kenningum eru allir alvöru karlmenn gagnkynhneigðir og geta ekki 

uppfyllt hlutverk sitt í samfélaginu nema þeir séu það. Hommahatur ýtir undir slík 

viðmið. Enn fremur setur það þá karla, sem ekki falla inn í þetta hefðbunda 

karlmennskumót, í aukna hættu á að verða fyrir ofbeldi, og eins og fram kom í umfjöllun 

um vernd barna, er þeim ekki veitt sama vernd og stúlkum gegn kynferðislegu ofbeldi  

 

                                                 
268 LBGTQ stendur fyrir lesbian, bisexual, gay, trans og queer. 
269 Freedom House, „Freedom in the World 2015: Jamaica“ (Freedom House e.d.) 
<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/jamaica> Skoðað 12. apríl 2016, 6. 
270 Offences Against the Person Act 1864 
271 Freedom House, „Freedom in the World 2015: Jamaica“ (n. 269), 6. 
272 Suzanne Persard, „Stop calling Jamaica “the most homophobic place on earth”.“ Slate magazine. (New 
York, 2. maí 2016) 
<http://www.slate.com/blogs/outward/2016/05/02/stop_calling_jamaica_the_most_homophobic_place_on_
earth.html> Skoðað 2. maí 2016. 
273 Sama heimild. 
274 „Violence against women in Caribbean fuelling rise in HIV - women's group“ BBC Monitoring 
Americas (16. Mars 2009) <http://search.proquest.com/docview/460158036?accountid=28419>  Skoðað 7. 
maí 2016. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/jamaica
http://www.slate.com/blogs/outward/2016/05/02/stop_calling_jamaica_the_most_homophobic_place_on_earth.html
http://www.slate.com/blogs/outward/2016/05/02/stop_calling_jamaica_the_most_homophobic_place_on_earth.html
http://search.proquest.com/docview/460158036?accountid=28419
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Ýmsir félags- og efnahagslegir þættir stuðla að auknu ofbeldi og óöryggi í samfélaginu og 

viðhorf sem stuðla að stöðluðum kynhlutverkum ýta undir skaðlegar hugmyndir um að 

konur og stúlkur séu einhvern veginn minna virði en karlmenn.  

 

Í hverju samfélagi eru ríkjandi viðmið um karlmennsku og kvenleika. Þessi ríkjandi 

viðmið eru „ýktar birtingarmyndir af staðalmyndum kynjanna“.275 Hefðbundin 

karlmennskuviðhorf lögð saman við fátækt og lágt menntunarstig getur leitt til 

fyrirlitningar almennings á gildum og stofnunum samfélagsins. Með auðvelt aðgengi að 

vopnum og háa ofbeldi- og glæpatíðni er kannski ekki skrítið að kynferðislegt ofbeldi sé 

eins algengt og raun ber vitni.276 

 

11. Lokaorð 
Í bók sinni Universal human rights in a world of difference talar Brooke A. Ackerly um 

muninn á afbroti og mannréttindabroti. Hún tekur dæmi um morð. Eitt morð er afbrot en 

þegar samfélagið  bregst með því að bera ekki kennsl á brotið, sækir afbrotamenn ekki til 

saka og reynir ekki að koma í veg fyrir að það gerist aftur þá verður það að síendurteknu 

broti og þar af leiðandi mannréttindabrot.277 Þó slík brot hafi mest áhrif á þá sem fyrir 

þeim verða, hafa slík endurtekin brot áhrif á allt samfélagið.  

 

Þessa kenningu er hæglega hægt að nýta til að útskýra áhrif kynferðisbrota og nauðgana á 

samfélag, sérstaklega lítil samfélög. Afleiðingar ofbeldis eru margvíslegar og 

kostnaðarsamar.278 Þó hvert kynferðisbrot sé aðskilið brot verður því að horfa á umfang 

þess og eðli sem hluta af stærra vandamáli.  

 

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er með alvarlegri brotum innan refsiramma laganna. 

Það eru margar ástæður fyrir því en varnarleysi og viðkvæmni barna fyrir áhrifum og 

valdi fullorðinna er ein ástæða þess að afbrotið er litið svo alvarlegum augum.  

 

Á Íslandi er búið að setja lög börnum til verndar, hér er virkt og gott barnaverndarkerfi. 

Hér var Barnasáttmálinn lögfestur árið 2013 sem undir bestu kringumstæðum er ætlað að 
                                                 
275 Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (n. 14), 1. 
276 „Violence against women in Caribbean fuelling rise in HIV - women's group“ BBC Monitoring 
Americas (n. 274). 
277 Brooke A. Acklerly, Universal Human Rights in a World of Difference (1.útg., Cambridge 2008), 14. 
278 Brooke A. Acklerly (n. 275), 14. 
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veita börnum bæði bestu mögulega lagalegu vernd auk þess sem honum fylgja ýmsar 

skyldur sem aðildarríkjum er ætlað að uppfylla, sérstaklega við lögfestingu. Segja mætti 

að slík lögfesting sé ákveðin stefnuyfirlýsing stjórnvalda um að uppfylla ákvæði 

sáttmálans í hvívetna. Barnaverndarkerfi og löggjöf eru byggð á ákveðnum gildum 

norræns velferðarkerfis sem ekki er hægt að hunsa við slíkan samanburð. Hér mælist 

ítrekað mesta jafnrétti í heiminum. Hér hefur verið stöðug jákvæð efnahagsþróun sl. 50-

60 ár og lífsskilyrði eru almennt talin góð. Atvinnuþátttaka kvenna er mikil og 

skólaganga barna er almenn. Hér er því hægt að áætla að löggjöf endurspegli það 

samfélag sem hún er sett í og þau sameiginlegu gildi og viðmið sem mótast hafa samhliða 

henni.  

 

Það sama er ekki hægt að segja um Jamaíka. Þó löggjöf mætti vera víðtækari þá hafa 

verið tekin mikilvæg skref við endurskoðun laganna og nú tekur t.d. barnaverndarlöggjöf 

mið af alþjóðlegum viðmiðum og stöðlum sem settir hafa verið fram í til dæmis 

Barnasáttmálanum og er í sífelldri þróun. Eftir að hafa greint stöðu löggjafarinnar, ýmis 

viðhorf og borið þau saman við stöðuna á íslandi má sjá að á Jamaíka eru margar og 

flóknar ástæður fyrir því að löggjöfin virkar ekki eins og skyldi. 

 

Fjöldi barna eru beitt kynferðislegu ofbeldi á Íslandi og Jamaíka. Bæði á Íslandi og 

Jamaíka er tölulega lágt hlutfall tilkynninga til yfirvalda um kynferðislegt ofbeldi barna 

miðað við niðurstöður rannsókna. Þótt tilkynningarskyldu hafi verið komið á eru enn 

margar starfsstéttir, sem í krafti starfs síns hafa auðvelt aðgengi að börnum, en tilkynna 

ekki ofbeldi gegn þeim í þeim mæli sem mætti búast við. 

 

Á Jamaíka var barnaverndarkerfið allt endurskipulagt tiltölulega nýlega og í rannsókn 

sem gefin var út af UNICEF árið 2013 á meðal eyjanna í Karíbahafinu voru leiddir í ljós 

ýmsir veikleikar, bæði innan kerfis er snertu á forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi og á 

þeim úrræðum sem þurfa að vera í boði fyrir börn sem verða fyrir slíku ofbeldi.279 Á 

heildina litið voru margir þættir sagðir hafa áhrif á að stórt hlutfall barna yrði enn fyrir 

kynferðislegu ofbeldi í Karíbahafinu. Það voru helst að lítið framboð væri á sértækri 

þjónustu  (t.d. sálfræðiþjónustu og meðferðarúrræðum). Það væri enn mikil þörf á því að 

fræða starfsfólk með viðurkenndum aðferðum hvernig þeim bæri að aðstoða börn og 

                                                 
279 UNICEF, „Sexual Violence against Children in the Caribbean: Report 2012“ (n 91). 
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aðstandendur. Þá þótti sérstaklega vanta upp á barnvænar aðferðir lögreglu, dómstóla og 

heilbrigðisyfirvalda.280 

 

Í upphafi ritgerðar var bent á margt sé líkt með Jamaíka og Íslandi. Sannarlega er hægt að 

bera margt saman er tengist þjóð og sögu. En samaburðurinn verður þó erfiðari þegar leitt 

er í ljós hversu ólík bæði samfélagsgerðin er og grunnstoðir samfélagsins sem 

nauðsynlegar er að séu sterkar fyrir vernd barna. 

 

Á Jamaíka eru veikar grunnstoðir og samfélagsgerði sem gerir fólki almennt ekki kleift að 

stíga fram með ofbeldið. Á Jamaíka var sett af stað viðamikið verkefni árið 2012 sem 

stendur til loka þessa árs sem kallast Break the Silence.281 Tilgangur verkefnisins var 

annars vegar að kynna fyrir almenningi tilkynningarskylduna og að fá þau til að tilkynna 

ofbeldi. Miðað við niðurstöður kannana á vantrausti til bæði lögreglu og dómstóla, þarf 

eflaust meira til að koma en að kynna tilkynningarskylduna. Grunnstoðir 

lýðræðissamfélagsins, lögreglan, dómstólar og stjórnmálamenn hafa ítrekað taldir 

viðriðnir spillingu og sjálfskipað réttlæti. Með það að leiðarljósi þarf meira til en einungis 

að kynna tilkynningarskylduna.  

 

Á Jamaíka spilar margt stórt hlutverk þegar kemur að vernd barna. Saga, pólitík, 

umhverfi og félagslegir staðlar (e. social norm) geta haft áhrif á hegðun, þ.m.t. 

ofbeldishegðun. Slíkir félagslegir staðlar geta verið til staðar og jafnvel verndað 

ofbeldisfulla hegðun, stutt við hana og hvatt til hennar. „Félagslegt samþykki“ ofbeldis, 

sérstaklega ef það er notað í uppeldisskyni, getur leitt til þess að börn líta á það sem 

eðlilega hegðun og leið til samskipta. 282 Mikilvægt er að líta heildstætt á samfélag þar 

sem ofbeldi er algengt og líta á t.d. uppeldisaðferðir, samskipti fólks í opinberum rýmum 

og fjölmiðlum til að greina hvað veldur því að ofbeldi sé svo algengt.  

Börn eru beitt líkamlegum refsingum í uppeldisskyni á heimilum sínum. Að auki er 

kynferðislegt ofbeldi, bæði gegn konum og börnum, algengt. Ef skoðuð eru kort af 

Kingston má sjá af þeirri skrásetningu að flest morð og slys tengd ofbeldi eiga sér stað á 

                                                 
280 Sama heimild. 
281 UNICEF Jamaica „Break the Silence: end child sexual abuse“ (UNICEF Jamaica e.d) < 
http://www.unicef.org/lac/Break_the_Silence--Introduction_.pdf> Skoðað 12. maí 2016 
282 World Health Organization, „violence prevention: the evidence“ (World Health Organization, 2010) 

http://www.unicef.org/lac/Break_the_Silence--Introduction_.pdf
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sömu svæðunum.283 Þekkt eru áhrif þess sem það getur haft á fólk að búa á stríðshrjáðum 

svæðum við langvarandi og mikið ofbeldi. Miðað við þá háu glæpatíðni, sem hefur verið 

viðvarandi á Jamaíka  í áratugi, er ekki ólíklegt að sömu áhrifa sé að gæta þar. 

Rannsóknir á börnum sem búa í fátækrahverfum þar sem ofbeldið er líklegra til að geisa, 

sýna að allt að 15,5% barna þar þjást af áfallastreituröskun.284 Þegar slíkt ástand ríkir og 

börn þekkja ekki annað, hlýtur það að hafa áhrif á það hvernig þau líta á heiminn, hvernig 

þau leysa úr vandamálum sínum og koma fram við hvert annað.  

 

Kynferðislegt ofbeldi er önnur tíðasta orsök þess að konur eru lagðar inn á spítala á 

Jamaíka og 5% allra meiðsla sem skráð eru á spítala þar eru vegna kynferðislegs 

ofbeldis.285 Þó gefa tilkynningar til lögreglu það ekki það til kynna að ofbeldi sé jafn 

algengt og það mælist í þessum tölum. Það gæti verið vegna menningar í samfélaginu 

sem viðurkennir ekki kynferðislegt ofbeldi sem alvarlegan glæp og vegna þess að 

almenningur treystir ekki lögreglu eða dómstólum. Í rannsóknum og könnunum þar sem 

almenningur er spurður sjálfur kemur samt sem áður fram að 17% 13-14 ára ungmenna í 

Kingston hefur verið nauðgað eða upplifað tilraun til nauðgunar, þar sem meirihluti 

ofbeldismannana voru fullorðnir kunningjar.286 

Það er eflaust margt sem ýtir undir slíka hegðun en stöðluð kynhlutverk, skaðleg 

karlmennskuviðhorf og fordómar gegn samkynhneigðum ýta eflaust undir umfang og eðli 

þess ofbeldis. Í hverju samfélagi eru ríkjandi viðmið um karlmennsku og kvenleika. Þessi 

ríkjandi viðmið eru „ýktar birtingarmyndir af staðalmyndum kynjanna“.287 Hefðbundin 

karlmennskuviðhorf lögð saman við fátækt og lágt menntunarstig, getur leitt til 

fyrirlitningar almennings á gildum og stofnunum samfélagsins. Með mikið aðgengi að 

vopnum og háa ofbeldi- og glæpatíðni er kannski ekki skrítið að kynferðislegt ofbeldi sé 

                                                 
283 Elizabeth Ward, Parris Lyew Ayee og Deanna Ashley, „The impact of urban violence on Jamaican 
children: Challenges and responses“ Early Childhood Matters, nóvember 2012 < 
http://earlychildhoodmagazine.org/wp-content/uploads/2012/11/ECMnr119_The-impact-of-urban-
violence.pdf> Skoðað 30. nóvember 2015. 
284 Patric Rutherford, „Hurting our children“ The Gleaner (Kingston 7. nóvember 2010) < http://jamaica-
gleaner.com/gleaner/20101107/news/news4.html> Skoðað 10. nóvember 2015. 
285 Amnesty International, „Sexual violence against women and girls in Jamaica: Just a likkle sex“ 
(Amnesty International 22.júlí 2005) 
<https://www.amnesty.org/download/Documents/72000/amr380022006en.pdf> Skoðað 15. september 
2015. 
286 Sama heimild. 
287 Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (n. 14), 1. 

http://earlychildhoodmagazine.org/wp-content/uploads/2012/11/ECMnr119_The-impact-of-urban-violence.pdf
http://earlychildhoodmagazine.org/wp-content/uploads/2012/11/ECMnr119_The-impact-of-urban-violence.pdf
http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20101107/news/news4.html
http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20101107/news/news4.html
https://www.amnesty.org/download/Documents/72000/amr380022006en.pdf
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eins algengt of raun ber vitni.288 Ekki er að sjá á samfélaginu að það sé tilbúið að takast á 

við stöðluð kynjahlutverk og fastmótaðar karlmennskuímyndir sem stuðla að 

áframhaldandi ofbeldissamfélagi.  Víðtæk félags- og menningarleg gildi horfa þannig 

framhjá ofbeldinu og leyfa því að viðgangast. Áhrif þeirra ákvarðana sem teknar eru til að 

bregðast við því ná svo aldrei utan um vandann vegna skorts á vitneskju um raunverulegt 

umfang og takmarkaðs skilnings á ofbeldi gegn börnum og orsökum þess.289  

 

Eins og áður hefur verið vikið að er margt líkt með eyjunum tveimur er varðar nýlegt 

sjálfstæði og þróun stjórnskipan. Samhliða þeirri þróun mótast menning og saman setja 

þjóðir sér ákveðin gildi og viðmið sem, eins og félagsmótunarkenningar segja til um, 

segja til um eðlilega hegðun, skoðanir og viðbrögð við ýmsum aðstæðum. Það er kannski 

einna helst þarna sem mun er að finna á Jamaíka og Íslandi. Það er ýmislegt sem hefur 

áhrif á hvernig þessi gildi og viðmið þróast og þar hafa efnahagsaðstæður, stjórnmál, 

staða spillingar í samfélaginu og aðrir slíkir þættir mikil áhrif. Hér á Íslandi höfum við 

verið svo heppin að gott efnahagsástand, menntunarstig þjóðar og kynjajafnrétti hafa leyft 

þjóðinni að skapa sér gildi og viðmið sem samræmast ekki samfélagi sem leyfir ofbeldi 

að viðgangast. Það sést hvað helst á víðtækri löggjöf, skilvirku barnaverndarkerfi, stöðu 

barnsins og möguleika þess til þátttöku og að láta skoðanir sínar í ljós og trausti til 

grunnstoða samfélagsins. Þannig hafa Íslendingar sameiginlegan skilning á þessum 

viðmiðum og gildum og fordæma þá sem ganga gegn þeim.  

 

Á Jamaíka er ástandið ekki svo gott, og þó að vilji löggjafans komi skýrt fram í löggjöf 

og endurskipulagningu barnaverndarkerfis, væri hægt að segja að hann hafi sleppt mjög 

mikilvægum skrefum með því að líta ekki heildstætt á vandann. Svo slíkt kerfi virki 

raunverulega í framkvæmd og löggjöfin fái að vernda börn eins og henni er ætlað þarf að 

auka menntunarstig þjóðarinnar og bæta efnahag til að losa þjóðina úr viðjum fátæktar. 

Fátæk þjóð er ekki menntuð þjóð og menntun og fræðsla er grundvallarskilyrði gegn 

ýmsum fordómum og skaðlegum gildum og viðmiðum. Jamaíska þjóðin hefur í krafti 

fátæktar, ofbeldisfullrar menningar, spillingar og almenns vantrausts á grunnstoðum 

samfélagsins sett sér sameiginleg gildi og viðmið sem leyfa ofbeldi að viðgangast.  

 

                                                 
288 Violence against women in Caribbean fuelling rise in HIV - women's group“ BBC Monitoring Americas 
(n. 274). 
289 Committee on the Rights of the Child (n 132). 
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Menning sem byggir á þöggun og skömm stuðlar ekki að opinni umræðu, heldur 

fordómum og skaðlegum staðalímyndum kynjanna. Mikill misskilningur ríkir á meðal 

almennings um líkamlegar refsingar teljist enn góð og gild uppeldisaðferð. Það eina sem 

slík uppeldisaðferð leiðir af sér er að staða barnsins er veik frá fyrsta degi. Þeim er ekki 

gefið vald, heldur er það ítrekað tekið af þeim. Börn segja ekki frá né streitast á móti 

ofbeldi í samfélagi sem samþykkir það með þessum hætti.  

 

Það er oft sagt að réttur sé spegill samfélagsins, en eins og gefur að skilja, reynist það 

ekki alltaf rétt. Sjá má ýmis teikn á lofti um framfarir þegar kemur að löggjöf sem er 

börnum til verndar og barnaverndarkerfi, sem þó er ekki enn eins skilvirkt og það þyrfti 

að vera. En þessi teikn eru aðeins táknræn á meðan jamaísku þjóðinni er enn haldið í 

viðjum fátæktar og fáfræði.  

 

Í fátæktinni og fáfræðinni eru henni ekki gefin önnur bjargráð en að leita til glæpa sem 

enn eru sterkari en vilji löggjafans til breytinga. Því löggjöf og innleiðing hennar er ekki 

raunhæf í samfélagi sem tekur ofbeldi ekki alvarlega og reynir ekki að koma í veg fyrir 

það. Á meðan samfélagið samþykkir ofbeldisfulla menningu, þaggar niður í brotaþolum 

og smánar þá ef þeir koma fram er ekki hægt að líta öðruvísi á en að löggjöf og innleiðing 

hennar sé í besta falli táknræn.  
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