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Ágrip	  (útdráttur)	  
	  

Þessi	  heimildarritgerð	  fjallar	  um	  alþjóðlega	  ættleidd	  börn	  á	  Íslandi.	  Tilgangur	  

ritgerðarinnar	  er	  að	  sjá	  hvaða	  tengsl	  alþjóðlega	  ættleidd	  börn	  á	  Íslandi	  hafa	  við	  uppruna	  

sinn	  og	  hvaða	  áhrif	  á	  sjálfsmyndina	  það	  hefur	  á	  börnin	  að	  vera	  ættleidd	  erlendis	  frá.	  	  

Fjallað	  er	  stuttlega	  um	  lykilhugtök	  þegar	  kemur	  að	  ættleiðingum.	  Hugtökunum	  ættleiðing,	  
kjörforeldrar,	  líffræðilegir	  foreldrar,	  frumættleiðing,	  stjúpættleiðing,	  alþjóðleg	  ættleiðing	  

og	  sýnileg	  ættleiðing.	  Kafað	  er	  í	  lög	  um	  ættleiðingar	  á	  Íslandi	  sem	  og	  ættleiðingaferlið.	  

Kenningar	  Bowlby	  og	  Ainsworth	  á	  tengslum	  og	  kenningar	  Mead	  og	  Erikson	  á	  
sjálfsmyndinni.	  Einnig	  eru	  rannsóknir	  á	  alþjóðlegum	  ættleiðingum	  skoðaðar,	  þá	  aðallega	  

íslenskar	  rannsóknir	  á	  málaflokknum.	  	  

Tilgangur	  ritgerðarinnar	  er	  að	  sjá	  hvernig	  aljóðlega	  ættleiddum	  börnum	  farnast	  hér	  á	  landi	  
og	  sjá	  hvernig	  kjörforeldrum	  hefur	  tekist	  til	  í	  myndun	  tengsla	  og	  miðlun	  upplýsinga	  um	  

uppruna	  kjörbarnsins.	  Hvort	  það	  hafi	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  aljþóðlegra	  ættleiddra	  barna	  að	  

vera	  ættleidd	  erlendis	  frá.	  	  

Helstu	  niðurstöður	  ritgerðarinnar	  sýna	  að	  ekki	  er	  hægt	  að	  alhæfa	  yfir	  á	  öll	  alþjóðlega	  

ættleidd	  börn	  en	  rannsóknir	  á	  Íslandi	  hafa	  sýnt	  að	  alþjóðlega	  ættleidd	  börn	  hér	  á	  landi	  eru	  

almennt	  séð	  meðvituð	  um	  uppruna	  sinn	  og	  aðlagast	  vel	  samfélaginu.	  Flest	  hafa	  íslensk	  
alþjóðlega	  ættleidd	  börn	  sterka	  sjálfsmynd	  þó	  sum	  þeirra	  glími	  jafnvel	  við	  einhvern	  

sjálfsmyndarrugling	  þegar	  á	  unglingsárunum	  þegar	  þau	  eru	  að	  reyna	  að	  finna	  hver	  þau	  í	  
raun	  og	  veru	  eru.	  

Lykilhugtök:	  ættleiðing,	  alþjóðleg	  ættleiðing,	  sjálfsmynd,	  uppruni,	  tengsl.	  
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Formáli	  
	  
Ritgerð	  þessi	  er	  14	  eininga	  lokaverkefni	  mitt	  til	  BA	  prófs	  í	  Uppeldis-‐	  og	  menntunarfræði	  

við	  Háskóla	  Íslands.	  Innihald	  verkefnisins	  var	  valið	  vegna	  áhuga	  sem	  ég	  hef	  lengi	  haft	  á	  

alþjóðlegum	  ættleiðingum	  og	  þar	  af	  leiðandi	  ákvað	  ég	  að	  það	  yrði	  efni	  lokaverkefnis	  míns.	  

Þessi	  ritgerð	  hefði	  aldrei	  orðið	  ef	  ekki	  væri	  fyrir	  ómetanlegan	  stuðning	  frá	  foreldrum	  
mínum	  og	  systkinum	  og	  trú	  þeirra	  á	  getu	  minni.	  Einnig	  vegna	  Tóta	  afa,	  sem	  óskaði	  sér	  

alltaf	  að	  ég	  myndi	  ganga	  menntaveginn	  og	  vil	  ég	  trúa	  því	  að	  hann	  veiti	  mér	  styrk	  þar	  sem	  

hann	  er.	  Vinir	  mínir	  eiga	  einnig	  þakkir	  skilið	  fyrir	  að	  hafa	  þraukað	  mig	  í	  gegnum	  árin	  sem	  
og	  stuðning	  og	  hjálp	  sem	  þau	  hafa	  gefið	  mér,	  þá	  helst	  fyrir	  að	  hafa	  ýtt	  mér	  áfram	  þegar	  ég	  

var	  komin	  í	  þrot	  við	  ritgerðarskrifin	  og	  þolinmæðina	  í	  minn	  garð	  síðustu	  mánuði.	  

Yfirmenn	  og	  samstarfsfólk	  mitt	  þennan	  veturinn	  eiga	  einnig	  þakkir	  skilið	  fyrir	  
umburðarlyndi	  og	  hjálp	  þegar	  þurfti	  til.	  	  	  

Einna	  helst	  vil	  ég	  nefna	  góðvinkonur	  mínar	  Örnu	  Magnúsdóttur	  og	  Oddnýju	  Björk	  

Daníelsdóttur	  sem	  veittu	  mér	  þá	  hjálp	  sem	  ég	  þurfti	  og	  einnig	  stuðning	  og	  hvatningu.	  	  
Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  mér	  undirritaðri	  Ég	  hef	  kynnt	  mér	  Siðareglur	  Háskóla	  

Íslands	  (2003,	  7.	  nóvember,	  http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	  og	  fylgt	  þeim	  

samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Ég	  vísa	  til	  alls	  efnis	  sem	  ég	  hef	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  eigin	  
verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Ég	  þakka	  öllum	  
sem	  lagt	  hafa	  mér	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  en	  ber	  sjálf	  ábyrgð	  á	  því	  sem	  missagt	  

kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfesti	  ég	  með	  undirskrift	  minni.	  
	  

Reykjavík,	  ____.__________________	  20__	  

	  
_________________________________	   _________________________________	  
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1 Inngangur	  	  

Einn	  stærsti	  hluti	  af	  meginmarkmiðum	  tilveru	  okkar	  margra	  er	  löngunin	  til	  þess	  að	  stofna	  

einn	  daginn	  okkar	  eigin	  fjölskyldu	  og	  eignast	  eigið	  barn	  með	  okkar	  maka.	  Talið	  er	  að	  

nokkur	  fjöldi	  para	  glími	  við	  þann	  veruleika	  að	  geta	  ekki	  eignast	  barn	  og	  erfitt	  getur	  verið	  
að	  sætta	  sig	  við	  barnleysið.	  Fólk	  sem	  glímir	  við	  barnleysi	  getur	  leitað	  nokkurra	  ráða	  við	  

því,	  þar	  á	  meðal	  læknisfræðilegra	  meðferða,	  að	  gerast	  fósturforeldrar	  eða	  ættleiða	  barn	  

(Íslensk	  ættleiðing,	  e.d.c.)	  Einnig	  hefur	  staðgöngumæðrun	  verið	  mikil	  í	  umræðunni	  að	  

undaförnu	  (Þingskjal	  nr.245/2015-‐2016).	  Ættleiðing	  er	  þó	  oftast	  nær	  lokaniðurstaða	  þess	  

ferlis	  (Íslensk	  ættleiðing,	  e.d.c.).	  Flestir	  kjósa	  að	  fara	  þá	  leið	  að	  ættleiða	  barn	  þegar	  allt	  

annað	  hefur	  brugðist	  þeim,	  þó	  eru	  til	  þeir	  einstaklingar	  sem	  kjósa	  strax	  að	  ættleiða	  barn	  

sem	  þegar	  er	  fætt	  í	  þennan	  heim	  í	  stað	  þess	  að	  ganga	  með	  það	  sjálf	  (Sigrún	  María	  

Kristinsdóttir,	  2009).	  Við	  ættleiðingu	  taka	  einstaklingarnir	  að	  sér	  barn	  sem	  ekki	  er	  

líffræðilega	  þeirra	  og	  annast	  það	  sem	  sitt	  eigið	  og	  verður	  það	  barn	  lagalega	  tengt	  þeim	  í	  
gegnum	  ættleiðinguna	  (Cambridge	  advanced	  learnerʼs	  dictionary,	  2016).	  	  

Í	  þessari	  ritgerð	  verður	  sjónum	  beint	  að	  alþjóðlegum	  ættleiðingum	  á	  Íslandi	  og	  

tengslum	  alþjóðlegra	  ættleiddra	  barna	  við	  uppruna	  sinn	  og	  áhrif	  þess	  að	  vera	  ættleidd	  á	  

sjálfsmynd	  þeirra.	  Flest	  alþjóðlega	  ættleidd	  börn	  vita	  af	  því	  að	  þau	  eru	  ættleidd	  og	  oftar	  
en	  ekki	  eru	  þau	  útlitslega	  ólík	  kjörfjölskyldu	  sinni.	  Kafað	  er	  í	  fræði	  og	  rannsóknir	  á	  

alþjóðlega	  ættleiddum	  börnum,	  þá	  einna	  helst	  íslenskum	  rannsóknum.	  Tengslakenningar	  
John	  Bowlby	  og	  Mary	  Ainsworth	  eru	  skoðaðar	  sem	  og	  kenningar	  Georg	  H.	  Mead	  og	  Erik	  
Erikson	  um	  sjálfsmynd	  og	  eru	  kenningar	  þeirra	  tengdar	  við	  niðurstöður	  ritgerðarinnar.	  	  

Mikilvægi	  ritgerðarinnar	  tel	  ég	  vera	  það	  að	  skoða	  stöðu	  alþjóðlegra	  ættleiddra	  barna	  

á	  Íslandi	  í	  upprunatengslum	  og	  sjálfsmynd	  þeirra	  og	  hver	  upprunatengslin	  eru	  og	  hvaða	  

áhrif	  það	  hafi	  á	  þau	  að	  vera	  ættleidd	  erlendis	  frá.	  Mikilvægt	  er	  að	  skoða	  rannsóknir	  sem	  
framkvæmdar	  hafa	  verið	  og	  hverjar	  niðurstöður	  þeirra	  eru,	  hvort	  rannsóknirnar	  séu	  

svipaðar	  í	  megindráttum	  eða	  hvort	  þær	  sýni	  mismunandi	  niðurstöður.	  	  

Áhugavert	  er	  að	  sjá	  hversu	  vel	  hefur	  tekist	  til	  hjá	  íslenskum	  kjörforeldrum	  að	  láta	  

ættleidd	  börn	  sín	  aðlagast	  nýja	  heimalandinu	  og	  hvað	  ættleiddum	  börnum	  gengur	  vel	  að	  

aðlagast	  íslensku	  samfélagi.	  Staða	  alþjóðlegra	  ættleiddra	  barna	  er	  góð	  og	  er	  

upplýsingaflæði	  kjörforeldra	  um	  uppruna	  barnanna	  að	  mestu	  uppá	  borðinu	  sem	  gerir	  

þeim	  kleift	  að	  mynda	  sér	  heilbrigða	  sjálfsmynd	  Finna	  heimild	  (Hanna	  Ragnarsdóttir	  og	  Elsa	  
Sigríður	  Jónsdóttir,	  2010).	  	  
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Rannsóknarspurningin	  sem	  unnið	  er	  með	  í	  þessari	  heimildarritgerð	  er	  spurningin	  um	  

hvaða	  tengsl	  alþjóðlega	  ættleidd	  börn	  á	  Íslandi	  hafa	  við	  uppruna	  sinn	  og	  hver	  áhrifin	  eru	  á	  

sjálfsmynd	  þeirra	  að	  vera	  ættleidd	  erlendis	  frá.	  	  

Uppbygging	  ritgerðarinnar	  felur	  í	  sér	  að	  fyrst	  er	  leitast	  við	  að	  fjalla	  um	  fræðilegar	  

upplýsingar	  um	  ættleiðingar,	  það	  verður	  litið	  í	  grófum	  dráttum	  til	  sögu	  ættleiðinga,	  fjallað	  

um	  tegundir	  ættleiðinga	  og	  tölulegar	  upplýsingar	  um	  ættleiðingar	  á	  Íslandi.	  Einnig	  eru	  

mikilvæg	  hugtök	  um	  ættleiðingar	  skilgreind.	  Þar	  á	  eftir	  er	  íslensk	  löggjöf	  um	  ættleiðingar	  á	  
Íslandi	  skoðaðar	  sem	  og	  samningar	  sem	  Ísland	  er	  aðili	  að,	  Barnasáttmáli	  Sameinuðu	  

þjóðanna	  og	  Haag-‐samningurinn,	  sem	  eru	  alþjóðlegir	  samningar	  sem	  er	  hugsaðir	  til	  að	  

gæta	  hagsmuna	  barna	  í	  heiminum.	  Ættleiðingaferlinu	  er	  gerð	  skil	  og	  skilyrði	  til	  
ættleiðingar	  á	  barni	  erlendis	  frá.	  Kannað	  er	  hver	  undirbúningur	  verðandi	  kjörforeldra	  er	  

áður	  en	  barnið	  kemur	  til	  þeirra	  sem	  og	  eftirfylgnin	  eftir	  að	  heim	  er	  komið	  með	  nýja	  

fjölskyldumeðliminn.	  Kynntar	  eru	  til	  sögunnar	  kenningar	  um	  tengsl	  og	  sjálfsmynd	  og	  í	  
kjölfarið	  þær	  rannsóknir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  á	  alþjóðlega	  ættleiddum	  börnum,	  aðallega	  

íslenskum	  rannsóknum,	  á	  síðustu	  árum	  og	  niðurstöður	  þeirra	  rannsókna	  í	  ljósi	  

upprunatengsla	  og	  sjálfsmyndar.	  Síðast	  í	  lokaorðum	  verður	  gerð	  stuttleg	  samantekt	  á	  
mikilvægum	  málum	  ritgerðarinnar	  og	  leitast	  við	  að	  svara	  rannsóknarspurningunum	  sem	  

lagt	  var	  upp	  með.	  
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2 Almennt	  um	  ættleiðingar	  

Ættleiðing	  (e.	  adoption)	  er	  þegar	  kjörforeldrar	  lagalega	  taka	  að	  sér	  barn	  sem	  ekki	  er	  

líffræðilega	  þeirra	  og	  hugsa	  um	  það	  sem	  sitt	  eigið	  (Cambridge	  advanced	  learnerʼs	  

dictionary,	  2016).	  Kjörforeldrar	  (e.	  adoptive	  parents)	  eru	  hjón	  eða	  sambýlisfólk	  sem	  

ættleiða	  barn	  og	  eru	  lagalegir	  kjörforeldrar	  þess	  barns	  sem	  þau	  ættleiða	  (íslensk	  orðabók,	  
e.d).	  	  

Ættleiðingar	  eru	  að	  öllum	  líkindum	  jafn	  gamlar	  nútímamanninum	  og	  sem	  dæmi	  má	  

nefna	  að	  Rómverjar	  til	  forna	  voru	  fyrstir	  til	  þess	  að	  búa	  til	  lög	  um	  ættleiðingar	  og	  dóttir	  

faraós	  fann	  Móses	  litla	  í	  sefi.	  Hér	  á	  landi	  var	  algengt	  að	  stórbændur	  tækju	  að	  sér	  börn	  í	  

skemmri	  og	  lengri	  tíma	  (Sigrún	  María	  Kristinsdóttir,	  2009).	  Árið	  1804	  setti	  Napóleon	  lög	  

um	  ættleiðingar,	  þá	  þurftu	  kjörbörn	  að	  hafa	  náð	  21.	  aldursári	  og	  gefa	  sjálf	  samþykki	  fyrir	  

ættleiðingunni.	  Þá	  var	  það	  samt	  sem	  áður	  sett	  sem	  skilyrði	  að	  barnið	  hafi	  verið	  hjá	  

kjörforeldrunum	  að	  minnsta	  kosti	  í	  sex	  ár.	  Í	  Danmörku	  og	  á	  Íslandi	  árið	  1815	  var	  danska	  
kansellíið	  með	  umboð	  frá	  danakonungi	  um	  heimild	  til	  útgáfu	  ættleiðingabréfa	  (Sigrún	  

María	  Kristindsóttir,	  2009).	  

	  Ættleiðing	  er	  talin	  vera	  ein	  besta	  leiðin	  til	  að	  stuðla	  að	  þroska	  barna	  sem	  hafa	  verið	  

viðskila	  við	  lífforeldra	  líffræðilega	  foreldra/blóðforeldra	  sína	  við	  fæðingu	  eða	  snemma	  á	  
lífsleiðinni.	  Talið	  er	  að	  það	  sé	  undir	  kjörforeldrunum	  komið	  hvernig	  myndun	  geðtengsla	  

tekst	  til	  en	  ekki	  einungis	  barninu	  og	  eiginleikum	  þess.	  Opin	  samskipti,	  samheldni	  og	  
jákvæðni	  eru	  farsæl	  leið	  í	  tengslamyndun	  í	  kjörfjölskyldum	  (Hanna	  Ragnarsdóttir	  og	  Elsa	  
Sigríður	  Jónsdóttir,	  2010).	  Viðhorf	  samfélagsins	  hefur	  breyst	  til	  muna	  á	  síðustu	  árum	  og	  

þá	  einna	  helst	  gagnvart	  þeim	  áhrifum	  sem	  ættleiðingin	  hefur	  á	  tengslaröskun	  barnanna	  

(Sigrún	  María	  Kristinsdóttir,	  2009).	  	  

Líffræðilegir	  foreldrar	  (e.	  biological	  parents)	  eru	  þeir	  foreldrar	  sem	  eru	  blóðforeldrar	  

barnsins,	  þeir	  einstaklingar	  sem	  fætt	  hafa	  barnið	  í	  þennan	  heim	  og	  eru	  erfðafræðilega	  

skyldir	  barninu	  í	  gegnum	  gen	  (Dictionary.com,	  e.d).	  	  

Frumættleiðing	  (e.	  primary	  adoption)	  á	  sér	  stað	  þegar	  barn	  er	  ættleitt	  sem	  ekki	  er	  

kjörbarn	  maka,	  sambúðarmaka	  eða	  maka	  í	  staðfestri	  samvist	  þess	  sem	  sækir	  um	  

(Reglugerð	  um	  ættleiðingar	  nr.	  238/2005).	  Frumættleiðing	  á	  ekki	  einungis	  við	  þegar	  

ættleidd	  eru	  börn	  sem	  hafa	  engin	  blóðbönd	  til	  þess	  sem	  ættleiðir.	  Frumættleiðing	  á	  einnig	  

við	  þegar	  systkini	  ættleiða	  barn	  annars	  systkinis	  eða	  þegar	  amma	  eða	  afi	  ættleiðir	  
barnabarn	  sitt	  (Sigrún	  María	  Kristinsdóttir,	  2009).	  

Sýnileg	  ættleiðing	  (e.	  visible	  adoption)	  er	  í	  fjölskyldum	  þar	  sem	  sýnilegt	  er	  að	  

einstaklingur	  innan	  fjölskyldunnar	  hefur	  önnur	  kynþáttaeinkenni	  en	  aðrir	  meðlimir	  hennar	  
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og	  er	  sýnilegt	  að	  útlitseinkenni	  einstaklingsins	  er	  annað	  en	  hinna	  fjölskyldumeðlimanna	  og	  

er	  það	  sjónrænt	  að	  það	  skortir	  líffræðileg	  tengsl	  við	  kjörfjölskyldu	  sína	  (Harrigan	  og	  

Braithwaite,	  2010).	  Sýnileg	  ættleiðing	  á	  sér	  stað	  þegar	  ættleiðing	  er	  á	  milli	  kynþátta	  (e.	  
transracial	  adoptin)	  þar	  sem	  kynþáttur	  eða	  þjóðerni	  barnsins	  er	  annar	  en	  kjörforeldranna	  

(IAC,	  2014).	  

Talað	  er	  um	  alþjóðlegar	  ættleiðingar	  (e.	  international	  adoption)	  þegar	  einstaklingur	  

eða	  par/hjón	  lagalega	  ættleiða	  barn	  sem	  sitt	  eigið	  sem	  hefur	  eða	  hefur	  haft	  erlendan	  
ríkisborgararétt	  (Innanríkisráðuneytið,	  2014a).	  Þessar	  tegundir	  ættleiðinga	  hafa	  aukist	  til	  

muna	  á	  síðustu	  áratugum	  og	  er	  hópur	  alþjóðlegra	  ættleiddra	  barna	  þónokkuð	  fjölmennur	  

í	  mörgum	  löndum	  (Jórunn	  Elídóttir,	  2013).	  173	  af	  195	  ríkjum	  heims	  heimila	  ættleiðingar	  
og	  eru	  85%	  ættleiðinga	  í	  heiminum	  innanlands	  þrátt	  fyrir	  mikla	  aukningu	  í	  alþjóðlegum	  

ættleiðingum.	  Hlutfall	  ættleiddra	  barna	  er	  hins	  vegar	  lágt	  miðað	  við	  þau	  börn	  sem	  vistuð	  

eru	  á	  stofnunum	  fyrir	  munaðarlaus	  börn	  í	  heiminum	  (Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  

Leita	  þarf	  til	  löggildra	  ættleiðingafélaga	  þegar	  sóst	  er	  eftir	  því	  að	  ættleiða	  barn	  

erlendis	  frá.	  Á	  Íslandi	  sér	  ættleiðingafélagið	  Íslensk	  ættleiðing	  um	  það	  að	  aðstoða	  

verðandi	  kjörforeldra	  (Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  Fyrsta	  ættleiðingafélag	  Íslands	  var	  
félagið	  Ísland-‐Kórea	  sem	  var	  félag	  kjörforeldra	  á	  Íslandi	  og	  sinnti	  það	  milligöngu	  um	  
ættleiðingar	  milli	  landanna	  tveggja.	  Ísland-‐Kórea	  tók	  við	  af	  norsku	  félagi	  sem	  hafði	  framan	  

af	  sinnt	  ferlinu.	  Breytti	  félagið	  um	  nafn	  árið	  1981	  og	  bar	  þá	  heitið	  Íslensk	  ættleiðing.	  
Einnig	  var	  stofnað	  annað	  ættleiðingafélag	  á	  Akureyri.	  Tveim	  árum	  seinna,	  árið	  1983,	  
sameinuðust	  félögin	  svo	  undir	  einn	  hatt	  undir	  nafninu	  Íslensk	  ættleiðing	  (Sigrún	  María	  

Kristinsdóttir,	  2009).	  Er	  félagið	  meðlimur	  samtaka	  norrænna	  ættleiðinga,	  NAC,	  og	  einnig	  
EurAdopt	  sem	  eru	  evrópsk	  regnhlífasamtök	  (Sigrún	  María	  Kristinsdóttir,	  2009).	  
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Mynd	  5.	  Yfirlit	  frá	  Hagstofu	  Íslands	  yfir	  ættleiðingar	  eftir	  gerð	  frá	  árunum	  1990	  –	  2012	  á	  Íslandi.	  	  

	  

Mynd	  1	  sýnir	  okkur	  sjónrænt	  þróun	  ættleiðinga	  á	  Íslandi	  frá	  árinu	  1990	  allt	  fram	  til	  

ársins	  2012.	  Þar	  sést	  að	  alþjóðlegar	  ættleiðingar	  á	  Íslandi	  náðu	  hámarki	  2005	  –	  2006	  og	  

stjúpættleiðingar	  náðu	  sínu	  hámarki	  2008.	  Íslenskar	  frumættleiðingar	  hafa	  oftast	  nær	  
verið	  undir	  tíu	  talsins	  á	  ári.	  

Samkvæmt	  tölum	  Hagstofunnar	  (2014)	  voru	  á	  árunum	  2001	  til	  2013	  ættleidd	  263	  

börn	  á	  Íslandi.	  Íslenskar	  frumættleiðingar	  voru	  29	  talsins	  og	  stjúpættleiðingar	  voru	  146	  
talsins.	  Alþjóðlegar	  ættleiðingar	  á	  Íslandi	  á	  þessu	  tímabili	  voru	  91	  talsins	  (Hagstofa	  Íslands,	  

2014).	  

2.1 Íslensk	  frumættleiðing	  

Íslensk	  frumættleiðing	  er	  þegar	  ættleitt	  er	  barn	  sem	  er	  ekki	  kjörbarn	  maka,	  

sambúðarmaka	  eða	  maka	  í	  staðfestri	  samvist	  umsækjanda	  (Reglugerð	  um	  ættleiðingar	  nr.	  

238/2005).	  Fram	  á	  áttunda	  áratug	  síðustu	  aldar	  tíðkaðist	  einungis	  að	  ættleidd	  væru	  
íslensk	  börn.	  Með	  batnandi	  aðstæðum	  einstæðra	  foreldra	  á	  Íslandi,	  notkun	  getnaðarvarna	  

og	  betri	  fjárhagslegum	  og	  félagslegum	  aðstæðum	  fólks	  hefur	  íslenskum	  frumættleiðingum	  

fækkað	  gífurlega	  (Carli,	  M.	  og	  Dalen,	  M.,	  2003).	  

Þegar	  frumættleiðing	  innanlands	  á	  sér	  stað	  verða	  verðandi	  kjörforeldrar	  að	  hafa	  verið	  

í	  þriggja	  ára	  hjónabandi	  eða	  staðfestri	  samvist	  en	  ef	  um	  sambúðarfólk	  er	  að	  ræða	  verður	  

samvistin	  að	  hafa	  varið	  í	  að	  minnst	  fimm	  ár.	  Einhleypir	  einstaklingar	  geta	  einnig	  ættleitt	  
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undir	  sérstökum	  kringumstæðum	  og	  ef	  ættleiðingin	  er	  til	  hagsbóta	  fyrir	  barnið	  (island.is,	  

e.d.).	  	  

Íslenskar	  frumættleiðingar	  eru	  mjög	  fáar,	  eða	  engar	  upp	  í	  þrjár	  á	  ári	  hverju	  og	  eru	  

sárafá	  tilfelli	  þar	  sem	  slík	  ættleiðing	  á	  sér	  stað	  þar	  sem	  barnið	  fer	  til	  einhvers	  sem	  ekki	  er	  

með	  einhverju	  móti	  skyldur	  barninu	  eða	  tengdur	  því	  á	  annan	  hátt	  (Áslaug	  Þórarinsdóttir,	  

2009).	  	  

	  
Mynd	  6.	  Yfirlit	  frá	  Hagstofu	  Íslands	  yfir	  fjölda	  frumættleiðingar	  innanlands	  á	  Íslandi	  frá	  1990	  –	  2013.	  

	  

Ísleskum	  frumættleiðingum	  hefur	  farið	  fækkandi	  hér	  á	  landi	  og	  eru	  þær	  mjög	  fáar	  á	  

síðustu	  árum,	  fyrir	  utan	  árið	  2013	  þegar	  ættleidd	  voru	  11	  börn.	  Samkvæmt	  tölum	  frá	  
Hagstofu	  Íslands	  (2014)	  voru	  þær	  flestar	  árið	  2006,	  eða	  19	  talsins.	  Í	  flestum	  tilvikum	  hefur	  

lífforeldri	  sjálft	  valið	  kjörforeldra	  fyrir	  barn	  sitt	  sem	  sækja	  svo	  um	  ættleiðingu	  á	  tilteknu	  

barni.	  Í	  öðrum	  tilvikum	  hefur	  lífforeldri	  falið	  hinu	  opinbera	  að	  koma	  barninu	  fyrir	  hjá	  
kjörforeldrum.	  Það	  eru	  þó	  ekki	  til	  nein	  sérstök	  íslensk	  lög	  um	  íslenskar	  frumættleiðingar	  

(Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  

2.2 Stjúpættleiðingar	  

Stjúpættleiðing	  er	  þegar	  ættleitt	  er	  barn	  eða	  kjörbarn	  maka,	  sambúðarmaka	  eða	  þess	  sem	  

umsækjandi	  er	  í	  skráðri	  sambúð	  með	  (Reglugerð	  um	  ættleiðingar	  nr.	  238/2005).	  

Þegar	  stjúpættleiðing	  á	  sér	  stað	  verður	  kynforeldri	  og	  sá	  sem	  ættleiðir	  að	  hafa	  verið	  í	  

sambúð	  í	  að	  minnsta	  kosti	  fimm	  ár.	  Einhleypir	  einstaklingar	  geta	  ættleitt	  sé	  það	  barninu	  
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fyrir	  bestu	  að	  búa	  hjá	  einstaklingnum	  og	  einnig	  ef	  um	  sérstakar	  aðstæður	  er	  að	  ræða	  

(island.is,	  e.d.).	  

Við	  þessa	  gerð	  ættleiðingar	  myndast	  tengsl	  sem	  eru	  lagaleg	  milli	  þess	  sem	  ættleiðir	  og	  

kjörbarnsins	  auk	  þess	  líffræðilegs	  foreldris	  sem	  er	  í	  sambúð	  með	  þeim	  sem	  ættleiðir.	  Þá	  

rofna	  tengsl	  við	  hitt	  líffræðilega	  foreldrið.	  Með	  stjúpættleiðingu	  er	  oftar	  en	  ekki	  verið	  að	  

styrkja	  það	  samband	  sem	  fyrir	  hefur	  verið	  þar	  sem	  barnið	  hefur	  að	  mestu	  búið	  með	  

stjúpforeldrinu.	  

Heimild	  er	  fyrir	  því	  að	  fyrrum	  stjúpforeldri	  ættleiði	  barn	  sé	  það	  orðið	  lögráða	  þrátt	  

fyrir	  að	  stjúpforeldri	  og	  lífforeldri	  hafi	  slitið	  samvistum.	  Hafi	  samvist	  slitnað	  vegna	  andláts	  

lífforeldris	  þarf	  barnið	  ekki	  að	  hafa	  náð	  lögráða	  aldri	  (Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  	  

	  
Mynd	  7.	  Yfirlit	  Hagstofu	  Íslands	  yfir	  stjúpættleiðingar	  á	  Íslandi	  frá	  1990	  –	  2013.	  

	  

Eins	  og	  mynd	  3	  gefur	  til	  kynna	  fór	  stjúpættleiðingum	  fjölgandi	  eftir	  aldamótin	  2000	  og	  

var	  hvað	  mest	  árið	  2008.	  

	  

2.3 Alþjóðlegar	  ættleiðingar	  

Alþjóðlegum	  ættleiðingum	  byrjaði	  að	  fjölga	  fyrir	  alvöru	  eftir	  seinni	  heimsstyrjöldina	  og	  er	  
áætlað	  að	  um	  milljón	  barna	  hafi	  verið	  ættleidd	  á	  árunum	  1948-‐2010	  

(Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  Ástæður	  þess	  eru	  taldar	  vera	  að	  sífellt	  fleiri	  börn	  voru	  

fáanleg	  til	  ættleiðingar	  og	  alþjóðlegar	  ættleiðingar	  ganga	  hraðar	  fyrir	  sig	  en	  
frumættleiðingar	  innanlands.	  Einnig	  er	  talin	  ástæða	  þess	  vera	  að	  með	  alþjóðlegum	  
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ættleiðingum	  er	  minni	  hætta	  á	  erfiðum	  samskiptum	  við	  líffræðilega	  foreldra	  eða	  

fjölskyldu	  barnsins	  (Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2005).	  	  

Ein	  önnur	  ástæða	  fyrir	  aukningu	  alþjóðlegra	  ættleiðinga	  má	  telja	  hnattvæðingu	  

(Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2005).	  Frá	  upphafi	  alþjóðlegra	  ættleiðinga	  á	  Íslandi	  árið	  2002	  komu	  

flest	  börn	  sem	  ættleidd	  voru	  frá	  Kína.	  Hefur	  það	  þó	  breyst	  á	  undanförnum	  tveimur	  árum	  

þar	  sem	  flest	  börnin	  hafa	  komið	  frá	  Tékklandi	  (Íslensk	  ættleiðing,	  e.d.a).	  Alþjóðlegar	  

ættleiðingar	  á	  Íslandi	  fara	  í	  bylgjum,	  meðan	  samningar	  eru	  við	  eitthvert	  ákveðið	  land	  
koma	  flest	  börn	  frá	  því	  landi	  á	  þeim	  tíma	  (Sigrún	  María	  Kristinsdóttir,	  2009).	  Þegar	  þörf	  

upprunalandsins	  til	  að	  ættleiða	  frá	  sér	  börn	  verður	  er	  það	  útaf	  einhverju	  ástandi	  í	  tilteknu	  

landi	  og	  geta	  ástæður	  verið	  fjölmargar.	  Sem	  dæmi	  voru	  ættleidd	  14.000	  börn	  úr	  landi	  í	  
Kína	  árið	  2005	  en	  í	  tölum	  frá	  árinu	  2009	  voru	  aðeins	  4000	  börn	  ættleidd	  úr	  Kína.	  Síðustu	  

10	  ár	  hefur	  málaflokkurinn	  breyst	  og	  dregið	  hefur	  verulega	  úr	  alþjóðlegum	  ættleiðingum.	  

Ástæður	  þess	  að	  dregið	  hefur	  úr	  alþjóðlegum	  ættleiðingum	  er	  meðal	  annars	  ástandið	  í	  
heiminum,	  heimalandinu,	  pólitískar	  og	  efnahagslegar	  (Þórdís	  Lóa	  Þórhallsdóttir,	  2015).	  	  

Ættleiðingar	  á	  milli	  landa	  eru	  nær	  einungis	  háttað	  á	  þann	  veg	  að	  börn	  eru	  ættleidd	  frá	  

fátækari	  löndum	  til	  efnaðri	  ríkja	  á	  norðurhveli	  jarðar.	  Spurningar	  fræðimanna	  hafa	  þar	  af	  
leiðandi	  snúið	  að	  stöðu	  barnanna	  og	  tengslum	  þeirra	  við	  upprunan	  og	  menningu	  
upprunalandsins	  sem	  og	  fjölskyldutengslum	  og	  tengslamyndun	  yfir	  höfuð.	  Algengast	  er	  að	  

börnin	  séu	  á	  aldrinum	  eins	  til	  tveggja	  ára	  þegar	  þau	  eru	  ættleidd.	  Breyting	  á	  
samfélagslegu	  viðhorfi	  í	  þessum	  upprunaríkjum	  hafa	  orðið	  til	  þess	  að	  alþjóðlegum	  
ættleiðingum	  hefur	  farið	  minnkandi	  þrátt	  fyrir	  aukna	  eftirspurn	  eftir	  þesskonar	  

ættleiðingum.	  Bætt	  lífsskilyrði	  gerir	  foreldrum	  kleift	  að	  annast	  börn	  sín	  sem	  og	  lækkuð	  
fæðingatíðni	  í	  fátækum	  ríkjum	  heims	  og	  frumættleiðingar	  innanlands	  í	  upprunaríkjunum	  

(Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  	  

Ein	  af	  þeim	  spurningum	  sem	  hafa	  heyrst	  þegar	  sjónum	  er	  beint	  að	  alþjóðlegum	  

ættleiðingum	  er	  einna	  helst	  hvað	  felist	  í	  slíkum	  flutningum	  og	  hvaða	  áhrif	  það	  hefur	  á	  

börnin	  að	  flytjast	  á	  milli	  mismunandi	  menningarsvæða.	  Hvaða	  áhrif	  þessir	  flutningar	  hafa	  
á	  sjálfsmynd	  barnsins	  og	  hvernig	  sé	  best	  að	  snúa	  sér	  í	  stuðningi	  við	  barnið,	  þá	  einna	  helst	  

til	  að	  stuðla	  að	  velferð	  þess	  (Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2005).	  Sjálfsmynd	  (e.	  identity)	  er	  sú	  

mynd	  sem	  maður	  teiknar	  upp	  af	  sjálfum	  sér	  eða	  sú	  heildartilfinning	  sem	  hver	  og	  einn	  
hefur	  af	  sér	  svo	  sem	  útlit,	  staða	  í	  samfélaginu	  og	  hæfni	  (Íslensk	  orðabók,	  e.d).	  Börn	  sem	  

eru	  ættleidd	  búa	  yfir	  sérstökum	  og	  ólíkum	  reynsluheim	  en	  önnur	  börn.	  Mörg	  þeirra	  deila	  

ekki	  sömu	  útlitseinkennum	  og	  eru	  af	  öðrum	  kynþætti	  en	  kjörfjölskylda	  sín	  (Jórunn	  
Elídóttir,	  2010).	  Talið	  er	  að	  fyrsta	  barnið	  sem	  ættleitt	  var	  til	  Íslands	  með	  alþjóðlegri	  

ættleiðingu	  hafi	  komið	  frá	  Kóreu	  árið	  1969	  (Sigrún	  María	  Kristinsdóttir,	  2009).	  
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Þegar	  alþjóðlegar	  ættleiðingar	  hófust	  hér	  á	  landi	  voru	  Íslendingar	  einsleitur	  hópur	  

fólks	  og	  lítið	  var	  um	  fólk	  af	  erlendum	  uppruna	  hér	  á	  landi.	  En	  með	  breytingum	  á	  þessu	  og	  

fjölmenningarlegra	  og	  fjölþjóðlegra	  samfélagi	  hafa	  uppeldisskilyrði	  alþjóðlegra	  ættleiddra	  
barna	  batnað	  til	  muna	  (Carli	  og	  Dalen,	  2003).	  	  

Mannréttindamál	  eru	  þungamiðja	  rökræðna	  um	  alþjóðlegar	  ættleiðingar.	  Margir	  sem	  

styðja	  alþjóðlegar	  ættleiðingar	  sjá	  þær	  sem	  grundvallarmannréttindi	  að	  barn	  fái	  að	  njóta	  

þeirra	  réttinda	  að	  eignast	  fjölskyldu	  og	  lifa	  við	  góð	  kjör	  og	  umhyggju	  kjörforeldra.	  Margir	  
sem	  tala	  á	  móti	  alþjóðlegum	  ættleiðingum	  segja	  ættleiðinguna	  brjóta	  á	  mannréttindum	  

barnanna	  og	  líffræðilegra	  foreldra	  þeirra	  og	  hagnist	  einungis	  þeim	  sem	  vilja	  verða	  

kjörforeldrar.	  Þeir	  telja	  að	  hægt	  sé	  að	  koma	  barninu	  fyrir	  hjá	  einhverjum	  sem	  er	  þeim	  
blóðtengdur	  hafi	  líffræðilega	  foreldrið	  dáið	  eða	  afneitað	  barninu	  á	  einhvern	  hátt.	  Með	  

þeim	  hætti	  halda	  börnin	  í	  uppruna	  sinn	  og	  alast	  upp	  í	  kringum	  fólk	  af	  sama	  þjóðerni,	  úr	  

sama	  samfélagi	  og	  sem	  talar	  sama	  tungumál	  og	  barnið	  (Bartholet,	  2007).	  	  

UNICEF	  hefur	  leikið	  stórt	  hlutverk	  í	  því	  að	  takmarka	  alþjóðlegar	  ættleiðingar	  í	  

heiminum.	  Stefna	  samtakanna	  í	  málum	  alþjóðlegra	  ættleiðinga	  er	  skýr	  hvað	  varðar	  

neikvæð	  viðhorf	  til	  þeirra.	  Fyrst	  og	  fremst	  vilja	  þau	  að	  börnum	  sé	  komið	  fyrir	  hjá	  
blóðtengdum	  ættingjum	  eða	  hjá	  fjölskyldum	  í	  upprunalandinu.	  Þeir	  telja	  flutning	  á	  barni	  
milli	  landa	  með	  alþjóðlegum	  ættleiðingum	  vera	  síðasta	  lausnin	  svo	  barn	  endi	  ekki	  á	  

stofnun.	  Þá	  kjósa	  þeir	  fósturvistun	  í	  heimalandinu	  frekar	  en	  alþjóðlega	  ættleiðingu	  
(Bartholet,	  2007).	  	  

	  
Mynd	  8.	  Yfirlit	  frá	  Hagstofu	  Íslands	  yfir	  fjölda	  alþjóðlegra	  ættleiðinga	  á	  Íslandi	  frá	  1990-‐2013.	  
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Mynd	  4	  sýnir	  sjónrænt	  þær	  upplýsingar	  sem	  á	  undan	  eru	  og	  þróun	  alþjóðlegra	  

ættleiðinga	  hér	  á	  landi	  síðustu	  áratugi.	  Eins	  og	  myndin	  gefur	  til	  kynna	  var	  aukning	  í	  

alþjóðlegum	  ættleiðingum	  um	  aldamótin	  2000	  og	  fór	  þeim	  svo	  fækkandi	  eftir	  að	  þær	  
náðu	  hámarki	  sínu	  árið	  2005.	  	  

Hvert	  ríki	  þarf	  svo	  að	  útbúa	  lagaramma	  utan	  um	  ferlið	  svo	  hagsmunum	  barnsins	  sé	  

gætt	  (Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  	  
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3 Íslensk	  löggjöf	  um	  ættleiðingar	  

Ríki	  búa	  sér	  til	  löggjöf	  um	  ættleiðingar	  sem	  tekur	  mið	  af	  grundvallaratriðum,	  það	  er	  það	  
sem	  þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  þegar	  horft	  er	  til	  hagsmuna	  barnsins.	  Passa	  þarf	  að	  ýta	  ekki	  undir	  

falskar	  væntingar	  hjá	  þeim	  sem	  eru	  barnlausir,	  svo	  sem	  að	  þau	  hafi	  rétt	  á	  að	  ættleiða	  barn	  

eða	  að	  það	  sé	  samasemmerki	  á	  milli	  þess	  að	  sækja	  um	  ættleiðingu	  og	  fá	  að	  ættleiða	  barn	  

(Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  	  

Grágás,	  elsta	  lögbók	  Íslands	  frá	  þjóðveldistímanum	  (Gunnar	  Karlsson,	  2014),	  

inniheldur	  ómagabálk	  sem	  segir	  um	  hvernig	  sambandi	  fósturbarns	  og	  fósturforeldris	  sé	  

háttað.	  Lögbundna	  ættleiðingu	  á	  Íslandi	  er	  að	  finna	  í	  Járnsíðu	  og	  Jónsbók	  þá	  til	  þess	  eins	  
að	  mynda	  erfðaleg	  tengsl	  milli	  kjörforeldris	  og	  kjörbarns	  (Sigrún	  María	  Kristinsdóttir,	  

2009).	  	  

Fyrstu	  almenn	  lög	  á	  Íslandi	  um	  ættleiðingar	  frá	  árinu	  1953	  voru	  í	  anda	  norrænna	  laga	  

og	  voru	  réttaráhrif	  ættleiðinga	  mun	  veikari	  í	  þá	  daga.	  Þá	  rofnuðu	  tengslin	  við	  lífforeldra	  

ekki	  með	  sama	  hætti	  og	  ættleidd	  börn	  nutu	  erfðarréttar	  frá	  líffræðilegum	  foreldrum	  

sínum	  en	  ekki	  kjörforeldrum	  fram	  til	  ársins	  1962.	  Tengslamyndun	  kjörforeldra	  og	  
kjörbarns	  var	  ekki	  sú	  sama	  og	  hægt	  var	  að	  fella	  niður	  ættleiðingar	  (Innanríkisráðuneytið,	  

2011).	  Árið	  1999	  komu	  ný	  lög	  um	  ættleiðingar	  þar	  sem	  tekið	  er	  mið	  af	  þeim	  breytingum	  

sem	  hafa	  átt	  sér	  stað	  á	  hinum	  Norðurlöndunum	  og	  fullgildingu	  Haag-‐samningsins	  (sjá	  
nánar	  um	  samninginn	  á	  bls	  20).	  Einnig	  er	  litið	  til	  þróunar	  í	  öðrum	  Evrópulöndum	  og	  

samning	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  barna	  (Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  	  

Í	  2.gr.	  laga	  um	  ættleiðingar	  (nr.130/1999)	  er	  kveðið	  á	  um	  það	  hverjir	  það	  séu	  sem	  

hafa	  rétt	  til	  að	  ættleiða.	  Hjón	  eða	  einstaklingar	  sem	  eiga	  að	  baki	  fimm	  ára	  sambúð	  standa	  

saman	  í	  því	  að	  ættleiða	  barn.	  Þó	  er	  kveðið	  á	  um	  ýmis	  frávik,	  þá	  þegar	  annar	  aðilinn	  í	  

hjónabandi	  eða	  sambúð	  ættleiðir	  með	  samþykki	  hins	  til	  þess	  að	  ættleiða	  barn	  þess	  eða	  

kjörbarn.	  Einnig	  er	  það	  heimilt	  ef	  hitt	  foreldrið	  er	  horfið	  úr	  lífi	  barnsins	  eða	  glímir	  við	  
geðræn	  vandamál.	  Einnig	  heimila	  lögin	  einhleypum	  karlmanni	  að	  ættleiða	  barn	  sé	  svo	  að	  

það	  sé	  barninu	  fyrir	  bestu.	  	  

Í	  4.gr.	  laga	  um	  ættleiðingar	  (nr.130/1999)	  er	  kveðið	  á	  um	  almenn	  skilyrði	  til	  

ættleiðingar.	  Leyfi	  til	  ættleiðingar	  má	  ekki	  veita	  nema	  barnaverndarnefnd	  hafi	  kannað	  
málefni	  verðandi	  kjörbarns	  og	  þeirra	  sem	  óska	  eftir	  ættleiðingunni.	  Þá	  verður	  ættleiðingin	  

að	  vera	  barninu	  fyrir	  bestu.	  Hér	  á	  landi	  fer	  sýslumaðurinn	  með	  leyfisveitingu	  í	  
ættleiðingarmálum	  og	  veitir	  forsamþykki	  til	  alþjóðlegrar	  ættleiðingar	  ásamt	  því	  að	  leita	  
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eftir	  umsögn	  frá	  barnaverndarnefnd	  um	  verðandi	  kjörforeldra.	  Innanríkisráðuneytið,	  sem	  

áður	  var	  Dómsmála-‐	  og	  mannréttindaráðuneytið,	  sér	  um	  svokallað	  miðstjórnarvald	  með	  

framkvæmd	  Haag-‐samningsins	  (Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  	  

Í	  9.gr.	  laga	  um	  ættleiðingar	  (nr.	  130/1999)	  er	  kveðið	  á	  um	  samþykki	  sem	  veitt	  eru	  

erlendis.	  Þar	  segir	  að	  ráðherra	  geti	  haft	  ákvörðunarvald	  um	  samþykki	  sem	  gefið	  sé	  þar	  til	  

gerðu	  stjórnvaldi.	  Dómstóll	  eða	  þar	  til	  gerð	  erlend	  stofnun,	  jafngidir	  samningi	  sem	  stafest	  

hefur	  verið	  af	  starfsmanni	  sýslumanns.	  	  

Í	  28.gr.	  laga	  um	  ættleiðingar	  (nr.	  130/1999)	  er	  kveðið	  á	  um	  framkvæmd	  Haag-‐

samnings	  frá	  árinu	  1993	  um	  ættleiðingar.	  Þar	  segir	  að	  ráðherra	  fari	  með	  yfirumsjón	  með	  

framkvæmd	  samningsins	  um	  samvinnu	  og	  vernd	  barna	  sem	  ættleidd	  eru	  á	  milli	  landa.	  Í	  

29.gr.	  sömu	  laga	  er	  kveðið	  á	  að	  óheimilt	  sé	  að	  ættleiða	  barn	  erlendis	  frá	  nema	  með	  

forsamþykki	  sýslumanns	  (Lög	  um	  ættleiðingar	  nr.	  130/1999).	  Forsamþykki	  fyrir	  

ættleiðingu	  er	  eins	  konar	  ábyrgðaryfirlýsing	  sem	  íslenska	  ríkið	  gefur	  út	  um	  að	  það	  sé	  búið	  
að	  kanna	  aðstæður	  og	  hagi	  umsækjenda.	  Einnig	  er	  það	  einskonar	  loforð	  frá	  íslenska	  ríkinu	  
um	  að	  þeir	  tryggi	  að	  barnið	  komist	  örugglega	  á	  áfangastað	  sem	  og	  að	  það	  fái	  íslenskan	  

ríkisborgararétt	  (Áslaug	  Þórarinsdóttir,	  2009).	  

Í	  35.	  gr.	  laga	  um	  ættleiðingar	  (nr.	  130/1999)	  er	  kveðið	  á	  um	  milligöngu	  ættleiðinga.	  

Það	  segir	  að	  þeir	  einu	  sem	  mega	  hafa	  milligöngu	  með	  ættleiðingum	  séu	  ættleiðingarfélög,	  

sem	  eru	  löggild	  af	  ráðherra.	  Megintilgangur	  félaganna	  er	  að	  hafa	  milligöngu	  með	  
sambandi	  á	  milli	  verðandi	  kjörforeldra	  og	  stjórnvalda,	  annarra	  opinberra	  aðila	  og	  

ættleiðngarfélaga	  í	  upprunalandi	  barns	  til	  þess	  að	  ættleiðingin	  geti	  orðið	  að	  veruleika.	  
Taka	  þarf	  mið	  af	  hagsmunum	  barns	  við	  ættleiðingu	  og	  ber	  að	  tryggja	  það.	  Styrktist	  það	  
sjónarmið	  með	  innleiðingu	  Haag-‐samningsins	  árið	  1993	  og	  samnings	  Sameinuðu	  þjóðanna	  

um	  réttindi	  barna	  árið	  1989	  (Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  Með	  því	  að	  vera	  í	  aðild	  að	  
þessum	  samningum	  hefur	  Ísland	  skuldbundist	  til	  þess	  að	  fara	  eftir	  ákveðnum	  reglum	  hvað	  

varðar	  meðferð	  í	  alþjóðlegum	  ættleiðingum	  (Innanríkisráðuneytið,	  2014a).	  	  

Lög	  um	  ættleiðingar	  á	  Íslandi	  kemur	  í	  veg	  fyrir	  að	  brotið	  sé	  á	  réttindum	  kjörbarna	  eða	  

kjörforeldra.	  Einnig	  eru	  þau	  nauðsynleg	  til	  þess	  að	  ferlið	  fari	  rétt	  fram	  og	  tryggja	  barninu	  

góðar	  uppeldisaðstæður	  hjá	  kjörforeldrum	  sínum.	  Lögin	  kveða	  einnig	  á	  um	  að	  fylgja	  eftir	  

þeim	  samningum	  sem	  Ísland	  er	  aðildarríki	  af,	  Barnasáttmála	  Sameinuðu	  þjóðanna	  og	  

Haag-‐samningnum	  (Lög	  um	  ættleiðingu	  nr.	  130/1999).	  
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3.1 Barnasáttmáli	  Sameinuðuþjóðanna	  

Ísland	  er	  aðili	  að	  Barnasáttmála	  Sameinuðu	  þjóðanna	  og	  hefur	  verið	  það	  frá	  árinu	  1989.	  	  

Með	  aðild	  að	  samningi	  Sameinuðu	  þjóðanna	  hefur	  Ísland	  skuldbundist	  þeim	  reglum	  um	  
ættleiðingar	  sem	  kveðið	  er	  á	  um	  í	  samningnum	  (Innanríkisráðuneytið,	  2014a).	  

Þau	  ríki	  sem	  eru	  aðilar	  að	  samningi	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  barns	  (nr.	  

18/1992)	  sammælast	  um	  meginreglur	  sáttmálans,	  að	  viðurkenna	  meðfædda	  göfgi	  og	  jöfn	  

réttindi	  allra	  sem	  er	  grundvöllur	  fyrir	  frelsi,	  réttlæti	  og	  friði	  í	  heiminum.	  Ríkin	  trúa	  á	  

grundvallarmannréttindi	  og	  virðingu	  sem	  og	  þau	  einsetja	  sér	  að	  stuðla	  að	  bættum	  

lífskjörum	  og	  félagslegum	  framförum.	  Einnig	  samþykkja	  ríkin	  mannréttindayfirlýsinguna	  

þar	  sem	  kveðið	  er	  á	  um	  vernd	  barna	  og	  aðstoð.	  Þá	  viðurkenna	  þau	  ríki	  að	  barn	  eigi	  að	  
alast	  upp	  innan	  fjölskyldu	  til	  þess	  að	  hljóta	  eðlilegan	  þroska	  sé	  það	  hægt.	  

Í	  2.gr.	  sáttmálans	  segir	  svo	  að	  þau	  ríki	  sem	  eru	  aðilar	  að	  samningnum	  beri	  að	  tryggja	  

og	  virða	  hverju	  barni	  þau	  réttindi	  sem	  samningurinn	  kveður	  á	  um,	  án	  mismununar	  af	  

litarhætti,	  þjóðerni,	  kynþáttar,	  kynferðis	  skoðana,	  stöðu	  og	  svo	  mætti	  lengi	  telja.	  

Í	  3.gr.	  er	  kveðið	  á	  um	  að	  alltaf	  skal	  hafa	  í	  ljósi	  hvað	  sé	  barninu	  fyrir	  bestu	  þegar	  gerðar	  

eru	  ráðstafanir	  sem	  varðar	  það.	  	  

Í	  9.gr.	  sáttmálans	  segir	  að	  aðildarríkin	  skuli	  tryggja	  það	  að	  barn	  verði	  ekki	  viðskila	  við	  

foreldra	  sína	  gegn	  þeirra	  vilja,	  nema	  þá	  að	  það	  sé	  ákvörðun	  lögbærra	  stjórnvalda	  og	  
samkvæmt	  lögum	  og	  reglugerðum	  um	  nauðsyn	  aðskilnaðarins.	  	  

Í	  17.gr.	  segir	  til	  um	  að	  aðildarríki	  skulu	  sjá	  til	  að	  barn	  fái	  aðgang	  að	  öllum	  þeim	  

upplýsingum	  sem	  það	  þarfnast	  um	  uppruna	  sinn	  einkum	  ef	  það	  stuðlar	  að	  velferð	  

barnsins	  félagslega,	  andlega	  eða	  siðferðislega.	  Einnig	  gegn	  heilbrigði	  þess,	  hvort	  sem	  það	  
er	  líkamlegt	  eða	  andlegt	  (Samningur	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  barns	  nr.	  18/1992).	  	  

Í	  21.	  gr.	  Barnasáttmála	  Sameinuðu	  þjóðanna	  segir	  svo	  að	  þau	  aðildarríki	  sem	  leyfi	  

ættleiðingu	  sé	  gert	  að	  tryggja	  það	  að	  horft	  sé	  til	  þess	  hvað	  sé	  barninu	  fyrir	  bestu	  og	  að	  

ættleiðingin	  fari	  eftir	  þar	  til	  gerðum	  landslögum	  í	  hverju	  landi	  fyrir	  sig.	  Einnig	  segir	  svo	  að	  
taka	  eigi	  ættleiðingu	  á	  milli	  landa	  til	  greina	  svo	  lengi	  sem	  það	  sé	  barninu	  er	  fyrir	  bestu	  og	  

allir	  aðrir	  möguleikar	  hafi	  verið	  útilokaðir	  (Samningur	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  

barns	  nr.	  18/1992;Innanríkisráðuneytið,	  2014a).	  	  

Lög	  þessa	  samnings	  gerir	  það	  kleift	  fyrir	  stjórnvöld	  ríkjanna	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  það	  

sé	  brotið	  á	  mannréttindum	  þeirra	  barna	  sem	  eiga	  í	  hlut	  og	  að	  það	  sé	  tryggt	  að	  þau	  börn	  

sem	  verða	  viðskila	  við	  lífforeldra	  sína	  fái	  bestu	  umönnun	  sem	  hægt	  er	  og	  að	  grunnþörfum	  

þess	  sé	  mætt,	  annaðhvort	  með	  ráðstöfun	  stjórnvalda	  innan	  upprunaríkis	  eða	  með	  
alþjóðlegri	  ættleiðingu	  (Samningur	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  barns	  nr.	  18/1992).	  	  
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3.2 Haag-‐samningurinn	  

Ísland	  hefur	  verið	  aðili	  að	  Haag-‐samningnum	  frá	  árinu	  1993	  sem	  er	  alþjóðlegur	  samningur	  

um	  vernd	  barna	  og	  ættleiðingar	  á	  milli	  landa	  (Innanríkisráðuneytið,	  2014a).	  Í	  Haag-‐
samningnum	  er	  kveðið	  á	  um	  að	  aðildarríki	  beri	  að	  gera	  viðeigandi	  ráðstafanir	  svo	  að	  börn	  

geti	  notið	  umsjár	  upprunalegrar	  fjölskyldu	  og	  ættleiðing	  sé	  einungis	  kostur	  þegar	  barn	  á	  

ekki	  þess	  kost	  að	  vera	  hjá	  líffræðilegri	  fjölskyldu	  sinni	  í	  heimalandinu	  
(Innanríkisráðuneytið,	  2014a).	  Haag-‐sáttmálinn	  inniheldur	  regluákvæði	  til	  að	  verna	  

líffræðilega	  foreldra	  barna	  svo	  börnin	  og	  líffræðilegir	  foreldrar	  þeirra	  séu	  vernduð	  gegn	  

ólöglegum	  aðgerðum	  til	  að	  aðskilja	  þau,	  til	  dæmis	  að	  nota	  efnahagsástand	  foreldranna	  
gegn	  þeim	  eða	  rán	  á	  börnunum	  (Bartholet,	  2007).	  	  

Bæði	  upprunaríki	  (e.	  country	  of	  origin),	  það	  ríki	  sem	  börnin	  koma	  frá,	  og	  móttökuríki,	  

það	  ríki	  sem	  barnið	  er	  ættleitt	  til,	  geta	  verið	  aðilar	  að	  Haag-‐samningnum	  

(Innanríkisráðuneytið,	  2014b).	  

Samningnum	  er	  ætlað	  að	  samræma	  öll	  þau	  skilyrði	  sem	  stjórnvöld	  samningsríkja	  hafa	  

sett	  svo	  að	  gætt	  sé	  þess	  að	  ættleiðing	  milli	  landa	  taki	  mið	  af	  hagsmunum	  barnsins.	  
Tilgangur	  Haag-‐samningsins	  er	  að	  grundvallarréttindi	  barnsins	  sé	  virt	  og	  komið	  hjá	  

mansali	  á	  börnum	  og	  brottnám	  þeirra.	  Einnig	  tryggir	  samningurinn	  að	  samningsríki	  láti	  
ættleiðingar	  fara	  fram	  í	  samræmi	  við	  samninginn.	  Hann	  byggir	  á	  samvinnu	  ríkjanna,	  
upprunaríkis	  og	  móttökuríkis,	  við	  ættleiðingaferlið.	  Mikilvægt	  er	  að	  samvinnan	  sé	  góð	  og	  

kveður	  samningurinn	  á	  um	  að	  ríkin	  tilnefni	  miðstjórnarvald.	  Hér	  á	  landi	  fer	  
Innanríkisráðuneytið	  með	  það	  vald	  og	  felst	  það	  í	  því	  að	  hafa	  yfirumsjón	  með	  því	  að	  

skyldum	  samningsríkja	  sé	  fullnægt,	  hafa	  erfirlit	  og	  sjá	  um	  að	  viðurkenna	  formleg	  

ættleiðingafélög	  (Þingskjal	  nr.	  122/1999-‐2000).	  
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4 Ættleiðingarferlið	  

Innanríkisráðuneytið	  er	  með	  þjónustusamning	  við	  félagið	  Íslensk	  ættleiðing	  vegna	  

ættleiðinga	  til	  ársins	  2017	  (Innanríkisráðuneytið,	  28.4.2015).	  Í	  samningnum	  er	  kveðið	  á	  

um	  að	  báðir	  aðilar	  beri	  ábyrgð	  á	  að	  samningnum	  sé	  fylgt	  eftir.	  Ráðuneytið	  sér	  um	  að	  
leggja	  til	  fjármagn	  og	  Íslensk	  ættleiðing	  ber	  ábyrgð	  á	  að	  farið	  sé	  eftir	  ákvæðum	  

samningsins	  sem	  og	  að	  veita	  umsamda	  þjónustu	  til	  fjölskyldna	  sem	  ættleiða	  barn	  

(Innanríkisráðuneytið,	  28.4.2015).	  Löggild	  ættleiðingafélög	  starfa	  víðs	  vegar	  um	  heiminn	  

og	  eru	  verkefni	  þeirra	  jafn	  misjöfn	  eins	  og	  þau	  eru	  mörg	  en	  megintilgangurinn	  er	  að	  vera	  

milligönguaðili	  í	  ættleiðingum	  milli	  landa	  (Innanríkisráðuneytið,2014b).	  	  

Verðandi	  kjörforeldrar	  leita	  til	  Íslenskrar	  ættleiðingar	  sem	  hefur	  löggildingu	  á	  því	  að	  

sjá	  um	  milligöngu	  alþjóðlegra	  ættleiðinga	  (Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  Íslensk	  ættleiðing	  
sér	  um	  umsóknir	  verðandi	  kjörforeldra	  og	  samskipti	  við	  þá	  aðila	  sem	  að	  málinu	  koma,	  sem	  

og	  upprunaland	  (e.	  country	  og	  origin),	  það	  land	  sem	  barnið	  kemur	  frá,	  

sýslumannsembættið	  og	  kjörforeldrana.	  Einnig	  sjá	  samtökin	  um	  ráðgjöf,	  námskeið	  fyrir	  
verðandi	  kjörforeldra	  og	  eftirfylgnisskýrslur	  til	  upprunalandsins	  af	  barni	  eftir	  að	  það	  hefur	  

komið	  til	  landsins	  (Innanríkisráðuneytið,	  2015).	  Félagsráðgjafi	  fer	  til	  þeirra	  sem	  sækja	  um	  

að	  verða	  kjörforeldrar	  og	  kynnist	  þeim	  vel	  og	  skrifar	  um	  þau	  skýrslu	  sem	  send	  er	  
sýslumannsembættinu	  (Þórdís	  Lóa	  Þórhallsdóttir,	  2015).	  Þegar	  sýslumaðurinn	  hefur	  gefið	  

út	  forsamþykki	  þá	  sér	  félagið	  um	  að	  senda	  umsókn	  verðandi	  kjörforeldra	  til	  upprunalands	  
barnsins.	  Taki	  upprunalandið	  þá	  ákvörðun	  að	  samþykkja	  verðandi	  kjörforeldra	  senda	  þau	  
upplýsingar	  um	  barnið	  til	  félagsins.	  Ef	  allt	  gengur	  að	  óskum	  fara	  verðandi	  kjörforeldrar	  til	  

upprunalands	  barnsins	  þar	  sem	  ættleiðing	  á	  sér	  stað,	  þar	  sem	  kjörforeldrarnir	  sækja	  

barnið	  og	  fara	  með	  það	  aftur	  heim	  til	  Íslands	  (Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  	  

Öll	  lönd	  sem	  Íslensk	  ættleiðing	  er	  í	  samstarfi	  við	  eru	  aðilar	  í	  Haag-‐samningnum	  og	  

skuldbinda	  þau	  sig	  að	  vinna	  eftir	  ákvæðum	  hans	  (Íslensk	  ættleiðing,	  e.d.a).	  Haag-‐

samningurinn	  hefur	  þann	  tilgang	  að	  tryggja	  öryggi	  ættleiddra	  barna	  milli	  landa	  og	  að	  það	  

séu	  hagsmunir	  barnanna	  sem	  eru	  í	  forgrunni	  (Innanríkisráðuneytið,	  2014b).	  Þau	  lönd	  sem	  
Ísland	  hefur	  samninga	  við	  eru	  Indland,	  Kína,	  Kólimbía,	  Tékkland,	  Tógó	  og	  Búlgaría	  (Þórdís	  

Lóa	  Þórhallsdóttir,	  2015).	  	  

Ættleiðingarnefnd	  hefur	  svo	  það	  hlutverk	  að	  veita	  umsögn	  sérfræðinga	  varðandi	  

umsóknir	  ef	  ráðuneytið	  óskar	  eftir	  því.	  Þá	  aðallega	  varðandi	  aðstæður	  og	  hæfi	  
umsækjanda	  sem	  eiga	  í	  hlut.	  Einnig	  er	  henni	  falið	  ýmis	  önnur	  verkefni	  sem	  varða	  

rannsóknir	  á	  högum	  kjörbarna	  og	  annað	  sem	  að	  ættleiðingum	  koma	  

(Innanríkisráðuneytið,	  e.d).	  	  
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4.1 Skilyrði	  fyrir	  ættleiðingu	  á	  erlendu	  barni	  

Áður	  en	  ættleiðing	  á	  sér	  stað	  eru	  ýmis	  grundvallaratriði	  sem	  þarf	  að	  skoða.	  Það	  er	  

náttúrulega	  barni	  fyrir	  bestu	  að	  alast	  upp	  hjá	  lífforeldrum	  sínum	  eða	  fjölskyldumeðlimum	  
eins	  og	  fram	  hefur	  komið.	  Ef	  það	  er	  ekki	  hægt	  er	  reynt	  að	  finna	  umönnunaraðila	  fyrir	  

barnið	  í	  heimalandinu	  áður	  en	  leitað	  er	  til	  alþjóðlegrar	  ættleiðingar	  (innanríkisráðuneytið,	  

2011).	  	  

Það	  er	  þó	  hægt	  að	  fullyrða	  að	  alþjóðleg	  ættleiðing	  getur	  þjónað	  hagsmunum	  barns	  og	  

einnig	  tryggt	  þeim	  viðunandi	  uppeldisaðstæður	  og	  gott	  líf.	  Svo	  að	  það	  sé	  tryggt	  eru	  kröfur	  

gerðar	  til	  verðandi	  kjörforeldra	  til	  þess	  að	  fá	  leyfi	  fyrir	  ættleiðingu	  barns	  og	  að	  barninu	  séu	  

tryggðar	  bestu	  hugsanlegu	  aðstæður	  (Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  

Samkvæmt	  reglugerð	  um	  ættleiðingar	  (nr.	  238/2005)	  þarf	  að	  fylgja	  umsókninni	  um	  

ættleiðingu	  barns	  ýmis	  gögn,	  svo	  sem	  almennar	  upplýsingar	  um	  umsækjendur	  sem	  og	  
heilsufarslegar	  upplýsingar,	  læknisvottorð,	  hjúskaparvottorð	  og	  ljósrit	  af	  skattaframtölum.	  

Einnig	  þarf	  að	  fylgja	  gögn	  frá	  barnaverndarnefnd	  um	  ráðstöfun	  barns	  til	  fósturs	  til	  
umsækjanda.	  Umsækjendur	  um	  barn	  verða	  einnig	  að	  uppfylla	  ýmis	  skilyrði	  til	  að	  ættleiða,	  
til	  dæmis	  þurfa	  umsækjendur	  að	  hafa	  skilning	  á	  þörfum	  barna	  og	  vera	  hæf	  til	  þess	  að	  

sinna	  grunnþörfum	  barnsins.	  Einnig	  þurfa	  verðandi	  kjörforeldrar	  að	  vera	  hraustir	  til	  heilsu	  
og	  mega	  þeir	  þar	  af	  leiðandi	  ekki	  hafa	  sjúkdóma	  sem	  gætu	  dregið	  úr	  lífslíkum	  þeirra.	  
Umsækjendur	  mega	  ekki	  hafa	  náð	  45	  ára	  aldri	  og	  húsnæði	  þeirra	  verður	  að	  vera	  

fullnægjandi	  til	  að	  veita	  uppeldi	  sem	  stuðlar	  að	  jákvæðum	  þroska.	  Efnahagurinn	  þarf	  að	  
vera	  traustur	  og	  umsækjendur	  mega	  ekki	  hafa	  yfir	  höfði	  sér	  dóm	  (Reglugerð	  um	  

ættleiðingar	  nr.238/2005).	  

Til	  að	  hljóta	  forsamþykki	  að	  ættleiða	  barn	  þurfa	  umsækjendur	  að	  sýna	  fram	  á	  að	  hafa	  

sótt	  námskeið	  á	  vegum	  löggilts	  ættleiðingafélags	  um	  ættleiðingu	  barns	  erlendis	  frá	  
(Reglugerð	  um	  ættleiðingar	  nr.238/2005).	  	  

4.2 Undirbúningur	  kjörforeldra	  

Kjörforeldrar	  ættleiddra	  barna	  kynnast	  nýrri	  menningu	  og	  nýju	  landi	  við	  það	  að	  ættleiða	  

barn	  erlendis	  frá	  sem	  seinna	  meir	  verður	  hluti	  af	  tilvist	  þeirra.	  Misjafnt	  er	  þó	  hversu	  mikið	  
foreldrar	  taka	  þá	  tilvist	  til	  sín	  og	  hversu	  mikla	  tengingu	  við	  upprunaland	  barns	  hver	  

fjölskylda	  tileinkar	  sér.	  Með	  því	  að	  ættleiða	  barn	  erlendis	  frá	  myndast	  einskonar	  

smáveröld	  í	  kringum	  ferlið	  þar	  sem	  ýmis	  fróðleikur	  og	  aðrar	  upplýsingar	  um	  barnið	  er	  að	  

finna,	  t.d.	  ástæður	  þess	  að	  barnið	  fór	  til	  ættleiðingar	  og	  staðreyndir	  um	  það	  land	  sem	  
barnið	  kemur	  frá	  (Jórunn	  Elídóttir,	  2010).	  



23	  

Það	  fólk	  sem	  ætlar	  sér	  að	  fara	  í	  gegnum	  ferlið	  að	  ættleiða	  barn	  erlendis	  frá	  þarf	  að	  

ígrunda	  viðhorf	  og	  skoðanir	  sínar	  til	  uppruna	  barnsins	  áður	  en	  ættleiðingin	  á	  sér	  stað	  og	  

hve	  mikið	  þeir	  ætla	  að	  beina	  athygli	  sinni	  að	  uppruna	  barnsins.	  Einnig	  hvenær	  er	  æskilegt	  
að	  byrja	  á	  því	  að	  ræða	  við	  barnið	  um	  upprunan	  og	  hvaða	  leið	  sé	  æskilegt	  að	  fara	  í	  þeim	  

málum	  (Jórunn	  Elídóttir,	  2013).	  Þegar	  fólk	  er	  að	  hefja	  ferlið	  fer	  það	  á	  þriggja	  daga	  

námskeið	  á	  vegum	  Íslenskrar	  ættleiðingar,	  námskeiðið	  Er	  ættleiðing	  fyrir	  mig?,	  þar	  sem	  
ferlið	  er	  útskýrt	  nákvæmlega	  fyrir	  verðandi	  kjörforeldrum	  (Þórdís	  Lóa	  Þórhallsdóttir,	  

2015).	  

Kjörforeldrar	  ættleiddra	  barna	  eiga	  þó	  oft	  á	  tíðum	  í	  vandræðum	  með	  viðhorf	  sitt	  til	  

uppruna	  og	  litarháttar	  barnanna,	  þeir	  jafnvel	  forðast	  umræður	  um	  litarhátt	  þeirra	  og	  eiga	  
í	  hættu	  á	  að	  falla	  undir	  litblindan	  hóp	  sem	  gerast	  oft	  á	  tíðum	  sekir	  um	  litblindan	  

mismunum	  (e.	  colorblind	  racism).	  Litblindur	  mismunur	  felur	  í	  sér	  að	  ekki	  er	  rætt	  um	  húðlit	  

og	  ekki	  tekið	  tillit	  til	  hans.	  Því	  næst	  er	  reynt	  að	  láta	  sem	  litarháttur	  þess	  sem	  sker	  sig	  úr	  sé	  
ekkert	  ólíkur	  litarhætti	  hinna	  sem	  eiga	  í	  hlut	  (Jórunn	  Elídóttir,	  2013).	  Verðandi	  

kjörforeldrar	  þurfa	  að	  passa	  uppá	  að	  tileinka	  sér	  ekki	  þetta	  viðhorf	  við	  ættleiðingu	  á	  

erlendu	  barni.	  	  

Ástæða	  þess	  að	  foreldrar	  fara	  þessa	  leið	  getur	  jafnvel	  verið	  viðhorf	  til	  upprunalands	  

frekar	  en	  litarháttar	  barnsins	  og	  er	  þá	  talað	  um	  litblint	  viðhorf	  (e.	  color	  blindness	  attitude)	  

þar	  sem	  barninu	  er	  sent	  þau	  skilaboð	  að	  litarháttur	  sé	  eitthvað	  sem	  er	  ekki	  almennt	  rætt	  
(Jórunn	  Elídóttir,	  2013).	  	  

	  

4.2.1 Eftir	  heimkomu	  kjörbarns	  

Að	  eignast	  nýtt	  barn	  er	  alltaf	  stór	  stund	  og	  mikil	  upplifun	  í	  lífi	  hvers	  og	  eins	  foreldris.	  Eftir	  

að	  nýbakaðir	  kjörforeldrar	  koma	  heim	  með	  barnið	  sitt	  tekur	  við	  þeim	  krefjandi	  tímar	  en	  
einnig	  mjög	  gefandi.	  Það	  sem	  skiptir	  höfuðmáli	  er	  að	  foreldrar	  myndi	  tilfinningatengsl	  við	  

barnið	  og	  að	  foreldrar	  séu	  næmir	  á	  þarfir	  barnsins	  hverju	  sinni	  sem	  og	  stöðu	  þess.	  

Ættleidd	  börn	  hafa	  oft	  orðið	  fyrir	  tengslarofi	  og	  miklu	  álagi	  í	  upprunalandinu	  og	  er	  

þessi	  tími	  því	  mjög	  mikilvægur	  fyrir	  barnið	  (Íslensk	  ættleiðing,	  e.d.b).	  Til	  að	  skapa	  barninu	  

öruggt	  umhverfi	  og	  að	  það	  upplifi	  sig	  öruggt	  í	  nýjum	  heimkynnum	  þurfa	  að	  vera	  gagnvirk	  

tengsl	  á	  milli	  barns	  og	  kjörforeldra.	  Sé	  barnið	  öruggt	  myndar	  það	  jafnvægi	  á	  tilfinningum	  
sínum	  og	  þau	  þroskast	  eðlilega.	  Kjörforeldrar	  þurfa	  að	  vera	  næmir	  á	  þarfir	  barnsins	  og	  

vera	  virkir	  þátttakendur	  í	  gerðum	  barnsins	  fyrst	  eftir	  heimkomu.	  Foreldrar	  þurfa	  einnig	  að	  

vera	  vakandi	  fyrir	  því	  að	  barnið	  er	  jafnvel	  ekki	  tilbúið	  að	  tengjast	  strax	  í	  fyrstu	  og	  sýna	  
þolinmæði	  í	  tengslamynduninni	  (ættleiðing.is,	  e.d.).	  
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Kjörforeldrar	  vilja	  flestir	  trúa	  því	  að	  lífmæður	  barna	  sinna	  hafi	  myndað	  eðlilegar	  

tilfinningar	  til	  barnsins	  og	  einnig	  að	  líffræðilegu	  foreldrarnir	  hafi	  viljað	  það	  besta	  fyrir	  

barnið	  sitt	  en	  aðstæður	  ekki	  gert	  þeim	  kleift	  að	  annast	  barnið	  og	  þess	  vegna	  þurft	  að	  gefa	  
það	  frá	  sér	  (Jórunn	  Elídóttir,	  2010).	  	  

Álagið	  á	  nýbakaða	  foreldra	  getur	  reynst	  mikið	  fyrst	  eftir	  að	  barnið	  kemur	  heim	  og	  

þykir	  þeim	  erfitt	  að	  leita	  sér	  utanaðkomandi	  aðstoðar	  ef	  vandamál	  koma	  upp	  með	  barnið.	  

Aðalástæða	  þess	  er	  matsferlið	  á	  foreldrahæfnina	  sem	  þeir	  gengu	  í	  gegnum	  til	  þess	  að	  fá	  
barnið.	  Það	  eykur	  þó	  líkurnar	  á	  velferð	  kjörbarns	  og	  kjörfjölskyldunnar	  ef	  foreldrar	  leita	  

sér	  hjálpar	  við	  þeim	  vandamálum	  sem	  kunna	  að	  koma	  upp.	  Skilningur	  og	  stuðningur	  

þeirra	  sem	  eru	  nákomnir	  skiptir	  miklu	  máli	  sem	  og	  stuðningur	  Íslenskrar	  ættleiðingar.	  
Félagið	  gerir	  hvað	  það	  getur	  til	  að	  aðstoða	  nýju	  foreldrana	  og	  börn	  þeirra	  (Íslensk	  

ættleiðing,	  e.d.b).	  	  

Börnin	  sem	  koma	  til	  Íslands	  koma	  oft	  frá	  ríkjum	  þar	  sem	  heilbrigðisþjónusta	  er	  ekki	  

viðunnandi	  og	  fara	  því	  börnin	  strax	  í	  læknisskoðun	  við	  heimkomu.	  Þar	  er	  athugað	  með	  
heilsufarslegt	  ástand	  barnsins	  sem	  og	  tekin	  eru	  þroskapróf	  sem	  hæfa	  aldri	  þess	  

(Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  

Börnin	  eru	  rannsökuð	  ítarlega	  eftir	  að	  til	  landsins	  er	  komið	  og	  hefur	  Barnaspítalinn	  

tekið	  að	  sér	  að	  aðstoða	  foreldra	  ættleiddra	  barna	  til	  þess	  að	  greina	  og	  meðhöndla	  börnin	  

ef	  einhver	  vandamál	  koma	  upp.	  Algengustu	  vandamálin	  sem	  koma	  upp	  hjá	  kjörbörnum	  er	  
vannæring	  sem	  getur	  haft	  varanleg	  áhrif	  á	  þroska	  barnsins	  og	  miðtaugakerfi	  þess.	  En	  nú	  til	  

dags	  koma	  börnin	  hingað	  til	  lands	  eldri	  en	  þau	  gerðu	  áður	  fyrr	  og	  aðstæður	  í	  
heimalandinu	  hafa	  breyst	  til	  hins	  betra	  svo	  börnin	  eru	  í	  betra	  ásigkomulagi	  (Gestur	  
Pálsson,	  2009).	  

Kjörforeldrarnir	  fá	  símhringingar	  þrisvar	  sinnum	  eftir	  heimkomu	  frá	  starfsmanni	  

Íslenskrar	  ættleiðingar.	  Fyrst	  þegar	  fjölskyldan	  hefur	  verið	  heima	  í	  eina	  viku,	  síðan	  mánuði	  
seinna	  og	  þá	  síðast	  eftir	  þriggja	  mánaða	  samveru.	  Er	  þetta	  gert	  til	  þess	  að	  fylgjast	  með	  

gangi	  mála	  hjá	  fjölskyldunni,	  viðhalda	  tengslum	  milli	  fjölskyldunnar	  og	  félagsins	  sem	  og	  að	  

bjóða	  fram	  aðstoð	  ef	  við	  á.	  Einnig	  niðurgreiðir	  félagið	  sálfræðiþjónustu	  og	  félagsráðgjöf	  

fyrir	  félagsmenn	  sína	  (Íslensk	  ættleiðing,	  e.d.b).	  	  

Rannsókn	  Bjargar	  Sigríðar	  Hermannsdóttur	  og	  Lindu	  Bjarkar	  Oddsdóttur	  (2006)	  á	  líðan	  

ættleiddra	  barna	  á	  Íslandi	  og	  aðstæðum	  þeirra	  sýndi	  að	  meirihluti	  kjörforeldra,	  eða	  um	  

80%,	  telja	  að	  tengslin	  á	  milli	  þeirra	  og	  kjörbarnanna	  komi	  á	  fyrstu	  dögum	  en	  um	  20%	  

kjörforeldra	  telja	  að	  það	  taki	  mánuð	  eða	  lengri	  tíma.	  Nær	  allir	  kjörforeldrarnir	  telja	  
tengslin	  sterk	  ári	  eftir	  ættleiðinguna.	  
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5 Tengslakenningar	  

Eins	  og	  fyrr	  segir	  þá	  kynnast	  kjörforeldrar	  nýrri	  menningu	  og	  nýju	  landi	  í	  ferlinu	  að	  
ættleiða	  barn	  og	  er	  mikilvægt	  fyrir	  foreldrana	  að	  miðla	  þessum	  upplýsingum	  um	  

upprunalandið	  með	  kjörbarni	  sínu	  til	  að	  barnið	  geti	  myndað	  upprunatengsl	  (Jórunn	  

Elídóttir,	  2013).	  Einnig	  þurfa	  foreldrarnir	  að	  vera	  varkárir	  fyrst	  eftir	  að	  barnið	  kemur	  til	  

þess	  að	  tengslmyndunin	  eigi	  sér	  stað	  (ættleiðing.is,	  e.d.).	  	  

Fræðimaðurinn	  Sigmund	  Freud	  sagði	  að	  tilfinningaleg	  tengsl	  barna	  við	  móður	  sína	  

væri	  grunnurinn	  að	  öllum	  þeim	  samböndum	  sem	  það	  ætti	  eftir	  að	  mynda	  á	  lífsleiðinni	  

(Berk,	  2012).	  

Tengsl	  eru	  þessi	  sterku,	  ástúðlegu	  tengsl	  við	  myndum	  við	  annað	  fólk	  í	  kringum	  okkur	  

sem	  lætur	  okkur	  finna	  fyrir	  hamingju	  og	  ánægju	  að	  vera	  í	  kringum	  og	  okkur	  finnst	  gott	  að	  
hafa	  þau	  í	  kringum	  okkur	  á	  erfiðum	  tímum	  (Berk,	  2012).	  Lengi	  hafa	  sálgreinar	  viðurkennt	  

að	  fyrstu	  mannlegu	  tengsl	  barns	  sé	  undirstaða	  persónuleika	  þess.	  Þó	  er	  ekki	  enn	  

samkomulag	  um	  eðli	  og	  uppruna	  slíks	  sambands	  (Bowlby,	  1982).	  Hægt	  er	  að	  sjá	  hvernig	  

börn	  á	  seinni	  helming	  fyrsta	  aldursári	  finna	  foreldra	  sína	  í	  hópi	  fólks	  og	  reyna	  að	  ná	  athygli	  
þeirra	  (Berk,	  2012).	  

Börn	  sem	  eru	  vistuð	  í	  fóstri	  eftir	  að	  hafa	  verið	  stofnanavistuð	  hafa	  þá	  eiginleika	  að	  

mynda	  tengsl	  við	  kjörforeldra	  sína.	  Fyrstu	  tengslamyndanir	  geta	  átt	  sér	  stað	  allt	  til	  
fjögurra	  eða	  sex	  ára	  aldurs.	  Þessi	  börn	  eiga	  þó	  í	  hættu	  á	  að	  lenda	  í	  vandræðum	  með	  
tengslamyndanir	  svo	  sem	  óhóflega	  löngun	  fyrir	  athygli	  frá	  fullorðnum,	  yfirþyrmandi	  

vinsemd	  í	  garð	  ókunnugra,	  mistakast	  að	  hafa	  samband	  við	  foreldra	  í	  stressmiklum	  
aðstæðum	  og	  fá	  vinasambönd	  (Berk,	  2012).	  

Tengslakenningar	  (e.	  attachment	  theory)	  þeirra	  John	  Bowlby	  og	  Mary	  Ainsworth	  eru	  

sameiginleg	  verk	  þeirra.	  Kenningarnar	  eru	  teknar	  frá	  hugtökum	  úr	  atferlisfræði,	  stýrifræði,	  

upplýsingavinnslu,	  þroskasálfræði	  og	  sálgreiningu.	  	  

Hugmyndin	  sem	  nú	  á	  dögum	  leiðir	  tengslakenningar	  hafa	  langa	  þróunarsögu.	  Þó	  að	  

Bowlby	  og	  Ainsworth	  hafi	  að	  mestu	  unnið	  sjálfstætt	  eru	  þau	  bæði	  fyrir	  áhrifum	  frá	  Freud	  

og	  öðrum	  fræðimönnum	  á	  sviði	  sálgreiningar	  (Bertherton,	  1992).	  	  

5.1 Tengslakenning	  Bowlby	  

John	  Bowlby	  (1907-‐1990)	  hélt	  því	  fram	  að	  ungabarn	  hefði	  sömu	  tilhneigingu	  og	  önnur	  
afkvæmi	  í	  dýraríkinu	  að	  hafa	  innbyggða	  þörf	  að	  hafa	  foreldra	  sína	  nálægt	  sér	  til	  að	  vernda	  
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sig	  frá	  hættum	  og	  veita	  þeim	  stuðning	  meðan	  þau	  kanna	  og	  læra	  á	  umhverfið	  í	  kringum	  

sig	  (Berk,	  2012).	  Hann	  hélt	  því	  fram	  að	  vandamál	  í	  andlegri	  heilsu	  og	  hegðunarvandamál	  

gætu	  átt	  rætur	  að	  rekja	  til	  bernskuáranna.	  Kenning	  hans	  um	  tengsl	  leggur	  til	  að	  börn	  
fæðast	  líffræðilega	  forrituð	  til	  að	  mynda	  tengsl	  við	  aðra	  þar	  sem	  það	  mun	  hjálpa	  þeim	  að	  

komast	  lífs	  af.	  Hann	  trúði	  því	  einnig	  að	  tengslahegðun	  sé	  meðfædd	  og	  er	  sett	  af	  stað	  við	  

einhverskonar	  áreiti	  sem	  ógnar	  tengslunum,	  svo	  sem	  aðskilnaður,	  óöryggi	  eða	  ótti	  
(McLeod,	  2007).	  Hægt	  er	  að	  staðfesta	  það	  að	  innan	  við	  12	  mánaða	  hafa	  nær	  öll	  börn	  

myndað	  tengsl	  við	  móðurímynd	  sína	  (Bowlby,	  1982).	  

John	  Bowlby	  gjörbylti	  hugsun	  okkar	  um	  tengsl	  barns	  við	  móður	  og	  skort	  á	  þeim	  

gegnum	  aðskilnað,	  ástvinamissi	  og	  tengslaskort	  (Bertherton,	  1992).	  Samkvæmt	  
kenningum	  Bertherton	  (1992)	  eru	  meginliðir	  í	  kenningu	  Bowlby	  á	  tengslum	  fjórar.	  	  

1. Forgerðatengslaskeið	  (e.	  preattachment	  phase)	  er	  frá	  fæðingu	  til	  sex	  vikna	  aldurs.	  
Þar	  eru	  meðfæddir	  eiginleikar	  svo	  sem	  að	  grípa,	  brosa,	  gráta	  og	  horfa	  í	  augu	  sem	  

hjálpa	  barninu	  að	  ná	  nánu	  sambandi	  við	  aðra.	  Börn	  á	  þessum	  aldri	  þekkja	  lyktina	  

af	  móður	  sinni	  ásamt	  rödd	  hennar	  og	  andliti.	  En	  þau	  eru	  ekki	  enn	  tengd	  henni	  þar	  

sem	  þeim	  er	  ennþá	  sama	  um	  það	  að	  vera	  skilin	  eftir	  hjá	  ókunnugum	  (Berk,	  2012;	  
Bowlby,	  1982;	  McLeod,	  2007).	  	  

2. Geðtengsl	  í	  mótun	  (e.	  “attachment-‐in-‐the-‐making”	  phase)	  varir	  frá	  sex	  vikna	  til	  sex	  

eða	  átta	  mánaða	  aldurs.	  Á	  þessu	  tímabili	  bregðast	  ungabörn	  mismunandi	  við	  
gagnvart	  þeim	  sem	  þau	  þekkja	  og	  ókunnugum.	  Til	  dæmis	  brosir	  barnið,	  hlær	  og	  

babblar	  frjálslega	  við	  móður	  sína.	  Börn	  læra	  að	  gjörðir	  þeirra	  hafa	  áhrif	  á	  hegðun	  
þeirra	  sem	  eru	  í	  kringum	  þau	  og	  þau	  byrja	  að	  þróa	  með	  sér	  traust,	  það	  að	  
umönnunaraðilinn	  muni	  bregðast	  við	  þegar	  það	  gerir	  viðeigandi	  merki.	  Börnin	  

mótmæla	  ekki	  enn	  því	  að	  vera	  tekin	  frá	  móður	  (Berk,	  2012;	  Bowlby,	  1982;	  
McLeod,	  2007).	  	  

3. Skeið	  skýrra	  geðtengsla	  (e.	  “clear-‐cut”	  attachment	  phase)	  er	  frá	  sex	  til	  átta	  

mánaða	  upp	  til	  18	  mánaða	  til	  tveggja	  ára.	  Nú	  eru	  tengsl	  á	  milli	  barns	  og	  
umönnunaraðila	  augljós.	  Barnið	  sýnir	  merki	  um	  aðskilnaðarkvíða	  og	  fer	  í	  uppnám	  

við	  aðskilnað	  frá	  umönnunaraðila.	  Aðskilnaðakvíðinn	  eykst	  milli	  sex	  og	  15	  mánaða	  

aldurinn,	  sem	  bendir	  til	  þess	  að	  barnið	  hefur	  þróað	  með	  sér	  skilning	  á	  því	  að	  
umönnunaraðilinn	  heldur	  áfram	  að	  vera	  til	  þó	  hann	  sé	  ekki	  í	  augnsýn	  (Berk,	  2012;	  

Bowlby,	  1982;	  McLeod,	  2007).	  	  

4. Myndun	  gagnkvæms	  sambands	  (e.	  formation	  of	  a	  reciprocal	  relationship)	  er	  frá	  18	  
mánaða	  til	  tveggja	  ára	  og	  áfram.	  Við	  lok	  tveggja	  ára	  aldurs	  er	  ör	  vöxtur	  í	  framsögu	  
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og	  tungumálinu	  sem	  gerir	  barninu	  kleift	  að	  skilja	  suma	  af	  þeim	  þáttum	  sem	  hafa	  

áhrif	  á	  að	  umönnunaraðilar	  koma	  og	  fara	  og	  að	  þau	  gera	  ráð	  fyrir	  að	  þeir	  snúi	  

aftur.	  Nú	  eiga	  börn	  það	  til	  að	  reyna	  að	  semja	  við	  umönnunaraðila,	  með	  beiðni	  og	  
sannfæringarkrafti	  til	  að	  ná	  sínu	  fram	  (Berk,	  2012;	  Bowlby,	  1982;	  McLeod,	  2007).	  	  

Bowlby	  trúði	  að	  samband	  milli	  barns	  og	  móður	  fyrstu	  fimm	  ár	  lífsins	  væru	  mikilvæg	  í	  

félagsmótun.	  Hann	  trúði	  að	  röskun	  á	  þessu	  sambandi	  gæti	  leitt	  til	  hærri	  tíðni	  

afbrotaunglinga,	  tilfinningalegra	  erfiðleika	  og	  andfélagslegrar	  hegðunar.	  Bowlby	  og	  
samstarfsmaður	  hans	  Robertson	  fundu	  einnig	  þrenn	  stig	  streitu:	  mótmæli,	  örvæntingu	  og	  

aðskilnað	  (McLeod,	  2007).	  Samkvæmt	  Bowlby	  fá	  börn	  útfrá	  reynslu	  á	  þessum	  fjórum	  

stigum	  ná	  þau	  að	  tileinka	  	  sér	  tilfinningaleg	  bönd	  sem	  þau	  nýta	  sér	  eins	  og	  örugga	  stöð	  
þegar	  umönnunaraðilar	  eru	  fjarverandi	  (Berk,	  2012).	  

5.2 Tenglakenning	  Ainsworth	  

Það	  var	  líklegast	  sálfræðingurinn	  Mary	  Ainsworth	  (1913	  –	  1999)	  sem	  kom	  upp	  með	  
þekktustu	  samantekt	  af	  rannsóknum	  sem	  skíra	  einstaka	  mun	  á	  tengslakenningum.	  	  

Það	  er	  auðvelt	  að	  vita	  hvenær	  við	  erum	  tengd	  einhverjum	  vegna	  þess	  hvernig	  okkur	  

líður	  þegar	  við	  erum	  fjarri	  frá	  þeirri	  manneskju,	  og	  verandi	  fullorðin	  getum	  við	  sett	  

tilfinningar	  okkar	  í	  orð	  og	  lýst	  tilfinningunum.	  	  

Flestar	  rannsóknir	  sálfræðinga	  á	  tengslum	  ungbarna	  og	  barna	  fara	  fram	  með	  

athugunum.	  Ainsworth	  fann	  sér	  matstæki	  sem	  hún	  kallaði	  Strange	  Situation	  Classification	  
(SSC)	  í	  því	  skyni	  að	  kanna	  hvernig	  tengsl	  eru	  mismunandi	  á	  milli	  barna	  (McLeod,	  2007).	  Þar	  

er	  rökrætt	  að	  tryggilega	  tengd	  börn	  noti	  foreldra	  sína	  sem	  örugga	  stöð	  sem	  er	  könnuð	  í	  

ókunnugu	  leikrými.	  Þegar	  foreldrið	  fer	  úr	  herberginu	  og	  ókunnugur	  aðili	  kemur	  inn	  ætti	  
það	  að	  vera	  minna	  traustvekjandi	  en	  foreldrið	  (Berk,	  2012).	  	  

Hún	  þróaði	  í	  tilraunaskyni	  aðferð	  til	  að	  fylgjast	  með	  gerð	  tengslamyndunar	  milli	  

mæðra	  og	  barna.	  Tilraunin	  fer	  fram	  í	  litlu	  herbergi	  með	  glervegg	  sem	  aðeins	  

rannsakandinn	  sér	  í	  gegnum	  til	  þess	  að	  fylgjast	  með.	  Börnin	  voru	  á	  aldrinum	  12	  til	  18	  
mánaða.	  Aðferðin	  er	  að	  fylgjast	  með	  hegðun	  barnanna	  í	  þrjár	  mínútur	  í	  senn	  í	  átta	  

mismunandi	  kringumstæðum.	  Þær	  kringumstæður	  voru	  1)	  Móðir,	  barn,	  rannsakandi,	  2)	  

einungis	  móðir	  og	  barn,	  3)	  ókunnugur	  tekur	  þátt	  ásamt	  móður	  og	  barni,	  4)	  Móðir	  fer	  og	  
ókunnugi	  einstaklingurinn	  situr	  eftir,	  5)	  Móðir	  situr	  eftir	  og	  ókunnugi	  einstaklingurinn	  fer,	  

6)	  Móðir	  fer	  og	  barnið	  er	  eftir	  aleitt,	  7)	  Ókunnugur	  kemur	  aftur	  og	  8)	  móðir	  kemur	  aftur	  

og	  ókunnugur	  fer.	  	  
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Ainsworth	  tók	  eftir	  fjórum	  megin	  tengslum,	  örugg,	  forðast,	  óörugg	  og	  trufluð	  eða	  

áttavillt.	  Hún	  komst	  að	  þeirri	  niðurstöðu	  að	  þessi	  tengslamyndun	  væru	  afleiðing	  af	  

gjörðum	  móðurinnar	  snemma	  á	  lífsleiðinni	  (McLeod,	  2016).	  	  

1. Trygg	  tengsl	  (e.	  secure	  attachment)	  þar	  sem	  börnin	  nota	  foreldra	  sína	  sem	  örugga	  

höfn.	  Þegar	  aðskilnaður	  á	  sér	  stað,	  gætu	  þau	  grátið	  og	  þegar	  það	  gerist	  þá	  er	  það	  

vegna	  þess	  að	  foreldrið	  fór	  og	  kjósa	  þau	  það	  fram	  yfir	  þann	  ókunnuga.	  Þegar	  
foreldrið	  kemur	  aftur	  fer	  barnið	  strax	  í	  það	  að	  leita	  eftir	  tengingu	  við	  það.	  	  

2. Ótrygg	  kvíðatengsl	  (e.	  avoidant	  attachment)	  er	  þegar	  barn	  sýnir	  lítil	  viðbrögð	  til	  

foreldrisins	  þegar	  það	  er	  á	  staðnum.	  Þegar	  það	  fer	  eru	  börnin	  oftast	  ekki	  hrygg	  og	  

þau	  bregðast	  alveg	  eins	  við	  þeim	  ókunnuga.	  Við	  endurfundi	  foreldris	  forðast	  þau	  

eða	  eru	  treg	  til	  þess	  að	  heilsa	  foreldrinu	  og	  þegar	  foreldrið	  tekur	  það	  upp	  bregst	  

það	  að	  halda	  sér	  í.	  

3. Ótrygg	  fráhrindandi	  tengsl	  (e.	  resistant	  attachment).	  Fyrir	  aðskilnað	  leita	  börnin	  
eftir	  nálægð	  við	  foreldri	  og	  mistekst	  það	  oft.	  Þegar	  foreldrið	  fer	  eru	  þau	  hrygg	  og	  
þegar	  foreldrið	  snýr	  aftur	  eru	  börnin	  að	  sameina	  gripið	  í	  foreldrið	  með	  reiði,	  erfiðri	  

hegðun,	  berjast	  á	  móti	  og	  lemja	  eða	  ýta	  og	  mörg	  halda	  áfram	  að	  gráta	  eftir	  að	  þau	  
eru	  tekin	  upp	  og	  er	  erfitt	  að	  róa	  þau	  niður.	  	  

4. Óreiðutengsl	  (e.	  disorganized/disoriented	  attachment)	  þar	  sem	  er	  algjört	  óöryggi.	  

Við	  endurfundi	  er	  börnin	  illa	  áttuð	  og	  sýna	  misvísandi	  hegðun	  sem	  felur	  í	  sér	  að	  
líta	  undan	  þegar	  foreldrarnir	  halda	  á	  þeim	  eða	  nálgast	  foreldrana	  með	  
niðurdregnum	  tilfinningum	  og	  sum	  þeirra	  byrja	  að	  gráta	  án	  viðvörunar	  eftir	  að	  

hafa	  verið	  róuð	  niður	  eða	  sýna	  undarlega	  frosna	  stellingu	  (Berk,	  2012).	  	  

Aðferðafræði	  Ainsworth	  hefur	  ekki	  einungis	  gert	  prófanir	  á	  kenningum	  Bowlby	  

mögulegar,	  heldur	  einnig	  hefur	  það	  hjálpað	  við	  að	  þróa	  sjálfar	  kenningarnar	  og	  er	  ábyrg	  
fyrir	  ýmsum	  nýjum	  áttum	  sem	  þær	  hafa	  tekið.	  Hún	  á	  þátt	  í	  að	  stuðla	  að	  því	  að	  

tengslamyndun	  sem	  öruggri	  stöð	  sem	  ungabarn	  kannar	  heiminn	  í	  (Bertherton,	  1992).	  	  
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6 Kenningar	  um	  sjálfsmynd	  

Mikilvægur	  hluti	  af	  því	  að	  verða	  heilbrigður	  fullorðinn	  einstaklingur	  er	  að	  hafa	  fundið	  út	  
hver	  maður	  er.	  Þetta	  er	  einstakur	  hæfileiki	  sem	  manneskjan	  hefur	  tileinkað	  sér	  sem	  

byggist	  á	  því	  að	  sjá	  sjálfan	  sig	  utan	  frá	  (VanderMolen,	  2006).	  

Sjálfsmynd	  er	  að	  finna	  allsstaðar	  í	  	  hinum	  ýmsu	  fræðum,	  svo	  sem	  félagsvísindum,	  
sálgreiningu,	  sálfræði	  og	  sagnfræði.	  Sameiginleg	  notkun	  á	  hugtakinu	  sjálfsmynd	  liggur	  í	  

umtalsverðum	  breytingum	  bæði	  í	  hugtakalegum	  og	  fræðilegum	  skilningi	  orðsins.	  Hægt	  er	  

að	  skoða	  hugtakið	  sjálfsmynd	  á	  þrenna	  mismunandi	  vegu.	  Sumir	  nota	  sjálfsmynd	  í	  

grundvallaratriðum	  í	  menningarlegum	  tilgangi	  og	  aðgreina	  ekki	  á	  milli	  sjálfsmyndar	  og	  
þjóðerni.	  Aðrir	  nota	  það	  til	  að	  lýsa	  sameiginlegri	  staðfestingu	  eða	  félagsstöðu,	  eins	  og	  í	  

félagslegri	  sjálfsmynd.	  Svo	  eru	  það	  enn	  aðrir	  sem	  nota	  það	  með	  vísan	  í	  þá	  sjálfsmynd	  sem	  

einstaklingar	  tileinka	  sér	  við	  þau	  mörgu	  hlutverk	  sem	  þeir	  spila	  í	  hinu	  daglega	  lífi	  (Stryker	  
og	  Burke,	  2000).	  	  

Í	  kenningum	  um	  sjálfsmynd	  haga	  einstaklingar	  sér	  í	  samræmi	  við	  þá	  sjálfsmynd	  sem	  

þeir	  hafa	  myndað	  sér.	  Misræmi	  veldur	  neikvæðum	  tilfinningum	  og	  hvetur	  einstaklinginn	  
til	  að	  haga	  sér	  öðruvísi	  til	  að	  skapa	  þá	  útkomu	  sem	  samsvarar	  best	  þeirra	  staðli	  og	  

sjálfsmynd	  (Stets	  og	  Carter,	  2011).	  Heilbrigð	  sjálfsmynd	  er	  þegar	  við	  þekkjum	  mörkin	  sem	  

við	  gerum	  okkur	  og	  tökum	  ábyrgð	  á	  gjörðum	  okkar	  (Watson,	  1995).	  	  

Algengt	  er	  að	  alþjóðlega	  ættleidd	  börn	  upplifi	  sig	  eins	  og	  þau	  tilheyri	  hvorki	  þeim	  stað	  

sem	  þau	  eru	  á	  né	  umhverfi	  sínu.	  Á	  þetta	  sér	  stað	  aðallega	  þar	  sem	  sá	  ættleiddi	  kemur	  inn	  í	  

annan	  menningarheim	  en	  þann	  sem	  hann	  fæddist	  í.	  Ein	  af	  grundvallarþörfum	  mannsins	  er	  
að	  tilheyra	  ákveðnum	  hópi,	  svo	  sem	  fjölskyldu,	  menningarhóp	  eða	  vera	  partur	  af	  einhverri	  

heild.	  Sé	  þessum	  þörfum	  ekki	  mætt	  veldur	  það	  oft	  á	  tíðum	  hegðunarvandamálum	  sem	  og	  

tilfinningarvanda	  sér	  í	  lagi	  hjá	  ungu	  fólki	  sem	  er	  í	  leit	  að	  sjálfu	  sér	  (Margrét	  Bárðardóttir,	  

2009).	  Ættleidd	  börn	  búa	  yfir	  styrk	  og	  seiglu	  og	  hafa	  þann	  eiginleika	  að	  snúa	  þroska	  sínum	  
jákvætt	  og	  þannig	  yfirunnið	  mótlæti	  sem	  þeim	  mætir.	  Rannsóknir	  á	  alþjóðlega	  

ættleiddum	  ungmennum	  sýna	  að	  þau	  hafa	  flest	  hver	  aðlagast	  vel	  	  hér	  á	  landi	  (Hanna	  

Ragnarsdóttir	  og	  Elsa	  Sigríður	  Jónsdóttir,	  2010).	  

Þegar	  ættleidd	  börn	  leita	  að	  svörum	  við	  spurningum	  sínum	  hvers	  vegna	  líffræðilegir	  

foreldrar	  hafa	  gefið	  þau	  til	  ættleiðingar	  líta	  þau	  í	  flestum	  tilvikum	  innávið	  og	  reyna	  að	  

finna	  út	  hvað	  það	  er	  sem	  sé	  að	  þeim	  sjálfum	  þar	  sem	  líffræðilegu	  foreldrarnir	  hafa	  ekki	  
viljað	  eiga	  þau.	  Þetta	  er	  óútskýranleg	  grunvallarhöfnun	  ættleiddra	  barna	  með	  veikan	  
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kjarna	  sjálfsmyndar.	  Þessi	  tilfinning	  getur	  verið	  styrkt	  með	  neikvæðum	  áhrifum	  frá	  

bernsku,	  til	  dæmis	  vegna	  skorts	  á	  áhrifaríkum	  samskiptum	  fyrstu	  mánuði	  barnsins.	  Þá	  á	  

líkamlegri	  umönnun	  og	  vernd	  og	  jafnvel	  misnotkun	  af	  hálfu	  fyrrum	  umönnunaraðila	  sem	  
jafnvel	  hafa	  lagt	  meiri	  áherslu	  á	  árangur	  en	  eðlislæg	  gildi	  (Watson,	  1995).	  	  

6.1 Mead	  og	  sjálfið	  

Talið	  er	  að	  kenningar	  um	  sjálfsmynd	  eigi	  meðal	  annars	  uppruna	  sinn	  að	  rekja	  til	  skrifa	  
Georg	  H.	  Mead	  (1863	  –	  1931).	  Grunnurinn	  á	  skrifum	  hans	  er	  að	  samfélagið	  mótar	  sjálfið	  

sem	  mótar	  félagslega	  hegðun.	  Kenningin	  byrjaði	  á	  því	  að	  reyna	  að	  skilgreina	  og	  skýra	  

fræðilegt	  hugtökin	  samfélag	  og	  sjálf	  (Stryker	  og	  Burke,	  2000).	  	  

Kenning	  hans	  er	  gagnleg	  okkur	  til	  að	  komast	  að	  því	  hvernig	  við	  myndum	  sjálfið.	  Til	  

þess	  að	  mynda	  sjálfið	  verðum	  við	  að	  taka	  inn	  hugmyndir	  og	  viðhorf	  annarra	  svo	  við	  

virkum	  í	  samfélaginu	  og	  samskiptum	  við	  þá	  í	  kringum	  okkur.	  Hefst	  þessi	  félagsmótun	  strax	  

í	  æsku	  í	  hlutverkaleikjum	  þegar	  börn	  leika	  hlutverk	  annarra.	  Næst	  taka	  börnin	  þátt	  í	  
skipulögðum	  leikjum	  þar	  sem	  þau	  verða	  að	  geta	  sett	  sig	  í	  ákveðin	  hlutverk	  annarra.	  Að	  

lokum	  er	  einstaklingurinn	  fær	  um	  að	  hafa	  stjórn	  á	  eigin	  löngunum,	  geta	  aðgreint	  sig	  sjálf	  

og	  leiðrétt	  sig	  til	  þess	  að	  hljóta	  samþykki	  annarra	  (VanderMolen,	  2006).	  

	  Sjálfið	  er	  félagslega	  fjótandi	  og	  Mead	  heldur	  því	  fram	  að	  það	  feli	  í	  sér	  að	  sjálfið	  sé	  

afurð	  af	  félagslegum	  samskiptum	  en	  ekki	  forsenda	  þeirra.	  Sjálfið	  er	  ekki	  meðfætt	  heldur	  
eitthvað	  sem	  við	  þróum	  með	  félagslegri	  reynslu	  og	  virkni,	  það	  er	  hugsandi	  ferli.	  Sjálfið	  er	  

nánar	  útskýrt	  út	  frá	  formum,	  tungumálinu	  og	  leik.	  Þessar	  tegundir	  af	  táknrænum	  
samskiptum	  eru	  helstu	  málin	  í	  kenningum	  Mead	  í	  félagsmótun	  og	  eiga	  félagsleg	  samskipti	  

sér	  stað	  í	  gegnum	  sameiginleg	  tákn	  eins	  og	  orð,	  skilgreiningar,	  hlutverk,	  athafnir,	  helgisiði	  

og	  svo	  mætti	  lengi	  telja.	  	  

Tungumálið	  gefur	  okkur	  færi	  á	  að	  eiga	  samskipti	  í	  gegnum	  umtalsvert	  af	  táknum	  þar	  

sem	  einstaklingurinn	  getur	  tekið	  viðhorf	  annarra	  til	  sín.	  Tungumálið	  er	  ekki	  bara	  
nauðsynlegur	  búnaður	  hugans	  heldur	  einnig	  á	  grundvelli	  félagslegs	  sjálfs.	  	  

Leikurinn	  felur	  í	  sér	  flóknari	  form	  hlutverkaleikja	  og	  það	  að	  taka	  þátt	  í	  leik.	  Í	  leiknum	  

þarf	  að	  innbyrða	  hlutverk	  allra	  sem	  taka	  þátt	  í	  leiknum	  með	  einstaklingnum.	  Hann	  verður	  

að	  skilja	  reglurnar	  og	  forsendur	  annarra	  í	  leiknum	  (Cronk,	  e.d.).	  	  

6.2 Kenning	  Eriksson	  

Erik	  H.	  Erikson	  (1902-‐1994)	  kom	  með	  þroskakenningu	  og	  er	  þar	  að	  finna	  þrep	  sem	  þarf	  að	  

yfirstíga	  fyrir	  allt	  lífið.	  Með	  hverju	  skrefi	  eykst	  styrkleiki	  fólks	  og	  því	  betur	  sem	  gengur	  í	  
hverju	  skrefi	  gengur	  næsta	  skref	  þar	  á	  eftir	  betur	  (Sigurlína	  Davíðsdóttir,	  2006).	  Erikson	  

hafði	  trú	  á	  því	  að	  það	  væri	  alltaf	  nægt	  pláss	  til	  að	  þroskast	  og	  vaxa	  í	  gegnum	  lífið	  (McLeod,	  
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2013).	  Skrefin	  eru	  átta	  talsins	  og	  hefur	  hvert	  og	  eitt	  eiginleika	  sem	  þarf	  að	  tileinka	  sér	  

(Sigurlína	  Davíðsdóttir,	  2006).	  	  

5. Frá	  fæðingu	  fram	  til	  eins	  árs	  aldurs	  tileinkar	  barnið	  sér	  traust	  eða	  vantraust.	  
Börnin	  eru	  háð	  þeim	  sem	  um	  þau	  hugsar	  og	  læra	  að	  treysta	  þeim	  einstaklingi.	  	  

6. Frá	  eins	  árs	  til	  þriggja	  ára	  tileinka	  börn	  sér	  sjálfstæði,	  efa	  og	  skömm.	  Þau	  fara	  að	  

gera	  hlutina	  uppá	  eigin	  spýtur.	  	  

7. Frá	  þriggja	  ára	  til	  fimm	  ára	  tileinka	  þau	  sér	  frumkvæði	  og	  sektarkennd.	  Þarna	  eru	  

börnin	  farin	  að	  taka	  sjálfstæðar	  ákvarðanir	  og	  sé	  eitthvað	  sem	  stoppar	  þau	  í	  

ferlinu	  getur	  það	  leitt	  til	  sektarkenndar.	  	  

8. Frá	  sex	  ára	  til	  11	  ára	  tileinka	  þau	  sér	  dugnað	  og	  minnimáttarkennd.	  Þarf	  að	  gæta	  

að	  því	  að	  barninu	  sé	  hrósað	  og	  það	  finnist	  það	  duglegt	  og	  hæft.	  	  

9. Frá	  12	  ára	  til	  18	  ára	  er	  það	  sjálfsmynd	  eða	  sjálfsmyndarruglingur,	  hæfileiki	  barns	  

til	  að	  setja	  sig	  í	  aðstæður	  og	  hlutverk	  og	  barnið	  fer	  að	  prófa	  sig	  áfram	  í	  
sjálfsmyndum.	  	  

10. Frá	  18	  ára	  til	  35	  ára	  tileinka	  þau	  sér	  nánd	  eða	  einangrun.	  Hér	  leitar	  
einstaklingurinn	  að	  nánd	  annars	  einstaklings	  og	  ef	  það	  bregst	  á	  hann	  til	  að	  
einangrast.	  	  

11. Frá	  35	  ára	  til	  55	  ára	  er	  það	  sköpun	  eða	  stöðnun,	  á	  þessum	  árum	  á	  fólk	  það	  til	  að	  

finna	  fyrir	  þörfinni	  að	  miðla	  þekkingu	  sinni	  til	  annarra.	  	  

12. Frá	  55	  ára	  og	  út	  lífið	  skal	  tileinka	  sér	  heilsteypt	  sjálf	  eða	  örvæntingu,	  þar	  er	  
einskonar	  samantekt	  af	  lífinu	  og	  fólk	  sér	  hvað	  tekist	  hefur	  	  (Sigurlína	  Davíðsdóttir,	  

2006).	  	  

Á	  unglingsárunum	  tileinkar	  einstaklingurinn	  sér	  sjálfsmynd	  eða	  sjálfsmyndarrugling.	  

Þessi	  ár	  eru	  mikilvæg	  því	  þetta	  eru	  árin	  sem	  einstaklingurinn	  fer	  frá	  því	  að	  vera	  barn	  í	  það	  

að	  vera	  talinn	  fullorðinn.	  Hann	  verður	  sjálfstæðari	  og	  farinn	  að	  horfa	  fram	  á	  við	  og	  plana	  

lífið.	  Einstaklingurinn	  finnur	  löngun	  til	  að	  vera	  hluti	  af	  samfélaginu,	  leitar	  eiginleika	  sinna	  

og	  byrjar	  að	  mynda	  sína	  eigin	  sjálfsmynd	  útfrá	  niðurstöðum	  leitarinnar.	  Mistakist	  þessi	  leit	  
leiðir	  það	  til	  sjálfsmyndaruglings	  og	  einstaklingurinn	  veit	  ekki	  hvert	  hlutverk	  hans	  er	  í	  

samfélaginu	  sem	  leiðir	  til	  þess	  að	  hann	  verður	  óhamingjusamur	  (McLeod,	  2013).	  
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7 Rannsóknir	  á	  alþjóðlegum	  ættleiðingum	  

Rannsóknir	  eru	  gerðar	  í	  auknum	  mæli	  á	  ættleiðingum	  milli	  kynþátta	  (e.	  transracial	  

adoption)	  og	  áhrifa	  þeirra	  á	  börnin.	  Fræðimaðurinn	  Dorow	  vill	  að	  foreldrar	  taki	  fagnandi	  

því	  sem	  tengist	  að	  tilheyra	  tveimur	  menningarheimum.	  Einnig	  þurfa	  kjörforeldrar	  barnsins	  
að	  vera	  varkárir	  þegar	  kemur	  að	  bakgrunni	  þeirra	  og	  ósýnilegum	  lífforeldrum.	  Tengsl,	  

þekking	  og	  áhugi	  á	  menningu	  og	  landi	  haldast	  í	  hendur	  þegar	  litið	  er	  til	  upprunalandsins,	  

einnig	  er	  ætlað	  að	  tengslin	  byggi	  á	  því	  sem	  barninu	  fylgir	  við	  ættleiðinguna	  (Jórunn	  

Elídóttir,	  2010).	  	  

Í	  fyrstu	  rannsóknum	  á	  ættleiddum	  börnum	  kom	  oft	  fram	  að	  ættleidd	  börn	  ættu	  í	  

hættu	  á	  sálfræðilegum	  vandamálum	  og	  námsöðruleikum.	  Einnig	  sýndu	  þær	  að	  

tengslamyndum	  barnanna	  við	  kjörforeldra	  gengu	  illa	  vegna	  dvalar	  barnanna	  á	  stofnunum	  í	  
upprunalandi	  þar	  sem	  þekkt	  eru	  vanræksla	  og	  tenglslaskortur	  sem	  er	  hættulegur	  þroska	  

barna	  (Hanna	  Ragnarsdóttir	  og	  Elsa	  Sigríður	  Jónsdóttir,	  2010;	  Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2005).	  	  

Nýjar	  rannsóknir	  sem	  hafa	  verið	  gerðar	  á	  ættleiddum	  börnum	  hafa	  þó	  sýnt	  fram	  á	  að	  

ættleiðingar	  geti	  stuðlað	  að	  góðum	  þroska	  barna	  sem	  hafa	  verið	  viðskila	  við	  lífforeldra	  
sína	  strax	  við	  fæðingu	  hjá	  kjörforeldrum	  og	  námslega.	  Opin	  samskipti	  og	  samheldni	  hjá	  

kjörfjölskyldum	  skiptir	  þá	  miklu	  máli	  sem	  og	  opin	  umræða	  um	  ættleiðinguna	  (Hanna	  

Ragnarsdóttir,	  2005).	  	  

Í	  rannsóknum	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  á	  ungbörnum	  kemur	  í	  ljós	  að	  börn	  byrja	  strax	  að	  

mynda	  tengsl	  og	  samband	  við	  umönnunaraðila	  sína.	  Til	  að	  barnið	  nái	  að	  dafna	  vel	  og	  
þroskast	  er	  það	  háð	  því	  að	  þörfum	  þess	  sé	  mætt.	  Barnið	  þekkir	  róm	  móður	  sinnar,	  lykt	  

móðurmjólkurinnar	  og	  veit	  að	  móðir	  þess	  kemur	  alltaf	  á	  eftir.	  Er	  þetta	  allt	  partur	  af	  því	  að	  

barnið	  mótar	  tilfinningu	  fyrir	  sinni	  eigin	  ímynd	  og	  er	  þetta	  einnig	  upphaf	  

persónuleikagerðar	  þess.	  Þær	  hafa	  einnig	  sýnt	  að	  röskun	  á	  umönnun	  barna	  setur	  mark	  sitt	  

strax	  um	  sex	  mánaða	  aldur	  þó	  svo	  að	  það	  virðist	  sem	  barnið	  hafi	  komist	  yfir	  t.d.	  

aðskilnaðinn.	  Mörg	  ungabörn	  sýna	  einnig	  viðbrögð	  þegar	  breytingar	  eiga	  sér	  stað	  á	  til	  

dæmis	  hljóðum,	  lykt	  af	  umönnunaraðila	  og	  reglum.	  Barnið	  getur	  orðið	  ruglað,	  sinnulaust,	  

sýnt	  uppgjöf	  eða	  reynt	  með	  einhverju	  móti	  að	  finna	  fyllingu	  í	  það	  tómarúm	  sem	  hefur	  

myndast	  með	  gráti,	  óróleika	  og	  óstöðvandi	  hreyfingum	  (Carli	  og	  Dalen,	  2003).	  	  

Rannsóknir	  á	  alþjóðlegum	  ættleiðingum	  í	  heiminum	  hafa	  sýnt	  að	  átta	  af	  hverjum	  tíu	  

börnum	  spjara	  sig	  vel	  í	  lífinu	  og	  um	  15%	  þeirra	  eiga	  við	  einhverskonar	  vandamál	  sem	  hægt	  

er	  að	  ráða	  bót	  á	  með	  hjálp	  sérfræðinga.	  Þá	  er	  hægt	  að	  rekja	  varanlegan	  skaða	  af	  

lífsreynslu	  fyrsta	  ársins	  til	  tveggja	  prósenta	  alþjóðlegra	  ættleiddra	  barna	  (Ingibjörg	  
Jónsdóttir,	  2009).	  	  
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Ættleidd	  börn	  hafa	  flest	  hver	  mikinn	  áhuga	  á	  uppruna	  sínum	  sem	  getur	  haft	  áhrif	  á	  

sjálfsmynd	  þeirra	  og	  fjölskyldutengsl,	  sem	  og	  skilning	  þeirra	  á	  upprunanum	  (Hanna	  

Ragnarsdóttir	  og	  Elsa	  Sigríður	  Jónsdóttir,	  2010).	  	  

Rannsókn	  Hönnu	  Ragnarsdóttur	  og	  Elsu	  Sigríðar	  Jónsdóttur	  (2010)	  er	  

langtímarannsókn	  sem	  hófst	  árið	  2005	  og	  er	  markmið	  hennar	  að	  skilja	  reynslu	  íslenskra	  

fjölskyldna	  af	  því	  að	  ættleiða	  barn	  erlendis	  frá.	  Í	  rannsókninni	  kemur	  fram	  að	  

leikskólakennarar	  barnanna	  sem	  tóku	  þátt	  sögðu	  sum	  börnin	  hafa	  áhyggjur	  af	  litarhætti	  
sínum.	  Þá	  er	  það	  aðallega	  barnið	  sjálft	  sem	  er	  með	  áhyggjurnar	  þar	  sem	  hin	  börnin	  í	  

hópnum	  eru	  lítið	  sem	  ekkert	  að	  hugsa	  um	  það.	  Rannsóknin	  er	  fyrsta	  langtímarannsókn	  

sem	  gerð	  er	  á	  alþjóðlega	  ættleiddum	  börnum	  á	  Íslandi	  sem	  beinir	  sjónum	  sínum	  að	  
reynslu	  af	  aðlögun	  og	  skólagöngu	  (Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2005).	  Í	  rannsókn	  sem	  gerð	  var	  af	  

Juffer	  og	  Tieman	  (2009)	  kom	  það	  fram	  að	  stúlkur	  sýna	  að	  jafnaði	  meiri	  áhuga	  en	  drengir	  á	  

ættleiðingu	  sinni	  og	  að	  finna	  uppruna	  sinn,	  sem	  og	  að	  hugsa	  til	  líffræðilegrar	  fjölskyldu	  
sinnar	  í	  upprunalandinu.	  	  

Rannsókn	  Hönnu	  og	  Elsu	  Sigríðar	  (2010)	  sýnir	  það	  að	  ættleidd	  börn	  aðlagast	  vel	  inn	  í	  

fjölskyldurnar	  sínar	  sem	  og	  leikskóla.	  Mikið	  hefur	  verið	  lagt	  í	  það	  að	  gera	  börnin	  örugg	  og	  
að	  þau	  myndi	  gagnkvæm	  tengsl	  við	  aðra.	  Samt	  sem	  áður	  þó	  að	  börnin	  standi	  jafnfætis	  
öðrum	  börnum	  þá	  vekur	  litarháttur	  þeirra	  athygli,	  einnig	  vekur	  hann	  upp	  spurningar	  og	  á	  

einhverjum	  sviðum	  óþægindum	  (Hanna	  Ragnarsdóttir	  og	  Elsa	  Sigríður	  Jónsdóttir,	  2010).	  
Börnin	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni	  vita	  að	  þau	  væru	  ættleidd	  og	  geta	  rætt	  að	  einhverju	  
leyti	  um	  uppruna	  sinn.	  Sum	  barnanna	  leiða	  hugann	  að	  því	  að	  þau	  velta	  fyrir	  sér	  hvar	  

lífforeldrar	  þeirra	  eru	  og	  segjast	  vilja	  hitta	  þau	  einhverntímann	  aftur.	  Önnur	  börn	  hafa	  
ekki	  þessa	  löngun	  til	  að	  hitta	  lífforeldrana.	  Öll	  börnin	  virðast	  búa	  við	  góðar	  aðstæður	  og	  

gott	  tengslanet,	  einnig	  er	  aðlögun	  barnanna	  í	  kjörfjölskyldunum	  góð,	  sem	  og	  með	  vinum,	  í	  

skólum	  og	  samfélaginu.	  Flest	  gengur	  þeim	  vel	  félagslega	  og	  námsleg	  og	  börnin	  hafa	  flest	  
hver	  vel	  mótaða	  og	  sterka	  sjálfsmynd	  (Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2005).	  

Rannsókn	  Jórunnar	  Elídóttur	  (2010)	  var	  framkvæmd	  árið	  2009	  sýndi	  að	  foreldrar	  eru	  

almennt	  sammála	  um	  það	  að	  mikilvægt	  sé	  að	  ræða	  við	  börnin	  um	  ættleiðinguna,	  

upprunalandið	  og	  upprunan.	  Hún	  sýndi	  einnig	  að	  mikilvægt	  er	  fyrir	  barnið	  að	  þekkja	  sögu	  

sína	  um	  ættleiðinguna	  og	  meirihlutinn	  taldi	  mikilvægt	  að	  barnið	  myndi	  heimsækja	  
upprunalandið,	  sem	  og	  að	  efni,	  viðburðir	  og	  annað	  sem	  tengist	  upprunalandinu	  sé	  

aðgengilegt	  barninu.	  Þá	  töldu	  meirihluti	  þeirra	  foreldra	  sem	  rætt	  var	  við	  að	  þeir	  hefðu	  litla	  

sem	  enga	  vitneskju	  um	  uppruna	  barnsins	  eða	  sögu	  upprunalandsins.	  	  

Rannsóknin	  sýndi	  að	  áhuginn	  er	  mikill	  hjá	  börnunum	  sem	  í	  henni	  tóku	  þátt	  fyrir	  að	  

vita	  eitthvað	  um	  uppruna	  sinn.	  En	  það	  má	  tengja	  því	  að	  kjörforeldrar	  barnanna	  eru	  
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almennt	  meðvitaðir	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  upplýsa	  börnin	  þó	  þau	  hafi	  ekki	  alltaf	  þá	  

vitneskju	  sem	  þarf	  til	  og	  þá	  þarf	  oft	  á	  tíðum	  að	  giska	  til	  að	  fylla	  upp	  í	  eyðurnar	  (Jórunn	  

Elídóttir,	  2010).	  	  

7.1 Tengsl	  við	  upprunan	  

Alþjóðlega	  ættleidd	  börn	  hafa	  mörg	  hver	  mátt	  þola	  erfiðar	  aðstæður	  og	  glíma	  jafnvel	  þar	  

af	  leiðandi	  við	  andlega	  og	  líkamlega	  erfiðleika.	  Einnig	  þurfa	  börn	  sem	  eru	  alþjóðlega	  
ættleidd	  að	  horfast	  í	  augu	  við	  það	  að	  eiga	  annan	  uppruna	  en	  aðrir	  sem	  í	  kringum	  þau	  eru	  

(Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  Alþjóðlega	  ættleidd	  börn	  þurfa	  að	  takast	  á	  við	  þá	  þekkingu	  

að	  þau	  eiga	  líklega	  aðra	  fjölskyldu	  einhversstaðar	  og	  jafnvel	  systkini	  sem	  þau	  munu	  aldrei	  
fá	  tækifæri	  til	  þess	  að	  hitta	  á	  lífsleiðinni	  (Patricelli,	  2015).	  Missir	  og	  áföll	  sem	  barn	  hefur	  	  

orðið	  fyrir	  í	  upprunalandinu	  getur	  sett	  mark	  sitt	  á	  þroska	  barnanna	  sem	  og	  

samskiptahæfni	  og	  tengslamyndun	  (Innanríkisráðuneytið,	  2011).	  Sum	  barnanna	  hafa	  enga	  
vitneskju	  um	  upprunan	  þar	  sem	  þau	  hafa	  fundist	  skilríkjalaus	  í	  upprunalandinu	  (Carli	  og	  

Dalen,	  2003).	  	  

Algengt	  er	  að	  börn	  sem	  eru	  ættleidd	  hér	  á	  landi	  þekki	  önnur	  börn	  sem	  ættleidd	  eru	  

frá	  sama	  barnaheimili	  og	  því	  sem	  þau	  komu	  sjálf	  frá.	  Foreldrarnir	  telja	  það	  skipta	  miklu	  

máli	  fyrir	  barnið	  að	  þekkja	  önnur	  börn	  með	  sama	  uppruna.	  Foreldrarnir	  telja	  einnig	  að	  

börnin	  hafi	  aðlögunarhæfni,	  skilning	  á	  margbreytileika,	  sjálfsbjargarviðleitni	  og	  skilning	  á	  

mismunandi	  fjölskylduformum.	  Tengsl	  við	  upprunan	  byggist	  oft	  á	  því	  að	  skoða	  hluti	  sem	  
barnið	  kom	  með	  meðferðis	  frá	  upprunalandinu,	  lesa	  með	  þeim	  efni	  sem	  tengist	  landinu	  

og	  menningu	  þess	  og	  ræða	  saman	  um	  það	  (Jórunn	  Elídóttir,	  2010).	  	  

Rannsókn	  Jórunar	  Elídóttur	  (2013)	  leiddi	  það	  í	  ljós	  að	  mikilvægt	  og	  jafnframt	  jákvætt	  

er	  að	  foreldrar	  vinni	  að	  því	  að	  efla	  tengslin	  hjá	  barni	  sínu	  við	  upprunan	  innan	  hæfilegra	  

marka.	  Raunsannar	  tengingar	  við	  upprunalandið	  skapast	  með	  því	  að	  tryggt	  sé	  að	  börnin	  

kynnist	  mörgum	  hliðum	  upprunalandsins,	  bæði	  þarf	  að	  segja	  því	  frá	  góðu	  hlutunum	  og	  

þeim	  slæmu	  sem	  viðkoma	  landinu,	  bæði	  félagslega	  hluti	  sem	  og	  stjórnmálafræðilega.	  	  

Viðhorf	  foreldra	  til	  litarháttar	  eða	  annarra	  einkenna	  kjörbarna	  leika	  stóran	  þátt	  í	  

hvernig	  áherslum	  og	  leiðum	  er	  háttað	  í	  því	  að	  kynna	  barninu	  fyrir	  uppruna	  sínum	  (Jórunn	  

Elídóttir,	  2013).	  	  

Foreldrar	  eru	  almennt	  meðvitaðir	  um	  það	  að	  ættleidd	  börn	  þurfi	  að	  fá	  stuðning	  frá	  

sínum	  nánustu	  þegar	  kemur	  að	  málefnum	  sem	  tengjast	  menningarlegri	  sjálfsmynd	  í	  

tengslum	  við	  upprunan.	  Börnin	  hafi	  almennt	  sterkari	  tengingar	  við	  upprunalandið	  en	  

kjörforeldrar	  gera	  ráð	  fyrir,	  þá	  ekki	  aðeins	  rétt	  eftir	  að	  barnið	  er	  komið	  heim	  til	  nýja	  

landsins,	  heldur	  einnig	  þegar	  þau	  hafa	  náð	  miðstigi	  grunnskóla	  og	  á	  unglingsárunum.	  
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Börnum	  sem	  eru	  af	  öðrum	  kynþætti	  en	  kjörfjölskylda	  sín	  telja	  þetta	  skipta	  meira	  máli	  en	  

foreldrarnir	  og	  á	  þessum	  aldri	  upplifa	  börnin	  frekar	  mismunun	  sem	  þarf	  að	  aðstoða	  þau	  

að	  takast	  á	  við	  og	  vera	  vakandi	  fyrir	  (Jórunn	  Elídóttir,	  2013).	  Með	  aldrinum	  getur	  þörf	  
kjörbarna	  til	  þess	  að	  vita	  um	  uppruna	  sinn	  breyst.	  Það	  verður	  að	  svara	  spurningum	  

barnanna	  á	  sem	  bestan	  hátt	  sem	  hæfir	  þroska	  og	  aldri	  hverju	  sinni	  og	  gera	  barninu	  grein	  

fyrir	  að	  eðlilegt	  sé	  að	  hugsa	  til	  líffræðilegrar	  móður	  þess	  þó	  svo	  að	  barnið	  hafi	  verið	  
viðskila	  við	  hana	  snemma	  á	  lífsleiðinni	  (Carli	  og	  Dalen,	  2003).	  	  

7.2 Sjálfsmynd	  ættleiddra	  barna	  

Ættleiðing	  barns	  getur	  verið	  röskun	  á	  þroskaferli	  þess	  og	  þar	  af	  leiðandi	  haft	  áhrif	  á	  
sjálfsmynd	  barnsins.	  Þegar	  þau	  leitast	  við	  að	  svara	  spurningum	  á	  borð	  við	  „hvað	  mikið	  af	  

mér	  er	  af	  erfðum?“	  og	  „hvað	  af	  mér	  er	  lært	  af	  umhverfinu?“	  geta	  verið	  þeim	  flóknar	  (Carli	  

og	  Dalen,	  2003).	  	  

Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  vitund	  um	  þjóðerni	  og	  viðhorf	  til	  upprunans	  hafa	  áhrif	  á	  

sjálfsmynd	  barna	  sem	  eru	  ættleidd	  (Jórunn	  Elídóttir,	  2013).	  Ef	  þessi	  umræða	  er	  ekki	  tekin	  

með	  í	  uppeldinu	  fær	  barnið	  ekki	  þann	  möguleika	  á	  að	  ræða	  um	  reynslu	  sína	  af	  því	  að	  vera	  

með	  önnur	  útlitseinkenni	  en	  flestir	  aðrir	  í	  kringum	  það,	  sem	  hefur	  svo	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  

þess	  (Jórunn	  Elídóttir,	  2013).	  Vegna	  þess	  að	  kjörbarn	  og	  kjörforeldrar	  deila	  oftast	  ekki	  

sömu	  útlitseinkennum	  þegar	  alþjóðleg	  ættleiðing	  á	  sér	  stað	  þá	  gerir	  það	  umræðuna	  um	  

ættleiðinguna	  auðveldari	  (Carli	  og	  Dalen,	  2003).	  

Þjóðernisvitund	  (e.	  national	  identity)	  er	  sú	  þekking	  sem	  einstaklingur	  hefur	  á	  

upprunanum	  þegar	  horft	  er	  til	  þjóðernis	  og	  annarra	  hliðstæðra	  þátta.	  Hún	  er	  einnig	  talin	  

mikilvægur	  partur	  af	  sjálfsmyndinni	  og	  er	  að	  mörgu	  leyti	  flókin	  fyrir	  ættleidd	  börn,	  þá	  

aðallega	  þegar	  þau	  skera	  sig	  út	  úr	  í	  jafningjahópnum	  vegna	  þess	  að	  þau	  bera	  ekki	  sömu	  

útiltseinkenni	  og	  hinir	  í	  hópnum.	  Þjóðernisvitund	  er	  oft	  á	  tíðum	  flókin	  fyrir	  alþjóðlega	  

ættleidd	  börn	  (Jórunn	  Elídóttir,	  2013).	  	  

Ættleidd	  börn	  byrja	  mörg	  hver	  lífið	  á	  höfnun	  og	  eru	  þau	  þar	  af	  leiðandi	  mjög	  viðkvæm	  fyrir	  
höfnun	  og	  aðskilnaði.	  Lýsir	  það	  sér	  til	  dæmis	  í	  því	  að	  kjörbörn	  geti	  ekki	  sofið	  á	  annarri	  hæð	  

í	  sama	  húsi	  en	  kjörforeldrar	  sínir	  og	  á	  fullorðinsárum	  getur	  komið	  upp	  kvíði	  ef	  makinn	  fær	  

vinnu	  sem	  tekur	  hann	  mikið	  út	  af	  heimilinu.	  Á	  tímamótum	  í	  lífi	  fólks	  vakna	  upp	  margar	  
spurningar	  og	  hjá	  ættleiddum	  stúlkum	  vaknar	  oft	  upp	  margar	  spurningar	  þegar	  þær	  verða	  

sjálfar	  mæður.	  Þær	  spurningar	  beinast	  oft	  að	  því	  afhverju	  lífmóðir	  þeirra	  hefur	  viljað	  skilja	  

við	  sig	  svona	  litla	  og	  kemur	  þá	  oft	  upp	  sorg	  hjá	  nýbökuðum	  mæðrum.	  Sum	  ættleidd	  börn	  

kenna	  sér	  sjálfum	  um	  þegar	  þau	  hugsa	  til	  þess	  að	  lífforeldrar	  hafi	  yfirgefið	  þau	  og	  finnst	  

eitthvað	  vera	  að	  þeim	  sjálfum	  (Margrét	  Bárðardóttir,	  2009)	  og	  geta	  þessir	  þættir	  haft	  áhrif	  
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á	  sjálfsmynd	  einstaklinganna.	  Unglingsárin	  einkennast	  af	  breytingum,	  bæði	  

vitsmunalegum	  sem	  og	  líkamlegum.	  Viðurkenning	  félagahópsins	  er	  það	  sem	  er	  þeim	  

mikilvægast	  á	  þessum	  tíma	  og	  mörg	  hver	  glíma	  við	  einhverskonar	  unglingavandamál	  sem	  
geta	  verið	  kjörbörnum	  og	  kjörforeldrum	  erfitt	  að	  leysa	  úr.	  Þetta	  er	  tíminn	  sem	  atburðir	  

sem	  eru	  löngum	  liðnir	  koma	  aftur	  upp	  á	  yfirborðið	  í	  sjálfsskoðun	  unglingsins.	  Þá	  einna	  

helst	  atburðir	  sem	  tengjast	  höfnun	  og	  aðskilnað	  auk	  þess	  að	  einstaklingurinn	  er	  að	  verða	  
sjálfstæður	  (Carli	  og	  Dalen,	  2003).	  Einstaklingurinn	  er	  ekki	  einungis	  að	  skilja	  við	  

kjörforeldra	  sína	  og	  verða	  fullorðinn,	  heldur	  er	  hann	  einnig	  að	  skilja	  við	  hugmyndina	  um	  

líffræðilega	  foreldra	  sína.	  Unglingurinn	  þarf	  að	  sætta	  sig	  við	  þá	  staðreynd	  að	  líffræðilegir	  

foreldrar	  hafi	  skilið	  við	  hann	  og	  gátu	  ekki	  með	  nokkru	  móti	  annast	  uppeldi	  hans	  sjálf	  (Carli	  

og	  Dalen,	  2003).	  	  

Ættleidd	  börn	  geta	  glímt	  við	  vandamál	  með	  sjálfsmynd	  sína	  og	  sjálfsálit.	  Vandamál	  

með	  sjálfsmynd	  koma	  oftast	  upp	  á	  unglingsárunum	  þegar	  þau	  leita	  svara	  við	  því	  hver	  þau	  
eru	  og	  hvers	  vegna	  þau	  hafi	  verið	  gefin	  til	  ættleiðingar,	  hvernig	  líffræðilegir	  foreldrar	  

þeirra	  líta	  út	  og	  hvað	  þeir	  hafast	  við	  í	  lífinu.	  Þegar	  börn	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  því	  að	  þau	  séu	  

ættleidd	  geta	  þau	  upplifað	  sorg	  vegna	  sambandsleysisins	  við	  lífforeldra	  sína.	  Einnig	  geta	  
þau	  upplifað	  sorg	  vegna	  missis	  á	  menningarlegum	  tengslum	  sem	  og	  öðrum	  

fjölskyldutengslum	  sem	  hefðu	  átt	  sér	  stað	  með	  líffræðilegum	  foreldrum.	  Þessar	  

tilfinningar	  geta	  komið	  á	  mismunandi	  tímum	  í	  lífi	  barnsins,	  til	  dæmis	  þegar	  þau	  uppgötva	  
að	  þau	  séu	  ættleidd,	  á	  unglingsárunum	  eða	  jafnvel	  þegar	  þau	  standa	  frammi	  fyrir	  því	  að	  

verða	  foreldrar	  sjálf.	  Þau	  geta	  fundið	  fyrir	  missi	  á	  aðgengi	  upplýsinga	  um	  heilsufarslega	  
sögu	  lífforeldra	  sinna	  og	  þar	  með	  sinnar	  eigin	  sögu	  (Patricelli,	  2015).	  

Þegar	  kemur	  að	  mótun	  sjálfsmyndar	  eru	  tengsl	  við	  önnur	  börn	  og	  fullorðna	  frá	  sama	  

landi	  mikilvæg.	  Þegar	  börnin	  hitta	  aðra	  með	  sama	  uppruna	  og	  þau	  sjálf	  geta	  þau	  

samsamað	  sig	  þeim	  í	  útliti	  og	  deilt	  með	  þeim	  reynslu	  sinni.	  Það	  stuðlar	  að	  jákvæðu	  
viðhorfi	  á	  mismunandi	  uppruna	  og	  að	  góðri	  sjálfsmynd	  barnsins	  (Jórunn	  Elídóttir,	  2013).	  	  

Sum	  barnanna	  í	  rannsókn	  Hönnu	  Ragnarsdóttur	  og	  Elsu	  Sigríðar	  Jónsdóttur	  (2010)	  

hafa	  orðið	  fyrir	  aðkasti	  að	  einhverju	  tagi	  eða	  fengið	  athugasemdir	  vegna	  litarháttar	  síns	  

frá	  öðrum	  börnum	  sem	  særðu	  þau.	  	  

Það	  skiptir	  flesta	  kjörfjölskyldur	  máli	  að	  viðhorf	  til	  litarháttar,	  uppruna	  og	  útlits	  sé	  

uppbyggilegt	  og	  jákvætt.	  Litblinduviðhorfið	  getur	  einnig	  stafað	  af	  því	  að	  foreldrar	  séu	  að	  

reyna	  að	  hlífa	  barninu	  fyrir	  mismunun	  vegna	  þess	  að	  þau	  séu	  útlitslega	  öðruvísi.	  Ef	  aldrei	  

er	  rætt	  um	  uppruna	  eða	  útlitseinkenni	  barnsins	  í	  nærumhverfinu	  getur	  það	  leitt	  til	  þess	  að	  

barnið	  forðast	  umræður	  um	  uppruna	  sinn.	  Þeir	  foreldrar	  sem	  viðurkenna	  litarhátt	  eru	  
mun	  líklegri	  til	  að	  taka	  þátt	  í	  menningarlegum	  uppákomum	  sem	  tengjast	  uppruna	  barnsins	  
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og	  stuðningshópum.	  Einnig	  eru	  þeir	  líklegri	  til	  þess	  að	  eiga	  samræður	  við	  börnin	  um	  

aðgreiningu	  í	  skólum	  og	  kynþáttarmismunun	  (Jórunn	  Elídóttir,	  2013).	  

Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  ættleidd	  börn	  þurfa	  oft	  að	  verjast	  þegar	  kemur	  að	  litarhætti	  

og	  kynþáttamismunun	  sem	  getur	  leitt	  til	  þess	  að	  þeim	  finnist	  þau	  vera	  útundan	  eða	  

einangruð.	  Sumir	  fræðimenn	  vilja	  meina	  að	  mismunun	  vegna	  uppruna	  geti	  valdið	  

börnunum	  sálrænum	  vanlíðan	  og	  hafi	  áhrif	  á	  sjálfsvitund	  og	  sjálfsmynd	  þeirra.	  Það	  þarf	  

því	  að	  undirbúa	  barnið	  og	  veita	  því	  stuðning	  til	  að	  geta	  staðið	  á	  móti	  athugasemdum	  og	  
gagnrýni	  á	  litarhátt	  eða	  kynþátt	  þeirra	  (Jórunn	  Elídóttir,	  2013).	  	  

Til	  þess	  að	  styrkja	  sjálfsmynd	  ættleiddra	  barna	  hefur	  verið	  bent	  á	  að	  gott	  sé	  að	  tala	  

opinskátt	  um	  upprunan	  og	  ættleiðinguna.	  	  

Mikill	  meirihluti	  þátttakenda	  í	  rannsókn	  Jórunar	  Elídóttur	  (2013)	  svaraði	  því	  játandi	  að	  

þeim	  hafi	  einhverntímann	  verið	  strítt	  útaf	  útliti,	  engin	  þeirra	  sagðist	  verða	  fyrir	  mikilli	  
stríðni	  vegna	  þess	  og	  ein	  sagðist	  aldrei	  hafa	  orðið	  fyrir	  stríðni.	  Þá	  einkennist	  stríðnin	  

aðallega	  að	  litarhætti	  og	  um	  helmingurinn	  vegna	  skásettra	  augnanna	  (Jórunn	  Elídóttir,	  

2013).	  

Þegar	  alþjóðlega	  ættleidd	  börn	  komast	  á	  kynþroskaaldurinn	  vakna	  fyrir	  þeim	  

spurningar	  um	  hver	  sjálfsmynd	  þeirra	  sé	  út	  frá	  tengslum	  við	  upprunan	  og	  
kjörfjölskyldunnar	  og	  hvað	  það	  þýði	  fyrir	  þeim	  að	  vera	  ættleiddur.	  Þessi	  sjálfsskoðun	  

ættleiddra	  barna	  sem	  hafa	  önnur	  útlitseinkenni	  en	  kjörfjölskyldan	  getur	  leitt	  m.a.	  til	  lítillar	  
sjálfsvirðingar	  (Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2005).	  	  

Í	  nýlegu	  viðtali	  Friðriku	  Benónýsdóttur	  (2016)	  fyrir	  Fréttatímann	  við	  þrjú	  ættleidd	  

ungmenni	  á	  Íslandi	  kemur	  í	  ljós	  að	  það	  er	  mismunandi	  hvort	  ættleiddir	  einstaklingar	  telja	  
vitneskjuna	  um	  upprunan	  vega	  sess	  í	  byggingu	  sjálfsmyndarinnar.	  En	  vegna	  aukinna	  

fordóma	  á	  Íslandi	  í	  kjölfar	  flóttamannaumræðunnar	  í	  landinu	  segjast	  þau	  finna	  fyrir	  
auknum	  fordómum	  vegna	  þess	  að	  þau	  beri	  önnur	  útlitseinkenni	  en	  meginþorri	  

þjóðarinnar.	  Tveir	  af	  viðmælendum	  Friðriku	  finna	  enga	  löngun	  til	  þess	  að	  grafast	  frekar	  

fyrir	  um	  uppruna	  sinn	  eða	  líffræðilega	  foreldra.	  Einn	  viðmælandi	  hennar	  þykir	  það	  þó	  
nauðsynlegt	  til	  þess	  að	  finna	  bitann	  sem	  fullkomnar	  púsluspilið	  um	  það	  hver	  hún	  sé.	  Öll	  

eru	  þau	  þó	  þakklát	  fyrir	  það	  að	  hafa	  lent	  á	  Íslandi	  og	  fengið	  að	  alast	  upp	  hér	  á	  landi	  og	  líta	  

á	  sig	  sem	  Íslendinga	  (Friðrika	  Benónýsdóttir,	  2016).	  	  
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8 Lokaorð	  

Ættleiðing	  er	  talin	  besta	  leið	  til	  að	  stuðla	  að	  þroska	  barns	  sem	  verður	  viðskila	  við	  
líffræðilega	  foreldra	  sína	  eftir	  fæðingu	  og	  er	  verk	  kjörforeldranna	  að	  myndun	  geðtengsla	  

takist.	  Opin	  samskipti	  sem	  og	  samheldin	  og	  jákvæðni	  er	  mikilvæg	  í	  uppeldi	  á	  barni,	  hvort	  

sem	  það	  er	  á	  barni	  sem	  er	  líffræðilega	  manns	  eigið	  eða	  kjörbarni.	  	  

Hlutfall	  munaðarlausra	  barna	  í	  heiminum	  er	  mun	  hærra	  en	  hlutfall	  þeirra	  barna	  sem	  

ættleidd	  eru.	  Hér	  á	  landi	  hafa	  alþjóðlegar	  ættleiðingar	  verið	  undir	  hundrað	  síðustu	  tíu	  árin	  

og	  koma	  börnin	  frá	  löndum	  sem	  eru	  töluvert	  fátækri	  en	  Ísland.	  	  

Staða	  barnanna	  og	  tengsl	  við	  menningu	  og	  uppruna,	  sem	  og	  fjölskyldutengsl	  og	  
tengslamyndun	  yfir	  höfuð	  eru	  meðal	  spurninga	  sem	  fræðimenn	  hafa	  spurt	  sig	  að.	  Einnig	  

hafa	  fræðimenn	  spurt	  sig	  að	  því	  hvað	  felist	  í	  flutningum	  barns	  og	  áhrifum	  þeirra	  á	  
sjálfsmyndina.	  Börn	  sem	  eru	  alþjóðlega	  ættleidd	  deila	  oft	  ekki	  sömu	  útlitseinkennum	  og	  

kjörfjölskylda	  sín	  og	  er	  litarháttur	  og	  uppruni	  stór	  partur	  af	  barninu	  og	  ógerlegt	  að	  taka	  

það	  sem	  sjálfsögðum	  hlut.	  	  

Ástæða	  þess	  að	  alþjóðlegum	  ættleiðingum	  hefur	  fjölgað	  á	  Íslandi	  í	  samanburði	  við	  

frumættleiðingar	  innanlands	  má	  rekja	  til	  þess	  fleiri	  börn	  eru	  fáanleg	  til	  alþjóðlegrar	  
ættleiðingar	  og	  ganga	  þær	  hraðar	  fyrir	  sig	  en	  frumættleiðingar	  innanlands.	  Einnig	  fylgir	  

alþjóðlegum	  ættleiðingum	  minni	  hætta	  á	  erfiðum	  samskiptum	  við	  líffræðilega	  fjölskyldu	  
barnsins.	  Svo	  má	  tengja	  fjölgun	  alþjóðlegrar	  ættleiðingar	  í	  heiminum	  við	  aukna	  
hnattvæðingu.	  	  

Íslensk	  löggjöf	  um	  ættleiðingar	  ber	  að	  taka	  mið	  af	  hagsmunum	  barnsins	  og	  að	  ýta	  ekki	  
undir	  falskar	  væntingar	  fyrir	  þá	  sem	  sækja	  um	  að	  ættleiða	  barn.	  Með	  fyrstu	  

ættleiðingalögum	  voru	  lagaleg	  tengsl	  við	  líffræðilega	  foreldra	  ekki	  rofin	  og	  hægt	  var	  að	  
fella	  niður	  ættleiðingu.	  Með	  nýjasta	  formi	  ættleiðingalaga	  hér	  á	  landi	  var	  því	  breytt.	  Lögin	  

kveða	  á	  um	  hverjir	  megi	  ættleiða,	  hverjir	  hafa	  leyfi	  til	  þess	  að	  gefa	  leyfi	  til	  ættleiðingar,	  

hvernig	  á	  að	  standa	  að	  ættleiðingaferlinu	  og	  að	  fara	  eigi	  eftir	  Haag-‐samningum	  við	  ferlið.	  	  

Ísland	  er	  aðili	  að	  Barnasáttmála	  Sameinuðu	  þjóðanna	  og	  Haag-‐samningnum.	  

Barnasáttmálinn	  snýr	  að	  því	  að	  viðurkenna	  göfgi	  og	  jöfn	  réttindi	  fyrir	  alla	  sem	  er	  

grundvöllur	  frelsis,	  réttlætis	  og	  friðar	  í	  heiminum.	  Aðildarríkin	  samþykkja	  

mannréttindayfirlýsinguna	  sem	  kveður	  á	  um	  vernd	  og	  aðstoð	  barna.	  Haag-‐samningurinn	  

er	  samningur	  um	  vernd	  barna	  og	  ættleiðingar	  á	  milli	  landa.	  Þar	  segir	  til	  um	  að	  aðildarríkin	  
eigi	  að	  taka	  mið	  af	  hagsmunum	  barnsins	  og	  grundvallarmannréttindi	  barnsins	  séu	  virt.	  	  
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Ættleiðingaferlið	  er	  strangt	  og	  langt	  og	  sér	  ættleiðingarfélagið	  Íslensk	  ættleiðing	  um	  

umsóknir,	  samskipti	  við	  upprunaríki	  barnsins	  og	  samskipti	  við	  íslensk	  stjórvöld.	  Einnig	  

þurfa	  verðandi	  kjörforeldrar	  að	  uppfylla	  viss	  skilyrði	  til	  þess	  að	  geta	  fengið	  að	  ættleiða	  og	  
tryggja	  þarf	  að	  ættleiðingin	  sé	  barninu	  fyrir	  bestu,	  sem	  og	  að	  sækja	  námskeið	  á	  vegum	  

Íslenskrar	  ættleiðingar.	  	  

Tengsl	  við	  móður	  er	  grunnurinn	  að	  öllum	  samböndum	  á	  lífsleiðinni	  samkvæmt	  

fræðimanninum	  Freud	  og	  fræðimaðurinn	  John	  Bowlby	  taldi	  manneskjuna	  hafa	  sömu	  
eiginleika	  og	  önnur	  afkvæmi	  í	  dýraríkinu	  um	  að	  hafa	  innbyggða	  þörf	  fyrir	  foreldrum	  sínum	  

sem	  og	  vernd	  frá	  þeim.	  Einnig	  taldi	  hann	  að	  vandamál	  andlegrar	  heilsu	  væri	  að	  rekja	  til	  

bernskunnar.	  Mary	  Ainsworth	  kannaði	  einnig	  tengsl	  ungra	  barna	  og	  þá	  aðallega	  við	  móður	  
og	  stuðlaði	  að	  því	  að	  tengslmyndun	  væri	  sem	  örugg	  stöð	  fyrir	  barn	  sem	  kannar	  heiminn.	  	  

Sjálfsmynd	  er	  mikilvægur	  hluti	  af	  því	  að	  vita	  hver	  maður	  er.	  Hafi	  maður	  ekki	  fundið	  sig	  

í	  lífinu	  kallar	  það	  á	  neikvæða	  sjálfsmynd	  og	  veldur	  misræmi	  og	  neikvæðum	  tilfinningum	  
sem	  hvetur	  einstaklinginn	  til	  að	  haga	  sér	  öðruvísi	  til	  að	  skapa	  þá	  útkomu	  sem	  samsvarar	  
best	  þeirra	  staðli	  og	  sjálfsmynd.	  Ættleidd	  börn	  glíma	  oft	  við	  vandamál	  tengd	  sjálfsmynd	  í	  

uppvextinum	  þegar	  þau	  leita	  til	  þess	  hver	  þau	  eru	  í	  raun	  og	  veru	  og	  hvaðan	  þau	  koma.	  

George	  H.	  Mead	  taldi	  samfélagið	  móta	  sjálfið	  sem	  mótar	  félagslega	  hegðun.	  Til	  þess	  

að	  mynda	  sjálfið	  verðum	  við	  að	  taka	  inn	  hugmyndir	  og	  viðhorf	  annarra	  svo	  við	  virkum	  í	  

samfélaginu	  og	  samskiptum	  við	  þá	  sem	  í	  kringum	  okkur	  eru.	  	  

Erik	  Erikson	  þróaði	  þrepaskipta	  þroskakenningu	  sem	  felur	  í	  sér	  að	  á	  unglingsárunum	  

er	  þrep	  sjálfsmyndar	  og	  sjálfsmyndarruglings	  þar	  sem	  barn	  leitar	  eiginleika	  sinna	  og	  

myndar	  sjálfsmynd	  út	  frá	  niðurstöðum	  leitarinnar.	  Mistakist	  leitin	  leiðir	  það	  til	  
sjálfsmyndarruglings	  og	  einstaklingurinn	  veit	  ekki	  hvert	  hlutverk	  hans	  er.	  Ættleidd	  börn	  

eru	  í	  hættu	  á	  því	  að	  lenda	  í	  flokki	  sjálfsmyndarruglings	  ef	  ekki	  er	  allt	  upp	  á	  borðum.	  	  

Rannsóknir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  á	  alþjóðlegum	  ættleiðingum	  á	  Íslandi	  sýna	  að	  

börnin	  hafa	  flest	  hver	  mikinn	  áhuga	  á	  að	  þekkja	  uppruna	  sinn	  sem	  getur	  haft	  áhrif	  á	  

sjálfsmynd	  og	  fjölskyldutengsl	  þeirra.	  Í	  nýjum	  rannsóknum	  á	  alþjóðlega	  ættleiddum	  
börnum	  kemur	  fram	  að	  alþjóðlegar	  ættleiðingar	  geta	  stuðlað	  að	  góðum	  þroska	  hjá	  

kjörforeldrum.	  Langtímarannsókn	  Hönnu	  Ragnarsdóttur	  og	  Elsu	  Sigríðar	  Jónsdóttur	  sem	  

hófst	  árið	  2005	  sýndi	  að	  sum	  börnin	  sem	  tóku	  þátt	  höfðu	  áhyggjur	  af	  litarhætti	  sínum.	  
Alþjóðlega	  ættleidd	  börn	  á	  Íslandi	  aðlagast	  vel	  inn	  í	  kjörfjölskyldur	  sínar	  og	  standa	  þau	  

jafnfætis	  öðrum	  börnum.	  Þau	  hafa	  vitneskju	  um	  það	  að	  þau	  séu	  ættleidd	  og	  vita	  að	  

einhverju	  leiti	  eitthvað	  um	  uppruna	  sinn.	  Mismikil	  löngun	  er	  hjá	  þátttekendum	  að	  hitta	  
líffræðilega	  foreldra	  sína	  og	  flest	  börnin	  höfðu	  sterka	  og	  mótaða	  sjálfsmynd.	  	  
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Rannsókn	  sem	  Jórunn	  Elídóttir	  framkvæmdi	  árið	  2009	  sýndi	  að	  foreldrar	  eru	  sammála	  

um	  mikilvægi	  þess	  að	  ræða	  um	  ættleiðinguna	  og	  upprunan	  við	  börnin.	  Börnin	  höfðu	  

einnig	  áhuga	  á	  því	  að	  vita	  eitthvað	  um	  uppruna	  sinn	  og	  má	  tengja	  það	  við	  það	  að	  
kjörforeldrarnir	  eru	  meðvitaðir	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  miðla	  þeim	  upplýsingum	  með	  þeim.	  	  

Ættleidd	  börn	  glíma	  einnig	  við	  þá	  vitneskju	  að	  þau	  eiga	  líklegast	  fjölskyldu	  

einhversstaðar	  annarsstaðar	  í	  heiminum	  sem	  þau	  munu	  líklegast	  aldrei	  fá	  að	  kynnast.	  

Missir	  og	  áföll	  sem	  barn	  hefur	  orðið	  fyrir	  í	  upprunalandinu	  getur	  sett	  mark	  sitt	  á	  þroska	  
barnanna,	  samskiptahæfni	  og	  tengslamyndun.	  Hér	  á	  landi	  þekkja	  börn	  sem	  eru	  ættleidd	  

vanalega	  einhvern	  sem	  einnig	  er	  ættleiddur	  frá	  sama	  landi	  og	  þau.	  Upprunatengslin	  

byggjast	  oft	  einnig	  á	  því	  að	  skoða	  muni	  frá	  upprunalandinu,	  lesa	  um	  landið	  og	  menningu	  
þess.	  Til	  þess	  að	  skapa	  raunsannar	  tengingar	  við	  upprunan	  verður	  að	  tryggja	  að	  börnin	  

kynnist	  mörgum	  hliðum	  upprunalandsins,	  bæði	  góðum	  og	  slæmum.	  Almennt	  hafa	  börnin	  

sterkari	  tengsl	  við	  upprunalandið	  en	  kjörforeldrarnir	  gera	  sér	  grein	  fyrir.	  	  

Ættleidd	  börn	  geta	  glímt	  við	  vandamál	  með	  sjálfsmynd	  sína	  þegar	  þau	  leita	  eftir	  því	  

hver	  þau	  í	  rauninni	  eru	  og	  hvers	  vegna	  þau	  hafa	  verið	  gefin	  til	  ættleiðingar.	  Hvers	  vegna	  

líffræðilegu	  foreldrar	  þeirra	  hafi	  ekki	  viljað	  þau.	  Þau	  upplifa	  jafnvel	  sorg.	  Barnið	  þarf	  að	  fá	  
að	  ræða	  um	  þá	  upplifun	  sína	  að	  vera	  ekki	  útlitslega	  eins	  og	  aðrir	  í	  kringum	  þau	  sem	  hefur	  
áhrif	  á	  sjálfsmynd	  þess.	  Tengsl	  við	  annað	  fólk	  sem	  er	  frá	  sama	  upprunalandi	  eru	  einnig	  

mikilvæg	  þegar	  horft	  er	  sjálfsmyndar,	  þá	  geta	  þau	  samsamað	  sig	  þeim	  í	  útliti	  og	  deilt	  
reynslunni.	  Þjóðernisvitund	  er	  einnig	  mikilvægur	  hlutur	  af	  sjálfsmyndinni.	  Til	  þess	  að	  
styrkja	  sjálfsmynd	  ættleiddra	  barna	  hefur	  verið	  bent	  á	  að	  gott	  sé	  að	  tala	  opinskátt	  um	  

upprunan	  og	  ættleiðinguna.	  Almennt	  hafa	  ættleidd	  börn	  áhuga	  á	  uppruna	  sínum	  og	  
ættleiðingu	  sinni.	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  stúlkur	  séu	  áhugasamari	  um	  uppruna	  sinn	  en	  

drengir.	  	  

Rannsóknir	  á	  alþjóðlega	  ættleiddum	  börnum	  hér	  á	  landi	  einskorðast	  oftast	  við	  ung	  

börn	  sem	  eru	  á	  neðri	  stigum	  grunnskóla	  og	  jafnvel	  enn	  í	  leikskóla.	  Það	  mætti	  gera	  nýjar	  

rannsóknir	  á	  málefninu	  og	  taka	  mið	  af	  þeim	  börnum	  sem	  eru	  orðin	  eldri	  og	  jafnvel	  farin	  að	  
mynda	  sínar	  eigin	  fjölskyldur.	  

Hvaða	  tengsl	  hafa	  alþjóðlega	  ættleidd	  börn	  við	  uppruna	  sinn	  og	  hver	  eru	  áhrifin	  á	  

sjálfsmynd	  þeirra	  að	  vera	  ættleidd	  erlendis	  frá	  er	  spurningin	  sem	  við	  lögðum	  upp	  með.	  

Ekki	  er	  hægt	  að	  alhæfa	  yfir	  á	  öll	  alþjóðlega	  ættleidd	  börn	  en	  rannsóknir	  á	  Íslandi	  hafa	  sýnt	  

að	  alþjóðlega	  ættleidd	  börn	  hér	  á	  landi	  eru	  almennt	  séð	  meðvituð	  um	  uppruna	  sinn	  og	  

aðlagast	  vel	  samfélaginu.	  Flest	  hafa	  íslensk	  alþjóðlega	  ættleidd	  börn	  sterka	  sjálfsmynd	  þó	  

sum	  þeirra	  glími	  jafnvel	  við	  einhvern	  sjálfsmyndarrugling	  á	  unglingsárunum	  þegar	  þau	  eru	  
að	  reyna	  að	  finna	  hver	  þau	  í	  raun	  og	  veru	  eru.	  	  
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