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Útdráttur 

Barnafátækt er viðfangsefni þessarar ritgerðar og tilgangurinn er að varpa ljósi á 

barnafátækt á Íslandi og mögulegar úrbætur. Leitast er við að komast að umfangi 

barnafátæktar á Íslandi og hvaða stefnumótun og aðgerðir eru til staðar hérlendis vegna 

barnafátæktar. Mikilvægur áfangi í réttindabaráttu barna er Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna en hann varð að lögum hér á landi árið 2013 og veitir börnum full alþjóðleg 

réttindi sem sjálfstæðir einstaklingar. Sáttmálinn á að tryggja börnum umönnun og 

sérstaka vernd. Árið 2014 upplifðu 6.107 börn eða 9,1% skort og 1.586 börn eða 2,4% 

upplifðu verulegan skort á Íslandi samanborið 0,9% árið 2009. Fjöldi barna, sem búa við 

verulegan skort, hefur þrefaldast á aðeins fimm árum og eins kemur fram, að börnin skorti 

fleiri atriði en áður og því dýptin orðin meiri. Árið 2015 bjuggu fleiri börn á heimilum, sem 

eru undir lágtekjumörkum, eða 11,3% en almennt á það við um 9,6% íbúa þessa lands. 

Aðgerðir, sem hafa borið árangur, eru til dæmis nánast gjaldfríar tannlækningar og í ár 

(2017) greiðir yfir helmingur sveitarfélaga námsgögn grunnskólanemenda sinna. Einnig 

eru verkefni eins og barnvæn sveitarfélög og verkefnið Tinna fyrir unga einstæða foreldra 

á fjárhagsaðstoð sem eru í framkvæmd. Mörg verkefni eru í bígerð eins og fram kemur í 

tillögu til þingsályktunar um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017-2021 ásamt því að 

velferðavaktin vinnur að ýmsum verkefnum sem snúa að barnafátækt. Heildræn 

aðgerðaáætlun fyrir barnafátækt skortir þó ennþá. 

 

 

Lykilorð: félagsráðgjöf, börn, barnafátækt, fátækt, sárafátækt, Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands og skrifuð vorið og sumarið 2017. Leiðbeinandi minn var Elísabet Karlsdóttir, 

aðjúnkt við félagsráðgjafardeild, forstöðumaður Fjölskyldumiðstöðvar og félagsstarfs í 

Breiðholti. Elísabetu færi ég kærar þakkir fyrir gott samstarf og góða leiðsögn. 

Tengdaföður mínum, Sveini Sigurðssyni, færi ég kærar þakkir fyrir yfirlestur og aðstoð við 

þýðingar. Einnig færi ég Írisi Eik Ólafsdóttur, góðri vinkonu, þakkir fyrir góðar ábendingar. 

Að lokum færi ég manni mínum, Oddbergi Sveinssyni, og dætrum mínum, Dagnýju Lilju, 

Halldóru Sóleyju og Kolbrúnu ásamt tengdamóður minni, Kolbrúnu, þakkir fyrir 

þolinmæði og stuðning á meðan ritgerð var skrifuð. Ég vil tileinka ritgerðina fátækum 

börnum á Íslandi. 
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1 Inngangur 

 

,,Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst‘‘ er ritað í 

76. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Ennfremur kemur fram að öllum sem 

þurfa á því að halda sé tryggður réttur til að fá aðstoð, meðal annars vegna örbirgðar. 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, sem felur, meðal annars, í sér alþjóðlega 

viðurkenningu á sjálfstæði barna sem einstakingar með full réttindi, var lögfestur á Íslandi 

árið 2013 (Unicef, 2016) en öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna, fyrir utan Bandaríkin, hafa 

fullgilt sáttmálann. Barnasáttmálinn er víðtækasti mannréttindasáttmáli í heiminum 

(Barnvæn sveitarfélög, e.d.-a).  

Barnafátækt er eitt af brýnustu viðfangsefnum stjórnvalda en vitundarvakning hefur 

átt sér stað að einhverju leyti þótt margt sé enn óunnið. Þess vegna er mikilvægt fyrir 

stjórnvöld að átta sig á raunverulegu umfangi barnafátæktar á Íslandi til þess að geta 

mótað skýra stefnu í þessum málaflokki og gripið til aðgerða gegn fátækt barna eins og til 

dæmis ókeypis grunnþjónustu.  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á barnafátækt á Íslandi og á mögulegar 

úrbætur í baráttunni gegn barnafátækt. 

Leitast er við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvert er umfang barnafátæktar á Íslandi? 

2. Hvaða stefnumótun og aðgerðir eru til staðar vegna barnafátæktar á Íslandi? 

 

Ýmis verkefni hafa verið unnin til að sporna við barnafátækt og fátækt, þar má meðal 

annars nefna skýrsluna Farsæld – Baráttan gegn fátækt á Íslandi sem kom út árið 2012 

sem var unnin af Rauða krossinum í Reykjavík og Hjálparstarfi kirkjunnar. Samstarf var við 

stofnanir og ýmis félög í að leita leiða í baráttunni gegn fátækt hérlendis. Úr því samstarfi 

voru lagðar fram aðgerðatillögur gegn fátækt og í framhaldi af því var Skýrsla 

Velferðarvaktarinnar: Tillögur um aðgerðir til að vinna á bug á fátækt unnin út frá 
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Farsældarskýrslunni og gefin út árið 2015. Ennfremur eru tilraunaverkefni eins og Tinna 

og barnvæn sveitarfélög í gangi sem nánar verður farið í í ritgerð þessari. 

Í  ritgerðinni er efninu skipt upp á eftirfarandi hátt: Í kafla tvö er fjallað um fátækt og 

barnafátækt. Þar eru skilgreiningum, hugtökum og kenningum gerð skil ásamt því að segja 

almennt frá fátækt og barnafátækt. Þar á eftir eru lög og réttindi barna skoðuð 

sérstaklega í samhengi við Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í kafla þrjú er farið í 

umfang barnafátæktar á Íslandi og gerður samanburður við Norðurlönd og Evrópu. Í 

fjórða kafla eru afleiðingar barnafátæktar skoðaðar. Í fimmta kafla er fjallað um 

stefnumótun og aðgerðir gegn barnafátækt á Íslandi. Skoðað er hvað hefur verið gert og 

hver sé hin íslenska leið. Þar á eftir eru núverandi og samþykktar aðgerðir skoðaðar og að 

lokum er farið í fyrirliggjandi eða ósamþykktar aðgerðir gegn barnafátækt. Í sjötta kafla 

verður velt upp spurningunni hvort það þurfi nýja nálgun í baráttunni gegn barnafátækt 

og að lokum, í sjöunda kafla, er fjallað um starf félagsráðgjafans er varðar málefni barna. 

Notast er við fjölbreyttar heimildir, ritrýndar greinar, bækur, skýrslur, rannsóknir, gögn 

frá Alþingi og ráðuneytum og Hagstofu Íslands. 
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2 Fátækt og barnafátækt 

Í þessum kafla verða skilgreiningar tengdar fátækt og barnafátækt útskýrðar, ásamt því 

verður farið yfir hugtök og kenningar er varða fátækt og barnafátækt. Einnig verður fjallað 

almennt um þetta efni. Að lokum eru helstu lög og réttindi barna skoðuð og þá sérstaklega 

hvað varðar Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Margar skilgreiningar eru til um fátækt en fáar um barnafátækt en í gegnum tíðina 

hefur lítið verið fjallað sérstaklega um fátækt barna þótt það hafi aukist á okkar tímum. 

   Skilgreiningar, hugtök og kenningar 

Fátækt (e. poverty): Mæling á hefðbundinni fátækt byggir á lágtekjumörkum og er þá 

skilgreind sem ,,ráðstöfunartekjur undir 60% af miðgildi ráðstöfunartekna í því samfélagi 

sem búið er í á skilgreindu tímabili‘‘ (bls. 1), sem getur til dæmis verið eitt ár. Hugmyndin 

er að fátækt sé afstæð og fólk talið fátækt ef það hefur ekki efni á að halda í við þær 

neysluvenjur og þau lífsgæði sem gilda í samfélaginu (Hagstofa Íslands, 2016). En afstæð 

fátækt (e. relative poverty) tekur þá mið af því, að samfélag breytist og það sé í stöðugri 

þróun og staðlar geti breyst eins og til dæmis, að lífskjör í dag eru ekki þau sömu og fyrir 

30 árum. Þannig er tekið tillit til þess ef tekjur breytast (Unicef, 2016) ásamt 

fjölskyldustærð (Guðbjartur Hannesson, 2010). Hagstofa Íslands notar afstæða fátækt í 

sínum mælingum (Unicef, 2016) og það gerir Evrópusambandið líka (Guðbjartur 

Hannesson, 2010; Guðný Björk Eydal og Cynthia Lisa Jeans, 2008) og einnig OECD við 

samanburðarrannsóknir á fátækt (Guðný Björk Eydal og Cynthia Lisa Jeans, 2008). Önnur 

skilgreining er Algild fátækt (e. absolute poverty) sem snýst um hvaða tekjur einstaklingur 

eða fjölskylda þarf til að geta lifað og þeir sem eru undir þessum tekjumörkum teljast 

fátækir (Unicef, 2016), eins og þegar fólk á til dæmis ekki fyrir fæði, húsnæði og klæðum 

eða brýnustu lífsnauðsynjum (Ásdís Aðalbjörg Arnalds, Elísabet Karlsdóttir, Heiður Hrund 

Jónsdóttir og Vala Jónsdóttir, 2012). Gagnrýni á algilda fátækt er að skilgreiningin bjóði 

ekki upp á sveigjanleika og taki ekki með, að samfélagið er síbreytilegt (Unicef, 2016). 

Barn: Einstaklingur undir 18 ára aldri nema undantekning sé á því í lögum þess lands, 

sem barnið býr í (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.-a).  

Barnafátækt (e. child poverty; children in poor; childhood poverty): Unicef skilgreinir 

barnafátækt á eftirfarandi hátt: ,,Skortur á efnislegum, andlegum og tilfinningalegum 

gæðum sem eru börnum nauðsynleg til að lifa, þroskast og dafna‘‘ (bls. 8) (Unicef, 2016). 
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Skortsgreining UNICEF (e. moda/multiple overlapping deprivation analysis): Unicef, 

Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, hefur þróað nýja aðferð til að greina efnislegan skort 

hjá börnum. Er miðað við aldurinn 1-15 ára. Greiningin er einmitt gagnleg þegar skortur 

er skoðaður meðal barna í efnaðri ríkjum eins og Íslandi og þá út frá mörgum hliðum. 

Aðferðin er þróuð af rannsóknarstofnun Unicef. Aðferðin er barnamiðuð sem þýðir að 

áherslan er á börnin sjálf, enda eru þarfir þeirra oft á tíðum aðrar en hjá foreldrum og 

heimili þeirra. Unicef leggur áherslu á að jafnræði (e. equity) og að öll börn skipti máli og 

njóti sama réttar. Mismunun og ójafnræði er oft falin og oft eru ákveðnir hópar sem sýna 

árangur en börnin sem verst hafa það jafnvel ekki (Unicef, 2016).  

Skortur á efnislegum gæðum (e. material deprivation): Evrópska hagstofan Eurostat 

þróaði mælinguna ,,skortur á efnislegum gæðum‘‘ (Hagstofa Íslands, 2016). Skortur á 

efnislegum gæðum birtist í því, að fólk á í erfiðleikum með að greiða leigu eða af lánum 

og aðra fasta reikninga; að hita vel upp húsnæðið; að mæta óvæntum útgjöldum; að veita 

sér næringarríka máltíð annan hvern dag; að fara í vikufrí, að eiga bíl eða að festa kaup á 

venjulegum heimilistækjum (Eurostat, 2016a). Efnislegur skortur hefur minni áhrif ef börn 

eru í kærleiksríku umhverfi, nánd og samveru og því er ekki nóg að horfa á efnislegan 

skort til að mæla velferð barna (Unicef, 2016). 

Sárafátækt (e. severe material deprivation; extreme poverty): Á við þann hóp sem býr 

við verulegan skort á efnislegum gæðum (Hagstofa Íslands, 2016). Velferðarvaktin hefur 

skilgreint hópinn sem býr við verulegan skort á efnislegum gæðum þannig, að hann búi 

við sárafátækt (Velferðarráðuneytið, 2015a). Evrópska hagstofan Eurostat þróaði aðferð 

út frá skilgreiningu til að mæla sárafátækt (Velferðarráðuneytið, 2016b). Samkvæmt 

stöðluðum, evrópskum matslista þarf að skorta fjögur atriði á þeim lista til að skilgreinast 

sem sárafátækur, sjá Viðauka 1 (Hagstofa Íslands, 2015b). 

Lágtekjumörk og lágtekjuhlutfall (e. at risk of poverty rate): ,,er það hlutfall (%) 

einstaklinga á einkaheimilum sem hefur lægri ráðstöfunartekjur á neyslueiningu en 

lágtekjumörk‘‘ (bls. 12). Lágtekjumörk eru skilgreind sem 60% af miðgildi 

ráðstöfunartekna  á neyslueiningu, í hverju landi fyrir sig (Hagstofa Íslands, 2015b). Árið 

2015 voru lágtekjumörk 183.500 kr. á mánuði fyrir einstakling sem býr einn 

(Velferðarráðuneytið og Hagstofa Íslands, 2016) og fyrir fjögurra manna fjölskyldu (tvö 
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börn undir 14 ára) voru lágtekjumörkin 383.400 kr. á mánuði fyrir árið 2014 (Hagstofa 

Íslands, 2015b).    

Félagslegur arfur (e. social heritage): Gustav Jonsson, danskur barnageðlæknir,  

notaði hugtakið fyrst árið 1960 og átti þá við, að börnin gætu erft ýmis vandamál foreldra 

sinna. Þó var ekki nógu vel útskýrt hvað börnin erfðu sem skapaði vandamál í faglegu 

starfi. Nýrri rannsóknir hafa sýnt að aðstæður barna búi til vandann, eins og sjúkdómar, 

fátækt, stutt skólaganga og atvinnuleysi en ekki, að vandinn erfist frá foreldrum (Elsa S. 

Þorvaldsdóttir, Hermann Óskarsson og Sigríður Halldórsdóttir, 2010).  

Valdefling (e. empowerment): Einstaklingar efli hæfni sína, skilning á aðstæðum, bæti 

við þekkingu og taki þátt í samfélaginu. Hafi áhrif á sitt samfélag með því að leggja rækt 

við verkefni sem það telur mikilvæg (Ásdís Aðalbjörg Arnalds o.fl., 2012).  

Félagsleg útilokun/félagsleg einangrun (e. social exclusion): Í raun felur hugtakið 

félagsleg útilokun í sér, að einstaklingur sé fyrir utan félagslegar bjargir, viðmið 

samfélagsins og félagsleg gildi. Vísar það til ójöfnuðar og ójafnréttis sem getur verið vegna 

kynþáttar, þjóðernis, kyns, félagslegrar eða fjárhagsstöðu viðkomandi einstaklings 

(Elísabet Karlsdóttir og Erla Björg Sigurðardóttir, 2015). Félagsleg útilokun getur valdið 

keðjuverkun, gert fólki erfiðara fyrir með að fá vinnu sem leiðir af sér peningskort sem 

svo gerir einstaklingi eða fjölskyldu erfiðara að njóta gæða samfélagsins. Alvarlegri 

afleiðingar eru meðal annars heimilisleysi, vannæring, skert færni á ýmsum sviðum, 

eymd, heilsuleysi, andlegur skaði, skortur á mannlegum samskiptum og aukin dánartíðni 

(Elísabet Karlsdóttir og Erla Björg Sigurðardóttir, 2015). Einstaklingum og fjölskyldum sem 

búa við sárafátækt er hætt við félagslegri útilokun og eru í mjög viðkvæmri stöðu í 

þjóðfélaginu. Velferðarvaktin telur að huga þurfi sérstaklega vel að þessum hópi í leit að 

úrræðum (Velferðarráðuneytið, 2015a). 

Félagsauður (e. social capital): ,,vísar til mikilvægi félagslegra samskipta fyrir 

þjóðfélagið‘‘ (Ásdís Aðalbjörg Arnalds o.fl., 2012, bls. 21). Félagsauður er mögulegu eða 

raunverulegu bjargirnar í því að tilheyra tengslaneti þar sem gagnkvæm viðurkenning og 

kunningsskapur ríkja. Í raun þýðir félagsauður að tilheyra hópi, til dæmis fjölskyldu, 

trúfélagi og vinum. Félagsauðurinn getur verið mjög mikilvægur og haft mikil áhrif, bæði 

andlega og efnislega, vegna aðgangs að björgum, stuðningi og gæðum (James G. Rice og 

Rannveig Traustadóttir, 2011). Félagsauður einstaklinga, þjóða og samfélags getur verið 
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brú milli einstaklinga á mismunandi stigum þjóðfélagsins (Elísabet Karlsdóttir og Erla Björg 

Sigurðardóttir, 2015). Mikilvægi félagsauðsins hefur aukist í tengslum við að draga úr 

fátækt og því er mikilvægt að tengsl einstaklinga, sem búa við fátækt við samfélagshópa í 

þjóðfélaginu, séu styrkt. Með styrkingu félagstengsla og virkni hjá fólki eykst tækifærið til 

þess að bæta eigið líf (Ásdís Aðalbjörg Arnalds o.fl., 2012). 

Félagslegt tengslanet (e. social network): Að hafa aðgang og vera í varanlegu og góðu 

félagslegu tengslaneti getur skipt sköpum fyrir einstaklinga þegar kemur að ýmsum 

björgum. Það getur bætt upp á einu sviði verri stöðu einstaklings á öðru sviði að einhverju 

leyti og þá til dæmis efnahagslegan skort. Fólkið sem tilheyrir félagslega tengslanetinu 

hefur svo mismunandi félagsauð (Elísabet Karlsdóttir og Erla Björg Sigurðardóttir, 2015). 

 Fátækt og barnafátækt 

Þegar er fjallað er um barnafátækt er erfitt skoða ekki fátækt almennt.  

Þótt fátækt barna hafi ávallt verið til staðar það ekki fyrr en á síðustu 200 árum sem 

henni hefur verið gefinn sérstakur gaumur og á 19. öld var farið að endurskilgreina börn 

og líta svo á, að þau stæðu utan við hið hefðbundna framleiðslusamfélag. Þegar 

kapitalismanum óx fiskur um hrygg við lok aldarinnar varð fátæktin augljósari og birtist 

ekki síst í því, að venjulegt verkafólk hafði ekki ráð á aukinni neyslu. Fátækt barnanna var 

dálítið sér á parti. Þau liðu fyrir litlar tekjur foreldranna en gátu ekkert gert til að bæta úr 

þeim aðstæðum. Mest alla 19. öld var orðið fátækt ekki notað til að lýsa þessum skorti. 

Það var talað um þá, sem voru öðrum háðir um framfærslu, og talað var með fyrirlitningu 

og í siðferðilegum umvöndunartón um þá, sem gátu ekki alið önn fyrir börnum sínum 

(Stern, 2009).  

Fræðimenn hafa beint á að mikilvægt sé að skoða daglegt líf og aðstæður fólks í 

fátæktinni en meiri áhersla hefur verið lögð á rannsóknir sem snúa að framtíð barna sem 

hafa alist upp í fátækt frekar en að skoða núið og hvernig börnunum líður og upplifun 

þeirra af fátæktinni (Ásdís Aðalbjörg Arnalds o.fl., 2012). Að rannsaka út frá sjónarhóli 

barna veitir mikilvægar upplýsingar (Guðný Björk Eydal og Cynthia Lisa Jeans, 2008).  

,,Víðast hvar er litið á fátækt sem eitt af brýnustu viðfangsefnum stjórnvalda‘‘ (bls.  

388) og margar skýrslur og rannsóknir hafa verið gefnar út um fátækt enda nauðsynlegt 

að skilja hvað viðheldur fátæktinni og hvaða aðstæður skapa fátækt (James G. Rice og 

Rannveig Traustadóttir, 2011). Í skýrslu Rauða krossins á Íslandi, Hvar þrengir að?: könnun 
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á því hvaða hópar í samfélaginu eigi helst undir högg að sækja, kemur fram að allmikið af 

fólki stendur illa og þá bæði fjárhagslega og félagslega. Þar eru meðal annars tekjulágir og 

einstæðir foreldrar ásamt innflytjendum og börnum þeirra (Rauði kross Íslands, 2014) en 

árið 2017 voru innflytjendur 10,6% íbúa á Íslandi eða 35.997 einstaklingar (Hagstofa 

Íslands, 2017b).  

Eftirfarandi tölur eru úr Félagsvísum sem tengjast fátækt á Íslandi sem 

Velferðarráðuneytið og Hagstofa Íslands gáfu út árið 2016: 

• Árið 2015 var hlutfall einstaklinga undir lágtekjumörkum 9,6% eða 31.594 

einstaklingar á Íslandi. 

• Stærsti hópurinn sem er undir lágtekjumörkum er fólk á aldrinum 25-34 ára eða 

14,4% einstaklinga. 

• Ef skoðaðir er einstaklingar undir lágtekjumörkum eftir heimilisgerð þá er 

stærstu hóparnir einstæðir foreldrar eða 29,5% og einhleypir karlmenn eða 

25,4%. 

• Ef skoðaðir eru einstaklingar undir lágtekjumörkum eftir húsnæðisstöðu þá eru 

leigjendur í úrræðum stærsti hópurinn 21,3% og svo leigjendur á almennum 

markaði 16,8%. 

• Menntun skiptir líka einhverju máli þegar skoðaðir eru einstaklingar undir 

lágtekjumörkum en hæsta hlutfall voru einstaklingar með framhalds- og 

starfsmenntun mældust 8,1% (fólk með grunnmenntun var 6,5%). 

• Búseta skipti aðeins máli þegar einstaklingar undir lágtekjumörkum eru 

skoðaðir en höfuðborgarsvæðið mældist hæst eða 10,1%.  

• Þegar skoðaður er skortur á efnislegum gæðum fyrir árið 2015 var niðurstaðan 

yfir heildina 5% eða 16.455 einstaklingar. 

• Hæst mældist skortur á efnislegum gæðum 6,8% hjá börnum. 



15 

• Skortur á efnislegum gæðum eftir heimilisgerð var hæstur hjá einstæðum 

foreldrum eða 22,1%. 

• Staðan á húsnæðismarkaði hefur sín áhrif á efnisleg gæði en hjá leigjendum í 

úrræðum var skorturinn mestur eða 15,6%. 

• Þegar menntun var skoðuð var skortur á efnislegum gæðum mestur hjá þeim 

sem höfðu aðeins grunnmenntun, eða 6,3%. 

• Þegar litið er til búsetu mælist skortur á efnislegum gæðum mestur í stærri 

bæjum eða 7,1% (Velferðarráðuneytið og Hagstofa Íslands, 2016).  

Árið 2015 bjuggu 1,3% eða 4.278 Íslendingar við sárafátækt með öryggisbilinu 0,7%-

1,8% (2.304 – 5.924 einstaklingar) (Hagstofa Íslands, 2016). Sá hópur var kringum 2% af 

þjóðinni árið 2013 (Velferðarráðuneytið, 2015a). Einstaklingum sem fannst 

húsnæðiskostnaður vera þung byrði árið 2015 voru 24,8%, 36,8% fannst erfitt að mæta 

óvæntum útgjöldum og 44% áttu erfitt með að láta enda ná saman (Velferðarráðuneytið 

og Hagstofa Íslands, 2016). Árið 2016 fengu 5.858 heimili fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi 

sínu og hefur heimilum fækkað frá árinu 2013 sem fá fjárhagsaðstoð, í takt við minna 

atvinnuleysi. Stærstu hóparnir barnlausir einstæðir karlar eða 42,2% heimila og 24,7% 

voru einstæðar konur með börn. Það voru 3.317 börn sem bjuggu á heimilum sem nutu 

fjárhagsaðstoðar árið 2016 eða 4,2% allra barna 17 ára og yngri (Hagstofa, 2017a).  

Einstaklingar sem voru í hættu á félagslegri einangrun eða undir lágtekjumörkum 

voru samtals 34.500 eða 11,1% árið 2014 (Hagstofa Íslands, 2015b). Í lífskjararannsókn 

Eurostat kemur fram að Ísland er með lægsta hlutfall einstaklinga sem eru í félagslegri 

hættu á einangrun eða undir lágtekjumörkum af Evrópuþjóðum eða 13%. Það var 25% 

innan Evrópusambandsins árið 2013 (Hagstofa Íslands, 2015b).  

Sameinuðu þjóðirnar (UN) hafa sett sér það sem fyrsta markmið að árið 2030 verði 

búið að útrýma fátækt í hvaða mynd sem er (,,end poverty in all its forms everywhere‘‘) 

(Balon, 2017). Evrópusambandið hefur einnig sett sér það markmið að fækka því fólki sem 

er nú undir lágtekjumörkum eða á á hættu að lenda í félagslegri einangrun um 20 milljónir 

(Hagstofa Íslands, 2015b). Í ESB-ríkjunum eru sumir þjóðfélagshópar líklegri en aðrir til að 

lifa við fátækt og félagslega einangrun. Þeir eru konur, börn, ungt fólk, atvinnulausir, 
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einstæðir foreldrar og þeir, sem búa einir; fólk með litla menntun, þeir sem fæddir eru í 

öðru landi en þeir búa í, og í meirihluta allra ríkjanna fólk, sem býr í fremur afskekktum 

héruðum úti á landsbyggðinni. Konur eru í meiri áhættu að búa við fátækt og félagslega 

einangrun en karlmenn og er ein helsta skýringin á því sú, einstæðir foreldrar eru oftast 

konur með börn og það bitnar mjög á atvinnuþátttöku þeirra. Næstum þriðjungur 

einstaklinga á aldrinum 18 til 24 ára átti hvað mest á hættu að lenda í fátækt og félagslegri 

einangrun árið 2015. Í öðru sæti kom síðan fólk yngra en 18 ára eða tæp 28%. Fólk með 

litla menntun er þrisvar sinnum líklegra til að lenda í fátækt og félagslegri einangrun eða 

35% en þeir sem hafa góða menntun eða 12% árið 2015 (Eurostat, 2016a). 

Samkvæmt hagtölum um fátækt eða félagslega einangrun í 

Evrópusambandsríkjunum birtist fátæktin helst sem fjárhagslegir erfiðleikar, verulegur 

skortur á efnislegum gæðum og lítil atvinnuþátttaka. Hér eru nokkrar tölur um Evrópu:  

• Einstæðir foreldrar voru í mestri hættu að búa við félagslega einangrun eða 

fátækt árið 2015 eða um 48%. 

• Fjárhagserfiðleikar eru helsta ástæða fátæktar og upplifðu um 17% íbúa í ESB-

ríkjunum það árið 2014 (Eurostat, 2016a).  

• Árið 2015 bjuggu 8% manna í ESB við skort á efnislegum gæðum og 10,5% allra 

íbúa sem unnu mjög lítið (Eurostat, 2016b).  

• Árið 2014 gátu tæp 39% íbúa í ESB ekki ráðið við óvænt útgjöld og 11,5% 

sögðust eiga erfitt með að ná endum saman (Eurostat, 2016a). 

• Í heildina var fátækt yfirvofandi hjá 9,5% vinnandi fólks í ESB árið 2015 

(European Commission, 2016).  

• Samkvæmt niðurstöðum Eurostat (2016a) áttu atvinnulausir það mest á hættu 

að lenda í fátækt eða félagslegri einangrun eða tæp 67% árið 2014. Næstum 

helmingur voru einstæðir foreldrar. 
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• Næstum fjórði hver íbúi í Evrópusambandsríkjunum eða tæplega 119 milljónir 

manna, átti á hættu að lenda í fátækt og félagslegri einangrun árið 2015 og tæp 

27% barna innan við 18 ára voru í þessum áhættuhópi (Eurostat, 2016b). 

• 35% foreldra, sem höfðu aðeins grunnskólamenntun, áttu yfir höfði sér fátækt 

og félagslega einangrun og tæp 64% barna þeirra voru í sömu hættu árið 2014 

(Eurostat, 2016a).  

 Lög og réttindi barna – Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Það sem eitt sinn þótti viðeigandi er í dag jafnvel skýrt brot á rétti barna (Umboðsmaður 

barna, 2017) en réttarstaða íslenskra barna hefur batnað mikið á síðustu árum. Meðal 

annars með lögfestingu ýmissa lagaákvæða sem auka rétt barna (Umboðsmaður barna, 

2010) og er Ísland í fararbroddi á heimsvísu þegar kemur að réttindum barna 

(Umboðsmaður barna, 2017).  

Ef farið er yfir helstu atriði sem tengjast Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þá var 

hann fullgiltur árið 1992 hér á landi (Umboðsmaður barna, 2017) en lögfestur árið 2013 

á Íslandi (Unicef, 2016). Ísland varð aðili að Sameinuðu þjóðunum árið 1946 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.-c.) og hafa öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna 

eða 192 ríki fullgilt sáttmálann, fyrir utan Bandaríkin, en Barnasáttmálinn er útbreiddasti 

mannréttindasamningur í heimi. Með lögfestingu ber öllum, einkaaðilum og opinberum 

aðilum, að virða ákvæði sáttmálans (Barnvæn sveitarfélög, e.d.-d). Barnasáttmálinn felur 

í sér alþjóðlega viðurkenningu á sjálfstæði barna sem einstaklingar með full réttindi ásamt 

því að hann á að tryggja börnum umönnun og ákveðna vernd (Unicef, 2016; 

Umboðsmaður barna, 2017) fram yfir hina fullorðnu. Börnin hafi sín réttindi sem eru óháð 

réttindum fullorðinna (Umboðsmaður barna, e.d.). Fyrsta grein barnalaga nr. 76/2003 

fjallar einnig um réttindi barnsins eða að barn hafi rétt á að þroskast, lifa, njóta 

umönnunar og verndar auk annars réttar miðað við þroska og aldur og án þess að því sé 

mismunað á nokkurn hátt. Barnaverndarlögin nr. 80/2002 styðja það einnig eins og sjá 

má 1. gr. að ,,Börn eiga rétt á vernd og umönnun. Þau skulu njóta réttinda í samræmi við 

aldur sinn og þroska‘‘ sem felst meðal annars í því að aðstæður barnsins séu viðunandi. 

Þegar teknar eru ákvarðanir um málefni barns skal ætíð hafa það í forgangi hvað er 

barninu fyrir bestu. 
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Eins og fram hefur komið fjallar Barnasáttmálinn um vernd grundvallarmannréttinda 

barna og er mjög víðtækur. Réttindi eins og trú-, skoðana-, tjáningar- og félagafrelsi ásamt 

friðhelgi einka- og fjölskyldulífs. Auk þess ber aðildarríkjum Barnasáttmálans að ráðast í  

aðgerðir til að tryggja börnum velferð og þá á sviði félags-, mennta- og heilbrigðismála. 

Aðildarríkjum ber að kynna á virkan hátt, samkvæmt samningnum, efni hans og þá 

fullorðnum jafnt sem börnum. Þannig geta ríkisborgarar veitt stjórnvöldum aðhald um 

efni hans (Umboðsmaður barna, e.d.).  

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna sér um að veita aðhald og stuðla að því, að 

Barnasáttmálinn sé virtur (Unicef, 2016). Í nefndinni eru tíu sérfræðingar sem yfirfara 

skýrslur samtaka og stofnana þeirra ríkja sem eru aðilar að Barnasáttmálanum og koma 

fram með tillögur til að bæta framkvæmd hans (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.-

b.). Nefndin hefur meðal annars ítrekað að skortur sé á reglulegri og umfangsmeiri 

gagnaöflun um stöðu barna hérlendis. Með því að fylgjast reglulega með þá koma betur í 

ljós lífsgæði barna hérlendis, sem hjálpar til að stuðla að því að börn búi við jafnræði á 

Íslandi. Með jafnræði er átt við að viðurkennt sé að verst settu börnin þurfi meiri aðstoð 

en þau sem eru betur stödd (Unicef, 2016). Einnig hefur Barnaréttarnefnd Sameinuðu 

þjóðanna áður bent á að ekki hafi markvisst verið unnið að innleiðingu sáttmálans 

hérlendis. Með sáttmálanum njóta öll börn sama réttar og ekki mismunað eftir meðal 

annars félagslegri stöðu (Þingskjal 1502, 2015-2016). 

Í 26. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er kveðið á um rétt hvers barns til að fá 

félagslega aðstoð og bætur eftir aðstæðum og efnum barnsins og eins og kemur fram í 2. 

gr. að bann sé við mismunun, að jafnræði eigi að ríkja og meðal annars í félagslegri stöðu 

og aðstæðna barna. Í 27. gr. sáttmálans  er fjallað um lífsafkomu barns og rétt þess til að 

ná félagslegum, sálrænum, líkamlegum, siðferðilegum og andlegum þroska. Að foreldri, 

miðað við fjárhagsaðstæður og getu, sjái fyrir barni sínu og skapi því þau skilyrði sem þarf 

til að þroskast. Auk þess kemur fram að aðildarríki skuli í takt við efni og aðstæður aðstoða 

foreldra og einstaklinga sem bera ábyrgð á uppeldi barns, þá til dæmis með 

stuðningsúrræði eða efnislegri aðstoð. Er þá verið að tala sérstaklega um húsnæði, fæði 

og klæðnað (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.-a). Lögin um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991 fjalla um félagslega aðstoð en þar kemur fram í 1. gr. að 

markmiðið með þjónustunni meðal annars að tryggja félagslegt og fjárhagslegt öryggi og 
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með samhjálp sé velferð höfð að leiðarljósi fyrir íbúa. Sé það gert með það fyrir augum 

að bæta lífskjör einstaklinga sem standa illa og tryggja að börn og ungmenni fái 

uppeldisskilyrði sem eru þroskavænleg. Þá skuli reynt að koma í veg fyrir félagsleg 

vandamál með því að grípa sem fyrst til aðgerða. Í 12. gr. sömu laga skal sveitarfélag veita 

íbúum þjónustu og aðstoð og tryggja einnig að einstaklingar geti séð fyrir sér og fjölskyldu 

sinni.  Reynt skuli að koma í veg fyrir að fólk geti ekki ráðið við sín mál og að þjónusta og 

aðstoð séu þannig, að stuðlað sé að því að finna lausnir á vandanum. 

Þriðja valfrjálsa bókunin tók gildi árið 2014 við Barnasáttmálann og hefur Ísland ekki 

fullgilt hana en með þriðju valfrjálsu bókuninni geta fulltrúar barna eða börnin sjálf kært 

til Barnaréttarnefndar ef talið er, að brotið hafi verið á þeim en þá þarf, að allar kæruleiðir 

hafi verið farnar (Umboðsmaður barna, 2017).  
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3 Umfang barnafátæktar  

Í þessum kafla verður farið yfir umfang barnafátæktar á Íslandi og verður lögð áhersla á 

skortsgreiningu Unicef vegna sérstöðu hennar í greiningu á skorti hjá börnum. Svo er 

Ísland borið saman við Norðurlöndin og Evrópu.  

 Á Íslandi 

Fyrri lífskjaramælingar hafa oft ekki gefið nægilega skýra mynd af stöðu barna. Af því leyti 

að lágtekjuforeldrar hlífa oft börnum sínum eins og kostur er við skorti. Því er ekki hægt 

að gefa sér að börn líði skort þótt þau búi við bág kjör. Einnig geta börn sem tilheyra 

heimilum þar sem tekjur eru háar liðið skort á öðru en því, sem varðar efnahag. Skortur 

barna er ekki sama og skortur hjá fullorðnum að því leyti, að fullorðnir taka jafnvel 

ákvörðun um að neita sér um eitthvað auk þess hafa börn oft lítið að segja um ákvarðanir 

útgjalda á heimilinu. Rök er hægt að færa fyrir því að skorturinn skiptir barnið máli en ekki 

ástæða skortsins eins skoðanir foreldra eða bágur fjárhagur (Hagstofa Íslands, 2015a). 

Árlega er framkvæmd Evrópsk lífskjararannsókn og þá í samvinnu við Hagstofu 

Evrópusambandsins og er markmið hennar að bera saman kjör og aðstæður á milli 

Evrópuríkja. Gögnum er safnað fyrir börn á aldrinum 1-15 ára og voru spurningarnar 

gerðar af Hagstofu Evrópusambandsins. Í skýrslunni ,,Unicef-Réttindi barna á Íslandi: Börn 

sem líða efnislegan skort‘‘ kemur fram að 6.107 börn eða 9,1% á aldrinum 1-15 ára liðu 

skort á Íslandi árið 2014 og af þeim eru 1.586 sem líða verulegan skort eða um 2,4% þeirra 

sem bjuggu við sárafátækt. Árið 2009 liðu 584 börn eða 0,9% verulegan skort til 

samanburðar og 2.650 börn eða 4,0% liðu skort. Samkvæmt því hefur tala barna, sem búa 

í sárafátækt, þrefaldast og tala barna sem líða skort tvöfaldast. Unicef vann í samvinnu 

við Hagstofu Íslands úr gögnum evrópsku lífskjararannsókninnar fyrir árin 2009 og 2014 

og voru niðurstöður úr þeim rannsóknum greindar með skortgreiningu Unicef. Með 

skortgreiningu Unicef má sjá betur stöðuna, á hvaða sviðum kreppir að ásamt því að sjá 

hvaða hópar eru viðkvæmastir fyrir skorti. Unicef flokkaði svo niðurstöður svaranna í 

skortgreiningu á eftirfarandi hátt: Klæðnaður, næring, afþreying, menntun, upplýsingar, 

félagslíf og húsnæði (Unicef, 2016).  
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Á mynd 1 á mælaborði Unicef sést fjöldi barna á aldrinum 1-15 ára sem líða skort og 

verulegan skort á Íslandi fyrir árin 2009 og 2014. Þau börn sem skorti tvennt eða meira, 

flokkast undir ,,líða skort‘‘ og börnin sem skorti þrennt eða meira flokkast sem ,,líða 

verulegan skort.‘‘ 

                    

(Unicef, 2016d) 

        Mynd 1. Börn á Íslandi sem líða skort og verulegan skort 2009 og 2014 

Í skýrslu Unicef um Réttindi barna á Íslandi: Börn sem líða efnislegan skort kemur fram 

að skorturinn sé alvarlegri en áður. Til dæmis hafi ekkert barn skort meira en fjögur atriði 

árið 2009, sjá Viðauka 1, en árið 2014 hafi allt að sjö atriðum skort hjá börnunum. Þannig 

dýptin er orðin meiri (Unicef, 2016).  

Mynd 2 á mælaborði Unicef sýnir níu flokka bakgrunnsbreyta og sjö svið sem eru 

flokkuð með skortgreiningu Unicef. Börn sem líða skort, skortir tvennt eða fleira af  

lífskjararannsóknarlista Evrópusambandsins. Eins og sjá má á mynd 2 þá eru ákveðnir 

flokkar mun hærri en aðrir, sem segir hvaða hópar eru sérstaklega viðkvæmir. Börn sem 

eiga foreldra sem vinna minna en 50% vinnu er algengasta niðurstaðan í greiningu Unicef 

hvað varðar að líða skort og inni í þeirri niðurstöðu eru börn atvinnulausra. Í þessum hópi 

líður rúmlega fjórða hvert barn skort. Síðan koma börn þeirra foreldra sem eru yngri en 

30 ára og því næst börn þeirra foreldra sem eru á leigumarkaði (Unicef, 2016). 
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          (Unicef, 2016b) 

          Mynd 2. Börn á Íslandi sem líða skort eftir bakgrunnsbreytum 2014 

Hér á eftir koma niðurstöður um skort og verulegan skort barna sem komu fram í skýrslu 

Unicef - Réttindi barna á Íslandi: Börn sem líða efnislegan skort sem kom út árið 2016:  

• Húsnæði er það svið þar sem börn líða hvað mestan skort á Íslandi eða tæplega 

9.000 börn eða 13,4% barna. Rúmlega fjórðungur af börnum sem eiga foreldra 

sem vinna minna en 50% vinnu líða skort vegna húsnæðis og svipað hlutfall er 

fyrir börn einstæðra foreldra. 

• Félagslíf er sá flokkur þar sem börn líða næstmestan skort  á Íslandi eða 5,1% 

og þá er átt við til dæmis að halda upp afmæli, fá vini heim til að leika eða borða 

með og slíkt. Hlutfall barna sem búa við verulegan skort er yfir 48%. Börnin eru 

því 18 sinnum líklegri til að líða skort í félagslífi miðað við önnur börn. 

• Þriðji mesti skortur tengist afþreyingu og fötum eða sama hlutfall, 4,9% barna. 

Tvö börn af hverjum þremur sem líða verulegan skort hérlendis skortir föt. Er 
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36 sinnum algengara að þessi börn líði skort vegna fata en önnur börn.  Í 

afþreyingu má sjá svipaðar tölur, sem getur þá verið íþróttabúnaður, leiktæki 

og leikföng. 

• Í flokknum næringu liðu 3,2% barna skort, er þá átt við hvort börn fái grænmeti 

og ávexti daglega og fái eina fisk-, grænmetis- eða kjötmáltíð á dag. 

• Í flokknum upplýsingar voru 1,3% barna ekki með aðgengi að sjónvarpi og 

tölvum á heimilinu. 

• Það sem kemur fram í skýrslunni er að staða foreldra skiptir máli. Börn sem 

eiga foreldra með aðeins grunnmenntun eru líklegri en börn háskólamenntaðra 

til að líða skort á öllum sviðum sem mæld voru. 

• Börn einstæðra foreldra eru líklegri til að búa við skort en börn annarra heimila. 

• Börn foreldra sem eru á lægsta tekjubilinu er níu sinnum líklegri til að búa við 

skort á fötum en börn foreldra á tekjuhæsta tekjubilinu og tíu sinnum líklegri að 

búa við skort hvað varðar afþreyingu. 

• Miklu algengara er að börn leigjenda líði skort og þá á öllum flokkum frekar en 

börn sem eiga foreldra í eigin húsnæði. Hefur skorturinn aukist mikið eða 

þrefaldast síðan 2009. Árið 2009 liðu 6,6% barna skort vegna leiguhúsnæðis en 

árið 2014 var það orðið 19%. 

• Börn foreldra sem eru fæddir erlendis eru í betri stöðu en áður og er staða 

þeirra betri en barna sem eiga íslenska foreldra. Hlutfallið hefur dregist saman 

næstum um helming og var 6,8% árið 2014. Þó eru börn foreldra sem eru 

fæddir erlendis mun líklegri til að finna fyrir skorti á sviði menntunar og 

húsnæðis (Unicef, 2016). 

Mynd 3 sýnir sjö svið og níu flokka bakgrunnsbreyta. Þegar börn skortir þrennt eða 

fleira af lífskjararannsóknarlista Evrópusambandsins líða þau verulegan skort. Með því að 

skoða myndina þá sést hvaða hópar eru sérstaklega viðkvæmir, hóparnir sem mælast 
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hæst eru minni en 50% atvinnuþátttaka foreldra, leigjendur og foreldrar með aðeins 

grunnmenntun. 

        

(Unicef, 2016e) 

Mynd 3. Börn á Íslandi sem líða verulegan skort eftir bakgrunnsbreytum 2014 

Mynd 4 birtist í Félagsvísum Hagstofu Íslands um lífskjör og lífsgæði barna en þar sést 

þróun á stöðu barna á heimilum sem eru undir lágtekjumörkum, skortir efnisleg gæði eða 

eiga mjög erfitt með að láta enda ná saman (Hagstofa Íslands, 2015a). Fleiri börn búa á 

heimilum undir lágtekjumörkum árið 2015 eða 11,3% barna, samanborið við heildina sem 

er 9,6% einstaklinga. Fjöldi heimila með börn sem eru undir lágtekjumörkum er talsverður 

eða 9,2% árið 2015. Ef rýnt er nánar í þær tölur þá eru einstæðir foreldrar langstærsti 

hópurinn eða 29,5%. Næst koma tveir fullorðnir með eitt barn, 10,7%, þar næst koma 

tveir fullorðnir með þrjú eða fleiri börn eða 7,5% og að lokum tveir fullorðnir með tvö 

börn á heimili eða 4,7% heimila sem eru undir lágtekjumörkum (Velferðarráðuneytið og 

Hagstofa Íslands, 2016). Árið 2015 mældist skortur á efnislegum gæðum hjá 6,8% barna 
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og 5,6% heimila með börn (18 ára og yngri) og 22,1% einstæðra foreldra skorti efnisleg 

gæði. Þegar skoðuð eru heimili þar sem tveir fullorðnir búa saman með barn eða börn var 

skortur á efnislegum gæðum heimila með eitt barn 3,3%, með tvö börn 2,6% og með þrjú 

eða fleiri börn 4,6% (Velferðarráðuneytið og Hagstofa Íslands, 2016). Árið 2014 tilheyrðu 

11,4% barna heimilum sem áttu mjög erfitt með að láta enda ná saman (Hagstofa Íslands, 

2015a).  

       (Hagstofa Íslands, 2015a) 

      Mynd 4. Börn sem búa á heimilum undir lágtekjumörkum, sem skortir efnisleg gæði eða eiga   

      mjög erfitt með að ná endum saman 

  Samanburður milli Íslands, Norðurlanda og Evrópu 

Alþjóðlegur samanburður er nauðsynlegur vegna þess, að hann sýnir að barnafátækt er 

sums staðar talin næstum eðlileg eða óhjákvæmileg og oft rakin til upplausnar 

fjölskyldunnar og fjölgunar einstæðra foreldra (Stern, 2009).  

Mynd 5 birtist í Félagsvísum Hagstofu Íslands um lífskjör og lífsgæði barna en þar má 

sjá hvar íslensk börn sem búa á heimilum undir lágtekjumörkum eru stödd miðað við 

önnur lönd í Evrópu árið 2013. Danmörk, Finnland, Noregur og Tékkland sýna betri stöðu 

en Ísland, sem er með fimmta lægsta hlutfall þegar kemur að börnum sem búa á heimilum 

undir lágtekjumörkum eða 12,2% (Hagstofa Íslands, 2015a). 
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         (Hagstofa Íslands, 2015a) 

        Mynd 5. Börn á heimilum undir lágtekjumörkum í Evrópu 2013 

Mælingar á fátækt þegar kemur að börnum sem búa á heimili sem er undir 

lágtekjumörkum hafa sýnt að hlutfall íslenskra barna sé svipað og á Norðurlöndum en 

slíkar mælingar hafa mætt þeirri gagnrýni að einungis sé mælt út frá tekjuskiptingu og 

ekki skoðaðar aðrar aðstæður. Rannsakendur hafa bent á að aðeins takmörkuð mynd er 

sýnd af kjörum barna og jafnvel ekki í takt við kjör fjölskyldunnar. Því sé mikilvægt að 

rannsaka hvað börnin upplifa (Guðný Björk Eydal og Cynthia Lisa Jeans, 2008).  

 

 

 

 

  
  

, 0 0 , 0 5 0 , 10 , 15 0 0 , 20 , 0 25 0 , 30 0 , 35 
Rúmenía | Romania 
Makedónía | FYRM 

Serbía | Serbia 
Grikkland | Greece 
Búlgaría | Bulgaria 

Spánn | Spain 
Litháen | Lithuania 

Ítalía | Italy 
Portúgal | Portugal 

Malta 
Lúxemborg | Luxembourg 

Lettland | Latvia 
Ungverjaland | Hungary 

Pólland | Poland 
Króatía | Croatia 

Slóvakía | Slovakia 
ESB | EU 

Evrusvæðið | Eurozone 
Bretland | United Kingdom 

Austurríki | Austria 
Eistland | Estonia 

Frakkland | France 
Belgía | Belgium 

Írland | Ireland 
Sviss | Switzerland 

Kýpur | Cyprus 
Svíþjóð | Sweden 

Þýskaland | Germany 
Slóvenía | Slovenia 

Holland | Netherlands 
Ísland | Iceland 

Tékkland | Czech Republic 
Noregur | Norway 
Finnland | Finland 

Danmörk | Denmark 

%  



27 

Mynd 6 birtist í Félagsvísum Hagstofu Íslands um lífskjör og lífsgæði barna en þar sést 

staða barna sem skortir efnisleg gæði í Evrópu árið 2013. Sviss, Noregur, Svíþjóð, 

Lúxemborg og Holland sýna betri stöðu en Ísland sem er með sjötta lægsta hlutfallið eða 

8,3% þegar kemur að skorti á efnislegum gæðum. Löndin sem koma á eftir Ísland eru þá 

með hærra hlutfall hvað varðar skort á efnislegum gæðum fyrir börn. 

         

        (Hagstofa Íslands, 2015a) 

       Mynd 6. Börn sem skortir efnisleg gæði í Evrópu 2013  
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Mynd 7 birtist í Félagsvísum Hagstofu Íslands um lífskjör og lífsgæði barna en þar sést 

staða barna á heimilum þar sem mjög erfitt er að ná endum saman árið 2013. Ísland er 

nálægt miðju eða 12,9% heimila. 

        

       (Hagstofa Íslands, 2015a) 

       Mynd 7. Heimili barna sem eiga mjög erfitt með að láta enda ná saman 2013  
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4 Afleiðingar barnafátæktar 

Lífsaðstæður barna á síðustu 100 árum hafa breyst gífurlega. Í efnalegu tilliti er hægt að 

segja að börn lifi við mun betri kjör í dag, miðað við fátæktina áður fyrr þegar mörg börn 

bjuggu við fábreytt mataræði og lélegan húsakost. Í dag búa flest börn við fjölbreytt fæði, 

hlý heimili, eiga leikföng og föt. Sjúkdómar og dauðsföll fjölskyldumeðlima voru algengari 

áður fyrr og hafði það áhrif á sálarlíf barna. Heilsugæslan hefur aukist mikið og á þátt í að 

flest íslensk börn eru líkamlega hraust (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003). Í þessum kafla verður farið yfir helstu afleiðingar fátæktar á börn. 

 Á barnæskuna og fullorðinsárin 

Börn eru blessun heimsins. Allt sem lýtur að velferð þeirra og lífshamingju hlýtur að 

koma okkur við. Lán barna hverrar kynslóðar á að koma nýjum tímum til góða, þar 

sem fyrir þeim liggur að leggja framtíðinni lið svo mannfólkið á jörðinni geti komist 

sem best af...Í löndum velmegunar eru börn sýnd sæl og vel haldin, þótt stundum 

komi á daginn að ekki séu allir eins lukkulegir og sýnist (Vigdís Finnbogadóttir, 2010, 

bls. 9). 

Uppvaxtarskilyrði hafa mikill áhrif á velferð barna. Til að þau séu góð þarf að sinna 

sálarlífinu og hafa umhyggju fyrir barninu ásamt ytra atlæti (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2003). Eitt af því, sem er einkennandi fyrir fátækt meðal barna, eru 

slæmar umhverfisaðstæður. Börn í lágtekjufjölskyldum eru miklu líklegri en önnur til að 

búa við þrengsli, hávaða, óreiðu og í lélegu húsnæði. Þau flytjast oft búferlum og hátt 

hlutfall húsnæðiskostnaðar veldur miklu álagi á fjölskylduna. Fátæktin setur mark sitt á 

allt umhverfið og á stóran þátt í mótun barnanna (Evans og Kim, 2009). Börn sem líða 

skort njóta ekki sömu tækifæra og önnur börn í samfélaginu sem getur þýtt að börn geti 

ekki haldið upp á afmælið sitt, fengið ný föt eða boðið vinum heim til sín og því er hætta 

á að þessi börn einangrist félagslega. Afleiðingarnar geta verið varanlegar og haft áhrif á 

þroska og lífsgæði barnanna og einnig inn í framtíðina (Unicef, 2016).  

Í grein frá Eurostat (2016a) áttu um 64% barna árið 2015, sem áttu foreldra, sem 

aðeins höfðu grunnskólamenntun, á hættu að þurfa að stríða við fátækt og félagslega 

einangrun. Þau voru með öðrum orðum sex sinnum fleiri en þau börn, sem áttu betur 

menntaða foreldra. Það er því ljóst og kemur ekki á óvart, að menntunin ræður oft mestu 

um afkomu fólks og almenn lífsgæði. Það félagslega og menntunarlega umhverfi, sem 

börnin alast upp í, erfist gjarnan á milli kynslóða og skýringin er meðal annars sú, að 
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foreldrar þeirra glímdu við erfiðan fjárhag og höfðu því ekki efni á að tryggja næga 

menntun barnanna. Hefur Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hvatt aðildarríkin til 

að rjúfa þennan vítahring. Því fer ekki á milli mála, að menntunarmöguleikar barna ráðast 

mikið af félagslegri og efnahagslegri stöðu foreldranna. Hún hefur einnig mikil áhrif á 

frammistöðu þeirra. Það er fleira, sem hefur áhrif á afstöðu, þroska og frammistöðu 

barna, til dæmis það sem kallað er menningarlegur auður. Foreldrar, sem njóta 

menningar í ýmsum myndum, ferðast og kunna skil á stofnunum samfélagsins, miðla þeim 

auði til barnanna og gera þau betur búin undir lífið. Í öðru lagi má nefna hinn félagslega 

auð en hann birtist meðal annars í áherslu foreldranna á menntun barna sinna (Martinez 

og Rury, 2009). Því kemur ekki á óvart að það sé ólíklegt að háskólamenntað fólk sé fyrir 

neðan lágtekjumörk á meðan einstaklingar sem hafa grunnmenntun séu líklegri til að vera 

fyrir neðan lágtekjumörk (Hagstofa Íslands, 2015b). Sjá má á mynd 8 hlutfall barna 

hérlendis sem líða skort eftir því hvort foreldrar þeirra eru með grunnmenntun, 

framhalds- og starfsmenntun eða háskólamennntun. Því meiri menntun hjá foreldrum 

almennt, því minni skortur er hjá börnunum.  

       

         (Unicef, 2016c) 

          Mynd 8. Börn á Íslandi sem líða skort eftir menntun foreldra 2014 
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Í rannsókninni ,,Jaðarstaða foreldra – velferð barna‘‘  var markmiðið að skoða stöðu 

reykvískra foreldra út frá atvinnu þeirra. Athugaðar voru aðstæður foreldra sem voru 

útivinnandi og gerður samanburður við foreldra sem voru á atvinnuleysisbótum eða nutu 

fjárhagsaðstoðar. Félagslegar og efnahagslegar aðstæður reykvískra barnafjölskyldna 

voru bornar saman. Einnig var kannað hvort staða foreldra hefði áhrif á tómstunda- og 

íþróttaiðkun barna þeirra ásamt því hverjar voru hindranir foreldra sem nutu 

fjárhagsaðstoðar að nýta sér þjónustu sem var í boði fyrir börnin þeirra. Í niðurstöðum 

rannsókna komu skýrar vísbendingar um að börn sem eiga efnaminni foreldra hafi 

takmarkaðri aðgang, til dæmis að uppeldis- og tómstundastarfi en börn sem eiga 

efnameiri foreldra. Verstur var fjárhagurinn hjá foreldrum sem þáðu fjárhagsaðstoð en 

hjá foreldrum sem voru útivinnandi var fjárhagurinn bestur. Einnig kom fram, að flestir 

sem voru útivinnandi voru með háskólapróf og foreldrar sem þiggja fjárhagsaðstoð höfðu 

flestir aðeins lokið grunnskólaprófi. Frekari niðurstöður voru, að foreldrar sem þáðu 

fjárhagsaðstoð voru síður í sínu eigin húsnæði (Elísabet Karlsdóttir og Erla Björg 

Sigurðardóttir, 2015). Því kemur ekki á óvart að aðeins 5,8% húseigenda eru undir 

lágtekjumörkum á meðan 15,9% leigjenda eru undir lágtekjumörkum (Hagstofa Íslands, 

2015b).  

Fjölskylda sem á í fjárhagsvanda þarf jafnvel að neita sér hluti sem aðrir telja 

sjálfsagðir. Því getur oft verið erfitt fyrir börnin að fá að taka þátt í íþróttum og 

tómstundastarfi, sérstaklega þeim fjárfreku, og því skerðast möguleikar þessara barna 

vegna erfiðar fjárhagsstöðu. Enda má segja, að lífskjör og tækifæri barna sem lifa við 

fátækt séu ekki þau sömu og annarra barna (Ásdís Aðalbjörg Arnalds o.fl., 2012). Í 

vinnuskýrslu hóps um málefni barna sem Velferðarvaktin gaf út kemur fram, að talað er 

um að reyna að koma í veg fyrir að börnin hætti vegna fjárhagsstöðu foreldra, einnig að 

fylgjast með tómstundaiðkun og jafnvel hafa þær fríar (Velferðarráðuneytið, 2009). 

Öryrkjum með börn er sérstaklega hætt við að búa við fátækt. Rannveig Traustadóttir 

rannsakaði stöðu öryrkja og kom þar fram að foreldrar vildu að börnin tækju þátt en ættu 

oft í erfiðleikum með að standa undir þeim kostnaði og lítið var um leikhús, bíó og 

skemmtanir (Ásdís Aðalbjörg Arnalds o.fl., 2012). Þegar tómstundaiðja barna var skoðuð 

árið 2014 þá tók tæpur þriðjungur ekki þátt í reglulegri tómstundaiðju. Þá voru 37% barna, 

sem tilheyrðu hópi tekjulægstu (fimmtungur af öllum hópnum), og 45,1%, sem átti 
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foreldra með grunnskólamenntun, ekki í tómstundaiðju (Hagstofa Íslands, 2015a). 

Frístundakortið, sem er notað til þess að greiða niður tómstunda- og íþróttastarf, er frekar 

notað hjá foreldrum í launaðri vinnu en foreldrum sem framfleyta sér á fjárhagsaðstoð 

(frá Reykjavíkurborg) og þeim sem eru á atvinnuleysisbótum (Ásdís Aðalbjörg Arnalds 

o.fl., 2012).  

Árið 2015 voru 93,7% þriggja til fimm ára barna í leikskóla hérlendis en mest voru 

98,9% barna í leikskóla árið 2012 og fæst voru þau árið 2005 eða 93,5%, sem er svipað og 

árið 2015, ef borið saman tímabilið 2005-2015 (Velferðarráðuneytið og Hagstofa Íslands, 

2016). Í niðurstöðu rannsóknarinnar Jaðarstaða foreldra – velferð barna kemur fram börn 

efnaminni foreldra fari síður í leikskóla (Elísabet Karlsdóttir og Erla Björg Sigurðardóttir, 

2015). Mörg börn í lágtekjufjölskyldum njóta ekki nauðsynlegrar leikskólavistar og fyrir 

því eru tvær meginástæður. Annars vegar ónógur stuðningur frá hinu opinbera og hins 

vegar andvara- og skilningsleysi stjórnmálamanna og almennings á hollum áhrifum góðrar 

og viðráðanlegrar gæslu á börnin, fjölskyldur þeirra, atvinnulífið og samfélagið allt 

(Cohen, 2009). Í 30. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 kemur meðal 

annars fram að félagsmálanefnd hugi að  hagsmunum og að börn geti verið í tómstundum 

og farið í leikskóla, þar er að segja notið þroskavænlegra og hollra uppvaxtarskilyrða 

ásamt því að aðbúnaður þeirra sé í lagi. Rannsóknir sýna, að gæsla barna, sem komin eru 

á annað árið, eykur þroska þeirra, ekki síst þeirra, sem búa við erfiðar aðstæður (Johnson 

og Brooks-Gunn, 2009).  

Umhyggja og ást foreldranna ásamt því að falla í jafningjahópinn var það sem fátæk 

börn mátu mest. Var það niðurstaða í írskri rannsókn en þar voru tekin viðtöl við 28 börn. 

Að vera samþykkt af jafningjum og eignast vini var það sem skipti börnin miklu máli og 

fólst það oft í því formi að vera í réttum fötunum, að eiga ákveðnar skólatöskur eins og 

hin börnin. Stríðni átti sér stundum stað ef þau voru ekki nógu fallega klædd og varð það 

stundum til að börnin upplifðu neikvæðar tilfinningar til skólans. Vildu sum jafnvel hætta 

námi. Börnin voru oft að safna sér sjálf fyrir ákveðnum fötum með því til dæmis að passa. 

Foreldrarnir gerðu það sem hægt var til að börnin þeirra féllu inn í hópinn (Ásdís Aðalbjörg 

Arnalds o.fl., 2012). 

Líf og aðstæður fátækra barna einkennist oft af óvissu, óreglu og lélegri frammistöðu. 

Fátæktin hefur áhrif á heilsuna, vitsmunalegan og tilfinningalegan þroska barnanna. 
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Fátæk börn eiga miklu frekar en önnur börn við ýmis vandamál að stríða, til dæmis 

árásargirni og andfélagslega hegðun. Þá eru fátæk börn útsettari fyrir alls kyns önnur 

vandamál, til dæmis lítinn þroska og erfiðleika í skóla og lífinu. Um þetta hefur lengi verið 

deilt og hafa aðallega verið uppi tvö sjónarmið: Að félagslegar aðstæður valdi mestu um 

og hins vegar að barnið sjálft, skapgerðareinkenni þess og andlegir eiginleikar, og þar með 

foreldranna, séu undirrót vandans. Flestar rannsóknir benda til, að þegar fjölskyldum er 

hjálpað til að komast yfir erfiðasta þröskuldinn (úr fátæktinni), batni hagur barnanna og 

frammistaða þeirra í skóla og í daglega lífinu (Lund og Dearing, 2009). 

Fátækt og efnahagsleg misskipting geta leitt til ofbeldis af ýmsum ástæðum. Í fyrsta 

lagi er fátæktin ein og sér mikill streituvaldur og í öðru lagi fylgja ýmsir aðrar streituvaldar, 

til dæmis atvinnuleysi, veikindi og slæmt húsnæði. Fátækt og misskipting hafa einnig 

slæmar afleiðingar fyrir sálarlífið og geðheilsuna (Gelles, 2009). Heilsufar barna í 

fjölskyldum, sem tilheyra lægstu stigum samfélagsins, er verra en annarra. Er 

þjóðfélagsleg staða þessara fjölskyldna ákvörðuð út frá menntun foreldra, atvinnu þeirra, 

heimilistekjum og fátækt eða samblandi af þessu öllu. Ræðst heilsufarið raunar svo mjög 

af stöðu fjölskyldunnar, að það batnar stig af stigi eftir því sem efnahagurinn er betri 

(Larson og Halfon, 2009). Óbeinar afleiðingar eru á börn þegar fjárhagsstaða er bág, 

aðstæður og líf þeirra er öðruvísi en hjá mörgum börnum og það getur haft áhrif inn í 

framtíðina. Sýnt hefur verið fram á  tengsl milli fjárhagsstöðu og líkamlegrar og andlegrar 

heilsu barna og einnig hefur komið fram að fjárhagur foreldra hefur áhrif á hvernig 

börnunum gengur í námi (Ásdís Aðalbjörg Arnalds o.fl., 2012).  

Í rannsókninni ,,Aðstæður reykvískra foreldra: Félagslegt tengslanet, tómstundir og 

almennt heilsufar barna‘‘ sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Rannsóknastofnun 

í barna- og fjölskylduvernd gerði um stöðu reykvískra barna kom í ljós að reykvískir 

foreldrar sem þiggja fjárhagsaðstoð eiga oftar börn með fötlun, langvarandi sjúkdóma, 

hegðunarröskun og sértæka námsörðugleika eða yfir fjórðungur. Á þetta við um 15% 

foreldra sem eru úti á vinnumarkaði og 20% foreldra á atvinnuleysisbótum (Ásdís 

Aðalbjörg Arnalds o.fl., 2012). 

Margar ástæður geta verið fyrir húsnæðisleysi, jafnt efnahagslegar sem persónulegar, 

en það hefur alvarleg áhrif á einstaklinga og fjölskyldur, á heilsufar þeirra og almenna 

líðan. Það bitnar á öllu lífi þeirra, sem fyrir því verða, líkamlegri og andlegri heilsu, spillir 
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menntun barna og þroska og veldur upplausn fjölskyldna. Börn í fjölskyldum, sem eiga við 

húsnæðisvanda að glíma, flytjast búferlum 16 sinnum oftar en að meðaltali. Þau eru sífellt 

að skipta um skóla og það kemur illa niður á frammistöðu þeirra (Yon og Shankar-Brown, 

2009). Í 45. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 er fjallað um 

húsnæðismál og kemur þar fram að sveitarstjórnir eigi eftir því sem þörf og möguleikar 

eru á að tryggja framboð af félagslegu kaupleiguhúsnæði eða eignaríbúðum og 

leiguhúsnæði fyrir fólk sem getur ekki vegna félagslegra aðstæðna, þungrar 

framfærslubyrðar eða lágra launa orðið sér sjálft úti um húsnæði. Og í 46. gr. kemur fram 

að félagsmálanefndum sé skylt að aðstoða og veita einstaklingum og fjölskyldum sem eru 

í bráðum vanda úrlausn í húsnæðismálum ef fólk hefur ekki getu að sjá um það sjálft.  

Börn, sem alast upp hjá einstæðu foreldri, eru miklu líklegri en þau, sem búa með 

báðum foreldrum, til að líða fyrir fátækt, slæma heilsu, hegðunarvandamál, afbrot og litla 

menntun. Fátækt og fjárhagserfiðleikar eru meginástæðan fyrir auknum vandamálum 

meðal barna einstæðra foreldra (Garrison, 2009). 

Sú spurning hefur vaknað hvers vegna sumum börnum vegni vel þrátt fyrir ýmsa 

erfiðleika en önnur þrói með sér alvarleg og þrálát, tilfinningaleg vandamál. Hér er þó ekki 

aðeins um að ræða rótgróið skapgerðareinkenni fyrrnefndu barnanna, heldur virkt ferli, 

sem hjálpar þeim í glímunni við erfiðleikana. Þekkingin á þrautseigju þessara barna er sótt 

til rannsókna á fólki af asískum, afrískum og hvítum uppruna í Bandaríkjunum, sem fylgt 

var eftir á ýmsum stigum. Í þessum hópi var ungt fólk, sem gengið hafði vel, þótt það hefði 

alist upp við fátækt, misnotkun, drykkjuskap og geðræna kvilla foreldra sinna auk 

heimiliserja og skilnaðar. Eru niðurstöðurnar studdar af sams konar langtímarannsóknum 

í Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Danmörku, Svíþjóð, Bretlandi og Þýskalandi. Börnin, sem létu ekki 

erfiðleikana buga sig, voru yfirleitt við góða, líkamlega heilsu og ekki eins viðkvæm fyrir 

mótlætinu og þau, sem þróuðu með sér náms- og hegðunarvandamál. Þrautseigu börnin 

voru félagslynd og tóku því ekki illa að vera í umsjón annarra. Þau höfðu einhverja 

hæfileika til að bera, sem voru metnir af fullorðna fólkinu, og þau voru viss um, að framlag 

þeirra sjálfra gæti haft góð áhrif á framtíð þeirra. Þeim líkaði vel í skóla, voru raunsæ í 

menntunarlöngun sinni og fús að hjálpa öðrum. Þrautseigjuna mátti líka rekja til 

utanaðkomandi, ekki síst til góðrar móður, afa og ömmu og eldri systkina og til góðs 

sambands við kennara og aðra fullorðna leiðbeinendur. Þá kom einnig til sá stuðningur, 
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sem unnt var að sækja til skóla- og kirkjustarfs og annars félagsstarfs. Þessi börn voru ekki 

óvirkir þolendur, heldur leituðu þau ýmissa leiða innan fjölskyldunnar og samfélagsins til 

að bæta stöðu sína í því skyni að vega þannig upp á móti erfiðleikunum. Börn, sem sýndu 

sjálfstæði og félagsfærni á leikskólaaldri, voru yfirleitt í góðu jafnvægi um tíu ára aldur og 

góður árangur í skóla á þeim aldri var góður fyrirboði fyrir framtíðina. Þetta ferli, sem 

tengir persónulega afstöðu og getu við stuðning frá fjölskyldu og samfélagi, sýnir vel 

mikilvægi fyrstu æskuáranna í því að leggja grundvöllinn að þolgæði og seiglu. Fái börn að 

njóta trúnaðar og trausts mun það auka þeim styrk síðar meir. Það, sem hjálpar í 

erfiðleikunum núna, eykur líkur á, að aðrir þættir gagnist þeim síðar á ævinni (Werner, 

2009).  
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5 Stefnumótun og aðgerðir gegn fátækt barna á Íslandi 

,,Barnasáttmálinn gerir þá kröfu til opinberra aðila að stjórnsýsla og þjónusta þeirra sé 

barnvæn og taki mið af þörfum barna á öllum aldri‘‘ (Umboðsmaður barna, 2017). Í dag 

fer Velferðarráðuneytið með hlutverk og stefnumótun í barnavernd samkvæmt 5. gr. 

barnaverndarlag nr. 80/2002.  

Farið verður yfir verkefni sem eru í gangi gegn fátækt barna ásamt því hvað er á 

döfinni, sumt samþykkt en annað ósamþykkt. Velferðarvaktin á vegum 

Velferðarráðuneytis hefur komið sterk inn í baráttunni gegn barnafátæk og því starfi, sem 

unnið er til að auka velferð barna. Ýmislegt hefur verið ábótavant eins og gjaldfrjáls 

grunnmenntun en félagsmálayfirvöld eiga að vernda og standa vörð um réttindi barnanna 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). Mikilvægt er, að aðilar sem starfa að 

málefnum barna þá sérstaklega í heilbrigðis-, félags- og menntamálum, vinni saman og 

nýti krafta sína til að leita nýrra leiða í þágu barna. Samhæfa þarf úrræði og aðgerðir, 

ásamt að fara yfir kostnað í þessum málaflokki. Málefnum barna þarf að tryggja 

fjárhagslegan forgang hjá sveitarfélögum og ríki og þá er ekki einungis átt við 

grunnþjónustu (Velferðarráðuneytið, 2009). Umboðsmaður barna (2010) hefur haft orð 

á því að mikilvægt sé að halda mjög vel utan börnin og bendir á, að samkvæmt 3. gr. 

Barnasáttmálans séu ákvarðanir alltaf teknar með það í huga hvað sé barninu fyrir bestu. 

Til þess að virða það þá skuli ætíð leita allra leiða áður en skorin er niður þjónusta við 

börn. Einnig hefur umboðsmaður barna (2017) haft orð á því að aðilar sem sinna málum 

barna þekki allt of oft ekki nægilega grundvallarrétindi barna eins og kemur fram í 

Barnasáttmálaunum og á það einnig við um stjórnvöld. 

Mikilvægt er að hafa í huga hvað hefur áunnist í málefnum barna og fjölskyldna en til 

dæmis er ekki langt síðan lítið fór fyrir beinni fjölskyldustefnu. Þegar ný lög tóku gildi 1947 

voru fjölskyldubætur teknar upp og voru í raun eins og barnabætur. Reyndar voru aðeins 

fjölskyldur með fjögur börn eða fleiri sem fengu greitt og voru, eins og Stefán Ólafsson 

(1999) kemst að orði, ,,mjög við nögl skornar‘‘ (bls. 114). Árið 1947 þegar lög um 

almannatryggingar voru sett voru ýmsir málaflokkar sem ekki höfðu verið til áður, eins og 

barnalífeyrir til ekkna, örorku-, og ellilífeyrisþega sem framfærðu börn sín innan við 

sextán ára. Einnig var greiddur barnalífeyrir til munaðarlausra barna. Greiðsla meðlaga 

fór í hendur Tryggingastofnunar ríkisins og var sú aðgerð mikið réttlætismál fyrir 
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einstæðar mæður. Árið 1953 fengu foreldrar barnabætur einnig með öðru og þriðja barni. 

Auk þess voru greiddar fjölskyldubætur til einstæðra mæðra og ekkna, svokölluð 

mæðralaun. Árið 1956 var gengið til baka og aðeins greitt með þriðja eða fleirum börnum. 

Það var svo árið 1960 sem greitt var með öllum börnum og ýmsar bætur hækkaðar. Stefán 

Ólafsson talar um að frá 1947 til 1960 hafi sparnaður verið ríkjandi í 

almannatryggingakerfinu hérlendis. Árið 1964 eru fjölskyldubætur einnig greiddar með 

börnum sem greitt er meðlag með eða barnalífeyrir. Barnalífeyrir hækkaði í 17 ára í stað 

16 ára, ekklar nutu einnig barnalífeyris, ekkjubætur lengdust ásamt því að bætur 

hækkuðu talsvert árið 1972 (Stefán Ólafsson, 1999). Íslendingar hafa lengst af eignast 

fleiri börn en almennt gerist meðal nágrannaþjóða og því hefði átt að vera hér meiri 

stuðningur við fjölskyldur og börn en í nágrannalöndum. Svo hefur þó ekki verið í gegnum 

tíðina. Til dæmis árið 1996-1997 var hlutfall barnafjölskyldna um 26% á móti 19%-20% á 

Norðurlöndum. Í heildina má segja barnafjölskyldur fái minni stuðning þótt fleiri börn séu 

yfirleitt í fjölskyldu en til dæmis á Norðurlöndum. Barnabætur hafa verið tekjutengdar og 

kemur það láglaunafólki vel en í heildina hafa þær verið lægri en á Norðurlöndunum 

(Stefán Ólafsson, 1999).  

 Núverandi og samþykktar aðgerðir gegn barnafátækt 

Í dag er í gildi þingsályktun um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerðir til að styrkja 

stöðu fjölskyldunnar sem var samþykkt í maí 1997. Í fyrsta kafla er talað um að 

,,fjölskyldan er hornsteinn íslensks samfélags og uppspretta lífsgilda‘‘ og sveitarstjórnir og 

ríkisstjórn eigi að gera opinbera fjölskyldustefnu, með það í huga að efla og vernda 

fjölskylduna hvar sem búseta er eða gerð fjölskyldu. Markmið opinberu 

fjölskyldustefnunnar er að styrkja fjölskylduna í nútímasamfélagi. Málefni tengd 

fjölskyldunni koma við sögu næstum því í allri opinberri stjórnsýslu. Ef fjölskyldustefnan 

er skoðuð sérstaklega út frá börnum, þá er talað um að börn eigi að fái tækifæri til að 

þroska sína eiginleika til hins ýtrasta með því að fjölskyldulífið veiti þeim öryggi. Einnig er 

lögð áhersla á að báðir foreldrar sinni umönnun, uppeldi og heimilishaldi. Ennfremur er 

talað um að leikskólar og skólar starfi með fjölskyldunni. Í öðrum kafla er mikilvæg setning 

fyrir fátæk börn og þá sem hafa ekki öruggt húsnæði eða ,,að grundvallaröryggi 

fjölskyldunnar efnahagslega sé tryggt ásamt rétti hennar til öryggis í húsnæðismálum.‘‘ Í 
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þingsályktunni er talað um að sérstaklega verði könnuð afkoma og staða barnafjölskyldna 

og aðgerðir gerðar ef það er talið nauðsynlegt (Þingskjal 1230, 1996-1997).  

Í rannsókn Elísabetar Karlsdóttur og Erlu Bjargar Sigurðardóttur, Jaðarstaða foreldra 

– velferð barna (2015) kemur fram hugmynd að verkefninu Tinnu um að aðstoða 

einstæða foreldra á fjárhagsaðstoð til lengri tíma. Í framhaldi af þeirri rannsókn réðst 

Velferðarvaktin í tilraunaverkefnið Tinna (Velferðarráðuneytið, 2015b) og veitti 

velferðarráðuneytið 20 milljónum í verkefnið (Velferðarráðuneytið, 2016a). Má segja að 

það sé ein af aðgerðunum sem eru í gangi gegn barnafátækt en markmið þess verkefnis 

er að styrkja stöðu barna og einstæðra foreldra sem þiggja fjárhagsaðstoð 

(Velferðarráðuneytið, 2016a) ásamt því að efla foreldra sem vilja hjálpa sér sjálfir og er 

heildarsýn höfð að leiðarljósi í þeirri valdeflingu (Reykjavíkurborg Velferðarsvið og 

Velferðarráðuneytið, e.d.). Í rannsókninni Jaðarstaða foreldra – velferð barna voru skýrar 

vísbendingar um að börn sem eiga efnaminni foreldra hafi minni aðgang að gæðum 

samfélagsins en önnur börn. Ennfremur á þessi hópur barna minni möguleika á að mennta 

sig og taka þátt í atvinnulífinu. Þau eru einnig líklegri til að njóta ekki öryggis tengslaneta 

og því eru meiri líkur á að þau tengist ekki félagslega sterkum böndum mismunandi hópa 

og eiga því á hættu að vera útilokuð félagslega (Reykjavíkurborg Velferðarsvið og 

Velferðarráðuneytið, e.d.). Athugað var hvort atvinnustaða foreldra hefði áhrif á hvort 

börnin væru í tómstundum og íþróttum. Hvort það væru einhverjar hindranir í vegi fyrir 

því að foreldrar notfærðu sér þjónustu fyrir börnin þegar þeir fengju fjárhagsaðstoð 

(Velferðarráðuneytið, 2016a). Í verkefninu Tinnu eru þátttakendur 15 til 20 einstæðir 

foreldrar hverju sinni, frá 18-30 ára og eru á fjárhagsaðstoð og búa í Breiðholti. Verkefnið 

er unnið í Fjölskyldumiðstöðinni Gerðubergi, sem er hluti af þjónustumiðstöð Breiðholts 

(Reykjavíkurborg Velferðarsvið og Velferðarráðuneytið, e.d.). Börn og einstæðir foreldrar 

þeirra fá þverfaglegan og fjölþættan stuðning mismunandi aðila innan mennta- og 

velferðarkerfisins ásamt atvinnumiðlun og aðstoð við að auka virkni 

(Velferðarráðuneytið, 2016a). Með Tinnu fá efnaminni foreldrar tækifæri til að bæta 

lífsgæði sín ásamt aðstoð við að auka virkni og möguleika á betri framtíð. Í Tinnu fá 

þátttakendur gott aðgengi og náið samstarf við félagsráðgjafa. Bæði eru um hópa- og 

einstaklingsvinnu og reynt er að stuðla að virkni barna og félagslegri eflingu eftir þörfum 

hvers og eins. Ýmis námskeið eru í boði og mikið samstarf við aðrar fagstéttir, stofnanir 
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og félagasamtök, með það að markmiði að stuðla að valdeflingu (Reykjavíkurborg 

Velferðarsvið og Velferðarráðuneytið, e.d.).  

Rannsóknin New Hope Project fór fram um 1995 í Milwaukee í Bandaríkjunum og náði 

til 745 fjölskyldna. Rannsóknin fólst í því að auka atvinnuþátttöku foreldranna og 

auðvelda þeim að komast yfir fátæktarmörkin. Rannsóknin snerist meðal annars um að 

greiða fyrir atvinnuþátttöku og einnig áhrif ungs fólks á framtíðaráætlanir þess. 

Fjárstyrkur var veittur, aðstoð við að finna starf og fjárhagsaðstoð í þrjú ár vegna 

barnagæslu og heilbrigðisþjónustu. Meginhugsunin með New Hope rannsókninni var, að 

fólk, sem er tilbúið til að stunda fulla vinnu, eigi að fá tækifæri til þess og að fólk, sem 

vinnur fullan vinnudag, eigi ekki að líða fyrir fátækt. Ungt fólk í lágtekjufjölskyldum er 

miklu ólíklegra til að halda áfram í skóla eftir að skyldunámi lýkur en einstaklingar sem 

koma frá betur stæðum fjölskyldum. Vegna þess fær það oft ekki þann stuðning hvað 

varðar framtíðaráætlanir, sem æðri skólar bjóða upp á. Afstaðan til framtíðarinnar mótast 

einnig af menningarlegu umhverfi unga fólksins og af afstöðu og lifnaðarháttum 

foreldranna. Það hefur verið sýnt fram á það í könnunum, að stuðningur foreldra er eitt 

mikilvægasta atriðið í þróun jákvæðrar afstöðu ungs fólks, sem á annars á brattann að 

sækja. Í rannsókninni kemur einnig fram að þátttaka þeirra í ýmsum verkefnum utan 

skólatíma hafi haft jákvæð áhrif á þau og ekki síst að kynnast öðru fullorðnu fólki en sínum 

nánustu. Þetta fullorðna fólk var þeim nokkurs konar fyrirmynd, sem hvatti þau og studdi 

og gerði það, sem það gat, til að ýta undir jákvæða afstöðu til vinnunnar og 

framtíðarinnar. Niðurstaðan bendir til, að skilningur og mat foreldra á lestrarkunnáttu 

hafi skipt máli á oft neikvæða afstöðu ungs fólks til vinnu og menntunnar en unga fólkið 

tók verulegum framförum í lestri. Rannsóknin hafði einnig jákvæð áhrif á afstöðu og 

framtíðarfyrirætlanir ungs fólks í lágtekjufjölskyldum. Á þeim fimm árum sem liðu eftir að 

aðstoðinni lauk, höfðu foreldrarnir haft vinnu miklu lengur en foreldrar í 

samanburðarhópnum og þar af leiðandi meiri tekjur. Það hafi átt þátt í jákvæðari afstöðu 

unga fólksins til vinnunnar. Þannig átta árum eftir að rannsókn byrjaði og fimm árum eftir 

að allri aðstoð lauk hafði ferlið sem farið var í gegnum ennþá mótandi áhrif á unga fólkið 

og framtíðaráætlanir þess. Því er mikilvægt að skilja hvað stuðlaði að þessum jákvæðum 

breytingum (Purtell og McLoyd, 2013). 
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Með lögfestingu Barnasáttmálans árið 2013 hafa Unicef og umboðsmaður barna haft 

umsjón með því að gera þau sveitarfélög, sem þess óska, barnvæn en barnvæn 

sveitarfélög setja sér það markmið að réttindi barna séu uppfyllt og höfð að leiðarljósi. 

Unicef og umboðsmaður barna hönnuðu líkan til að innleiða Barnasáttmálann hjá 

íslenskum sveitarfélögum og ber líkanið nafnið Barnvæn sveitarfélög og er verkefnið 

styrkt af velferðarráðuneytinu og innanríkisráðuneytinu. Í raun er þetta verkefni byggt á 

alþjóðlegu verkefni Unicef eða Child Friendly Cities (CFC) sem sveitarfélög víðs vegar um 

heim hafa innleitt frá árinu 1996. Íslenska líkanið byggir einnig á efni frá Unicef í Finnlandi, 

umboðsmönnum Svíþjóðar og Noregs. Akureyri er fyrsta sveitarfélagið sem mun nota 

líkanið ásamt því að vera í samstarfi við Unicef á Íslandi að þróa verkefnið til tveggja ára 

(Barnvæn sveitarfélög, e.d.-b.; e.d.-c.; e.d.-d.; e.d.-e.). Með innleiðingu Barnasáttmálans 

skuldbindur sveitarfélagið sig pólitískt og ber að samræma aðgerðir yfir öll svið 

sveitarfélagsins. Ferlið tekur tvö ár og eru það átta skref sem sveitarfélagið þarf að taka í 

þá átt að uppfylla og virða rétt barna. Í lokin fær sveitarfélagið viðurkenningu ef starfsfólk 

Unicefs metur það svo að það hafi uppfyllt áætlun um rétt barna eða að farið sé eftir 

aðgerðaáætlun verkefnisins, sem hafi komið börnum í sveitarfélaginu til góða. Svo er mat 

á tveggja ára fresti en sveitarfélagið þarf að halda áfram innleiðingarferlinu til að halda 

viðurkenningunni og setja sér ný markmið í því ferli (Barnvæn sveitarfélög, e.d.-e.). Segja 

má að innleiðingin sé á þá leið, að stjórnmálamenn og starfsmenn sveitarfélags beri 

,,barnaréttindagleraugu‘‘ þegar ákvarðana- og verkferlar eru skoðaðir og sáttmálinn 

nýttur sem verkfæri gæðastjórnunar þegar þjónusta og stefnumótun eru skoðuð með 

tilliti til barna (Barnvæn sveitarfélög, e.d.-c.). Stöðugt sé verið að vinna að hugmyndafræði 

verkefnis með því að vera með barnvæna nálgun, að börnin taki þátt, að þau búi við 

jafnræði, að hafa það að leiðarljósi hvað sé barninu fyrir bestu og þekkja rétt barna 

(Barnvæn sveitarfélög, e.d.-b.). 

Barnaheill hefur lagt til að 31. gr. grunnskólalaga nr. 91/2008 verði breytt og að 

grunnskóli verði gjaldfrjáls og þá tekið fyrir alla gjaldtöku (Barnaheill, 2015) og einnig 

hefur Velferðarvaktin lagt til að sú grein verði endurskoðuð (Stjórnarráð Íslands, 2017). 

Nú hafa 55,4% eða 41 sveitarfélaga (af 74 sveitarfélögum) ákveðið að greiða fyrir 

námsgögn grunnskólanemenda frá og með skólaárinu 2017-2018 (Stjórnarráð Íslands, 

2017; Barnaheill, 2017a). Einnig ætla 17 sveitarfélög að draga úr kostnaði skólagagna 

nemenda (Stjórnarráð Íslands, 2017). Samkvæmt frétt frá Barnaheillum (2017b) hafa 43 
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sveitarfélög tekið endanlega ákvörðun um ókeypis námsgögn og má sjá landakort um þau 

sveitarfélög á heimasíðu Barnaheilla. Eins og hjá til dæmis Akureyri (2017) og Hafnarfirði 

(2017) eru námsgögn greidd en ekki skólatöskur, íþrótta- og sundföt. 

Ein af aðgerðum sem hafa komið barnafjölskyldum til góða eru nánast fríar 

tannlækningar. Skrifað var undir samning við Tannlæknafélag Íslands árið 2013 við 

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) um að með því að borga árlegt komugjald, 2.500 kr. fyrir hvert 

barn, fái börn yngri en 18 ára fulla þjónustu tannlæknis. Samningurinn hefur verið 

innleiddur í skrefum og verða öll börn innan við 18 ára komin með þessi réttindi þann 1. 

janúar 2018. Markmiðið með þessum samningi var að öll börn gætu fengið 

tannlæknaþjónustu óháð efnahag auk þess að tannheilsan batnaði og yrði í takt við það 

sem gerist best á Norðurlöndum (Sjúkratryggingar Íslands, e.d).  

 Fyrirliggjandi eða ósamþykktar aðgerðir gegn barnafátækt 

Í lok ársins 2013 lagði Velferðarvaktin fram skýrsluna ,,tillögur um aðgerðir til að vinna  

bug á fátækt‘‘ þar sem lagt var til að ríki, stjórnvöld og samtök sveitarfélaga gerðu 

heildstæða aðgerðaáætlun sem væri tímasett um hvernig best væri að vinna gegn fátækt 

hér á landi og þá sérstaklega hjá efnalitlum barnafjölskyldum og ennfrekar hjá einstæðum 

foreldrum. Velferðarvaktin telur að með því að stjórnvöld styðji þessar tillögur muni það 

til lengri tíma leiða til þess, að kostnaður minnki hjá hinu opinbera og gerir sér grein fyrir 

því, að huga þurfi að stöðu opinberra fjármála og efnahagsmála en tilgangurinn sé að 

bæta stöðu þeirra sem veikast standa (Velferðarráðuneytið, 2015a).  

Í fyrrnefndri skýrslu Velferðarvaktarinnar eru tillögur um barnatryggingar og 

barnabætur. Í þeim er lagt til að stjórnvöld efli og einfaldi bótakerfið fyrir 

barnafjölskyldur. Sé það gert með því að styðja við börn sem eru í tekjulágum fjölskyldum 

og að hluta til með barnabótum sem ekki eru tekjutengdar. Ennfremur kemur fram í þeirri 

tillögu að barnafjölskyldum verði tryggð ákveðin lágmarksframfærsla í formi 

barnatryggingar, burtséð frá því hvaðan tekjurnar koma. Lagt er til í skýrslunni að fundið 

verði út hvað sé viðmið til lágmarksframfærslu. Sé það gert með það að leiðarljósi að 

enginn búi við fátækt eins og stendur orðrétt í skýrslunni: ,,Velferðarvaktin telur að 

stjórnvöld eigi að skilgreina lágmarksframfærsluviðmið sem miði að því að einstaklingar 

og fjölskyldur búi ekki við fátækt‘‘ (Velferðarráðuneytið, 2015a).  
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Önnur tillaga Velferðarvaktarinnar er að öllum sé tryggt húsnæði og sérstaklega að 

börn eigi öruggt heimili til lengri tíma. Með því að efnaminni fjölskyldur greiði vel undir 

40% ráðstöfunartekna í húsnæði, hvort sem fjölskyldan er með búseturétt eða á 

leigumarkaði. Í Danmörku hefur viðmiðið verið um 20% af tekjum eftir skatta vegna 

leigukostnaðar. Hjá fjölskyldum með litlar tekjur skerðast tekjur þeirra oft þegar barn nær 

18 ára aldri og því þarf að taka tillit til þess þegar húsnæðisbætur eru reiknaðar og skoða 

frekar heildartekjur heimilis en fjölda fullorðinna á heimili (Velferðarráðuneytið, 2015a).  

Fátæk á ekki að þýða heilsuleysi, heldur að börnum séu tryggðar fríar, reglulegar 

skylduskoðanir í heilbrigðisþjónustunni eins og fram kemur í skýrslunni Farsæld – 

Baráttan gegn fátækt á Íslandi (Hjálparstarf kirkjunnar og Rauði krossinn í Reykjavík, 

2012). Ennfremur kemur fram í tillögu Velferðarvaktinnar um grunnþjónustu að standa 

þurfi vörð um menntakerfið og velferðarþjónustu á þann hátt að lögbundin þjónusta sé 

gjaldfrjáls. Einkum fyrir börn, svo útgjöld vegna grunnþjónustu við þau séu 

barnafjölskyldum ekki óvænt og óyfirstíganleg (Velferðarráðuneytið, 2015a). Í 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna kemur fram í 26. gr. að menntun eigi að 

vera án endurgjalds, allavega grunnskólamenntun, og að allir hafi rétt á að mennta sig 

(Utanríkisráðuneytið, 2008). Í vinnuskýrslu hóps um málefni barna sem Velferðarvaktin 

gaf út er lagt til að grunnskólinn sé gjaldfrír (Velferðarráðuneytið, 2009). Grunnmenntun 

hérlendis er ókeypis að mörgu leyti en sumt þarf að greiða fyrir ennþá. Í lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram, að greiða ber fyrir skólamálsverði samkvæmt 

ákveðinni gjaldskrá sem sveitarfélögin fara eftir. Þá má kæra gjaldskrárákvarðanir í grein 

23 og fer það eftir tilskipun 47. gr. Lagt er til að verðskrár séu samræmdar vegna 

skólamáltíða auk þess sem skoðað sé hvort hægt sé að hafa fríar máltíðir 

(Velferðarráðuneytið, 2009). Í 31. gr. grunnskólalaga nr. 91/2008 kemur fram kostnaður í 

skyldunámi og þar er talað um að nemendur eða foreldrar eigi ekki að þurfa greiða neitt 

í sambandi við námsgögn, þjónustu, kennslu eða annað efni. Þó er sú undantekning á, að 

ekki er greitt fyrir gögn eins og pappír og ritföng sem teljast til persónulegra nota. Í lögum 

kemur ennfremur fram að óheimilt er að rukka vegna ferðalaga eins og vettvangsnáms 

eða ferða sem eru námsskylda nemenda en þó má taka gjald vegna uppihalds í ferðum (í 

samráði við foreldra). Má kæra ákvarðanir um gjald samkvæmt 47. gr. sömu laga. 
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Í 33. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram, að taka megi gjald fyrir félags- 

og tómstundastarf samkvæmt ákveðinni gjaldskrá en þó kemur fram í greininni að allir 

grunnskólar gefi nemendum möguleika á að taka þátt í félags- og tómstundastarfi. Er sú 

ákvörðun um gjald kæranleg eins og kemur fram í 47. gr. sömu laga. Í 33. gr. a. um 

frístundaheimili á að gefa öllum börnum sem tilheyra yngri árgöngum skólans kost á að 

sækja frístundaheimili. Ennfremur geta sveitarfélög við ákveðnar aðstæður tekið 

ákvörðun um að ekki sé rekið frístundstundaheimili í sveitarfélaginu. Tekið er gjald 

samkvæmt gjaldskrá sveitarfélags fyrir dvöl barna á frístundaheimili. Hægt er að kæra 

gjaldskrárákvarðanir 33. greinar samkvæmt tilskipun 47. gr. Í lögum um leikskóla nr. 

90/2008 kemur fram í 27. gr. að sveitarstjórn megi ákveða leikskólagjald fyrir barn en 

gjaldið má ekki vera hærra en meðalraunkostnaður vegna dvalar barns í leikskólanum.  

Í skýrslunni Farsæld – Baráttan gegn fátækt á Íslandi er tillaga um að sett yrði í gang 

sjálfboðamiðlun þar sem stofnanir og félög gætu nálgast einstaklinga sem vilja bjóða sig 

fram til sjálfboðavinnu. Þannig megi auka þátttöku og samhjálp. Ennfremur kemur fram í 

skýrslunni, að allir eigi að fá tækifæri til þátttöku og einnig að allir taki þátt í samfélaginu 

(Hjálparstarf kirkjunnar og Rauði krossinn í Reykjavík, 2012). Jafnframt leggur 

Velferðarvaktin fram tillögu um að stjórnvöld séu í nánari samvinnu við frjáls 

félagasamtök við að aðstoða betur einstaklinga og fjölskyldur sem eru í sárri fátækt. 

Meðal annars með því að auka virkni og efla einstaklinga eða fjölskyldur til sjálfshjálpar 

(Velferðarráðuneytið, 2015a).  

Velferðarvaktin vill að virkniúrræði gagnvart einstæðum foreldrum og börnum þeirra 

verði efld og það verði hlutverk sveitarfélaga og ríkis. Leggur vaktin til að félags- og 

húsnæðismálaráðherra beiti sér í samstarfi við sveitarfélög fyrir verkefni líkt Tinnu, sem 

minnst er á hér áður, og þá allavega til fimm ára. Fæli það í sér fjölþættan stuðning við 

einstæða foreldra sem njóta fjárhagsaðstoðar. Verkefnið sé því sniðið að einstæðum 

foreldrum og börnum þeirra sem eru í brýnustu þörf fyrir aðstoð (Velferðarráðuneytið, 

2015a). Konur eiga meira á hættu að búa við fátækt og félagslega einangrun en karlmenn 

og er ein helsta skýringin á því sú, að einstæðir foreldrar eru oftast konur með börn og 

það bitnar mjög á atvinnuþátttöku þeirra. Við samanburð á ríkjum kemur í ljós, að það er 

fyrst og fremst tvennt, sem getur dregið úr þessum mun: Bein aðstoð við börn og 

fjölskyldur og gott aðgengi að góðum og ódýrum leikskóla eða barnagæslu (Eurostat, 
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2016a). Eins og sjá má á mynd 9 er talsverður skortur hjá börnum einstæðra foreldra en 

Unicef og Hagstofa Íslands gerðu skortsgreiningu á börnum á aldrinum 1-15 ára. 

 

   (Unicef, 2016f) 

           Mynd 9. Börn einstæðra sem líða skort 2009 og 2014 

Tillaga til þingsályktunar um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017-2021 með áherslu á börn 

og barnafjölskyldur var lögð fyrir Alþingi í júní 2016. Innleiðing Barnasáttmálans í 

framkvæmd og löggjöf er eitt aðalmarkmið fjölskyldustefnunnar (Innanríkisráðuneytið, 

2016). Miðað er við að innleiða Barnasáttmálann að fullu en stefnan er sú, að ætíð skuli 

taka tillit til barna þegar teknar eru ákvarðanir tengdar þeim. Undirmarkmið stefnunnar 

er meðal annars að velferð, afkoma og hagsmunir barna séu tryggðir (Þingskjal 1502, 

2015-2016). Fyrri umræða hefur farið fram og er tillagan væntanlega til umfjöllunar i 

nefnd á Alþingi (Alþingi, e.d.). Í fjölskyldustefnunni var tekið mið af sjónarmiðum og 

skoðunum sérfræðinga og hagsmunaaðila (Þingskjal 1502, 2015-2016).  

Ef fjölskyldustefnan er skoðuð nánar með barnafátækt í huga þá kemur fram að í 

henni er talað um að barnafjölskyldur og börn njóti réttinda að lögum, öryggis og hafi jöfn 

tækifæri. Í þessu felst að átak verði gert gegn barnafátækt og ekkert barn búi við fátækt. 

Verði þá nýtt fyrirkomulag greiðslna og börnum ekki mismunað vegna stöðu foreldra eins 
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og er í dag, heldur farið eftir því hvernig efnahagurinn er. Enda hafa rannsóknir sýnt að 

fátæk börn eru í meiri hættu á að eiga við ýmsan vanda síðar á lífinu, eins og hvað varðar 

menntun, atvinnu, heilsu og félagslegar aðstæður. Getur það verið kostnaðarsamt fyrir  

einstaklinginn og samfélagið (Þingskjal 1502, 2015-2016). 

Nefna má sem dæmi að lögð verði áhersla á að ungmenni (18-20 ára) hætti ekki í 

námi af því að efnahagur foreldra þeirra er slæmur og fælist stuðningurinn í því að 

foreldrar fengju bætur til að framfæra börn sín og lagt er til, að hægt verði að skrá 18 ára 

og eldri sem búa á heimilinu til fjölskyldumeðlima (Þingskjal 1502, 2015-2016). Í 

skýrslunni Farsæld - Baráttan gegn fátækt á Íslandi er talað um að tryggja þurfi 

áframhaldandi barnabætur og húsnæðisbætur til fjölskyldna með ungmenni undir tvítugu 

í skóla og eru undir grunnframfærsluviðmiði. Þá með því að framvísa ástundunar- og 

skólavottorði (Hjálparstarf kirkjunnar og Rauði krossinn í Reykjavík, 2012). 

Eitt af markmiðum fjölskyldustefnunnar er að jafna húsnæðisstuðning frá hinu 

opinbera og er þá miðað við mismunandi búsetuform og sérstaklega til efnaminni 

leigjenda. Einnig verði tekið tillit til þess að dvelji börn 30 daga eða lengur hjá 

umgengnisforeldri, hafi það foreldri einnig rétt á hærri húsnæðisbótum. Lögð verður 

áhersla á að barnafjölskyldur búi í öruggu húsnæði og verði það gert með því að efla 

leigumarkað, til dæmis með því að leigufélög sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni fái 

fjárhagslegan stuðning. Auk þess að fjölga leiguíbúðum sem ekki eru reknar með 

fjárhagslegan hagnað fyrir augum (Þingskjal 1502, 2015-2016). Sjá má á mynd 10, kemur 

fram í skortsgreiningu UNICEF og Hagstofu Íslands að sérstaklega börn foreldra sem eru á 

leigumarkaði líði skort vegna húsnæðisstöðu foreldra þeirra.    
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     (Unicef, 2016a) 

             Mynd 10. Börn á Íslandi sem líða skort á sviði húsnæðis eftir stöðu foreldra á  

     húsnæðismarkaði 2009 og 2014 

Fjölskyldustefnan eigi að byggjast á forvarnahugsun, það er að segja að hún stuðli að 

félagslegri fjárfestingu ásamt því að draga úr ójöfnuði strax í æsku. Í stefnunni felst einnig 

bótakerfið sem tryggir lágmarksafkomu ásamt gæðagrunnþjónustu fyrir börnin. Réttur 

barnsins til að leika sér, njóta menningar, skapa, stunda íþróttir og hafa skoðanir á því 

sem snertir það sjálft sé virtur. Börn sem eru í viðkvæmri stöðu séu vernduð og sé það 

samfélagsverkefni allra, foreldra, sveitarfélaga, nærsamfélags og ríkis. Áhersla verði á, að 

öll börn geti allavega verið í einni tegund frístundar ásamt því að geta tekið þátt í 

frístundastarfi í skólaleyfum. Mikilvægt sé að tryggja öllum börnum efnahagslegt öryggi 

óháð því hvort barnið þurfi aukinn stuðning eða út frá efnahag foreldra eða 

fjölskyldustöðu. Það þýðir í raun, að það eigi ekki að bitna á börnunum að eiga foreldra 

sem hafa skert tækifæri til að framfæra börn sín (Þingskjal 1502, 2015-2016).  
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6 Þarf nýja nálgun í baráttunni gegn fátækt og barnafátækt? 

Ef til vill er meginskýringin á því að enginn stjórnmálaflokkur hefur sett uppeldismál 

raunverulega í forgang sú að markmið stjórnmálanna sé þrátt fyrir allt hagsæld 

fremur en farsæld. Stjórnmálaátökin snúast um ólíkar leiðir til að tryggja aukinn 

hagvöxt en sáralítil umræða er um það í hvaða skyni hagsældin á að nýtast. Jafnvel 

þótt við vitum hvað skiptir mestu þegar á reynir (Vilhjálmur Árnason, bls. 27, 2010). 

Ýmsar félagslegar aðgerðir geta haft áhrif á velferð barna. Í sumum löndum er reynt að 

bæta stöðu þeirra og foreldranna með beinum fjárstuðningi, félagslegu húsnæði, 

fæðingarorlofi og heilsugæslu og víða er skattakerfinu beitt sérstaklega í þessum tilgangi 

(Morgan, 2009). Náið samband er á milli efnahags fjölskyldunnar og stöðu barna en það, 

sem vekur athygli og skiptir miklu máli fyrir þá, sem móta félagsmálastefnuna, er, að oft 

þarf ekki að verða nema lítil breyting til batnaðar, bara að koma fjölskyldunni rétt yfir 

fátæktarmörkin, til að stórbæta stöðu barnanna (Pollard og O‘Hare, 2009). ESB birti 

skýrslu um afleiðingar fátæktar fyrir börn og fjölskyldur í Evrópu sem byggðist á 

upplýsingum frá aðildarríkjunum. Það er ekki aðeins, að fjölskyldur og börn líði fyrir 

erfiðleika í atvinnu- og efnahagsmálum, heldur bætist síðan við niðurskurður á framlögum 

til félags- og velferðarmála. Þrengt hefur verið að þjónustu við fjölskyldur og menntun 

barna og tilraunum til að auka þátttöku ungs fólks í atvinnu- og samfélagsmálum hefur 

víða verið hætt. Þrátt fyrir fögur fyrirheit hafa stjórnmálamenn verið tregir til að auka 

þjónustu við börnin (Hainsworth, 2011) og jafnvel hefur börnum ekki verið tryggð sú 

þjónusta sem þau eigi rétt á samkvæmt reglugerðum og lögum hérlendis. Telur 

umboðsmaður barna óásættanlegt að stjórnvöld og Alþingi standi ekki við skuldbindingar 

sem hafa verið samþykktar. Óvissa eigi ekki að ríkja um má barna. Ekki sé nóg að 

samþykkja breytingar ef ekki fylgi fjármagn breytingunum. Umboðsmaður talar um að 

skortur sé á að einstaklingar sem hafi völdin kynni sér nægilega vel mál barna eins og 

skylda þeirra sé  (Umboðsmaður barna, 2017).  

Fátækt meðal barna og félagslega einangrun er að finna í öllum aðildarríkjum ESB og 

efnahagserfiðleikar síðustu ára hafa gert ástandið verra. Um það eru þó allir sammála, að 

fátækt barna sé mikil sóun á mannauði og skilningur ríkisstjórna á því, að virða beri og 

framfylgja réttindum barna hefur sem betur fer aukist. Þrátt fyrir það hefur sá skilningur 

ekki birst í auknum fjárframlögum og bera flest ríkin fyrir sig erfiðleika í efnahagsmálum. 

Sú stefnumótunarvinna, sem unnin hefur verið á vegum ESB, vekur aukna athygli á þeim 
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mun, sem er á umræðunni annars vegar og á verkunum hins vegar, og á afleiðingum 

fátæktar fyrir milljónir barna og tækifæri þeirra í lífinu (Hainsworth, 2011). 

Baráttan gegn fátækt er eitt meginmarkmiðið í áætluninni ,,Europe 2020‘‘ um hagvöxt 

og aukna atvinnu. Með henni er félagslegum markmiðum gert jafn hátt undir höfði og 

öðrum efnahagslegum stefnumálum og mun baráttan gegn fátækt að sjálfsögðu ráðast 

að miklu leyti af því hvernig gengur að hrinda efnahagslegu stefnumálunum í framkvæmd, 

til dæmis að auka atvinnuþátttöku og menntun (Eurostat, 2016a). Það getur skipt sköpum 

ef sérfræðingar, almenningur, fræðimenn og fólkið, sem býr við fátækt, sameinast um að 

þrýsta á og kalla eftir ábyrgð stjórnvalda. Nærri öll aðildarríkin eru líka sammála um það, 

að til að ná raunverulegum árangri í baráttunni við fátækt verði fyrst og fremst að beina 

henni að börnum og fjölskyldum þeirra. Hafa mörg aðildarríkjanna nú þegar sett sér 

sérstök markmið í baráttunni gegn fátækt barna (Hainsworth, 2011).  

Á þeim sviðum, sem ESB hefur enga lögsögu, hafa aðildarríkin komið upp því, sem 

kallað er opin samræmingaraðferð (e. open method of coordination), en hún felst í því að 

aðildarríkin samræmi starfið, baráttuna gegn fátækt, með því að læra hvert af öðru og 

kynna sér hvað hefur borið árangur og hvað ekki. Hefur það gefið mjög góða raun á 

ýmsum sviðum, til dæmis hvað varðar að bæta fjölskylduáætlanir og menntun eða 

skólagöngu ungra barna og umönnun þeirra (Hainsworth, 2011).  

Fram kemur í skýrslu nefndar um félagslega vernd (e. social protection committee), 

að í stað skammtímaaðgerða þurfi að leggja megináherslu á kerfisbreytingar til að örva  

hagvöxt og að auka atvinnu til að auðveldara verði að berjast gegn fátækt meðal vinnandi 

fólks og tryggja um leið félagslega vernd og aðgang að góðri þjónustu (Eurostat, 2016a). 

Baráttan við fjárhagserfiðleika, sem eru helsta birtingarmynd fátæktarinnar, er 

meginstefið í áætluninni Evrópa 2020. Ein helsta ástæðan er tekjuskiptingin í samfélaginu 

og vandamálið verður ekki bara leyst með því að hækka meðaltekjur. Grípa verður til 

aðgerða hvað varðar félagslega vernd og bæta árangur og virkni fjárhagslegrar aðstoðar 

(Eurostat, 2016a).  

Martin Schenk, sérfræðingur í félagsvísindum, yfirmaður Diakonie Österreich, 

kristilegra hjálparsamtaka, og meðstofnandi ,,Fátækraráðstefnunnar‘‘ (e. poverty 

conference) (Diakonie Konkret, e.d.) skrifaði greinina ,,Long-term care and child care as a 

driver of the economy‘‘. Í greininni kemur fram áhugaverð nálgun að langtímaáætlun um 
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umönnun barna og fleiri hópa og efnahagsleg rök fyrir því að efla þær starfstéttir frekar í 

baráttu við meðal annars fátækt. Schenk (2015) bendir á að á síðustu tíu árum hefur 

starfsfólki í heilbrigðis- og félagsmálastörfum í Evrópu fjölgað um 4,2 milljónir en það er 

fjórðungur af aukningu allra starfa í Evrópu á þessu tímabili. Framlag fólks í heilbrigðis- og 

félagsmálum svarar nú til 5% af evrópsku efnahagslífi. Viðbúið er, að mörgum vaxi í augum 

kostnaðurinn og telji hann vera sem dragbít á efnahagslífið. Schenk bendir á, að það kunni 

því að koma á óvart, að margir hagfræðingar séu á allt öðru máli og segir, að þeir líti á 

störfin í félagsmálageiranum sem drifkraft í evrópsku efnahagslífi. Hefur þessi afstaða 

hagfræðinganna ekki farið framhjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Í sérstakri 

samþykkt um ,,Félagslega fjárfestingaráætlun‘‘ eru aðildarríkin hvött til að fjárfesta í 

félagsmálastarfsemi. Þar er meðal annars lögð áhersla á, að umönnun barna og fleiri slík 

störf stuðli að efnahagslegum vexti, auki stöðugleika í efnahagslífinu og félagslegt 

jafnvægi. Umönnunarstörfin megi kalla ,,sjálfvirkan‘‘ stöðugleikahvata. Schenk talar um 

að störf í félagsmálaþjónustu séu líka efnahagslega mikilvæg vegna þess, að þau skapa 

eftirspurn eftir vinnuafli á landsbyggðinni, sem oft stendur höllum fæti. Vissulega er 

margt ógert hvað varðar laun og í því að gera þessi störf eftirsóknarverðari. En í heildina 

séu störfin, meðal annars umönnun barna, til mikilla heilla fyrir afkomu fjölskyldna, fyrir 

vinnumarkaðinn, fyrir nám ungra barna og til þess að draga úr miklu álagi á nánustu 

aðstandendur. Schenk segir frá að í yfirlýsingu frá Wifo-efnahagsrannsóknastofnuninni, 

að ,,vel menntað starfsfólk‘‘ og ,,aukinn mannauður‘‘ í þessari grein hafi ,,jákvæð áhrif á 

hagvöxt, auki tekjur heimilanna og dragi úr hættu á fátækt‘‘.  

Þegar litið er yfir þessa starfsemi, sem ekki er stunduð í fjárhagslegu hagnaðarskyni, 

leynir það sér ekki, að hún leggur mikið af mörkum til efnahagsstarfseminnar. Sem dæmi 

má nefna, að ef fjárfest er fyrir milljón evrur í leikskóla er um leið verið að búa til 14-15 

full störf annars staðar. Þessi margföldunaráhrif eru augljós. Schenk bendir á, að í 

Austurríki vinni 400.000 manns við heilbrigðis- og félagsþjónustu sem eru 10% allra starfa 

í landinu og raunar 20% í norðurhéruðum landsins. Schenk talar um að þrátt fyrir þessar 

staðreyndir þá eigi þessi grein enga fulltrúa á efnahagsráðstefnum og henni sé yfirleitt 

ekki gert mjög hátt undir höfði í áætlunum stjórnvalda. Schenk (2015) nefnir líka, að eftir 

að fjármálakreppan brast á hafi Amartya Sen, Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði, bent á 

hinar veiku hliðar ,,Gamla Keynesismans‘‘ í áhugaverðri grein í New York Review. Þar sagði 

hann, að möguleikarnir, sem fælust í þjónustuiðnaðinum, hefðu ekki verið metnir að 
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verðleikum eftir að kreppan braust út og raunar ekki nú þegar Evrópuríkin stefndu að 

auknu efnahagslegu og félagslegu samstarfi. 

Rannsóknir á beinum arði af félagslegri fjárfestingu (SROI) sýna hins vegar, að hver 

einasta evra, sem fjárfest er fyrir í þessari grein, skilar 10,2 evrum í arð. Bandaríski 

Nóbelsverðlaunahafinn James Heckmann hefur reiknað út, að hver dollari, sem varið er í 

lestrarkennslu ungra barna, skili 8 dollurum og jafnvel í 16 dollurunum þegar um er að 

ræða börn, sem búa við erfiðar aðstæður (Schenk, 2015). Mannréttindasamtök hvetja 

ríkisstjórnir til að gera grunnskólanám að skyldu, börnunum og foreldrum þeirra þeim að 

kostnaðarlausu. Fyrir utan að teljast til almennra mannréttinda bætir menntunin 

tekjumöguleika fólks og starfsleikni, gerir því kleift að vera virkir þjóðfélagsþegnar og 

bætir heilsufar þess og barna þess. Menntunin er lykillinn að því að draga úr fátækt, auka 

hagvöxt og framfarir, vernda umhverfið, bæta heilsufar, stjórnunarhætti og að auka 

jafnrétti (Ritualo og O‘Hare, 2009).  

Schenk nefnir líka að námskeið um fjármál og skuldir skili sér aftur til samfélagsins og 

talar um að hver evra, sem fer í skuldaráðgjöf, skili samfélaginu aftur 5,3 evrum. ,,Þegar 

allt kemur til alls er félagsleg velferð efnahagslega út í hött – hún er bara sóun á 

peningum‘‘ (e. ,,but after all, social welfare is economically irrelevant – it‘s just giving 

money away‘‘). Yfirlýsingar á borð við þessa má oft heyra en staðreyndirnar eru allar 

aðrar. Schenk bendir á að í Evrópu hafi félagslegar andstæður og misskipting aukist. 

OECD, Efnahags- og framfarastofnunin, ILO, Alþjóðavinnumálastofnunin, og 

Alþjóðabankinn vara við þeim hættum, sem því fylgja: ,,Aukin misskipting veikir ríkin 

efnahagslega, hún ógnar samfélagslegri sátt og veldur pólitískum óróa en þetta er samt 

ekki óhjákvæmilegt,‘‘ segir Angel Gurria, aðalritari OECD. Að gera ekkert kostar okkur 

peninga og það er mjög dýrt fyrir samfélagið. Þá möguleika, sem búa í langtímaumönnun, 

barnagæslu, menntun og félagslegri þjónustu, má nýta miklu betur okkur öllum til góðs 

(Schenk, 2015). 

Íslendingar hafa fram að þessu eignast fleiri börn að jafnaði en nágrannaþjóðirnar en 

samt eru fjárframlög til barna og fjölskyldna mun minni en á Norðurlöndunum (Stefán 

Ólafsson, 1999). Heildarútgjöld til velferðarmála á Íslandi hafa ætíð verið mun lægri en til 

dæmis á Norðurlöndum. Í samantekt NOSOSKO á heildarútgjöldum á tímabilinu 1950 – 

1995 erum við alltaf lægri en Norðurlandaþjóðirnar. Þá eru velferðarútgjöld á Ísland 19% 
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af þjóðarframleiðslu (VLF), í Danmörk 33,7%, Finnlandi 32,8%, Noregi 27,4% og Svíþjóð 

35,8% (Stefán Ólafsson, 1999). Ef skoðuð eru útgjöld til félagsverndar í dag, sem eru 

,,útgjöld ríkisins til almannatrygginga og velferðarmála, % af vergri landsframleiðslu‘‘ 

(bls. 22), á tímabilinu 2006 til 2015, þá eru almannatryggingar og velferðarmál alls 9,48% 

af vergri landsframleiðslu árið 2015. Frá 2011 hafa útgjöldin lækkað á hverju ári til 2015. 

Fjárframlög til fjölskyldna og barna voru lægst á þessu tímabili árið 2015 eða 2,14%. 

Almannatryggingar og velferðarmál voru hæst árið 2015 eða 0,42% (Velferðarráðuneytið 

og Hagstofa Íslands, 2016). 

Að hlúa vel að börnum sé þjóðfélagslega hagkvæmt og aðstoða strax börn sem þurfa 

á því að halda til að börnin nái að nýta hæfileika sína sem best ásamt auknum þroska. 

Fagfólk í félagslega, mennta- og heilbrigðiskerfinu sé í lykilstöðu að stuðla að hagsæld 

samfélagsins og því miður séu störfin ekki nógu vel metin. Mikilvægt sé að stjórnvöld vilji 

í raun tryggja rétt barna með nægum fjárframlögum. Svo það náist þarf að skilja 

sjónarmið, forsendur og reynslu barnanna (Umboðsmaður barna, 2017).  
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7 Félagsráðgjafinn og börnin 

Félagsráðgjafar eru löggilt heilbrigðisstétt samkvæmt 3. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn 

nr. 34/2012 og hefur hlotið leyfi landlæknis eins og kemur fram í 2. gr. og 4. gr. sömu laga. 

Félagsráðgjafar starfa einnig samkvæmt lögum um félagsráðgjöf (eldri útgáfa) nr. 

95/1990. Samkvæmt 7. gr. þeirra laga og 10. gr. siðareglna íslenskra félagsráðgjafa 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.) ber félagsráðgjafa að viðhalda þekkingu sinni, þekkja 

sínar skyldur og fylgjast með og tileinka sér nýjungar tengdar félagsráðgjöf sem einnig 

kemur fram í 13. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn ásamt því að félagsráðgjafar skuli 

þekkja siðareglur sínar og lög og reglugerðir sem koma faginu við. Í siðareglum íslenskra 

félagsráðgjafa kemur fram að þeir vinni gegn mannréttindabrotum og félagslegu ranglæti 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Í bókinni Raddir barna eftir Jóhönnu Einarsdóttur og Bryndísi Garðarsdóttur (2012) 

kemur fram að samkvæmt ákvæðum Barnasáttmálans skuli stuðla að því að börn taki þátt 

í samfélaginu og aðstoða skuli börnin við að gæta réttar síns. Til að verða við því þurfa 

fullorðnir að hlusta á börnin ásamt því að fylgjast með tjáningu þeirra. Sýna þeim 

þolinmæði og virða þeirra sjónarmið. Síðustu áratugi hefur vaxandi áhersla verið á að 

börnin taki þátt í ákvörðunartöku og hafi eitthvað að segja um það, sem varðar velferð 

þeirra eins og í barnaverndarvinnu. Mikilvægt er að félagsráðgjafi starfi á sams konar hátt 

þegar unnið er að félagslegum- og fjárhagslegum aðstæðum fjölskyldna og að 

félagsráðgjafinn sé talsmaður barna þegar verið sé að móta stefnu og úrræði (Guðný Björk 

Eydal og Cynthia Lisa Jeans, 2008). Yfirsýn og þekking félagsráðgjafa á aðstæðum barna 

gefur félagsráðgjöfum einstaka stöðu og mikilvægt sé að þeirra reynsla sé rituð og notuð 

til rannsókna og til að móta ákveðna stefnu og úrræði í málefnum barna (Guðný Björk 

Eydal og Cynthia Lisa Jeans). 
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8 Umræða og lokaorð 

Í upphafi ritgerðar voru lagðar fram tvær rannsóknaspurningar: ,,Hvert er umfang 

barnafátæktar á Íslandi?‘‘ og ,,Hvaða stefnumótun og aðgerðir eru til staðar vegna 

barnafátæktar á Íslandi?“   

Í hagsmuna- og réttindamálum barna hefur áunnist margt síðasta áratug 

(Umboðsmaður barna, 2017). Þar má nefna mikilvægan áfanga eða lögfesting 

Barnasáttmálans árið 2013 (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.-a) en vegna hans er 

ekki lengur hægt að hunsa full réttindi barna og samfélaginu ber að fara eftir og virða 

sáttmálann enda er hann orðinn að lögum. 

Í niðurstöðunum kemur fram, að þótt Ísland sé velferðaríki sé þó nokkur barnafátækt. 

Barnafátækt hérlendis er ekki mikil í prósentutölum í samanburði við önnur Evrópulönd 

og gefur því enn meira vægi að útrýma barnafátækt hérlendis þar sem yfirhöfuð eru lægri 

fjárlög til velferðarmála en til dæmis á Norðurlöndum. Samt sem áður er barnafátækt 

staðreynd á Íslandi og hefur hún aukist samkvæmt skýrslu Unicef um réttindi barna á 

íslandi: Börn sem líða efnislegan skort. Vissir áhættuþættir eru til staðar eins og til dæmis 

lítil atvinna foreldra, einstæðir foreldrar, ungir foreldrar, lítil menntun og skortur á 

húsnæðislausnum. Í ljós kom, að samkvæmt skortgreiningu Unicef hefur bæði skortur og 

verulegur skortur aukist síðustu ár. Árið 2014 upplifðu 6.107 börn eða 9,1% skort og 1.586 

börn eða 2,4% upplifðu verulegan skort (sárafátækt) á Íslandi samanborið 0,9% árið 2009. 

Fjöldi barna, sem búa við verulegan skort, hefur þrefaldast á aðeins fimm árum (Unicef, 

2016). Einnig kom í ljós, að árið 2015 bjuggu fleiri börn á heimilum undir lágtekjumörkum 

eða 11,3% en 9,6% einstaklinga búa almennt undir lágtekjumörkumörkum. Einstæðir 

foreldrar eru þar stærsti hópurinn (Hagstofa Íslands, 2015b).  

Fátæktin getur verið eyðileggjandi. Það skiptir máli að foreldrar nái að afla sér 

menntunar, fái stuðning þegar þarf, séu í öruggu húsnæði því annars skerðast oft 

möguleikar barnanna að taka þátt í samfélaginu. Því sé mikilvægt að börnin sem búi við 

fátækt fái fljótt stuðning. Umboðsmaður barna (2010) bendir á að mikilvægt sé að leita 

allra leiða áður en skorið er niður þjónusta fyrir börnin og einnig hefur umboðsmaður haft 

á orði að mikilvægt sé að einstaklingar sem sinni málefnum barna þekki vel 

grundvallarréttindi þeirra og talar um þar sé ýmsu ábótavant. Ekki megi þó gleyma að 

margt hefur áunnist í réttindum barna og telur umboðsmaður barna (2017) að Ísland sé 
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framarlega á því sviði þó auðvitað megi ýmislegt betur fara. Velferðarvaktin leggur til 

einföldun á bótakerfi fyrir barnafjölskyldur og að þeim sé tryggð ákveðin 

lágmarksframfærsla ásamt því að húsnæði sé tryggt til lengri tíma, lögbundin þjónusta sé 

gjaldfrjáls eins og grunnmenntun og velferðarþjónusta, að skoðað sé hvort fríir 

skólamálsverðir séu möguleiki og börn geti tekið þátt í tómstunda- og félagsstarfi.  

Ýmsar rannsóknir og skýrslur hafa litið dagsins ljós undanfarin ár eins og til dæmis 

áðurnefnd Skýrsla Velferðarvaktarinnar: Tillögur um aðgerðir til að vinna bug á fátækt 

sem og skýrslan Unicef-Réttindi barna á Íslandi: Börn sem líða efnislegan skort. 

Rannsóknir benda á að það borgi sig að leggja til fjármagn fyrir börnin, því þau eru jú 

framtíð okkar. Langtímaafleiðingar fátæktar á börn og fullorðna eru slíkar að 

ávinningurinn af því fyrir einstaklinga að búa ekki við fátækt ætti að skila sér inn í 

framtíðina og ,,réttlæta‘‘ þann kostnað sem þarf til að útrýma barnafátækt. Að hlúð sé að 

börnum sem eru fátæk skilar sér í betri framtíð fyrir börnin sjálf og afkomendur þeirra. 

Brjóta þarf upp félagslegan arf þar sem keðjuverkun er í gangi. Því fleiri sem eru virkir í 

þjóðfélaginu, því meiri verður uppskeran til langs tíma. Samfélag, sem styrkir fólk og 

hvetur, er líklegt til að farnast vel. Í slíku samfélagi aðstoðar fólk hvert annað. Í skýrslunni 

Farsæld – Baráttan gegn fátækt á Íslandi er einmitt talað um að auka samhjálp, allir geti 

tekið þátt í samfélaginu, efla og aukna virkni einstaklinga. Hvert barn á að skipta máli, það 

sé ekki nóg að skoða tölur á blaði þegar um einstaklinga er um ræða, annað mál er þegar 

um peninga er að ræða. 

Höfundi finnst einmitt Tinna vera frábært tilraunaverkefni þar sem tekið er á rótum 

vandans sem mun gefa einstaklingum, sem hafa oft átt erfitt líf og jafnvel litla aðstoð 

tækifæri til að fóta sig í lífinu. Það skilar sér svo til barnanna. Höfundi finnst, að fleiri slík 

verkefni ættu að fara af stað því það má ekki gefast upp á fólki sem á ennþá möguleika til 

að snúa lífi sínu til betri vegar. Barnvæn sveitarfélög finnst höfundi einnig ákaflega 

spennandi verkefni þar sem Barnasáttmálinn er hafður að leiðarljósi og eftirlit haft með 

því að réttindi barna séu virt. Það sem hefur áunnist síðustu ár er til dæmis nánast fríar 

tannlækningar fyrir börn 18 ára og yngri (Sjúkratryggingar Íslands, e.d.) er það og mikil 

búbót fyrir íslensk barnaheimili. Auk þess greiðir nú meira en helmingur sveitarfélaga 

námsgögn fyrir grunnskólabörn þetta skólaár (2017-2018) (Stjórnarráð Íslands, 2017). 
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Ríkari áhersla á hagvöxt í stað farsældar getur verið dýrkeypt, því innviðirnir þurfa líka 

að vera í lagi. Heilbrigðiskerfið og menntamálin þurfa að vera í lagi til að byggja upp 

þjóðfélag sem við viljum búa í. Höfundur telur að ákvarðanir sem að því lúta séu fyrst og 

fremst pólitískar og ábyrgð stjórnvalda því mikil. Eins og kemur fram í ritgerðinni eru 

margir þeirrar skoðunar, að það sé hagkvæmt að fjárfesta í félagslegri starfsemi og bættri 

umönnun. Það sem kom höfundi á óvart var að núgildandi fjölskyldustefna sem var 

samþykkt árið 1997 virðist ansi rýr og stutt og ekki farið djúpt í hlutina eins og meira er 

gert í fyrirliggjandi fjölskyldustefnu. Höfundi finnst sorglegt að málefni eins og 

fjölskyldustefna fyrir 2017-2021 sé ekki betur á veg komin. Hún var lögð fyrir í júní 2016 

og er nú lokið fyrri umræða á Alþingi (Alþingi, e.d.). Skyldu fjölskyldumálin hérlendis ekki 

vera í forgangi, spyr höfundur. Í fjölskyldustefnunni er talað meðal annars um stefnan eigi 

að byggjast á forvarnahugsun, draga úr ójöfnuði strax í æsku, tryggja lágmarksafkomu, 

gæðagrunnþjónustu fyrir börnin, og unnið eftir Barnasáttmálanum varðandi réttindi 

barna. Það mjög margt í fjölskyldustefnunni sem vonandi lítur dagsins ljós.  

Eftir samantekt þessara gagna og vinnslu þessarar ritgerðar upplifir höfundur ekki, að 

um sé að ræða ákveðna stefnumótun og aðgerðir gegn barnafátækt á Íslandi. Skortur er 

á langtímaáætlun og heildstæðari aðgerðaáætlun (Velferðarráðuneytið, 2015), hvernig 

skuli markvisst vinna gegn fátæktinni. Ekki er nein stefna sem útlistir og leiðbeinir hvernig 

skuli vinna hreint og beint gegn barnafátæktinni. Höfundi finnst þó mjög margt gott vera 

í gangi eins og vinna hjá Velferðarvaktinni, Hjálparstarfi kirkjunnar, Rauða krossi Íslands, 

Umboðsmanni barna, Barnaheill, Unicef og að störf ýmissa aðila, bæði í einkareksti og hjá 

ríki, vera að leggja því lið að sporna við barnafátækt. Það er eins og vanti bara dálítið upp 

á, samvinna þessara aðila við að vinna að slíkri stefnumótun og aðgerðaáætlun gegn 

barnafátækt. Ekki vantar fagfólkið, ætli það vanti ekki helst fjármagnið og aukinn vilja 

stjórnvalda til slíks. 

Tilfinning höfundar er sú, að vitundarvakning sé hafin og umræðan hafi opnast 

gagnvart fátækt og barnafátækt enda ber fólk ekki alltaf ábyrgð á stöðu sinni og á 

fátæktargildrunni, sem það hefur fest í. Aðstæður foreldra ættu ekki að takmarka réttindi 

barna til að hafa full tækifæri til að dafna og þroskast sem einstaklingar inn í framtíðina.  

Höfundur telur mögulegt að útfæra Tinnu-verkefnið nánar til dæmis að sækjast eftir 

styrkjum erlendis og gera rannsókn um sárafátækt á Íslandi og að rannsókn verði útfærð 
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í anda New Hope rannsókninnar, í formi styrkja og stuðnings til lengri tíma við þá sem 

fátækastir eru, með sérstaka áherslu á börnin.  

Lokaorðin fær Margrét Júlía Rafnsdóttir (2017), verkefnastjóri hjá Barnaheillum – 

Save the Children á Íslandi: ,,Og minnumst þess að börn bera ekki ábyrgð á stöðu sinni‘‘.  
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Viðauki 1 

Verulegur skortur á efnislegum gæðum:  

 

Frá Hagstofu Íslands, í greininni Lágtekjumörk og tekjudreifing 2014. 

Verulegur skortur á efnislegum gæðum: Þeir sem teljast búa við verulegan skort á 

efnislegum gæðum skilgreinast af því að hafa svarað fjórum af eftirfarandi níu spurningum 

játandi: 

1. Hefur lent í vanskilum húsnæðislána eða annarra lána vegna fjárskorts á 

síðastliðnum 12 mánuðum. 

2. Hefur ekki efni á að fara árlega í vikulangt frí með fjölskyldunni 

3. Hefur ekki efni á kjöti, fiski eða sambærilegri græmetismáltíð að minnsta kosti 

annan hvern dag 

4. Getur ekki mætt óvæntum útgjöldum (sem voru að upphæð 150 þúsund árið 2013) 

5. Hefur hvorki efni á heimasíma né farsíma 

6. Hefur ekki efni á sjónvarpstæki 

7. Hefur ekki efni á þvottavél 

8. Hefur ekki efni á bíl 

9. Hefur ekki efni á að halda húsnæðinu nægjanlega heitu 

 

 

 


