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Útdráttur 

Heimildaritgerð þessi er lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Helstu 

viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða hvernig ofbeldi gegn börnum hefur þróast í 

gegnum aldirnar og ef það hafa orðið breytingar, hvað gerði það að verkum að hlutirnir 

breyttust, var það tíðarandinn? Urðu samfélagsbreytingar? Breyttust viðhorf?  

Rannsóknarspurningin sem höfundur leggur upp með er: Hvernig hefur réttur barna til 

verndar gegn ofbeldi þróast? 

Viðfangsefnið var skoðað út frá mörgum ólíkum sjónarhornum með skoðun á ólíkum 

heimildum um málefnið. Við þá skoðun kom höfundi mest á óvart hversu mikil og almenn 

mannréttindaþróun hefur orðið í heiminum, sérstaklega þar sem gætt hefur verið að 

réttindum og velferð barna.  

Helstu niðurstöður eru þær að klárlega hefur umgjörð um velferð barna tekið 

framförum bæði hér á landi sem og í löndum í kringum okkur. Velferðarkerfið sér nú til 

þess að réttindi barna eru tryggð, samanborið við fyrr á öldum voru það prestar 

sýslumenn sem áttu að sjá til þess að börn voru alin upp í guðsótta. Stofnanir á vegum 

ríkisins og sveitarfélögin sjá til þess að börn fá viðunandi uppeldi og þjónustu, séu ekki 

vanrækt og lifi við eins mikið öryggi og hægt er að veita þeim. Það hefur verið tilhneiging 

hjá löggjafarvaldinu að skilgreina réttindi barna enn ítarlegra eftir því sem tíminn líður 

með það að augum að auka velferð þeirra enn frekar innan samfélagsins 

 

  

Lykilorð: Réttindi barna, ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, heimilisofbeldi, Barnasáttmáli, 

lögregla, félagsráðgjafi 

 

 

 



4 

Formáli 

 
Þessi heimildaritgerð var skrifuð á vor- og sumarönn 2016 og er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni 

til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Anni G. Haugen og ég vil 

þakka henni kærlega fyrir góða og uppbyggilega leiðsögn og einstaka hvatningu og aðstoð við 

vinnslu þessara heimildaritgerðar. Einnig vil ég þakka frænku minni Kristínu Rós Björnsdóttur 

og Kristian Guttesen fyrir yfirlestur á ritgerðinni og svo fær fjölskyldan mín; Baldvin maðurinn 

minn og synir mínir fá mitt innilegasta þakklæti því án ykkar og þolinmæð hefði þessi ritgerð 

og nám mitt ekki getað orðið að veruleika.  

Ásta, Súsanna, Helena og Jackie, ég þakka ykkur líka fyrir ómetanlega aðstoð og hvatningu 

þegar ég þurfti á henni að halda.   



5 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .......................................................................................................................... 3 

Formáli ............................................................................................................................. 4 

Efnisyfirlit ......................................................................................................................... 5 

1 Inngangur ................................................................................................................... 7 

2 Meðhöndlun barna á 17. – 20. öld ............................................................................... 8 

2.1 Dulsmál .......................................................................................................................... 8 

2.2 Húsaginn og Landsyfirréttur ............................................................................................ 9 

2.3 Agi, refsingar, ofbeldi og viðhorf .................................................................................... 10 

3 Skilgreiningar á ofbeldi gegn börnum ........................................................................ 13 

3.1 Heimilisofbeldi .............................................................................................................. 13 

3.2 Líkamlegt ofbeldi .......................................................................................................... 14 

3.3 Kynferðislegt ofbeldi ..................................................................................................... 14 

4 Kenningar ................................................................................................................. 16 

4.1 Vistfræðilíkan Belsky´s .................................................................................................. 16 

4.2 Félagslegar námskenningar ........................................................................................... 17 

5 Barnasáttmálinn og aðrir samningar og tilmæli ......................................................... 18 

5.1 Barnasáttmálinn og Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins ..................... 18 

6 Lanzarote samningurinn ............................................................................................ 20 

6.1 Barnvænlegt réttarkerfi ................................................................................................. 21 

7 Að tryggja börnum vernd og öryggi gegn ofbeldi ....................................................... 22 

7.1 Tilkynningaskylda stofnana og almennings .................................................................... 22 

7.2 Hvað hafa rannsóknir og skýrslur sýnt? .......................................................................... 22 

7.3 Forvarnir ....................................................................................................................... 23 

7.4 Hlutverk lögreglu .......................................................................................................... 24 

7.5 Þjónusta og úrræði ........................................................................................................ 25 

8 Staða þekkingar á ofbeldisþáttum ............................................................................. 28 

9 Aðkoma félagsráðgjafa og fagaðila í málefnum barna sem verða fyrir ofbeldi ............ 29 

10 Umræður ................................................................................................................ 31 



6 

11 Lokaorð .................................................................................................................. 36 

Heimildaskrá .................................................................................................................. 38 

 

  



7 

1 Inngangur 

Markmið þessarar heimildarritgerðar er að varpa ljósi á hvernig réttindum barna í gegnum 

tíðina gagnvart ofbeldi sem og hvernig kynferðisofbeldi hefur þróast allt frá 16. öld til 

nútímans. Samkvæmt alþjóðlegum sáttmálum þróuðust réttindi barna í kjölfar 

lýðræðisvitundar í samfélaginu. Einnig þróuðust réttindi barna með vaxandi skilningi á því að 

auka þurfti mannréttindi fólks og barna í kjölfar þeirra þjáninga og hörmunga sem urðu af 

völdum heimsstyrjalda á 20. öldinni. Upp úr þessum jarðvegi spratt meðal annars 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (Guðrún Jónsdóttir, 2011).  

Kveikjan að efni þessarar heimildaritgerðar er amma mín í föðurætt, Jónína Kristín 

Alexandersdóttir. Ég dáðist að henni þegar ég var barn fyrir að geta skrifað jafnhendis, en 

þegar hún sagði mér af hverju hún gat skrifað jafn vel með báðum höndum þá fann ég til með 

henni. Amma mín fæddist árið 1915 og var örvhent eins ég. Þegar hún hóf sína 

barnaskólagöngu vestur í Önundarfirði var slegið á hendurnar á henni með priki þegar hún 

skrifaði með vinstri hendi, svo hún var í raun lamin þangað til hún lærði að skrifa fallega 

tengiskrift með hægri hendi, stundum svo illa að úr henni blæddi.  

Í ritgerðinni verður fjallað um hvernig réttur barna til að fá vernd frá ofbeldi í ólíkum 

birtingamyndum hefur þróast á undanförnum áratugum. Rannsóknarspurning þessarar 

ritgerðar er: Hvernig hefur réttur barna til verndar gegn ofbeldi þróast?  

Lagt verður áherslu á hvaða þættir það eru sem komið hafa við sögu og varpað meira ljósi 

á það ofbeldi sem á sér stað gagnvart börnum og hvað hægt sé að gera til að koma í veg fyrir 

það.  

Ritgerðin skiptist í átta kafla ásamt nokkrum undirköflum. Í fyrsta kafla er farið yfir hvernig 

meðhöndlun barna var hér á landi fyrir tuttugustu öld. Í öðrum kafla er fjallað um skilgreiningar 

á ofbeldisþáttum. Í þriðja kafla er fjallað um kenningar, Vistfræðilíkan Belsky´s og félagslegar 

námskenningar. Fjórði kafli fjallar um Barnasáttmálann og aðra samninga. Í fimmta kafla er 

fjallað um Lanzarote samninginn og Barnvænlegt réttarkerfi. Í sjötta kafla er fjallað um hvernig 

tryggja skuli börnum vernd og öryggi gegn ofbeldi. Í sjöunda kafla er fjallað um stöðu þekkingar 

á ofbeldisþáttum og áttundi kafli fjallar um aðkomu félagsráðgjafa í málefnum barna sem 

verða fyrir ofbeldi. Að lokum eru umræðukaflar og lokaorð 
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2  Meðhöndlun barna á 17. – 20. öld 

Ekki eru til margar heimildir um illa meðferð á börnum frá tímanilinu 17-20 öld, en þó er 

áhugavert að skoða það sem til er og hvernig þróunin hefur orðið og þá sérstaklega hvort 

viðhorf til barna hafi breyst. Í þessum kafla er fjallað um hvað börn fyrr á öldum máttu þola 

þegar kemur að illri meðferð og ofbeldi, bæði sem ungabörn og í uppvexti. Að lokum verður 

sérstaklega fjallað um svokalluð dulsmál. Í þeim er sérstaklega áthyglisvert að skoða bæði 

viðhorf til þessa barna, af hverju þau voru borin út og svo löggjafann sem bar að vernda börnin. 

Einnig verður fjallað um Húsagann, en hann fól í raun í sér afdráttarlausa skipun um að 

beita börn andlegu og líkamlegu ofbeldi í formi refsinga af hálfu foreldra og annarra 

umsjónaraðila (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2010). Landsyfirréttur var hér 

starfandi frá byrjun 19. aldar í 117 ár og tók á málum þar sem brotið hafði verið á börnum 

(Guðfinna M. Hreiðarsdóttir, 1990). 

2.1 Dulsmál 

Það var kallað dulsmál þegar fólk var tilbúið til að grípa til þessa neyðarúrræðis, sem útburður 

barna er og leyna fæðingu barna sinna eða jafnvel deyða þau. En dulsmál skapast af þeirri 

löggjöf sem ríkti á 16. – 19. öld um að börn skyldu ekki fæðast utan hjónabands, en það taldist 

ekki ákjósanlegt sökum siðferðislegra, félagslegra eða fjárhagslegra þátta (Már Jónsson, 2000). 

Dulsmál snerti í raun hvaða þjóðfélagshóp sem var á þessum tíma því oftar en ekki voru dæmi 

um að vel stæðir giftir menn börnuðu vinnukonur sínar, konum var nauðgað og svo framvegis. 

Má segja að dulsmál komu upp vegna þess að fólk gat sökum einhverra aðstæðna ekki alið 

börn sín, hvort sem það var vegna fátæktar og oftar en ekki blóðskammar (Már Jónsson, 2000). 

Þess má geta að þann 29. nóvember árið 2012 féll tveggja ára dómur í Hæstarétti yfir konu 

sem hafði kyrkt sveinbarn sitt og skilið það eftir í sorpgámi við hótel í Reykjavík sem hún 

starfaði á, svo enn tíðkast að mæður deyði börn sín og beri þau út hér á landi (Ákæruvaldið 

gegn X, 2012).  

Í Jónsbók frá árinu 1281 eru dulsmál ekki nefnd og þau eru heldur ekki nefnd í skjölum frá 

miðöldum. En þótt svo hafi ekki verið, hafa dulsmál verið dæmd sem morð og níðsverk eftir 

mannhelgibálki Jónsbókar. Snemma á 16. öld var farið að huga betur að dulsmálum en áður 

hafði verið gert í Vestur Evrópu, en það gerði það að verkum að ákvæði innan laganna urðu 

grimmdarleg. Hér á landi voru dulsmál dæmd samkvæmt dönskum lögum alveg fram yfir 

aldamótin 1700, þó með þeirri undantekningu að hér á landi var konum drekkt, en ekki 



9 

hálshöggnar eins og tíðkaðist í Danmörku (Már Jónsson, 2000). Hér á landi hafa fræðimenn 

talið að þau börn, sem borin höfðu verið út, hafi verið afkvæmi fátæklinga, þræla og verið 

stúlkubörn, en foreldrar vildu frekar eignast drengi en stúlkur (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. 

Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004).  

Foreldrar sem höfðu verið fundin sek um að hafa drepið nýfædd börn sín áttu það til að 

reyna að segja ekki allan sannleikann um andlát barnsins í þeirri von að dómurinn yrði 

mildaður. Þó að móðir barnsins var iðulega sú sem tekin var af lífi voru líka dæmi þess að feður 

barnanna voru teknir af lífi fyrir ítrekuð skírlífsbrot (Loftur Guttormsson, 1983). Már Jónsson 

(2000) lítur sem svo á að börn, sem borin voru út, hafi í raun verið fórnarlömb ósanngjarna 

lagaákvæða í stað vondra foreldra sem vildu ekkert með börn sín hafa. Lagaákvæði þessa tíma 

hafa í raun þvingað foreldra þessa barna til að beita til dæmis ókvæntu fólki til að fremja slík 

óviljaverk sem dulsmál í raun voru (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir 

Gunnlaugsson, 2004). 

  

2.2 Húsaginn og Landsyfirréttur  

Þann 3. júní 1746 var tilskipun um Húsagann gefin út í Hørsholm í Danmörku og samþykktur á 

Alþingi Íslendinga árið 1747 (Oddgeir Stephensen og Jón Sigurðsson, 1853). Tilkoma Húsagans 

má rekja til þess að þegar líða tók á miðja 18. öld, þóttu yfirvöldum landsins uppeldi íslenskra 

barna heldur takmarkað þótt það mætti ekki beint rekja það til verri siðgæðismats foreldra. 

Frekar mátti rekja það til meiri kröfur heittrúarstefnunnar að foreldrar ólu börn sín upp í 

guðsótta sem Kristján sjötti aðhylltist, en guðsóttinn var hluti af heittrúarstefnunni og 

Húsagatilskipunin er í flestum tilvikum rakin til hans. Árið 1741 var danskur prestur að nafni 

Ludvig Harboe sendur til Íslands og hann dvaldi hér á árunum 1741–1745 til að afla sér 

vitneskju um störf íslenskra presta og trúariðkun Íslendinga. Harboe taldi íslenskan Húsaga 

bágborinn og mikinn skort á fræðslu til barna. Einnig má geta þess að Húsaginn gilti einnig um 

vinnuhjú (Hildur Biering, 2006; Loftur Guttormsson, 1983).  

Tilskipunin er sú lagasetning sem náði til allra óháð því hver afkoma þeirra var eða staða 

þeirra í samfélaginu. Hinu opinbera bar einnig skylda til að hafa auga með öllum börnum og 

sjá til þess að þau hlytu uppeldi sem samræmdist Húsaganum. Eins var foreldrum gert skylt að 

hegna börnum sínum. Húsaginn náði yfir bæði börn, eiginkonur og vinnuhjú og gerði húsbónda 

að einskonar einráði yfir þeim en þó með eftirliti hreppstjóra og sóknarpresta sem tryggja áttu 
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sanngirni og að heimili væru vel rekin (Hildur Biering, 2006; Geir Gunnlaugsson og Jónína 

Einarsdóttir, 2013). Ef foreldar vanræktu börn sín eða brugðust öðrum skyldum sínum 

gagnvart þeim, eins og að kenna þeim nauðsynleg handtök þegar þau höfðu náð 10–12 ára 

aldri, gátu hreppstjórar komið þeim í vist. Einnig var með húsvitjunartilskipun þar sem prestum 

var gert að vitja heimila, þeim var leyfilegt að fjarlægja börn af heimilum sínum, ef þau töldust 

ekki læs og koma þeim í vist annars staðar þar sem þeim var tryggður slíkur lærdómur (Hildur 

Biering, 2006; Loftur Guttormsson, 1983). Húsaginn snerist að mestu um eins og áður segir, 

að mestu, að foreldrar ólu börn sín upp í guðsótta, erfiði og hlýðni (Hildur Biering, 2006). 

Á árunum 1802–1919 var svokallaður Landsyfirréttur starfandi hér á landi. Landsyfirréttur 

dæmdi meðal annars í þeim málum þar sem brotið hafði verið á börnum. Á þessu tímabili 

rötuðu einungis tvö mál til Landsyfirréttar þar sem börn höfðu verið drepin. Bæði börnin voru 

ungvoðungar og bæði voru þau myrt af feðrum sínum, þótt aðeins náði að sanna ásetning á 

annan föðurinn en gáleysi á hinn. Hvað annað ofbeldi gangnvart börnum varðar þá rötuðu 

einungis 16 mál til Landsyfirréttar á því tímabili sem rétturinn starfaði. Sennilega má rekja það 

til þess að hýðingar voru leyfilegar og erfitt þótti að gera skil á milli hvað var ofbeldi og hvað 

ekki. Einnig má líka gera ráð fyrir að eitthvað af ofbeldismálum gegn börnum hafi verið 

afgreidd hjá Héraðsdómi þótt flest mál hafi mátt sennilega teljast til duldra mála sem aldrei 

hafa ratað til dómstóla, sem tryggt hafa réttindi barna á nokkurn hátt (Guðfinna M. 

Hreiðarsdóttir, 1990). 

Vegna þess hversu algengt líkamlegt ofbeldi var í bændasamfélagi okkar Íslendinga á 

þessum tíma, má ætla að kynferðisbrot gagnvart börnum hafi verið falinn vandi, hafi hann 

verið til staðar. Þó var litið á siðferðisbrot afar alvarlegum augum og reynt var eins og unnt var 

að refsa og sekta brotamenn sem gerðust uppvísir að slíkum brotum. Í þeim kynferðismálum 

sem komu fyrir Landsyfirrétt voru allir gerendur karlmenn og allir þolendur stúlkur (Guðfinna 

M. Hreiðarsdóttir, 1990).  

2.3 Agi, refsingar, ofbeldi og viðhorf 

Til að markmið Húsagans næðust og börn lærðu guðsótta, erfiði og hlýðni bar að beita þau aga 

og refsingum. Þessi aðferð var viðurkennd löngu fyrir tíma heittrúarstefnunnar, en með 

tilkomu Húsagans voru foreldrum settar ákveðnar takmarkanir og reglur um hvernig refsa 

mætti börnum (Hildur Biering, 2006). Þrátt fyrir að Húsaginn hafi sett foreldrum og öðrum 

ákveðnar hömlur þegar kom að refsingum og ögun barna, þá var mikil grimmd látin viðgangast 
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í garð barna sem Íslendingar voru síðan harðlega gagnrýndir fyrir. Aginn sem var beittur hafði 

oft á tíðum þær afleiðingar í för með sér að hann skildi eftir sig blóðnasir. Höfuðhögg og 

hýðingar voru daglegt brauð, eftir hýðingu voru ungmenni neydd til að kyssa vöndinn. Slíkar 

aðfarir gegn börnum og ungmennum höfðu þær afleiðingar að þau urðu undirgefin og 

ósjálfstæð (Hildur Biering, 2006; Loftur Guttormsson, 1983). 

Dæmi eru þess að börnum hafi verið refsað fyrir slæma námsgetu, vegna veikinda, vegna 

skorts á getu eða reynslu þeirra sem hafa verið að kenna börnum bóklegt nám, hvort sem það 

var kristnidómsiðkun eða önnur bókleg fög og að börnum hafi jafnvel verið refsað fyrir slakan 

námsárangur almennt. Má segja að þetta hafi í raun gefið bæði kennurum gilda ástæðu til að 

hýða börn án ástæðu, þetta gerði það að verkum að börn vöndust harðneskjulegri meðferð á 

skólaárum sínum (Loftur Guttormsson, 1983).  

Ekki eru til margar heimildir um algengi kynferðisbrotamála á þessum tímum og velta má 

því upp hvort þrengsli hafi verið ákveðin vörn hvað það varðar, margir bjuggu saman og deildu 

baðstofum og því gafst kannski ekki sama svigrúm til að misnota barn eins og gefst nú til dags. 

Á fyrri hluta 19. aldar varð Guðrún Jónsdóttir, þá átta ára gömul, fyrir því að vera nauðgað. 

Maður sem bjó á heimili hennar og foreldra hennar, beitti hana kynferðislegu ofbeldi. 

Nauðgunin var kærð bæði til hreppstjóra og sýslumanns í byrjun árs 1836 og réttarhöldin 

hófust í lok febrúar sama ár. Nauðgunin átti sér stað 4. október 1835 og við skoðun kom í ljós 

að kynfæri stúlkunnar voru illa farin og talið var að það væri eftir karlmannslim. Samkvæmt 

framburði stúlkunnar hafði maðurinn einnig beitt hana kynferðislegri misbeitingu áður. Farið 

var fram á dauðarefsingu yfir nauðgara stúlkunnar, en dómurinn var mildaður í Hæstarétti í 

„erfiða festingu um sex ár“ (Hildur Biering, 2006).  

Ekki er vitað hversu oft hreppstjórar og prestar, sem þóttu best til fallnir eftirlitsaðilar með 

börnum og hjúum, sinntu ekki störfum sínum sem skyldi, en vitað er að það gerðu þeir ekki í 

máli sjö ára drengs sem lést árið 1811 vegna vanrækslu foreldra og af illri meðferð. Fjölskyldan 

var afar fátæk og bjó við mikinn skort og ljóst þótti að yfirvöld höfðu fulla vitneskju um 

meðferðina á barninu og ástandið á heimilinu, en ekki aðhafst í málinu fyrr en um seinan og 

var hreppstjórinn því gerður ábyrgður fyrir dauða drengsins (Hildur Biering, 2006).  

Á 18. og 19. öld var almennt talið að erfið skilyrði og lífskjör hér á landi hafi það gert börnum 

erfitt uppdráttar, auk fátæktar, farsótta og eldgosa (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 

2010). Einnig hafa erfiðar aðstæður auk tilskipunar um Húsagann átt stóran í þátt í neikvæðum 

viðhorfum til barna á þessum tíma og meðferðar á þeim, sama hvort börn komu úr 
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bændasamfélagi eða ekki. Samt bitnaði ill meðferð án efa töluvert meira á börnum í 

bændasamfélaginu þar sem þau þurftu að sinna bústörfum (Geir Gunnlaugsson, 2011).  

Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir (2010) stóðu fyrir eigindlegri rannsókn þar sem 

tekin voru viðtöl við yfir 20 einstaklinga þar sem kynjaskipting var jöfn. Einstaklingarnir 

fæddust á tímabilinu 1920-1985. Þótt þessir einstaklingar séu fæddir aðeins síðar en á því 

tímabili sem um getur í þessum köflum sem hér hefur verið fjallað um, kemur í ljós að viðhorf 

til barna var mjög líkt því sem heimildir segja til um á tímum Húsagans, sér í lagi hjá þeim 

einstaklingum sem fæddir eru fyrir um miðja 20. öldina. Börn upplifðu sig sem „vinnudýr“ á 

heimilum án þess þó að vera beitt ofbeldi. Einn af viðmælendunum rannsóknarinnar þótti sárt 

að hlusta á rifrildi foreldra sinna og upplifði særindi vegna hastarlegra fyrirmæla föður síns. 

Annar talaði um að hafa verið byrjaður að vinna fulla vinnu strax um átta ára aldur og þetta 

þótti eðlilegt á þessum tíma (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2010). Þegar viðhorf 

þessara einstaklinga, sem beitt var refsingum og aga, er skoðað, kemur í ljós að nokkrir þeirra 

töldu sig hafa átt refsingarnar skilið fyrir að hafa verið ódælir krakkar, en refsingarnar fólust 

að mestu í kinnhestum, löðrungum og rassskellingum (Geir Gunnlaugsson og Jónína 

Einarsdóttir, 2010). 

  

.  
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3 Skilgreiningar á ofbeldi gegn börnum  

Ofbeldi af ýmsum gerðum hefur fylgt mannkyninu alla tíð. Það ofbeldi sem telst og reynst 

hefur það alvarlegasta er það sem beinst hefur að börnum sem ekki hafa getað borið hönd 

fyrir höfuð sér (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004). Í 

þessum kafla er fjallað um helstu skilgreiningar á því ofbeldi sem börn eru beitt af fullorðnum 

og hvaða tegund ofbeldis algengast er að börn verði fyrir.  

 

3.1 Heimilisofbeldi 

Hér á landi er heimilisofbeldi staðreynd, en hægt er að skilgreina heimilisofbeldi sem hluta af 

vanrækslu og ofbeldi gegn börnum sem oftar en ekki er útskýrt sem slæm og vond 

meðhöndlun á börnum (Velferðarráðuneytið, e.d.a; Guðrún Kristinsóttir, 2014). Þegar horft er 

til algengni heimilisofbeldis hér á landi getur verið varhugavert að horfa á einhverjar fastar 

tölur, því aðferðarfræði í rannsóknum á heimilisofbeldi geta verið mismunandi. Eins hefur 

verið talið að skráning á heimilisofbeldi sé ekki nægjanleg þar sem þátttakendur í rannsóknum 

eiga erfitt með að segja eins frá reynslu sinni af heimilisofbeldi (Guðrún Kristinsdóttir, 2014).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að oftast eru það konur og börn sem eru þolendur slíks 

ofbeldis. Aðalatriðið er að þau börn sem búa þar sem ofbeldið fer fram, verða með beinum 

eða óbeinum hætti fórnarlömb heimilisofbeldis (Guðrún Kristinsdóttir, 2014; Geir 

Gunnlaugsson, 2011).  

Erfitt getur verið að leysa úr þeim vanda sem fylgir heimilisofbeldi, sökum þess að það 

tengist inn í einkalíf fólks og er því oftar en ekki mjög falið. Fyrrgreind tegund ofbeldis er 

alvarleg, sem og afleiðingar hennar, bæði þegar litið er til þátta eins og almennrar vanlíðunar. 

Nokkur tiltekin dæmi geta verið þunglyndi, kvíði, reiði og öryggisleysi. Sökum þess hversu erfið 

þessi mál eru, má gera ráð fyrir að eingöngu lítill hluti brotanna sé kærður til lögreglu og að 

hann endi frekar inn á borði hjá lögreglu, séu áverkar til staðar. Á síðustu áratugum hefur þetta 

verið að breytast, þar sem börn eru yfirheyrð af sérfræðingum. Yfirheyrslur geta farið fram 

bæði í Barnahúsi, á heimili barnsins eða í húsakynnum lögreglunnar. Mikilvægt er að þeir sem 

verða fyrir slíkt ofbeldi fái viðeigandi aðstoð og að barnaverndaryfirvöld séu kölluð til þegar 

börnum stafar hætta af aðstæðum sem þau búa við (Guðrún Kristinsdóttir, 2014; Stefán 

Eiríksson, 2011). Birtingarmynd heimilisofbeldis gagnvart börnum getur verið vanræksla, 
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líkamlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi og andlegt ofbeldi (Guðrún Kristinsdóttir, 2014; Walby 

og Allen, 2004).  

 

3.2 Líkamlegt ofbeldi  

Samkvæmt hegningarlögum nr. 19/1940, flokkast líkamlegt ofbeldi sem afbrot sem varðar við 

lög. Skilgreining á líkamlegu ofbeldi er sú að þegar einhver beitir aðra slíku ofbeldi og það leiðir 

af sér líkamlegan eða andlegan skaða, þá telst það vera ofbeldi (Ólöf Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006; Steinunn Bergmann, 2010). Líkamlegu ofbeldi hefur verið skipt niður í fjóra 

flokka, en þeir eru líkamlegt, andlegt, kynferðislegt ofbeldi og vanhirðing barna sem verður 

ekki fjallað frekar um. Nú hefur fimmta flokknum verið bætt við, en hann er þegar börn verða 

vitni af ofbeldi á milli foreldra sinna (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2010).  

Líkamlegt ofbeldi flokkast undir það ef barni er misþyrmt vísvitandi. Líkamlegt ofbeldi 

getur verið að: sparka í barn, binda barn niður svo það getur ekki losað sig, hrista barn eða slá 

barninu utan í harðan flöt, brenna barn með sjóðandi vatni eða til dæmis logandi sígarettu, 

kýla barn eða slá það með flötum lófa eða henda í það einhverjum hlut sem getur valdið því 

áverka (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

Líkamlegt- og andlegt ofbeldi var bannað hér á landi samkvæmt lögum árið 2003, sem 

dugði þó ekki til þegar á reyndi. En með tilkomu breytingaákvæða innan barnaverndarlaga, 

sem samþykkt voru á Alþingi í apríl árið 2009, mátti fyrst sjá einhverjar breytingar sökum þess 

að lagaákvæðin innihéldu fangelsisrefsingu og fjársektir (Geir Gunnlaugsson og Jónína 

Einardóttir, 2010).  

 

3.3 Kynferðislegt ofbeldi  

Seint á 20. öldinni var farið að viðurkenna kynferðislegt ofbeldi sem vandamál, en lengi vel var 

litið á slíkt ofbeldi sem einhvers konar leynilegt athæfi sem ekki þótti við hæfi að ræða 

opinberlega. Þegar umræða um kynferðslegt ofbeldi fór að verða opnari og vandinn sem fylgdi 

kynferðislegu ofbeldi var viðurkenndur í félagslegu samhengi, var ekki hjá því komist að sjá 

hversu miklar afleiðingar slíks ofbeldis gætu orðið fyrir þolendann (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 

2011; Hildur Biering, 2006). Upp úr 1980 var farið að skoða betur kynferðisofbeldi innan 

fjölskyldunnar. Femínistar höfðu forystu í þeim efnum og opnuðu í raun augu almennings og 
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fræðimanna fyrir þeirri staðreynd að í kynferðisofbeldismálum var algengt að börn þekktu í 

flestum tilfellum gerandann (Angelides, 2004).  

Þegar kannaður hefur verið aldur þolenda í kynferðisofbeldismálum, við fyrsta brot gegn 

þeim þá er hann sex til þrettán ára. Þessar niðurstöður sjást einnig skýrt, þegar dómar eru 

skoðaðir hérlendis (Ferguson og Mullen, 1999 og Hrefna Ólafsdóttir, 2011).  

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er ef einhver á kynferðisleg mök við barn, snertir það 

á óviðeigandi hátt eða berar sig við það. Hér á landi er hugtakið kynferðislegt ofbeldi notað 

sem samheiti yfir kynferðislegar athafnir af ýmsu toga sem brjóta á börnum kynferðislega. 

Einnig telst það kynferðislegt ofbeldi þegar barn er beitt brögðum með einhvers konar 

tælingum eða einhver bregst trausti þess í þeim tilgangi að misbjóða því kynferðislega. Í 

þessum málum hefur enginn rétt til að beita barn valdi eða notfæra sér aldursmun gegn 

barninu (Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 2014). Kynferðislegt ofbeldi gegn barni er 

nauðgun, kynferðismök án þess að valdi sé beitt, kynferðisleg áreitni, sifjaspell, vændi og 

barnaklám (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011). 

Rannsóknir á kynferðislegu ofbeldi sýna að þau börn sem orðið hafa fyrir slíku ofbeldi eigi 

frekar á hættu að glíma við hegðunarvanda, þjást af áfallastreituröskun, þunglyndi eða öðrum 

tilfinningalegum vanda. Eins eru þessi börn líklegri til að leiðast út í neyslu vímuefna en þau 

sem ekki hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011). 

Áhættuþættirnir virðast vera að börn sem búa á landsbyggðinni eða á eingangraðri svæðum 

flytji oft, en börn sem búa hjá einstæðu foreldri, eiga stjúpforeldri eða eiga foreldra sem eiga 

í erfiðleikum með að sinna grunnþörfum barns sökum neyslu eða annarra veikinda eigi í meiri 

hættu á að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi. Eins telst það áhættuþáttur þegar fjölskylduerjur 

eru miklar og annars konar ofbeldi er beitt (Berliner og Eliot, 2002; Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 

2011).  
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4 Kenningar  

Vistfræðilíkan Belsky´s segir til um hvaða þættir eru verndandi og hverjir eru áhættuþættir 

þegar kemur að ofbeldi. Forvitnilegt er að sjá hvernig félagslegar námskenningar (e. Social 

learning theories) virka með forvörnum þótt höfundur heimildaritgerðarinnar hafi ekki fundið 

margar heimildir um efnið. Kenningin byggir á því að hægt sé að nýta sér félagslegar aðstæður 

sem nám til betri vegar. Hægt er að nýta þessa kenningu fyrir þau börn og ungmenni sem hafa 

orðið fyrir ofbeldi og finna fyrir vanlíðan og villst hafa af leið í hegðun og öðru atferli. 

Hér á eftir verður fjallað um vistfræðilíkan Belsky´s sem útskýrir áhrif og líðan einstaklings 

í umhverfi sínu og hverjir áhættuþættirnir eru í umhverfi hans. Einnig verður fjallað um 

félagslegar námskenningar (e. Social Learning theories) og hvernig þær hafa verið notaðar í 

forvarnarskyni í Bretlandi, með hvaða hætti og árangri.  

4.1 Vistfræðilíkan Belsky´s  

Belsky (1980) kom fram með svokallað vistfræðilíkan, en það sýnir fram á að ef umfang 

áhættuþátta er meira að umfangi en magn verndandi þætta, á ofbeldi sér stað. Þessum 

þáttum er skipt niður í ákveðin meginsvið, en þau eru einstaklings-, fjölskyldu-, félags- og 

menningarþættir sem hafa áhrif á hvort barn verði fyrir ofbeldi eða ekki. Á hverju sviði fyrir sig 

finnast bæði þættir sem draga úr og/eða auka líkurnar á því að barn verði fyrir ofbeldi. Þegar 

verndandi þættir eru skoðaðir hafa rannsóknir sýnt fram á að þeir draga úr líkum þess að barn 

verði fyrir ofbeldi. Þessir þættir geta til dæmis verið tilfinningaþroski barns, félagsleg tengsl, 

tengslamyndun, umönnun og utanaðkomandi stuðningur. Því má segja að verndandi þættir 

séu eins konar andstæða áhættuþátta þegar kemur að ofbeldi (Barnett, Miller-Perrin og 

Perrin, 2011; Belsky,1980).  

Í rannsókninni Endurtekinn misbrest í uppeldi barna: helstu áhættuþættir, sem Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir (2004) framkvæmdi, notaðist hún við vistfræðilíkan Belsky´s sem eins 

konar hugtakaramma við rannsókn sína, með það fyrir augum að vístfræðilíkanið væri 

yfirkenning og aðrar kenningar sem falla undir skilgreiningar flokkast undir hana. Þær eru til 

dæmis samskiptakenningar, einstaklingskenningar og félagslegar kenningar (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2004). Belsky setti líkanið upp með þeim eiginleikum að áhrif áhættu- og 

verndandi þátta gætu flætt á milli í líkaninu og geta þættir eins og menning og aðrar breytingar 

haft áhrif á hvort annað, en samt tekið tillit til að ekki séu sömu uppeldishættir við lýði alls 

staðar. Samkvæmt Vistfræðilíkaninu eru áhættuþættir á ofbeldi gegn börnum eftirtaldir: 
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foreldri hefur sjálft orðið fyrir ofbeldi í æsku, bág efnahagsstaða foreldra, áfengis- og 

vímuefnavandi og geðrænn vandi forelda (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2007). Eins geta 

þættir samkvæmt líkani Belsky´s verið hjónabandserfiðleikar, lítill tími sem varinn er með 

börnum, óreiða í kringum foreldra, fjölskyldugerð og tímaþröng haft áhrif á það hvort ofbeldi 

sé beitt (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

4.2 Félagslegar námskenningar 

Félagslegar námskenningar (e. Social learning theories) hafa verið vinsælar og töluvert mikið 

notaðar í Bretlandi í forvarnarskyni. Félagslegar námskenningar grundvallast á því að hegðun 

sé lærð og launa beri góða framkomu og þannig stuðla að bættri hegðun. Eins hafa 

félagslegslegar námskenningar nýst í fræðslu til barna um ofbeldi, hjálpað þeim að taka 

afstöðu til ofbeldis og gegn því, efla þroska þeirra og styrkja þau til að beita sjálf ekki ofbeldi 

(Guðrún Krististinsdóttir, 2014). Félagslegar námskenningar má rekja til kenninga Alberts 

Bandura (1986) um nám, sem talin er þekktust. Bandura hafði þá trú að fólk lærði hegðun og 

atferði með því að fylgjast með öðrum og því sem það upplifir í gegnum félagslega reynslu 

(Bee og Boyd, 2004; Bandura, 1977).  

Í bók Guðrúnar Kristinsdóttur Ofbeldi á heimili með augum barna (2014) kemur fram að 

Ellis, Stanley og Bell töldu það þó ókost að verkefni sem mótast af þessum kenningum eigi það 

til að snúa oftar en ekki að áhættuhópum vegna sparnaðar sem leiðir til félagslegrar 

stimplunar (Guðrún Kristinsdóttir, 2014). Félagsleg stimplun er þegar aðrir mynda sér skoðanir 

á einstaklingum, til dæmis vegna þjóðfélagsstöðu einstaklinga, en slíkt getur haft neikvæðar 

afleiðingar fyrir þann sem fyrir stimpluninni verður og sjálfsmynd hans (Siegel, 2009). Ellis og 

félagar sáu líka þann ókost hversu vel þessar kenningar eiga við kenningar um „vítahring 

ofbeldis“ sem þó ekki allir eru sammála um, til dæmis að til séu karlmenn sem beiti 

heimilisofbeldi vegna þess að þeir urðu sjálfir fyrir ofbeldi í æsku (Guðrún Kristinsdóttir, 2014). 

Guðrún Kristinsdóttir kemur einnig inn á að Ellis, Stanley og Bell eru ekki sannfærð um að hægt 

sé að ná góðum árangri með aðferðum sem grundvallast á félagslegum námskenningum, því 

þær gefi börnum ekki tækifæri til að hugleiða ofbeldið og mynda sér skoðun á því. Engu að 

síður benda þau á að þessar kenningar búi yfir þeim styrk að auka á hæfni og þekkingu barna 

og efla þau til að vera sátt við aðra og beita ekki ofbeldi (Guðrún Kristinsdóttir, 2014). 
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5 Barnasáttmálinn og aðrir samningar og tilmæli 

Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um Barnasáttmálann, um tilurð hans og framgöngu á 

Ísland sem og innihald hans sem snýr að ofbeldisþáttum gagnvart börnum. Barnasáttmálann 

má rekja til Genfaryfirlýsingarinnar frá árinu 1924 sem er ein þýðingarmesta yfirlýsing allra 

tíma hvað varðar réttindi barna fyrr og síðar.  

5.1 Barnasáttmálinn og Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins  

Tilkoma Barnasáttmálans má rekja til Genfaryfirlýsingarinnar sem fjallað var um hér að ofan. 

Þann 26. janúar 1990 var samningurinn undirritaður hér á landi og þann 28. október 1992 var 

hann svo fullgildur (Davíð Þór Björgvinsson, 1995). Það að samningurinn hafi verið fullgildur 

hér á landi síðan 1992 þýðir það að Ísland er skyldugt til að standa við þau ákvæði sem eru í 

sáttmálanum (Barnasáttmáli, e.d.). Tvær valfrjálsar bókanir tóku gildi hér 25. maí árið 2000, 

þær höfðu í för með sér að Ísland var orðið samningsbundið um að vernda börn gegn 

barnavændi, sölu á börnum, þátttöku þeirra í vopnuðum átökum og barnaklámi (Þórhildur 

Líndal, 2007; Hrefna Friðriksdóttir, 2009). Það var svo 6. mars 2013 sem Barnasáttmálinn var 

lögfestur hér á landi og er því orðinn hluti af Íslenskum lögum (Lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013).  

Á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember árið 1989 var Samningur um réttindi 

barnsins undirritaður. Eins og áður segir má rekja samninginn til Genfaryfirlýsingarinnar frá 

árinu 1924 sem sagði til um þær grundvallarreglur, velferð og vernd barna og ekki síst þeirra 

skyldna sem foreldrar bæru gagnvart börnum sínum. Árið 1959 var svo samþykkt yfirlýsing um 

réttindi barnsins sem innihélt fyrst og fremst nánari útfærslu á Genfaryfirlýsingunni en hvorug 

yfirlýsinganna var skuldbundin þjóðarrétti. Í ljósi þess að þær voru ekki bundnar þjóðarrétti 

voru gerð áform um að færa þær til þjóðarréttarsamninga sem yrðu skuldbindandi fyrir þau 

aðildarríki (Davíð Þór Björgvinsson, 2011). Árið 1979, á ári barnsins, var samþykkt að hefja 

undirbúning að tilteknum samningi um réttindi barnsins. Þessi samningur var svo undirritaður 

hér á Íslandi í janúar 1990, fullgiltur þann 28. október árið 1992 og öðlaðist gildi þann 27. 

nóvember 1992 (Davíð Þór Björgvinsson, 2011).  

Í Skuggaskýrslu sem gerð var af UNICEF á Íslandi, Barnaheillum og Mannréttindaskrifstofu 

Íslands um stöðu barna á Íslandi með hliðsjón af ákvæðum Barnasáttmálans, kemur fram að 

töluverður skortur sé hjá stjórnvöldum á fjölskyldustefnu og stefnu í málefnum hvað varðar 
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börn og velferð þeirra. Í kjölfarið var skýrslan send til nefndar Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins (Unicef, 2015). 

Jafnvel þótt Barnasáttmálinn sé ekki fyrsti alþjóðarsamningurinn, þá er hann óneitanlega 

með þeim mikilvægari af þeirri ástæðu að hann kveður á um að börn eigi án alls vafa að njóta 

alþjóðlegrar viðurkenningar á því að þau búa yfir sjálfstæðum réttindum, hvað sem líður vilja 

foreldra eða annarra forsjáraðila (Davíð Þór Björgvinsson, 1995). Í sáttmálanum er mælt fyrir 

um að það sem er barni fyrir bestu skuli vera í forgangi þegar opinberar stofnanir gera 

ráðstafanir um hagi þeirra. Einnig er kveðið á um að reynt sé að tryggja að barn sé ekki aðskilið 

frá foreldrum sínum nema nauðsyn þyki gegn vilja þess og það sé gert í samræmi við gildandi 

lög og reglur hvað varðar málsmeðferð (Ríkisendurskoðun, 2015).  

Í Barnasáttmálanum eru þónokkur ákvæði sem snúa að rétti barna, en þau ákvæði sem 

snúa að því að séð sé fyrir þeim eru þrenns konar: 

1) Málefni er snúa að velferð barna skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á 

vegum hins opinbera, einkaaðila, dómstólar,stjórnvöld eða löggjafastofnanir gera ráðstafanir 

börnum í hag. 

 

2) Með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra, lögráðamanna eða annarra sem bera 

ábyrgð að lögum á börnum, skuldbinda aðildarríki sig til að tryggja börnum þá vernd og 

ummönnun sem velferð þeirra krefst. Þá skulu þau einnig gera allar nauðsynlegar ráðstafanir 

á sviði löggjafar og stjórnsýslu 

 

3) Aðildarríki skulu sjá til þess að stofnanir sem vinna markvisst að málefnum og velferð 

barna, starfi í samræmi við lög og reglur sem stjórnvöld hafa sett, það á sér í lagi við um 

öryggi, heilsuvernd og fjölda og hæfni starfsmanna, svo og um tilhlýðilega yfirumsjón 

(Guðrún Jónsdóttir og Anni G. Haugen, 2011). 
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6 Lanzarote samningurinn  

Í þessum kafla verður fjallað um Lanzarote samninginn en á löggjafarþingi á árunum 2011 og 

2012 lagði Össur Skarphéðinsson fram þingsályktunartillögu um Fullgildingu 

Evrópuráðssamnings um vernd barna gegn kynferðislegri misbeitingu og kynferðislegri 

misnotkun. Ríkisstjórninni er heimilað af Alþingi að fullgilda fyrir Íslands hönd 

Evrópuráðssamninginn sem gerður var þann 25. október 2007 í spænsku borginni Lanzarote 

(Þingskjal 417, 2011-2012). Einnig verður fjallað um Barnvænlega réttarvörslu en það byggist 

á mikilvægari nálgun og meðhöndlun réttarkerfis á þeim börnum sem hafa orðið fyrir 

kynferðislegri misnotkun (Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 2014).  

Samningurinn var tekinn í gildi hér á landi árið 2012, en hann var ávinningur viðamikillar 

alþjóðlegrar og svæðisbundins samstarfs. Þessi samningur er sennilega sá víðtækasti sem 

gerður hefur verið um þetta málefni, en hann byggist í grundvallaratriðum á fyrirmælum 

samnings Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins frá árinu 1989 og er afar hagsælt dæmi 

um hvernig hægt er að framkvæma skyldur einstakra ríkja á ákveðnum réttarsviðum (Hrefna 

Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 2014). Markmið Lanzarote samningsins má finna í 1. kafla 

samningsins um markmið, meginreglu um bann við mismun og skilgreiningar og má telja upp 

í þremur liðum:  

1. að koma í veg fyrir og berjast gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun 

á börnum, 

2. að vernda réttindi barna sem eru þolendur kynferðislegrar misneytingar og kynferðislegrar 

misnotkunar, 

3. að efla samstarf um baráttuna gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri 

misnotkun á börnum hjá hverri þjóð og á alþjóðavísu (Þingskjal 417, 2011-2012).  

 

Markmið samningsins eru einnig þau að ýta undir forvarnir og hindra kynferðisofbeldi gegn 

börnum. Vernda rétt þeirra barna sem hafa orðið fyrir kynferðsofbeldi, auka og bæta það 

samstarf sem er á milli og innan þeirra ríkja gegn kynferðislegri misbeitingu og ofbeldi gegn 

börnum af hvaða tagi sem er (Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 2014). 

Í 14. gr. samningsins er skýrt kveðið á um að barn, sem beitt hefur verið ofbeldi, eigi rétt 

á aðstoð til að ná fyrri heilsu, hvort sem hún er líkamleg, andleg eða félagsleg. Ávallt skal taka 

tillit til þeirra sjónarmiða, hagsmuna og þeim áhyggjum sem börn hafa með tilliti til þroska 

þeirra og aldur. Í kjölfar kynferðisofbeldis eiga öll viðbrögð að taka mið af þessu markmiði. Í 

þessu samhengi reynir á samhæfð viðbrögð allra þeirra aðila sem starfa í réttarkerfinu. Í 30. 

gr. samningsins er kveðið á um að gæta að hagsmunum barnsins og gæta þess sérstaklega að 
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gefa barninu það svigrúm að geta tjáð sig um ofbeldið fyrir dómstólum. Mikilvægt er að barnið 

hafi tækifæri til að tjá sig með eigin vilja og orðum og án þess að eigi það á hættu að þurfa 

rekast á brotamanninn inn í réttarkerfinu sjálfu (Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 

2014).  

6.1 Barnvænlegt réttarkerfi  

Í nóvember árið 2010 voru á fundi ráðherrafulltrúa Evrópuráðs, samþykktar 

leiðbeiningarreglur ráðherranefndar um barnvænlega réttarvörslu. Markmið þeirra er að auka 

sameiningu aðildarríkja, sérstaklega með því að vinna að samþykkt sameiginlegra fyrirmæla á 

sviði réttar og laga í málum þar sem börn hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi 

(Velferðarráðuneytið, 2010; Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 2014).  

Þegar talað er um barnvænlegt réttarkerfi er í raun verið að tala um börn sem koma inn í 

réttarkerfið af einhverjum ástæðum, aðallega þó af þeim ástæðum að brotið hafi verið á þeim 

með einhvers konar ofbeldi, ekki bara kynferðislegu ofbeldi. Barnvænlegt réttarkerfi kemur 

fram við börn af virðingu, tekur tillit til aldurs þeirra, býður þeim upp á skjóta og örugga 

málsmeðferð og barnvænlegt umhverfi (Council of Europe, 2011; Hrefna Friðriksdóttir og Anni 

G. Haugen, 2014). Þegar kemur að barnvænlegri réttarvörslu og kynferðisbrot gegn börnum 

er grundvallaratriði að tryggja börnum þátttöku í málum sem varða þau, tryggja að heilrænt 

mat á þörfum barns sé í forgangi við allar ákvörðunartökur. Einnig er grundvallaratriði að 

börnum séu sýnd nærgætni, til dæmis í skýrslutökum hjá lögreglu, réttmæti og samskipti sem 

eru laus við alla mismunun. Börn þurfa einnig ráðgjöf og upplýsingar um allar þær stofnanir 

sem snúa að þeim málum sem þau varða, sem og upplýsingar um hver staða málsmeðferðar 

er hverju sinni. Taka verður tillit til aldurs barns og þroska þess, gera ráðstafanir, ef barnið þarf 

til dæmis túlk, hvort sem það sé vegna þess að barnið tali erlent tungumál eða vegna annarra 

ástæðna. Enn og aftur er ítrekað að reynt skuli, eins og frekast er unnt, að halda fjarlægð á 

milli brotaþola, vitna og svo brotamanna (Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 2014). 
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7 Að tryggja börnum vernd og öryggi gegn ofbeldi 

Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um tilkynningaskyldu stofnana og almennings, hvað 

rannsóknir hérlendis hafa að segja um málaflokkinn og þau úrræði sem beitt eru í málum sem 

þessum. Allt frá því ef lögreglan þarf að hafa afskipti af málum og fjarlægja aðila út af heimili, 

hvað stjórnvöld, lögregla, skólar, framhaldskólar og leikskólar geti gert til að koma í veg fyrir 

að börn séu beitt alvarlegu ofbeldi og með hvaða hætti sé hægt að sjá, ef barn er beitt ofbeldi 

og hvernig hægt sé að bregðast við því. Hér verður líka rætt um forvarnir, hlutverk lögreglu og 

svo þjónustu og úrræði. Allir þessir þættir hafa mikilvægu hlutverki að gegna þegar kemur að 

ofbeldistengdum þáttum sem snúa að börnum.  

 

7.1 Tilkynningaskylda stofnana og almennings  

Samstaða ríkir um að tilkynna eigi til barnaverndaryfirvalda allan grun um kynferðisofbeldi 

gagnvart börnum, hvað sem líður hver álitinn sé gerandi og hversu alvarlegt brotið er. Það að 

verða fyrir kynferðislegu ofbeldi er alltaf áfall og nauðsynlegt er fyrir þann sem fyrir því verður 

að vinna úr áfallinu sem því fylgir, bæði fyrir barnið og fjölskyldu þess. Einnig er mikilvægt að 

fyrir þann sem tilkynnir að hann viti af hættu sem er fólgin í tilkynningunni fyrir barnið (Hrefna 

Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 2014).  

Í 16. og 17. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 er kveðið á um tilkynningaskyldu almennings 

og þeirra sem vinna með börnum. Þá eru sérstaklega nefndir leikskólakennarar, skólastjórar, 

dagmæður, leikskólastjórar, kennarar, læknar, hjúkrunarfræðingar, tannlæknar, 

félagsráðgjafar, sálfræðingar, þroskaþjálfarar, náms- og starfsráðgjafar, prestar og aðrir sem 

koma að félagslegri þjónustu og hafa með það að gera að fylgjast með uppeldi, hegðun og 

aðbúnaði barna (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

 

7.2 Hvað hafa rannsóknir og skýrslur sýnt? 

Á árunum 2007-2008 var unnin rannsókn á vegum Barnaverndarstofu á þeim börnum, sem 

höfðu líklega orðið fyrir líkamlegu ofbeldi. Ekki hafði verið gerð hliðstæð rannsókn síðan frá 

árunum 1960-1969, sem gerð var af Barnaverndarnefnd Reykjavíkur. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar var sú að minnihluti þjóðarinnar, eða 93%, viðurkenndu ekki að beita börn 

líkamlegum hegningum og mjög fáir viðurkenndu að beita því sjaldan (Steinunn Bergmann, 
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2010). Ástæða rannsóknarinnar var þríþætt: að skoða umfang og einkenni þess líkamlega 

ofbeldis sem tilkynnt var til barnaverndaryfirvalda hérlendis, að skoða hvernig 

barnaverndaryfirvöld tókust á við slíkt ofbeldi og hvernig yfirvöld gerðu úttekt á þeim 

úrræðum og skorti á úrræðum ætluðum börnum sem verða eða hafa orðið fyrir líkamlegu 

ofbeldi (Steinunn Bergmann, 2010).  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það ofbeldi sem börn verða fyrir af hendi 

umsjónaraðila eða forsjáraðila, sem tilkynnt var árið 2006, má í flestum tilfellum rekja til þess 

að uppalendur misstu tökin á uppeldinu og gripu til ofbeldis, eins og að flengja eða löðrunga 

börnin sín. En samþykkt var með lögum þann 16. apríl árið 2009 að flengingar og allar 

líkamlegar refsingar væru bannaðar lögum samkvæmt. Einnig benda niðurstöður þessarar 

rannsóknar á að þau úrræði sem standa til boða af hálfu barnaverndaryfirvalda séu aðallega í 

formi stuðnings við foreldrana, en ekki við börnin sjálf, í raun sé lítið um sértæk úrræði ætluð 

þeim önnur en þau að hægt er að vista börn utan heimilis. Það kemur í verkahring 

Barnaverndarstofu að annast málefni sem snúa að því að koma börnum fyrir utan heimilis, það 

er í fóstur eða inn á önnur meðferðarheimili (Steinunn Bergmann, 2010; Barnaverndarstofa, 

e.d.a).  

Fram kemur í rannsókn sem unnin var fyrir félags- og tryggingamálaráðuneyti að í 75% 

tilfella búa börn á heimilum þar sem heimilisofbeldi var tilkynnt til lögreglu en í 50% tilfella 

töldu mæður barnanna þau ekki hafa orðið vör við heimilisofbeldið. Í sömu rannsókn kemur 

fram að í 25% tilfella sögðu mæður að börn þeirra hefðu orðið vör við þegar ofbeldið átti sér 

stað. Einnig kom fram að algengt var að þögn ríkti um ofbeldið á milli mæðra og barna. Eins 

kemur fram að ofbeldi sem var beitt á heimili barns virtist alvarlegra þegar þau voru heima við 

en þegar þau voru fjarverandi (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010).  

 

7.3 Forvarnir  

Óhætt er að segja að hér á landi þurfi að efla allt forvarnarstarf til að koma í veg fyrir það 

ofbeldi sem börn verða fyrir hér á landi. Samkvæmt rannsókn Jónínu Einarsdóttur, Sesselju Th. 

Ólafsdóttur og Geirs Gunnlaugssonar (2004) um heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi má 

skipta forvörnum niður í þessi þrjú stig:  

 Fyrsta stigið er að koma í veg fyrir ofbeldið, bæði með fræðslu, aukinni löggjöf og 

fjárhagslegum stuðningi við barnafjölskyldur.  
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 Annars stigs forvörn má beita með því að auka alla þekkingu þess fagfólks sem vinnur 

með barnafjölskyldum og börnum og auka þekkingu fagfólks á að þekkja eðli og 

einkenni ofbeldis gegn börnum og kunna skil á úrvinnslu slíkra mála þegar þau koma 

upp.  

 þriðja stigs forvörn, þar eru lagðar áherslur á meðhöndlun og meðferð þeirra barna og 

fjölskyldur þar sem ofbeldi hefur ríkt. Innan þriðja stigs forvarna liggur einnig ábyrgð 

stjórnvalda og þeirra sem vinna að málefnum fjölskyldna og barna þar sem ofbeldi 

hefur ríkt til að börn, að vinna saman að úrbótum og leiðum sem nýtast sem stuðningur 

til að stöðva það ofbeldi sem á sér stað (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og 

Geir Gunnlaugsson, 2004).  

 

7.4 Hlutverk lögreglu 

Oftar en ekki kemur það í verkahring lögreglu að skakka leikinn þegar um heimilisofbeldi er að 

ræða og lögreglan hefur sett sér ákveðnar verklagsreglur um nálgun slíkra mála þegar börn 

eiga í hlut. Verklagsreglurnar segja til um að kalla skuli á starfmann Barnaverndar, sér í lagi ef 

lögregla telur aðstæður á heimilinu þannig að það sé barninu/börnunum óboðlegar (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2014). Á árunum 2011 til 2013 var tilraunaverkefni sett á laggirnar í samstarfi á 

milli barnaverndarnefnda, lögreglu á höfuðborgarsvæðinu og Barnarverndarstofu með það 

fyrir augum að rannsaka hvort barnvænni nálgun sé beitt í málum þar sem heimilisofbeldi á 

sér stað sé tryggð. Að verkefninu loknu þótti sýnt að samstarf á milli lögreglu, 

Barnaverdarstofu og Barnaverndar hafði þróast og breyst til hins betra. Lögreglan telur fleiri 

fagaðila koma að hverju útkalli þar sem heimilisofbeldi á sér stað þar og barn eða börn koma 

við sögu, eftirfylgni er öflugri og allur stuðningur við þessar fjölskyldur hefur aukist til muna að 

mati lögreglu (Elísabet Karlsdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2015). Þegar kemur að ofbeldi 

gegn barni þá hefur lögreglan ákveðnar heimildir til að grípa til. Um tvenns konar aðgerðir eru 

að ræða. Annarsvegar aðgerðir þar sem lögreglan sjálf tekur ákvörðun um hvaða aðgerðum 

skulu beitt og hins vegar þegar lögreglan þarf að fá úrskurð dómara um aðgerðir. Lögregla 

getur þó handtekið aðila, ef fyrir liggja réttmætar ásakanir og handtaka kemur í veg fyrir 

ítrekuð kynferðsbrot gegn barni. Þó skal meintur brotamaður látinn laus eftir 24 klukkustundir 

nema lögregla óski þess við dómara að halda honum lengur vegna rannsóknarmeðferðar 

(Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 2014).  
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Í könnun þar sem þátttakendur voru í 4. – 6. bekk og einnig í 7. – 10. Bekk. Það var spurt við 

hvern þau myndu helst vilja tala, ef upp kæmi ofbeldi á heimili þeirra, kom í ljós að yngsti 

hópurinn lagði mest traust til lögreglunnar (Guðrún Kristinsdóttir, 2014).  

7.5 Þjónusta og úrræði  

Stjórnvöld hérlendis hafa skuldbundið sig til að vinna í samræmi við þá löggjöf sem er í gildi 

hér á landi, sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og sáttmála Evrópuráðsins sem 

fjallar um varnir gegn kynferðismisnotkun og misneyti gegn börnum. Stjórnvöld hafa einnig þá 

ábyrgð að senda út þá áskorun til þjóðarinnar um að gæta að jafnrétti og virðingu þar sem 

ofbeldi nær ekki að dafna og viðgangast (Velferðarráðuneyti, e.d.a). 

Árið 2006 var aðgerðaráætlun vegna ofbeldis á heimilum og kynferðislegs ofbeldis 

samþykkt af ríkisstjórn, en hún var unnin af samráðsnefnd Sambands íslenskra sveitafélaga, 

heilbrigðisráðuneytis, dóms og kirkjumálaráðuneyti og félagsmálaráðuneyti. Eitt af 

markmiðum áætlunnar var að koma í veg fyrir að börn yrðu fyrir kynferðislegu ofbeldi á 

heimilum sínum eða öðru ofbeldi almennt (Anni G. Haugen, 2009).  

Hentugast þykir af sveitarfélögum að veita stuðning við foreldra ungbarna og smábarna, 

jafnvel barna sem þjást af óværð og svefnvanda, veita þjónustu hvað varðar 

foreldrahæfnisþjálfun, foreldrafræðslu/námskeið og einnig til verðandi foreldra til að fræða 

fólk um hætturnar sem fylgja ofbeldi. Einnig hefur verið talið mikilvægt að efla starfsfólk þeirra 

stofnana sem að taka eftir einkennum hjá þeim börnum og unglingum sem verða fyrir ofbeldi 

og veita þeim aðstoð sem þau þurfa (Velferðarráðuneytið, 2006). 

Í þeim tilvikum, þar sem um ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi er að ræða, er mikilvægt að 

starfsfólk hafi kunnáttu til að takast á við slík mál og nálgist þessi börn með alúð og virðingu. 

Einnig er mikilvægt að þeim sé tryggð viðeigandi og einstaklingsmiðuð meðferð 

(Velferðarráðuneytið, 2006, Anni G Haugen, 2004). 

Eitt af þeim úrræðum sem hægt er að beita til að vernda barn gegn ofbeldi, sama af hvaða 

meiði það er, er að beita úrræðum eins og nálgunarbanni. En samkvæmt 37. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 er kveðið á um heimild til að fjarlægja meintann geranda út af 

heimili sökum þess að talið er að lífi eða heilsu ófædds barns eða barni sé stefnt í hættu, ef 

barnaverndarnefnd þyki tilefni til. Það á við hvort sem það er vegna ofbeldis, ógnanna eða 

annarra hótanna, neyslu vímuefna eða annars atferlis. Barnavernd hefur tök á fyrir dómi að 

fara fram á að viðkomandi aðila verði bannað að koma á tilsetta staði eða svæði, elta 
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viðkomandi sem ofbeldið beindist að, heimsæki eða reyni að setja sig í samband við barn, ef 

nálgunarbannið snýr að því. 37. gr. barnaverndarlaganna til stuðnings er hægt að vísa í 3. gr. 

laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011.  

Misjafnt er hvaða úrræði eða stuðningur henti best fyrir barn sem orðið hefur fyrir áfalli 

sem þessu, hvort sem það er stuðningur inn á heimili sem er fólginn í leiðsögn til foreldra um 

umsjá og góðan aðbúnað fyrir barnið eða að barnið sjálft þurfi á viðtölum eða frekari meðferð 

og/eða greiningu að halda hjá öðrum sérfræðingum eða félagsráðgjöfum. Einnig þarf að leggja 

mat á hvort fjölskylda eða barn þurfi á tilsjónarmanni að halda, stuðningsfjölskyldu eða 

persónulegum ráðgjafa (Steinunn Bergmann, 2010).  

Barnahús er eitt af þeim úrræðum sem er notað er og er ætlað börnum sem orðið hafa 

fyrir kynferðislegu ofbeldi. Barnahús var stofnað 1. nóvember 1998 eftir tveggja ára 

tilraunaverkefni (Barnaverndarstofa, 2000). Þegar Barnahús var sett á laggirnar var loks hægt 

að bregðast skjótt við þegar upp komu mál þar sem kynferðisofbeldi gagnvart börnum átti sér 

stað með það fyrir augum að þau fái skjóta aðstoð. Í annars konar ofbeldismálum mætti 

samskonar þjónusta vera í boði (Anni G. Haugen, 2009). Í Barnahúsi fer fram margskonar vinna 

og úrræði í þágu barna sem hafa orðið fyrir kynferðislegri misbeitingu. Þar fer meðal annars 

fram skýrslutaka fyrir dómstóla, könnunarviðtöl sem fara fram að ósk barnaverndarnefnda, ef 

talin er þörf á, lögreglurannsókn, sérhæfð greining þar sem barnaverndarnefndir hafa kost á 

að biðja um að meta mögulegar afleiðingar sem kynferðisofbeldið hafði á barnið og fjölskyldu 

þess. Einnig fer þar fram meðferð sem felur í sér ráðgjöf og meðferð í því sveitarfélagi sem 

barnið er búsett í, ef þess er óskað. Einnig er þar afar góð aðstaða til að framkvæma 

læknisskoðanir. Bæði barnalæknir, kvensjúkdómalæknir og hjúkrunarfræðingur sjá um að 

framkvæma þessa skoðun. Einnig er ráðgjöf og fræðsla partur af starfsemi Barnahúss, en hún 

felur í sér leiðbeiningar til allra þeirra sem þurfa upplýsingar um grun vegna kynferðisofbeldis 

(Barnaverndarstofa, e.d.b).  

Almennt séð hafa barnaverndarnefndir rétt til að beita fjölmörgum úrræðum í formi 

stuðnings þegar kemur að kynferðisafbrotamálum gegn börnum með samþykki foreldra og 

barna eftir kringumstæðum (Anni G. Haugen, 2009). Úrræða er stundum þörf áður en 

rannsókn máls er búin og þau úrræði sem helst er gripið til í þeim málum eru í flestum tifellum 

í formi ráðgjafar-, meðferðar- og stuðningsviðtala ætlað bæði börnum og forsjáraðilum þeirra. 

Stundum reynist óhjákvæmilegt að vista börn utan heimila þeirra til að gæta að öryggi þeirra 

og velferð (Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 2014). Í kynferðisbrotamálum hefur 
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barnaverndarnefnd kost á að grípa til þvingunarúrræða, ef foreldri samþykkir ekki úrskurð 

barnaverndarnefndar en fyrir þurfa að liggja fyrir gögn sem styðja ákvörðun nefndarinnar 

(Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 2014). 
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8 Staða þekkingar á ofbeldisþáttum  

Í þessum kafla verður rætt stuttlega um stöðu þekkingar á ofbeldisþáttum, með hvaða ráðum 

best sé að koma í veg fyrir að ofbeldi sé beitt eða minnka skaðann eins og unnt. Einnig verður 

rætt hvar ábyrgðin liggi í kerfinu og samfélaginu. 

Á síðustu tíu árum eða svo hafa áherslur í rannsóknum á að skoða þætti sem varða börn 

sem verða fyrir ofbeldi og verða vitni af ofbeldi inn á heimilum sínum aukist, en síðustu þrjá 

áratugi hafa áherslur í rannsóknum á þessu efni aðallega legið í því að skoða karlmanninn sem 

gerandann og konuna sem fórnarlambið og þar með hafa börnin svolítið gleymst (Øverlien, 

2010). Fyrsta rannsóknin sem birt var og fjallaði um heimilisofbeldi var framkvæmd í 

Bandaríkjunum (Jaffe, Wolfe og Wilsone, 1990).  

Ekki hafa verið gerðar margar íslenskar rannsóknir um heimilisofbeldi sem börn hafa orðið 

vitni að (Örn Thorlacius, 2011), en fyrsta rannsóknin sem gerð var hér á landi var framkvæmd 

af Guðrúnu Kristinsdóttur og samstarfsfélögum hennar. Í þeirri rannsókn var lögð könnun fyrir 

rúmlega 1100 grunnskólabörn á aldrinum 9-16 ára. Markmið könnunarinnar var að kanna 

skilning og þekkingu barnanna á ofbeldi sem gerðist inni á heimilinum. Við úrlausn 

rannsóknarinnar kom í ljós að börnin sem tóku þátt í rannsókninni höfðu víðtækan skilning á 

því hvað heimilisofbeldi var og eftir því sem þau voru eldri, því meiri skilning höfðu þau á 

hugtakinu (Ingibjörg H. Harðardóttir, Steinunn Gestdóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2014).  
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9 Aðkoma félagsráðgjafa og fagaðila í málefnum barna sem verða fyrir 
ofbeldi  

Mikilvægt er að hafa heildarsýn félagsráðgjafa sem leiðarvísir í starfi sínu og þegar unnið er 

með forvarnarstarf getur fagleg kunnátta og þekking félagsráðgjafans komið sér vel þegar 

áætla á um bæði ferla, fræðslu, ráðgjöf og forvarnarstarfið sjálft (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Í tilraunaverkefni sem Barnaverndastofa kom að og Ragna Björg Guðbrandsdóttir stóð fyrir, 

var foreldrum bent á alvarleika ofbeldisins og afleiðingar þess og þeim brýnt að styðja við börn 

sín. Einnig fengu fjölskyldur ábendingar um þau úrræði sem stæðu til boða til að hægt væri að 

vinna með hverskyns vanda sem upp kemur (Ragna Björg Guðbrandsdóttir, 2013).  

Æskilegt er að barnaverndarstarfsmaður hafi töluverða kunnáttu á sviði 

þroskasálfræðinnar og öllum þeim aðstæðum barna sem hafa orðið fyrir ofbeldisbrotum. 

Einnig þarf hann að þekkja vel þau ólíku meðferðarform og þau samskiptamynstur sem kunna 

að vera hjá fjölskyldum, þekkja vel lög og reglugerðir sem varðar starfið og félagslegar 

aðstæður barna og fjölskyldna (Steinunn Bergmann, 2015). Mikilvægt er að tryggja alla 

endurmenntun þeirra aðila, en endurmenntun í þessum fræðum má afla sér við Háskóla 

Íslands, sem koma að málum barna sem orðið hafa fyrir ofbeldi af einhvers konar toga og sér 

í lagi kynferðislegu ofbeldi (Velferðarráðuneytið, 2006, Anni G. Haugen, 2004).  

Félagsráðgjafi og aðrir fagaðilar sem vinna með börnum, sem orðið hafa fyrir hverskyns 

ofbeldi þarf að vera meðvitaður um ákveðna þætti sem börnin hafa fælni fyrir. Sem dæmi gæti 

þeim þótt óþægilegt að fullorðið fólk snerti það og því er mikilvægt að þessum börnum séu 

sýnd með aðferðum að ekki öll snerting er af hinum slæma. Eins getur það skipt töluverðu máli 

af hvaða kyni ráðgjafinn er, sem dæmi ef stúlka hefur orðið fyrir kynferðislegri misnotkun af 

karlmanni þá er sennilegt að hún treysti kvenkynsráðgjafa betur en karlkynsráðgjafa 

(Burgoyne, 1985; Asgeirsdottir, Sigfusdottir, Guðdjonsson og Sigurdsson, 2011). Það getur 

reynst kúnst að fá fram tjáningu barna sem ekki hafa náð aldri til að geta tjáð sig almennilega 

í töluðum orðum, en með tímanum og þegar myndast hefur traust á milli meðferðaraðila og 

barns eru dæmi þess að barn hefur fengist til að teikna myndir sem lýsir líðan sinni og upplifun 

og á því ofbeldi sem það hefur orðið fyrir (Burgoyne, 1985). Örlítið eldri börn sýna minna traust 

og eru meira grandvarör í samskiptum sínum við félagsráðgjafa sinn eða meðferðaraðila og 

gæta sín meira á því hvað þau segja. Þegar byggja þarf upp traust við börn á þessum aldri má 

ekkert fara úrskeiðis, því þessi börn eru að glíma við mikinn kvíða og sektarkennd og ef ekki 
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tekst að byggja upp trúnað, þá heldur barnið áfram að trúa því að ofbeldið hafið verið þeim að 

kenna (Burgoyne, 1985).  
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10 Umræður  

Í upphaf þessarar heimildaritgerðar var lagt upp með þá rannsóknarspurningu „Hvernig hefur 

réttur barna til verndar gegn ofbeldi þróast?“. Út frá rannsóknarspurningunni hafa svo hinir 

ýmsu þættir verið skoðaðir allt frá því, hvernig börn voru myrt og barin af foreldrum sínum á 

16. öld fram til dagsins í dag og hvernig reynt er að vernda börn eins og hægt er með öllum 

ráðum, bæði með hjálp löggjafans og góðmennsku fólks sem vildi láta gott af sér leiða í þágu 

barna sem hafa og höfðu orðið fyrir ofbeldi af einhvers konar tagi. Hér á eftir verður reynt að 

draga saman helstu niðurstöður um framgang á þróun verndum barna frá 16. öld fram til 

dagsins í dag.  

Ef við lítum aftur til 16. aldar þá voru konur teknar af lífi fyrir að myrða nýfædd börn sín, í 

þessum tilfellum voru oftar en ekki um að ræða mál þar sem fólk gat ekki séð börnum sínum 

farboða, giftir menn börnuðu vinnukonur sínar og konum var nauðgað og blóðskömmin (Már 

Jónsson, 2000). Sú breyting sem orðið hefur í gegnum aldirnar eru, ef við skoðum almennu 

hegningarlögin nr. 19/1940 að þá hefur refsing mæðra sem myrða börnin sín undir svipuðum 

aðstæðum hafa verið mildaðar töluvert. En hæsta refsing er sex ára fangelsisvist og hægt er 

að fella niður alla refsingu ef barnið lifir af, hlýtur engann skaða og hægt er að sanna að móðirin 

hafi verið í andlegu ójafnvægi.  

Húsaginn var samþykktur á Alþingi árið 1947 og hafði þann tilgang að íslensk börn yrðu 

alin rétt upp og í guðsótta. Húsaganum fylgdi talsvert ofbeldi gagnvart börnum sem endaði 

með dauða barna þó svo að prestar og hreppstjórar ættu að hafa eftirlit með húsbændum, 

sem tryggja átti sanngirni á heimilum (Oddgeir Stephensen og Jón Sigurðsson, 1853; Hildur 

Biering, 2006; Loftur Guttormson, 1983). Landsréttur starfaði hér á árunum 1802–1919 og 

aðeins tvö mál voru tekin fyrir þar sem börn voru myrt, en aðeins 16 mál þar sem um 

annarskonar ofbeldi gegn börnum var að ræða. Í ritgerðinni er fjallað um eitt nauðgunarmál 

gagnvart barni sem kært var til hreppstjóra á fyrri hluta 19. aldar. Farið var fram á 

dauðarefsingu, en dómurinn mildaður í Hæstarétti niður í „erfiða festingu um sex ár“ 

(Guðfinna M. Hreiðarsdóttir, 1990; Hildur Bireing, 2006). Í 19. gr. Barnasáttmálans sem 

undirritaður var árið 1990, fullgildur árið 1992 og löggildur árið 2013 eru lagðar áherslur á að 

ekkert barn eigi að þurfa þola kvalir eða illa meðferð, kynferðislegt ofbeldi eða aðra refsingar. 

19. gr. gerir líka aðildarríki sáttmálans skyldugt að gera nauðsynlegar ráðstafanir varðandi 

stjórnsýslu, löggjafar, félags- og menntunarmála til að vernda sérhvert barn gegn ofbeldi 

(Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992).  
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Þegar fjallað er um skilgreiningar á ofbeldi í þessari heimildaritgerð var heimilisofbeldi sem 

er talin er algengasta gerð ofbeldis tekið sérstaklega fyrir. Yfirleitt eru konur og börn 

fórnarlömb heimilisofbeldis og það getur reynst erfitt að eiga við þessa tegund ofbeldis sökum 

þess hversu falið það getur reynst vera. Næst kemur líkamlega ofbeldið, en það er ofbeldið 

sem skilur eftir sig áverka og barn/börn eru beitt ofbeldi af ásettu ráði. Það sem fellur undir 

líkamlegt ofbeldi er: spörk, bindingar, slá, kýla, brenna, kasta í og margt fleira sem getur valdið 

barni/börnum líkamlegum áverkum. Næsti ofbeldisflokkur er kynferðislegt ofbeldi en undir 

hann flokkast allt ósæmilegt og samneyti án samþykkis við barn sem ekki hefur náð 15 ára 

aldri. Ef barnið hefur aftur á móti náð 15 ára aldri og samneytið er ekki með samþykki telst 

það til kynferðisbrots (Freydís Jóna Freysteynsdóttir, 2012).  

Út frá kenningarlegu sjónarmiðum í þessari heimildaritgerð og þegar horft er til ofbeldis 

og ofbeldisþátta gagnvart börnum, þá útskýrir Vistfræðilíkan Belsky´s ágætlega hverjir 

áhættuþættirnir eru í daglegu umhverfi og lífi barna og hverjir eru verndandi þættir eru 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). Félagslegar námskenningar (e. Social learning theories) sem 

hafa verið töluvert notaðar í forvarnarskyni. Þessar kenningar eiga vel við kenningar um 

„vítahring“. Þótt þessar kenningar séu umdeilanlegar, þá benda fræðimenn á kost þessa 

kenninga sem felast í að þær geta elft og aukið hæfni, þekkingu og styrkt börn í að vera í sátt 

og beita ekki ofbeldi (Guðrún Kristinsdóttir, 2014).  

Genfaryfirlýsingin, sem sett var á stofn árið 1924, var fyrsta yfirlýsta viðurkenningin á 

réttindum barna alþjóðlegum grundvelli. Hún var samþykkt af þjóðarbandalaginu sem barðist 

fyrir réttindum barna vegna alls þess ofbeldis sem þau urðu fyrir í seinni heimsstyrjöldinni 

(Þórhildur Líndal, 2007; Björg Thorarensen og Pétur Leifsson, 2005). 

Barnaheill – Save the Children var stofnað árið 1919 en hér á Íslandi þann 24. októmber 

1984. Barnaheill leggur miklar áherslur á að vinna eftir gildum Barnasáttmálans og hefur látið 

til sín taka í innlendum málefnum, eins og að vinna í forvörnum, heilbrigðismálum og öðrum 

málum þar sem ofbeldi gagnvart börnum kemur við sögu. (Barnaheill, e.d.a; Barnaheill, e.d.b; 

Barnaheill. e.d.d; Barnaheill, 2016.).  

Barnasáttmálann má rekja til Genfaryfirlýsingunnar. Hann var Samningurinn var undirritaður 

hér á landi árið 1990, fullgildur árið 1992 og loks lögfestur hér í febrúar 2013 (Davíð Þór 

Björgvinsson, 1995; Barnasáttmálinn, e.d og Ríkisendurskoðun, 2015).  

Í nokkrum greinum Barnasáttmálans er fjallað með afgerandi hætti um það hvernig 

aðildarríki skuli verja börn með löggjafa gegn ofbeldi, kynferðisofbeldi og sanngirni í 
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réttarkerfinu. Lanzorate samningurinn tók í gildi hér á landi árið 2012 og telst vera árangur 

alþjóðlegs samstarfs og er sennilega sá stærsti sem gerður hefur verið um þetta málefni, vernd 

barna gegn kynferðislegu ofbeldi. Markmið samningsins er að koma í veg fyrir barn sé beitt 

kynferðislegu ofbeldi, vernda réttindi barns sem er þolandi slíks ofbeldis og efla baráttu gegn 

slíku ofbeldi og útbreiðslu þess Eins er markmið samningsins að ýta undir forvarnir sem geta 

hindrað þess konar ofbeldi (Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 2014; Þingskjal 417, 2011-

2012). 

Barnvænlegt réttarkerfi var tekið upp hér á landi árið 2010, tilgangur þess er að gæta að 

réttindum og veita börnum sem orðið hafa fyrir ofbeldi sem og kynferðisofbeldi, gæta að 

framkomu við þessi börn og tryggja þeim skjóta og örugga málsmeðferð auk barnvænlegt 

umhverfi (Council of Europe, 2011; Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 2014). 

Þegar við tölum um að tryggja börnum vernd og öryggi gegn ofbeldi þá veltum við því upp 

hvaða leiðir og aðferðum er hægt að beita til að slíkt geti orðið að veruleika. Samkvæmt 

barnaverndarlögum er kveðið á um tilkynningarskyldu bæði almennings og þeirra sem vinna 

með börnum, en það er skýlaus réttur barns að bágar aðstæður þess séu tilkynntar til 

barnaverndar (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Sem dæmi var hér á landi árið 2009 tryggt með 

lögum að allar líkamlegar refsingar skyldu bannaðar (Steinunn Bergmann, 2010). Forvarnir í 

þessu skyni hafa gengið út á að kenna börnum að kunna skil á hvað kynferðislegt ofbeldi er og 

ofbeldi yfir höfuð. Eins hvernig þau geta forðast það og varið sig. Fram kemur að 

forvarnarþáttur nær í þessu samhengi ekki til allra og sumir telja þessa leið geta alið á hræðslu 

barna í garð þeirra fullorðnu (Miller-Perrin, 2007; Velferðarráðuneytið, 2006). En þegar kemur 

að forvörnum er mikilvægt að þær stofnanir sem vinna mest með börnum standi að þeim 

forvörnum sem talað hefur verið um, hér getur verið um að ræða skólar, leikskólar og svo 

framveigis (velferðarráðuneytið, e.d.a).  

Lögreglan getur skipt gríðarlega miklu máli þegar kemur að ofbeldisþáttum gagnvart 

börnum. Börn og þá sérstaklega þau yngri treysta lögreglunni og þykir gott að tala við 

lögregluna, því er mikilvægt að lögreglan hafi sett sér ákveðnar verklagsreglur um nálgun 

ofbeldismála þar sem börn eiga í hlut (Guðrún Kristinsdóttir, 2014).  

Aðgerðaráætlun var gerð árið 2006 vegna ofbeldis á heimilum og kynferðislegs ofbeldis 

með það að augum að koma í veg fyrir að börn yrðu fyrir ofbeldi eða kynferðislegu ofbeldi á 

heimilum sínum. Mikilvægt þótti að koma af stað einhverjum markmiðum sem höfðu 

forvarnargildi. Það fólst í því að veita foreldrum ungabarna stuðning, efla starfsfólk stofnana 



34 

sem vinna með börn og unglinga að veita einkennum slík ofbeldis eftirtekt, veita þeim 

handleiðslu hvernig takast á við barn og ungmenni sem hefur orðið fyrir slíku ofbeldi og tryggja 

þessum börnum og ungmennum viðeigandi og einstaklingsmiðaða meðferð 

(Velferðarráðuneytið, 2006). Eins er samkvæmt barnaverndarlögum hægt að beita lögum um 

nálgunarbann (Lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011).  

Barnaheill stóð fyrir rannsókn árið 2011 og þar kemur fram ádeila á hversu illa 

þjónustumiðstöðvar og skólasálfræðingum tekst að þjónusta börn sem hafa orðið hafa fyrir 

ofbeldi og kynferðisofbeldi, sérstaklega þar sem þessum börnum er vísað á sérhæfðari 

þjónustu sem krefst þess að foreldrar þurfa að velja og hafna þjónustu sem oftar en ekki veltur 

á fjárráðum heimilis (Örnólfur Thorlacius, 2011).  

Fram kom í tilraunaverkefni sem stóð yfir hér á árunum 2011 til 2013 þar sem ætlunin var 

að ná fram líðan og sjónarmið þeirra barna sem búið hafa við heimilisofbeldi, fram kom eins 

og í öðrum rannsóknum að börn fá ekki þá þjónustu sem þau þarfnast og ekki sömu þjónustu 

og þeir fullorðnu í heimilisofbeldismálum. Lagt var til að börn fengu þá þjónustu sem þau 

þarfnast og málum þeirra fylgt eftir og hagsmunir þeirra hafðir í fyrirrúmi (Ragna Björg 

Guðbrandsdóttir, 2013). Eins eru úrræði eins og nálgunarbann samkvæmt lögum nr. 85/2011 

í boði.  

Barnahús er úrræði sem nýtt er fyrir börn sem orðið hafa fyrir kynferðislegri misbeitingu. 

Þar fer fram margskonar þjónusta, bæði læknisskoðanir og skýrslutaka. Með tilkomu 

Barnahúss var komið úrræði sem gerði það að verkum að hægt var að bregðast skjótt við þegar 

upp komu kynferðisbrot gegn börnum. Gagnrýnisvert er að ekki eru til svipuð úrræði við 

annarskonar ofbeldismálum gegn börnum (Anni G. Haugen, 2009).  

Barnaverndir hafa rétt til að beita fjölmörgum úrræðum sem eru í boði þegar kemur að 

kynferðisbrotamálum gegn börnum háð samþykki foreldrum og barna í ákveðnum tilvikum 

(Anni G. Haugen, 2009). En í áveðnum málum er hægt að grípa til áveðinna þvingunaraðgerða 

ef foreldri er ekki samþykkt úrskurði barnaverndarnefndar (Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. 

Haugen, 2014). 

Rannsóknir hafa lagt aukna áherslur á að börn sem orðið hafa vitni af heimilisofbeldi 

síðustu áratugi og niðurstöðurnar sýna að ofbeldið er að aukast, sér í lagi þar sem karlinn er 

gerandinn og konan er fórnarlambið (Øverlien, 2010). Staðan á íslenskum rannsóknum er 

mætti vera betri þar sem ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir af þessu tagi (Örnólfur 

Thorlacius, 2011). Guðrún Kristinsdóttir og samstarfsfélagar hennar gerðu fyrstu könnuna hér 
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á landi sem sýndi að börn höfðu víðtækan skilning á því ofbeldi sem gerðist inn á heimilum 

(Ingibjörg H. Harðardóttir, Steinunn Gestdóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2014). 

Félagsráðgjafi þarf í öllu sínu starfi að hafa heildarsýn að leiðarljósi, eins þarf hann að 

þekkja vel til ólíkra meðferðarforma og samskiptamynstra, þekkja lög, reglugerðir, afla sér 

endurmenntunar á sviði ofbeldismála og hafi gott innsæi inn í félagslegan veruleika barna sem 

orðið hafa fyrir ofbeldi. Eins er mikilvægt að hafa góða þekkingu í öllu forvarnarstarfi (Ragna 

Björg Guðbrandsdóttir, 2013; Steinunn Bergmann, 2010; Velferðarráðuneytið, 2006). 

Félagsráðgjafar og fagaðilar sem vinna með börnum sem orðið hafa fyrir ofbeldi þurfa að vera 

vel vakandi fyrir þeim þáttum sem börn gætu mögulega haft fælni fyrir. Einnig getur reynst 

erfitt að fá barn til að til að tjá sig og því þarf meðferðaraðili að hafa kunnáttu og þekkingu í 

starfi til að byggja upp traust. Erfiðara getur reynst að ná til eldri barna, sem sýna minna traust, 

því þarf félagsráðgjafinn eða meðferðaraðilinn að sýna sérstaka aðgát þegar hann hefur slíkt 

barn til meðferðar (Burgoyne, 1985 og Asgeirsdottir o.fl., 2011). 

  „Hvernig hefur réttur barna til verndar gegn ofbeldi þróast?“. Mikil þróun hefur orðið 

á mannréttindum almennt svo ekki sé talað um réttindi og velferðaþróun barna. Með tilkomu 

hinna ýmsu laga og sáttmála er verið að búa sem best að þeim börnum sem hafa orðið fyrir 

hverskyns ofbeldi eða vanrækslu. Enn er samt eflaust hægt að bæta úr, enda eru þau úrræði 

sem notuð eru í dag sem betur fer í þróun til hins betra.  
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11 Lokaorð  

Þessi ritgerðarskrif hafa snert mig töluvert og þegar ég hef lesið í gegnum heimildir til 

dæmis um Húsagann og hvernig börn voru öguð fyrr á tímum þá kemur það mér á óvart hversu 

óvægið fólk hefur verið og það í nafni guðsóttans, sem Húsaginn er talinn byggður á. Eftir að 

hafa setið allt grunnnámið tel ég mig hafa öðlast víðtæka þekkingu og skilning á aðstæðum 

barna sem orðið hafa fyrir ofbeldi og kynferðislegu ofbeldi, bæði hvað varðar lagalegan 

skilning sem og andlega líðan þessara barna. Það sló mig líka að þegar ég, sem námsmaður að 

klára grunnnámið mitt og vonandi að hefja mastersnám í félagsráðgjöf, var að skrifa þessa 

ritgerð, þá fannst mér skína í gegn úrræðaleysi kerfisins. Eins er sorglegt að lesa og skrifa um 

þessi börn sem verða fyrir svona alvarlegri árás á einkalíf sitt. Kerfið hér á landi virðist ekki búa 

yfir nægum úrræðum til að veita þeim þá aðstoð sem þau þurfa og oftar en ekki veltur það á 

fjárhag foreldranna hvort þau fái viðeigandi aðstoð. Eins er það svo að þegar um 

heimilisofbeldi er að ræða, þá virðast fleiri úrræði í boði fyrir gerendur en þolendur, sem alltaf 

er barnið, hvort sem það verður fyrir höggum sjálft eða er vitni. 

Hvað Barnasáttmálann varðar þá er ég ótrúlega ánægð að Ísland sé aðildarríki, en á móti 

þá er ég hálf sorgmædd yfir að hann skuli ekki hafa verið lögfestur hér fyrr en árið 2013. Þegar 

ég fór að lesa mér til um Genfaryfirlýsinguna, Barnaheill – save the Children og aðra samninga, 

þá velti ég því fyrir mér hvers konar hughrekki dreif þetta fólk áfram, að rúlla þessum bolta af 

stað, mig setur hljóða. Eins má segja að þessir samningar, eins og Lanzarote samninginn og 

Barnvænlegt réttarkerfi, eru engin smáræðis framþróun fyrir börn, þetta veit ég því ég á son 

sem hefur notið góðs af þessu barnvænlega réttarkerfi.  

Hvað Barnasáttmálann varðar þá er ég ótrúlega ánægð að Ísland sé aðildarríki, en á móti 

þá er ég hálf sorgmædd yfir að hann skuli ekki hafa verið lögfestur hér fyrr en árið 2013. Þegar 

ég fór að lesa mér til um Genfarlýsinguna, Barnaheill – save the Children og aðra samning,a þá 

velti ég því fyrir mér hvers konar hughrekki dreif þetta fólk áfram, að rúlla þessum bolta af 

stað, mig setur hljóða. Eins má segja að að þessir samningar, eins og Lanzarote samninginn og 

Barnvænlegt réttarkerfi, eru engin smáræðis framþróun fyrir börn, þetta veit ég því ég á son 

sem hefur notið góðs af þessu barnvænlega réttarkerfi.  

Mest kom mér þó á óvart að þrátt fyrir ýmsa þróun til hins betra og mikla 

vitundarvakningu, þá virðist ofbeldi gegn börnum ennþá þrífast, sem þýðir að við þurfum að 

gera betur, við þurfum að finna nýjar leiðir og umfram allt efla stöðu þekkingar í Íslensku 

samfélagi. 
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 Þótt kerfið okkar sé fjársvelt þá kostar ekkert að fyrir foreldra forsjáraðila að gera eins vel og 

þeir geta, vanda sig í samskiptum við börnin sín, bera virðingu og huga að forvörnum inn á 

heimilum sínum. Við hjónin munum halda áfram að halda forvörnum uppi hér á okkar heimili 

gagnvart okkar börnum og fræða þau um mislyndisfólk og barnaníðinga sem leynast alls staðar 

í þjóðfélaginu og geta birst okkur í hvaða líki sem er.  
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