
 

MA-ritgerð  

í félagsráðgjöf 

„Ég var að reyna að hugsa ekki um fjölskylduna mína, 

ekki hugsa um svarið, bara skólann og ræktina“ 

Reynsla fylgdarlausra barna af móttöku og þjónustuúrræðum 

Eva Björg Bragadóttir 

Leiðbeinandi Guðbjörg Ottósdóttir 

Júní 2019 

 





 

 

 

 

 

„Ég var að reyna að hugsa ekki um fjölskylduna mína, ekki hugsa um 

svarið, bara skólann og ræktina“ 

Reynsla fylgdarlausra barna af móttöku og þjónustuúrræðum 

 

 

 

 

 

 

Eva Björg Bragadóttir 

160983-4429 

 

Lokaverkefni til MA-gráðu í félagsráðgjöf 

Leiðbeinandi: Guðbjörg Ottósdóttir 

 

Stærð ritgerðar í ECTS einingum: 50 einingar 

 

 

Félagsráðgjafardeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Maí 2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ég var að reyna að hugsa ekki um fjölskylduna mína, ekki hugsa um svarið, bara 

skólann og ræktina“ Reynsla fylgdarlausra barna af móttöku og þjónustuúrræðum 

 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA gráðu í félagsráðgjöf 
og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
© Eva Björg Bragadóttir 2019 
 
Prentun: Háskólaprent 
Reykjavík, Ísland, 2019 
 
 



3 

Útdráttur 

Fylgdarlausum börnum sem flýja heimaland sitt og sækja um alþjóðlega vernd hefur 

fjölgað hratt í löndum Evrópu á síðustu árum. Vaxandi fjölgun þessa hóps hefur falið í 

sér miklar áskoranir fyrir velferðarkerfi ríkjanna en fylgdarlaus börn eru talin vera í afar 

viðkvæmri stöðu og hafa sérstakar þarfir, verandi aðskilin frá fjölskyldu sinni og 

umönnunaraðilum.  

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á aðstæður og upplifun 

fylgdarlausra barna sem sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi í þeim tilgangi að auka 

þekkingu á málefnum fylgdarlausra sem eru í þjónustuúrræðum á vegum íslenskra 

yfirvalda. Einnig var markmiðið að bera kennsl á þætti sem geta stuðlað að aukinni 

velferð fylgdarlausra barna. Sambærileg rannsókn hefur ekki verið gerð hér á landi og 

geta niðurstöðurnar nýst til stefnumótunar í málaflokknum sem getur leitt til bættrar 

þjónustu af hálfu hlutaðeigandi stofnana.  

Rannsóknaraðferðin var eigindleg og var notast við markvisst úrtak við val á 

viðmælendum. Tekin voru viðtöl við sjö fylgdarlaus börn sem fengið hafa alþjóðlega 

vernd á Íslandi. Helstu niðurstöður sýndu að upplýsingagjöf og samskiptum var stundum 

ábótavant milli barnanna og þeirra sem veittu þeim aðstoð á málsmeðferðartímanum 

og jafnframt var skortur á vandraðri túlkaþjónustu. Niðurstöðurnar sýndu einnig að 

daglegri umönnun var mjög ábótavant á málsmeðferðartímanum. Búsetuúrræði mættu 

almennt ekki þörfum barnanna fyrir öryggi, utanumhald og félagslega samveru og 

þörfum hvað varðar félagslegan stuðning og afþreyingu var ekki sinnt á fullnægjandi 

hátt. Félagsráðgjafar barnanna voru þeim oft mikilvægir stuðningsaðilar en í sumum 

tilfellum var eftirfylgd fagfólks ómarkviss og ónæg. Börnin lýstu jákvæðri reynslu af dvöl 

á fósturheimilum en einungis hluti þeirra komst á fósturheimili á biðtímanum. Ekki öll 

barnanna höfðu tækifæri til menntunar á biðtímanum en niðurstöðurnar sýna fram á 

gildi menntunar fyrir félagslega aðlögun og framtíðarsýn barnanna.  

Lykilhugtök: Fylgdarlaus börn, flóttabörn, móttökuþjónusta, velferð, félagsráðgjöf  
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Abstract 

The number of unaccompanied children that flee their homeland and seek asylum has 

risen quickly in Europe these past years. These rising numbers have brought great 

challenges to welfare states as unaccompanied children are considered to be in a very 

sensitive situation and have special needs, being separated from their families and 

caretakers. 

The aim of this research study was to shed light on the conditions and experiences 

of unaccompanied children which apply for international protection in Iceland, for the 

purpose of expanding the knowledge base of the matters of unaccompanied children 

who receive assistance through the government of Iceland. The aim was likewise to 

recognise the aspects which can promote greater welfare of unaccompanied children. A 

similar study has not been performed here in this country and the results can be used 

for policy development in this field, which can lead to improved services on behalf of 

the appropriate institutions.  

The research method was qualitative and a targeted sample was used in the 

selection of interviewees. Seven unaccompanied children, which have been granted 

asylum in Iceland, were interviewed. The main results of the study were that 

information disclosure and communication was sometimes lacking between the 

children and the people who assisted them during the procedure time and that there 

was a lack of quality interpretation services. The results likewise showed that daily care 

was severely lacking during the procedure time. Housing resources did not meet the 

children‘s requirement for safety, supervision and social interactions, and their needs 

for social support and entertainment were not met in a satisfactory manner. The 

children‘s social workers often provided a crucial supporting role, but in some instances 

the follow up of professionals was unfocused and incomplete. The children described a 

positive experience of their stay in foster homes, but only a few of them managed to 

stay in foster homes during the waiting period. The children did not all have the 

opportunity to receive an education during the waiting period, but the results reveal the 

importance of education for their social integration and their own view of their future. 

Key words: Unaccompanied children, refugee children, reception services, welfare, 

social work.   
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Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt í meistaranámi við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands 

og er metin til 50 eininga.  

Verkefnið var unnið undir leiðsögn Guðbjargar Ottósdóttur, lektors við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Færi ég henni mínar bestu þakkir fyrir hvatninguna 

og góða og faglega leiðsögn við gerð rannsóknarinnar. Hennar innsýn og yfirgripsmikil 

þekking á efniviði ritgerðarinnar reyndist mér ómetanleg. Þá vil ég þakka Kópavogsbæ 

fyrir námsleyfið og Önnu Eygló Karlsdóttur deildarstjóra barnaverndar færi ég einnig 

mínar bestu þakkir fyrir góð ráð og skilning meðan á námi mínu stóð. Rauða krossinum, 

Velferðarsviði Reykjavíkurborgar, Félagsþjónustu Hafnarfjarðar og Félagsþjónustu 

Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga, þakka ég fyrir að kynna rannsóknina fyrir mögulegum 

þátttakendum.  

Fjölskyldu minni og vinum færi ég mínar innilegustu þakkir fyrir að veita mér 

endalausan stuðning, þolinmæði og hvatningu. Samstarfsfólk mitt hjá Barnavernd 

Kópavogs á einnig þakkir skildar fyrir að hvetja mig áfram með ráðum og dáð. Þá vil ég 

þakka Ástu Kristínu Benediktsdóttur fyrir yfirlesturinn og góðar ábendingar.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir framlag þeirra og það 

traust sem þeir sýndu mér. Án þeirra hefði ritgerðin aldrei orðið að veruleika.  
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1 Inngangur 

Á undanförnum árum hefur fjöldi flóttafólks aukist á heimsvísu og hafa flóttamenn ekki 

verið fleiri frá því að Sameinuðu þjóðirnar hófu mælingar. Í lok árs 2017 var talið að 

tæplega 70 milljónir manna hefðu verið hraktar af heimilum sínum og af þeim teljast 

rúmlega 25 milljónir vera flóttafólk utan landamæra upprunaríkis. Yfir helmingur 

flóttafólks er börn undir 18 ára aldri og tæplega 174.000 þeirra eru fylgdarlaus 

(Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2018). Flóttafólki hefur fjölgað mikið í 

Evrópu og frá árinu 2015 hafa Norðurlöndin tekið á móti mjög mörgum fylgdarlausum 

börnum í samanburði við önnur Evrópuríki. Það hefur leitt af sér mikið álag á 

velferðarkerfi Norðurlandanna sem hafa flest gripið til þess ráðs að þrengja löggjöf um 

réttindi og vernd flóttafólks og breyta framkvæmd (UNICEF, 2018).  

Erlendar rannsóknir á reynslu fylgdarlausra barna í ríkjum Evrópu hafa margar 

hverjar sýnt fram á að fylgdarlaus börn fái ekki fullnægjandi stuðning eða upplýsingar 

varðandi málsmeðferðina (Malmsten, 2014; Hopkins og Hill, 2010; Lundberg og 

Dahlquist, 2012) og þau njóti ekki fullnægjandi umönnunar í daglegu lífi (Kalverboer, 

Zijlstra, van Os, Zevulun, ten Brummelaar og Beltman, 2017). Rannsóknir hafa þó sýnt að 

mikil umönnun og stuðningur í daglegu lífi geti skipt sköpum fyrir velferð og félagslega 

aðlögun fylgdarlausra barna (Wade, Mitchell og Baylis, 2005; Hodes, Jagdev., Chandra 

og Cunniff, 2008; Kalverboer o.fl., 2017).  

Á síðasta ári bárust Útlendingastofnun 800 umsóknir um alþjóðlega vernd og þar af 

kváðust 18 umsækjendur vera fylgdarlaus börn (Útlendingastofnun, 2019). Öfugt við hin 

Norðurlöndin hafa ný útlendingalög á Íslandi, sem tóku gildi í janúar 2017, styrkt réttindi 

barna á flótta (UNICEF, 2018) en í þeim er lögð sérstök áhersla á réttindi barna og 

umbætur, meðal annars með sértækum ákvæðum um réttindi barna í samræmi við 

alþjóðlegar skuldbindingar (Dómsmálaráðuneytið, 2016). Árið 2018 var á vegum 

Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) gerð rannsókn á stöðu barna sem sótt hafa 

um alþjóðlega vernd á Norðurlöndunum. Við framkvæmd hennar voru meðal annars 

tekin viðtöl við fagfólk sem kemur að málaflokknum og löggjöf ríkjanna greind, þar á 

meðal á Íslandi. Í skýrslunni er bent á að þrátt fyrir að Norðurlöndin tryggi réttindi barna 
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almennt vel þá uppfylli barnaverndaryfirvöld ríkjanna ekki á fullnægjandi hátt þá skyldu 

sína að tryggja rétt barna sem eru á flótta og hafa sótt um alþjóðlega vernd. 

Viðhorfsbreytingu þurfi innan kerfisins en það brenni við að útlendingalög gangi framyfir 

barnaverndarlög. Mikilvægt sé að horft sé á börn sem börn fyrst og fremst, ekki sem út-

lendinga (UNICEF, 2018).  

Staða fylgdarlausra barna hefur lítið verið rannsökuð hér á landi fyrir utan það sem 

lýtur að sjónarhorni starfsfólks á stöðu þeirra. Hugmyndin að þessari rannsókn kom til í 

kjölfar þess að rannsakandi sótti áfanga í diplómanámi í fjölmenningarfélagsráðgjöf þar 

sem fjallað var um stöðu fylgdarlausra barna en rannsakandi hefur starfað sem 

félagsráðgjafi í barnavernd og lætur sig mjög varða málefni barna og unglinga. Vonir 

standa til að rannsóknin veiti mikilvæga þekkingu á málefnum fylgdarlausra barna á 

Íslandi og dýpri skilning á aðstæðum þeirra. Rannsakandi vonast til þess að hægt verði 

að nota niðurstöðurnar við stefnumótun í málaflokknum sem muni leiða til bættrar 

þjónustu af hálfu hlutaðeigandi stofnana.  

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á aðstæður og upplifun fylgdarlausra 

barna sem sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi í þeim tilgangi að auka þekkingu á 

málefnum fylgdarlausra barna sem eru í þjónustuúrræðum á vegum íslenskra yfirvalda. 

Einnig var markmiðið að bera kennsl á þætti sem geta stuðlað að aukinni velferð 

fylgdarlausra barna. Til þess að ná markmiðum rannsóknarinnar voru settar fram tvær 

rannsóknarspurningar: 

1) Hver er félagsleg reynsla og upplifun fylgdarlausra barna af málsmeðferðinni 

þegar sótt er um alþjóðlega vernd? 

2) Hver er félagsleg reynsla og upplifun fylgdarlausra barna af þeim stuðningi og 

þjónustuúrræðum sem þeim standa til boða á málsmeðferðartímanum á 

vegum hlutaðeigandi stofnana? 

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Í kafla tvö, sem kemur á eftir inngangi, er greint frá 

skilgreiningum á helstu hugtökum í málaflokknum. Í þriðja kafla er varpað ljósi á 

réttarstöðu og málsmeðferð fylgdarlausra barna eins og hún birtist í íslenskum lögum og 

sáttmálum sem Ísland er aðili að. Í kafla fjögur er fjallað um hvernig móttöku og 

stuðningi við fylgdarlaus börn er háttað hér á landi eins og því er lýst af stofnunum og 

fagfólki tengdu málaflokknum og framkvæmdin sett í samhengi við núverandi 
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lagaumhverfi. Fimmti kafli fjallar um stöðu þekkingar á aðstæðum fylgdarlausra barna. 

Fyrst kemur umfjöllun út frá kenningarlegu sjónarhorni sem er tengd við efni 

rannsóknarinnar en kenningarnar tengjast og sýna fram á áhrif umhverfisþátta á 

félagslega stöðu einstaklingsins. Þar á eftir er fjallað um niðurstöður rannsókna á 

aðstæðum, reynslu og þörfum fylgdarlausra barna. Í kafla sex er rætt um þá 

aðferðafræði sem notuð var við framkvæmd rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað um 

rannsóknarsnið rannsóknarinnar, val á þátttakendum, framkvæmd og aðferðir við 

greiningu og úrvinnslu gagna og í lokin er varpað ljósi á aðferðafræðilegar og 

siðferðislegar áskoranir. Í sjöunda kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og í 

áttunda kafla eru niðurstöðurnar dregnar saman í umræður og þær tengdar við 

fræðilega umfjöllun verkefnisins. Lokaorðin fjalla loks um helstu niðurstöður og settar 

eru fram vangaveltur um efnið.  
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2 Skilgreiningar 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtökin flóttamaður, umsækjandi um alþjóðlega vernd 

og fylgdarlaust barn. Notast verður við skilgreiningar úr íslenskum lögum og 

alþjóðasamningum. 

2.1  Flóttamaður (e. refugee) 

Í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar voru gerðir tveir alþjóðasamningar á vettvangi 

Sameinuðu þjóðanna flóttafólki til hagsbóta; Samningur um réttarstöðu flóttamanna, 

yfirleitt nefndur Flóttamannasamningurinn, sem tók gildi árið 1951 og bókun um 

réttarstöðu flóttamanna frá árinu 1967. Í Flóttamannasamningnum og bókuninni frá 

1967 eru ákvæði sem skilgreina hver er flóttamaður, ákvæði sem skilgreina réttarstöðu 

flóttamanna og hver réttindi þeirra og skyldur eru í því landi sem hefur veitt þeim 

alþjóðlega vernd. Þá eru einnig önnur ákvæði sem fjalla um framkvæmd samninganna 

með tilliti til stjórnsýslu og samskipta á milli aðildarríkja (Flóttamannastofnun 

Sameinuðu þjóðanna, 2008). Samkvæmt skilgreiningu flóttamannasamningsins frá 1951 

og viðauka hans frá 1967 er flóttamaður: 

Sá sem er utan við heimaland sitt og af ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur 

vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum, 

eða stjórnmálaskoðana, og getur ekki eða vill ekki, vegna slíks ótta, færa sér í nyt 

vernd þess lands. Flóttamaður getur einnig verið sá sem er ríkisfangslaus, og er 

utan þess lands, þar sem hann hafði reglulegt aðsetur, vegna ofsókna og getur ekki 

eða vill ekki, vegna ótta við slíka atburði, hverfa aftur þangað 

(Mannréttindaskrifstofa, e.d.). 

Með samningnum var einstaklingum sem urðu fyrir ofsóknum í heimalandi sínu og 

nutu ekki verndar gert kleift að leita verndar í öðrum ríkjum (Flóttamannastofnun 

Sameinuðu þjóðanna, 2008). Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna stofnaði 

Flóttamannastofnunina (e. Office of the United Nations High Commissioner for 

Refugees, UNHCR) árið 1951. Markmið hennar er að aðstoða flóttamenn og veita þeim 

vernd en stofnuninni er falið að leiða og samræma alþjóðlegar aðgerðir til að vernda 

flóttamenn og leysa vandamál þeirra um allan heim (Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna, 2008).  
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2.2 Umsækjandi um alþjóðlega vernd (e. asylum seeker) 

Umsækjandi um alþjóðlega vernd er sá sem óskar eftir að fá viðurkenningu á stöðu sinni 

sem flóttamaður og vernd annars ríkis. Einstaklingur sem ekki telst flóttamaður skv. 

ofangreindri skilgreiningu Flóttamannasamningsins getur skv. 2. mgr. 37. gr. 

útlendingalaga fengið alþjóðlega vernd á grundvelli viðbótarverndar eða 

mannúðarsjónarmiða. Í viðbótarvernd felst að sá sem á á hættu dauðarefsingu, 

pyndingar eða ómannúðlega eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, án þess þó að sæta 

eða eiga á hættu ofsóknir af einhverri af fyrrgreindum ástæðum, hefur rétt til 

alþjóðlegrar verndar (Lög um útlendinga nr. 80/2016). Umsókn um alþjóðlega vernd er 

tekin til meðferðar hjá Útlendingastofnun ef íslenska ríkið ber ábyrgð á meðferð 

umsóknarinnar samkvæmt Dyflinnarreglugerðinni. Þegar umsókn um alþjóðlega vernd 

er afgreidd á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar er ekki tekin afstaða til þess hvort 

viðkomandi eigi rétt á alþjóðlegri vernd; sú ákvörðun er á hendi þess ríkis sem ber 

ábyrgð á meðferð umsóknarinnar (Útlendingastofnun, e.d.a).  

Á meðan mál umsækjenda eru í meðferð hjá Útlendingastofnun stendur þeim til 

boða þjónusta og aðstoð sem byggir á þjónustusamningum sem nokkur sveitarfélög 

hafa gert við Útlendingastofnun en þar er umsækjendum tryggð grunnþjónusta á 

málsmeðferðartímanum. Rauði kross Íslands sinnir réttindagæslu fyrir umsækjanda á 

meðan umsókn hans er til meðferðar samkvæmt samningi við innanríkisráðuneytið 

(Útlendingastofnun, e.d.b).  

2.3 Fylgdarlaust barn (e. unaccompanied child) 

Samkvæmt Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (1997) er fylgdarlaust barn 

einstaklingur sem er yngri en 18 ára, nema hann nái fyrr lögaldri samkvæmt þeim lögum 

sem hann lýtur, s.s. á þeim stað þar sem sótt er um hæli, og sem er aðskilinn frá báðum 

foreldrum sínum og ekki í umsjá einstaklinga sem bera skyldu til þess að sjá um hann 

samkvæmt lögum eða venju.  

Þegar börn hafa orðið viðskila við foreldra sína eða aðra sem hafa með forræði 

þeirra að gera (e. separated children), en eru samt í fylgd annarra ættingja, teljast þau 

ekki vera fylgdarlaus börn. Flóttamannastofnunin (2004) hefur bent á að þrátt fyrir að 

börn í fylgd annars ættingja en foreldris myndu ekki teljast vera fylgdarlaus í þessum 
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skilningi gætu þau staðið frammi fyrir svipaðri hættu og fylgdarlaus börn. 

Flóttamannastofnunin hefur því hvatt til að talað sé um viðskila börn til þess að vekja 

athygli á þörf þessara barna fyrir vernd. Flest ríki nota þó enn hugtakið fylgdarlaus börn í 

lögum sínum og reglum (Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2004). Í lögum um 

útlendinga nr. 80/2016 er talað um fylgdarlaus börn og var það hugtak og skilgreining 

Flóttamannastofnunarinnar notað við heimildaleit í þessari rannsókn. 
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3 Réttarstaða og málsmeðferð fylgdarlausra barna 

Á undanförum árum hefur fylgdarlausum börnum fjölgað hratt í löndum Evrópu. Árin 

2008–2013 sóttu 11–13.000 fylgdarlaus börn um alþjóðlega vernd í löndum 

Evrópusambandsins, árið 2014 voru umsóknirnar 23.000 en árið 2015 varð mikil fjölgun 

umsókna þegar 88.300 fylgdarlaus börn sóttu um alþjóðlega vernd (Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins, e. European commission, 2016). Á árinu 2017 voru umsóknirnar 

31.400 eða helmingi færri en árið á undan. Yfir 2/3 umsækjenda voru á aldrinum 16–17 

ára en 6% umsókna voru frá börnum yngri en 14 ára. Um 89% umsækjenda voru 

drengir. Flestar umsóknirnar komu frá börnum frá Afganistan (17%), Erítreu (10%), 

Gambíu (8%), Gíneu (7%), Pakistan (6%) og Sýrlandi (6%) (Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins, 2018).  

Á síðustu áratugum hafa Norðurlöndin staðið framar öðrum Evrópuþjóðum, bæði 

hvað varðar fjölda umsókna barna á flótta og eins hvað varðar viðleitni ríkjanna til að 

styrkja mannréttindi barna með barnvænni löggjöf og þjónustu. Öll ríkin hafa fullgilt 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og eru talin búa yfir öflugu velferðarkerfi á 

heimsvísu. Á árunum 2008–2015 tók Svíþjóð á móti flestum fylgdarlausum börnum sem 

komu til Evrópu (UNICEF, 2018).  

Saga móttöku fylgdarlausra barna á Íslandi er tiltölulega stutt. Í kringum aldamótin 

fór að bera á aukningu á umsóknum fylgdarlausra barna í nágrannaríkjunum Íslands en 

fá ungmenni höfðu þá sótt um alþjóðlega vernd á Íslandi. Þar sem ekki var sérstaklega 

fjallað um málsmeðferð fylgdarlausra barna eða þjónustu þeim til handa í lögum hófu 

stjórnvöld að endurskoða gildandi löggjöf með það að markmiði að skýra betur hvernig 

leyst væri úr málum fylgdarlausra barna hér á landi ef umsóknum þeirra myndi fjölga. Í 

skýrslu starfshóps á vegum Alþingis sem lokið var við árið 2004 kom fram að skýra þyrfti 

betur hverjir ættu að vera tímabundnir umönnunaraðilar barnanna hér á landi. 

Skilgreina þyrfti þjónustu við börnin, svo sem varðandi skólagöngu, læknisþjónustu, 

framtíðardvöl ef þörf krefði og lagalega stöðu (Stjórnarráð Íslands, 2004). Árið 2014 

hófst heildarendurskoðun á lögum um útlendinga nr. 96/2002. Markmiðið með 

endurskoðuninni var að tryggja að mannúð, jafnræði og skilvirkni ríki við málsmeðferð 

yfirvalda í málefnum útlendinga hér á landi.  
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Hér á eftir verður fjallað um réttarstöðu og málsmeðferð fylgdarlausra barna eins og 

hún er eftir endurskoðun laganna. Fyrst verður varpað ljósi á mikilvægi Barnasáttmálans 

en innleiðing hans hefur að mörgu leyti átt þátt í að móta stefnu og löggjöf í málaflokki 

fylgdarlausra barna, sem og allra barna á Íslandi. Ákvæði sem eru upprunnin beint úr 

Barnasáttmálanum og þeim viðhorfum sem hann boðar eru meðal annars komin inn í 

lög um leik-, grunn- og framhaldsskóla, barnaverndarlög, barnalög og útlendingalög og 

þar er meðal annars fjallað sérstaklega um fylgdarlaus börn (Umboðsmaður barna, 

2017).  

3.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Ekki var fjallað sérstaklega um réttindi og vernd barna í alþjóðasamningum fyrr en árið 

1924 en þá hlaut sérstaða barna fyrst alþjóðlega viðurkenningu með Genfaryfirlýsingu 

Þjóðabandalagsins sem byggð var á stefnuyfirlýsingu Barnaheilla (e. Save the children). 

Árið 1959 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna sérstaka yfirlýsingu um réttindi 

barnsins sem byggðist að mörgu leyti á Genfaryfirlýsingunni en hún var fyrsta skrefið að 

því að börn nytu sérstakra réttinda sem viðkvæmur þjóðfélagshópur. Í yfirlýsingunni 

voru ýmsar grundvallarreglur og ákvæði um aukna vernd barna til handa og 

mannréttindi þeirra. Þrátt fyrir að hvorki Genfaryfirlýsingin né yfirlýsing Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins væru formlega bindandi að þjóðarrétti voru flest ríki þó 

sammála um að nauðsynlegt væri að þróa enn frekar réttindi barna á alþjóðlegum 

vettvangi og veita börnum víðtækari vernd (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna, Barnasáttmálinn, var lagður fyrir 

allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna árið 1989 en hann markaði á heimsvísu mikil 

tímamót í baráttunni fyrir auknum réttindum barna. Barnasáttmálinn felur í sér 

alþjóðlega viðurkenningu á því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar og njóti fullgildra 

réttinda, óháð réttindum eða vilja foreldra eða annarra forráðamanna. Barnasáttmálinn 

hefur að geyma ýmis grundvallarréttindi og tryggir að öll börn upp að 18 ára aldri njóti 

sérstakrar verndar og umönnunar. Sérstök nefnd um réttindi barnsins 

(Barnaréttarnefndin) hefur það hlutverk að fylgjast með því að aðildarríki að 

sáttmálanum framfylgi ákvæðum hans. Hverju aðildarríki ber að skila reglulega inn 

skýrslu um framkvæmd sáttmálans til Barnaréttarnefndarinnar (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, e.d.).  
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Markmið Barnasáttmálans er að stuðla að auknum réttindum barna og auka 

réttarstöðu þeirra. Sáttmálinn kveður á um aukna vernd tiltekinna grundvallar-

mannréttinda barna, svo sem réttinn til lífs, friðhelgi fjölskyldu- og einkalífs, félaga-, 

skoðana-, tjáningar-og trúfrelsis. Hann leggur þær skyldur á aðildarríkin að tryggja 

umönnun barna og grípa til aðgerða til að tryggja velferð þeirra, meðal annars á sviði 

mennta-, heilbrigðis- og félagsmála. Enn fremur tryggir sáttmálinn börnum rétt til þess 

að láta skoðanir sínar í ljós á öllum málum sem varða þau og kveður á um að taka beri 

tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur og þroska (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.).  

Samningurinn hefur haft mikil áhrif frá því að hann var samþykktur og síðan 

fullgiltur. Fjölmörg ríki hafa sett sérstök ákvæði um réttindi barna í stjórnarskrár sínar og 

endurbætt löggjöf til samræmis við Barnasáttmálann. Í mörgum ríkjum hefur einnig 

verið komið á fót stofnunum sem hafa eingöngu það hlutverk að gæta réttinda og 

hagsmuna barna. Mikið starf er þó áfram óunnið, bæði í þróunarlöndunum en ekki síður 

í vestrænum ríkjum sem hafa mörg hver ekki að fullu komið ákvæðum sáttmálans í 

framkvæmd (Þórhildur Líndal, 2007).  

Barnasáttmálinn var fullgiltur fyrir Íslands hönd árið 1992. Íslensk stjórnvöld lögfestu 

samninginn árið 2013 og er hann nú hluti af íslenskum lögum (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.).  

3.1.1 Grundvallarreglurnar fjórar 

Í Barnasáttmálanum er gengið út frá því að fjögur af ákvæðum hans feli í sér svokallaðar 

grundvallarreglur sem gangi sem rauður þráður í gegnum sáttmálann. Mikilvægt er að 

hafa þær í huga þegar önnur ákvæði hans eru túlkuð.  

Jafnræðisreglan í 2. grein sáttmálans kveður á um bann við mismunun. Öll börn 

skulu njóta réttinda Barnasáttmálans án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, 

trúar, stjórnmálaskoðana, ætternis, fötlunar, félagslegrar stöðu eða annarra aðstæðna 

þeirra eða stöðu eða athafna foreldra þeirra.  

Í 3. gr. sáttmálans er kveðið á um að allar ákvarðanir eða ráðstafanir yfirvalda er 

varða börn skuli byggðar á því sem er börnum fyrir bestu. Í greininni segir að setja eigi á 

lög og reglur sem tryggi börnum nauðsynlega vernd og umönnun. Aðildarríki eiga að sjá 

til þess að stofnanir og þjónusta sem annast börn fari að skilyrðum sem sett eru af 
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stjórnvöldum, sér í lagi hvað varðar öryggi barna, heilsu þeirra, fjölda og hæfni 

starfsmanna og yfirumsjón með starfseminni.   

Rétturinn til lífs og þroska í 6. gr. kveður á um að hvert og eitt barn eigi meðfæddan 

rétt til lífs og að aðildarríkjum beri að tryggja að það megi lifa og þroskast. 

Í 12. gr. sáttmálans er kveðið á um rétt barna til að láta skoðanir sínar í ljós og hafa 

áhrif í öllum málum er varða þau, í samræmi við aldur þeirra og þroska. Veita á börnum 

tækifæri til þess að tjá sig um eigin málefni við málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d).  

3.1.2 Önnur mikilvæg ákvæði Barnasáttmálans  

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur lagt sérstaka áherslu á ákvæði 3. gr. 

sáttmálans, að það sem barni er fyrir bestu skuli ávallt njóta forgangs við gerð 

ráðstafana er varða börn. Sjónarmið greinarinnar kemur greinilega fram í öðrum 

greinum sáttmálans. Í 10. gr. er kveðið á um rétt barns til fjölskyldusameiningar og í 9. 

gr. kemur fram að barn skuli ekki vera skilið frá foreldrum sínum gegn vilja þess nema 

lögbær stjórnvöld telji að aðskilnaður sé nauðsynlegur með tilliti til hagsmuna barnsins. Í 

20. gr. sáttmálans segir að ef að barn njóti ekki umgengni við fjölskyldu sína tímabundið 

eða til frambúðar eigi það rétt á sérstakri vernd og aðstoð ríkisvaldsins. Í 37. gr. 

sáttmálans kemur fram að barni sem svipt er frjálsræði sínu eigi að halda aðskildu frá 

fullorðnum, nema ef talið er að því sé fyrir bestu að gera það ekki. Í 25. gr. er gerð krafa 

um að gerð sé regluleg athugun á meðferð og öllum aðstæðum barna sem stjórnvöld 

hafa falið öðrum til umönnunar, verndar eða meðferðar. Þar er meðtalin vistun þeirra 

barna sem ekki njóta fjölskyldu sinnar (20. gr.), barna sem eru á flótta (22. gr.), barna 

sem hafa verið svipt frelsi sínu (37. gr.) o.fl. Í 24. gr. segir að tryggja eigi öllum börnum 

nauðsynlega læknisaðstoð og heilbrigðisþjónustu og í 39. gr. er kveðið á um að 

aðildarríki geri ráðstafanir sem stuðli að því að barn sem orðið hefur fyrir vanrækslu eða 

misnotkun af einhverju tagi, pyndingum eða annars konar grimmilegri, ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu eða er fórnarlamb vopnaátaka, hljóti líkamlegan og 

sálrænan bata og aðlagist samfélaginu á ný. Í 28. gr. sáttmálans er síðan kveðið á um 

rétt barns til menntunar og að öll börn njóti sömu tækifæra (Þórhildur Líndal, 2007).  

Í 22. gr. Barnasáttmálans eru sérstök ákvæði um vernd barna á flótta. Í 1. mgr. 

kemur fram að aðildarríki eigi að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að börn sem 
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leiti eftir réttarstöðu sem flóttamenn, eða sem talin eru flóttamenn samkvæmt reglum 

og starfsháttum þjóðarréttar eða laga í viðkomandi ríki, fái, hvort sem þau eru í fylgd 

með foreldrum eða annarra eða ekki, viðeigandi vernd og aðstoð við að nýta sér réttindi 

sín, bæði þau réttindi sem kveðið er á um í Barnasáttmálanum og öðrum lögum á sviði 

mannréttinda- eða mannúðarmála sem við eiga í viðkomandi ríki. Í 2. mgr. segir að 

aðildarríkjum beri að veita Sameinuðu þjóðunum, og öðrum stofnunum sem hafa 

samvinnu við Sameinuðu þjóðirnar, nauðsynlega aðstoð og samvinnu, í viðleitni þeirra 

til að vernda og aðstoða börn sem þannig er ástatt um. Einnig ber aðildarríkjunum að 

veita aðstoð við að hafa uppi á foreldrum barns sem er flóttamaður, eða aðra 

fjölskyldumeðlimi, til að afla upplýsinga sem geta stuðlað að því að fjölskyldan geti 

sameinast. Sé það ekki hægt beri ríkjum að veita barni sömu vernd og öðrum börnum 

sem ekki eru í samvistum við fjölskyldur sínar, óháð hverjar aðstæðurnar eru 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.).  

3.2 Málsmeðferð fylgdarlausra barna samkvæmt íslenskri löggjöf 

Ný lög um útlendinga nr. 80/2016 tóku gildi 1. janúar 2017 í kjölfar fyrrnefndrar 

endurskoðunar á útlendingalögum sem hófst árið 2014. Í greinargerð með frumvarpi til 

nýrra laga kom fram að sérstök áhersla væri lögð á réttindi barna og umbætur, meðal 

annars með sértækum ákvæðum um réttindi barna í samræmi við alþjóðlegar 

skuldbindingar, auk þess sem reglur um aldursgreiningu og sérstök ákvæði um 

fylgdarlaus börn voru endurskoðuð. Við vinnslu frumvarpsins var leitast við að stuðla að 

samstarfi milli þingmanna þvert á flokka, embættismanna og fræðimanna og að þeirri 

vinnu komu margir aðilar, stofnanir og samtök. Auk þess var góð samvinna höfð við 

fulltrúa Útlendingastofnunar, Vinnumálastofnunar og Velferðarráðuneytisins, haldnir 

voru samráðsfundir með ólíkum hagsmunaðilum og jafnframt var leitað ráðgjafar hjá 

fjölmörgum sérfræðingum (Dómsmálaráðuneytið, 2016). Í frumvarpinu kom fram að 

athugasemdir hefðu borist frá Íslandsdeild UNICEF, Rauða krossinum og fleiri aðilum 

þess efnis að gæta þyrfti þess að málsmeðferð fylgdarlausra barna væri unnin í 

samræmi við Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Þingskjal 1180/2015–2016). 

Hér á eftir verður fjallað um málsmeðferð umsókna fylgdarlausra barna eins og 

henni er lýst í lögum um útlendinga nr. 80/2016. Málsmeðferðin tekur einnig mið af 

barnaverndarlögum nr 80/2002 og verður því vísað í ákvæði þar sem tengjast málum 

fylgdarlausra barna.  
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3.2.1 Vinnsla máls hjá Útlendingastofnun 

Málsmeðferð umsókna um alþjóðlega vernd er skv. 23. gr. laga um útlendinga í höndum 

Útlendingastofnunar sem sér um að afla nauðsynlegra upplýsinga, í samvinnu við 

lögreglu, sem leiða til ákvarðanatöku. Þegar fylgdarlaust barn kemur til Íslands og óskar 

eftir alþjóðlegri vernd þarf það skv. 24. gr. að leggja fram umsókn þess efnis hjá lögreglu 

eða Útlendingastofnun. Sé umsókn lögð fram hjá lögreglu ber lögreglu að framsenda 

hana til Útlendingastofnunar sem eftir skráningu tekur hana til meðferðar eins fljótt og 

hægt er. Þegar umsókn er lögð fram þurfa umsækjendur að afhenda vegabréf sitt eða 

önnur ferðaskilríki sem þeir hafa undir höndum. Útlendingastofnun ber að tryggja að 

umsækjendur um alþjóðlega vernd séu upplýstir um skyldur sínar til að veita þær 

upplýsingar sem óskað er eftir og einnig ber Útlendingastofnun að sjá til þess að 

umsækjendur séu upplýstir um framvindu málsins og réttindi sín. Leiðbeiningar eiga að 

vera skriflegar og/eða aðgengilegar og þegar um fylgdarlaust barn er að ræða eiga þær 

að vera í samræmi við aldur þess og þroska. Þegar um fylgdarlaust barn er að ræða er 

fulltrúa hlutaðeigandi barnaverndarnefndar og Barnaverndarstofu tilkynnt um málið 

(Lög um útlendinga nr. 80/2016).  

Samkvæmt 25. gr. laga um útlendinga, sem fjallar um greiningu á sérþörfum og 

stöðu umsækjanda um alþjóðlega vernd, ber umsækjanda um alþjóðlega vernd að 

gangast undir læknisskoðun eins fljótt og auðið er. Þá skal Útlendingastofnun tryggja að 

fram fari, með aðstoð viðeigandi sérfræðinga, einstaklingsbundin greining á því hvort 

umsækjandi teljist vera í sérstaklegra viðkvæmri stöðu. Í 25. gr. kemur fram að teljist 

umsækjandi vera í viðkvæmri stöðu þurfi að meta hvort hann hafi einhverjar sérþarfir 

sem taka þurfi tillit til. Sé um að ræða barn eiga hagsmunir þess að vera hafðir að 

leiðarljósi. Tryggja á barni, sem myndað getur eigin skoðanir, rétt til þess að tjá sig í máli 

sem það varðar og taka tillit til skoðana þess í samræmi við aldur og þroska. Við 

ákvörðun máls þarf að huga að öryggi barns, velferð og félagslegum þroska og 

möguleika þess til að sameinast fjölskyldu sinni. Útlendingastofnun skal reyna að tryggja 

að mál fylgdarlausra barna séu unnin af starfsmönnum með viðeigandi sérþekkingu og 

reynslu. Fylgdarlausum börnum ber að fá þjónustu og meðferð í samræmi við aldur og 

þroska og skipa á þeim talsmann eins fljótt og kostur er (Lög um útlendinga nr. 

80/2016). 

Þegar umsókn hefur verið skráð og greind aflar lögregla upplýsinga um umsækjanda 

skv. 26. gr. laga um útlendinga. Lögregla tekur mynd af umsækjanda og fingraför og aflar 
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persónuupplýsinga til að sannreyna hver umsækjandi er. Ef vafi vaknar um aldur 

fylgdarlauss barns lætur lögregla, að beiðni Útlendingastofnunar, aldursgreina 

viðkomandi skv. 113. gr. sömu laga. Meta á niðurstöðu úr aldursgreiningu í samhengi við 

önnur atriði málsins og vafi skal metinn umsækjanda í hag. Samkvæmt 26. gr. á ávallt að 

líta svo á við meðferð máls að umsækjandi sem segist vera undir lögaldri sé barn þar til 

annað kemur í ljós með aldursgreiningu eða á annan hátt. Heimilt er að víkja frá þessu ef 

augljóst er að viðkomandi sé lögráða. Viðkomandi getur neitað að gangast undir 

rannsóknina og skal þá starfsmaður Útlendingastofnunar gera honum grein fyrir því 

hvaða áhrif slík neitun hefur á meðferð málsins. Samkvæmt 113. gr. má þó ekki byggja 

synjun eingöngu á því að viðkomandi hafi neitað að gangast undir aldursgreiningu (Lög 

um útlendinga nr. 80/2016). Samkvæmt reglugerð um útlendinga eiga stjórnvöld að 

ákvarða aldur umsækjanda með heildstæðu mati en ekki eingöngu líkamsrannsóknum 

(Reglugerð um útlendinga nr. 540/2017).  

Eftir að Útlendingastofnun hefur móttekið umsókn um vernd er umsækjandi 

boðaður í viðtal en tilgangur þess er að kanna hvort umsækjandi uppfylli skilyrði þess að 

teljast vera flóttamaður. Starfsmenn stofnunarinnar sjá um að taka viðtölin en æskilegt 

er talið að sá starfsmaður sem tekur viðtal við fylgdarlaust barn hafi þekkingu á 

málefnum barna. Skipa á fylgdarlausum börnum talsmann úr hópi lögmanna og skal 

talsmaður barnsins vera viðstaddur viðtalið ásamt barninu. Gefa á talsmanni kost á að 

ræða við barnið og leiðbeina því um viðtalið áður en það fer fram. Umsækjendur eiga 

einnig rétt á að njóta aðstoðar túlks í viðtalinu. Útlendingastofnun tekur málið síðan til 

meðferðar en í 1. mgr. 29. gr. er kveðið á um sérstaka málsmeðferð eða flýtimeðferð 

þegar um fylgdarlaus börn er að ræða (Lög um útlendinga nr. 80/2016).  

Í athugasemdum umboðsmanns barna (2016), þegar verið var að endurskoða og 

undirbúa ný útlendingalög, komu fram ábendingar um að brýnt væri að stytta 

málsmeðferð umsókna um alþjóðlega vernd. Dæmi væru um að börn yrðu lögráða áður 

en málinu væri lokið og taldi umboðsmaður því ástæðu til þess að setja tímamörk inn í 

lögin sjálf. Eins kemur fram í greinargerð umboðsmanns að samkvæmt reglugerð um 

útlendinga, sem fylgdi frumvarpi laganna og kveður nánar á um tæknileg útfærsluatriði 

laganna, eigi að ræða við fylgdarlaust barn innan tveggja vikna eftir að umsókn um 

vernd er lögð fram, sé möguleiki á því. Umboðsmaður hefði upplýsingar um að 

ákvæðinu væri ekki alltaf fylgt eftir í framkvæmd og því væri ástæða til að festa ákvæði 

þess efnis í lög. Einnig væri mikilvægt að taka fram að skipa skuli barni talsmann og 

hagsmunagæslumann innan tveggja vikna. Sambærilegar athugasemdir komu frá Rauða 
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krossinum (2016) þar sem ekki var talið að nógu skýrt væri kveðið á um hvenær 

fylgdarlausum börnum sé skipaður talsmaður og hagsmunagæslumaður. Rauði krossinn 

taldi mikilvægt að fylgdarlaus börn fengju talsmann um leið og umsókn væri lögð fram, 

auk tilsjónarmanns samkvæmt barnaverndarlögum (Rauði krossinn, 2016).  

Í núgildandi lögum um útlendinga nr. 80/2016 er ekki að finna tímamörk um lengd á 

málsmeðferð fylgdarlausra barna heldur er einungis kveðið á um flýtimeðferð umsókna 

þeirra. Þá eru ekki ákvæði um tímamörk varðandi hvenær skipa skuli barni talsmann eða 

hagsmunagæslumann. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar á málsmeðferð og verklagsreglum 

Útlendingastofnunar kemur fram að stjórnvöld hafi árið 2014 sett sér það markmið að 

málsmeðferðartími vegna umsókna um alþjóðlega vernd fari ekki fram yfir 90 daga en 

að undanfarin ár hafi Útlendingastofnun ekki tekist að uppfylla markmið sitt. Í 

fjármálaáætlun dómsmálaráðuneytisins fyrir árin 2019–2023 er stefnt að því að 

málsmeðferðartími Útlendingastofnunar vegna umsókna sem teknar eru til efnislegrar 

meðferðar verði innan við 150 dagar árið 2019 (Ríkisendurskoðun, 2018).  

3.2.2 Hagsmunagæsla barns og hlutverk barnaverndar 

Með nýjum útlendingalögum var barnaverndaryfirvöldum falið að sinna hagsmunagæslu 

fyrir fylgdarlaus börn. Barnaverndarstofu ber að sjá til þess að barni sé útvegað 

fósturheimili eða annað vistunarúrræði, að hagsmunir barns séu hafðir í fyrirrúmi og að 

barnaverndarnefnd uppfylli þarfir barns á viðeigandi hátt samkvæmt ákvæðum 

barnaverndarlaga, meðal annars hvað varðar búsetu, heilbrigðisþjónustu og möguleika 

til menntunar (Lög um útlendinga nr. 80/2016).  

Barnaverndarlög nr. 80/2002 ná til allra barna yngri en 18 ára sem stödd eru á 

yfirráðasvæði íslenskra stjórnvalda og eiga öll börn rétt á vernd, umönnun og 

nauðsynlegri aðstoð. Barnaverndaryfirvöldum ber í störfum sínum að leitast við að hafa 

góða samvinnu sín á milli og við aðrar stofnanir sem fjalla um málefni barna. Í lögunum 

er sérstaklega fjallað um fylgdarlaus börn í 15. gr. en þar kemur fram að ef að barn á 

ekki lögheimili á Íslandi eða er hér án forsjáraðila sinna skal barnaverndarnefnd 

í umdæmi þar sem barn dvelst eða er statt fara með mál þess. Barnaverndarnefnd fer 

þá með umsjá barnsins eftir því sem þörf krefur og ber nefndinni að gera allar 

nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja hagsmuni þess. Barnaverndarstofa sker úr 

ágreiningi um hvaða barnaverndarnefnd skuli fara með mál barnsins. 
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Í 65. gr. barnaverndarlaga er fjallað um ráðstöfun barna í fóstur en þá felur 

barnaverndarnefnd sérstökum fósturforeldrum umsjá barns í að minnsta kosti 3 mánuði 

þegar fyrir liggur að vegna aðstæðna geti barn ekki búið hjá foreldrum eða sé 

forsjárlaust. Í e-lið 1. mgr. er sérstaklega fjallað um fósturráðstöfun barna sem koma 

hingað til lands án forsjáraðila, eru í umsjá barnaverndarnefndar eða fá alþjóðlega vernd 

eða dvalarleyfi á Íslandi. Markmið fósturs er samkvæmt 1. mgr. að tryggja barni uppeldi 

og umönnun innan fjölskyldu svo sem best hentar þörfum þess. Barni skal tryggður 

góður aðbúnaður hjá fósturforeldrum og þeir skulu sýna fósturbarni umhyggju og 

nærfærni og leitast við að efla andlegan og líkamlegan þroska þess (Barnaverndarlög nr. 

80/2002).  

Í lögum um útlendinga er sérstaklega tekið fram að barnaverndaryfirvöldum beri að 

tryggja barni örugga búsetu í samræmi í við ákvæði barnaverndarlaga en þó sé heimilt 

að barn frá 15 ára aldri dveljist í móttökumiðstöð fyrir aðra umsækjendur um alþjóðlega 

vernd þar til viðeigandi úrræði finnst (Lög um útlendinga nr. 80/2016).  

Á málsmeðferðartímanum ber Barnaverndarstofu að sjá til þess að starfsmaður 

barnaverndar sé viðstaddur skýrslutökur og önnur viðtöl sem barn á við fulltrúa 

stjórnvalda, verði viðstaddur og gæti hagsmuna barns við aldursgreiningu, aðstoði barn 

við að nýta sér þjónustu Rauða krossins við leit að nánustu fjölskyldu þegar þess þarf og 

fái upplýsingar um stöðu umsóknar barnsins og sé í samskiptum við talsmann barnsins 

(Lög um útlendinga nr. 80/2016). 

Í lögum um útlendinga nr. 80/2016 kemur fram að við mat á málum er varða 

hagsmuni barns skuli það sem er barninu fyrir bestu haft að leiðarljósi, líkt og kveðið er 

á um í Barnasáttmálanum. Útlendingastofnun ber að líta til möguleika barns á 

fjölskyldusameiningu, öryggis þess, velferðar og félagslegs þroska auk þess sem taka á 

tillit til skoðana barnsins í samræmi við aldur þess og þroska. Við ákvörðun ber 

Útlendingastofnun að taka skriflega afstöðu til framangreindra atriða og eiga samráð við 

barnaverndaryfirvöld við framkvæmd greinarinnar. Útlendingastofnun er skylt að leita 

umsagnar hjá Barnaverndarstofu áður en ákvörðun er tekin varðandi umsóknina.  
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4 Móttaka og stuðningur við fylgdarlaus börn á Íslandi 

Á undanförnum árum hefur orðið aukning í umsóknum um alþjóðlega vernd hér á landi. 

Árið 2016 bárust Útlendingastofnun 18 umsóknir frá einstaklingum sem kváðust vera 

fylgdarlaus börn og var það um það bil tvöföldun frá fyrra ári (Þingskjal 42/2017–2018). 

Árið 2017 bárust 27 umsóknir frá einstaklingum sem kváðust vera fylgdarlaus börn 

(Útlendingastofnun, e.d.c.) og árið 2018 bárust 18 umsóknir (Útlendingastofnun, e.d.d.).  

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig móttöku og stuðningi við fylgdarlaus börn 

er háttað hér á landi eins og því er lýst af stofnunum og fagfólki sem tengt er 

málaflokknum og framkvæmdin sett í samhengi við núverandi lagaumhverfi. 

4.1 Verklag og samstarf stofnana 

Löggjöf og móttaka fylgdarlausra barna hefur tekið miklum breytingum en verulegar 

umbætur urðu með nýjum útlendingalögum sem tóku gildi 1. janúar 2017. Þá var 

málsmeðferðin og hlutverk hlutaðeigandi stofnana skýrð enn betur og 

Barnaverndarstofu falið að sinna hagsmunagæslu (Lög um útlendinga nr. 80/2016). Auk 

aðkomu Útlendingastofnunar og barnaverndaryfirvalda hefur Rauði krossinn, á 

grundvelli samnings við Dómsmálaráðuneytið, séð um lögfræðiaðstoð fyrir alla 

umsækjendur um alþjóðlega vernd sem veitt er af stjórnvöldum á meðan umsókn 

viðkomandi um alþjóðlega vernd er í vinnslu. Þá er aðstoðin einnig veitt komi til 

áfrýjunar. Rauði krossinn vinnur náið með Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og 

hefur undirritað viljayfirlýsingu um samstarf (Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 

e.d). 

Í útlendingalögum nr. 80/2016, reglugerð um útlendinga nr. 540/2017 og 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 koma fram áherslur um framkvæmd á móttöku og 

þjónustu við fylgdarlaus börn. Í framkvæmd hefur sú móttaka og þjónusta sætt mikilli 

umræðu og gagnrýni af þeim sem koma að henni, svo sem af hálfu Rauða krossins 

(2018). Einkum hefur verið gagnrýnt að fylgdarlausum börnum sé ekki tryggð viðeigandi 

vernd og aðbúnaður á málsmeðferðartímanum auk þess sem Rauði krossinn hefur 

gagnrýnt skort á samstarfi milli stofnana í málaflokknum.  
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Árið 2018 var á vegum Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) gerð rannsókn á 

stöðu barna sem sótt hafa um alþjóðlega vernd á Norðurlöndunum og komu 

niðurstöðurnar út á skýrsluformi. Skýrslan er samstarfsverkefni landsnefnda UNICEF á 

Norðurlöndunum og Innocenti, rannsóknarmiðstöðvar UNICEF. Markmið verkefnisins 

var að rannsaka hvernig réttindi barna sem sækja um alþjóðlega vernd á 

Norðurlöndunum eru virt og veita leiðbeiningar um úrbætur á löggjöf, stefnu og 

framkvæmd til þess að tryggja að réttindi barna til verndar séu að fullu viðurkennd. 

Niðurstöður skýrslunnar byggja á viðtölum við sérfræðinga á þessum vettvangi auk 

greiningar á löggjöf hvers ríkis fyrir sig. Í skýrslunni kemur fram að Norðurlöndin hafi frá 

árinu 2015 tekið á móti mjög mörgum fylgdarlausum börnum í samanburði við önnur 

Evrópuríki. Það hafi leitt af sér mikið álag á velferðarkerfi landanna sem flest hafi gripið 

til þess ráðs að þrengja löggjöf og um réttindi og vernd flóttafólks og breyta 

framkvæmd. Af þeim sökum njóti börn í leit að alþjóðlegri vernd ekki lengur þeirrar 

umönnunar og þjónustu sem þau eiga rétt á (UNICEF, 2018).  

Í skýrslu UNICEF er bent á að þrátt fyrir að réttindi barna séu að mörgu leyti vel 

tryggð á Norðurlöndunum þá sé skortur á að barnaverndaryfirvöld tryggi börnum á 

flótta fullnægjandi rétt og vernd. Algengt sé að útlendingalög gangi fram yfir Barnasátt-

málann og sjaldan sé litið til hans þegar kemur að dómskerfinu. Gagnrýnt er að það séu 

útlendingastofnanir landanna, en ekki barnaverndaryfirvöld, sem taki ákvarðanir um 

framtíð barna sem sækja um alþjóðlega vernd þrátt fyrir að löggjöf ríkjanna sé skýr 

varðandi að gæta eigi hagsmuna barna. Að mati UNICEF þarf viðhorfsbreytingu innan 

kerfisins þar sem horfa eigi á börn sem börn fyrst og fremst, ekki sem útlendinga, og 

börnin eigi að vera í umsjón barnaverndaryfirvalda en ekki á forræði útlendingastofnana 

(UNICEF, 2018).  

Fram kemur í skýrslunni að öfugt við hin Norðurlöndin hafi ný útlendingalög á 

Íslandi styrkt réttindi barna á flótta og þau taki einnig mið af Barnasáttmálanum. Íslensk 

yfirvöld þurfi hins vegar að skoða hvernig barnaverndaryfirvöld uppfylli tilsjónarhlutverk 

sitt og samband þeirra við yfirvöld útlendingamála. UNICEF leggur ríka áherslu á 3. gr. 

Barnasáttmálans, að það sem barni er fyrir bestu skuli ávallt njóta forgangs við gerð 

ráðstafana er varða börn. Þá er bent á í skýrslunni að öll Norðurlöndin virðist mismuna 

börnum eftir aldri, bæði í löggjöf og veitingu þjónustu, án þess að rökstuðningur sé fyrir 

hendi. Börn sem séu 15 ára og eldri séu til að mynda líklegri en yngri börn til að vera 

vistuð á móttökumiðstöðvum (UNICEF, 2018). 
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Gagnrýni og ályktanir um hvað megi betur fara í íslenkri löggjöf og framkvæmd hafa 

einnig komið fram hjá umboðsmanni barna sem hefur líkt og UNICEF lýst yfir áhyggjum 

af tilsjónarhlutverki barnaverndaryfirvalda. Breytingum á útlendingalögunum hvað 

varðar hagsmunagæslu fyrir fylgdarlaus börn hafi ekki fylgt fjármagn og því sé ekki ljóst 

hvernig Barnaverndarstofa, sem á að tryggja hagsmunagæsluna, muni geta sinnt þessu 

verkefni með fullnægjandi hætti. Umboðsmaður telur að hætta sé á að álag á 

barnaverndarkerfið aukist því enn frekar (Umboðsmaður barna, 2017). Umboðsmaður 

barna hefur einnig bent á að mikilvægt sé að ljúka vinnu við samræmt verklag sem sé til 

þess fallið að skýra samstarf, verkaskiptingu og hlutverk þeirra aðila sem nú þegar koma 

að málum fylgdarlausra barna (Umboðsmaður barna, 2018).  

Sömu áherslur komu fram í meistararannsókn Elínbjargar Ellertsdóttur (2017) en þar 

voru tekin eigindleg viðtöl við fagfólk nokkurra stofnana sem koma að móttöku og 

þjónustu við fylgdarlaus börn og kannað hver upplifun þess er af móttöku og þjónustu 

við fylgdarlaus börn á Íslandi. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að starfsfólkið 

sem rætt var við telur að barnaverndaryfirvöld hér á landi veiti fylgdarlausum börnum 

meiri þjónustu en í nágrannalöndunum. Það hefur hins vegar reynst erfitt fyrir 

félagsráðgjafa að veita nauðsynlega þjónustu og stuðning vegna mikilla anna í starfi. 

Málaflokkurinn er nýr hér á landi og að mati starfsfólksins sem rætt var við hefur lítil 

reynsla skapast hjá fagfólki, sem er talinn áhrifaþáttur, en einnig kom fram það álit að 

vissulega hafi þjónustan batnað með aukinni reynslu. Að mati flestra viðmælenda er 

verkaskipting í móttöku og þjónustu ekki nógu skýr á milli stofnana sem ýtir undir 

ákveðna togstreitu milli þeirra og á milli starfsfólks ólíkra stofnana. Brýnt sé að koma á 

sameiginlegu verklagi þar sem hlutverkaskipan í móttöku og þjónustu fylgdarlausra 

barna sé öllum skýr (Elínbjörg Ellertsdóttir, 2017).  

Í Barnaverndarlögum nr. 80/2002 kemur fram að það sé Barnaverndarstofu að 

ákveða hvaða barnaverndarnefnd fari með mál fylgdarlauss barns. Í fyrrnefndri skýrslu 

Ríkisendurskoðunar á málsmeðferð og verklagi Útlendingastofnunar kemur fram það 

mat Útlendingastofnunar að eingöngu barnaverndarnefndir á höfuðborgarsvæðinu og 

Reykjanesi séu í stakk búnar að sinna málum fylgdarlausra barna í leit að alþjóðlegri 

vernd (Ríkisendurskoðun, 2018). Slíkt sjónarmið kemur þó ekki fram í lögunum sjálfum í 

formi skýringar á hlutverki þessara sveitarfélaga. Umboðsmaður barna gengur lengra og 

telur að ein og sama barnaverndarnefnd eigi að fara með málefni allra fylgdarlausra 

barna og að ástæða sé til að festa slíkt ákvæði í lögum. Með því að fela einni 

barnaverndarnefnd tilsjónarhlutverk með fylgdarlausum börnum sé hægt að koma upp 
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ákveðinni sérþekkingu og koma í veg fyrir að margar barnaverndarnefndir hafi umsjón 

með mismunandi þáttum í máli sama barns (Umboðsmaður barna, 2016). Sama 

sjónarmið kom fram hjá nokkrum viðmælendum í rannsókn Elínbjargar (2017) og einnig 

í yfirlýsingu Rauða krossins og UNICEF en þar segir að byggja þurfi upp reynslu meðal 

starfsfólks og safna þekkingu á einn stað. Þannig verði leitast við að tryggja sem besta 

umönnun og að börnum sé ekki mismunað eftir því í hvaða sveitarfélagi þau sækja um 

alþjóðlega vernd (UNICEF, 2016).  

Fram kemur í áðurnefndri skýrslu UNICEF (2018) að þar sem móttaka fylgdralausra 

barna sé nýtt viðfangsefni á Íslandi kalli það á meiri leiðbeiningar um vinnuaðferðir. 

Félagsráðgjafar hafi til að mynda óskað eftir aukinni þjálfun í menningarnæmni og 

fjölmenningarlegum vinnuaðferðum. Í skýrslunni er gagnrýnt að upplýsingagjöf til 

fylgdarlausra barna um málsmeðferðina og réttindi þeirra sé ekki nægjanleg og ekki 

veitt á barnvænan hátt. Umboðsmaður barna hefur einnig lýst áhyggjum af því að 

upplýsingagjöf til barna á flótta sé ekki fullnægjandi (Umboðsmaður barna, 2017). Í 

skýrslu UNICEF er bent á að í Svíþjóð sé farin góð leið í upplýsingagjöf með barnvænlegri 

nálgun sem skili sér í auknum skilningi barna á réttindum sínum og ferli málsmeðferðar. 

Lögreglan í Svíþjóð hafi til að mynda búið til stutt skýringarmyndbönd sem 

lögreglumenn geti sýnt fylgdarlausum börnum en þau hafa verið þýdd á fjölmörg 

tungumál (UNICEF, 2018).  

Frá árinu 2016 hafa viðtöl við fylgdarlaus flóttabörn sem tengjast málsmeðferð 

þeirra farið fram í Barnahúsi til að tryggja barnvænar aðstæður og draga úr líkum á að 

börnin endurupplifi erfiða lífsreynslu við að endurtaka frásögn sína frammi fyrir mörgum 

mismunandi aðilum (Steinunn Bergmann, 2016). Barnahús hóf starfsemi árið 1998 og 

rekstur þess er á ábyrgð Barnaverndarstofu. Barnahús sinnir málefnum barna sem 

grunur leikur á að hafi orðið fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi. Barnaverndarnefndir 

bera ábyrgð á vinnslu slíkra mála og geta óskað eftir þjónustu Barnahúss 

(Barnaverndarstofa, e.d.). Í Barnahúsi starfa sérfræðingar í viðtalstækni fyrir börn og 

þeir taka viðtölin við fylgdarlaus börn. Fulltrúar Útlendingastofnunar, 

barnaverndarnefndar og lögreglu fylgjast með viðtalinu í gegnum skjá í öðru herbergi og 

allir fá sömu upplýsingar á sama tíma. Á fyrstu níu mánuðum ársins 2017 voru tekin 

könnunarviðtöl við 15 börn í leit að alþjóðlegri vernd í Barnahúsi, þar af voru tíu 

fylgdarlaus (Steinunn Bergmann, 2016). Það að nota sérfræðinga í Barnahúsi hefur að 

mati Útlendingastofnunar reynst vera mjög til bóta bæði fyrir börnin sjálf og 

málsmeðferð stofnunarinnar (Ríkisendurskoðun, 2018).  
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Að mati UNICEF er notkun Barnahúss í viðtölum fyrir fylgdarlaus börn dæmi um 

góða framkvæmd í málum þeirra. Börnin þurfi ekki að endursegja sögu sína í mörgum 

viðtölum við ólíka aðila. Einnig sé jákvætt að umhverfið sé barnvænlegt en það geti 

dregið úr vanlíðan og auðveldað barninu að veita upplýsingar. Í skýrslunni kemur fram 

að um 50 slík hús hafi verið sett upp víða á Norðurlöndunum að fyrirmynd Barnahúss á 

Íslandi (UNICEF, 2018).  

4.2 Aldursgreiningar  

Í 26. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016 kemur fram að ef grunur leikur á um að 

umsækjandi sem segist vera fylgdarlaust barn sé í raun lögráða og ekki hægt að 

staðfesta aldur með óyggjandi hætti skuli gera aldursgreiningu eins og fljótt og kostur 

er. Líta eigi svo á að umsækjandi sé ólögráða þar til annað komi í ljós og allur vafi sé 

metinn umsækjanda í hag. Neiti umsækjandi að gangast undir líkamsrannsókn sé 

Útlendingastofnun óheimilt að byggja synjun umsóknar á þeirri ástæðu einni. 

Útlendingastofnun beri að meta mál hans á grundvelli trúverðugleika og gagna málsins. 

Samkvæmt reglugerð um útlendinga nr. 540/2017 eiga stjórnvöld að ákvarða aldur 

umsækjanda með heildstæðu mati en ekki eingöngu líkamsrannsóknum en ekki er 

rökstutt sérstaklega í reglugerðinni hvers vegna gera eigi heildstætt mat. 

Hér á landi hefur verið tekist hart á um hvort réttlætanlegt sé að notast við 

líkamsrannsóknir á umsækjendum um alþjóðlega vernd og hvort raunverulega sé gert 

heildstætt mat á aldri umsækjenda. Í umsögn um frumvarp til laga um útlendinga nr. 

80/2016 lýsti umboðsmaður barna áhyggjum sínum af líkamsrannsóknum barna þar 

sem honum hefðu borist ábendingar um að þær líkamsrannsóknir sem stuðst væri við 

hér á landi væru ekki nógu áreiðanlegar. Umboðsmaður mælir fremur með öðrum 

aðferðum, til dæmis viðtölum. Líkamsrannsóknir eigi eingöngu að framkvæma ef aðrar 

aðferðir hafi ekki skilað niðurstöðu og miklar líkur taldar á því að umsækjandi sé ekki 

undir 18 ára aldri. Allan vafa þurfi að meta barninu í hag (Umboðsmaður barna, 2016).  

Í fyrrnefndri skýrslu UNICEF (2018) kemur fram að á Íslandi sé eingöngu stuðst við 

tanngreiningar sem sé ekki í samræmi við löggjöf sem leggi áherslu á heildstætt mat. 

Lögð er áhersla á að fara eigi fram félagslegt og sálfræðilegt mat samhliða 

læknisfræðilegu mati, sé slíkt mat gert á annað borð. Þá þurfi að setja á fót áfrýjunarferli 

svo börnum sé gert kleift að áfrýja niðurstöðum aldursgreiningar, en niðurstöður 

aldursgreiningar geti haft veigamiklar afleiðingar fyrir vernd og þjónustu barnsins hér á 
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landi (UNICEF, 2018). UNICEF á Íslandi og Rauði krossinn sendu árið 2016 frá sér 

yfirlýsingu þar sem kallað var eftir því að hætt yrði að notast við tanngreiningar í 

aldursgreiningum á börnum og notast fremur við heildstætt mat (UNICEF, 2016). Fram 

kom í umsögn Rauða krossins um frumvarp til laga um útlendinga nr. 80/2016 að 

aldursgreining með læknisfræðilegum aðferðum eða annars konar líkamsrannsókn gæti 

haft þau áhrif að viðkomandi upplifði mikið inngrip í líf sitt sem hefði áhrif á traust 

barnsins gagnvart yfirvöldum. Aðferðir við aldursgreiningu yrðu enn fremur að taka mið 

af aldri, kynferði, menningu og siðum umsækjanda (Rauði krossinn, 2016).  

Aldursgreiningar á tönnum umsækjenda um alþjóðlega vernd hafa verið 

framkvæmdar af Tannlæknadeild Háskóla Íslands og Stúdentaráð Háskóla Íslands hefur 

meðal annars gagnrýnt aðkomu skólans harðlega. Fram kemur í yfirlýsingu 

Stúdentaráðs, sem birtist í Stundinni 26. september 2018, að aldursgreiningar sem byggi 

á tannrannsóknum séu siðferðislega umdeildar í fræðasamfélaginu á heimsvísu auk þess 

sem aðferðirnar þyki gefa ónákvæma niðurstöðu. Erfitt sé að tryggja að upplýst 

samþykki sé fyrir hendi líkt og Útlendingastofnun haldi fram þar sem umsækjendur séu í 

viðkvæmri stöðu og eigi erfitt með val sökum þess að það sé gefið í skyn að neitun geti 

haft afleiðingar fyrir umsóknina. Í yfirlýsingunni er bent á að Útlendingastofnun hafi 

áður sagt að stofnunin byggi úrskurð sinn um aldur eingöngu á þessum niðurstöðum og 

því telur Stúdentaráð að niðurstöðurnar hafi áhrif á framvindu mála og afdrif 

umsækjenda um alþjóðlega vernd. Þeir sem gangist undir aldursgreiningar kunni einnig 

að hljóta af því andlegan skaða. Stúdentaráð telji aldursgreiningar ekki samræmast 

ákvæðum vísindasiðareglna Háskóla Íslands þar sem gerð er sú krafa til rannsakenda að 

þátttakendur verði ekki fyrir líkamlegum eða andlegum skaða í rannsóknum eða 

þátttaka þeirra hafi á einhvern hátt neikvæðar afleiðingar fyrir einstaklinginn (Jóhann 

Páll Jóhannsson, 2018).  

Þann 16. nóvember 2018 birti Útlendingastofnun svar við yfirlýsingu Stúdentaráðs 

Háskóla Íslands á heimasíðu sinni. Lilja Rós Pálsdóttir, sem starfar sem verkefnastjóri á 

verndarsviði Útlendingastofnunar, bendir á að misskilningur ríki um hvort að 

niðurstöður aldursgreininga hafi áhrif á veitingu verndar. Ástæðan fyrir 

aldursgreiningunum sé sú að við mat á þörf og rétti umsækjanda til tiltekinnar þjónustu 

sé mikilvægt að fyrir liggi hvort umsækjandi sé barn eða fullorðinn. Börn eigi rétt á 

stuðningi og aðstoð í samræmi við stöðu sína sem börn, svo sem aðgengi að menntun, 

aukið aðgengi að heilbrigðisþjónustu og eftir atvikum öðrum stuðningi og aðstoð. Hluti 

af því að tryggja sérstök réttindi barna sé jafnframt að tryggja að fullorðnir einstaklingar 
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séu ekki ranglega álitnir börn og vistaðir með börnum. Notast sé við heildstætt mat á 

aðstæðum og frásögn viðkomandi. Ef fram fari aldursgreining sé notast við fjórar 

mismunandi aðferðir við líkamsrannsóknir til að tryggja sem mesta nákvæmni, gefinn 

upp meðalaldur samkvæmt þeim og staðalfrávik sem tryggi að vafi sé metinn 

umsækjanda í hag. Niðurstaða líkamsrannsóknarinnar sé ekki ein og sér lögð til 

grundvallar við mat á aldri heldur sé hún metin í samhengi við önnur atriði málsins. 

Aldur teljist ekki grundvöllur verndar heldur einn af þeim þáttum sem litið sé til í því 

skyni að meta þörf einstaklinga fyrir vernd. Falli aðstæður undir flóttamannahugtakið 

eða viðbótarvernd fái viðkomandi réttarstöðu flóttamanns hér á landi óháð því hvort 

hann sé barn eða fullorðinn (Útlendingastofnun, 2018).   

Ljóst er að ólíkar stofnanir og fagfólk eru ekki á einu máli um nauðsyn 

tannrannsókna í aldursgreiningu á fylgdarlausum börnum eða hvort raunverulega sé 

stuðst við heildrænt mat á aldri þeirra. Það viðhorf endurspeglast einnig í fyrrnefndri 

rannsókn Elínbjargar (2017) þar sem viðmælendur höfðu mismunandi sýn á framkvæmd 

og mikilvægi aldursgreininga. Einnig kom fram að þrátt fyrir ákvæði í lögum um að 

umsækjandi eigi að fá að njóta vafans þar til niðurstaða liggi fyrir og fá þjónustu sem 

barn töldu nokkrir viðmælenda að börn sem biðu eftir niðurstöðu fengju ekki sömu 

þjónustu og þau sem vitað væri að væru börn. Ástæðan væri sú að ekki þætti 

ásættanlegt að vista fylgdarlaus börn í úrræðum með öðrum börnum ef ekki væri vitað 

fyrir víst að þau væru sannarlega börn. Nokkrir viðmælenda bentu á að þeir sem væru 

18 ára eða aðeins eldri þyrftu sérstaka þjónustu, það væri of mikið stökk að fara frá því 

að fá þjónustu sem barn og verða svo 18 ára og fá litla þjónustu. Veita þyrfti þjónustu út 

frá þörfum og tryggja ungmennum sem eru nýlega orðin lögráða meiri stuðning en nú er 

gert. Einn viðmælenda benti á að Flóttamannastofnun legði áherslu á sérstakan 

stuðning fyrir 18–24 ára gömul ungmenni (Elínbjörg Ellertsdóttir, 2017).   

4.3 Búseta, menntun og félagslegur stuðningur 

Í lögum um útlendinga nr. 80/2016 kemur fram að þegar fylgdarlaust barn hefur lagt 

fram umsókn um alþjóðlega vernd sé það í höndum Barnaverndarstofu að sjá til þess að 

því sé útvegað fósturheimili eða annað vistunarúrræði. Þegar ný lög tóku gildi í janúar 

2017 var komið nýtt ákvæði þar sem tekið er fram að heimilt sé að barn frá 15 ára aldri 

dveljist í móttökumiðstöð fyrir aðra umsækjendur um alþjóðlega vernd þar til viðeigandi 

úrræði finnst (Lög um útlendinga nr. 80/2016).  
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Fram kemur í skýrslu UNICEF (2018) að það sé orðin hefð að takist ekki að finna 

fósturheimili fyrir börn eftir komu til landsins séu þau vistuð á móttökumiðstöð Útlend-

ingastofnunar í Hafnarfirði. Ein álma hússins sé ætluð fjölskyldum og fylgdarlausum 

börnum en aðrir umsækjendur um vernd, til dæmis ungir karlmenn, dvelji einnig í 

húsinu. Það er ályktun UNICEF að staðurinn sé ekki heppilegur dvalarstaður fyrir börn og 

ungmenni sem séu ein á ferð. Í húsinu séu engir ábyrgir fullorðnir einstaklingar sem 

börnin geti leitað til, fyrir utan öryggisvörð og starfsfólk Útlendingastofnunar sem hafi 

ekkert skilgreint hlutverk gagnvart þeim. Börnin njóti því ekki þeirrar verndar sem þau 

eiga rétt á (UNICEF, 2018). Þess má geta að Rauði krossinn (2018) hefur einnig gagnrýnt 

að allt of langur tími líði frá því að börn sæki um alþjóðlega vernd þar til þeim sé komið 

fyrir í búsetuúrræðum á vegum barnaverndaryfirvalda. Það komi fyrir að fylgdarlaus 

börn dvelji svo mánuðum skipti í húsnæði án eftirlits.  

Eva Bjarnadóttir, sérfræðingur hjá UNICEF, ræddi skýrslu UNICEF í Morgunblaðinu 

20. mars 2018. Samkvæmt henni er það stefna barnaverndaryfirvalda að koma 

fylgdarlausum börnum fyrir á fósturheimilum frekar en vista þau í öðrum úrræðum. 

Stefnan sé góð en ekki takist alltaf að finna fósturheimili og sumar vistanir gangi af 

ýmsum ástæðum ekki upp. Að mati UNICEF þurfi að vera til staðar annað barnvænt 

úrræði. Best væri að sérstakt heimili væri fyrir börnin á meðan umsókn þeirra er í ferli. 

Búseta á móttökumiðstöð með fullorðnu fólki sé ekki viðunandi úrræði, þar skorti 

umönnun, aðstoð við daglegar athafnir og annað sem börn þurfi stuðning við, auk þess 

sem skortur sé á félagsstarfi fyrir börn og ungmenni. Eva segir UNICEF hafa fengið 

ábendingar um að fylgdarlaus börn séu meðal annars vistuð í úrræðum 

Barnaverndarstofu sem ætluð eru börnum sem geta ekki búið heima hjá sér af ýmsum 

ástæðum, til dæmis vegna áhættuhegðunar, neyslu á vímuefnum o.s.frv. Ekki eigi að 

vista fylgdarlaus börn í slíkum úrræðum þar sem um sé að ræða gjörólíka hópa (Guðrún 

Hálfdánardóttir, 2018).  

Í skýrslu UNICEF (2018) kemur fram að bæði Útlendingastofnun og umboðsmaður 

barna hafi greint frá því að stofnanirnar bíði svara frá Barnaverndarstofu við tillögu 

þeirra um að búa til móttökumiðstöð fyrir börn á flótta með viðeigandi aðstöðu og 

starfsfólki. Fram kemur í áðurnefndri skýrslu Ríkisendurskoðunar að mikilvægt sé að 

fundin verði viðunandi og varanleg lausn á vistun barna eldri en 15 ára þannig að þau 

dvelji ekki lengur en nauðsynlegt er í móttökumiðstöð Útlendingastofnunar 

(Ríkisendurskoðun, 2018). Slíkt sjónarmið hefur einnig komið fram í máli 

dómsmálaráðherra, það er að móttökumiðstöðin í Hafnarfirði geti illa tekið á móti 
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viðkvæmum hópum eins og fylgdarlausum börnum. Hún bjóði til dæmis ekki upp á rými 

til tómstundaiðkana eða afþreyingar fyrir börn eða fullorðna (Þingskjal nr. 748/2016–

2017).  

Sambærileg sjónarmið komu fram hjá viðmælendunum í rannsókn Elínbjargar 

(2017). Allir töldu að móttökumiðstöðin væri ekki fullnægjandi úrræði, börnin skorti 

reglubundinn stuðning, eftirlit og daglega rútínu. Flestir viðmælendur sögðu að vegna 

anna í starfi gætu barnaverndarstarfsmenn ekki veitt börnunum fullnægjandi þjónustu 

og stuðning. Meirihluti viðmælenda taldi heppilegast að komið yrði á sérstakri 

móttökumiðstöð fyrir fylgdarlaus börn þar til langtímaúrræði fyndist. Þar væri hægt að 

sinna sérstökum þörfum þeirra, leggja mat á félagslega stöðu þeirra og fylgjast með 

andlegri líðan. Tveir viðmælendur töldu þó að fjöldi fylgdarlausra barna væri ekki nógu 

mikill til þess að réttlætanlegt væri að koma á laggirnar sérstöku búsetuúrræði fyrir 

fylgdarlaus börn (Elínbjörg Ellertsdóttir, 2017).  

Í frumvarpi til breytinga á lögum um útlendinga nr. 80/2016 er lagt til að sett verði 

inn ákvæði um móttökumiðstöð fyrir fylgdarlaus börn sem þeim standi til boða þar til 

varanlegri lausn finnist. Flutningsmenn tillögunnar telja mikilvægt að í slíku úrræði verði 

hægt að leggja mat á stöðu barnsins og þarfir og veita barni viðeigandi menntun, 

afþreyingu o.fl. Núgildandi lög geri ráð fyrir einni gerð móttökumiðstöðvar en það sé 

ekki öruggt úrræði fyrir fylgdarlaust barn og slíkt fyrirkomulag sé ekki í samræmi við 

Barnasáttmálann (Þingskjal 42/2017–2018). Rauði krossinn hefur tekið jákvætt í tillögu 

flutningsmanna frumvarpsins um sérbúsetuúrræði fyrir fylgdarlaus börn en í 

athugasemdum Rauða krossins við ofangreint frumvarp er tekið fram að afar góð 

reynsla sé af því að koma fylgdarlausum börnum fyrir hjá fósturfjölskyldum á 

málsmeðferðartímanum, þar sem reynslan sýni að málsmeðferðin eigi það til að dragast 

verulega. Nauðsynlegt sé að litið sé á móttökuheimilið sem skammtímaúrræði þar til 

takist að finna fósturfjölskyldu (Rauði krossinn, 2018).  

Í athugasemdum umboðsmanns barna (2018) við ofangreint frumvarp kemur fram 

að hann telji að mikil blöndun barna og ungmenna á mismunandi aldri í einu 

búsetuúrræði geti skapað flóknar aðstæður, sérstaklega þar sem mörg barnanna hafi 

gengið í gegnum mikla erfiðleika. Huga þurfi að fylgdarlausum börnum og tryggja þeim 

aðbúnað og aðstæður við hæfi. Ýmsar tillögur hafi komið fram, til að mynda að bæta 

aðstöðuna í móttökumiðstöðinni í Hafnarfirði, koma á sérúrræði eins og frumvarpið 

leggi til eða styrkja fósturkerfi barnaverndaryfirvalda. Hafa þurfi í huga að eitt 
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búsetuúrræði muni ekki henta öllum fylgdarlausum börnum, hópurinn sé ekki einsleitur 

heldur komi börnin úr ólíkum aðstæðum og hafi mismunandi þarfir.   

Líkt og að framan greinir takast á ólíkar áherslur og sjónarmið hjá stofnunum og 

fagfólki í málaflokknum hvað varðar búsetuúrræði fyrir fylgdarlaus börn fyrst eftir 

komuna til landsins. Almennt virðist þó vera talið að fósturheimili sé besta úrræðið fyrir 

fylgdarlaus börn til lengri tíma, samanber athugasemd Rauða krossins, og eins kom fram 

í rannsókn Elínbjargar að viðmælendur upplifðu að þeim börnum sem hefðu farið í 

fóstur hefði flestum vegnað vel og þau aðlagast samfélaginu. Hins vegar kom fram að 

skortur væri á fósturfjölskyldum hér á landi. Þá þyrfti að huga að því að sum börn vilja 

ekki fara á fósturheimili og þá komi sjálfstæð búseta með stuðningi til greina (Elínbjörg 

Ellertsdóttir, 2017). Umboðsmaður barna leggur áherslu á að mikilvægt sé að skoðanir 

barns eða ungmennis liggi ávallt til hliðsjónar þegar búsetuúrræði er valið og að 

aðstæður þar henti hagsmunum og einstaklingsbundnum þörfum barnsins 

(Umboðsmaður barna, 2018).  

Í bæði barnaverndarlögum nr. 80/2002 og lögum um útlendinga nr. 80/2016 er lögð 

áhersla á aðgengi barna að menntun við hæfi og gert ráð fyrir að barn sem sæki um 

alþjóðlega vernd eigi rétt á skólagöngu eins skjótt og unnt er. Ekki er kveðið á um 

tímamörk í lögunum en í reglugerð um útlendinga nr. 540/2017 kemur fram að börnum 

að 18 ára aldri skuli tryggð menntun. Útlendingastofnun skuli tryggja að börn séu ekki 

lengur en fjórar vikur í umsjá stofnunarinnar án þess að þau séu skráð í almennan skóla 

eða annað úrræði til menntunar. Leitast skuli við að börn séu komin í almennan skóla 

innan 12 vikna frá umsókn um alþjóðlega vernd.  

Að mati umboðsmanns barna eru dæmi um að börn á grunnskólaaldri þurfi að bíða í 

margar vikur og stundum mánuði eftir því að hefja skólagöngu. Það brjóti gegn 28. gr. 

Barnasáttmálans sem segi að öll börn eigi rétt á menntun við hæfi. Umboðsmaður hefur 

lagt til að sett séu tímamörk í lög þannig að skýrt sé að börn eigi rétt á skólavist innan 

ákveðins tíma. Þá bendir umboðsmaður barna á mikilvægi þess að tryggja börnum á 

framhaldsskólaaldri aðgang að menntun, enda segi í lögum um framhaldsskóla nr. 

92/2008 að öll börn á aldrinum 16 til 18 ára rétt á viðeigandi menntun. Fram kemur í 

máli umboðsmanns að hann viti til þess að börn á aldrinum 16–18 ára þurfi að bíða 

mánuðum saman áður en þau komast í skóla, til dæmis ef þau koma til landsins á miðri 

skólaönn. Brýnt sé að setja ákvæði í útlendingalög þar sem börnum séu tryggð úrræði án 

tafar (Umboðsmaður barna, 2016).  
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Bæði Ríkisendurskoðandi og UNICEF hafa tekið í sama streng. Óásættanlegt sé að 

það brenni við að börn hljóti ekki menntun við hæfi (Ríkisendurskoðun, 2018; UNICEF, 

2018). Í skýrslu UNICEF kemur fram að tryggja þurfi aðgengi barna að menntun á öllum 

skólastigum, þar með talið á leik- og framhaldsskólastigi, og að tryggja þurfi að engar 

óþarfar tafir verði við skráningu barna í skóla (UNICEF, 2018). Þá hefur verið bent á að 

tryggja þurfi fylgdarlausum börnum aukinn félagslegan stuðning og fleiri 

afþreyingarmöguleika (Elínbjörg Ellertsdóttir, 2017; Rauði krossinn, 2018). Rauði 

krossinn hefur haldið úti félagsstarfi fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd til þess að 

bæta líðan og draga úr neikvæðum afleiðingum biðtímans (Rauði krossinn, e.d.). Rauði 

krossinn bendir á að gera þurfi enn betur og tryggja börnum afþreyingu og íþróttaiðkun 

en of mörg dæmi séu um að fylgdarlaus börn hér á landi séu án virkni mánuðum saman 

(Rauði krossinn, 2018).  

Í 31. gr. laga um útlendinga er kveðið á um að Barnaverndarstofa skuli sjá til þess að 

barnaverndarnefnd uppfylli þarfir barns hvað varðar heilbrigðisþjónustu. Í reglugerð um 

útlendinga nr. 540/2017 kemur fram að umsækjendur um alþjóðlega vernd eigi rétt á 

nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu og lyfjum sem þeim eru nauðsynleg samkvæmt 

læknisráði og Útlendingastofnun muni standa straum af slíkum kostnaði. Börn sem eru 

yngri en 18 ára njóta aðgangs að nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu í samræmi við lög um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 á meðan þau dveljast hér á landi. Umsækjendum 

stendur einnig til boða samkvæmt reglugerð um útlendinga nr. 540/2017 að leita til 

félagsráðgjafa og samkvæmt mati Útlendingastofnunar til geðlæknis og sálfræðings.  

Í fyrrnefndri skýrslu UNICEF er bent á að huga þurfi betur að heilbrigðisþjónustu við 

börn á flótta, sérstaklega sé aðgengi að sálfélagslegri ráðgjöf hægvirk og flókin 

framkvæmd eins og hefur sýnt sig í raun. Í skýrslunni er þó lögð áhersla á að sú vanlíðan 

og félagsleg einangrun sem hljótist af óviðunandi búsetuúrræðum, óvissa varðandi 

málsmeðferðina og skortur á almennri þjónustu séu stærstu áhættuþættirnir hvað 

varðar andlega líðan barnanna (UNICEF, 2018).  
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5 Staða þekkingar 

Í þessum kafla verður fjallað um stöðu þekkingar á aðstæðum fylgdarlausra barna. Fyrst 

er fjallað um kenningar út frá sjónarhorni sem sett er í samhengi við efni 

rannsóknarinnar en þær tengjast og sýna fram á áhrif umhverfisþátta á félagslega stöðu 

einstaklingsins. Þar á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsókna á aðstæðum, reynslu 

og þörfum fylgdarlausra barna.  

5.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenners 

Bronfenbrenner (1979) setti fram vistfræðikenninguna (e. ecological systems theory) en 

hún fjallar um hvernig þroski einstaklinga er mótaður af mörgum mismunandi þáttum. 

Bronfenbrenner byggir kenninguna á því að í þroskaferlinu eigi sér stað samspil milli 

einstaklings og umhverfis. Hann ályktaði að þroski barna ætti sér stað innan fimm kerfa 

sem hefðu öll á einhvern hátt áhrif á mótun barnsins. Þessi kerfi eru: nærkerfi (e. 

microsystem), miðkerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem), heildarkerfi (e. 

macrosystem) og lífkerfi (chronosystem). Kerfin hafi áhrif á hvert annað og á 

einstaklinga (Bronfenbrenner, 1979).  

Að mati Bronfenbrenners hefur nærkerfið mestu áhrifin á börn. Nærkerfi nær yfir 

nánasta umhverfi einstaklingsins eins og heimilið, fjölskyldu og skóla. Í gegnum það 

umhverfi öðlast börn ákveðna reynslu í virkni og persónulegum samskiptum. Samskipti 

og samspil við foreldra og fjölskyldu hafa mikil áhrif á þroska barnsins og til þess að 

stuðla að jákvæðri aðlögun þurfa samskiptin að einkennast af góðum tengslum, hlýju, 

hvatningu og leiðsögn. Eftir því sem barnið eldist fjölgar nærkerfunum þar sem það 

kynnist vinum og kynnist fleira fólki í gegnum skólagöngu, félagsstarf o.fl. Samskipti 

innan nærkerfisins mynda miðkerfi. Þar hafa samskipti foreldra við hin kerfin, til dæmis 

eftirfylgni og samvinna við skóla varðandi heimanám, mikið að segja varðandi þroska 

barnsins. Á unglingsárunum er mikilvægt að foreldri þekki til vina unglingsins. Ef tengsl 

unglingsins við félagahópinn eru ráðandi og jákvæð tengsl við foreldra á undanhaldi 

getur það ýtt undir áhættuhegðun (Bronfenbrenner, 1979; Berk, 2013). 

Stofnanakerfi nær til stofnana í samfélaginu sem tengjast lífi barnsins á einhvern 

hátt en barnið er ekki í beinum tengslum við, eins og félagsþjónustu, vinnustaða 

foreldra, félagsnets foreldra o.fl. Ef foreldrar hafa sterkt félagslegt bakland getur það 
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stuðlað að auknum félagsþroska hjá barninu en félagsleg einangrun getur dregið úr 

félagsþroska þess (Berk, 2013). Heildarkerfi umlykur öll hin kerfin. Það snýst um hvernig 

menningarleg, efnahagsleg og félagsleg áhrif hafa áhrif á þroska barnsins. Samfélagsleg 

og fjárhagsleg staða foreldra getur til að mynda haft mikil áhrif á þroska og velferð 

barns. Lífkerfi nær loks til þeirra áhrifa sem verða vegna atvika eða breytinga í lífi 

barnsins og hafa áhrif á þroska þess. Þarna er bæði átt við innri og ytri breytingar, til 

dæmis þær sem fylgja auknum þroska á unglingsárunum (Bronfenbrenner, 1994). Einnig 

geta veigamiklar breytingar eins og að byrja í skóla, flutningar og skilnaður foreldra haft 

áhrif á þroska barnsins (Berk, 2013).  

Í lífi fylgdarlausra barna sem hafa flúið heimili sín hefur orðið umtalsverð röskun á 

þeim kerfum sem styðja við þroska þeirra í daglegu lífi, sér í lagi nærumhverfinu. Við 

þeim blasir nýtt vistfræðilegt umhverfi; nærumhverfi þeirra er gjörbreytt og einnig ytri 

kerfin (Aytar og Brunnberg, 2016). Rannsóknir sýna að flest fylgdarlaus börn hafa í leit 

sinni að alþjóðlegri vernd gengið í gegnum ýmsa erfiðleika og áföll og upplifað 

margþættar áskoranir, svo sem erfiða atburði í aðdraganda flóttans og aðskilnað við 

foreldra og ástvini úr nærumhverfinu, sem þýðir að þau hafa aukna þörf fyrir hlýju, 

umönnun og aðstoð til að vinna úr reynslu sem tengist áföllum. Þau hafa einnig þarfir 

sem tengjast því að aðlagast aðstæðum í nýju menningar- og tungumálasamfélagi 

(Ayotte, 2000; Hopkins og Hill, 2006). Samhliða því að kynnast og aðlagast 

menningarheimi, sem er oft og tíðum afar ólíkur því sem þau þekkja, búa fylgdarlaus 

börn við kvíðvænlega óvissu um niðurstöðu umsóknar sinnar og hvað framtíðin ber í 

skauti sér (Sourander, 1998).  

Aðlögun að nýju samfélagi hefur verið skilgreind sem ferli sem endar með ákveðinni 

útkomu. Atvinna, húsnæði, menntun og heilbrigði eru þættir sem eru taldir vera merki 

um árangursríka aðlögun, en þá hefur einstaklingurinn hlotið réttindi í samfélaginu og er 

viðurkenndur sem samfélagsþegn (Ager og Strang, 2008). Hvað varðar aðlögun að nýju 

samfélagi hefur stuðningur fjölskyldu þó yfirleitt mest um það að segja hvernig aðlögun 

barnsins tekst til (Paat, 2013). Þar sem fylgdarlaus börn eru án foreldra sinna skiptir 

utanumhald og stuðningur fagfólks og starfsfólks þeirra stofnana sem koma að málum 

þeirra miklu máli hvað varðar aðlögun (Wimelius, Eriksson, Isaksson og Ghazinour, 

2017).  

Í rannsókn á reynslu fagfólks og starfsfólks stofnana á móttöku fylgdarlausra barna í 

Svíþjóð var kannað hvernig staðið var að móttöku hvað varðar aðlögun barnanna að 
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sænsku samfélagi. Vistfræðikenning Bronfenbrenners var höfð til hliðsjónar við 

greiningu á niðurstöðum rannsóknarinnar og þær skoðaðar út frá sjónarhorni nærkerfis, 

miðkerfis og stofnanakerfis. Út frá sjónarhorni miðkerfisins, var lögð áhersla á að tengsl 

milli starfsfólks í miðkerfinu væri lykilatriði við að skapa börnunum heildstætt og 

styðjandi umhverfi. Niðurstöðurnar sýndu hins vegar að mikill skortur var á samvinnu 

milli starfsfólks í miðkerfinu. Starfsfólkið hafði takmarkaða þekkingu á hlutverkum 

annarra stofnana og taldi að of lítið upplýsingaflæði væri milli þeirra. Skortur var á skýru 

verklagi í málaflokknum, talið var að of margir kæmu að málum barnanna og óskýrt væri 

í augum bæði barna og fagfólks hver sinnti hvaða verkefnum. Þessi skortur á samstarfi 

ýtti undir óöryggi hjá starfsfólki um hvaða verkefnum þau ættu helst að sinna. 

Niðurstöðurnar bentu til þess að af þessum sökum væri utanumhald ekki nógu skýrt og 

markvisst sem talið var hafa mikil áhrif á velferð barnanna og aðlögun þeirra að 

samfélaginu (Wimelius, Eriksson, Isaksson og Ghazinour, 2017). 

Niðurstöðurnar rannsóknarinnar sýndu að til staðar voru áætlanir og stefnumótun 

hvað varðaði aðlögun barnanna að samfélaginu og þar var lögð áhersla á að fylgdarlaus 

börn umgengjust sænsk börn. Einnig var lögð áhersla á að skólinn væri einn mikilvægasti 

vettvangurinn til að ná þessu fram. Stefnan skilaði sér hins vegar ekki í framkvæmd þar 

sem fylgdarlaus börn voru gjarnan höfð í sérúrræðum og því aðgreind frá sænskum 

börnum. Þau höfðu því ekki vettvang eða tækifæri til þess að mynda við þau félagsleg 

tengsl. Starfsfólk skóla og í búsetuúrræðum fyrir fylgdarlaus börn taldi einnig að 

samvinna milli þessara kerfa væri ekki fullnægjandi en samvinna milli heimilis og skóla er 

talin afar mikilvæg fyrir góða aðlögun. Þá bentu niðurstöðurnar til þess að skortur væri á 

því að yfirvöld settu niður langtímamarkmið í málaflokknum og mat væri lagt á hvernig 

úrræðin stuðluðu að aðlögun. Mikilvægt væri að gera eftirfylgnirannsóknir til að sjá 

hvernig ungmennunum reiddi af í sænsku samfélagi og meta þannig hver árangurinn 

væri af þeim stuðningi sem þeim var veittur (Wimelius, Eriksson, Isaksson og Ghazinour, 

2017).  

5.2 Kenningar um seiglu  

Hugtakið seigla (e. resilience) hefur verið notað þegar einstaklingur sem lendir í miklum 

erfiðleikum og áföllum tekst á við mótlætið og aðlagast aðstæðum með jákvæðum 

hætti. Seigla aðgreinir þessa einstaklinga frá þeim sem sýna neikvæða aðlögun (Luthar 

og Cicchetti, 2000; Smokowski, Reynolds og Bezrucko, 1999). Á undanförnum árum hafa 

rannsakendur á sviðinu lagt áherslu á að seigla sé ekki eingöngu bundin við 
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persónueinkenni einstaklinga heldur sé um að ræða samspil persónulegra styrkleika og 

umhverfisþátta (Rutter, 1990; Luthar, Ciccetti og Becker, 2000; Ungar, 2012). Mikilvægir 

umhverfisþættir eða kerfi í lífi barna eru til að mynda fjölskylda, skóli, vinatengsl og 

samfélagið (Masten, 2011). Seigla þróast í samspili við þessi kerfi, hún er ekki stöðugur 

eiginleiki heldur háð breytingum í umhverfi einstaklings og verður til sem hluti af reynslu 

hans (Rutter, 1990; Jenson og Fraser, 2011).  

Á síðustu árum hefur verið lögð aukin áhersla á rannsóknir sem miða að því að 

skoða hvernig einstaklingar takast á við erfiðleika og hindranir, hvaða áhættuþættir (e. 

risk) eru til staðar í lífi einstaklinga og hvaða verndandi þættir (e. protective factors) 

geta dregið úr neikvæðum afleiðingum áfalla og mótlætis (Rutter, 1987; Gilligan, 2000;  

Catterall, 1998). Breski geðlæknirinn Rutter sem hefur rannsakað seiglu til margra ára 

taldi hana vera ferli sem einkenndist af verndandi þáttum og áhættuþáttum innra með 

einstaklingum og í umhverfi þeirra. Áhættuþættir og verndandi þættir væru 

samverkandi og mótuðu einstaklinga alla ævi (Rutter, 1987).  

Rutter sagði fjögur atriði eða ferla vera einna mikilvægasta til að draga úr 

neikvæðum afleiðingum í kjölfar áfalla: 1) Að draga úr neikvæðum afleiðingum fyrir 

barnið með því að hafa áhrif á upplifun þess, til dæmis undirbúa barn undir andlát 

fjölskyldumeðlims. 2) Að draga úr fjölda áhættuþátta til að koma í veg fyrir að vandamál 

og áhætta byggist upp og úr verði neikvæð keðjuverkun. 3) Að styrkja sjálfsmynd (e. 

self-esteem) og trú á eigin getu (e. self-efficacy), til dæmis með jákvæðum og öruggum 

tengslum og með því að upplifa velgengni, til dæmis ljúka skólagöngu, til að leitast við 

að skapa uppbyggilega og jákvæða keðjuverkun í lífi ungs fólks. 4) Að tryggja aðgang að 

tækifærum, eins og hlutastarfi og tómstundum eftir skóla, til að auka sjálfstraust og 

þróa og þjálfa nauðsynlega færni í daglegu lífi (Rutter, 1987).  

Ungar leggur áherslu á að skoða þurfi seiglu út frá sjónarhorni vistfræðinnar. Seigla 

myndist út frá samspili einstaklinga við umhverfi sitt og seigla geti þróast alla ævina.  

Einstaklingar geti þróað með sér seiglu hvenær sem er á lífsleiðinni en það geti verið háð 

því hvaða reynslu þeir búa yfir. Verndandi þættir í umhverfi einstaklinga geti komið fram 

á hvaða tímapunkti sem er og haft jákvæð áhrif á einstaklinginn (Ungar, 2012).  

Rannsakendur sem skoðað hafa félagslega aðlögun fylgdarlausra barna hafa í 

auknum mæli beint sjónum sínum að því að skoða hvaða verndandi þættir í umhverfi 

þeirra geti ýtt undir seiglu og jákvæða aðlögun (Kohli og Mather, 2003; Raghallaigh og 
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Gilligan, 2010; Aytar og Brunnberg, 2016). Fjallar verður nánar um þessa þætti í næsta 

kafla. 

5.3 Rannsóknir á reynslu og stöðu fylgdarlausra barna 

Hér verður fjallað um rannsóknir sem hafa verið gerðar á reynslu og stöðu fylgdarlausra 

barna. Varpað verður ljósi á ástæður þess að þau flýja heimaland sitt, hvernig staðið er 

að móttöku þeirra og málsmeðferð, hvernig búsetu og félagslegum stuðningi er háttað 

og hvaða þættir eru taldir mikilvægir hvað varðar líðan þeirra, velferð og félagslega 

aðlögun.  

5.3.1 Ástæður fyrir flótta 

Talið er að yfir helmingur flóttafólks í heiminum sé börn og mörg þeirra eru ein á ferð. 

Margar ástæður geta verið fyrir því að börn flýja heimaland sitt og sækja um alþjóðlega 

vernd í öðru landi, til að mynda stríð og vopnuð átök, ofsóknir, andlát foreldris eða 

aðskilnaður í kjölfar átaka, mannréttindabrot og fátækt og skortur á tækifærum (Ayotte, 

2000). Mörg börn eru send á flótta af fjölskyldum sínum til þess að koma þeim úr 

ótryggum aðstæðum eða stríðsátökum í þeirri von að þau eigi möguleika á betri framtíð 

(Ayotte, 2000; Aytar og Brunnberg, 2016; UNICEF, 2017). Aðrar ástæður flótta geta verið 

erfiðleikar eða ofbeldi innan fjölskyldu, flótti undan þvingunarhjónabandi, herskyldu o.fl. 

(UNICEF, 2017). Sum fylgdarlaus börn verða viðskila við foreldra sína í ringulreiðinni sem 

fylgir flóttanum, til dæmis vegna erfiðra aðstæðna í flóttamannabúðum eða fangelsunar 

foreldra (Rousseau, Montgomery og Schermarke, 2001).  

Afganistan hefur á undanförnum árum verið upprunaland flestra fylgdarlausra 

barna sem koma til Evrópu og meirihluti þeirra eru drengir á aldrinum 13–17 ára 

(Echavez, Bagaporo, Pilongo og Azadmanesh, 2014). Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna gerði rannsókn í samvinnu við rannsóknarsetur í Afganistan (AREU) á 

ástæðum þess að svo mörg börn frá landinu leggja ein upp í ferðalag og sækja um 

alþjóðlega vernd í öðru landi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ástæðurnar fyrir 

flóttanum voru oftast sambland af mörgum ólíkum þáttum, til að mynda fátækt, 

óöruggum aðstæðum og ófullnægjandi tækifærum til menntunar og atvinnu. Væntingar 

fjölskyldu og áhrif frá vinum léku einnig mikilvægt hlutverk (Echavez, Bagaporo, Pilongo 

og Azadmanesh, 2014). 
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Í rannsókninni kom fram að í tilfellum þeirra barna sem komu frá þeim svæðum sem 

flest fylgdarlaus börn koma frá (e. high-sending areas) var ákvörðun um flótta yfirleitt 

tekin í sameiningu af barninu og foreldrum þess. Fjölskyldan sá þá um að fjármagna 

ferðalagið, gjarnan með því að taka lán eða veðsetja eignir sínar. Þau börn sem komu frá 

þeim svæðum sem fæst fylgdarlaus börn koma frá (e. low-sending areas) tóku hins 

vegar yfirleitt sjálf ákvörðun um flótta, stundum án vitneskju foreldra. Þau fjármögnuðu 

oft ferðalagið sjálf með vinnu eða lánum eða tóku peninga frá foreldrum ófrjálsri hendi 

til að hefja ferðalagið. Örfá börn gerðu samkomulag við smyglara um greiðslu þegar þau 

væru komin á áfangastað og komin með atvinnu (Echavez, Bagaporo, Pilongo og 

Azadmanesh, 2014). 

Evrópa var yfirleitt helsti áfangastaður barna úr báðum hópum en fjölskyldur þeirra 

voru almennt meðvitaðar um að í Evrópu giltu sérstök lög eða reglur um vernd barna og 

því væru auknar líkur á að barnið fengi dvalarleyfi í viðkomandi landi. Fjölskyldurnar 

bjuggu gjarnan við bága fjárhagsstöðu og vegna takmarkaðra atvinnumöguleika í 

Afganistan höfðu þær væntingar um að barnið gæti veitt fjárhagslegan stuðning væri 

það búsett í landi sem byði upp á góð lífskjör og aukin tækifæri. Þessar upplýsingar 

komu oft frá öðrum innan samfélagsins og rætt hafði verið um kosti þess að eiga 

fjölskyldumeðlim í öðru landi sem hefði tök á að senda peninga til fjölskyldu sinnar. Í 

þeim tilfellum þar sem börnin ákváðu sjálf að fara af stað án samráðs við foreldra voru 

upplýsingar frá öðrum ungmennum sem þegar höfðu farið frá landinu stór áhrifaþáttur 

en þau lýstu aðstæðum sínum sem jákvæðum og eftirsóknarverðum (Echavez, 

Bagaporo, Pilongo og Azadmanesh, 2014). 

Margar fjölskyldurnar sem rætt var við voru meðvitaðar um þá áhættu sem 

ferðalagið gæti haft í för með sér fyrir barn sem væri eitt á ferð, svo sem að það gæti 

lent í fangelsi, orðið fyrir ofbeldi eða drukknað. Fjölskyldurnar vildu þrátt fyrir það senda 

börnin af stað þar sem þær töldu mögulegan ávinning og von um betra líf vega þyngra 

en áhættuna. Aðstæðurnar í heimalandinu þóttu það slæmar að í sumum tilfellum þegar 

barnið hafði verið sent til baka til Afganistan lögðu fjölskyldurnar mikið á sig til þess að 

fjármagna annað ferðalag (Echavez, Bagaporo, Pilongo og Azadmanesh, 2014). 

Líkt og áður hefur komið fram bárust Útlendingastofnun 18 umsóknir árið 2018 frá 

einstaklingum sem kváðust vera börn. Samkvæmt tölfræði Útlendingastofnunar voru 

átta barnanna af afgönskum uppruna (Útlendingastofnun, e.d.d.). Hér á landi hefur ekki 

verið gerð rannsókn á ástæðum flótta þeirra barna sem hingað koma en UNICEF (2018) 
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hefur bent á að mikilvægt sé að gera slíkar rannsóknir til að fá frekari upplýsingar um 

börnin og aðstæður þeirra.  

5.3.2 Móttökur og stuðningur við málsmeðferðina 

Fylgdarlaus börn hafa oft og tíðum upplifað alvarlega atburði og orðið fyrir miklum 

áföllum, bæði áður en þau flúðu og á flóttanum sjálfum. Við komuna í nýtt land þurfa 

þau einsömul að takast á við margar áskoranir (Derluyn, Mels og Broekaert, 2009). Þau 

mæta umhverfi sem getur verið þeim framandi og ógnvekjandi og fyrst eftir komuna 

geta þau upplifað að þau hafi litla stjórn á aðstæðum sínum (Kohli og Mather, 2003). 

Þegar barn kemur inn í nýtt land er það yfirleitt fyrst í samskiptum við lögreglu eða 

landamæraeftirlitsverði sem búa ekki endilega yfir þekkingu á málefnum barna (UNICEF, 

2018). Sumar rannsóknir hafa sýnt að fylgdarlaus börn geti upplifað fjandsamlegar 

móttökur í móttökulandinu, svo sem frelsisskerðingu og vantraust, og fundist skorta á 

samkennd og nærgætni (Stanley, 2001; Crawley, 2010). UNICEF hefur lagt áherslu á að 

mikilvægt sé að huga vel að fyrstu kynnum barnanna af yfirvöldum þar sem 

móttökurnar geti lagt línurnar fyrir hvernig samskiptum barnsins og yfirvalda verði 

háttað á málsmeðferðartímanum (UNICEF, 2018).  

Í flestum löndum Evrópu er það almennt reglan að fylgdarlaus börn eigi rétt á að fá 

lögráðamann og lögfræðilega aðstoð eins fljótt og auðið er eftir að þau hafa lagt fram 

umsókn um alþjóðlega vernd. Í rannsókn Soupios-David, Bokshi, Hennessy og Cravesana 

(2014) var skoðað hvernig staðið væri að lögfræðilegri aðstoð fyrir fylgdarlaus börn í 

Austurríki, Belgíu, Búlgaríu, Danmörku, Ítalíu, Spáni og Bretlandi. Farið var yfir alla þætti 

lögfræðilegrar aðstoðar, allt frá lagalegri ráðgjöf til málflutnings fyrir dómstólum, en 

mismunandi laga- og barnaverndarumhverfi er í löndunum sem um ræðir. Einnig var 

rætt við fylgdarlaus ungmenni um þeirra reynslu. Niðurstöðurnar sýndu að þrátt fyrir að 

lagaleg aðstoð væri eins uppbyggð á landsvísu væru ákveðnar hindranir í aðgengi. 

Samkvæmt lögum hljóta fylgdarlaus börn ókeypis lögfræðilega aðstoð er varðar 

umsóknir um alþjóðlega vernd og sú aðstoð felur almennt í sér færri takmarkanir og 

verklagsreglur en þegar fullorðnir umsækjendur eiga í hlut. Þó kom fram að misbrestur 

væri á því að börn væru upplýst um réttindi sín á fullnægjandi hátt eða að þeim væri 

leiðbeint um hvernig þau ættu að bera sig að við að nálgast lagalega ráðgjöf. Sum börnin 

sem rætt var við vissu ekki að þau ættu rétt á lagalegri aðstoð. Þá kom fram að þrátt 

fyrir að lögráðamenn væru álitnir mikilvægur hlekkur í umsóknarferli fylgdarlausra barna 



46 

fengu börn oft ekki lögráðamann fyrr en seint og um síðir. Í sumum löndunum kom fram 

að lögráðamennirnir hefðu of mörg verkefni á höndum sér til þess að geta sinnt þörfum 

barnanna á fullnægjandi hátt og það gat haft áhrif á aðgengi barnanna að lögfræðilegri 

aðstoð.  

Svipaðar niðurstöður hafa komið fram í öðrum rannsóknum á upplifunum barna af 

málsmeðferðinni. Börnin séu oft í litlum samskiptum við þá sem eiga að gæta lagalegra 

hagsmuna þeirra og veita þeim upplýsingar. Þau hafi því takmarkaðan skilning á 

málsmeðferðinni og upplifi óvissu um hvað framtíðin beri í skauti sér (Malmsten, 2014; 

Hopkins og Hill, 2010; Lundberg og Dahlquist, 2012). Soupios-David og fleiri (2014) 

benda á að fylgdarlaus börn séu í eðli sínu varnarlaus og þurfi sérstaka aðstoð og vernd í 

málsmeðferðinni sem verður sífellt flóknari í löndum Evrópu. Þörfin sé ekki eingöngu 

byggð á því að þau þurfi aðstoð við að skilja málsmeðferðina heldur einnig því að það er 

meira krefjandi ferli, lagalega séð, fyrir fylgdarlaus börn að rökstyðja kröfu sína um 

alþjóðlega vernd heldur en fyrir fylgdarlaus börn sem eru í öðru innflytjendaferli og 

sækja um dvalarleyfi á öðrum forsendum. Derluyn og Broekaert (2008) benda á að sú 

óvissa sem fylgdarlaus börn búa við varðandi útkomu umsóknar geti ógnað 

tilfinningalegri velferð þeirra og gert þeim mjög erfitt fyrir að aðlagast og byggja upp 

framtíðarmöguleika.  

Eftir að fylgdarlaust barn hefur lagt fram umsókn um alþjóðlega vernd fer það í 

könnunarviðtal þar sem það greinir frá stöðu sinni í heimalandinu. Í rannsókn Crawleys 

(2010) greindu mörg barnanna frá því að þau hefðu upplifað neikvætt viðhorf og 

niðurlægjandi athugasemdir í könnunarviðtalinu. Crawley telur að hjá starfsfólki 

stofnana ríki oft undirliggjandi neikvætt viðhorf til fylgdarlausra barna, frásögnum þeirra 

sé ekki trúað og lítill skilningur sé á sérstökum aðstæðum þeirra og þörfum. Áherslan sé 

lögð á að framburður barnsins þurfi að einkennast af stöðugleika til þess að teljast 

trúverðugur en samkvæmt Crawley er það vel þekkt að fylgdarlaus börn eigi oft erfitt 

með að henda reiður á upplifunum sínum og tjá sig um þær á skilmerkilegan máta. Þá 

hefur Kohli (2006) bent á að þögn fylgdarlausra barna geti verið ákveðið bjargráð eftir 

fyrri áföll eða leið til þess að verja sig gagnvart erfiðleikum og ná stjórn á aðstæðum. 

Crawley telur að vegna þessa þurfi að leggja aukna áherslu á barnvænlega nálgun í 

spurningum og viðtalstækni starfsfólks þar sem börn fái meiri möguleika á að tjá sig. 

Crawley segir það einnig vera vandamál að starfsfólk hafi eingöngu reynsluheim barna í 

vestrænum ríkjum til hliðsjónar og því litlar forsendur til að skilja að vegna aðstæðna í 

heimalandinu hafi mörg fylgdarlaus börn þurft að þroskast fyrr. Það viðhorf stýri því 
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hvernig börnunum sé mætt og að þegar þau lýsi of fullorðinslegri reynslu sé ekki komið 

fram við þau eins og börn (Crawley, 2010).  

Þá hafa ýmsar rannsóknir sýnt fram á að túlkaþjónusta sem börnunum er veitt í 

könnunarviðtalinu sé stundum ófullnægjandi sem geti skaðað trúverðugleika barnsins 

og haft áhrif á málsmeðferðina (Malmsten, 2014; Keselman, Cederborg og Linell, 2010; 

Stanley, 2001). Í rannsókn Keselmans, Cederborgs og Linells (2010) sáu rannsakendur að 

í einhverjum tilfellum tóku túlkar sér hlutverk spyrjanda og reyndu að þvinga barnið til 

svara eða mátu og vógu framburð þess. Þeir hefðu breytt frásögn barna til þess að þær 

féllu betur að kröfum yfirvalda um stöðugleika og samkvæmni en með því hefði 

einlægni í frásögnum barnanna tapast. Eins hefði þýðing stundum verið ónákvæm þar 

sem túlkar sem voru ekki ættaðir frá sömu landssvæðum og börnin töluðu ekki sömu 

mállýsku og lögðu aðra merkingu í orð þeirra.  

Ef fylgdarlaust barn hefur ekki meðferðis vottuð gögn sem staðfesta aldur þess og 

yfirvöld grunar að barnið sé eldra en 18 ára er gjarnan framkvæmd aldursgreining sem 

hluti af könnun málsins. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að fylgdarlaus ungmenni upplifi 

aldursgreiningar sem íþyngjandi og ógnvænlegt ferli og jafnvel móðgandi þegar frásagnir 

þeirra eru ekki taldar trúverðugar (Lundberg og Dahlquist, 2012; Hjern, Brendler-

Lindqvist og Norredam, 2012). Fræðimenn hafa bent á að mörg fylgdarlaus börn komi 

frá löndum eins og Afganistan og Sómalíu þar sem opinber þjónusta, svo sem skráning 

fæðinga, hefur verið í ólestri um langt skeið og því algengt að börn hafi aldrei fengið 

fæðingarvottorð (Lundberg og Dahlquist, 2012; Hjern, Brendler-Lindqvist og Norredam, 

2012). Þá hafa aðferðir við aldursgreiningar, svo sem líkamsrannsóknir, verið gagnrýndar 

og af sumum taldar siðferðislegar rangar. Stofnanir í innflytjendamálum óttast að 

fullorðnir umsækjendur þykist vera á barnsaldri til þess að auka líkurnar á að þeim verði 

veitt alþjóðleg vernd. Því gangist mörg börn undir rannsóknir sem séu alls ekki 100% 

nákvæmar en innflytjendastofnanir noti þær samt sem rökstuðning (Lundberg og 

Dahlquist, 2012; Hjern, Brendler-Lindqvist og Norredam, 2012). 

Félag evrópskra barnalækna (The European Academy of Paediatrics) hefur lagst 

gegn því að barnalæknar taki þátt í aldursgreiningum á börnum. Líkamsrannsóknir séu 

hvorki áreiðanlegar né taki þær tillit til menningarbakgrunns barnsins, þroskaferlis og 

persónulegrar reynslu. Þær séu ekki réttlætanlegar í læknisfræðilegum, siðferðislegum 

eða lagalegum skilningi. Líkamsrannsóknir stríði auk þess gegn ákvæði Barnasáttmálans 

þar sem segir að ákvarðanir eða ráðstafanir yfirvalda er varða börn skuli byggðar á því 
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sem er börnum fyrir bestu. Eðlilegra sé að notast við þverfaglegt, heildstætt mat sem 

byggt er til dæmis á andlegum og menningarlegum þáttum, mati á þroskaferli o.fl. 

(Sauer, Nicholson og Neubauer, 2016). Það hefur einnig verið gagnrýnt að fagfólk sem 

vinnur með börnunum dagsdaglega fái stundum það verkefni að taka þátt í 

aldursgreiningum. Leggja þurfi frekar áherslu á að skapa traust og trúnað milli barns og 

umönnunaraðila (Hjern, Brendler-Lindqvist og Norredam, 2012).  

Þá virðist vera misbrestur í því hvernig lagaumhverfið tekur á málum fylgdarlausra 

barna en rannsakendur á sviðinu telja að oft sé komið fram við þau líkt og fullorðna 

umsækjendur um vernd (Derluyn og Broekaert, 2008; Kohli, 2006). Stór hluti 

fylgdarlausra ungmenna er ungir karlmenn sem líta oft út fyrir að vera eldri en þeir eru í 

raun og á þeim hvílir gjarnan sú ábyrgð að sanna að þeir séu börn samkvæmt lögum 

(Hopkins og Hill, 2010). Mikilvægt er talið að Barnasáttmálinn sé ávallt hafður til 

grundvallar í málsmeðferðinni og börnunum tryggður viðeigandi stuðningur og 

réttarmeðferð (Kohli, 2006; Derluyn og Broekaert, 2008). Sé óvissa sé til staðar eigi 

ungmennið að njóta vafans og njóta sömu réttinda og önnur börn (Hopkins og Hill, 

2010).  

Hvað íslenskt umhverfi varðar hefur ekki verið gerð rannsókn á reynslu fylgdarlausra 

barna af málsmeðferðinni en í fyrri umfjöllun hefur komið fram að ýmsir aðilar hafa 

gagnrýnt hvernig staðið er að málsmeðferð barnanna og talið að þörf sé á úrbótum. Í 

fyrrrnefndri skýrslu UNICEF (2018) kemur fram að viðhorfsbreytingu þurfi innan kerfisins 

þar sem horfa eigi á börn sem börn fyrst og fremst, ekki sem útlendinga, en það sé of 

algengt að lög um útlendinga gangi fram yfir barnaverndarlög. Skortur sé á að 

upplýsingagjöf til barnanna sé fullnægjandi eða veitt á barnvænan hátt og skortur sé á 

túlkum á Íslandi til þess að tryggja börnunum réttmæta og vandaða málsmeðferð. 

Aðferðir við aldursgreiningar hafa verið gagnrýndar hér á landi og meðal annars UNICEF 

og Rauði krossinn hafa kallað eftir því að gert sé heildstætt mat á aldri umsækjenda 

(UNICEF, 2016). 

Að mati UNICEF er notkun Barnahúss í viðtölum fyrir fylgdarlaus börn dæmi um 

góða framkvæmd í málum fylgdarlausra barna hér á landi. Börnin þurfi ekki að 

endursegja sögu sína í mörgum viðtölum við ólíka aðila og umhverfið sé barnvænlegt 

sem geti dregið úr vanlíðan og auðveldað barninu að veita upplýsingar (UNICEF, 2018).  
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5.3.3 Búseta og félagslegur stuðningur 

Það er sammerkt öllum einstaklingum að hafa ákveðnar grunnþarfir sem mikilvægt er að 

sinna. Maslow (1943) setti fram þá kenningu að einstaklingar hefðu fimm þarfir sem 

mynduðu píramída, frá grunnþörfum til flóknari þarfa. Uppfylla þyrfti hverja þörf fyrir sig 

áður en hægt væri að uppfylla þá næstu. Neðst í píramídanum eru líkamlegar þarfir, í 

öðru lagi þörf fyrir líkamlegt öryggi, í þriðja lagi er þörf fyrir ást, umhyggju og að tilheyra, 

í fjórða lagi er þörf fyrir sjálfsvirðingu og viðurkenningu annarra og í fimmta lagi þörf 

fyrir sjálfsþroska, að hámarka persónulegan vöxt. Rannsakendur hafa bent á að 

fylgdarlaus börn hafi sömu þarfir og önnur börn en einnig sérstakar þarfir vegna 

aðstæðna sinna, þar sem þau séu aðskilin frá fjölskyldu sinni og umönnunaraðilum 

(Hopkins og Hill, 2010; Derluyn og Broekaert, 2008).  

Í inngangi Barnasáttmálans kemur fram að það sé barni mikilvægt að alast upp 

innan fjölskyldu, við hamingju, ást og skilning, til þess að persónuleiki þess geti mótast á 

heilsteyptan og jákvæðan hátt. Í 20. gr. sáttmálans kemur fram að barn sem njóti ekki 

fjölskyldu sinnar, tímabundið eða til frambúðar, eigi rétt á sérstakri vernd og aðstoð 

ríkisvaldsins. Slík umönnun geti meðal annars falist í fóstri, ættleiðingu eða vistun á 

viðeigandi stofnun sem annast börn (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.).  

Það er mismunandi eftir löndum hvernig staðið er að búsetuúrræðum fylgdarlausra 

barna. Í úttekt sem unnin var af þremur ríkisstofnunum sem koma að málum 

fylgdarlausra barna í Hollandi, Bretlandi og Svíþjóð var bæði varpað ljósi á stefnu 

Evrópuríkja varðandi búsetuúrræði fylgdarlausra barna og hvernig framkvæmd var 

háttað. Niðurstöðurnar voru þær að innan Evrópuríkjanna var almennt talið að 

hagsmunum fylgdarlausra barna væri best borgið á fósturheimilum. Sú staðreynd að 

fósturráðstöfun er almennt talin ódýrari kostur en vistun á stofnun ætti að mati 

skýrsluhöfunda að vera viðbótarhvatning til ríkja að ná markmiðum sínum. Rannsóknin 

sýndi hins vegar að einungis lítið hlutfall fylgdarlausra barna í Evrópu býr á 

fósturheimilum en meirihlutinn á móttökustofnunum (e. institutional reception 

provision). Skýrsluhöfundar telja að í sumum ríkjanna séu ákveðnir veikleikar í verklagi, 

þar sem opinberar stofnanir, einkaaðilar og sjálfboðaliðasamtök komi öll á einhvern hátt 

að vistun barna hjá fósturfjölskyldum. Í framkvæmd séu verkferlar síðan mismunandi 

innan ríkja, á milli svæða eða sveitarfélaga. Einnig sé togstreita milli 
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barnaverndarlöggjafar og útlendingalöggjafar, ófullnægjandi þekking á hvernig eigi að 

auka gæði í fjölskyldumiðaðri nálgun, verklagsreglum sé ekki komið í framkvæmd o.s.frv. 

Skýrsluhöfundar sáu ekki að hugmyndafræðileg eða fjárhagsleg rök stæðu í vegi fyrir því 

að fósturfjölskyldur væru notaðar í meira mæli en þó kom fram að skortur væri á 

fósturfjölskyldum í sumum ríkjanna (NIDOS, SALAR og THBT, 2015).  

Í rannsókn Kalvorboers o.fl. (2017) var borin saman reynsla fylgdarlausra barna af 

mismunandi búsetuformum í Hollandi; fósturheimilum, vistheimilum fyrir 12 börn með 

sólarhringseftirliti, sjálfstæðri búsetu fyrir 3–4 börn með litlu eftirliti og 

móttökumiðstöðvum fyrir 15–18 ára börn með sólarhringseftirliti. Yngstu 

þátttakendurnir bjuggu á fósturheimilum og þeir elstu yfirleitt á móttökumiðstöðum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að börnunum sem voru á fósturheimilum vegnaði 

best og þau upplifðu sitt daglega líf á mun jákvæðari hátt en börnin í hinum 

úrræðunum. Börnin á fósturheimilunum upplifðu meiri umhyggju og félagslegan 

stuðning, stunduðu oftar almenna skóla og mynduðu oft náin tengsl við 

fósturfjölskylduna. Þau voru oftar í samskiptum við hollensk börn og stunduðu frekar 

afþreyingu sem ýtti undir myndun vinatengsla (Kalverboer, Zijlstra, van Os, Zevulun, ten 

Brummelaar og Beltman, 2017). 

Börnin sem dvöldu á móttökumiðstöðvunum upplifðu í meira mæli skort á 

umönnun og stuðningi af hálfu fullorðinna, þau lýstu einmanaleika og depurð og þeim 

fannst þau ekki tilheyra hollensku samfélagi. Minnstur munur var á reynslu barnanna á 

fósturheimilunum og í sjálfstæðri búsetu. Börnin sem dvöldu á vistheimilunum og í 

sjálfstæðri búsetu lýstu ekki jafn neikvæðri reynslu og þau sem voru á 

móttökumiðstöðvunum en upplifðu sum hver skort á tengslum, félagslegum stuðningi 

og stöðugleika og fannst þau síður vera þátttakendur í samfélaginu. Börnin á 

móttökumiðstöðvunum lýstu því að þar viðgengist fíkniefnaneysla og ofbeldi og oft væri 

lítill svefnfriður. Að mati rannsakenda virtust aðstæðurnar á heimilunum ekki vera 

boðlegar börnum (Kalverboer ofl., 2017).  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í takt við aðrar rannsóknir á sviðinu sem sýna að 

búseta með miklum stuðningi, líkt og fósturheimili, geti skipt sköpum fyrir velferð og 

félagslega aðlögun fylgdarlausra barna (Wade, Mitchell og Baylis, 2005; Hodes o.fl., 

2008). Eide og Hjern (2013) benda á að það séu sterk tengsl milli búsetu og velgengni; 
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yngri börnum sem fái mikla umönnun og stuðning gangi betur að aðlagast. Eldri börn 

detti frekar út úr skóla, séu félagslega einangraðri og eigi erfiðara með að komast í vinnu 

eftir að þau hafa náð 18 ára aldri. Mikilvægt sé að fylgdarlaus börn komist í 

langtímahúsnæði og fái umönnunaraðila sem geti myndað náin og varanleg tengsl við 

þau, en það geti aukið lífsgæði þeirra til muna. Í rannsókn Bhabha og Finch (2006) kom 

meðal annars fram að fylgdarlaus börn sem dvöldu á fósturheimilum sýndu síður 

einkenni áfallastreitu í tengslum við fyrri áföll en fylgdarlaus börn sem voru í sjálfstæðri 

búsetu.  

Kohli og Mather (2003) leggja áherslu á þörf fylgdarlausra barna fyrir að finnast þau 

vera partur af einhverju; tilheyra að minnsta kosti einum fullorðnum aðila sem sé 

meðvitaður um tilfinningar þeirra, fjölskyldu, samfélagi, skóla eða félagslegum hópi. 

Slíkt geti stuðlað að aukinni sálfélagslegri velferð. Í rannsókn Chase, Knights og Stathams 

(2008) komu fram svipaðar niðurstöður. Fyrir börn á fósturheimilum skiptu gæði 

tengslanna við fósturforeldrana mestu máli. Börn sem dvöldu ekki á fósturheimilum 

hefðu þurft að hafa aðgang að föstum umönnunaraðila sem gæti veitt þeim alhliða 

stuðning. Rannsóknir hafa sýnt að börn sem búa í öðrum búsetuúrræðum fyrir 

fylgdarlaus börn, svo sem á vistheimilum, lýsa oft fullnægjandi félagslegum stuðningi og 

nánum tengslum við starfsfólk, auk þess sem þau kunna að meta að hafa tækifæri til 

félagslegra samskipta og tengslamyndunar við önnur börn á heimilunum (Chase o.fl., 

2008; Lundberg og Dahlquist, 2012; Malmsten, 2014).  

Þó að sum börn kjósi fremur búsetu sem bjóði upp á meira sjálfstæði og aukin 

samskipti við ungmenni í sömu stöðu benda Newbigging og Thomas (2011) á að gott 

utanumhald og eftirlit sé nauðsynlegt til að veita þeim viðeigandi öryggi. Ekki sé alltaf 

hægt að tryggja að börn með sama menningaruppruna og bakgrunn séu vistuð saman í 

búsetuúrræðum þar sem skortur sé á fjölbreytni í úrræðum og því sé mikilvægast að 

tryggja þeim skilningsríka umönnunaraðila og stuðning í samræmi við þarfir.  

Í mörgum ríkjum er það í höndum félagsráðgjafa að fylgja fylgdarlausum börnum í 

gegnum málsmeðferðina, veita þeim viðeigandi þjónustu og tengja þau við úrræði og 

daglegan stuðning sem hjálpar þeim að aðlagast samfélaginu (Newbigging og Thomas, 

2011). Rannsóknir á reynslu barna sem dvelja í búsetuúrræðum þar sem þau njóta ekki 

umönnunar starfsfólks, svo sem á gistiheimilum og hótelum, hafa sýnt fram á mikilvægt 
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hlutverk félagsráðgjafa hvað varðar félagslegan og tilfinningalegan stuðning (Stanley, 

2001; Groark, Sclare og Raval, 2010). Sum börn myndi sterk tengsl við félagsráðgjafana 

sína og þeir verði þeim jafnvel foreldraímyndir (Groark o.fl., 2010). Í rannsókn Stanleys 

(2001) kom fram að börn sem voru búsett ein á gistiheimilum og hótelum voru í litlum 

tengslum við félagsráðgjafa og fengu síður þá félagslegu þjónustu sem þau þurftu 

samanborið við börn sem voru í fóstri eða á vistheimilum.  

Hér á landi hefur ekki verið gerð rannsókn á reynslu fylgdarlausra barna hvað varðar 

búsetu á biðtímanum en líkt og kom fram í fyrri umfjöllun hafa athugasemdir komið frá 

fagfólki og stofnunum sem koma að móttöku og stuðningi við börnin og búa yfir góðri 

þekkingu á málum þeirra. Vistun barna á móttökumiðstöð Útlendingastofnunar hefur 

verið gagnrýnd og að mati fagfólks fullnægir húsnæðið og innra skipulag þess ekki 

þörfum barnanna fyrir vernd og umönnun. Mikilvægt sé að setja á laggirnar sérstaka 

móttökumiðstöð fyrir þennan hóp þar til annað úrræði finnst (UNICEF, 2018; Rauði 

krossinn, 2018; Elínbjörg Ellertsdóttir, 2017). Líkt og áður hefur komið fram er það hins 

vegar áhersla yfirvalda að koma börnunum fyrir á fósturheimilum þar sem reynsla 

fagfólks sé sú að börnum sem hafa farið í fóstur hafi flestum vegnað vel og þau aðlagast 

samfélaginu (Elínbjörg Ellertsdóttir, 2017; Rauði krossinn, 2018). Einnig hafa verið 

viðraðar áhyggjur af því að of mikið álag sé á barnaverndarkerfinu hér á landi sem komi 

niður á þjónustu við börnin og þau fái ekki þá eftirfylgd sem þau þurfa (Elínbjörg 

Ellertsdóttir, 2017; Umboðsmaður barna, 2017).  

5.3.4 Andleg líðan og verndandi þættir 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á andlegri líðan fylgdarlausra barna og afleiðingum 

þess að þau eru aðskilin frá foreldrum sínum. Í rannsókn Derluyns, Mels og Broekaerts 

(2009) í Belgíu var andleg heilsa barna í leit að alþjóðlegri vernd skoðuð og heilsa þeirra 

sem komu með öðru foreldri sínu eða báðum borin saman við heilsu þeirra barna sem 

voru fylgdarlaus. Niðurstöðurnar voru þær að börnin sem ferðuðust án foreldra sinna 

höfðu upplifað meiri áföll í heimalandinu en hinn hópurinn og voru stúlkur í meiri 

áhættu en drengir. Fylgdarlausu börnin voru í meiri hættu á að þróa með sér andleg 

veikindi eins og kvíða, þunglyndi og áfallastreitu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður annarra rannsókna á sviðinu sem sýna fram á hærra hlutfall andlegra 

erfiðleika hjá fylgdarlausum börnum en öðrum hópum jafnaldra þeirra (Norredam, 

Nellums, Nielsen, Byberg og Petersen, 2018). 
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Í rannsókn Hodes o.fl. (2008) í London var gerð samanburðarrannsókn á annars 

vegar 78 fylgdarlausum börnum á aldrinum 13–18 ára og hins vegar 35 börnum sem 

voru með fylgd. Tilgangurinn var að skoða tíðni áfallastreitu og þunglyndis og leitast við 

að bera kennsl á áhættu- og verndandi þætti sem hefðu áhrif á vægi einkennanna. 

Niðurstöðurnar sýndu að fylgdarlausu börnin höfðu upplifað mikinn missi og áföll tengd 

stríðsátökum og báru einkenni áfallastreitu. Þeir þættir sem helst spáðu fyrir um mikil 

einkenni áfallastreituröskunar voru lítill stuðningur varðandi búsetu, mikil áföll og einnig 

voru stúlkur í meiri hættu á að þróa með sér bæði einkenni áfallastreitu og þunglyndis. 

Eldri unglingar sem voru fylgdarlausir voru í meiri áhættu en þeir yngri. Í sambærilegri 

samanburðarrannsókn Beans, Derluyns, Eurelings-Bontekoes, Broekaerts og Spinhovens 

(2007) sýndu niðurstöður að fylgdarlaus ungmenni voru líklegri til að hafa orðið fyrir 

líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi en unglingar sem voru í fylgd foreldra.  

Auk þess að upplifa vanlíðan vegna fyrri áfalla og aðskilnaðar við foreldra sýna 

rannsóknir að málsmeðferðartíminn og biðin eftir niðurstöðu umsóknarinnar er 

fylgdarlausum börnum afar erfið (Chase, 2010). Óvissan um hvort þau fái leyfi til þess að 

dvelja í landinu og ótti við að vera send til baka setji mark sitt á daglegt líf barnanna og 

þau glími mörg hver við kvíða, depurð og svefnerfiðleika (Malmsten, 2014; Lundberg og 

Dahlquist, 2012). Hugsanir um niðurstöðuna séu einnig kvíðvænlegar þegar þau upplifa 

að velferð fjölskyldu þeirra í heimalandinu sé í þeirra höndum (Kohli og Mather, 2003). 

Dönsk rannsókn sýndi að einstaklingar sem dvelja lengi í stofnanaumhverfi meðan þeir 

bíða eftir niðurstöðu umsóknar um alþjóðlega vernd eru í aukinni hættu á að þróa með 

sér geðrænan vanda (Hallas, Hansen, Stæhr, Munk-Andersen og Jorgensen, 2007). Í 

rannsókn Hopkins og Hill (2010) kom fram að fagfólk hafði mismunandi áherslur hvað 

varðaði meðferðarvinnu með fylgdarlausum börnum og hvað myndi gagnast þeim 

hverju sinni. Á meðan sumir lögðu áherslu á að börnin færu strax í sálfræðiviðtöl töldu 

aðrir að fremur þyrfti að koma á stöðugleika í daglegu lífi. Að mati rannsakendanna er 

mikilvægt að fylgdarlausum börnum standi til boða, líkt og öðrum börnum, að sækja sér 

víðtæka heilbrigðisþjónustu og ráðgjöf. Óskir barnanna og aðstæður þeirra þurfi að 

liggja til grundvallar þegar þarfir þeirra eru metnar.  

Þrátt fyrir að margar rannsóknir sýni að fylgdarlaus börn geti glímt við ýmis 

vandamál hvað varðar andlega líðan og séu í áhættu að þróa með sér geðræna 

sjúkdóma hafa ýmsir fræðimenn á sviðinu bent á að fylgdarlaus börn geti sýnt mikla 

seiglu. Tilhneiging rannsakenda sé að horfa eingöngu á og rannsaka tilfinningalega 

erfiðleika sem orsakast af erfiðum aðstæðum, áföllum og aðskilnaði í stað þess að horfa 
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á hvernig börnin sjálf nýta eigin bjargráð til að takast á við aðstæður sínar (Raghallaigh 

og Gilligan, 2010; Wernesjö, 2011). Wernesjö (2011) telur að fleiri rannsóknir þurfi að 

beinast að sjónarhorni barnanna, hvað þau telji vera velferð, hvaða þættir séu 

mikilvægir þar að lútandi og hvernig þau upplifi eigin aðstæður.  

Rannsakendur hafa í auknum mæli beint sjónum sínum að því að skoða hvaða 

verndandi þættir í umhverfi fylgdarlausra barna geti dregið úr neikvæðum afleiðingum 

áfalla og ýtt undir seiglu og jákvæða aðlögun (Kohli og Mather, 2003; Kohli, 2011; 

Raghallaigh og Gilligan, 2010; Aytar og Brunnberg, 2016). Kohli (2011) leggur áherslu á 

að til þess að fylgdarlaus börn geti aðlagast og upplifað stöðugleika þurfi þau að finna 

fyrir öryggi. Fyrst eftir komuna í nýtt land taki við ferli sem þau hafa litla stjórn og börnin 

þurfi að takast á við ýmsar áskoranir sem fylgja því að tala ekki tungumálið og þekkja 

ekki ríkjandi lög og venjur. Fyrir utan það öryggi sem fylgi því að fá leyfi til þess að dvelja 

í landinu geti börnin upplifað öryggi í gegnum daglega rútínu. Skólaganga, félagsleg 

samskipti og traust og áreiðanleg tengsl við vini og fullorðna umönnunaraðila séu þættir 

sem skipti miklu máli og stöðugleiki í umhverfinu geti skapað öryggistilfinningu hið 

innra.  

Kohli telur að þegar að öryggi sé náð geti börnin farið að skapa sér tilveru og festa 

rætur. Eftir aðskilnað frá fjölskyldu, vinum og öllu sem þau þekkja og ganga að sem vísu 

þurfi þau að staðsetja sig að nýju og finnast þau vera partur af eða tilheyra einhverju. 

Ásamt því að tileinka sér nýja menningu og siði í gegnum samskipti við vini og fagfólk 

geti það stuðlað að vellíðan fylgdarlausra barna að rækta áfram eigin menningu, til að 

mynda iðka trú sína (Kohli, 2011) og borða mat sem þau þekkja frá heimalandinu (Kohli, 

2011; Raghallaigh og Gilligan, 2010). Kohli, Connolly og Warman (2010) hafa fjallað um 

mikilvægi matar í tengslum við öryggi og vellíðan og hvernig hann geti haft þýðingu fyrir 

aðlögun barna á fósturheimili. Í rannsókn Hopkins og Hills (2010) kom fram að 

fylgdarlaus börn sem dvöldu á hótelum eða gistiheimilum á biðtímanum töluðu 

sérstaklega um hversu slæmt það væri að hafa ekki eldunaraðstöðu. Það að geta eldað 

mat sem þau þekktu frá heimalandinu hafi ýtt undir vellíðan en jafnframt uppfyllt þörf 

fyrir fjölbreytni og næringarríkari mat.  

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á gildi menntunar í aðlögun fylgdarlausra 

barna og að það sé mikilvægt fyrir velferð þeirra að hefja skólagöngu sem fyrst (Chase, 
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2008; Hopkins og Hill, 2010; Lundberg og Dahlquist, 2012; Stanley, 2001; Wimelius, ofl., 

2017). Áhersla er lögð á að það að sækja skóla sé grundvallarréttur allra fylgdarlausra 

barna, ekki eingöngu vegna námsins sjálfs heldur einnig vegna þess að skólinn getur 

verið öruggur staður sem veitir börnum þá tilfinningu að þau séu „venjuleg“. Þar sé 

vettvangur fyrir börn að byggja upp sjálfstraust og gera áætlanir fyrir framtíðina 

(Hopkins og Hill, 2010; Eide og Hjern, 2013). Skólaganga og rútínan sem hún hefur í för 

með sér ýti undir vellíðan og öryggiskennd (Chase, 2013).  

Í sænskri rannsókn frá 2013 var fjallað um skóla og hvaða þýðingu hann hefði í huga 

barna sem sótt höfðu um alþjóðlega vernd. Börnin í rannsókninni lögðu mikla áherslu á 

mikilvægi skólagöngu, skólinn hefði það hlutverk að leiðbeina þeim um hvernig ætti að 

öðlast félagslega viðurkenningu í hóp, eignast vini, vera námsmaður og meðlimur í 

sænsku samfélagi. Sérstaklega lögðu eldri börn áherslu á mikilvægi menntunar með 

framtíð þeirra í huga þar sem menntun gæfi þeim tækifæri til betra lífs. Börnin í 

rannsókninni höfðu lagt mikið á sig við að tileinka sér tungumálið þar sem þau töldu að 

það myndi auðvelda þeim aðlögun að samfélaginu (Svensson og Eastmond, 2013). 

Sambærilegar niðurstöður komu fram í rannsókn Chase (2013) þar sem 

tungumálakunnátta var talin lykilatriði í því að sækja sér þjónustu, efla félagslegt 

tengslanet og skapa sér sess í nýju samfélagi.  

Pastoor (2013) bendir á að fylgdarlaus börn glími oft við erfiðleika í félagslegri 

aðlögun í nýjum heimkynnum og eigi erfitt með að tengjast innfæddum jafnöldrum 

sínum. Börn sem glími við bæði náms- og félagslega erfiðleika séu í aukinni hættu á að 

detta út úr skóla og sýna aðra áhættuhegðun. Því þurfi að skoða betur aðferðir sem geta 

aðstoðað fylgdarlaus börn við félagslega aðlögun, veita þeim mikinn stuðning og reyna 

þannig að halda þeim í skólakerfinu. 

Auk þess að leggja áherslu á skólagöngu hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi 

annarrar virkni fyrir fylgdarlaus börn. Það að vera sem mest í félagsskap annarra og 

halda sér uppteknum með ýmiss konar afþreyingu leiði hugann frá erfiðleikum og 

vanlíðan (Malmsten, 2014; Raghallaigh og Gilligan, 2010; Chase o.fl., 2008; Chase, 

2013). Hammell (2014) sem hefur rannsakað áhrif iðjuleysis segir að skortur á félagslegri 

þátttöku og almenn vanvirkni hafi mjög skaðleg áhrif á andlega og líkamlega heilsu og 

velferð fólks. Félagsleg þátttaka snúist ekki eingöngu um það að framkvæma eitthvað 
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heldur einnig að hafa félagslegt hlutverk og gefa af sér til annarra. Sé slíkt ekki til staðar 

geti einstaklingar upplifað slaka sjálfsmynd og valdaleysi. Rannsakendur benda á að það 

sé mikilvægt að þeir sem vinni með fylgdarlausum börnum reyni að tryggja þeim mikla 

afþreyingu og einnig að valdefla þau með því að auka þátttöku þeirra í ákvörðunum. 

Innan búsetuúrræða sé mikilvægt að rödd barnanna heyrist og þau taki þátt í daglegu 

skipulagi, ákvörðunum um matarmál o.s.frv. (Lundberg og Dahlquist, 2012;  Malmsten, 

2014).  

Samhliða aukinni félagslegri þátttöku er mikilvægt fyrir fylgdarlaus börn að upplifa 

velgengni. Fylgdarlausum börnum gengur oft vel í námi, mörg hafa vilja og metnað til 

þess að standa sig vel og því þarf að veita þeim aukin tækifæri. Það að ná árangri í námi 

getur verið liður í því að skapa sér tilveru og að börnunum finnist þau vera við 

stjórnvölinn í eigin lífi (Kohli, 2011).  

Hér á landi hafa ekki verið gerðar rannsóknir á reynslu fylgdarlausra barna hvað 

varðar andlega líðan og félagslega þátttöku. Hins vegar hafa nokkrar rannsóknir verið 

gerðar á reynslu flóttabarna sem komu hingað til lands í fylgd foreldra. Í eigindlegri 

rannsókn Guðbjargar Ottósdóttur og Helenu N. Wolimbwa (2011) á reynslu flóttabarna 

sem komu hingað til lands með foreldrum sínum í boði stjórnvalda leiddu niðurstöður í 

ljós að færni í tungumálinu, viðhorf jafnaldra og samfélagsins til uppruna flóttabarna og 

færni barnanna í íslensku tungumáli voru þau atriði sem skiptu flóttabörn mestu máli 

hvað varðar aðlögun að íslensku samfélagi. Þessir þættir höfðu áhrif á velgengni 

barnanna í námi, félagslega tengslamyndun og upplifun á möguleikum í framtíðinni.  

Í eigindlegri meistararannsókn Helgu Guðmundsdóttur (2016) á upplifun og reynslu 

barna og foreldra sem sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi kom fram að biðtíminn eftir 

niðurstöðu var mikill álagsvaldur og hafði áhrif á sálfélagslega líðan foreldra og barna. 

Mörg barnanna áttu erfitt með að horfa til framtíðar og óttuðust að vera vísað úr landi 

og afleiðingar þess. Í niðurstöðunum kom jafnframt fram að skólinn virtist vera einhvers 

konar akkeri á biðtímanum sem annars einkenndist af óvissu. Hann veitti rútínu og 

tilgang í hversdagsleikanum og bæði börnin og foreldrar þeirra töldu menntunina veita 

tækifæri til framtíðar hvað varðar atvinnu og lífsafkomu. Skólinn var einnig talinn vera 

mikilvægur vettvangur félagslegra tengsla, þar sem börnin fengu þar tækifæri til að 

kynnast vinum, læra tungumálið og tileinka sér venjur í íslensku samfélagi.  
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Ætla má að fylgdarlaus börn hér á landi hafi sérstaka þörf fyrir skólagöngu, daglega 

rútínu og félagsleg samskipti en líkt og fræðin sýna eru fylgdarlaus börn í sérstaklega 

viðkvæmri stöðu þar sem þau eru án foreldra og annarra umönnunaraðila (Derluyn, 

Mels og Broekaert, 2009). Líkt og komið hefur fram leggur fagfólk og starfsfólk stofnana 

sem koma að móttöku fylgdarlausra barna sérstaka áherslu á menntun og skólagöngu 

barnanna sem allra fyrst eftir komu þeirra hingað til lands (Umboðsmaður barna, 2016; 

UNICEF, 2018) auk þess sem ákvæði eru í lögum og reglugerðum um aðgengi barna að 

menntun (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Lög um útlendinga nr. 80/2016, Reglugerð um 

útlendinga nr. 540/2017). Hins vegar hefur komið fram að fylgdarlaus börn þurfa oft að 

bíða vikum saman eftir því að hefja skólagöngu (Umboðsmaður barna, 2016) auk þess 

sem skortur er talinn vera á öðrum afþreyingarmöguleikum í daglegu lífi (Elínbjörg 

Ellertsdóttir, 2017; Rauði krossinn, 2018).  
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6 Aðferðafræði 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á aðstæður og upplifun fylgdarlausra barna 

sem sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi í þeim tilgangi að auka þekkingu á málefnum 

fylgdarlausra barna sem eru í þjónustuúrræðum á vegum íslenskra yfirvalda. Einnig var 

markmiðið að bera kennsl á þætti sem geta stuðlað að aukinni velferð fylgdarlausra 

barna. Til þess að ná markmiðum rannsóknarinnar voru settar fram tvær 

rannsóknarspurningar: 

1) Hver er félagsleg reynsla og upplifun fylgdarlausra barna af málsmeðferðinni 

þegar sótt er um alþjóðlega vernd? 

2) Hver er félagsleg reynsla og upplifun fylgdarlausra barna af þeim stuðningi og 

þjónustuúrræðum sem þeim standa til boða á málsmeðferðartímanum á 

vegum hlutaðeigandi stofnana? 

Í kaflanum hér á eftir verður gerð grein fyrir aðferðafræði og þeim aðferðum sem 

beitt var við vinnslu rannsóknarinnar. Í fyrsta hluta kaflans verður fjallað um þá 

aðferðafræði og það rannsóknarsnið sem rannsóknin grundvallast á. Þar næst verður 

fjallað um val á þátttakendum og síðan greint frá framkvæmd rannsóknarinnar, 

gagnasöfnun og úrvinnslu gagna. Í lokin verður varpað ljósi á siðferðisleg sjónarmið sem 

höfð voru til hliðsjónar við framkvæmd rannsóknarinnar. 

6.1 Aðferðafræði 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Slíkar 

aðferðir miða ekki að því að lýsa stórum hópi fólks heldur beinast þær að fáum aðilum 

og hafa þann tilgang að öðlast dýpri skilning á hvernig þátttakendur túlka og skilja 

atburði, atferli og aðra þætti í daglegu lífi. Vegna þessa er alhæfingargildi eigindlegra 

rannsókna fremur takmarkað. Þær veita hins vegar innsýn í ákveðið efni og veita 

margþættan skilning á umhverfi, aðstæðum, tengslum og ferlum sem megindlegar 

aðferðir hafa ekki forsendur til að gera (Creswell og Poth, 2018). 

Eigindleg aðferð var talin henta rannsókninni vel þar sem hún gerir rannsakanda 

kleift að komast nær markmiðum rannsóknarinnar og svara rannsóknarspurningunni. 

Ekki var talið að aðrar aðferðir gætu veitt þá dýpt sem þarf til þess að öðlast heildrænan 
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skilning á upplifun og reynslu fylgdarlausra barna af málsmeðferð, stuðningi og 

þjónustuúrræðum. Eigindleg rannsóknaraðferð er einnig heppileg þegar ekki er lagt af 

stað með fyrirframmótaðar hugmyndir um hvað geti komið fram í rannsókninni heldur 

er ákveðinn sveigjanleiki til staðar (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Í rannsókninni var 

leitað til fárra einstaklinga um þátttöku til þess að öðlast heildrænan skilning á 

viðfangsefninu og fá fram rödd, viðhorf og sýn fylgdarlausra barna.   

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á aðstæður og upplifun fylgdarlausra 

barna sem sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi. Með tilliti til eðlis rannsóknarinnar var 

talið að nálgun fyrirbærafræði (e. phenomenology) samrýmdist rannsókninni best. Þá er 

reynt að skilja reynslu einstaklinga af ákveðnu fyrirbæri og gagna aflað með viðtölum við 

einstaklinga sem hafa slíka reynslu (Creswell og Poth, 2018).  

Þegar valin var aðferð til gagnasöfnunar var ákveðið að taka hálfstöðluð viðtöl (e. 

semi-structured interviews). Þá er stuðst við viðtalsvísi sem inniheldur ákveðin atriði 

sem rannsakandi vill koma inn á í viðtalinu en viðmælanda gefst einnig tækifæri til þess 

að tjá sig óheft um skoðanir sínar og upplifanir með eigin orðum og nefna atriði sem eru 

honum mikilvæg (Braun og Clarke, 2013). Efni viðtalanna var því ákveðið fyrir viðtölin en 

í samræmi við markmið rannsóknarinnar var talið mikilvægt að fá einnig fram áherslur 

barnanna sjálfra. Viðtalsvísirinn innihélt vísi að atriðum sem endurspegla réttindi 

fylgdarlausra barna úr lögum og reglugerðum um málsmeðferð og úrræði fyrir 

fylgdarlaus börn. Hann var borinn undir leiðbeinanda rannsóknarinnar og nokkra 

fagaðila sem koma að málaflokknum í því skyni að kanna hvort verið væri að kanna alla 

mikilvæga snertifleti hvað varðar málsmeðferð og stuðningsúrræði. Í viðtölunum var 

reynt að orða spurningarnar á barnvænan máta og haga viðtölunum þannig að þau 

líktust sem mest venjulegum samtölum þó að spurt væri um ákveðna þætti og stuðst við 

viðtalsvísi (Esterberg, 2002).  

6.2 Val á þátttakendum 

Rannsakandi tók viðtöl við sjö einstaklinga sem komu fylgdarlausir til Íslands á barnsaldri 

og sóttu um og fengu alþjóðlega vernd. Við val á þátttakendum var notast við markvisst 

úrtak (e. purposive sample) en þá eru þátttakendur valdir út frá þeirri þekkingu sem þeir 

eru taldir búa yfir og ætla má að þeir geti gefið innsýn í og dýpri skilning á málaflokknum 

(Braun og Clarke, 2013). Viðmiðið var að einstaklingarnir hefðu komið til Íslands áður en 
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þeir urðu 18 ára, farið í gegnum málsmeðferð íslenskra stjórnvalda og nýtt sér stuðning 

og þjónustuúrræði á vegum hlutaðeigandi stofnana. 

Ákveðið var að leita eftir samstarfi við Velferðarsvið Reykjavíkurborgar og 

Fjölskyldu- og velferðarnefnd Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga og óska eftir því að 

barnaverndarnefndir í viðkomandi sveitarfélögum hefðu milligöngu um að bjóða þeim 

fylgdarlausu börnum sem hefðu verið skjólstæðingar nefndanna þátttöku í 

rannsókninni. Þessar barnaverndarnefndir urðu fyrir valinu þar sem þær hafa komið að 

málaflokknum um nokkurra ára skeið og farið með flest mál fylgdarlausra barna sem 

sótt hafa um alþjóðlega vernd hér á landi. Eins var óskað eftir því að ef að ekki fengist 

nægur fjöldi þátttakenda í gegnum barnavernd myndi Velferðarsvið Reykjavíkurborgar 

samþykkja að hafa milligöngu varðandi þátttöku sjálfráða ungmenna sem hefðu verið á 

forræði barnaverndar á málsmeðferðartímanum, og á meðan fengið alþjóðlega vernd 

samþykkta, en þæðu stuðning og ráðgjöf í gegnum Þjónustumiðstöðvar 

Reykjavíkurborgar eftir að afskiptum barnaverndar lauk.  

Báðar nefndirnar samþykktu að kynna rannsóknina fyrir sínum skjólstæðingum og 

vera milligönguaðilar milli rannsakanda og þátttakenda. Í tölvupósti til þáverandi 

framkvæmdastjóra Barnaverndar Reykjavíkur var óskað eftir því að öll börn á vegum 

nefndarinnar, sem hefðu farið í gegnum málsmeðferðina og fengið umsókn sína 

samþykkta, fengju kynningu á rannsókninni og boð um þátttöku en val á þátttakendum 

einskorðaðist ekki við ákveðið tímabil. Framkvæmdastjóri Barnaverndar Reykjavíkur 

tengdi rannsakanda og félagsráðgjafa barnaverndar sem fóru með mál barnanna með 

tölvupósti og var þeim send sams konar beiðni um að kynna rannsóknina fyrir öllum 

fylgdarlausum börnum á þeirra vegum. Félagsráðgjafarnir fengu send kynningarbréf um 

þátttöku barnanna í rannsókninni en í kynningarbréfunum var fjallað um markmið og 

tilgang rannsóknarinnar, bæði á ensku og íslensku. Þar kom fram hvernig hún yrði 

framkvæmd, réttur þátttakenda til að neita þátttöku eða hætta þátttöku á hvaða stigi 

rannsóknarinnar sem væri, að trúnaðar yrði gætt um meðferð og öflun gagna og eins 

voru þar upplýsingar um þá aðila sem þátttakendur gætu leitað til með spurningar um 

rannsóknina. Í bréfunum var leitast við að nota málfar sem hæfði þroska og aldri 

þátttakenda. Tekið var fram að ef eitthvað sem rætt yrði um í viðtölunum ylli 

þátttakanda vanlíðan stæði honum til boða að hitta fagaðila sér að kostnaðarlausu. 

Rannsakandi fékk sálfræðing til liðs við sig sem var tilbúinn að hitta viðmælendur með 

stuttum fyrirvara en fyrir lá að rannsakandi myndi greiða fyrir viðtölin.  
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Nokkuð skjót svör bárust frá félagsráðgjöfum hjá Barnavernd í Sandgerðisbæ, Garði 

og Vogum. Viðbrögð Barnaverndar Reykjavíkur um mögulega þátttakendur voru hægari 

og flækti það aðgengið að margir mismunandi félagsráðgjafar komu að málum barnanna 

þegar rannsóknin var framkvæmd. Stundum gekk erfiðlega að fá svör frá 

félagsráðgjöfunum og einnig sögðust þeir stundum ekki ná í þátttakendur til þess að 

kynna rannsóknina. Til þess að auka líkur á að fá nægan fjölda þátttakenda var því 

ákveðið að falast einnig eftir því við Barnavernd Hafnarfjarðar og Rauða krossinn að 

fagfólk þar hefði milligöngu um að kynna rannsóknina fyrir mögulegum þátttakendum 

og var sú beiðni samþykkt. Í gegnum ofangreind þrjú sveitarfélög og Rauða krossinn 

komu tíu þátttakendur. Tveir drógu hins vegar samþykki sitt til baka og ekki náðist í einn 

til þess að staðfesta þátttöku. Á endanum voru þátttakendur í rannsókninni sjö. Allir 

höfðu fengið alþjóðlega vernd á Íslandi, sex höfðu fengið málsmeðferð og stuðning sem 

börnum undir 18 ára er veittur en úrskurður yfirvalda í máli eins þátttakanda var að 

hann hefði verið nær því að vera 19 ára þegar umsókn var lögð fram, sbr. gögn sem 

útlendingayfirvöld fengu frá öðru ríki þar sem þátttakandi hafði áður farið í gegnum 

málsmeðferð. Því var hann einungis í umsjá barnaverndaryfirvalda hér á landi í stuttan 

tíma en þjónustan síðan færð yfir til félagsþjónustu á málsmeðferðartímanum. Í ljósi 

þess að viðkomandi hefur staðið fast á því að hafa verið 17 ára við komuna til landsins 

var hans sýn og upplifun talin geta veitt mikilvægar upplýsingar um þá flóknu 

lagaumgjörð og áskoranir sem fylgdarlaus börn standa frammi fyrir þegar þau falast eftir 

alþjóðlegri vernd.  

Í málum fimm þátttakenda fengu félagsráðgjafarnir leyfi þeirra til þess að gefa 

rannsakanda upp símanúmer hjá þeim eða netfang og var því mögulegt að hafa beint 

samband við þá. Í málum tveggja þátttakenda fóru samskipti fyrst fram í gegnum 

fósturforeldra þeirra og þannig var komið á tengslum. Misjafnt var hvort þátttakendur 

hefðu lesið kynningarbréfið um markmið og tilgang rannsóknarinnar en sumir sögðust 

einungis hafa fengið munnlegar upplýsingar frá félagsráðgjöfunum.  

Til þess að koma í veg fyrir að hægt sé að bera kennsl á þátttakendur í eftirfarandi 

umfjöllun er ekki fjallað um niðurstöður fyrir hvern þátttakanda fyrir sig heldur dregin 

fram þau atriði sem einkenna hópinn. Hér er skaðleysisreglan höfð í huga (Sigurður 

Kristinsson, 2013). 

Þátttakendurnir voru allir drengir og að uppruna frá ríkjum í Afríku og 

Miðausturlöndum. Þeir komu hingað til lands á árunum 2015–2017 og höfðu því búið á 
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Íslandi í eitt til þrjú ár þegar rannsóknin var framkvæmd. Við komuna hingað til lands 

voru drengirnir á aldrinum 14–17 ára. Þeir höfðu ólíkan bakgrunn hvað varðar 

upprunaland, menningu og fjölskylduaðstæður í heimalandi. Þá var aðdragandi og 

ástæður þess að þeir komu hingað til lands og óskuðu eftir alþjóðlegri vernd mjög 

mismunandi en nánar verður fjallað um aðstæður þeirra í niðurstöðunum hér á eftir. 

6.3 Framkvæmd rannsóknar 

Undirbúningur að framkvæmd rannsóknarinnar hófst í nóvember 2017 þegar 

kynningarbréf um markmið og tilgang rannsóknarinnar voru send til Velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar og Fjölskyldu- og velferðarnefndar Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga. 

Jákvæð svör um milligöngu í rannsókninni bárust frá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar í 

desember 2017 og frá Fjölskyldu- og velferðarnefnd Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga í 

janúar 2018. Í lok mars 2018 barst samþykki frá Hafnarfjarðarbæ og Rauða krossinum.   

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og einnig var óskað eftir umsögn frá 

Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands um framkvæmd hennar.  

6.3.1 Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu mars–september 2018. Viðtölin voru tekin á 

mismunandi stöðum í samráði við þátttakendur. Fjögur viðtalanna fóru fram á heimilum 

þátttakenda, tvö á skrifstofu rannsakanda og eitt í viðtalsherbergi í húsnæði 

barnaverndar. Við framkvæmd viðtalanna var leitast við að skapa rólegt og afslappað 

andrúmsloft. Öllum þátttakendum var boðið að njóta aðstoðar túlks í viðtalinu á 

kostnað rannsakanda kysu þeir að tjá sig á sínu móðurmáli. Notast var við túlka í þremur 

viðtalanna, þrjú fóru fram á ensku og eitt á íslensku. Í tveimur tilfellum voru túlkar 

fundnir í samráði við barnaverndarnefndirnar en leitast var við að nota túlka sem þekktu 

til málaflokksins svo til staðar væri þekking á hugtökum sem tengdust málsmeðferðinni. 

Val á túlki var ávallt borið undir þátttakendur áður en viðtölin voru tekin ef ske kynni að 

þátttakendur hefðu fremur kosið annan túlk, til dæmis vegna fyrri reynslu eða tengsla, 

en engir þátttakenda gerðu slíkar athugasemdir.  

Rætt var við túlkana áður en viðtöl fóru fram til þess að útskýra um hvað rannsóknin 

snerist og undirbúa með þeim hvernig best væri að haga túlkun. Rætt var um mikilvægi 

þess að lýsingum og reynslu þátttakenda væri komið ítarlega til skila en ekki stytt í 

samantektir. Áður en viðtölin fóru fram skrifuðu þátttakendur undir upplýst samþykki 
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vegna þátttöku í rannsókninni en í bréfinu komu fram sambærilegar upplýsingar og í 

kynningarbréfinu. Túlkarnir þýddu upplýst samþykki fyrir þátttakendur og fóru auk þess 

yfir kynningarbréfið til þess að öruggt væri að þátttakendur hefðu skilið allt sem þar 

kom fram. Rannsakandi fór sjálf yfir kynningarbréfin í hinum viðtölunum.  

Þrír þátttakenda voru yngri en 18 ára þegar viðtölin fóru fram. Tveir þeirra voru í 

umsjá barnaverndarnefnda og þurftu því fulltrúar nefndanna að skrifa undir upplýst 

samþykki fyrir þátttöku þar sem barnaverndarnefnd fer með forsjárskyldur yfir börnum 

sem eru forsjárlaus hér á landi. Var það gert eftir að viðtölin höfðu farið fram en áður lá 

samþykki þeirra fyrir með milligöngu um viðtölin. Einn þátttakenda var í umsjá foreldris 

sem undirritaði samþykki fyrir þátttöku áður en viðtalið fór fram. Ítrekað var við 

þátttakendur að ef eitthvað sem rætt yrði um í viðtölunum ylli þeim vanlíðan stæði 

þeim til boða að hitta fagaðila sér að kostnaðarlausu. Viðmælendur fengu afhent 

nafnspjald með upplýsingum um viðkomandi aðila.  

Tekið var eitt viðtal við hvern þátttakanda. Viðtölin, sem voru 60–90 mínútna löng, 

voru hljóðrituð og afrituð. Rannsakandi skrifaði hugleiðingar og athugasemdir meðfram 

afritun, bæði um þætti sem áhugavert væri að skoða í næstu viðtölum og einnig 

ígrundun rannsakanda á eigin viðtalstækni. Við afritun voru notuð dulnefni fyrir 

þátttakendur til að gæta nafnleyndar í gögnunum. Í lýsingu og umfjöllun um niðurstöður 

eru notuð dulnefni þegar vísað er til starfsfólks og sveitarfélaga sem nefnd voru af 

þátttakendum með nafni og staðháttum var breytt þegar viðtölin voru afrituð, í 

skráningu vettvangsnótna og í skýrslugerð til þess að gæta þess að ekki yrði hægt að 

rekja niðurstöður til einstakra þátttakenda. Á nokkrum stöðum í niðurstöðunum var 

ákveðið að vísa ekki í dulnefni þátttakanda til þess að tryggja nafnleynd enn betur.  

Beinar tilvitnanir á ensku sem ætlunin var að nota í ritgerðinni voru þýddar yfir á 

íslensku til þess að gera þær aðgengilegri og einnig til þess að tryggja að ekki yrði hægt 

að rekja ákveðin atriði til enskumælandi þátttakenda.  

6.3.2 Greining rannsóknargagna 

Við greiningu á gögnunum voru þau fyrst lesin vandlega yfir og svonefndri opinni kóðun 

beitt en sú aðferð felur í sér að gögnin eru lesin yfir línu fyrir línu og dregin fram atriði 

sem vekja áhuga rannsakanda (Esterberg, 2002). Síðan var stuðst við fyrirbærafræðilega 

gagnagreiningu en hún gengur út á að textanum er skipt upp eftir umfjöllunarefni 

viðtalanna. Reynsla þátttakanda var skráð niður og hvað hún merkti fyrir hvern 
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þátttakanda. Textinn var síðan flokkaður eftir þemum og merkingu. (Creswell og Poth, 

2018). Aðferðin hentaði markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurningu sem var 

að draga fram upplifun hvers og eins þátttakanda og finna kjarnann sem einkennir 

reynslu þeirra af málsmeðferðinni, þjónustu og stuðningsúrræðum.   

Við greiningu gagnanna var notast við forritið Atlas.ti en það heldur utan um 

eigindleg gögn og vinnslu og gerir gögnin aðgengileg. Forritið auðveldar vinnu með 

kóða, heldur utan um athugasemdir rannsakanda og minnisblöð og stuðlar að góðu 

skipulagi (ATLAS.ti, e.d.). 

6.4 Aðferðafræðilegar og siðferðislegar áskoranir 

Við framkvæmd rannsóknarinnar hafði rannsakandi í huga að hún fjallaði um 

einstaklinga í viðkvæmri stöðu, bæði hvað varðar aldur og félagslega og réttarstöðu. 

Þátttakendur voru sumir hverjir enn börn að aldri og allir í þeirri stöðu að njóta verndar 

yfirvalda sem flóttamenn. Því þurfti að taka mörg siðferðisleg og aðferðafræðileg 

álitamál til athugunar.  

Í höfuðreglum siðfræði heilbrigðisgreina kemur fram að þær eru kenndar við 

sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti (Sigurður Kristinsson, 2013). Sjálfræðisreglan 

(e. the principle of respect for autonomy) fjallar um virðingu fyrir einstaklingum og 

sjálfræði þeirra. Í samræmi við regluna voru þátttakendur bæði upplýstir skriflega og 

munnlega um hvað fælist í þátttöku í rannsókninni, hver stæði að henni og hver 

tilgangur hennar væri, hvernig hún yrði framkvæmd, hver möguleg áhætta af henni væri 

og hvernig yrði farið með persónugreinanlegar upplýsingar. Þá var einnig lögð áhersla á 

að upplýsingar væru settar fram á þann hátt að þátttakandi ætti auðvelt með að skilja 

þær. Á kynningarblöðum og upplýsingablaði þar sem þátttakendur skrifa undir samþykki 

fyrir þátttöku komu fram ofangreindar upplýsingar og einnig að þátttakendum væri 

frjálst að hafna eða hætta þátttöku hvenær sem er. Eins hvatti rannsakandi 

þátttakendur til þess að spyrja spurninga.  

Skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence) leggur áherslu á að 

rannsakendur forðist umfram allt að valda þátttakendum skaða. Mikilvægt er að áhætta 

vegna þátttöku sé lítil og ávinningur fyrir þátttakendur sé nægur til að réttlæta 

rannsóknina (Sigurður Kristinsson, 2013). Í viðtölunum var reynt að vera vakandi fyrir 

óþægindum sem spurningar kynnu að vekja og forðast að valda viðmælendum vanlíðan. 

Velgjörðarreglan (e. the principle of beneficence) felur í sér að rannsakendur hafi skyldu 
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til að láta sem best af sér leiða og finni leiðir til að fórna sem minnstu (Sigurður 

Kristinsson, 2013). Rannsókninni er ætlað að bæta við þekkingu og koma á framfæri 

sjónarhornum fylgdarlausra barna um upplifun þeirra af málsmeðferð og 

stuðningsúrræðum. Þegar velgjörðarreglan var skoðuð var hugað að því að um er að 

ræða fyrstu rannsóknina sem gerð er hérlendis á reynslu fylgdarlausra barna. Markmiðið 

er að kynna niðurstöðurnar fyrir stofnunum og fagfólki sem koma að málaflokknum í því 

skyni að auka skilning á aðstæðum barnanna. Rannsóknin er því talin til hagsbóta fyrir 

þennan hóp.  

Fjórða reglan, réttlætisreglan (e. the principle of justice), felur fyrst og fremst í sér 

þá kröfu að þeir hópar sem á einhvern hátt búa við veika stöðu í samfélaginu séu 

verndaðir fyrir áhættu (Sigurður Kristinsson, 2013). Líkt og fram hefur komið er um að 

ræða viðkvæman hóp sem hefur ekki verið rætt við áður á sambærilegum vettvangi. 

Talið var mikilvægt að koma reynslu hans á framfæri með það að markmiði að styrkja 

stöðu fylgdarlausra barna í samfélaginu.   

6.4.1 Rannsóknir á börnum og öðrum viðkvæmum hópum 

Þátttaka barna í rannsóknum hefur í gegnum tíðina vakið margar siðferðislegar 

spurningar og orðræðan stundum verið á þann veg að hlífa beri börnum vegna 

viðkvæmrar stöðu þeirra. Á undanförnum áratugum hafa rannsakendur í auknum mæli 

bent á að börn séu hæf til þess að taka þátt í rannsóknum og að skoðanir og viðhorf 

þeirra séu mikilvæg (Eriksson, Bruno og Näsman, 2013; O’Kane, 2000). Í 12. gr. laga um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins segir að börn eigi rétt á því að láta 

skoðanir sínar í ljós í öllum málum sem að þeim snúa og að taka eigi tillit til skoðana 

þeirra í samræmi við aldur og þroska (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013).  

Þegar um er að ræða rannsóknir á börnum er mikilvægt að hafa til hliðsjónar sömu 

siðferðislegu reglur og viðmið og við rannsóknir á fullorðnum. Þátttaka barna í 

rannsóknum kallar hins vegar á auknar siðferðislegar spurningar um hæfni, vernd og rétt 

til þátttöku. Mikilvægt er að taka mið af aldri og þroska barna þegar samþykkis er aflað, 

við gagnasöfnun og framsetningu gagna (Morrow og Richards, 1996). Þetta sjónarmið 

endurspeglast í reglum Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands en þar kemur fram að 

rannsakendur þurfi að búa yfir nægjanlegri þekkingu á börnum til þess að geta lagað 

rannsóknaraðferðir og innihald rannsóknar að þeim aldurshópi sem hún beinist að 
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(Háskóli Íslands, 2014). Í samræmi við reglur Háskóla Íslands var reynt að útskýra tilgang 

rannsóknarinnar á máli sem hentaði aldri og þroska þátttakenda og lögð áhersla á að 

þeir samþykktu sjálfir þátttöku. Í reglunum er tekið fram að þátttaka barna þurfi að vera 

frjáls og koma þurfi skýrt fram að barnið geti dregið sig úr rannsókninni á hvaða 

tímapunkti sem er. Upplýst samþykki er samt ávallt vandkvæðum háð þar sem ákveðið 

valdaójafnvægi ríkir við rannsóknir á börnum. Börn eru almennt viljugri að hlýða 

fyrirmælum en fullorðnir og eiga erfiðara með að öðlast yfirsýn yfir hvaða afleiðingar 

þátttaka þeirra getur haft (Háskóli Íslands, 2014). Hvað varðar aðgengi að börnunum 

varðandi þátttöku í rannsókninni er ekki hafið yfir gagnrýni að óska eftir því að 

barnaverndarstarfsmenn hafi milligöngu um að kynna rannsóknina fyrir sínum 

skjólstæðingum þar sem börnum gæti þótt erfitt að hafna þátttöku. Fjallað verður nánar 

um þennan þátt hér á eftir í kaflanum um hliðverði í rannsóknum.  

Við rannsóknir á einstaklingum af erlendum uppruna þarf sérstaklega að taka tillit til 

þess menningarmunar sem er á milli rannsakandans og þátttakenda í rannsókninni 

(Yegidis og Weinbach, 2009). Hér reynir á reynslu í starfi og þekkingu rannsakanda á 

málefnum fylgdarlausra barna. Rannsakandi býr yfir margra ára reynslu af starfi með 

innlendum börnum og einnig fjölskyldum af erlendum uppruna auk þess að hafa lagt 

stund á nám í fjölmenningarfélagsráðgjöf. Rannsakandi nýtti þjálfun sína og reynslu í 

rannsókninni og lagði sig fram um að tryggja bæði fullnægjandi túlkaþjónustu og sýna 

menningarnæmi (e. cultural competence) en með því er átt við að einstaklingar beri 

virðingu fyrir og bregðist á sama hátt við einstaklingum óháð því hvaða 

menningarbakgrunn þeir hafa, hvaða tungumál þeir tala, hverrar trúar þeir eru, hvert 

þjóðerni þeirra er o.s.frv. (National association of social workers, 2015).  

Þar sem rannsóknin snýr að persónulegri reynslu þátttakenda var reynt eftir fremsta 

megni að gæta að líðan og velferð þeirra og skoðunum þeirra og reynslu sýnd virðing. 

Haft var í huga að samtöl gætu leitt til umræðu um önnur persónuleg málefni sem gæti 

verið ákveðin innrás í friðhelgi þátttakanda eða þeirra sem honum tengdust (Ástríður 

Stefánsdóttir, 2013). Rannsakandi var meðvitaður um þessa hættu og lagði sig fram um 

að einskorða umræður við efni rannsóknarinnar. 

Til þess að gæta að því að ekki væru siðferðislegir annmarkar á framkvæmd 

rannsóknarinnar og að staðinn yrði vörður um réttindi þátttakenda var 

rannsóknaráætlunin borin undir Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands eins og áður hefur 

komið fram.  
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6.4.2 Áhrif rannsakenda 

Almennt hafa rannsakendur mikil áhrif í eigindlegum rannsóknum. Rannsakandi þarf að 

vera meðvitaður um eigin viðhorf og skoðanir á þeim málaflokki sem rannsóknin snýr að 

og láta upplifun þátttakenda njóta sín (Cresswell og Poth, 2018; Yegidis og Weinbach, 

2009). Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum er lögð áhersla á að rannsakendur reyni eftir 

fremsta megni að setja sínar fyrirframmótuðu hugmyndir og reynslu til hliðar til þess að 

geta sem best skilið reynslu og sjónarhorn þátttakenda. Það getur þó verið erfitt og 

rannsakendur þurfa að ákveða með hvaða hætti þeir kynna sína persónulegu reynslu 

fyrir þátttakendum (Cresswell og Poth, 2018). Í reglum Vísindasiðanefndar Háskóla 

Íslands er lögð áhersla á að upplýsa þátttakendur um þá sem að standa að rannsókninni 

(Háskóli Íslands, 2014). Rannsakandi er meðvitaður um eigin tengsl við vettvanginn og 

þátttakendur voru upplýstir um það á kynningarblaði að rannsakandi hefur unnið hjá 

barnaverndaryfirvöldum í Kópavogi til nokkurra ára. Það var talið mikilvægt að 

þátttakendur þekktu bakgrunn rannsakanda því það gæti mögulega haft áhrif á áhuga 

þeirra á því að taka þátt í rannsókninni, þrátt fyrir að rannsakandi hafi ekki komið að 

málum fylgdarlausra barna í sínu starfi. Með þessum hætti reyndi rannsakandi að draga 

sem mest úr vægi neikvæðra áhrifa sem eigin tengsl við vettvanginn kynnu að hafa á 

niðurstöður rannsóknarinnar. 

6.4.3 Hliðverðir 

Við framkvæmd rannsóknarinnar reiddi rannsakandi sig á aðstoð hliðvarða (e. 

gatekeepers) en hliðverðir í rannsóknum stýra aðgengi rannsakenda að þátttakendum 

og þeim er ætlað að gæta hagsmuna þeirra einstaklinga sem á að rannsaka (Reeves, 

2010). Helstu hliðverðir sem koma að rannsóknum á börnum eru stofnanir og fagstéttir 

sem starfa með börnum (Powell og Smith, 2009).  

Ákveðnir kostir geta fylgt því að fara í gegnum hliðverði í rannsóknum sem tengjast 

börnum. Þeir hafa oft reynslu af því að vinna með börnunum sem rannsóknin beinist að, 

geta komið með ábendingar um viðeigandi samskipti og ef traust ríkir á milli þeirra og 

þátttakenda geta þeir verið til staðar fyrir þátttakendur í tengslum við rannsóknina, 

svarað spurningum þeirra o.s.frv. (Wernesjö, 2014). Líkt og áður hefur komið fram geta 

komið upp ýmis siðferðisleg álitamál við notkun hliðvarða. Börnin eru oft háð umönnun 

hliðvarðarins og telja sig jafnvel ekki geta hafnað þátttöku í rannsókn sem hliðvörðurinn 

kynnir fyrir þeim eða þora ekki að vera gagnrýnin í viðtalinu (Hopkins, 2008). Líkt og 
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bent var á hér á undan getur verið gagnrýnisvert að biðja barnaverndarstarfsmenn að 

ræða við fylgdarlaus börn um þátttöku í rannsókn. Á málsmeðferðartímanum og fram 

að 18 ára aldri eru börnin á forræði nefndanna og því þarf að hafa í huga hvaða 

valdatengsl eru til staðar. Þar sem nánast ómögulegt er að nálgast þennan hóp á annan 

hátt en í gegnum stofnanir var ákveðið að fara þessa leið til að finna þátttakendur en 

lögð áhersla á það við börnin fyrir viðtölin að þátttakan væri fullkomlega sjálfviljug. 

Einnig er ákveðin hætta á að hliðverðir velji eingöngu þátttakendur sem þeir telja að séu 

jákvæðir gagnvart þeirri þjónustu sem verið er að skoða og útiloki hina (Wernesjö, 2014; 

Orsborn og Bromfield, 2007). Ekki var hægt að tryggja að slíkar aðstæður kæmu ekki 

upp en sérstaklega var óskað eftir því við samstarfssveitarfélögin að öll fylgdarlaus börn 

sem væru skjólstæðingar barnaverndarnefndanna fengju kynningu á rannsókninni og að 

þeim stæði til boða að taka þátt. Ekki var þó hægt að sannreyna að það hefði verið gert 

en með þessum hætti reyndi rannsakandi að draga sem mest úr vægi neikvæðra áhrifa 

af notkun hliðvarða á niðurstöður rannsóknarinnar. 

 

6.4.4 Notkun túlka 

Í rannsókninni var notast við túlka í þeim tilgangi að gefa þátttakendum tækifæri til þess 

að tjá sig á sínu tungumáli og þannig leitast var við að fá sem besta lýsingu á reynslu 

þeirra. Ákveðin hætta er á því að túlkur sem er jafnfær á báðum tungumálunum sleppi 

ákveðnum upplýsingum til þess að halda ákveðnu flæði í viðtalinu eða jafnvel komi 

sínum skoðunum að í gegnum túlkunina og tali fyrir barnið (Keselman, Cederborg og 

Linnell, 2010). Notkun túlka felur einnig í sér þriggja manna samtal, með túlk sem 

millilið, og það form getur haft áhrif á form og innihald upplýsinganna sem fara á milli 

þátttakanda og rannsakanda. 

Eins og áður hefur komið fram reyndi rannsakandi að fá túlka sem þátttakendur 

væru sáttir við og hefðu reynslu af málaflokknum. Einnig voru túlkarnir undirbúnir af 

rannsakanda áður en viðtölin fóru fram með því að fara yfir rannsóknarefnið og hvernig 

best væri að haga túlkun til að allar upplýsingar kæmust til skila og rödd barnsins fengi 

að njóta sín í viðtalinu. Með þessum hætti reyndi rannsakandi að draga sem mest úr 

vægi neikvæðra áhrifa af notkun túlka á niðurstöður rannsóknarinnar.  
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7 Niðurstöður 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar en þær byggja á frásögnum 

sjö drengja sem deildu reynslu sinni af málsmeðferð og stuðningsúrræðum þegar þeir 

sóttu um alþjóðlega vernd á Íslandi. Kaflanum er skipt upp í tvo hluta, í fyrri hlutanum 

verður fjallað um reynslu drengjanna af þáttum sem lúta að málsmeðferðinni, frá komu 

þeirra til landsins þar til niðurstaða umsóknar lá fyrir. Í seinni hlutanum verður varpað 

ljósi á reynslu drengjanna af félagslegum stuðningi í daglegu lífi.  

7.1 Yfirvöld og málsmeðferð 

Kaflanum er skipt upp í þrjá undirkafla: Ástæða komu og móttaka, upplýsingaöflun 

yfirvalda og réttaraðstoð og upplýsingagjöf. 

7.1.1 Ástæða komu og móttaka 

Í upphafi viðtalanna voru drengirnir spurðir stuttlega út í ástæður þess að þeir fóru frá 

heimalandi sínu og sóttu um alþjóðlega vernd í öðru landi. Það var gert til þess að dýpka 

skilning á aðstæðum þeirra og horfa á þær í samhengi við upplifun drengjanna og 

hugsanir um málsmeðferðartímann. Fram kom að aðstæður þeirra í heimalandinu voru 

mismunandi og ljóst að ólíkar ástæður lágu að baki því að þeir lögðu á sig erfitt ferðalag 

til annarra ríkja. Hjá öllum drengjunum kom þó fram að stríðsátök eða annars konar 

ógnun og ofsóknir hefðu verið undirliggjandi ástæða sem ógnaði öryggi og tilverurétti 

þeirra.  

Þrír drengjanna sögðust hafa búið í styttri eða lengri tíma í nágrannaríkjum 

heimalands síns eftir að fjölskyldur þeirra flúðu stríðsátök og afleiðingar þeirra. Þar 

bjuggu þeir við óöruggar aðstæður og óvissu um hvað framtíðin bæri í skauti sér. Karim 

lýsti því að 12 ára gamall hefði hann orðið viðskila við fjölskyldu sína í nágrannalandi. 

Þegar hann frétti að lögreglan hefði sent fjölskyldu hans aftur til heimalandsins hefði 

hann tekið ákvörðun um að reyna að komast til Evrópu. Í frásögnum nokkurra 

drengjanna kom fram að ferðalag þeirra hefði verið að undirlagi foreldra þeirra til að 

koma þeim í öruggt skjól. 

Einn drengjanna sagði að hann hefði farið frá foreldrum sínum ungur að aldri og 

tekið þátt í stríðsátökum í öðru landi. Hann hefði slasast og foreldrar hans í framhaldinu 
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leitað leiða til að koma honum úr landinu: „Ég fékk 5 daga til að hitta fjölskylduna mína. 

Svo fóru mamma og pabbi að gera eitthvað og tala við smyglara til að hjálpa mér að 

koma til Evrópu“.   

Neo sem bjó með fjölskyldu sinni í nágrannalandi alla sína ævi vegna stríðsátaka í 

heimalandinu lýsti því að fjölskyldan hefði aldrei fengið aðgang að samfélaginu þrátt 

fyrir áralanga dvöl í viðkomandi landi:  

Við vorum ekki til í augum stjórnvalda, við höfðum engin skilríki. Þessi þjóð er 

neikvæð gagnvart innflytjendum og fólkið er fordómafullt. Þú tekur eftir mismunun 

þegar þú býrð í landinu. Þetta er næstum eins og apartheid en enginn talar um það 

... þú hefur enga tryggingu fyrir neinu.  

Neo útskýrði að það sem hefði knúið hann áfram á ferðalaginu hefðu verið 

væntingar um betri framtíð og ásetning um að hafa sömu tækifæri og önnur börn: „Ég 

átti mér stóra drauma. Ég skipti ekki minna máli en evrópsk börn“.  

Í orðum hans endurspeglast þörf fyrir viðurkenningu til jafns við aðra, óháð 

uppruna. Í máli eins drengjanna kom einnig fram að barátta fyrir tilverurétti hefði knúið 

hann áfram. Hann upplifði sig ekki velkominn í samfélaginu þar sem hann bjó en hann 

hafði orðið fyrir fordómum og félagslegri útskúfun vegna kynhneigðar sinnar. Hann sá 

enga aðra lausn til að auka lífsgæði sín en að flýja landið og naut til þess aðstoðar 

fjölskyldu sinnar.  

Flestir drengjanna höfðu sótt um alþjóðlega vernd í öðru landi í Evrópu áður en þeir 

komu til Íslands. Þeir höfðu búið í viðkomandi landi mánuðum saman, allt upp í 2–3 ár, 

án þess að fá vilyrði fyrir varanlegri dvöl í landinu. Umsóknum þeirra um alþjóðlega 

vernd hafði verið synjað og áfrýjanir ávallt verið neikvæðar. Flestir drengjanna höfðu 

fengið leyfi til þess að dvelja í landinu til 18 ára aldurs en síðan lá fyrir að þeir yrðu 

líklega sendir aftur til heimalandsins samkvæmt niðurstöðum áfrýjananna. Vegna ótta 

við að vera sendir til baka ákváðu þeir að freista þess að sækja um alþjóðlega vernd í 

öðru landi í þeirri von að skapa sér öryggi og framtíð. 

Allir drengirnir komu hingað til lands með flugi og lentu á Keflavíkurflugvelli. Þrír 

þeirra voru stöðvaðir við vegabréfaeftirlit á flugvellinum en aðrir komust til Reykjavíkur 

þar sem þeir gáfu sig fram hjá lögreglu eða Útlendingastofnun og óskuðu eftir 

alþjóðlegri vernd. Þeir sem voru handteknir á flugvellinum lýstu almennt erfiðari reynslu 

af móttökunni en hinir drengirnir. Tveir þeirra höfðu ætlað til Kanada en millilent á 

Íslandi þar sem þeir voru stöðvaðir. Nadir, sem ferðaðist ásamt tveimur vinum sínum, 
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var handtekinn þegar hann gat ekki sýnt lögleg skilríki. Hann sagðist hafa orðið fyrir áfalli 

þegar lögreglan kom og setti hann í handjárn: „Þetta var mjög hræðilegt. Af því að ég 

vildi fara til Kanada og þau ... ég endaði hér. Þetta var mjög erfitt fyrir mig ... ég var 

svona nálægt flugvélinni og þau komu og handtóku mig“. Nadir lýsti því að það hefði 

ekki verið sá atburður að vera handjárnaður sem hefði verið honum erfiður heldur að 

vita ekki hvað tæki við, allar hans áætlanir hefðu miðast við annað land en þess í stað 

var hann á stað sem hann þekkti ekkert til og vissi ekki hvaða ferli færi af stað. Hann 

upplifði því enn meiri óöryggi og óvissu en áður.  

Tumo sagði frá svipuðum hugsunum þegar hann var stöðvaður í millilendingu: „Ég 

þekki ekki þetta land og veit ekki hvernig þeir munu bregðast við“. Honum fannst 

lögreglan ganga of langt gagnvart sér þegar það var leitað á honum, farið í gegnum allt 

dótið hans og honum síðan gert að afhenda það. Orð hans benda til að hann upplifað 

þetta sem ákveðna innrás í einkalíf sitt. Tumo sagði að lögreglumaðurinn sem hann 

talaði við í framhaldinu hefði komið vingjarnlega fram. Hann hefði getað tjáð sig á ensku 

við lögregluna og sagt frá ástæðu ferðarinnar og lögreglumaðurinn reynt að hughreysta 

hann. Tumo sagðist þó hafa verið varkár og á varðbergi gagnvart honum: „Ég treysti 

honum svona 5–10%, af því að þú veist, hann var lögreglumaður“. Orð hans benda til að 

fyrri reynsla hans af lögreglu hafi ekki verið jákvæð og hann hafi því talið að full ástæða 

væri til að efast um heilindi mannsins.  

Nadir sagðist einnig hafa átt ágæt samskipti við lögregluna. Hann hefði getað tjáð 

sig á ensku og gert grein fyrir stöðu sinni:   

Þegar ég sagði að ég væri 17 ára, undir 18 ára, þá voru þeir mjög góðir við mig ... 

fyrst voru þeir að setja handjárn en þegar ég sagði að ég væri 17 ára þá voru þau 

tekin. 

Frásögnin bendir til þess að Nadir telji að það að hafa getað átt skýr samskipti strax 

við komu og gert grein fyrir sér sem fylgdarlausu barni hafi haft áhrif á hvernig 

meðhöndlun hann fékk. Hann upplifði að lögreglan hefði vegna þess að hann gat tjáð sig 

strax sýnt af sér meiri nærgætni. Nadir lýsti lögreglumönnunum sem góðum og sagði þá 

hafa spurt hann hefðbundinna spurninga um aðstæður hans og tilgang ferðalagsins.  

Reynsla eins drengjanna var önnur og neikvæðari. Við komuna til landsins var hann 

handtekinn líkt og hinir tveir drengirnir. Hann gat hins vegar ekki tjáð sig á öðru 

tungumáli en móðurmálinu og gat því ekki sagt að hann væri hér á landi í leit að vernd. 

Vegna þessa sagðist hann hafa fengið slæmar móttökur og lýsti harkalegum aðförum:  
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Þeir komu ekki fallega fram við mig. Þeir komu fram við mig eins og bara ég væri að 

flytja inn fíkniefni. Þess vegna voru þeir bara, að gruna svona. Ég talaði ekki 

tungumálið til að segja, ok ég er kominn til að biðja um hæli og fá vernd … ég var 

hissa, þeir tóku af mér öll fötin mín. Ég þurfti alveg svona að fara úr öllum fötunum 

… ég var hræddur bara … ég var mjög hræddur af því að ég vissi að þeir eru að horfa 

á mig eins og bara, drugdealer. Ég skildi hvað þeir eru að segja, ég gat ekki sagt 

neitt út af tungumálinu.  

Frásögn hans sýnir að framkoman vakti hjá honum óhug og hræðslu. Valdbeitingin 

sem hann upplifði ýtti undir tilfinningar um vanmátt og niðurlægingu auk þess sem hann 

upplifði algjört varnarleysi vegna skorts á getu til að gera sig skiljanlegan. Hann átti 

einnig erfitt með að sætta sig við slíka meðferð hér á landi þar sem hann taldi fyrirfram 

að Ísland stæði sig betur en aðrar þjóðir hvað varðar móttöku einstaklinga í leit að 

vernd: „Það sem ég var hissa á var að þetta var Evrópa, meina Vestur-Evrópa“.  

Drengirnir fjórir sem komust til Reykjavíkur gáfu sig sjálfir fram hjá lögreglu eða 

Útlendingastofnun og óskuðu eftir vernd. Flestir fóru þangað samdægurs en einn 

drengjanna dvaldi á hóteli í nokkra daga áður en hann fór á lögreglustöðina. Þeir lýstu 

því almennt að hafa fengið ágætar móttökur og tveir drengjanna tóku það fram að 

lögreglan hefði komið hlýlega fram við þá: „Þeir voru mjög góðir við mig“. Flestir fengu 

spurningar um hvernig ferðum þeirra væri háttað, hvaðan þeir væru að koma og þess 

háttar en Afram sagði að lögreglan hefði sagt að þeir mættu ekki tala við hann þar sem 

hann væri undir aldri og þeir þyrftu að bíða eftir starfsmönnum barnaverndar.  

Drengirnir lýstu því almennt að hafa svarað spurningum eftir bestu getu og virtist 

ekki hafa fundist þær óþægilegar. Neo sagðist hins vegar hafa verið mjög kvíðinn yfir 

spurningum lögreglunnar og hræddur við afleiðingar þess að veita of miklar upplýsingar:  

Hann spurði mig nokkurra spurninga, til dæmis hvernig ég hefði komið, með hvaða 

flugfélagi. Ég var hræddur um að lenda í vandræðum. Svo ég laug bara, að ég vissi 

ekki með hvaða flugfélagi ég hefði komið. Og að ég myndi ekki neitt. Því að ef þú 

svarar spurningunum þá lendirðu í fleiri vandræðum. Til dæmis ef þú segir með 

hvaða flugfélagi þú komst þá leiðir það til fleiri og fleiri spurninga. Og ef þú segir 

þeim að þú hafir keypt vegabréfið þitt þá ertu spurður hjá hverjum þú hafir keypt 

það. Svo það kallar bara á meiri og meiri erfiðleika. Svo ég laug því að vinur minn 

keypti miðann og að ég vissi ekki neitt. 

Neo bætti síðan við að það sem hann hefði verið hræddastur við var að eitthvað 

sem hann segði gæti verið notað gegn honum í málsmeðferðinni og honum þar af 

leiðandi vísað úr landi. Hann notaði stöðluð svör og þögn til þess að tala ekki af sér en í 

því endurspeglast varkárni og vantraust gagnvart yfirvöldum og áhyggjur af eigin 

velferð. Eftir stuttar yfirheyrslur á lögreglustöðinni og flugvellinum voru drengirnir 
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færðir á gististaði. Flestir voru keyrðir þangað af lögreglunni en Tumo sagði lögreglu 

hafa hringt í leigubíl sem keyrði hann á móttökumiðstöð Útlendingastofnunar. Hann 

gerði sjálfur ekki athugasemd við það fyrirkomulag.  

Aðspurðir um hvaða upplýsingar þeir hefðu fengið varðandi næstu skref sögðust 

drengirnir almennt hafa fengið litlar upplýsingar frá lögreglu þar sem þeim var flestum 

tjáð að þeir fengju mjög fljótlega heimsóknir frá starfsmönnum barnaverndar. Tveir 

drengjanna tóku þó fram að á lögreglustöðinni hefðu þeir fengið skriflegar upplýsingar á 

máli sem þeir skildu með lýsingu á málsmeðferðarferlinu. Annar þeirra sagði að bréfið 

hefði verið það skýrt að hann hefði haft fáar spurningar á biðtímanum. Neo sagði aftur á 

móti að þrátt fyrir bréfið hefði hann verið ringlaður og hræddur. Hann hafi illa verið í 

stakk búinn til þess taka við upplýsingum við þessar kringumstæður: 

Þeir gáfu mér engar sérstakar upplýsingar. Það skiptir ekki máli hversu mikið þér er 

sagt, þú ert ókunnugur og ef að unglingur er í þeirri stöðu, að hafa engan sem hann 

tengist, þá skiptir ekki máli hvað þú segir honum. Honum finnst hann vera aleinn, 

hann þekkir engan og veit ekki hverjum hann getur treyst. 

Af orðum Neos má skilja að hann telji að til þess að upplýsingar til ungmenna komist 

til skila þurfi þau fyrst og fremst að upplifa öryggi og traust, svo þau geti meðtekið það 

sem sagt er.  

Drengirnir sögðust hafa fengið heimsókn frá starfsmanni barnaverndar, ýmist 

daginn eftir eða að fáum dögum liðnum, og þá hafi verið útskýrt hvað myndi gerast og 

hver næstu skref yrðu í ferlinu. Almennt sögðust drengirnir hafa verið sáttir við 

upplýsingarnar og virtist fátt koma þeim á óvart. Eða eins og Sari lýsti: „Allt var bara, ég 

veit ekki, eðlilegt“, sem bendir til þess að hann hafi fyrirfram haft nokkra reynslu og 

þekkingu á málsmeðferðinni. Nokkrir hinna drengjanna töluðu einnig á þessum nótum 

og virtist fyrirframþekking þeirra að einhverju leyti hafa dregið úr óöryggi og 

óþægindum.  

7.1.2 Upplýsingaöflun yfirvalda 

Hér verður fjallað um upplifun drengjanna af upplýsingaöflun yfirvalda, það er 

könnunarviðtali og aldursgreiningu.  

 

Upplifun á könnunarviðtali 
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Allir drengirnir, fyrir utan Neo, sögðu könnunarviðtal á vegum Útlendingastofnunar hafa 

farið fram í Barnahúsi. Þegar spurt var hvernig þeir voru undirbúnir fyrir viðtalið og hver 

hefði undirbúið þá kom fram að flestir fengu upplýsingar um fyrirkomulag viðtalsins frá 

starfsmanni barnaverndar eða lögfræðingi. Einn drengjanna, sem dvaldi á 

móttökumiðstöðinni, nýtti sér einnig upplýsingar frá öðrum dreng sem þar dvaldi og 

hafði farið í viðtal stuttu áður. Þær upplýsingar sem drengirnir fengu sneru helst að því 

hvernig umgjörð viðtalsins væri; flestir sögðust hafa vitað að viðtalið færi fram í ákveðnu 

húsi, í herberginu yrðu hljóðnemar og myndavél og að lögfræðingurinn þeirra, 

starfsmaður barnaverndar og fleiri einstaklingar væru í öðru herbergi og fylgdust með 

viðtalinu á skjá. Eins vissu flestir hvers konar spurningum þeir ættu von á.  

Sumir drengjanna sögðust ekki hafa fengið upplýsingar um viðtalið fyrr en 

samdægurs. Þeir gerðu almennt ekki athugasemdir við það og má draga þá ályktun að 

þeir hafi þekkt nægjanlega vel til ferlisins til þess að vita að könnunarviðtal hafi verið 

næst á dagskrá. Omer benti þó á að slíkt ætti ekki endilega að vera reglan. Hann var 

upplýstur samdægurs um viðtalið og fór inn í það með litlar upplýsingar: „Ég vissi ekkert 

að það væri viðtalið. Fyrir mig skipti þetta ekki máli, en kannski fyrir aðra hefði þetta 

þurft að vera öðruvísi“.  

Drengirnir töldu almennt Barnahús hafa verið ágætan stað fyrir könnunarviðtalið og 

umgjörð viðtalsins í samræmi við það sem þeir höfðu heyrt, eða eins og Sari sagði: „Það 

var bara allt í lagi. Og var alveg svona eðlilegt“. Sumum þóttu þó aðstæðurnar í 

viðtalsherberginu fremur ógnvekjandi og lýsti Tumo upplifun sinni á þennan hátt: „Ég 

var svo hræddur, af því að þetta var sérstakt herbergi. Ég hef ekki komið í slíkar 

aðstæður áður. Það voru fullt af hljóðnemum og myndavél og þess háttar“. Tumo bætti 

við að hann hefði verið fullur vantrausts gagnvart því hvort verið væri að taka hann upp 

án hans vitneskju. Ljóst er að mikil vanlíðan og kvíði fylgdi aðstæðunum sem voru 

honum ókunnugar og framandi.  

Fjórir drengjanna sögðu að viðtölin hefðu verið þeim erfið, það hefði verið 

íþyngjandi að rifja upp fortíðina og greina frá því sem þeir höfðu upplifað: „Þetta var 

ekki gott sko. Þau voru að spyrja mig mjög mikið“. Flestum leið einnig illa eftir viðtalið, 

þeir fundu fyrir miklu álagi og streitu og óttuðust neikvæða niðurstöðu og afleiðingar 

sem þeir gátu ekki hugsað sér. Karim sagði kvíðann eftir viðtalið hafa verið yfirþyrmandi:  
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Ef Ísland ætlar að senda mig aftur til Svíþjóðar. Þá mun Svíþjóð senda mig aftur til 

[heimalandsins]. Þá var ég mjög stressaður, hvernig get ég farið? Þau ætla að drepa 

mig ef ég fer aftur.  

Fleiri hugsuðu á sama hátt um niðurstöðuna og höfðu áhyggjur af framtíðinni. Í því 

endurspeglast hve mikið var undir viðtalinu og frammistöðu þeirra komið. Framtíð 

þeirra var í húfi og álagið á þessum tímapunkti því mikið.  

Fram kom hjá tveimur drengjanna að þeim hefði ekki fundist viðtalið í Barnahúsi 

óþægilegt. Nadir sagði að þar hefði mest munað um að eftir málsmeðferðina í Svíþjóð 

hefði hann verið orðinn vanur að segja frá því sem hann lenti í og því ekki upplifað sams 

konar álag og áður. Afram sagðist ekki hafa upplifað vanlíðan heldur hefði hann verið 

orðinn vongóður um góða niðurstöðu eftir fyrstu vikurnar á Íslandi:  

Þegar ég kom til landsins þá hafði ég þá von að það yrði komið vel fram við mig. Svo 

var fólkið, barnaverndin, að koma vel fram við mig og hugsa um mig. Svo ég vissi að 

ég yrði öruggur á Íslandi. Mér leið þannig, svo ég var ekki hræddur.  

Líkt og Afram kemur inn á getur sálrænn stuðningur og umönnun á biðtímanum 

dregið úr neikvæðum andlegum áhrifum málsmeðferðarinnar og ýtt undir jákvæðar 

hugsanir og öryggistilfinningu.  

Þar sem Neo var ekki talinn vera undir 18 ára samkvæmt gögnum sem 

Útlendingastofnun fékk frá Noregi fór hans viðtal fram í húsnæði Útlendingastofnunar. 

Neo lýsti því að hafa haft neikvæða reynslu frá Noregi en þar hafi hann verið talinn eldri 

en hann sagðist vera og verið sendur til baka til heimalandsins en síðan snúið aftur til 

Evrópu. Mál hans hefði verið í biðstöðu hjá íslenskum yfirvöldum í marga mánuði en þá 

fékk hann loksins viðtal hjá Útlendingastofnun. Fram að því hefði hann meðal annars 

svelt sig í mótmælaskyni til að vekja athygli á biðtímanum og skorti á upplýsingagjöf. 

Þegar kom að viðtalinu hjá Útlendingastofnun var honum ofarlega í huga hvernig 

viðtalið í Noregi gekk fyrir sig en þá skildi hann illa til hvers var ætlast af honum: 

Þetta var mun betra viðtal en þegar ég fór í viðtalið í Noregi. Af því að í Noregi þá 

skildi ég ekki hvað var í gangi. Þeir biðja þig um að sannfæra þá, að gefa þeim 

sannfærandi rök fyrir því að líf þitt sé í hættu ef þú ferð til baka til heimalandsins. 

Það að biðja 15 ára barn um slíkt er ekki rökrétt ... ég lærði mikið af þeirri reynslu 

svo ég undirbjó mig vel. Ég hafði margt að segja. 

Í frásögn Neos endurspeglast það sjónarmið að könnunarviðtöl við fylgdarlaus börn 

geti verið mjög íþyngjandi. Sé litið til aldurs sé óraunhæft að börn sem skorti þroska og 

reynslu standi undir kröfum yfirvalda um sannfærandi frásögn.  
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Reynsla af aldursgreiningu 

Þrír af drengjunum sex sem fengu viðurkennda stöðu sem fylgdarlaus börn fóru í 

gegnum aldursgreiningu þegar umsókn þeirra var metin. Hún fólst fyrst og fremst í 

skoðun hjá tannlækni og röntgenmyndum af tönnum. Misjafnt var hvernig drengirnir 

upplifðu skoðunina. Tveimur þeirra þótti skoðunin kvíðvænleg, þeir lögðu áherslu á að 

fyrir þeim hefði þetta verið ný og framandi reynsla og af þeim sökum erfið. Sari sagði: 

„Ég hef ekki gengið í gegnum svona reynslu áður. Þess vegna var ég svolítið hræddur um 

að þetta myndi skapa vandamál fyrir mig. En sem betur fer var það ekki þannig“. Ljóst er 

að hann upplifði að mikið væri undir aldursgreiningunni komið og að niðurstaðan gæti 

haft mikil áhrif á málsmeðferðina og niðurstöðu umsóknarinnar. Upplifun Omers var 

sambærileg: „Þetta var erfitt af því að þetta var í fyrsta sinn sem eitthvað svona var að 

gerast fyrir mig“. Þriðja drengnum þótti skoðunin ekki eins kvíðvænleg og hinum og þar 

munaði mest um fyrri reynslu: „Ég var ekki svo mikið stressaður vegna þess að ég var 

búinn að fara í gegnum þessi próf … svo ég var ekki mikið …“ 

Ljóst er að aldursgreiningin var öllum drengjunum sem fóru í gegnum hana að 

einhverju leyti erfið en þeir höfðu mismiklar áhyggjur af hvort hún hefði áhrif á 

niðurstöðuna. Þar hafði fyrri reynsla af aldursgreiningu og niðurstöður hennar mikið að 

segja.  

Sari greindi frá því að þegar hann fór í aldursgreininguna hefði hann auk 

skoðunarinnar hitt nokkra lækna sem fóru að spyrja hann spurninga um aldur hans og 

aðstæður. Hann gagnrýndi það að læknarnir tækju að sér hlutverk rannsakenda:  

Já þetta voru nokkrir læknar sem voru að spyrja mig um aldur og jafnvel vildu fara 

inn í hælismálið þú veist, en ég vildi ekki fara svona djúpt í þetta mál ... þeir voru að 

biðja mig um að tala um málið mitt og af hverju ég bað um hæli ... ég sagði, ég ætla 

ekki að tala um þetta, ég er búinn að tala um þetta einu sinni þar sem ég þarf að 

tala um það ... það var í Barnahúsi og ég þarf ekki að tala um það aftur.  

Líkt og Sari kemur inn á fylgir því mikið álag að fara í gegnum málsmeðferðina og 

könnunarviðtal og mikilvægt að einstaklingar þurfi ekki að endurtaka frásögnina. Við 

þetta má bæta að einn drengurinn sem sagðist ekki hafa farið í aldursgreiningu þurfti að 

leita til tannlæknis á málsmeðferðartímanum vegna tannpínu. Þar virðist tannlæknirinn 

hafa tekið það upp hjá sjálfum sér að leggja mat á aldur drengsins: 
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Hann sagði barnavernd að hann héldi að ég væri ekki 17 ára, að ég væri jafnvel eldri 

eða eitthvað. En hann sagði ekkert við mig svo ég veit ekki hvort hann var að gera 

aldursgreiningu ... en það sem gerðist var að ég fór til þess að láta skoða tönn ... 

það er það sem ég veit, ég veit ekki hvort þeir hafi gert eitthvað án þess að ég vissi.  

 

7.1.3 Réttaraðstoð og upplýsingagjöf 

Hér verður fjallað um reynslu drengjanna af þeirri aðstoð sem þeir fengu í tengslum við 

málsmeðferðina. Varpað verður ljósi á upplifun þeirra af aðstoð löglærðra talsmanna, 

túlkaþjónustu sem veitt var, upplýsingagjöf á biðtímanum og afgreiðslu 

Útlendingastofnunar á umsókninni.  

 

Reynsla af löglærðum talsmönnum  

Allir drengirnir fengu löglærðan talsmann (hér eftir er talað um þá sem lögfræðinga) í 

gegnum Rauða krossinn sem hafði það hlutverk að gæta lagalegra hagsmuna þeirra á 

meðan á málsmeðferðinni stóð. Drengirnir lýstu mismunandi reynslu af 

lögfræðingunum og einnig lögðu þeir ólíkan skilning í hlutverk þeirra og vægi við 

afgreiðslu málsins.  

Fjórir drengjanna sögðust almennt hafa verið ánægðir með þá aðstoð sem þeir 

fengu hjá lögfræðingum sínum. Sumir töluðu um að hafa fengið góðar og skýrar 

upplýsingar en tveir greindu einnig frá því að lögfræðingarnir hefðu talað við þá á 

persónulegum nótum, veitt þeim hlýju og talað á hvetjandi hátt um niðurstöðuna. Tumo 

sagði: „Hún sagði að ég fengi málsmeðferð sem börn undir 18 ára fá. Og svo sagði hún 

að allir myndu hjálpa mér. Ég myndi vera áfram á Íslandi“. Tumo sagði að það hefði 

verið gott að fá stuðning og hughreystingu þrátt fyrir að hann hefði áfram haft áhyggjur 

af niðurstöðunni þar til úrskurður lá fyrir. Afram og Omer voru einnig ánægðir með 

þjónustuna en sögðust aðspurðir lítið hafa velt fyrir sér starfi lögfræðingsins. Afram 

sagði: „Ég held að hún hafi verið að vinna sína vinnu“. Omer tjáði sig einnig á sama hátt: 

„Ég held að hann hafi sinnt sínu hlutverki“. Svör drengjanna benda til þess að þeir horfi 

gagnrýnislaust á aðstoðina í ljósi þess að umsóknir þeirra fengu jákvæða niðurstöðu.  

Þeir sem voru óánægðir með aðkomu lögfræðinganna sögðust ekki hafa upplifað þá 

sem sterka málsvara. Þeim hafi ekki fundist lögfræðingarnir tala máli þeirra eða beita 

sér á þann hátt sem þeir höfðu væntingar til. Karim sagði að hann hefði fyrst fengið 
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synjun við umsókninni og taldi að samskiptaleysi milli sín og lögfræðingsins væri þar stór 

áhrifaþáttur. Lögfræðingurinn hefði ekki tekið niður upplýsingar sem Karim hefði fundist 

vera mikilvægar og komið þeim á framfæri við Útlendingastofnun. Karim hitti 

lögfræðinginn sinn eftir að niðurstaða lá fyrir til þess að ræða áfrýjun. Þar lagði hann 

áherslu á að breytinga væri þörf: 

Ég fór í viðtal og ég sagði, ef þú ætlar að taka allt sem ég segi og fara yfir allt þá er 

það mjög fínt sko. Þá vil ég endilega fá þig sem lögfræðinginn minn. Ef ekki þá vil ég 

ekki þig sko. Við fórum, barnavernd og [fósturfaðir] í viðtal til hans og ég sagði, ef 

þú ætlar að vinna vel fyrir mig þá vil ég þig, ef þú ætlar ekki að vinna vel þá sleppi 

ég þér. Hann sagði, ég skal gera það, ég skal gera mitt besta. Og svo gerði hann það. 

Hann var alltaf að spyrja mig hvort ég hefði spurningar. Ef mér datt eitthvað í hug 

þá var ég að hringja í hann eða fara í viðtal og sagði það sem ég ætlaði að segja. Já 

og hann líka, ef hann var með einhverjar spurningar. Þá var hann að reyna að gera 

eitthvað fyrir mig, í seinna skiptið.  

Karim lýsir miklum jákvæðum breytingum eftir fundinn, samskiptin hafi orðið meiri 

og upplýsingaflæðið þar með betra. Það hafi skilað sér í því að hann fékk jákvætt svar 

við áfrýjuninni og þar með alþjóðlega vernd. Í frásögn Karims endurspeglast mikilvægi 

samráðs og þátttöku fylgdarlausra barna í málsmeðferðarferlinu og að einstaklingar geti 

treyst því að starfsfólk sem komi að málsmeðferðinni leitist við að tryggja að allt sé gert 

til þess að veita þeim sanngjarna meðferð. Sari og Neo lýstu einnig mikilvægi þessara 

þátta en þeir höfðu lítið álit lögfræðiaðstoðinni sem þeim bauðst. Lögfræðingarnir hefðu 

haft litla aðkomu að málum þeirra að þeirra mati, ekki lagt neitt fram sem máli skipti og 

drengirnir sögðu að í raun hefðu þeir upplifað að þeir hefðu þess vegna getað sótt mál 

sitt án þeirra. Sari sagðist hafa talið að hlutverk lögfræðingsins yrði veigameira og það 

gætti pirrings þegar hann ræddi lögfræðiaðstoðina: 

Þeir geta ekki gert mikið. Ég treysti ekki þeim til að gera mikið. Þeir eru að já, bara 

tala við þig … þegar ég heyri nafnið lögfræðingur þá strax maður er að hugsa ok til 

að styðja þig eða til að bjarga þér úr eitthvað eins og þú veist, klandri eða eitthvað 

svoleiðis. En þeir gera það ekki, hann hefur ekki gert svona, eitthvað svoleiðis fyrir 

mig … hann var að tala og alveg eins og herma eftir mér. Og ég sjálfur get bara sagt 

þetta sem hann er að segja.  

Sari sagðist hafa hitt lögfræðinginn sinn þrisvar sinnum allt tímabilið og fyrsti fundur 

þeirra hafi verið án túlks svo samskiptin hafi verið afar óskýr. Ljóst er af frásögn hans að 

það var honum mikilvægt að upplifa að lögfræðingurinn legði sig fram við að gæta 

hagsmuna hans. Hann hafði fyrirframákveðnar hugmyndir um hlutverk lögfræðinga og 

væntingar um að lögfræðingurinn myndi nýta þekkingu sína og hæfni til þess að hjálpa 
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honum. Reynsla Neos var sambærileg, hann sagði lögfræðinga Rauða krossins ekki hafa 

virkað mjög traustvekjandi og dró hæfni þeirra í efa: 

Já Rauði krossinn lét mig hafa lögfræðing og til að vera alveg hreinskilinn, þessir 

lögfræðingar eru meira að vinna sjálfboðavinnu svo þeir gera ekki mikið fyrir þig. Þó 

þeir væru … ég efast jafnvel um að þeir séu faglærðir lögfræðingar, ég held að það 

séu einhverjir í starfsþjálfun, þeir virðast ekki reynslumiklir. Allavega, það er ekki 

það að þeir líti út fyrir að vera reynslulitlir, það var frekar þegar þú varst að tala við 

þá, þá virkaði eins og að það sem þú varst að segja væri alveg nýtt fyrir þeim, eins 

og þeir hefðu aldrei heyrt þetta áður. Og þú ert bara, í alvöru, þú ert lögfræðingur, 

þú átt að vita þetta.  

Drengirnir upplifðu því ekki að lögfræðingarnir væru þeir sterku málsvarar sem þeir 

höfðu þörf fyrir. Neo dró þá ályktun að ekki væri verið að veita áreiðanlega 

lögfræðiráðgjöf í ljósi þess að hann taldi lögfræðinginn sinn hafa litla þekkingu og 

reynslu þegar hann ræddi málsmeðferðina. Margt bendir til þess að hjá báðum 

drengjunum hafi vantað upp á að boðið væri upp á skýr samskipti, svo sem 

túlkaþjónustu. Eins hafi skort upplýsingagjöf sem hefði veitt þeim aukinn skilning á 

hvernig málsmeðferðin færi fram en slíkt hefði getað dregið úr áhyggjum og óöryggi. 

 

 

Reynsla af túlkaþjónustu 

Í málsmeðferðinni stóð drengjunum til boða að njóta aðstoðar túlks. Allir nýttu sér það 

nema einn sem bæði skildi og gat tjáð sig vel á ensku. Drengirnir höfðu misjafna reynslu 

af túlkaþjónustunni, bæði góða og slæma. Þrír drengjanna voru ánægðir með þjónustu 

túlkanna, sögðust hafa fengið viðeigandi útskýringar og töldu að túlkaþjónustan hefði 

almennt verið fullnægjandi. Omer benti þó á, þegar hann var spurður hvort að hann 

teldi að allt hefði komist til skila, að hann hefði ekki forsendur til annars: „Vegna þess að 

ég kunni ekki íslensku og ensku á þessum tíma þá vissi ég ekki hvort þetta var rétt eða 

ekki“. Á svarinu sést glögglega í hve viðkvæmri stöðu fylgdarlaus börn eru þar sem þau 

eru háð því að þriðji aðili beri réttar upplýsingar á milli en hafa engar leiðir til að meta 

hversu áreiðanleg túlkunin er. Þetta óöryggi endurspeglaðist í frásögnum þeirra sem 

voru ekki fullkomlega ánægðir með þá túlkaþjónustu sem bauðst. 

Drengirnir sögðu að það hefði verið vandamál að finna túlka sem töluðu bæði 

íslensku og þeirra tungumál og þeir voru ekki sáttir við hvernig var leyst úr því. Í máli 
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Tumos var enginn túlkur til staðar þegar kom að viðtalinu í Barnahúsi og því var frestað 

um tvær vikur. Þegar loks kom að viðtalinu gripu yfirvöld til þess ráðs að notast við 

símatúlkun en slíkt er heimilt í lögum. Tumo sagði viðtalið hafa gengið illa:  

Þau hringdu í túlk sem var ekki á Íslandi, ég held hann hafi verið á Indlandi … og 

hann var að tala ensku. Já og svo heyrði hann ekki í mér og sambandið var slæmt og 

konan [starfsmaður Barnahúss] sagði að við gætum reynt að tala saman á ensku. 

Og ég sagði að enskan mín væri (dæsti) og þá varð ég svo hræddur. Ég sagði að 

enskan mín væri mjög slæm og hún sagði að hún myndi reyna að skilja mig. Og ég 

sagði ok, ef þú reynir … ég sagði að ég skildi hana en gæti ekki svarað og hún sagði 

að ef við skildum ekki hvort annað þá myndum við reyna síðar. Og svo notaði ég 

lélegu enskuna mína.  

Líkt og Tumo kemur inn á gekk viðtalið ekki sem skyldi, bæði vegna tækniörðugleika 

og eins var honum ekki tryggð viðeigandi túlkaþjónusta í kjölfarið. Óöryggið varðandi 

hvort allt kæmist til skila ýtti undir vanlíðan og ótta hjá honum. Tumo ræddi síðar í 

viðtalinu að hann teldi þó að börnin þyrftu einnig að láta vita ef þau skildu ekki það sem 

fram færi, ef ekki þá bæru þau líka ábyrgð ef eitthvað misfærist.  

Tveir drengjanna tóku eftir því að misbrestur var á því að frásögn þeirra kæmist rétt 

til skila eftir túlkun. Nadir sagði að túlkurinn hefði talað tungumál frá heimalandi hans 

en þar sem drengurinn ólst upp í nágrannalandi hafði hann ekki góð tök á móðurmálinu. 

Túlkurinn talaði heldur ekki íslensku og þýddi því frásögn hans yfir á ensku. Drengurinn 

skildi ensku nægjanlega vel til þess að taka eftir ákveðnu ósamræmi og lét vita af því: 

„Ég heyrði að hann var ekki að segja allt rétt. Svo ég byrjaði að segja sjálfur frá líka“.  

Neo átti sambærilega reynslu en í könnunarviðtalinu fékk hann túlk sem túlkaði yfir 

á ensku og svo var annar túlkur sem túlkaði yfir á íslensku. Líkt og Nadir heyrði Neo 

ósamræmi í túlkuninni og tók því mjög illa:  

Framkvæmdin var fáránleg ... og það gerði mig reiðan. Ég sagði eitthvað og 

maðurinn túlkaði. Á þessum tíma skildi ég ekki ensku nema að litlu leyti og ég tók 

eftir að hann var ekki að þýða rétt og eftir 20 mínútur fór ég að spyrja á norsku, 

hvað er eiginlega í gangi? This is my life, you can’t mess with my life! Ég var mjög 

reiður, þeir voru bara að þýða eins og þeim hentaði. Ég sagði, hvað ertu að gera, 

þetta er eina tækifærið mitt. Ég var mjög reiður og lögreglumaðurinn sagði mér að 

róa mig, sagði að þeir myndu reyna að bæta úr þessu.  

Líkt og kemur fram í frásögn Neos upplifði hann mikla vanlíðan, óöryggi og vantraust í 

tengslum við áhrif túlkaþjónustunnar á samtalið og og skilning starfsmanns á aðstæðum 

hans. Hann hafði á þessum tímapunkti fengið upplýsingar um að orð hans þess efnis að 

hann væri undir 18 ára aldri væru ekki tekin trúanleg og hann hafði áður upplifað 
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brottvísun frá Noregi. Hann sagði að framtíð hans hefði verið í húfi og þess vegna mikið 

undir viðtalinu komið. Það hefði því verið honum erfitt að upplifa að ófullnægjandi 

túlkaþjónusta væri talin ásættanleg og að þá væri í raun ekki verið að gæta hagsmuna 

hans að fullnustu. Í ljósi þess að tveir drengjanna tóku sjálfir eftir misræmi í túlkuninni 

má spyrja sig hvernig þeir áttu að geta treyst því að framburður þeirra væri rétt skráður 

og metinn. Þeir upplifðu að ekki hefði verið staðinn vörður um réttindi þeirra til 

réttlátrar og vandaðrar málsmeðferðar og að það hefði getað haft áhrif á afgreiðslu 

málsins.  

Karim benti á að vegna þess hve fáir einstaklingar hér á landi tala ákveðin tungumál 

samhliða því að hafa gott vald á íslensku skapist hætta á að það stígi fram einstaklingar 

sem hafi ekki þá hæfni sem til þarf og vanmeti þekkingu sína á ákveðnu tungumáli í því 

skyni að reyna að bjarga málunum: „Þau segja, já við tölum þetta tungumál, en þau eru 

ekki að tala málið. Já ég held þau séu að hugsa að málin séu svo lík, já bara pínu öðruvísi 

en auðvelt að túlka bara“.  

 

Upplýsingagjöf á biðtímanum og afgreiðsla máls 

Hvað varðar upplýsingagjöf á biðtímanum greindu drengirnir frá því að þeir hefðu haft 

mikla þörf fyrir að fá reglulega upplýsingar um stöðu umsóknarinnar og biðin eftir 

niðurstöðunni var stór þáttur í daglegu lífi þeirra og líðan. Fram kom að upplýsingarnar 

hefðu yfirleitt ekki komið frá lögfræðingum drengjanna heldur tengiliðum þeirra hjá 

barnavernd. Flestir drengjanna lýstu því að hafa borið sig sjálfir eftir upplýsingum 

fremur en að starfsfólk hefði haft frumkvæði að því að þær væru veittar. 

Félagsráðgjafarnir hefðu að beiðni þeirra þá haft samband við Útlendingastofnun fyrir 

þeirra hönd og síðan haft samband við þá þegar svör lágu fyrir. Drengirnir voru flestir 

sáttir við boðleiðirnar og þær upplýsingar sem þeir fengu en einn benti á að það hefði 

verið honum erfitt þegar tímaramminn sem Útlendingastofnun gaf sjálf upp varðandi 

hvenær niðurstöðu mætti vænta stóðst ekki. Hann lagði áherslu á að upplýsingar yrðu 

að vera skýrar til þess að skapa ekki óraunhæfar væntingar hjá þeim sem er í þessari 

stöðu.  

Tumo lýsti einnig mikilvægi þess að fá skýr svör á öllum stigum málsmeðferðarinnar. 

Hann fékk synjun þegar umsókn hans var afgreidd í fyrra skiptið en var ekki fullkomlega 
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ánægður með þær upplýsingar sem hann fékk í tengslum við röksemdir niðurstöðunnar. 

Ekki virðist hafa verið útskýrt nægilega vel fyrir Tumo af hverju hann fékk synjun en 

hann stóð í þeirri trú að það væri líklega vegna þess að flestir fengju synjun við fyrstu 

umsókn. Hann taldi að það hefði ekki haft neitt með stöðu hans að gera eða frásögn 

hans í Barnahúsi en lýsti því að hafa þó verið svekktur yfir því að hafa lagt sig fram í 

viðtalinu í Barnahúsi fyrst það hefðu hvort sem er verið líkur á því að hann fengi synjun. 

Þegar synjunin lá fyrir hefði lögfræðingurinn leiðbeint honum um möguleika á kæru en 

hann hefði ekki haft fullan skilning á kostunum sem í boði voru: 

Lögfræðingurinn sagði, þú hefur 15 daga til að kæra eða leggja fram þrjár aðrar 

skýringar ... svo ég tók 15 dagana, af því að lögfræðingurinn sagði mér það, ég veit 

ekki af hverju en lögfræðingurinn sagði að þetta væri besta leiðin til að fá 

niðurstöðu ... 

Í máli Tumos virðist bæði hafa skort á að hann fengi viðeigandi útskýringar á 

synjuninni og eins hafi honum ekki verið kynntur réttur sinn og áfrýjunarmöguleikar á 

fullnægjandi hátt. Hann fylgdi því ráðleggingum lögfræðingsins án þess að hafa skilning 

á eða geta tekið upplýstar ákvarðanir um hvernig hagsmunum hans væri best borgið.  

Neo sagðist hafa upplifað sig í lausu lofti alla málsmeðferðina og ekki vitað hvert 

hann átti að snúa sér til þess að óska eftir upplýsingum:  

Þú veist ekki hvað er í gangi, það er það sem er mest pirrandi. Þú veist ekki hvað þú 

átt að gera, hver er að sjá um málið þitt. Það eina sem þú getur gert er að tala við 

lögfræðinginn, en svo veit hún hvort sem er ekki neitt … hún gat ekki gefið mér 

neinar áreiðanlegar upplýsingar … þessi samtök [Rauði krossinn] eru að sjá um 

málið og ættu að geta sagt að þetta taki tvo til þrjá mánuði, en enginn veit neitt. Og 

þá ferðu til Útlendingastofnunar til að tala við þá … og þeir segja þér að fara og tala 

við lögfræðinginn þinn. Svo þeir henda þér bara á milli. Þú getur í raun ekkert gert 

nema bíða eftir viðtalinu. 

Í frásögn Neos kemur fram mikilvægi þess að fá skýrar og greinargóðar upplýsingar 

um málsmeðferðina og geta gengið að einhverju vísu. Slík var ekki raunin og Neo 

upplifði þess í stað mikla óvissu og að enginn bæri ábyrgð á því að afla eða veita honum 

upplýsingar.  

Fram kom í viðtölunum að mál drengjanna voru mislengi í afgreiðslu hjá 

Útlendingastofnun. Biðtíminn frá því að þeir komu til landsins og lögðu fram umsókn um 

alþjólega vernd og þar til niðurstaða lá fyrir var allt frá 6–7 vikum upp í tæplega eitt ár 

en flestir nefndu 3–4 mánuði. Tveir drengjanna fengu synjun við umsóknum sínum hér á 

landi í fyrra skiptið. Þeir töldu að ekki hefði leikið vafi á aldri þeirra en þeir höfðu farið í 
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gegnum aldursgreiningu í öðrum löndum sem þeir þurftu ekki að endurtaka hér á landi 

þar sem málsgögn voru send á milli. Má því draga þá ályktun að rökin fyrir synjuninni 

hafi verið þau að aðstæður þeirra hafi ekki talist falla undir skilyrði fyrir 

flóttamannavernd eða viðbótarvernd. Þeir kærðu báðir niðurstöðuna og fengu jákvæð 

svör í seinna skiptið. Drengirnir sögðu kæruferlið hafa reynst þeim erfitt en þeir hefðu 

notið góðs stuðnings.  

Einn drengjanna sagði: 

Öll fjölskyldan [fósturfjölskyldan], félagsráðgjafinn og lögfræðingurinn. Og skólinn 

var líka að hjálpa mér, kennarinn minn skrifaði fullt af bréfum. Allir kennararnir í 

skólanum voru að hjálpa mér, og námsráðgjafinn og skólastjórinn. Kærunefndin gaf 

mér tækifæri til þess að fá alþjóðlega vernd.  

Hann sagði einnig að það hefði skipt sig miklu máli að hafa upplifað svo víðtækan 

stuðning úr umhverfi sínu.  

Neo lýsti því hve málsmeðferðin hefði reynst honum erfið í ljósi þess að honum var 

ekki trúað þegar hann sagðist vera undir 18 ára og hann hafði því með lítinn sem engan 

stuðning á bak við sig. Hann kom til Noregs þegar hann var að eigin sögn 15 ára en norsk 

yfirvöld gerðu aldursgreiningu og sögðu hann vera 16 og ½ árs. Þegar hann kom hingað 

til lands var hann 17 og ½ árs en í gögnum sem íslensk yfirvöld fengu frá Noregi var hann 

sagður vera 19 ára. Hann fékk því ekki stuðning á málsmeðferðartímanum í samræmi 

við raunverulegan aldur sinn og lýsti því að hann væri enn í dag sár og reiður:  

Það er erfitt þegar einhver er að segja eitthvað svona um þig og þú veist ekki 

hvernig þú átt að verja þig. Þegar þú ert ekki með nein gögn og einhver spyr þig um 

nafn og þú segir þeim nafnið þitt. En svo segja þeir, nei það er ekki nafnið þitt, 

hvernig ætlarðu að sanna það, hvað geturðu gert? Þegar einhver efast um hver þú 

ert (identity) og þú hefur enga leið til að sanna það, það er mjög sárt og ruglar í 

hausnum á manni … hvernig áttu að verja þig, sérstaklega ef þú ert barn og skilur 

ekki hvað er í gangi … þetta var allt Noregi að kenna. Í hreinskilni sagt þá hata ég 

Noreg fyrir það sem þeir gerðu … af því að Noregur sagði að ég væri fullorðinn og 

því neitaði barnaverndin að vinna málið mitt.  

Neo sagði að þótt honum hefði verið veitt alþjóðleg vernd hér á landi hefði aldur 

hans áfram þvælst fyrir yfirvöldum:  

Þeir sögðu, ef þú stendur við þinn afmælisdag þá verður barnavernd að taka við 

málinu þínu en þeir vilja enga aðkomu hafa að málinu … en ef þú ert viljugur til þess 

að breyta afmælisdeginum þá getum við gefið þér skilríki og þú getur fengið þér 

herbergi og haldið áfram með lífið. Og ég var bara, um hvað ertu að tala? Viltu að 

ég breyti … hvernig get ég breytt afmælisdeginum mínum? … það er ekki ég. Til 
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dæmis ef þú ert spurður hvað einkennir þig, ég veit ekki, ákveðnar upplýsingar eins 

og nafnið þitt eða ég veit ekki, menntunarstig, en ef einhver segir þér að segja 

eitthvað annað um þig sem er ekki sannleikurinn þá ertu ekki þú sjálfur lengur er 

það? Ég gat ekki sætt mig við það, svo ég beið í tvo mánuði í viðbót þar til ég varð 

18 ára, þá fékk ég skilríki. Bara af því að barnavernd neitaði að taka við málinu 

mínu. 

Ljóst er að Neo upplifði að umræða um aldur hans og upplýsingar frá Noregi hefðu 

verið eina sjónarmiðið sem unnið var eftir í málsmeðferðinni en ekki tekið mið af 

þörfum hans fyrir stuðning og vernd. Hann var ósáttur við að hafa ekki verið trúað eða 

fengið að njóta vafans því af þeim sökum hefði hann farið á mis við nauðsynlegan 

stuðning sem eingöngu býðst þeim sem eru yngri en 18 ára. Í orðum hans endurspeglast 

einnig sterk réttlætiskennd en Neo upplifði að hann væri beittur miklu ranglæti og 

honum var misboðið yfir því að yfirvöld töluðu léttvægt um og reyndu að breyta þáttum 

sem sköpuðu sjálfsmynd hans og persónu.  

7.2 Stuðningur í daglegu lífi 

Allir drengirnir voru í umsjá barnaverndaryfirvalda á málsmeðferðartímanum en Neo 

eingöngu um nokkurra vikna skeið. Hlutverk barnaverndar var að sjá drengjunum fyrir 

húsnæði og jafnframt tryggja þeim framfærslu, menntun og önnur viðeigandi félagsleg 

úrræði og stuðning samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 80/2002 og laga um 

útlendinga nr. 80/2016. Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður sem lúta að 

reynslu drengjanna af félagslegum stuðningi í daglegu lífi. Kaflanum er skipt upp í fimm 

hluta; Reynsla af búsetuúrræðum, þýðing matar í daglegu lífi, reynsla af félagslegri 

þjónustu, heilsa og velferð og menntun, afþreying og félagsleg þátttaka.  

7.2.1 Reynsla af búsetuúrræðum 

Drengirnir voru spurðir um hvernig búsetumálum þeirra hefði verið háttað á meðan mál 

þeirra var til afgreiðslu. Fram kom í viðtölunum að búsetuúrræðin voru mörg og 

mismunandi og oft virtist vera um tilviljanakenndar ráðstafanir að ræða þar sem 

drengirnir voru í flestum tilfellum færðir á milli úrræða á meðan biðinni stóð og dvöldu á 

tveimur til þremur mismunandi stöðum. Þau úrræði sem drengirnir sögðust hafa búið á 

voru gistiheimili, hótel, skammtímavistun á vegum Reykjavíkurborgar sem ætluð er 

unglingum sem ekki geta búið heima hjá sér, vistheimili sem rekið er af sveitarfélagi og 

er ætlað börnum sem barnavernd hefur þurft að fjarlægja af heimilum sínum 
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tímabundið, móttökumiðstöð Útlendingastofnunar fyrir umsækjendur um alþjóðlega 

vernd og fósturheimili á vegum barnaverndarnefnda.  

Í viðtölunum kom fram að fimm drengjanna höfðu sótt um alþjóðlega vernd í öðru 

landi og farið í gegnum málsmeðferð þar áður en þeir komu til Íslands, fjórir í Svíþjóð og 

Noregi og einn í öðru Evrópulandi. Þeir höfðu reynslu af sérstökum búsetuúrræðum sem 

voru eingöngu ætluð fylgdarlausum börnum og töluðu flestir um að hafa gert ráð fyrir 

að sambærileg úrræði biðu þeirra hér á landi. 

Fjórir drengjanna voru á biðtímanum vistaðir á móttökumiðstöð 

Útlendingastofnunar, allt frá tæplega tveimur vikum upp í sjö mánuði. 

Útlendingastofnun rekur mörg mismunandi úrræði fyrir umsækjendur um alþjóðlega 

vernd en drengirnir sögðust hafa verið í húsnæði sem eingöngu er ætlað fjölskyldum og 

ungmennum sem eru undir 18 ára aldri, staðsett á einni hæð í Bæjarhrauni í Hafnarfirði. 

Í sama húsnæði á annarri hæð voru herbergi eingöngu ætluð fyrir fullorðna barnlausa 

einstaklinga. Það kom fram hjá drengjunum að ekkert starfsfólk hefði verið á staðnum til 

að annast fylgdarlaus ungmenni yngri en 18 ára og einungis nokkrir öryggisverðir hefðu 

séð um að húsreglum væri fylgt en ekki haft neitt annað þjónustuhlutverk.  

Það var samhljóma álit drengjanna að móttökumiðstöðin hefði ekki verið gott 

búsetuúrræði og að þeim hefði ekki liðið vel meðan þeir dvöldu þar. Tveir drengjanna 

sögðu ástæðu þess meðal annars hafa verið að húsnæðið hefði verið skítugt og óvistlegt 

vegna slæmrar umgengni þeirra sem þar bjuggu. Einn drengjanna, sem hafði dvalið á 

heimili fyrir fylgdarlaus börn í Svíþjóð, lýsti því hvað fór í gegnum huga hans þegar hann 

var fluttur þangað af lögreglu og hvaða tilfinningu staðurinn vakti: „Þetta var óhreinn 

staður … það var ekki góður matur þar … ég bað Útlendingastofnun að senda mig aftur 

til Svíþjóðar“. Tumo lýsti einnig fyrstu kynnum sínum af móttökumiðstöðinni sem 

fráhrindandi og ópersónulegum:  

… og svo kom ég á hótelið og öryggisvörðurinn hjálpaði mér með töskuna og sýndi 

mér herbergið, svo lét hann mig hafa bréf þar sem stóð: Enga gesti, það á að fara að 

sofa klukkan 10 eða 11 eða eitthvað svoleiðis, ekki sitja fyrir utan húsið … 

Drengirnir útskýrðu einnig að þeim hefði ekki liðið vel þar sem þeir upplifðu að 

enginn væri til staðar sem þeir gátu leitað til eftir upplýsingum, ráðgjöf eða annars 

konar stuðningi. Þeim hefði fundist erfitt að hafa enga starfsmenn á staðnum til þess að 

sjá um þá, einhvern til að „passa þá“ eins og einn drengjanna sagði, og þeir því upplifað 

sig mjög eina á staðnum. Tumo lýsti því að eina starfsfólkið í húsinu hefði verið 
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öryggisverðir sem sinntu eftirlitshlutverki en veittu ekki annan stuðning. Hann lýsti atviki 

þar sem hann bað um leiðbeiningar og ráð hjá öryggisverði en fannst hann mæta algjöru 

skilningsleysi á aðstæðum sínum: 

Kvöldið eftir að ég kom var ég í vandræðum með símann minn, hleðslutækið var 

lélegt og ég vissi ekki hvað ég átti að gera. Og ég fór til öryggisvarðarins og spurði 

hvort hann væri með hleðslutæki. Og hann sagði að hann væri ekki með svoleiðis. 

Hann sagði að ég yrði að fara í Mjódd og taka strætó og þannig. Og ég spurði hvar 

Mjódd væri, ég vissi ekki neitt (Tumo hló) og þá sagði hann, að það þyrftu allir að 

gera svona sem þyrftu að kaupa eitthvað. Og þá sagði ég, vá Ísland. Það er eins og 

… það er eins og það sé þannig að ef þig vantar hjálp þá verðurðu bara að bjarga 

þér, ekki biðja neinn um aðstoð. Svo ég ákvað þarna, sagði við sjálfan mig, Tumo 

ekki biðja um neitt. Ef mig vantar eitthvað þá verð ég að sjá um það sjálfur.  

Lýsingar Tumo varpa ljósi á hugarástand hans á þessum tíma. Hann þurfti sárlega á 

stuðningi og aðstoð að halda en var vísað frá. Orð hans benda til að hann hafi gripið til 

varnarviðbragða við óþægilegum og óöruggum aðstæðum þegar hann ákvað að hann 

gæti ekki treyst á umhverfi sitt. Það hafi verið hans leið til þess að takast á við vanlíðan 

og ná ákveðinni stjórn á aðstæðunum. Frásögnin sýnir einnig hve illa í stakk búnir 

öryggisverðirnir eru til þess að mæta þörfum barnanna en þeir virðast ekki hafa haft 

neitt skilgreint hlutverk gagnvart þeim í húsinu eða reynslu og þekkingu af starfi með 

börnum. Draga má þá ályktun að það að hafa starfsfólk í húsinu sem ekki má eða getur 

sýnt stuðning hafi einnig verið til þess fallið að ýta undir vanlíðan hjá drengjunum.  

Þeir drengir sem höfðu reynslu af því að dvelja í búsetuúrræðum fyrir fylgdarlaus 

börn í öðrum löndum báru í viðtölunum gjarnan saman húsnæðisaðstæður sínar þar og 

hér á landi. Þrátt fyrir að upplifa þakklæti fyrir að umsókn þeirra um alþjóðlega vernd 

hér á landi var samþykkt eftir að þeir höfðu fengið synjanir í hinum löndunum undruðu 

þeir sig á hve mikill munur væri á milli ríkjanna hvað varðar móttöku og þjónustu við 

fylgdarlaus börn. Í Svíþjóð og Noregi væru til að mynda sérstök búsetuúrræði þar sem 

fylgdarlaus börn byggju saman og það væri starfsfólk sem sæi um þau; matreiddi, 

tryggði þeim afþreyingu og veitti öryggi, samkvæmt lýsingu drengjanna. Þá hefðu þeir 

alltaf átt kost á samveru með jafnöldrum í sömu stöðu sem var þeim afar mikilvæg. Hér 

á landi væru fylgdarlaus börn ýmist höfð ein í húsnæði eða með fullorðnu fólki sem sótt 

hefði um alþjóðlega vernd og þótti þeim það undarlegt fyrirkomulag. Neo gagnrýndi að 

fylgdarlaus börn væru vistuð með fullorðnum og lýsti því sem hann upplifði vera 

ráðaleysi yfirvalda:  
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Þegar þú ferð til annarra landa; Svíþjóðar, Noregs, þá eru þau með miðstöðvar og 

húsnæði fyrir fylgdarlaus börn. Þetta er öðruvísi, þeir eru með allt annað kerfi fyrir 

fylgdarlaus börn og ungmenni. En hérna vissu þeir ekki einu sinni hvað þeir áttu að 

gera við mig. Þeir voru ekki með sérstakt húsnæði til þess að setja mig í. Þeir voru 

bara … og það var annar strákur með mér, hann var 14 ára, hann var líka frá X, og 

þeir vissu ekki heldur hvað þeir áttu að gera við hann. Þeir fluttu okkur bara á stað 

þar sem fjölskyldur búa … þetta er ekki svona í neinu öðru landi í Evrópu. Þar er það 

þannig að ef þú ert undir 18 ára þá býrðu með öðrum ungmennum. Svo það var 

það sem ég átti von á. Og þá fluttu þeir mig á staðinn þar sem fjölskyldurnar eru og 

ég var mjög ringlaður. Ég var líka aleinn, ég þekkti engan. 

Neo sagðist einnig hafa verið hræddur við að fara út úr húsi og villast, hann hefði 

ekki haft neinn til þess að biðja um aðstoð eða leita ráða hjá. Eini staðurinn sem hann 

rataði á var matvöruverslunin í næsta nágrenni. Orð Neos benda til þess að hann upplifi 

að ekki hafi verið tekið sérstakt tillit til stöðu hans sem barns sem er eitt síns liðs og 

umönnunarþarfa hans sem barns, líkt og gert sé í öðrum ríkjum. Fylgdarlausum börnum 

sé ekki veitt nægjanlegt utanumhald og eftirfylgd heldur sé komið fram við þau líkt og 

um fullorðna væri að ræða þrátt fyrir að þarfir þeirra séu ólíkar þörfum fullorðinna. 

Mikilvægt sé að fylgdarlaus börn fái stuðning í samræmi við þarfir þeirra sem börn. 

Tumo gagnrýndi einnig að fylgdarlaus börn væru vistuð með fullorðnu fólki. Á 

móttökumiðstöðinni hefði til að mynda dvalið fólk með ólíkan menningarbakgrunn, gildi 

og viðhorf sem hefði ýtt undir árekstra. Strax við komuna í húsið lenti hann í útistöðum 

við fjölskyldu sem hann átti að deila aðstöðu með en fjölskyldan hafði ekki sama 

menningarlega bakgrunn og brást illa við hegðun sem fyrir honum var eðlileg. Hann 

útskýrði það svo: 

Ég var mjög þreyttur og ætlaði í sturtu, ég vafði utan um mig handklæði og fór í 

stuttermabol … maðurinn sagði: farðu aftur í herbergið þitt, þú verður að fara í föt 

… hann vildi ekki að ég væri bara með handklæðið. Ég neitaði og fór inn á 

baðherbergið. Þegar ég kom úr sturtunni var öryggisvörðurinn og fjölskyldan öll 

æpandi inni í íbúðinni og fleira fólk frá heimalandi þeirra, allir komnir inn í íbúðina 

... 

Framkoma og reiði fjölskyldunnar gerði Tumo óttasleginn og óöruggan og hann 

óskaði þess helst að komast sem fyrst burt af staðnum:  

Og daginn eftir kom félagsráðgjafinn til mín. Ég sagði honum frá öllu: Ég get ekki 

verið hér, ég vil fara eitthvert annað … af því að mér finnst ég ekki vera öruggur 

hérna og fólkinu líkar ekki vel við mig.  

Tumo bætti einnig við að mikill hávaði hefði verið í húsnæðinu og lítill friður sem ýtti 

undir óöryggi hans.  
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Í viðtölunum kom fram að drengirnir hefðu ekki eingöngu saknað þess að vera í 

umsjá fullorðinna heldur hefði þá skort tækifæri til samskipta við önnur ungmenni. 

Drengirnir þrír sem dvöldu lengst á móttökumiðstöðinni lýstu því að fá ungmenni hefðu 

verið á staðnum samtíða þeim og þeir hefðu upplifað sig félagslega einangraða og 

einmana. Þá sögðu þeir að lítil afþreying hefði verið í boði í húsnæðinu sem gerði það að 

verkum að dagarnir voru tilbreytingarlausir og lengi að líða. Hvorki hefði verið um 

skipulagða dagskrá að ræða né rými sem hentaði til afþreyingar eða samveru með 

öðrum. Aðgerðaleysið fór illa í þá. Sá drengjanna sem dvaldi lengst allra á 

móttökumiðstöðinni eða sjö mánuði, sagði að sér hefði fundist vont að hafa ekki meira 

fyrir stafni á biðtímanum:  

Ég var með herbergi þar og eftir svona þrjá til fjóra mánuði … eftir fjóra mánuði þá 

kom sjónvarp og playstation … ég var bara að eyða tímanum með ekki neitt hér … 

við vorum ekki með internet. Við fórum á neðri hæðina og borðuðum morgunmat, 

hádegismat og kvöldmat. Og svo fórum við upp aftur. Og tíminn var að líða svona.  

Drengurinn sagðist hafa dvalið svo lengi á móttökumiðstöðinni þar sem ekki hefði 

fundist heppilegt fósturheimili eftir að hann fékk jákvæða niðurstöðu frá 

Útlendingastofnun. Hann sagði starfsfólk Rauða krossins hafa komið honum til aðstoðar, 

talað við barnavernd um stöðu hans á móttökumiðstöðinni og ýtt á eftir því að hann 

kæmist á fósturheimili.   

Fleiri drengjanna lýstu þeirri vanlíðan sem aðgerðaleysið á biðtímanum hafði í för 

með sér og verður fjallað um nánar síðar í kaflanum.  

Frásagnir drengjanna benda til þess að húsnæðið hafi ekki hentað þörfum barna 

hvað varðar afþreyingu og félagsskap og þannig ýtt undir einangrun þeirra. Tumo lagði 

einnig ríka áherslu á að það væri erfitt að líða vel í umhverfi sem setti svona stífar 

hömlur á frelsi einstaklinga til að eiga í samskiptum við aðra í húsinu:  

Þú máttir ekki fara á milli hæða. Fólkið á annarri hæðinni fer ekki upp á þriðju hæð 

… þetta var eins og lítið fangelsi (hann fór að tala með skipandi rödd), þú átt að vera 

hér, ekki fara yfir þessa línu. 

Tumo hélt áfram og lýsti því hve mikilvægt það væri að líða vel þar sem maður býr, 

þrátt fyrir að húsnæðið sé ekki þitt heldur á vegum hins opinbera:  

Ég er ekki að bera saman Ísland og Svíþjóð en í Svíþjóð er það þannig að þegar þú 

býrð einhvers staðar þá máttu gera það sem þú vilt. Þetta er þinn staður, þetta er 

eins og heimilið þitt svo þú ræður þér sjálfur. Jafnvel þó þú sért ekki að borga leigu 

eða þess háttar þá er ríkið að sjá þér fyrir húsnæði. Svo þú mátt gera það sem þú 
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vilt. Ef þú ert með gesti þá mega þeir gista og elda mat með þér, þó að þeir búi 

annars staðar. En á Íslandi er það þannig að jafnvel þó þú sýnir skilríki þá máttu ekki 

fara neitt. Þeir segja stoppaðu hér, bíddu hér ...  

Í orðum Tumos endurspeglast mikilvægi þess að huga að innviðum búsetuúrræða, 

húsnæði verði ekki ósjálfrátt að heimili heldur skipti máli hvernig tilfinningu staðurinn 

vekur, að einstaklingar upplifi sig velkomna og hafi stjórn á eigin lífi. Að mati Tumos var 

ekki um slíkt að ræða á móttökumiðstöðinni auk þess sem hann taldi staðinn hafa 

hamlað því að íbúar þess mynduðu og byggðu upp félagsleg tengsl. 

Tumo bjó um tveggja vikna skeið á vistheimili en um var að ræða einkaheimili og 

fjölskyldu sem tók börn í neyð inn á heimili sitt í styttri tíma. Hann sagði að umskiptin 

hefðu verið mikil eftir dvölina á móttökumiðstöðinni þótt hún hefði verið stutt. Í stað 

þess að upplifa hindranir og höfnun upplifði hann sig velkominn. Hann hefði fengið 

mikilvægt utanumhald og stuðning en á sama tíma tækifæri til að efla sjálfstæði sitt: „Ef 

mig langaði að elda þá mátti ég nota eldhúsið eins og ég vildi. Það var meira öryggi en á 

hinum staðnum. Og ég hafði meira frelsi“. 

Í viðtölunum kom fram að nokkrir drengjanna höfðu einnig reynslu af því að dvelja á 

gistiheimilum á biðtímanum en mislengi þó. Almennt var upplifun þeirra í þess konar 

húsnæðisúrræði sambærileg við reynslu þeirra á móttökumiðstöðinni en þeim fannst 

erfitt að vera settir í úrræði þar sem þeir áttu ekki kost á samskiptum við annað fólk og 

fengu ekki fullnægjandi stuðning. Einn drengjanna sagði:  

Á hótelinu var ég bara alltaf einn. Það var ekki gott að vera bara alltaf einn … það 

var erfitt, sérstaklega af því að ég var nýr hér á landi og ég skildi ekki neitt hvað ég 

þurfti að gera. Ég fór ekki neitt í einn mánuð, var bara heima heima, alltaf heima … 

Það var ekki gott að vera bara alltaf einn. Og eftir á þekkir maður ekki neitt fólk, það 

er erfitt. 

Orð drengsins endurspegla þörfina fyrir félagslega samveru og utanumhald í 

ókunnum aðstæðum; einangrunin ýtti undir óöryggi og óvissu hjá honum. Í lok 

tilvitnunarinnar ræðir hann þörf fyrir að byggja upp varanleg tengsl en dvöl á hóteli geti 

ekki stuðlað að því. Sari, sem bjó á gistiheimili ásamt öðrum fylgdarlausum dreng, ræddi 

einnig mikilvægi félagslegra samskipta og hvatti til þess að útbúið yrði sérstakt úrræði 

fyrir fylgdarlaus börn sem gæfi börnum tækifæri til samskipta og tengslamyndunar við 

jafnaldra því þá gætu þau stutt hvert annað:  

Þetta er svo einmanalegt að setja einn bara í einu á einum stað. Ef þeir væru að 

gera þetta þannig, setja alla sem eru að koma eins og hjá mér, fylgdarlaus börnin, 
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alla á sama stað, þetta væri miklu betra fyrir okkur. Við gætum bara tjáð okkur og 

talað saman, eða þú veist, eins og hugga … eða hughreysta okkur. 

Sari bendir á mikilvægi jafningjastuðnings, sem er skilningur sem aðeins þeir búa yfir 

sem staðið hafa í sömu sporum. Skapa þurfi vettvang fyrir fylgdarlaus börn að tjá sig um 

reynslu sína við aðra í sömu aðstæðum.  

Flestum drengjunum varð tíðrætt um þörf fyrir meiri stuðning og umönnun í 

daglegu lífi. Þeir lýstu djúpri þörf fyrir stöðugleika í samskiptum, að hafa einhvern sem 

væri til staðar fyrir þá í daglegu lífi og sem þeir gætu leitað til. Þessi þörf kom skýrt fram 

í frásögn Neos:  

Ég meina, ég er orðinn vanari einverunni í dag en á þessum tíma þurfti ég mikið á 

því að halda að einhver væri til staðar fyrir mig. Það var gott í Noregi af því að fólkið 

sem vann á vistheimilinu … í fyrsta lagi þá bjó ég með öðrum unglingum, það voru 

aðrir krakkar þarna, en síðan var líka fólk sem ég gat stólað á. Þau voru … þetta 

snýst ekki um aðstoðina sem þau veita, heldur frekar, ég veit ekki, nærveru þeirra. 

Ég meina, þau voru vön að elda fyrir okkur en það er ekki aðalmálið. Þau keyrðu 

okkur í skólann, en það var samt ekki það mikilvægasta. Það sem ég meina er, þau 

voru bara þarna. Þér líður eins og einhver sé til staðar fyrir þig. Þó að þau séu bara 

að vinna þarna, þá áttu einhvern að, til dæmis ef eitthvað kemur fyrir. Ef þú 

veiktist, þú getur talað um það við einhvern. Það er hægt að biðja um aðstoð. En 

hérna var þetta alveg hræðilegt … þarna var einhver sem er til staðar en ekki bara 

einhver sem kynnir sig fyrir barninu, hérna er símanúmerið mitt og fer síðan bara 

og já … mig vantaði einhvern sem var til staðar fyrir mig ef þú skilur hvað ég meina.  

 
Frásögn Neos lýsir hve mikill tilfinningalegur stuðningur felst í því að vera í umsjá 

fullorðinna. Stöðug nærvera og traust aðgengi að stuðningsaðilum ýti undir 

öryggistilfinningu en það fannst honum sárlega vanta á málsmeðferðartímanum hér á 

landi.  

Tveir drengjanna dvöldu tímabundið í Hraunbergi sem er skammtímavistun fyrir 

unglinga. Þeir lýstu því að úrræðið hefði að mörgu leyti verið líkt búsetuúrræðunum sem 

þeir þekktu að utan og voru fremur jákvæðir gagnvart dvölinni þar, sérstaklega þar sem 

þeir höfðu gistiheimili og móttökumiðstöðina til samanburðar. Þeir sögðu báðir að þar 

hefði munað mest um regluleg félagsleg samskipti og starfsfólk sem sá um grunnþarfir 

þeirra og tryggði afþreyingu. Annar þeirra gagnrýndi þó ákveðnar reglur sem giltu í 

Hraunbergi sem honum fannst vera hamlandi. Hann sagði símann hafa verið tekinn af 

honum á kvöldin og skilað aftur til hans á morgnana. Í augum hans var bæði verið að 

hafa af honum tækifæri til afþreyingar og félagslegra samskipta í gegnum símann og 

taka af honum hlut sem var í hans persónulegu eigu og veitti honum öryggi: „Það er ekki 
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gott að einhver sem þú þekkir ekki neitt geymir símann þinn“. Fram kom hjá drengnum 

að hann hefði verið í búsetuúrræði í Svíþjóð með öðrum fylgdarlausum börnum. Þar 

hefðu ekki gilt neinar sambærilegar reglur, börnin hefðu stjórnað sínum tíma og 

persónulegum eigum sjálf. Í orðum hans endurspeglast mikilvægi þess að hafa stjórn á 

aðstæðum og að borin sé virðing fyrir persónulegum munum og rétti til einkalífs.  

Þeir drengjanna sem höfðu komist á fósturheimili áður en þeir fengu niðurstöðuna 

lýstu því sem jákvæðasta og mest styðjandi búsetuforminu af öllum úrræðunum sem 

þeir höfðu reynslu af. Einn drengjanna hafði reynslu af þremur mismunandi 

búsetuúrræðum á biðtímanum og sagði mikil viðbrigði hafa falist í því að komast á 

fósturheimili. Hann sagði mikilvægt fyrir fylgdarlaus börn að komast sem allra fyrst á 

fósturheimili þar sem hagsmunum þeirra væri best borgið í slíku úrræði. Þegar hann var 

beðinn að lýsa hvað það væri við fósturheimili sem gerði þau heppilegri kost en önnur 

búsetuúrræði sagði hann:  

Af því að við viljum, við viljum fá mömmu og pabba og hjálp … á þessum tíma. Við 

viljum fá aðstoð frá mömmu og pabba, þessi tími er ekki auðveldur tími. Við viljum 

tala við fólk allan tímann. Við viljum fá hjálp, við viljum gera eitthvað. Já … og 

kannski … við viljum læra íslensku, þá þurfum við hjálp, hvernig getum við, hvernig 

reynum við að lesa bók eða eitthvað. Hvernig reynum við að skrifa og tala við fólkið, 

já og eitthvað svona. Það er kannski betra að fara til fjölskyldu, bara strax. 

Lýsingar drengsins á þörfum fylgdarlausra barna varðandi umönnun eru almennt 

sambærilegar lýsingum hinna drengjanna. Við komu á fósturheimili hafi fylgt umönnun 

og stuðningur og jafnframt tækifæri til þess að stunda nám, tómstundir og annað sem 

stuðlaði að festu og rútínu í daglegu lífi. Tveir drengjanna töluðu einnig um að 

fósturforeldrarnir hefðu veitt þeim mikilvægan stuðning og hvatningu í gegnum 

málsmeðferðina, svo sem farið með þeim á fundi með lögfræðingum og hughreyst þá 

þegar illa gekk.  

Upplifun af hverju búsetuformi fyrir sig og viðhorf til þeirra virðist að mörgu leyti 

vera mótað af því hversu vel úrræðin gerðu drengjunum kleift að vera í félagslegum 

samskiptum, upplifa tilfinningalegt og félagslegt öryggi, stöðugleika og umönnun og 

tækifæri til að byggja upp og dýpka tengsl. Það var samhljóma upplifun drengjanna að 

móttökumiðstöðin og gistiheimili hefðu ekki mætt þörfum þeirra fyrir stuðning á 

biðtímanum. Þeir hefðu verið í takmörkuðum samskiptum við fullorðna aðila og 

jafnaldra og upplifað einangrun og einmanaleika. Utanumhald af hálfu fullorðinna hefði 
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verið ómarkvisst og aðstaðan ekki boðleg börnum hvað varðar öryggi, afþreyingu og 

daglegan stuðning.  

Það var einnig almennt álit drengjanna að búseta með miklum stuðningi, líkt og 

fósturheimili eða sérstök móttökumiðstöð fyrir fylgdarlaus börn, veitti mestan stuðning 

á málsmeðferðartímanum.  

7.2.2 Þýðing matar í daglegu lífi 

Í viðtölunum ræddu allir drengirnir um matarvenjur sínar á biðtímanum. Umgjörð í 

kringum mat, næringarlegar þarfir og félagsleg samvera sem tengist matarhaldi virtist 

hafa mikla þýðingu fyrir þá alla en það sást best á því að þegar þeir voru beðnir um að 

lýsa búsetuúrræðum sínum komu þeir strax með athugasemdir sem tengdust mat að 

einhverju leyti. Flestir mátu búsetuúrræðin gjarnan í tengslum við aðgengi að elduðum 

mat eða hvort hægt væri að elda mat. Vegna ólíkra úrræða var reynsla drengjanna 

misjöfn. Sum úrræðin buðu upp á mat sem eldaður var af starfsfólki, líkt og 

skammtímavistheimilið. Önnur buðu upp á eldunaraðstöðu svo drengirnir gætu sjálfir 

eldað sér mat en einnig voru dæmi um aðstæður sem buðu upp á hvorugt sem krafðist 

þess að drengirnir keyptu sér einfaldan tilbúinn mat.  

Fram kom hjá sex drengjanna að þeir hefðu fengið inneignarkort í matvöruverslun 

og sögðust flestir hafa fengið 7500–8000 kr. á viku til matarinnkaupa. Þeir sem ekki 

höfðu eldunaraðstöðu höfðu ekki úr mörgu að velja þar sem þeir gátu ekki eldað sér 

sjálfir, eða eins og Sari sagði: „Það er svona eitt sem var neikvætt við þennan stað, ég 

þurfti alltaf að borða kaldan mat ... ég gat ekki steikt egg“. Sumir drengjanna sem höfðu 

reynslu af því að dvelja þar sem boðið var upp á eldunaraaðstöðu sögðust þó hafa haft 

lítið gagn af því þar sem þeir kunnu takmarkað fyrir sér í eldamennsku. Tumo nefndi 

þetta atriði: „Ég kann ekki að elda, ég kann bara eitthvað smá eins og egg og þú veist, 

eitthvað sem er einfalt að gera“. Hann sagði að þar sem hann hefði ekki kunnað að elda 

hefði einhæft fæði oftar en ekki orðið fyrir valinu, til dæmis frosnar tilbúnar pizzur. 

Frásagnir drengjanna endurspegla þörf fyrir næringarríkari mat, aðstoð við eldamennsku 

og annað sem tengist matarhaldi.  

Húsnæðisaðstæður þar sem heitur matur var í boði voru álitnar eftirsóknarverðar. 

Þeir sem bjuggu um tíma á skammtímavistun fyrir unglinga eða höfðu reynslu af 

búsetuúrræðum fyrir fylgdarlaus börn í öðrum löndum kunnu vel að meta að fá tilbúinn 

heitan mat sem starfsfólk sá þeim fyrir. Slíkt umhverfi hefði skapað ákveðið öryggi og 
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vellíðan og mætt þörfum fyrir reglu í matarhaldi. Nokkrir drengjanna bentu á mikilvægi 

þess að hafa tækifæri til að borða mat sem þeir þekktu að heiman og kæmi til móts við 

menningarbundnar og trúarlegar matarhefðir. Tumo sagði að heimilið sem hann dvaldi á 

í Svíþjóð hefði passað upp á þessa þætti:  

Þau eru með fullt af alls konar mat, bæði kjöt og mat fyrir grænmetisætur. Þarna 

eru krakkar sem eru múslimar, kristnir og þess háttar og ef þú borðar ekki svínakjöt 

og vilt grænmetisrétti ... 

Þegar Tumo lýsti fyrsta kvöldinu sínu hjá fósturfjölskyldunni sinni var honum 

ofarlega í huga hvað hann fékk að borða og hvernig fósturfjölskyldan hefði lagt sig fram 

við að mæta þörfum hans varðandi mat með því að leita upplýsinga fyrirfram og sýna 

þannig umhyggju og hlýhug. Hann upplifði sig því velkominn strax við fyrstu kynni. 

Afram ræddi einnig mikilvægi matar í tengslamyndun við fósturforeldra en hann 

lýsti því hvernig ólík matarmenning hefði komið niður á samskiptum hans og 

fósturmóður:  

Hún var ekki að borða það sem ég var að elda og … þetta var eiginlega … við vorum 

að búa saman en ekki í samskiptum, náðum ekki saman, svo þetta gekk ekki upp.  

Í tilfelli Aframs virðist ekki hafa verið um gagnkvæma aðlögun að ræða í gegnum 

matarmenningu sem getur skipt miklu máli varðandi samskipti og tengslamyndun.  

Aðrir komu einnig inn á félagslegt gildi máltíða og hvernig borðhald veitti tækifæri til 

samveru og tengslamyndunar. Þrír drengjanna sóttu vikulega sameiginlegan kvöldverð 

hjá Rauða krossinum og sögðu að það hefði verið gott að hafa tækifæri til að hittast og 

matast með öðrum. Þeir upplifðu sig mjög einangraða á biðtímanum og þessi 

kvöldmáltíð og samverustund hefði brotið upp daginn. Einn drengjanna sem bjó einn á 

gistiheimili á biðtímanum tók svona til orða þegar hann var spurður um dvöl sína: 

„Stundum ég var að fara að gráta, sérstaklega þegar ég var að borða einn, af því að ég 

var ekki vanur að borða einn“.  

Frásagnir drengjanna sýna fram á mikilvægi þess að horfa á mat í félagslegu 

samhengi. Máltíðir séu félagslegar athafnir, gefi tækifæri til samskipta og dragi þannig 

úr einmanaleika. Auk þess sé mikilvægt að koma til móts við menningarlegar og 

næringarlegar þarfir og jafnframt horfa til matseldarkunnáttu einstaklinga og þörf fyrir 

stuðning þar að lútandi.   
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7.2.3 Reynsla af félagslegri þjónustu 

Í þessum kafla verður fjallað um reynslu drengjanna af félagslegri og fjárhagslegri 

þjónustu á biðtímanum. Allir drengirnir fyrir utan Neo voru í umsjá 

barnaverndaryfirvalda á biðtímanum og höfðu starfsmenn barnaverndar það hlutverk 

að sjá drengjunum fyrir félagslegum stuðningi og nauðsynjum í samræmi við 

barnaverndarlög nr. 80/2002 og lög um útlendinga nr. 80/2016. 

 

Stuðningur af hálfu fagfólks 

Í máli allra drengjanna kom fram að félagsráðgjafar barnaverndar hefðu verið fyrstu 

einstaklingarnir sem þeir voru í samskiptum við hér á landi fyrir utan lögregluyfirvöld. 

Fimm drengjanna sögðust hafa haft sama félagsráðgjafann allan málsmeðferðartímann. 

Sari lýsti því að það hefði verið mikilvægt að hafa félagsráðgjafann sér við hlið allt ferlið, 

strax frá komunni til landsins: „og bara daginn eftir þá tók Jón á móti mér og hann var 

bara, já, með mér“. Aðspurður hvort félagsráðgjafinn hefði fylgt honum í viðtalið í 

Barnahúsi og aldursgreiningu sagði hann: „Alls staðar hann var með mér“.  

Þegar drengirnir voru spurðir út í hvernig þeir hefðu haft samband við 

félagsráðgjafana sína töluðu flestir um að hafa fengið hjá þeim símanúmer eða netfang. 

Þeir sem höfðu þessar upplýsingar töldu sig hafa haft greiðan aðgang að 

félagsráðgjöfunum og fannst það almennt hafa ýtt undir öryggistilfinningu. Einn 

drengjanna sem dvaldi á móttökumiðstöðinni sagðist ekki hafa haft möguleika á að hafa 

samskipti við félagsráðgjafann sinn að fyrra bragði fyrstu vikurnar þar sem hann hafi 

verið símalaus og hafði engar aðrar leiðir til að ná sambandi við félagsráðgjafann. Hann 

þurfti því að bíða eftir heimsóknum: „Ég var ekki með síma svo það var erfitt að vera 

aleinn“.  

Hann og tveir aðrir sögðust hafa fengið persónulegan ráðgjafa á vegum 

barnaverndar sem auk þess að veita félagslegan stuðning virtist stundum hafa hlutverk 

milligönguaðila milli drengjanna og félagsráðgjafanna. Fyrirkomulagið hentaði 

ofangreindum dreng vel sem við komuna til landsins talaði hvorki ensku né íslensku. 

Hann hitti persónulega ráðgjafann reglulega og gat talað við hann í gegnum 

þýðingarforrit. Ráðgjafinn kom síðan skilaboðum til félagsráðgjafans og sagðist 

drengurinn hafa verið sáttur við þá boðleið.  
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Þegar drengirnir voru spurðir út í hver hefði veitt þeim upplýsingar um stöðu 

umsóknarinnar nefndu flestir drengirnir félagsráðgjafana nema einn sem sagði að 

persónulegi ráðgjafinn hefði gefið honum upplýsingar. Af máli drengjanna mátti heyra 

að félagsráðgjafarnir virtust vera þeir sem útskýrðu feril umsóknar um alþjóðlega vernd 

fyrir þeim og voru milligönguaðilar og tengiliðir við Útlendingastofnun. Þeir hefðu aflað 

upplýsinga fyrir þeirra hönd um stöðu umsóknarinnar og næstu skref þegar þeir óskuðu 

eftir því. Biðtíminn var öllum drengjunum erfiður og þeir höfðu ríka þörf fyrir að fá 

reglulega upplýsingar. Karim lýsti þessu þannig: 

Já ég var alltaf að reyna að hringja í hana [félagsráðgjafann] … af hverju þarf ég að 

bíða ég svona lengi. Það tekur svona mjög langan tíma að bíða hér. Og … það er ekki 

gott að bíða alltaf. Og hún var að … hún sagði … já ég ætla að reyna að hringja í 

Útlendingastofnun hvernig það gengur. Eða … eða af hverju fengum við ekki svarið. 

Svo var hún að hringja í Útlendingastofnun og svo gefa mér svarið á eftir bara … 

beint á eftir. 

Af orðum Karims má skilja að félagsráðgjafinn hafi haft skilning á hve erfið biðin var 

honum og komið til móts við þarfir hans með upplýsingaöflun. Hann hafi getað treyst 

því að félagsráðgjafinn fylgdi eftir því sem hún sagðist ætla að gera með því að beita sér 

í hans þágu og það veitti honum öryggi. Hann lýsti því einnig að það hefði verið honum 

mikilvægt að finna að hann, félagsráðgjafinn og persónulegi ráðgjafinn væru öll að vinna 

saman og hefðu samráð sín á milli.  

Tumo sagðist einnig hafa fundið að félagsráðgjafinn væri öflugur bakhjarl hans í 

umsóknarferlinu þar sem honum fannst félagsráðgjafanum vera umhugað um að hann 

fengi alþjóðlega vernd hér á landi. Hann hefði fengið hjá honum mikilvægar 

leiðbeiningar og ráð:  

Hann sagði að ég þyrfti að segja allt, segja frá öllu sem ég hef upplifað … Einar var 

sá sem að fyrst reyndi að hjálpa mér að vera á Íslandi … mér þykir vænt um það 

sem hann gerði fyrir mig, hann var minn helsti stuðningsaðili.  

Tumo taldi að misvel væri staðið að málum fylgdarlausra barna og það væri að miklu 

leyti háð hverjum félagsráðgjafa og hvernig þeir beittu sér. Hann sagðist þekkja til mála 

þar sem fylgdarlaus börn fengju ekki jafn mikla aðstoð og utanumhald og bætti við: „Það 

hvernig málið gekk hérna á Íslandi er Einari að þakka, ég held að hann hafi hjálpað mér 

helling … ég var mjög heppinn.  

Í máli fjögurra drengja komu fram skýr dæmi um að samskipti við félagsráðgjafana 

hefðu verið þeim mikilvægur tilfinningalegur stuðningur. Þeir fengu lof fyrir hlýlegt og 
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styðjandi viðmót, regluleg símtöl til að kanna líðan og hvetjandi orð. Samskiptin voru 

sérstaklega mikilvæg þeim sem upplifðu óöryggi og einmanaleika á biðtímanum. Sari bjó 

á gistiheimili allan biðtímann, hitti mjög fáa í daglegu lífi og félagsleg virkniúrræði voru 

takmörkuð. Hann ræddi hve mikilvægur félagsráðgjafinn hefði verið á biðtímanum og 

ljómaði þegar hann talaði um hann:  

Hann var að gera mikið fyrir mig … hann var að fara með mig út að borða, svona 

tvisvar í viku ... hann var að koma til mín á hverjum degi, svona á vinnudögum … ef 

þetta hefði verið án hans þá væri ég mjög mikið leiður, miklu meira leiður … ég mun 

ekki gleyma honum.   

Í ljósi þess að Sari var í búsetuúrræði sem bauð upp á takmörkuð eða engin félagsleg 

samskipti var hann háður stuðningi félagsráðgjafans. Það sama má segja um Afram sem 

bjó við sambærilegar húsnæðisaðstæður. Hann hitti félagsráðgjafann sinn ekki oft á 

tímabilinu, sagði hana hafa komið öðru hvoru í heimsókn á gistiheimilið en símtöl hafi 

verið tíðari. Þegar hann var spurður hver hefði veitt honum stuðning á biðtímanum 

nefndi hann félagsráðgjafann og sagði það hafa verið mikilvægan tilfinningalegan 

stuðning:   

Hún var að hringja í mig, tala við mig … og alltaf … hún var mjög umhyggjusöm … 

hringdi og talaði við mig, hjálpaði mér þegar mig vantaði eitthvað. Hún var 

mikilvægasti stuðningurinn minn hér á Íslandi. Af því að hún var að hjálpa með allt 

sem ég gerði hér á Íslandi. Hún var 90% af öllu … 95% ...  

Frásagnir drengjanna endurspegla afar vel mikilvægi þess að upplifa regluleg og 

persónuleg samskipti, umhyggju og tengsl. Í þeirra tilfellum hafi það skipt sköpum fyrir 

líðan á biðtímanum.  

Tveir drengjanna lýstu minni samskiptum við félagsráðgjafa. Báðir dvöldu á 

móttökumiðstöðinni og upplifðu sig einangraða og einmana og að einhverju leyti 

afskipta. Eins og áður kom fram hafði einn drengjanna enga leið til þess að hafa 

samband við félagsráðgjafann sinn fyrstu vikurnar og hann kom sjaldan að hitta hann. 

Hann bætti við síðar í frásögninni að samskiptin hefðu orðið meiri þegar leið á: „Einu 

sinni var túlkurinn líka með, eftir það þau voru að koma svona meira. En fyrir það þetta 

var mjög sjaldan“. Aðspurður hvað hann héldi að hefði breyst eftir viðtalið sagði hann: 

„Ég veit ekki en kannski vegna þess að hún sagði … þú ert svona undir 18 ára og þú 

verður að fara í skóla. Kannski þetta var vegna þess“. Orð drengsins benda til þess að 

ekki hafi verið gert fullnægjandi mat á þörfum hans og einnig mætti túlka orð hans 

þannig að ástæða þess að heimsóknir félagsráðgjafans á móttökumiðstöðina voru fáar 
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hafi verið skortur á viðeigandi túlkaþjónustu. Hann sagði síðar í viðtalinu að eftir að 

honum var veitt alþjóðleg vernd og hann komst á fósturheimili hefði hann fengið 

stuðning frá barnavernd við nám og tómstundir sem hann var þakklátur fyrir. Hann lýsti 

því að hann hefði verið mjög ánægður með persónulega ráðgjafann sinn. Þegar hann var 

spurður hvort hann hefði upplifað eitthvað jákvætt á biðtímanum nefndi hann 

samverustundirnar með ráðgjafanum.  

Drengurinn sem dvaldi lengst allra á móttökumiðstöðinni lýsti því að hafa átt í litlum 

samskiptum við félagsráðgjafann sinn eða aðra fullorðna. Hann sagði aðspurður að 

samskiptin hefðu verið ágæt og hann haft símanúmer félagsráðgjafans ef hann þurfti 

eitthvað. Hann hafði þó áður lýst því að hann hefði ekki fengið aðstoð við að komast í 

afþreyingu þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir svo draga má þá ályktun að hann hafi ekki 

upplifað fullnægjandi stuðning og eftirfylgd. Hann hafði hins vegar annan aðila sem 

hann sagði hafa verið á vegum barnaverndar sem var líklega persónulegur ráðgjafi. 

Drengurinn sagði ráðgjafann hafa veitt honum félagsskap og haft milligöngu um að veita 

honum nauðsynlegar upplýsingar.  

Nokkrir drengjanna nefndu einnig Rauða krossinn sem mikilvægan félagslegan 

stuðning. Nadir sagði starfsfólk Rauða krossins hafa hjálpað honum að finna vinnu eftir 

að umsókn hans um alþjóðlega vernd var samþykkt. Þrír drengjanna töluðu einnig um 

að starfsmenn Rauða krossins hefðu aðstoðað þá við að sækja um fjölskyldusameiningu 

eftir að þeir fengu alþjóðlega vernd og voru þeir mjög þakklátir fyrir stuðninginn. 

Hvað mál Neos varðar var það niðurstaðan nokkrum vikum eftir komu hans til 

landsins að hann væri 18 ára gamall. Hann sagðist ekki hafa haft neinn fagaðila á bak við 

sig sem var hans málsvari eða veitti honum upplýsingar um málsmeðferðina. Hann hefði 

ekki haft neinn fastan tengilið sem gætti hagsmuna hans, tengdi hann við félagslegan 

stuðning og afþreyingu eða veitti leiðbeiningar og ráðgjöf líkt og flestir hinna töldu sig fá 

frá félagsráðgjöfum og persónulegum ráðgjöfum.  

Ljóst er að drengirnir höfðu ólíkar þarfir fyrir stuðning og samskipti við það fagfólk 

sem hafði mál þeirra á sinni könnu. Samskipti við félagsráðgjafa voru áberandi hjá 

nokkrum drengjanna á meðan aðrir voru í minni samskiptum við þá og höfðu meiri 

stuðning af persónulegum ráðgjöfum. Allir lýstu þörf fyrir félagslegan stuðning og er því 

mikilvægt að kortleggja þarfir hvers og eins. Skoða þyrfti sérstaklega þarfir fylgdarlausra 

barna fyrir félagslegan stuðning í samhengi við þau búsetuúrræði sem til staðar eru og 

þá umönnun sem er fyrir hendi.  
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Fjárhagslegur stuðningur 

Drengirnir voru spurðir hvernig stuðning þeir hefðu fengið á biðtímanum varðandi 

daglegar þarfir. Fimm drengjanna töldu að grunnþörfum þeirra hefði verið ágætlega 

sinnt á biðtímanum. Barnavernd hefði veitt þeim vikulega framfærslu til matarkaupa og 

strætókort og nokkrir nefndu að þegar þá vantaði fatnað hefðu þeir fengið fjárhagslega 

aðstoð við fatakaup. Eins sagðist einn drengjanna ekki hafa verið með farsíma við 

komuna til landsins en barnavernd hefði látið hann hafa síma og SIM-kort svo hægt væri 

að hafa regluleg samskipti við hann.  

Drengirnir virðast flestir hafa upplifað að þau atriði sem sneru að peningum sem 

þeir fengu væru óhjákvæmilegur partur af ferlinu og höfðu almennt ekki myndað sér 

sterkar skoðanir á fyrirkomulaginu. Eða eins og einn drengjanna sagði: „Allt var bara, ég 

veit ekki, eðlilegt“. Þeir töldu að félagsráðgjafarnir hefðu brugðist við ef þá vanhagaði 

um eitthvað tengt ofangreindu og ekki var að merkja óánægju hjá drengjunum. Flestir 

töldu að reynt hefði verið að mæta beiðnum þeirra, eða eins og Karim sagði: „Hún 

[félagsráðgjafinn] var alltaf að hlusta á mig, ef mig vantaði hjálp … ég var mjög 

ánægður með þetta“.  

Ekki höfðu þó allir jákvæða reynslu af fjárhagslegum stuðningi á biðtímanum. Einn 

drengjanna greindi frá því að honum hefði ekki verið tryggð viðeigandi framfærsla en 

hann dvaldi í búsetuúrræði Útlendingastofnunar án þess að fá fjárhagslegan stuðning 

fyrstu þrjár vikurnar: „Ég var ekki með pening til að kaupa mat. Við vorum nokkrir sem 

vorum saman og þeir voru bara að kaupa mat fyrir mig“. Þegar hann var spurður nánar 

út í þetta og hvaða áhrif þetta hefði haft á líðan hans sagði hann: „Þetta var mjög vont … 

ég vissi ekki af hverju en ég fór nokkrum sinnum til security og var að spyrja hann og 

hann sagði ég veit ekkert“. Um er að ræða sama dreng og hafði ekki síma eða leiðir til 

þess að hafa samband við félagsráðgjafann sinn. Drengurinn sagðist hafa náð að safna 

sér fyrir síma þegar hann byrjaði að fá framfærsluna.  

Drengurinn vissi ekki ástæður þess að honum var ekki tryggð viðeigandi framfærsla 

af hálfu barnaverndar. Hann reyndi að leita réttar síns í gegnum eina starfsmanninn í 

húsinu en líkt og áður hefur komið fram í lýsingum drengjanna höfðu öryggisverðirnir 

ekkert skilgreint hlutverk gagnvart þeim og veittu þeim litla sem enga aðstoð. Af orðum 

drengsins má skilja að hann hafi fundið til vanmáttar þegar hann vissi ekki hvert hann 

gat leitað og gagnvart því að vera háður hinum drengjunum um nauðsynjar.  
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Barnavernd hafði ekki aðkomu að máli Neos nema fyrst eftir komu hans til landsins, 

þar til upplýsingar bárust frá Noregi sem sögðu hann eldri en 18 ára. Á þessum tíma 

sagðist Neo eingöngu hafa fengið fjárhagslegan stuðning í formi inneignarkorts í 

matvöruverslun sem Útlendingastofnun sá honum fyrir. Voru það um 8.000 kr. á viku. 

Neo benti á að það væri slæmt að umsækjendur um alþjóðlega vernd hefðu ekki 

tækifæri til þess að ráðstafa vikupeningnum sjálfir í aðrar nauðsynjar en mat: „Það fæst 

ekki allt sem þú þarft í Bónus“. Gagnrýni hans beindist að því að umsækjendur hefðu 

ekkert svigrúm til að ráðstafa fjármununum, þeim væru settar of þröngar skorður og 

gætu ekki uppfyllt aðrar þarfir sínar.   

7.2.4 Heilsa og velferð 

Í þessum kafla verður fjallað um þætti sem snúa að heilsu og velferð drengjanna. 

Honum er skipt upp í tvo hluta. Fyrst verður gerð grein fyrir reynslu drengjanna af 

heilbrigðisþjónustu, bæði hvað varðar líkamlegar þarfir og sálrænar. Í síðari hluta kaflans 

verður varpað ljósi á hvaða tilfinningalegur stuðningur var til staðar í umhverfi 

drengjanna.  

 

Andleg og líkamleg heilsa og reynsla af heilbrigðisþjónustu 

Í viðtölunum voru drengirnir spurðir um reynslu sína af heilbrigðisþjónustu á 

biðtímanum. Varðandi líkamlega heilsu kom fram að fáir drengjanna þurftu að leita til 

læknis, tannlæknis eða sækja aðra sambærilega heilbrigðisþjónustu á biðtímanum. Þeir 

sem þurftu slíka þjónustu sögðu að því hefði verið vel sinnt, félagsráðgjafarnir eða 

fósturforeldrar hefðu pantað fyrir þá læknatíma og engin vandamál komið upp með 

þjónustuna.  

Allir drengirnir ræddu andlega líðan sína á málsmeðferðartímanum, bæði þegar þeir 

svöruðu beinum spurningum um hvernig þeim leið við ákveðnar aðstæður á 

biðtímanum og einnig óbeint þegar þeir svöruðu opnari og almennari spurningum. Fram 

kom að biðtíminn reyndist þeim öllum erfiður, óvissan og biðin eftir niðurstöðunni litaði 

daglegt líf þeirra og flestir lýstu einkennum kvíða og streitu. Sari sagði spennustigið hafa 

verið hátt og hann eins og hengdur upp á þráð: „Stundum var ég bara hræddur þegar 

félagsráðgjafinn var að koma til mín ... ég var að fá eins og kippi í mig, kannski er hann 

með fréttir ... kannski er ég að fá synjun eða eitthvað svoleiðis“. Flestir drengjanna 



102 

töluðu um að einangrun og einmanaleiki hefði ýtt undir vanlíðan en einn drengjanna 

sagði að á tímabili hefði hann verið það langt niðri að hann hefði sjálfur dregið úr 

félagslegum samskiptum. Eftir að umsókn hans var synjað hefði andleg líðan hans 

versnað: „Það var mjög erfitt, ég var að gráta alla tímann ... ég vildi ekki tala við 

eitthvað fólk á þessum tíma, ég vildi bara alltaf vera einn. Þetta var ekki góður tími“.  

Nokkrir drengjanna lýstu því að hafa glímt við svefntruflanir. Röskun á svefni hefði 

komið niður á daglegri rútínu og drengirnir voru meðvitaðir um neikvæð áhrif þess. 

Tumo lýsti svefnmynstri sínu svona: „Á næturnar svaf ég ekki vel, 2–3 klukkustundir. Og 

svo fór ég í skólann og svo byrjaði ég að leggja mig eftir skólann. Rútínan mín var ekki 

góð“. Þeir sem upplifðu svefnleysi sögðu að það sem hefði haldið fyrir þeim vöku hefði 

verið kvíðvænlegar hugsanir um framtíðina; hvort umsókn þeirra yrði synjað og þeir 

yrðu þá jafnvel sendir aftur til heimalandsins. Sú hugsun olli þeim mikilli vanlíðan og 

óttuðust sumir um líf sitt. Karim sagði: „ég var mjög stressaður .. .hvernig get ég farið 

aftur til [heimalandsins], þau ætla að drepa mig ef ég fer aftur. Ef fólk fer til Evrópu og 

fer aftur til [heimalandsins], þá ...“.  

Orð Karims endurspegla vel það álag sem fylgir óvissunni og þá hættu sem hann 

taldi felast í neikvæðri niðurstöðu. Hann lýsti einnig áhyggjum af velferð fjölskyldu 

sinnar sem hann hafði ekki séð eða heyrt í um langt skeið. Hjá Afram kom einnig fram að 

hugsanir um framtíðina tengdust ekki einungis hans eigin velferð heldur vildi hann ekki 

valda fjölskyldunni sinni vonbrigðum. Hann sagðist hafa hugsað mikið um hvernig móðir 

hans myndi bregðast við fengi hann synjun:  

Ég var að hugsa, kannski verður hún reið eða eitthvað. Svo ég var að hugsa um 

hana, hvað myndi gerast næst … móðir mín þurfti að eyða miklum peningum til að 

ég kæmist til Evrópu … hún þurfti að færa miklar fórnir fyrir mig. Svo ég hugsaði að 

ef ég fengi synjun þá þyrfti hún aftur að hjálpa mér ... 

Á orðum Aframs má skilja að hann upplifði vanlíðan sökum þess að geta mögulega 

ekki staðið undir væntingum móður sinnar í ljósi þess að hún hefði lagt mikið af mörkum 

til þess að reyna að tryggja honum betri framtíð.  

Fram kom að fjórum drengjanna var boðið að sækja sálfræðiviðtöl á vegum 

barnaverndar á málsmeðferðartímanum. Þeir nýttu sér allir einhver viðtöl og þrír þeirra 

töldu að viðtölin hefðu gagnast þeim vel. Almennt álitu þeir að þeim hefði fundist 

gagnlegast að ræða þær áskoranir sem þeir stóðu frammi fyrir á biðtímanum og fá ráð 

til þess að bæta líðan sína. Einn drengjanna sagði:  
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Hann [sálfræðingurinn] var að reyna að kenna mér hvernig ég get sofið betur og 

ekki vera stressaður alltaf, það er ekki gott. Hann sagði, farðu í ræktina, vertu með 

vinum þínum og gerðu eitthvað annað. Ekki hugsa um fjölskylduna þína og eitthvað 

svoleiðis. Hann hjálpaði mér mjög mikið, mjög mikið.  

Tveir drengjanna fengu ekki boð um sálfræðiviðtöl fyrr en eftir að þeir höfðu fengið 

niðurstöðu og voru komnir á fósturheimili. Þeir töldu báðir að það hefði verið jákvætt 

fyrir þá að komast í viðtöl fyrr með það að markmiði að ræða þáverandi stöðu sína. Sari 

hafði ákveðnar hugmyndir um tilgang sálfræðiviðtala og var ekki viss hvort þau hefðu 

samræmst hans þörfum:  

Fósturmóðir mín er búin að bjóða mér að fara til sálfræðings. En ég hef alltaf bara 

neitað því. Af því að þegar maður fer til sálfræðings, á maður að opna sig alveg og 

tala um allt. Og það eru hlutir í lífinu mínu sem eru mikið svona prívat. Ég get ekki 

sagt neinum ... ég hefði getað notað þjónustuna en ekki til að segja honum alveg frá 

öllu ... ég hefði getað notað þjónustuna til að segja frá ástandinu mínu á þessum 

tíma, að ég væri einmana eða tala um þennan stað sem ég var á, hvað mig vantaði, 

ræða svoleiðis hluti.  

Að mati Saris og flestra drengjanna skiptir sálrænn stuðningur miklu máli á 

biðtímanum en hann þarf fyrst og fremst að beinast að því að efla getu einstaklinga til 

að takast á við álag og vanlíðan sem núverandi aðstæður eru að valda. Með því að 

styrkja slík persónueinkenni megi stuðla að aukinni seiglu til að takast á við erfiðleika.  

Einungis einn af drengjunum talaði um að hafa rætt fortíð sína upp að einhverju 

marki í viðtölunum samhliða daglegum áskorunum. Af framangreindu má draga þá 

ályktun að þarfir drengjanna hafi almennt ekki legið þar og þeir hafi ekki viljað að þrýst 

væri á þá að ræða fortíðina eða óþægilega hluti. Það viðhorf endurspeglaðist einnig í 

máli Nadirs en hann sagði að sér hefðu verið boðin sálfræðiviðtöl en hann eingöngu nýtt 

sér eitt viðtal. Hann hafði áður farið í nokkur viðtöl í Svíþjóð en fannst ekki gott að ræða 

við sálfræðinga: „Hann var að spyrja mjög mikið, mér fannst það ekki gott“. Aðspurður 

um hvort það hefðu verið aðrir fullorðnir sem hann gat rætt við, t.d. félagsráðgjafi eða 

aðrir, sagði hann: „Það voru aðrir strákar frá [heimalandinu] þarna og ég gat talað við 

þá þó ég vildi ekki tala við ...“. Frásögnin varpar ljósi á hve erfitt er að tala um áföll og 

aðra erfiðleika og að sumir velji frekar að ræða við til dæmis önnur börn um það sem 

þeir hafa lent í.  
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Tilfinningalegur stuðningur í nærumhverfi 

Þegar drengirnir ræddu um hverja þeir hefðu helst talað við um félagslega stöðu sína 

eða líðan nefndu flestir einstaklinga sem stóðu þeim nærri eða fagfólk sem þeir treystu. 

Aðgengi að slíkum aðilum var gjarnan tengt búsetuformi á biðtímanum. Tumo, sem 

komst fljótt á fósturheimili, sagðist til að mynda hafa leitað mikið til fósturmóður sinnar 

eftir tilfinningalegum stuðningi og ráðgjöf. Einn drengjanna, sem dvaldi mestallan 

biðtímann á móttökumiðstöð Útlendingastofnunar, sagðist aftur á móti hafa verið mjög 

einmana og vantað einhvern til að tala við, til dæmis um framtíðina og hvernig hann 

gæti fundið fjölskylduna sína: „Ég vildi það en það var enginn“. Þrír drengjanna sem 

bjuggu á gistiheimilum mestallan biðtímann og upplifðu félagslega einangrun töluðu um 

að hafa meðal annars sótt stuðning hjá félagsráðgjöfum sínum en þeir höfðu takmarkað 

aðgengi að öðrum einstaklingum í daglegu lífi. Einn drengjanna sagðist hafa leitað mikið 

til móður sinnar eftir stuðningi og rætt reglulega við hana símleiðis.  

Líkt og kom fram í kaflanum um búsetuúrræði lögðu flestir drengjanna áherslu á að 

búsetuúrræði á biðtímanum byðu upp á daglega samveru með styðjandi fullorðnum 

einstaklingum. Þrír drengjanna komust á fósturheimili á biðtímanum og höfðu þeir allir 

jákvæða reynslu af heimilunum. Þeir töluðu hlýlega um fósturforeldra sína og töldu 

miklar breytingar hafa orðið á líðan þeirra í tengslum við daglega samveru við aðra á 

fósturheimilinu. Einn drengjanna sagði að hans fósturráðstöfun hefði ekki gengið upp og 

hann flutt af heimilinu. Honum hafi ekki liðið illa á gistiheimilinu þar sem hann dvaldi en 

honum hefði samt fundist betra að búa á fósturheimili heldur en einn. Drengirnir þrír 

sem komust á fósturheimili eftir biðtímann voru einnig jákvæðir gagnvart 

fósturforeldrum sínum og upplifðu umhyggju, stuðning og utanumhald í vistuninni: „Allir 

voru að reyna að hjálpa mér, kenna mér tungumálið og þau voru búin að skipuleggja 

það þannig að ég gat strax byrjað í skólanum“.  

Tveir drengjanna töluðu einnig um að hafa fengið leiðsögn og leiðbeiningar um 

samfélagsleg gildi og leiðir til aðlögunar. Tumo sagði: „Þau sögðu, þú býrð núna á Íslandi 

og með íslensku fólki. Þetta er allt ferli sem tekur tíma ... þau voru að kenna mér hvernig 

þau gera. Þau eru virkilega góð“. Á orðum flestra drengjanna mátti sjá að það að upplifa 

sig tilheyra einhverjum og mynda tengsl hefði skipt miklu máli fyrir andlega líðan. Þótt 

flestir þeirra hafi haft hug á því að sækja um fjölskyldusameiningu og reyna að fá 

foreldra sína og systkini hingað til lands virtist það ekki draga úr mikilvægi 
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fósturfjölskyldnanna. Fósturforeldrarnir hafi fyrir suma verið sem staðgenglar 

kynforeldra, eða eins og einn drengjanna sagði: „Þau eru eins og fjölskyldan mín“. 

Drengirnir virðast hafa viljað heimili þar sem hlúð var að þroska, líðan og tilfinningum en 

þeir upplifðu fósturforeldrana sem öfluga stuðnings- og mótunaraðila. Stuðningur, 

samvera og leiðbeiningar fullorðins aðila í daglegu lífi hafi virkað sem verndandi þættir 

og dregið úr vanlíðan. Vísbendingar eru um að þessir umhverfisþættir ásamt 

persónulegum styrkleikum hafi haft í för með sér að drengirnir gátu betur tekist á við 

daglega líðan, hugsanir og þær áhyggjur sem þeir höfðu og byggt upp seiglu hjá þeim.  

7.2.5 Menntun, afþreying og félagsleg þátttaka 

Í viðtölunum var rætt um virkni í daglegu lífi og spurt út í möguleika drengjanna til þess 

að stunda nám og afþreyingu á biðtímanum. Varðandi námsframboð kom fram að 

drengirnir höfðu misjafna möguleika til náms en af þeim sem voru í umsjá barnaverndar 

gátu fjórir sótt íslenskukennslu meðan á biðtímanum stóð en einn þó eingöngu í stuttan 

tíma þar sem hann taldi sig hafa byrjað stuttu áður en námskeiðinu lauk. Hinir sóttu 

íslenskunám í framhaldsskóla eða hjá Mími símenntun. Tveir drengjanna sem voru í 

umsjá barnaverndar sögðust hvorki hafa komist á íslenskunámskeið eða í skóla á 

biðtímanum og sagðist annar þeirra, sem var enn á grunnskólaaldri við komuna til 

landsins, hafa fengið þær skýringar frá félagsráðgjafanum að til þess að hann kæmist í 

skóla yrði að vera komin niðurstaða í málinu og hann búinn að fá íslenska kennitölu. Eftir 

nokkurra mánaða bið fékk hann jákvæða niðurstöðu og hóf íslenskunám í 

framhaldsskóla. Neo komst ekki í íslenskunám fyrr en að tveimur mánuðum liðnum 

þegar félagsþjónustan hóf að veita honum þjónustu í gegnum þjónustusamning við 

Útlendingastofnun eftir að ljóst var að barnavernd tæki ekki við máli hans. Neo sagði að 

það eina jákvæða sem sú breyting hefði haft í för með sér var að komast í íslenskunám 

og íþróttir en fram að því hefði hann verið nánast aðgerðalaus. 

Skólaganga var öllum drengjunum mikilvæg og þeir sem ekki komust strax í nám á 

biðtímanum sögðust hafa beðið óþreyjufullir. Flestir nefndu að þegar þeir byrjuðu í 

skóla hefði loks komist á ákveðinn stöðugleiki og rútína en fram að því hefðu þeir haft 

lítið fyrir stafni og verið mjög einangraðir. Afram sagði:  

Fyrst eftir að ég kom hafði ég ekkert að gera á daginn. Svo gat ég byrjað í skóla … ég 

fór í skólann á hverjum degi og fór líka stundum að spila fótbolta … ég var 
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upptekinn og var að hitta fólk … ég hafði engan að tala við áður en ég byrjaði í 

skólanum.  

Tumo lýsti einnig jákvæðum áhrifum skólagöngu á daglegt líf þar sem hún hefði 

dregið verulega úr félagslegri einangrun hans: 

Áður en ég byrjaði í skólanum var ég bara í herberginu mínu og fór lítið út. Þegar ég 

byrjaði í skólanum breyttist margt ... fyrir mér er skóli eitthvað skemmtilegt; að 

hafa gaman, hitta vini og ýmislegt fleira. Og læra og vita hluti. 

Tumo bætti við að skólinn hefði einnig verið uppspretta annars konar stuðnings. 

Hann hefði ekki eingöngu fengið aðstoð við nám heldur hefðu kennararnir hans skrifað 

bréf til yfirvalda honum til stuðnings þegar hann áfrýjaði niðurstöðu umsóknar sinnar 

um alþjóðlega vernd. Var hann mjög glaður og þakklátur fyrir þann áhuga og hlýhug sem 

skólasamfélagið sýndi honum.  

Nokkrir drengjanna töluðu um mikilvægi þess að byrja sem fyrst að læra íslensku, 

bæði til þess að geta haft samskipti við aðra og einnig til þess að byrja að finna sig í nýju 

landi. Það að fara í skóla og læra tungumálið hefði verið fyrsta skrefið í átt að því að 

finnast þeir tilheyra samfélaginu. Omer útskýrði þetta svo: „Vegna þess að ég var að fá 

hæli hér svo þetta var svona landið mitt“. Flestir litu á íslenskunámið sem undirbúning 

fyrir frekara nám og nokkrir drengjanna höfðu þegar ákveðinn starfsvettvang í huga. 

Menntun og þau tækifæri sem hún leiðir af sér var því ákveðinn miðpunktur í 

framtíðarsýn drengjanna og það gætti ákveðins stolts hjá nokkrum þeirra þegar þeir 

töluðu um væntingar sínar og framtíðardrauma. Neo útskýrði hvaða þýðingu námið 

hefði fyrir hann: „Það er mjög mikilvægt, eiginlega það mikilvægasta. Nám er 

aðalástæða þess að ég kom til Evrópu ... mér gekk vel í skóla ... ég lagði mikið á mig“. 

Karim, sem var byrjaður í íslenskunámi á biðtímanum, sagði einnig að það hefði verið 

honum mikilvægt að sýna samviskusemi í náminu strax frá byrjun og hann bað 

félagsráðgjafann að skrá sig í meira krefjandi íslenskuáfanga en hann sat þá. Þrátt fyrir 

að biðtíminn hefði verið honum erfiður hefði hann haft vilja og löngun til þess að standa 

sig vel. Metnaður hans endurspeglast í frásögn hans af því hvernig honum leið eftir að 

hafa fengið niðurstöðuna frá Útlendingastofnun:  

Núna er ég bara að vinna og fara í skólann og reyna að mæta í skólanum á réttum 

tíma alltaf, ekki fá fjarvist frá kennaranum. Og það var svona punkturinn fyrir mig 

sko. Að mæta vel í skólann og gera eitthvað sem ég vil gera ... það er allt opið fyrir 

mig og ég get gert hvað sem er. 
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Jákvæðar hugsanir og metnaður Karims og Neos á biðtímanum ber merki um mikla 

seiglu og staðfestu. Þeir höfðu sterkan vilja til þess að standa sig vel þrátt fyrir að búa 

við vanlíðan og óöryggi um framtíð sína. Slíkt viðhorf mátti einnig sjá hjá fleirum 

drengjanna sem lýstu því að þeir vildu byrja að leggja grunn að eigin velgengni, vera 

sjálfstæðir og standa á eigin fótum. Neo ræddi einnig að hann vildi með menntun sinni 

og velgengni láta gott af sér leiða í heimalandinu: „Ég vil fara aftur til heimalandsins og 

hjálpa fólkinu mínu. Af því að ég vil ekki að krakkarnir þar alist upp við sömu aðstæður 

og ég. Ég vil ekki að þau séu á einhverju flakki ...“  

Þegar rætt var um afþreyingarmöguleika töluðu allir drengirnir fyrst og fremst um 

mikilvægi þess að komast í íþróttir eða fá líkamsræktarkort. Þeir höfðu misjöfn tækifæri 

til þess að stunda íþróttir eða aðra líkamsrækt, nokkrir sögðust hafa haft kost á 

íþróttaiðkun snemma á biðtímanum á meðan öðrum stóð slíkt ekki til boða fyrr en síðar 

í ferlinu eða ekki fyrr en niðurstaða lá fyrir. Þá hefðu þeir verið í lítilli virkni í nokkra 

mánuði sem reyndist þeim öllum þungbært en þeir voru flestir þeirrar skoðunar að 

framboð af afþreyingu hefði mátt vera mun meira og fyrr í boði. Einn drengjanna lýsti 

því að hafa haft tækifæri til þess að spila fótbolta en þegar hann var spurður nánar út í 

það sagði hann: „Þetta var bara tvisvar í viku … var betra en ekki neitt“.  

Fram kom að ásamt skólagöngu hefðu íþróttir og aðrir afþreyingarmöguleikar skipt 

miklu máli fyrir andlega líðan drengjanna. Það að hafa mikið fyrir stafni virðist hafa verið 

mikilvægt bjargráð fyrir þá þar sem þeir hafi náð að dreifa huganum frá kvíðvænlegum 

hugsunum um framtíðina: „Ég var að reyna að hugsa ekki um fjölskylduna mína, ekki 

hugsa um svarið. Bara skólann og ræktina“. Afram sagði að á fyrstu vikum biðtímans 

hefði hann átt erfitt með að staðsetja sig á Íslandi þar sem hann vissi ekki hverju hann 

átti von á. Hann hefði verið í lausu lofti en það hefði breyst eftir að hann komst í 

afþreyingu: „Ég var bara að bíða eftir svarinu, hvort ég fengi að vera á Íslandi eða ekki. 

En þegar ég byrjaði að spila fótbolta og fara í skólann þá fannst mér ég búa á Íslandi“. 

Almennt töluðu drengirnir um að skóla og skipulögðum íþróttaæfingum hefði fylgt 

reglufesta og fyrirsjáanleiki sem þeir höfðu þörf fyrir og margt bendir til þess að þeir hafi 

sem fyrst viljað koma lífi sínu í fastar skorður.  

Líkt og komið var inn á hér að framan voru skóli og íþróttir mikilvægur vettvangur 

fyrir félagsleg samskipti en í gegnum skóla og íþróttaæfingar komust drengirnir í kynni 

við önnur ungmenni og gátu þannig ræktað félagslegar þarfir sínar. Allir töluðu um að 

það skipti máli að eignast vini og hafa möguleika á því að byggja upp tengslanet. 
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Mikilvægt er að hafa í huga að við flóttann frá bæði heimalandinu og síðan öðru 

Evrópulandi eftir synjun á umsókn um vernd misstu þeir það tengslanet sem þeir höfðu 

haft og þurftu að byrja frá grunni hér á landi. Nadir lýsti söknuði eftir vinahópnum 

sínum: „Ég var með marga vini þar. Og við gátum farið út saman“. Karim sagði að það 

hefði verið erfitt að byrja að sækja afþreyingu án þess að hafa félagsskap frá öðrum: 

„Áður var ég alltaf að fara með vinum mínum í ræktina, með fleiri krökkum. En hér var 

ég bara einn og það var pínu leiðinlegt en ekkert mál sko“. Orð drengjanna benda til 

þess að það hafi skipt þá máli að hafa tækifæri til samveru með jafningjum og mynda 

tengsl. Það hafi verið mikilvægur hluti af félagslegri aðlögun þeirra að geta staðsett sig 

og fundist þeir tilheyra. Tumo sagði frá aðstæðum þar sem hann upplifði sig ekki tilheyra 

samfélaginu en það hefði verið vegna stífni og ósveigjanleika í kerfinu: 

Mér líður ekki þannig núna en þá fannst mér ég stundum eins og utanveltu. Til 

dæmis þá var ég að æfa fótbolta og stundum eru keppnir. Og þegar ég vildi taka 

þátt í keppni þá var ég spurður um kennitölu. Og þá, ef þú ert ekki með kennitölu 

þá ertu öðruvísi en aðrir skilurðu. Svo mér leið þannig … þú ert öðruvísi ef þú ert 

ekki með kennitölu … en núna er þetta eins og ég sé eins og aðrir. 

Í frásögn Tumos endurspeglast upplifun á aðgreiningu í samfélaginu, að hann hafi 

ekki haft sömu viðurkenningu og leyfi til félagslegrar þátttöku og aðrir. Það hafði áhrif á 

sjálfsmynd hans og vakti með honum vanlíðan.  

Þeir drengjanna sem voru ekki í námi á biðtímanum og höfðu litla eða enga 

afþreyingu lýstu því að biðtíminn hefði verið þeim sérlega erfiður sökum þess. 

Drengurinn sem dvaldi í sjö mánuði í húsnæði Útlendingastofnunar, sagðist ekki hafa 

fengið tækifæri til afþreyingar allan búsetutímann þar þrátt fyrir umleitanir þess efnis og 

gagnrýndi sinnuleysi kerfisins: „Ég bað þau [barnavernd] að skrá mig í einhverja íþrótt. 

Eitthvað að gera. En þau voru ekki jákvæð um það“. Hann sagðist hafa ítrekað beiðni 

sína um að komast í íþróttir nokkrum sinnum en ekki hefði verið brugðist við því og hann 

engar skýringar fengið. Líkt og áður hefur komið fram var lítil sem engin afþreying í boði 

innan móttökumiðstöðvar Útlendingastofnunar og afþreyingarþörfum drengjanna sem 

þar dvöldu á engan hátt mætt. Tveir drengjanna sem þar dvöldu sögðust hafa verið með 

persónulega ráðgjafa sem hefðu farið með þeim út og stundað einhverja virkni til þess 

að brjóta upp daginn. Þeir voru báðir ánægðir með samverustundirnar en fannst þær 

ekki duga til.   

Nokkrir drengjanna sóttu félagsstarf hjá Rauða krossinum, en það var í boði 

vikulega, og lýstu ánægju með viðburðina. Þar hefðu þeir haft kost á að hitta aðra 
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umsækjendur um alþjóðlega vernd, borða saman kvöldmat og spila. Starfsemin virðist 

hafa verið sérstaklega mikilvæg þeim sem bjuggu við mikla einangrun en tveir 

drengjanna sem bjuggu hvað lengst á móttökumiðstöðinni og sögðu frá miklum 

einmanaleika sóttu viðburðina reglulega. Tveir drengjanna sem ekki nýttu sér félagsstarf 

Rauða krossins sögðust ekki hafa haft þörf fyrir það og einn sagðist ekki hafa vitað af 

viðburðunum en að hann hefði eflaust sótt þá ef hann hefði vitað af þeim. Tumo, sem 

komst bæði fljótt á fósturheimili og í skóla og íþróttir, sagðist ekki hafa haft þörf fyrir að 

sækja félagsstarfið þar sem hann hefði haft næga afþreyingu. Neo tjáði sig um að hann 

hefði nýtt sér stuðninginn að takmörkuðu leyti þar sem hann upplifði hann ekki á 

jákvæðan hátt: 

Málið er að þó þú sért í neyð, ég veit ekki með aðra flóttamenn, en með mig sjálfan, 

vissulega er ég flóttamaður og hef átt ömurlega ævi. En ég á mitt stolt og ég vil ekki 

að fólk vorkenni mér. En þegar þú ferð til Rauða krossins þá upplifirðu vorkunn. 

Ekki frá öllum en þú finnur að þau eru þarna af því að þau vilja vera góð … þess 

vegna fór ég lítið til Rauða krossins. 

Í orðum Neos endurspeglast mikilvægi þess að upplifa að framkoma og viðhorf 

starfsfólks einkennist af fagmennsku og virðingu en að ekki sé verið að næra eigin 

góðmennsku og upphefja sig á kostnað þeirra sem gengið hafa í gegnum erfiðleika og 

áföll.  
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8 Umræður  

Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar tengdar við fræðilega þekkingu um efnið og 

rannsóknarspurningum svarað. Rannsóknarspurningarnar eru: 

 Hver er félagsleg reynsla og upplifun fylgdarlausra barna af málsmeðferðinni 

þegar sótt er um alþjóðlega vernd? 

 Hver er félagsleg reynsla og upplifun fylgdarlausra barna af þeim stuðningi og 

þjónustuúrræðum sem þeim standa til boða á málsmeðferðartímanum á vegum 

hlutaðeigandi stofnana? 

Líkt og í niðurstöðukaflanum er umræðum skipt upp í tvo kafla eftir inntaki 

rannsóknarinnar.   

8.1 Yfirvöld og málsmeðferðin 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mismunandi ástæður voru fyrir því að drengirnir 

flúðu heimaland sitt en stríðsátök eða annars konar ógnun og ofsóknir voru þó yfirleitt 

undirliggjandi ástæður sem ógnuðu öryggi og tilverurétti þeirra. Niðurstöðurnar 

endurspegla um margt það sem komið hefur fram í erlendum rannsóknum (Ayotte, 

2000; Aytar og Brunnberg, 2016; UNICEF, 2017) og varpa ljósi á viðkvæmar aðstæður 

drengjanna og flókinn reynsluheim. Við komuna hingað til lands upplifðu sumir 

drengjanna neikvæðar móttökur og frelsisskerðingu auk þess sem einn þeirra upplifði 

valdbeitingu. Niðurstöðurnar sýna hve mikilvægt það er fyrir fylgdarlaus börn að geta 

gert sig skiljanleg og átt skýr samskipti strax við komu þar sem það breytti viðmóti 

yfirvalda til drengjanna. Erlendar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að fylgdarlaus börn 

geti upplifað fjandsamlegar móttökur í móttökulandinu og þeim fundist skorta á 

samkennd og nærgætni (Stanley, 2001; Crawley, 2010). Bent hefur verið á mikilvægi 

þess að huga vel að fyrstu kynnum barnanna af yfirvöldum þar sem móttakan geti lagt 

línurnar fyrir hvernig þeim samskiptum verði háttað á málsmeðferðartímanum. 

Mikilvægt er að lögregla og landamæraeftirlit styðjist við barnvænlega nálgun þegar um 
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er að ræða ungan einstakling og leitist sem fyrst við að koma á samskiptum, til dæmis 

með túlkaþjónustu, til að veita viðkomandi tækifæri til að greina frá stöðu sinni.   

Í viðtölunum voru flestir drengjanna spurðir af lögreglu um stöðu sína og ástæður 

komu en einn þeirra taldi að lögregla mætti ekki tala við börnin án viðveru starfsmanna 

barnaverndar. Einn drengjanna sagðist hafa óttast spurningar lögreglunnar og því notað 

notað stöðluð svör og þögn til þess að tala ekki af sér. Rannsakendur hafa bent á að 

mikilvægt sé að hafa í huga hve streituvaldandi aðstæðurnar eru fyrir börnin og að þögn 

þeirra geti verið ákveðið bjargráð (Kohli, 2006; Crawley, 2010). Draga má þá ályktun að 

skýra þurfi betur heimildir lögreglu til að ræða við fylgdarlaus börn án aðkomu 

barnaverndarstarfsmanns. Þá ræddu drengirnir að þeir hefðu fengið litlar upplýsingar 

frá lögreglu en meiri upplýsingar frá starfsmönnum barnaverndar. Fram kom að 

drengirnir voru almennt sáttir með hvernig upplýsingarnar voru veittar og eins kom 

fram að skriflegar upplýsingar væru heppilegar þar sem börnin þyrftu tíma til að 

meðtaka upplýsingar. Í öðrum rannsóknum hefur komið fram að fylgdarlaus börn telji 

sig þurfa að fá meiri upplýsingar um málsmeðferðina (Malmsten, 2014; Hopkins og Hill, 

2010; Lundberg og Dahlquist, 2012) og hefur UNICEF (2018) bent á að mikilvægt sé að 

veita góðar upplýsingar og á barnvænan hátt. Jákvætt verður að teljast að flestir 

drengjanna töldu sig hafa fengið góðar upplýsingar í byrjun málsmeðferðar en draga má 

þá ályktun að skriflegar og skýrar upplýsingar á máli sem börnin skilja og geti haft hjá sér 

geti dregið að einhverju leyti úr óvissu hjá þeim.  

Í viðtölunum kom fram að eftir skýrslutökur voru drengirnir yfirleitt færðir á gististaði 

af lögreglu en einn þeirra sagði lögreglu hafa látið leigubílstjóra færa sig á 

móttökumiðstöð Útlendingastofnunar. Hann gerði sjálfur ekki athugasemd við það 

fyrirkomulag en velta má fyrir sér hvort það samræmist vinnureglum eftir að 

fylgdarlaust barn hefur lagt fram umsókn um vernd. Lýsingar drengsins á komu hans á 

móttökumiðstöðina benda einnig til þess að hann hefði þurft á meiri eftirfylgd að halda.  

Fram kom í niðurstöðunum að allir drengirnir, fyrir utan þann sem talinn var eldri en 

18 ára, fóru í könnunarviðtal í Barnahúsi. Flestir voru sáttir við hvernig staðið var að 

upplýsingagjöf fyrir viðtalið og þeir fengu tækifæri til að ræða við lögfræðinga sína sem 

er í samræmi við 28. gr. laga um útlendinga. Þó kom fram hjá einum drengjanna að 
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fyrirvarinn fyrir viðtalið hefði verið stuttur og þar með undirbúningstíminn auk þess sem 

frásögn annars benti til þess að útskýra hefði mátt betur aðstæður í viðtalsherberginu. 

Niðurstöður annarra rannsókna sýna að góð upplýsingagjöf til fylgdarlausra barna um 

málsmeðferðina skiptir miklu máli til þess að draga úr vanlíðan (Malmsten, 2014; 

Hopkins og Hill, 2010; Lundberg og Dahlquist, 2012). Draga má þá ályktun að veita þurfi 

skýrari upplýsingar um alla þætti málsmeðferðarinnar og leitast við að draga sem mest 

úr óvissuþáttum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að drengirnir hafi almennt verið sáttir 

við umgjörð könnunarviðtalsins og þeir töldu Barnahús hafa verið góðan stað fyrir 

viðtölin. Líkt og komið hefur fram eru það sérfræðingar í viðtalstækni fyrir börn sem 

taka viðtölin og umhverfið er hlýlegt og barnvænlegt (UNICEF, 2018). Aðrar rannsóknir 

hafa einnig lagt áherslu á viðtalstækni starfsfólks í könnunarviðtölum (Crawley, 2010). 

Draga má þá ályktun að hér á landi sé almennt vel staðið að fyrirkomulagi 

könnunarviðtala fyrir fylgdarlaus börn. Þrátt fyrir góða umgjörð kom fram að 

könnunarviðtölin voru íþyngjandi fyrir flesta drengina sem höfðu einnig áhyggjur af 

niðurstöðunni. Einn nefndi þó að hann hefði verið vongóður um jákvæða niðurstöðu 

eftir að hafa fengið góða umönnun og sálrænan stuðning frá starfsmönnum 

barnaverndar. Niðurstöður annarra rannsókna hafa einnig bent á að það að upplifa 

öryggi, umönnun og stöðugleika í daglegu lífi stuðli að betri líðan og dragi úr neikvæðum 

andlegum áhrifum sem málsmeðferðin hafi í för með sér (Kohli, 2011; Hopkins og Hill, 

2010).  

Þar sem einn drengjanna var talinn vera yfir 18 ára aldri við komuna hingað til lands 

fór hans viðtal fram í húsnæði Útlendingastofnunar en hann hafði áður farið í 

könnunarviðtal í Noregi. Í frásögn hans endurspeglast það sjónarmið að könnunarviðtöl 

við fylgdarlaus börn geti verið mjög íþyngjandi og það sé mjög krefjandi fyrir þau að 

rökstyðja kröfu sína um alþjóðlega vernd sökum ungs aldurs og þroskaleysis. Hans 

upplifun er sambærileg við niðurstöður annarra rannsókna (Crawley, 2010; Soupios-

David o.fl., 2014) og draga má þær ályktanir að mikilvægt sé að horfa til þess að þær 

kröfur sem gerðar eru í könnunarviðtali taki mið af þroska og getu einstaklingsins.  

Í rannsókninni kom fram að þrír af drengjunum sex sem fengu viðurkennda stöðu 

sem fylgdarlaus börn fóru í gegnum aldursgreiningu og fyrst og fremst var notast við 

greiningu á tönnum. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að sum fylgdarlaus ungmenni upplifi 

aldursgreiningar sem ógnvænlegt og íþyngjandi ferli (Lundberg og Dahlquist, 2012; 
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Hjern, Brendler-Lindqvist og Norredam, 2012) og sambærilegar niðurstöður koma fram í 

þessari rannsókn. Í viðtölunum kom fram að einn drengjanna fékk þá niðurstöðu úr 

aldursgreiningu í Noregi að hann væri eldri en hann sagðist vera. Íslensk yfirvöld 

studdust við það mat við vinnslu málsins. Drengurinn gagnrýndi framkvæmd 

aldursgreiningarinnar, sagði niðurstöðuna hafa verið ranga og að hún hefði haft 

verulega neikvæð áhrif á rétt hans til að fá stuðningsúrræði sem barn. Fagfólk og 

stofnanir hafa einnig gagnrýnt þær aðferðir sem notaðar eru við aldursgreiningar og lagt 

áherslu á að fremur eigi að notast við heildrænt mat á aldri og stöðu umsækjanda 

(UNICEF, 2016; Jóhann Páll Jóhannsson, 2018; Sauer, Nicholson og Neubauer, 2016). Af 

frásögn drengsins má draga þær ályktanir að mikið sé í húfi fyrir umsækjendur þar sem 

niðurstöður aldursgreininga geta haft mikil áhrif á þá þjónustu sem veitt er, stuðning og 

utanumhald.  

Þá bendir frásögn eins drengsins, sem fór í hefðbundna skoðun til tannlæknis, til 

þess að mögulega hafi verið gerð aldursgreining án vitneskju hans. Hafi það verið gert er 

það skýrt brot á 26. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016 sem segir að barn verði að 

samþykkja að gangast undir aldursgreiningu. Velta má fyrir sér ástæðum þess að 

tannlæknirinn tjáði félagsráðgjafanum skoðun sína á aldri drengsins í ljósi þess að hann 

var ekki beðinn um að sinna aldursgreiningu.  

Í niðurstöðunum kom fram að allir drengirnir fengu lögfræðiaðstoð í gegnum Rauða 

krossinn. Fjórir þeirra höfðu jákvæða reynslu af lögfræðingunum og góð upplýsingagjöf 

var mikilvægur áhrifaþáttur. Þeir sem voru óánægðir með aðkomu lögfræðinganna 

upplifðu samskiptaleysi og skort á samráði og þátttöku hvað viðkom málsmeðferðinni. 

Niðurstöðurnar eru sambærilegar við niðurstöður annarra rannsókna (Malmsten, 2014; 

Hopkins og Hill, 2010; Lundberg og Dahlquist, 2012). Slök upplýsingagjöf getur einnig 

haft áhrif á hugmyndir um hlutverk lögfræðinga og væntingar um aðkomu þeirra. Draga 

má þá ályktun að hjá tveimur drengjanna hafi aðstæður ekki boðið upp á nógu skýr 

samskipti, svo sem að túlkaþjónusta væri til staðar til að greiða fyrir þeim.  

Í viðtölunum kom fram að sex drengjanna nýttu sér aðstoð túlka í málsmeðferðinni. 

Nokkrir upplifðu að skortur væri á túlkum sem töluðu bæði íslensku og þeirra tungumál 

en sambærilegar athugasemdir hafa borist frá UNICEF (2018). Í máli eins drengjanna var 

notast við símatúlkun í könnunarviðtali í Barnahúsi en vegna tækniörðugleika varð að 

slíta því. Viðtalið hélt síðan áfram og sálfræðingurinn sem tók það reyndi að tala við 

drenginn á ensku. Í ljósi þess að drengurinn greindi frá slakri enskukunnáttu í viðtalinu 
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má spyrja sig hvort það hafi verið rétt að ganga á eftir honum með að halda viðtalinu 

áfram og þrýsta á drenginn en hann hafði fyrir viðtalið óskað eftir að réttur hans til 

túlkaþjónustu skv. lögum um útlendinga nr. 80/2016 yrði virtur.  

Þá tóku tveir drengjanna eftir því að misbrestur var á því að frásögn þeirra kæmist 

rétt til skila hjá túlkunum og upplifðu þeir að ekki hefði verið staðinn vörður um réttindi 

þeirra til réttlátrar og vandaðrar málsmeðferðar sem hefði getað haft áhrif á afgreiðslu 

málsins. Þessar niðurstöður eru um margt sambærilegar niðurstöðum annarra 

rannsókna (Malmsten, 2014; Keselman, Cederborg og Linell, 2010; Stanley, 2001). Ljóst 

er að tungumálaumhverfið í málsmeðferðinni er flókið þegar notast er við túlka sem 

ekki tala íslensku og þegar notað er móðurmál, enska og íslenska á sama tíma. Mikilvægt 

er að tryggja að ekki sé gefinn afsláttur af gæðum túlkaþjónustunnar og að yfirvöld setji 

skýr skilyrði fyrir túlka, svo sem hæfni í móðurmáli barnanna og íslensku og reynslu í 

túlkun í málsmeðferðarmálum. 

Í niðurstöðunum kom fram að drengirnir höfðu almennt mikla þörf fyrir að fá 

reglulega upplýsingar um stöðu umsóknarinnar á málsmeðferðartímanum en aðrar 

rannsóknir sýna sambærilegar niðurstöður (Malmsten, 2014; Lundberg og Dahlquist, 

2012). Drengirnir voru almennt sáttir við hvernig upplýsingar voru veittar en fram kom 

að þær þyrftu að vera skýrari og mikilvægt væri að sá tímarammi sem yfirvöld settu upp 

stæðist. Frásögn eins drengsins sem þurfti að áfrýja umsókn sinni bendir til að ekki hafi 

verið nægilega útskýrt hver ástæða synjunarinnar var og eins virðist hann ekki hafa haft 

fullan skilning á öllum áfrýjunarmöguleikunum. Niðurstöðurnar eru í samræmi við mat 

UNICEF (2018) sem telur að bæta þurfi upplýsingagjöf til fylgdarlausra barna og þátttöku 

þeirra í ákvarðanatöku. 

Í frásögn drengsins sem fékk ekki málsmeðferð eða stuðning á þeim forsendum að 

hann væri barn kom fram að hann upplifði að enginn bæri ábyrgð á að veita honum 

upplýsingar þar sem hann naut ekki hagsmunagæslu barnaverndar. Hann upplifði mikið 

ranglæti í málsmeðferðinni og var misboðið að yfirvöld vildu fá hann til að samþykkja 

annan afmælisdag en hann hafði gefið upp. Mál hans er einnig sérstakt að því leyti að 

aldur hans var síðan viðurkenndur á skilríkjum þar sem yfirvöld skráðu niður sama aldur 

og hann gaf upp. Á málsmeðferðartímanum fékk hann þó ekki tækifæri til að njóta 

stuðnings barnaverndar líkt og hann væri undir 18 ára aldri. Ekki er hægt að sjá að 

framkvæmdin í máli drengsins hafi verið í samræmi við ákvæði laga um útlendinga nr. 
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80/2016 þar sem afgreiðslan er á skjön við þau rök sem voru til hliðsjónar þegar honum 

var neitað um hagsmunagæslu barnaverndaryfirvalda.  

Í niðurstöðunum kom fram að mál drengjanna voru mislengi í afgreiðslu hjá 

Útlendingastofnun en þó benda niðurstöður til að málsmeðferðartíminn sé styttri hér á 

landi en í þeim Norðurlandanna þar sem sumir drengjanna sóttu um alþjóðlega vernd en 

fengu ekki. Stuttur biðtími er í samræmi við lög um útlendinga nr. 80/2016 um skjótari 

málsmeðferð fylgdarlausra barna. Einnig kemur fram í skýrslu UNICEF (2018) að öfugt 

við hin Norðurlöndin hafi ný útlendingalög á Íslandi styrkt réttindi barna á flótta. Því má 

draga þá ályktun að með lagabreytingunum hafi drengirnir átt meiri möguleika á að fá 

umsókn sína um alþjóðlega vernd samþykkta hér á landi en á hinum Norðurlöndunum. 

8.2 Reynsla af stuðningi í daglegu lífi 

Í viðtölunum kom fram að þrír drengjanna sem sóttu um alþjóðlega vernd hér á landi 

áður en ný útlendingalög tóku gildi í janúar 2017 voru vistaðir á móttökumiðstöð 

Útlendingastofnunar í húsnæði sem einnig hýsti fjölskyldur og karlmenn sem voru einir á 

ferð. Því má draga þá ályktun að sökum úrræðaleysis hafi yfirvöld verið farin að nýta 

móttökumiðstöðina fyrir fylgdarlaus börn áður en lögin heimiluðu það sérstaklega en 

nokkrir drengjanna dvöldu á hótelum og gistiheimilum á biðtímanum. Þeir drengjanna 

sem voru vistaðir á móttökumiðstöð Útlendingastofnunar á biðtímanum lýstu því sem 

afar neikvæðri reynslu. Skortur á umönnun og stuðningi, félagslegri samveru með 

öðrum og tækifærum til afþreyingar ýtti undir vanlíðan hjá þeim. Þessum niðurstöðum 

svipar um margt til niðurstaðna annarra rannsókna á búsetu fylgdarlausra barna 

(Kalverboer ofl., 2017; Wade, Mitchell og Baylis, 2005; Hodes, Jagdev., Chandra og 

Cunniff, 2008). 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má draga þá ályktun að vistun barna á 

móttökumiðstöðinni með fullorðnu fólki skv. lögum um útlendinga nr. 80/2016 

samræmist ekki ákvæðum 3. gr. Barnasáttmálans þar sem kveðið er á um að allar 

ákvarðanir eða ráðstafanir yfirvalda er varða börn skuli byggðar á því sem er börnum 

fyrir bestu (Barnasáttmálinn, e.d.) Reynsla drengjanna vekur upp spurningar um hvernig 

yfirvöld ætli að ná að framfylgja þeirri skyldu sinni að veita fylgdarlausum börnum vernd 

og öryggi í samræmi við lög um útlendinga nr. 80/2016 og barnaverndarlög nr. 80/2002. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við ályktun í skýrslu UNICEF (2018). Út frá 

þessum þáttum má rökstyðja að sömu forsendur eigi við um vistanir á hótelum og 
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gistiheimilum þar sem engir umönnunaraðilar eru til staðar og utanumhald því afar 

ómarkvisst auk þess sem drengjunum þóttu úrræðin stuðla að félagslegri einangrun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna jafnframt að þeir sem dvöldu á móttökumiðstöðinni 

og á gistiheimilum og hótelum hafi upplifað verulegan skort á afþreyingu innan 

úrræðanna en UNICEF (2018) og dómsmálaráðherra (Þingskjal nr. 748/2016–2017) hafa 

einnig fjallað um að skortur sé á aðstöðu til afþreyingar á mótökumiðstöðinni.  

Í viðtölunum kom fram að einn drengjanna dvaldi á móttökumiðstöð 

Útlendingastofnunar í sjö mánuði þar sem erfiðlega gekk að finna heppilegt 

fósturheimili. Sú niðurstaða er í samræmi við athugasemdir frá Rauða krossinum (2018) 

og Útlendingastofnun (2018). Draga má þá ályktun að mikilvægt sé að finna leiðir til að 

fjölga fósturforeldrum en líkt og fram kom í rannsókn NIDOS o.fl. (2015) glíma sum 

Evrópulönd við skort á fósturforeldrum sem skýrir að einhverju leyti af hverju svo mörg 

fylgdarlaus börn dvelja á stofnunum þrátt fyrir að það sé gagnstætt stefnu ríkjanna í 

málaflokknum. Nokkrir drengjanna kölluðu eftir því að útbúið yrði sérstakt búsetuúrræði 

fyrir fylgdarlaus börn með starfsfólki en fram kom að mikill tilfinningalegur stuðningur 

og öryggi fælist í því að vera í umsjá ábyrgra starfsmanna. Þetta samræmist 

niðurstöðum erlendra rannsókna (Wade, Mitchell og Baylis, 2005; Hodes, Jagdev., 

Chandra og Cunniff, 2008). Niðurstöður annarra rannsókna hafa sýnt að fylgdarlaus 

börn sem dvelja á vistheimilum með öðrum börnum kunna að meta að fá tækifæri til 

félagslegra samskipta og tengslamyndunar við önnur börn á heimilunum (Chase o.fl., 

2008; Lundberg og Dahlquist, 2012; Malmsten, 2014). Í þessari rannsókn kom einnig 

fram þörf fyrir meiri samveru með öðrum ungmennum og mikilvægi jafningjastuðnings 

frá þeim sem eru í sömu aðstæðum.  

Einn drengjanna benti á mikilvægi þess að í búsetuúrræðum væri borin virðing fyrir 

rétti barna til einkalífs en á skammtímavistheimilinu Hraunbergi þurfti hann að afhenda 

starfsmönnum símann sinn yfir nóttina. Hafa þarf í huga að úrræðið er að jafnaði ætlað 

ungmennum sem ekki geta búið heima hjá sér af einhverjum ástæðum. Mögulega kallar 

eitthvað á að sum börn þurfi að afhenda símana sína en ekki var að sjá neitt sem 

réttlætti slíkt í aðstæðum drengsins. Athugasemd hans fellur að markmiðum 

Barnasáttmálans sem eru að stuðla að auknum réttindum barna, meðal annars rétt 

barna til einkalífs (Barnasáttmálinn, e.d.).  

Samkvæmt frásögnum drengjanna sem komust á fósturheimili áður en niðurstaða 

fékkst í mál þeirra var það mest styðjandi búsetuformið af öllum úrræðunum sem þeir 
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höfðu reynslu af. Þær niðurstöður eru í megindráttum í samræmi við niðurstöður 

Kalverboers o.fl., (2017). Óvíst er að þeir drengjanna sem töldu að æskilegt væri að 

útbúa sérstakt búsetuúrræði hafi vitað af því að mögulegt væri að komast á 

fósturheimili áður en niðurstaða lá fyrir. Því er erfitt að draga ályktun um hvað þeir 

hefðu helst kosið. Hins vegar er ljóst út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að 

fyrirkomulag húsnæðismála hafði veruleg áhrif á upplifun og reynslu drengjanna en þeir 

lýstu þörf fyrir meira öryggi, vernd og umönnun af hálfu fullorðinna í daglegu lífi.  

Í niðurstöðunum kom fram að búsetuaðstæður þar sem heitur matur var eldaður af 

starfsfólki, líkt og á skammtímavistuninni, hefðu skapað ákveðið öryggi og vellíðan og 

mætt þörfum drengjanna fyrir reglu í matarhaldi. Í rannsókninni bentu nokkrir 

drengjanna á mikilvægi þess að hafa eldunaraðstöðu og fá tækifæri til að borða mat sem 

þeir þekktu að heiman, sem kæmi til móts við menningarbundnar og trúarlegar 

matarhefðir, en sambærilegar niðurstöður hafa komið fram í erlendum rannsóknum 

(Raghallaigh og Gilligan, 2010; Hopkins og Hill, 2010). Niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýndu einnig að þó að eldunaraðstaða hefði verið til staðar í húsnæðinu kunnu sumir 

drengjanna lítið fyrir sér í eldamennsku. Frásagnir þeirra endurspegla þörf fyrir 

næringarríkari mat, aðstoð við eldamennsku og annað sem tengist matarhaldi. Tveir 

drengjanna lýstu mikilvægi matar í tengslamyndun við fósturforeldra en sambærilegar 

niðurstöður hafa komið fram í öðrum rannsóknum (Kohli, Connolly og Warman, 2010). 

Frásagnir drengjanna í rannsókninni endurspegla jafnframt mikilvægi þess að horfa á 

mat í félagslegu samhengi. Máltíðir eru félagslegar athafnir, gefa tækifæri til samskipta 

og draga þannig úr einmanaleika. 

Niðurstöðurnar benda til þess að grunnþörfum drengjanna hafi verið ágætlega sinnt 

á biðtímanum en þó voru undantekningar á því. Einn drengjanna sem dvaldi á 

móttökumiðstöðinni á biðtímanum fékk ekki fjárhagslegan stuðning í formi vikupeninga 

sem hann þurfti til matarinnkaupa fyrr en að þremur vikum liðnum og hafði engar leiðir 

til að koma beiðni sinni á framfæri sökum þess að á móttökumiðstöðinni var engan 

stuðning að fá frá öryggisvörðum. Í ljósi viðkvæmrar stöðu drengsins sem fylgdarlauss 

ungmennis og þess að hann hafði engar leiðir til þess að nálgast aðstoð fyrstu vikurnar 

eftir komu má líta svo á að réttur drengsins til aðstoðar og verndar samkvæmt 

ákvæðum laga um útlendinga nr. 80/2016 hafi ekki verið virtur og barnaverndaryfirvöld 

ekki náð að uppfylla tilsjónarhlutverk sitt. 
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Niðurstöðurnar gefa til kynna að fyrir flesta drengina hafi félagsráðgjafar þeirra 

verið mikilvægir stuðningsaðilar á biðtímanum en aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt 

sambærilegar niðurstöður (Stanley, 2001; Groark o.fl., 2010). Í ljósi niðurstaðnanna má 

draga þá ályktun að félagsráðgjafar barnaverndar hafi sinnt ákveðnu 

umönnunarhlutverki fyrir flesta drengina samhliða því að fylgja málum þeirra eftir hjá 

Útlendingastofnun þar sem enginn annar umönnunaraðili var til staðar í 

búsetuúrræðunum. Velta má fyrir sér burðum félagsráðgjafa til þess að veita þann 

sveigjanlega daglega stuðning sem fylgdarlaus börn þurfa á að halda samhliða öðrum 

verkefnum. Sams konar ábendingar hafa einnig komið frá umboðsmanni barna (2017). 

Draga má þá ályktun að hefðu drengirnir notið daglegrar umönnunar fósturforeldra eða 

starfsfólks í búsetuúrræði hefði sá stuðningur getað komið í stað þeirrar umönnunar 

sem félagsráðgjafar barnaverndar reyndu að sinna. Þeir hefðu þá eftir sem áður sinnt 

því tilsjónarhlutverki og hagsmunagæslu sem bundin er í lögum.  

Flestir drengirnir voru mjög jákvæðir gagnvart félagsráðgjöfunum og nokkrir þeirra 

lögðu áherslu á að koma þakklæti sínu á framfæri í viðtölunum sem getur talist afar 

jákvætt. Ekki má þó horfa framhjá mögulegum áhrifum valdatengsla þar sem 

barnaverndarstarfsmenn höfðu milligöngu um þátttöku fimm viðmælenda af sjö í 

rannsókninni. Ekki er hægt að útiloka að drengirnir hafi upplifað ákveðna pressu að 

greina frá jákvæðri upplifun af félagsráðgjöfunum en flestir þeirra voru þegar viðtölin 

fóru fram ennþá í umsjá barnaverndaryfirvalda eða nutu stuðnings frá félagsþjónustu. 

Einnig má líta svo á að þeir hafi verið þakklátir fyrir að hafa fengið alþjóðlega vernd og 

því séð aðkomu fagfólks í jákvæðu ljósi. Skoða mætti þessa áhrifaþætti betur með því að 

ræða við fylgdarlaus börn á málsmeðferðartímanum áður en niðurstaða liggur fyrir.  

Í niðurstöðunum kom fram að drengirnir höfðu jákvæða reynslu af 

heilbrigðisþjónustu hvað varðar líkamlega heilsu. Hins vegar kom fram að biðin eftir 

niðurstöðunni og óvissa um framtíðina litaði daglegt líf allra drengjanna og hafði áhrif á 

andlega líðan. Sömu niðurstöður hafa komið fram í erlendum rannsóknum (Lundberg og 

Dahlquist, 2012; Malmberg, 2014). Niðurstöðurnar eru einnig í samræmi við skýrslu 

UNICEF (2018) þar sem lögð er áhersla á að sú vanlíðan og félagslega einangrun sem 

hlýst af óviðunandi búsetuúrræðum og óvissa varðandi málsmeðferðina séu 

áhættuþættir hvað varðar andlega líðan barnanna. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að 

fylgdarlaus börn glíma oft við kvíðvænlegar hugsanir um niðurstöðuna þegar þau upplifa 

að velferð fjölskyldu þeirra í heimalandinu sé í þeirra höndum (Kohli og Mather, 2003) 

en sama sjónarmið kom fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Mikilvægt er að hafa í 
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huga þessar tvíbentu hliðar streitunnar og það álag sem drengirnir búa við á 

biðtímanum. 

Á biðtímanum var fjórum drengjanna boðið að sækja sálfræðiviðtöl á vegum 

barnaverndar en hinum ekki fyrr en eftir að biðtímanum lauk. Fram kom að flestum 

fannst gagnlegast að fá ráð til þess að bæta líðan sína á biðtímanum en þeir höfðu þó 

ólík sjónarmið og þarfir. Sömu niðurstöður komu einnig fram í rannsókn Hopkins og Hills 

(2010). Draga má þá ályktun að mikilvægt sé að horfa til einstaklingsbundinna þarfa 

drengjanna og að fylgdarlausum börnum þurfi að standa til boða að fara í viðtöl. Einn 

drengjanna kaus fremur að ræða við önnur börn um líðan sína heldur en fagfólk sem 

sýnir mikilvægi jafningjastuðnings. Erlendar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á mikilvægi 

þess fyrir fylgdarlaus börn að geta leitað stuðnings hjá öðrum ungmennum í svipaðri 

stöðu (Chase o.fl., 2008; Lundberg og Dahlquist, 2012; Malmsten, 2014).  

Í niðurstöðunum kom fram mikilvægi tilfinningalegs stuðnings í daglegu lífi en 

aðgengi að stuðningsaðilum var gjarnan tengt búsetuformi á biðtímanum og þá hverjir 

voru til staðar í umhverfi drengjanna. Benda niðurstöðurnar til þess að mikilvægt sé að 

tryggja að fylgdarlaus börn upplifi öryggi og tilfinningalegan stuðning í gegnum daglega 

samveru með styðjandi fullorðnum einstaklingum. Það er í samræmi við niðurstöður 

Chase (2008) og Kohlis (2011) sem telja að umönnun og öryggi í daglegu lífi stuðli að 

betri líðan. Allir drengirnir höfðu reynslu af dvöl á fósturheimili, ýmist á biðtímanum eða 

eftir að niðurstaða lá fyrir, og ræddu að jákvæðar breytingar hefðu orðið á högum þeirra 

eftir komuna á fósturheimilin. Í niðurstöðunum kom einnig fram mikilvægi þess að 

tilheyra einhverjum og mynda tengsl og að umönnun fósturforeldra hefði stuðlað að því 

að drengirnir gátu betur tekist á við daglega líðan, hugsanir og áhyggjur.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að drengirnir höfðu misjafna möguleika til náms 

en tveir drengjanna sem voru í umsjá barnaverndar á biðtímanum komust hvorki á 

íslenskunámskeið né í skóla á biðtímanum en annar þeirra var enn á grunnskólaaldri við 

komuna til landsins. Í bæði barnaverndarlögum nr. 80/2002 og lögum um útlendinga nr. 

80/2016 er lögð áhersla á aðgengi barna að menntun við hæfi og gert ráð fyrir að barn 

sem sæki um alþjóðlega vernd eigi rétt á skólagöngu eins skjótt og unnt er. Sambærilegt 

ákvæði var einnig í eldri lögum um útlendinga nr. 96/2002 svo lögin hefðu átt að tryggja 

öllum drengjunum í rannsókninni skólagöngu á biðtímanum en ljóst er að réttindi þeirra 

voru ekki virt. Fagfólk og stofnanir hafa jafnframt bent á rétt barna til að hefja 

skólagöngu sem fyrst (Umboðsmaður barna, 2016; UNICEF, 2018).  



121 

Flestir drengjanna ræddu um mikilvægi þess að hefja skólagöngu sem fyrst; 

skólagöngu fylgi stöðugleiki og rútína og hún ýti undir félagsleg samskipti. 

Niðurstöðurnar eru sambærilegar við niðurstöður annarra rannsókna (Chase, 2013; 

Helga Guðmundsdóttir, 2016). Nokkrir drengjanna töluðu um mikilvægi þess að byrja 

sem fyrst að læra íslensku og töldu að það að læra tungumálið hefði verið fyrsta skrefið í 

átt að því að finnast þeir tilheyra samfélaginu. Menntun og þau tækifæri sem hún leiðir 

af sér var einnig ákveðinn miðpunktur í framtíðarsýn drengjanna. Niðurstöðurnar 

samræmast fjölmörgum rannsóknum sem sýna fram á gildi menntunar (Svensson og 

Eastmond, 2013; Guðbjörg Ottósdóttir og Helena N. Wolimbwa, 2011; Helga 

Guðmundsdóttir, 2016). Af niðurstöðunum er hægt að draga sterka ályktun um 

mikilvægi skólagöngu og hve áríðandi það er að tryggja fylgdarlausum börnum hana sem 

fyrst eftir komuna hingað til lands.  

Rannsakendur hafa bent á að fylgdarlaus börn geti sýnt mikla seiglu þrátt fyrir erfiðar 

aðstæður (Raghallaigh og Gilligan, 2010; Wernesjö, 2011). Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar mátti hjá flestum drengjunum sjá sterkan vilja og metnað til þess að 

standa sig vel í námi þrátt fyrir að þeir byggju við vanlíðan og óöryggi um framtíð sína. 

Rannsakendur á sviðinu hafa lagt áherslu á að seigla sé ekki eingöngu bundin við 

persónueinkenni einstaklinga heldur sé um að ræða samspil persónulegra styrkleika og 

umhverfisþátta (Rutter, 1990; Luthar, Ciccetti og Becker, 2000; Ungar, 2012). Draga má 

þá ályktun að leggja þurfi áherslu á að byggja á fyrirliggjandi seiglu fylgdarlausra barna, 

trú þeirra og staðfestu við að takast á við krefjandi aðstæður á málsmeðferðartímanum. 

Íslensk yfirvöld þurfa að veita fylgdarlausum börnum styðjandi búsetuúrræði og 

nauðsynlega umönnun til þess að þau geti náð markmiðum sínum. 

Auk þess að leggja áherslu á skólagöngu hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi 

annarrar virkni fyrir fylgdarlaus börn þar sem félagsleg virkni leiði hugann frá 

erfiðleikum og vanlíðan (Malmsten, 2014; Raghallaigh og Gilligan, 2010; Chase o.fl., 

2008; Chase, 2013). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda einnig til þess að afþreying 

hafi verið mikilvægt bjargráð fyrir drengina til að forðast kvíðvænlegar hugsanir um 

framtíðina. Fram kom að framboð á afþreyingu og möguleikum til íþróttaiðkunar hefði 

hins vegar ekki verið nægjanlegt að mati flestra drengjanna og þeir hefðu haft misjöfn 

tækifæri, til að mynda voru drengirnir sem dvöldu á móttökumiðstöðinni í afar lítilli 

virkni. Þá ræddu nokkrir drengjanna mikilvægi tengslamyndunar í gegnum íþróttir en 

það hefði verið mikilvægur hluti af félagslegri aðlögun þeirra að geta staðsett sig og 
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fundist þeir tilheyra en sambærilegar niðurstöður hafa komið fram í öðrum rannsóknum 

(Kohli og Mather, 2003; Kohli, 2011). Einn drengjanna lýsti áhrifum kennitöluleysis á 

félagslega stöðu sína en hann upplifði að án kennitölu hefði hann ekki jafna stöðu og 

aðrir knattspyrnuiðkendur og að hann hefði ekki fengið sömu viðurkenningu og leyfi til 

félagslegrar þátttöku og aðrir. Í frásögn hans endurspeglast upplifun á aðgreiningu í 

samfélaginu sem hafði áhrif á sjálfsmynd hans og vakti með honum vanlíðan.  

Hér á landi hafa fagaðilar bent á að tryggja þurfi fylgdarlausum börnum aukinn 

félagslegan stuðning og fleiri afþreyingarmöguleika (Elínbjörg Ellertsdóttir, 2017; Rauði 

krossinn, 2018). Rauði krossinn hefur haldið úti félagsstarfi fyrir umsækjendur um 

alþjóðlega vernd til þess að bæta líðan og draga úr neikvæðum afleiðingum biðtímans 

(Rauði krossinn, e.d.). Niðurstöðurnar sýndu að nokkrir drengjanna sóttu félagsstarfið og 

lýstu ánægju með viðburðina en þar hefðu þeir meðal annars átt kost á að hitta aðra 

umsækjendur um alþjóðlega vernd. Niðurstöðurnar sýna enn og aftur mikilvægi 

jafningjastuðnings. Einn drengjanna greindi frá því að hann hefði ekki nýtt sér stuðning 

Rauða krossins nema að litlu leyti þar sem hann hefði upplifað vorkunn frá starfsfólki 

sem hann hafi ekki kært sig um. Reynsla drengsins gefur vísbendingar um að vert sé að 

huga að því hvaða nálgun fagfólk beiti í samskiptum við viðkvæma hópa.   
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9 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á aðstæður og upplifun fylgdarlausra barna 

sem sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi í þeim tilgangi að auka þekkingu á málefnum 

fylgdarlausra barna sem eru í þjónustuúrræðum á vegum íslenskra yfirvalda. Einnig var 

markmiðið að bera kennsl á þætti sem geta stuðlað að aukinni velferð fylgdarlausra 

barna. Sambærileg rannsókn hefur ekki verið gerð hér á landi og niðurstöðurnar geta því 

nýst til stefnumótunar í málaflokknum og þannig leitt til bættrar þjónustu af hálfu 

hlutaðeigandi stofnana. Rannsóknarspurningarnar voru: 

 Hver er félagsleg reynsla og upplifun fylgdarlausra barna af málsmeðferðinni 

þegar sótt er um alþjóðlega vernd? 

 Hver er félagsleg reynsla og upplifun fylgdarlausra barna af þeim stuðningi og 

þjónustuúrræðum sem þeim standa til boða á málsmeðferðartímanum á vegum 

hlutaðeigandi stofnana? 

Rannsóknin undirstrikar þær krefjandi aðstæður sem fylgdarlaus börn standa 

frammi fyrir þegar þau ein síns liðs sækja um alþjóðlega vernd í ókunnu landi. Þar eru 

þau háð daglegri umönnun stofnana og fagfólks á meðan þau fóta sig í gegnum flókið 

lagaumhverfi í leit að öryggi og velferð. Niðurstöðurnar eru í meginatriðum í samræmi 

við niðurstöður annarra rannsókna sem beinst hafa að reynslu og upplifun fylgdarlausra 

barna. Reynsla drengjanna af málsmeðferðinni og stuðningi yfirvalda þar að lútandi 

bendir til þess að í einhverjum tilfellum mættu aðstoð og leiðbeiningar í kringum 

umsóknarferlið vera skýrari. Neikvæð upplifun af málsmeðferðinni tengdist gjarnan því 

að samskiptum og upplýsingagjöf var ábótavant. Því er mikilvægt að auka samskipti og 

upplýsingaflæði milli barnsins og þeirra sem veita því aðstoð á málsmeðferðartímanum 

og auka þannig samráð og þátttöku barnsins. Þá þarf að huga að því að verklag varðandi 

móttöku sé barnvænt og ekki til þess fallið að ýta enn frekar undir ótta og vanlíðan 

barnanna. Gæta þarf að því að lögbundin þjónusta sé fullnægjandi en fram kom að 

skortur hefði verið á vandraðri túlkaþjónustu. Eins þarf að tryggja að verklag í kringum 

aldursgreiningar sé í samræmi við gildandi lög um heildstætt mat en niðurstöður 
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rannsóknarinnar sýna hve mikil áhrif niðurstöður aldursgreininga geta haft á þá 

þjónustu sem veitt er.  

Niðurstöðurnar sýndu einnig að daglegri umönnun var mjög ábótavant á 

málsmeðferðartímanum. Búsetuúrræði mættu almennt ekki þörfum drengjanna fyrir 

öryggi, utanumhald og félagslega samveru og þörfum hvað varðar félagslegan stuðning 

og afþreyingu var ekki sinnt á fullnægjandi hátt. Félagsráðgjafar drengjanna voru þeim 

oft mikilvægir stuðningsaðilar en í sumum tilfellum var eftirfylgd fagfólks ómarkviss og 

ónæg. Drengirnir lýstu jákvæðri reynslu af dvöl á fósturheimilum en einungis hluti þeirra 

komst á fósturheimili á biðtímanum. Ekki allir drengjanna höfðu tækifæri til menntunar 

á biðtímanum en niðurstöðurnar sýna fram á gildi menntunar fyrir félagslega aðlögun og 

framtíðarsýn þeirra.  

Niðurstöðurnar sýna að leggja þarf áherslu á heildræna nálgun hvað varðar 

stuðning og þjónustu sem grundvallast á skýrara verklagi og stuðningsúrræðum sem eru 

í samræmi við löggjöf í málaflokknum. Vert er að minna á að samkvæmt ákvæðum laga 

um útlendinga nr. 80/2016 eiga fylgdarlaus börn rétt á því að fá að njóta vafans þar til 

niðurstaða umsóknar þeirra liggur fyrir og fá á meðan þjónustu sem börn. Ljóst er að 

vistun fylgdarlausra barna með fullorðnu fólki og skortur á viðeigandi 

stuðningsúrræðum er hvorki í samræmi við lög né 3. gr. Barnasáttmálans þar sem 

kveðið er á um að ráðstafanir er varða börn séu ávallt gerðar með hagsmuni þeirra í 

fyrirrúmi.   

Styrkleikar þessarar rannsóknar felast fyrst og fremst í því að um er að ræða fyrstu 

rannsókn sinnar tegundar af reynslu fylgdarlausra barna hér á landi af stuðningi og 

þjónustuúrræðum á málsmeðferðartímanum. Sökum þess hve fáir viðmælendurnir voru 

er varhugavert að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar en þær eru mjög 

sambærilegar niðurstöðum annarra rannsókna sem styrkir áreiðanleika og réttmæti 

hennar. Aðrir annmarkar á rannsókninni eru úrtaksaðferðin en viðmælendur voru 

fundnir í gegnum hliðverði. Sú aðferð hefur í för með sér siðferðislegar áskoranir og ekki 

er hægt að útiloka áhrif á einstaka þætti í niðurstöðum rannsóknarinnar. Það sama má 

segja um áhrif þess að nota túlka í viðtölunum. Tengsl rannsakanda við vettvanginn geta 

einnig hafa haft áhrif á svör drengjanna og úrvinnslu. Hins vegar má einnig líta svo á að 

þekking og reynsla rannsakanda á starfi með börnum og vinnu með fólki af erlendum 

uppruna sé styrkleiki hvað viðkemur gagnasöfnun og úrvinnslu.  
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Drengirnir í rannsókninni leggja til mikilvægar upplýsingar hvað varðar daglegt líf og 

stuðningsúrræði á málsmeðferðartímanum og hvaða þætti þurfi að styrkja í þjónustu við 

þennan hóp. Vonir standa til að niðurstöðurnar muni stuðla að auknum skilningi á stöðu 

fylgdarlausra barna og að tekið sé mið af einstaklingsbundnum þörfum þeirra í þróun 

þjónustu. Áhugavert væri að gera frekari rannsóknir á aðstæðum og reynslu 

fylgdarlausra barna, bæði á meðan á málsmeðferðinni stendur til að varpa enn betur 

ljósi á stöðu þeirra og langtímarannsóknir sem horfa til þess hvernig fylgdarlausum 

börnum reiðir af í íslensku samfélagi og hvaða stuðningur er þeim mikilvægur.  
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Viðauki 1 – Kynningarbréf til sveitarfélags 

 
 
 
Velferðarsvið Reykjavíkur 
b.t. Erlu Bjargar Sigurðardóttur 

 

Reykjavík, nóvember 2017 

 

Efni: Kynning á MA verkefni í félagsráðgjöf – beiðni um samstarf 

 

Ágæti viðtakandi, 

Eva Björg Bragadóttir heiti ég og er mastersnemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég er að 

hefja rannsókn um stöðu og upplifun fylgdarlausra barna sem sækja um alþjóðlega vernd á 

Íslandi og tengist rannsóknin lokaritgerð minni í félagsráðgjöf. Ábyrgðaraðili hennar er 

Guðbjörg Ottósdóttir félagsráðgjafi og lektor við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Netfang 

Guðbjargar er gudbjoro@hi.is. 

 

Markmið rannsóknarinnar skiptast í þrennt og er ætlað að varpa ljósi á aðstæður og upplifun 

fylgdarlausra barna sem sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi. Í fyrsta lagi verður sjónum 

beint að því að skoða lagaleg réttindi fylgdarlausra barna sem sækja um alþjóðlega vernd hér 

á landi. Í öðru lagi verður skoðað hvernig málsmeðferð umsókna fylgdarlausra barna um 

alþjóðlega vernd er háttað hvað varðar stefnu, hlutverk og verklag hjá þeim stofnunum sem 

koma að málaflokknum. Í þriðja lagi verður sjónum beint að félagslegri upplifun og reynslu 

fylgdarlausra barna á málsmeðferðinni  og þeim þjónustuúrræðum sem þeim standa til boða.  

Tilgangur rannsóknarinnar er annars vegar að auka þekkingu á málefnum fylgdarlausra barna 

sem sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi og eru í úrræðum á vegum íslenskra yfirvalda og 

hins vegar að bera kennsl á þætti sem geta stuðlað að aukinni velferð fylgdarlausra barna.  

 

Með þessu bréfi leitast ég eftir samstarfi við Velferðarsvið Reykjavíkur um að hafa milligöngu 

um að bjóða fylgdarlausum börnum sem fengið hafa alþjóðlega vernd hér á landi þátttöku í 

mailto:gudbjoro@hi.is
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rannsókninni. Einnig verður óskað eftir samstarfi við Fjölskyldu- og velferðarnefnd 

Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga. Rannsóknin er eigindleg rannsókn þar sem hálfstöðluð 

viðtöl verða tekin við viðmælendur á tímabilinu janúar-mars 2018. Tekið verður eitt viðtal við 

hvern viðmælanda. Viðtölin munu taka að hámarki 60 mínútur, þau hljóðrituð, afrituð 

orðrétt og síðan kóðuð og þemagreind. Þátttakendum er frjálst að hætta þátttöku hvenær 

sem er, neita að svara einstökum spurningum eða ræða einstök efnisatriði án frekari 

útskýringa. Ef ekki fæst tilskilinn fjöldi þátttakenda óska ég einnig eftir samstarfi við 

Velferðarsvið Reykjavíkur varðandi þátttöku fylgdarlausra ungmenna sem náð hafa 18 ára 

aldri, voru áður í úrræðum á vegum barnaverndar en þiggja nú stuðning og ráðgjöf í gegnum 

Þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar eftir að hafa verið veitt dvalarleyfi.  

 

Mögulegir þátttakendur munu fá afhent kynningarbréf um markmið rannsóknarinnar og ósk 

um þátttöku. Eru bréfin bæði á ensku og íslensku. Þátttakendur munu síðan skrifa undir 

upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókninni, sem bæði eru á ensku og íslensku auk þess 

sem að ábyrgir starfsmenn hjá barnaverndarnefndum munu veita samþykki í þeim tilfellum 

þar sem um er að ræða börn undir 18 ára sem eru forsjárlaus hér á landi því í þeim tilfellum 

fer barnavernd í viðkomandi sveitarfélagi með forsjárskyldur. Í þeim tilfellum þar sem 

forsjáraðilar barna eru hérlendis í kjölfar fjölskyldusameiningar þá verður leitað eftir 

samþykki hjá forsjáraðila fyrir þátttöku barnsins sé barnið undir 18 ára.  

 

Vitað er að eðli rannsóknarefnisins geti mögulega haft tilfinningalegar afleiðingar fyrir 

þátttakendur og er því óskað eftir því að tengiliðir þátttakenda hjá barnaverndaryfirvöldum 

séu reiðubúnir að hitta viðkomandi fljótlega eftir viðtalið komi sú staða upp.  

 

Úrvinnsla viðtalanna mun fara fram undir leiðsögn Guðbjargar Ottósdóttur ábyrgðaraðila 

rannsóknarinnar. Sótt verður um leyfi fyrir rannsókninni til Persónuverndar. Farið verður 

með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög nr. 77/2000 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Fyllsta trúnaðar verður gætt við meðferð og 

öflun gagna. Notuð verða gervinöfn fyrir þátttakendur, samstarfsstofnanir og sveitarfélög 

þegar viðtöl eru afrituð, í skráningu vettvangsnótna og í rannsóknarniðurstöðum til þess að 

gæta þess að ekki væri hægt að rekja niðurstöður til einstaka þátttakenda. Hér er 
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skaðleysisreglan höfð í huga. Öllum gögnum verður eytt innan eins árs frá því að vinnslu 

rannsóknarinnar lýkur. Þangað til verða gögnin í vörslu Guðbjargar.  

Það er von mín að Velferðarsvið Reykjavíkur samþykki að hafa milligöngu um að bjóða þeim 

fylgdarlausu ungmennum, sem fengið hafa alþjóðlega vernd hér á landi, þátttöku í 

rannsókninni. Einnig er óskað eftir því að það komi fram í samstarfsyfirlýsingu að 

þátttakendur geti leitað til fagfólks hjá stofnuninni í kjölfar viðtalsins ef þörf krefur.   

Vert er að taka fram að ég útskrifaðist frá Háskóla Íslands með BA gráðu og starfsréttindi í 

félagsráðgjöf árið 2008 og hef starfað sem félagsráðgjafi hjá Barnavernd Kópavogs síðan árið 

2011. Ég hef sótt áfanga í diplómanámi í fjölmenningarfélagsráðgjöf við Háskóla Íslands og 

hef mikinn áhuga á málefnum sem varða börn og fjölmenningu. Það er von mín að 

niðurstöðurnar verði gagnlegar þeim stofnunum og fagstéttum sem koma að málefnum 

fylgdarlausra barna hér á landi sem viðbót við fagþekkingu í málaflokknum og muni nýtast 

við skipulagningu á þjónustu og stuðning við fylgdarlaus börn.  

 

 

Með fyrirfram þökk, 

Eva Björg Bragadóttir, félagsráðgjafi og MA nemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands 

Gsm: 659-8858, ebb1@hi.is 
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Viðauki 2 - Kynningarbréf til þátttakenda á íslensku 

 
 

Rannsókn á reynslu fylgdarlausra barna sem sótt hafa um  
alþjóðlega vernd  á Íslandi 

 
Reykjavík, febrúar–maí 2018  

 
Ágæti viðtakandi, 
Eva Björg Bragadóttir heiti ég og er mastersnemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég er að 
hefja rannsókn sem fjallar um stöðu og upplifun fylgdarlausra barna sem sækja um 
alþjóðlega vernd á Íslandi. Mig langar til þess að bjóða þér að taka þátt í rannsókninni en 
þátttaka þín skiptir miklu máli til þess að skilja reynslu barna sem koma ein til Íslands og 
sækja um alþjóðlega vernd.  
 
Ég hef ekki komið að málum fylgdarlausra barna í mínu starfi en ég hef starfað hjá 
Barnavernd Kópavogs til nokkurra ára og legg áherslu á mikilvægi þess að sjónarmið barna og 
unglinga fái að heyrast.  
 
 
Spurning: Er ég skyldug/skyldugur til að taka þátt í þessari rannsókn? 
 
Svar: Nei. Öll þátttaka er frjáls.  
 
 
Spurning:  Við hvern ætlar þú að tala við í þessari rannsókn? 
 
Svar: Ég ætla að taka viðtöl við ungmenni sem komu ein hingað til Íslands áður en þau urðu 
18 ára og hafa fengið alþjóðlega vernd hér á landi.  
 
 
Spurning: Hvað verður gert við þær upplýsingar sem ég gef þér?  
 
Svar: Niðurstöðurnar verða nýttar í lokaritgerð minni í félagsráðgjöf og kynntar fyrir þeim 
stofnunum sem koma að málefnum fylgdarlausra barna. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til 
Persónuverndar. Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verður gætt við meðferð gagna. Ekki verður 
unnt að rekja nöfn, staðhætti eða viðhorf þátttakenda til persónugreinanlegra upplýsinga. 
Óskað verður eftir skriflegu upplýstu samþykki og fá  þátttakendur afrit af því.  
 
Spurning: Af hverju viltu taka viðtöl við fylgdarlaus börn? 
 
Svar: Það sem þú og önnur fylgdarlaus börn hafa að segja skiptir miklu máli því lítil þekking er 
hér á landi um aðstæður fylgdarlausra barna. Hvað geta yfirvöld og fagfólk stofnana og 
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félagasamtaka lært af reynslu og upplifun fylgdarlausra barna af málsmeðferðinni og þeim 
stuðningi sem var í boði? Það er mikilvægt að rödd þín og annarra fylgdarlausra barna heyrist 
og ég vonast til þess að niðurstöðurnar muni nýtast við skipulagningu á þjónustu og stuðning 
við fylgdarlaus börn.  
 
 
Spurning:  Hvað felst í því að taka þátt í rannsókninni?  
 
Svar: Tekið verður 1 viðtal við hvern þátttakanda. Viðtölin taka að hámarki 1 klukkutíma, þau 
verða hljóðrituð og tekin á þeim stað sem hentar þátttakanda. Þátttakendum býðst að njóta 
aðstoðar túlks í viðtalinu.  
 
Það gæti verið erfitt fyrir þig að deila með öðrum reynslu sem hefur verið þér erfið en þú 
þarft ekki að tala um neitt sem þú treystir þér ekki til. Þú þarft ekki að svara þeim 
spurningum sem þú treystir þér ekki til þess að svara. Þú getur einnig hætt þátttöku hvenær 
sem er í rannsókninni. Ef þú hættir þátttöku þá hefur það engin áhrif á þína stöðu og réttindi 
þín í samfélaginu né þá þjónustu sem þú ert með eða munt þarfnast í framtíðinni. Það sem er 
jákvætt fyrir þig er að með þátttöku stuðlar þú að því ásamt öðrum að varpa ljósi á reynslu 
fylgdarlausra barna. Niðurstöður rannsóknarinnar geta aukið skilning stofnana og fagfólks 
sem koma að málum fylgdarlausra barna og bent á ef eitthvað má betur fara.  
 
 
Um trúnað og persónuvernd 
 
Fyllsta trúnaðar verður gætt og nafn þitt verður ekki rekjanlegt í gögnum né í lokaritgerðinni. 
Öllum upptökum verður eytt þegar viðtöl hafa verið afrituð og öðrum gögnum 
rannsóknarinnar verður eytt innan 5 ára eftir að rannsókn lýkur.  
 
Valdi eitthvað sem við ræðum í viðtalinu þér tilfinningalegri vanlíðan stendur þér til boða að 
sækja viðtal hjá sálfræðingi þér að kostnaðarlausu, stuttu eftir okkar viðtal. Þú færð 
nafnspjald hennar í kjölfar viðtals en ég get einnig haft milligöngu um að panta tíma fyrir þig, 
ef þú til að mynda þarft túlk með í viðtalið, sem einnig verður þér að kostnaðarlausu. 

 
Til að hafa samband 
Ef þú hefur einhverjar frekari spurningar má hafa samband við: Eva Björg Bragadóttir, 
meistaranemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Netfang ebb1@hi.is og í síma 659-8858.  
Einnig má hafa samband við Guðbjörgu Ottósdóttur leiðbeinanda rannsóknarinnar. Netfang 
gudbjoro@hi.is 
 
Með kveðju  
Eva Björg Bragadóttir 
Félagsráðgjafi og MA nemi við Háskóla Íslands   

mailto:ebb1@hi.is
mailto:gudbjoro@hi.is
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Viðauki 3 – Kynningarbréf til þátttakenda á ensku 

 
Research study on the experiences of unaccompanied minors seeking 

international protection in Iceland 
 

Reykjavík, February–June 2018  
 

 
Dear recipient, 
 
My name is Eva Björg Bragadóttir, and I am a master’s student at the Faculty of Social Work, 
University of Iceland. I am conducting a research study on the views and experiences of 
unaccompanied minors seeking international protection in Iceland. I want to invite you to 
take part in the study because I believe your participation would be a significant contribution 
to our understanding of the experience of minors who come unaccompanied to Iceland and 
seek international protection.  
 
I have not experienced working on issues related to unaccompanied minors but I have 
worked for Child Protection Services in Kópavogur for a few years and I emphasize on 
Children's well-being from their own point of view. 
 
 
Question: Am I obliged to participate in this study? 

 
Answer: No. Your decision as to whether or not to take part in this study is entirely 

voluntary. 
 
 
Question: Who will you interview? 
 
Answer: I will interview minors who arrived unaccompanied in Iceland before they turned 18 
years old, and who have been granted international protection here.  
 
 
Question: How will you handle the information I give you? 
 
Answer: The results will be used in my social work master’s dissertation and introduced to 
institutions that deal with the matters of unaccompanied minors. The Icelandic Data 
Protection Authority (Persónuvernd) has been informed of the study. The handling of the 
data is fully confidential and anonymous. Names, locations and personal views of 
participants cannot be traced to their identity or personal information. A signed informed 
consent is requested, and the participants receive a copy of it.  
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Question: Why do you want to interview unaccompanied minors? 
 
Answer: What you and other unaccompanied minors have to say is of great importance 
because little knowledge about the circumstances of unaccompanied minors is available in 
Iceland. What can the authorities and professionals at institutions and associations learn 
from unaccompanied minors and their experience of the procedures and the support and 
resources they were offered? It is important that your voice and the voices of other 
unaccompanied minors will be heard, and I hope that the results can be utilised to structure 
and organise better service and support for unaccompanied minors. 
 
Question: What does participating entail? 
 
Answer: I will interview each participant once. The interviews take one hour or less, they are 
recorded, and they take place in spaces that suit each participant. Participants are invited to 
have an interpreter to assist them during the interview.  
It may be hard for you to share a difficult experience with others, but you are not obliged to 
discuss things you feel uncomfortable with or answer uncomfortable or difficult questions. 
You may withdraw from the study at any time. Withdrawing does neither affect your social 
status or rights nor the service you receive now or in the future. The benefits are that your 
participation will shed light upon the experience of unaccompanied minors. The study 
results can increase understanding among institutions and professionals who deal with the 
matters of unaccompanied minors and suggest what can be improved or changed. 
 
Confidentiality and data protection 
 
The handling of data in the study and the master’s thesis is entirely confidential and 
anonymous. All recorded interviews will be destroyed after being transcribed and other data 
from the study will be destroyed within 5 years after the study has been completed.  
 
If something we discuss during the interview makes you feel emotional discomfort, you have 
the opportunity to have an appointment with a psychologist shortly after the interview. The 
appointment is free of charge. I will give you her information after our interview but I can 
also assist you at any time in booking the appointment, if you for example need an 
interpreter, which is also free of charge.  
 
 
Contact information 
 
Should you have any further questions, please contact: Eva Björg Bragadóttir, master’s 
student, Faculty of Social Work, University of Iceland. E-mail address: ebb1@hi.is. Tel: 659-
8858. 
 
You can also contact Guðbjörg Ottósdóttir, the research supervisor. E-mail: gudbjoro@hi.is.  
 
Best regards, 
Eva Björg Bragadóttir 
Social worker and master’s student, University of Iceland. 

mailto:ebb1@hi.is
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Viðauki 4 – Upplýst samþykki á íslensku 

 
 

 

Rannsókn á reynslu fylgdarlausra barna sem sótt hafa um alþjóðlega vernd á 

Íslandi 

Upplýst samþykki vegna þátttöku 

 

Reykjavík, mars-júní 2018 

 

Ágæti viðtakandi. 

Eva Björg Bragadóttir heiti ég og er mastersnemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég er að 

hefja rannsókn sem fjallar um stöðu og upplifun fylgdarlausra barna sem sækja um 

alþjóðlega vernd á Íslandi. Mig langar til þess að bjóða þér að taka þátt í rannsókninni en 

þátttaka þín skiptir miklu máli til þess að skilja reynslu barna sem koma ein til Íslands og 

sækja um alþjóðlega vernd. Ég hef ekki komið að málum fylgdarlausra barna í mínu starfi en 

ég hef starfað hjá Barnavernd Kópavogs til nokkurra ára og legg áherslu á mikilvægi þess að 

sjónarmið barna og unglinga fái að heyrast.  

 

Rannsóknin mun fara fram með opnum viðtölum við viðmælendur sem gefa kost á sér til 

þátttöku. Svör viðmælenda verða notuð til að fá niðurstöðu í rannsóknina.  

 

Rannsakandi er Eva Björg Bragadóttir, kt 160983-4429, meistaranemi í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi rannsóknarinnar er Guðbjörg Ottósdóttir félagsráðgjafi og 

lektor við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Netfang Guðbjargar er gudbjoro@hi.is. 

Að samþykkja þátttöku felur í sér að veita eitt viðtal sem áætlað er að taki um það bil eina 

klukkustund. Viðtalið verður tekið upp og afritað orðrétt til úrvinnslu fyrir rannsóknina. 

Upptökum verður eytt að lokinni afritun og öðrum gögnum rannsóknarinnar verður eytt 

innan 5 ára  frá því að vinnslu lýkur, samkvæmt 26. gr. laga um persónuvernd nr. 77/2000. Til 

að koma í veg fyrir að rekja megi upplýsingar sem koma fram beint til þátttakanda verður 

nafni og staðháttum breytt.  

mailto:gudbjoro@hi.is
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Þátttakendum er heimilt að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er meðan hún er í 

vinnslu, neita að svara einstökum spurningum eða ræða einstök efnisatriði án frekari 

útskýringa. Ef þú hættir þátttöku þá hefur það engin áhrif á þína stöðu og réttindi þín í 

samfélaginu né þá þjónustu sem þú ert með eða munt þarfnast í framtíðinni. 

Ég vonast til þess að niðurstöðurnar varpi ljósi á upplifun fylgdarlausra barna á 

málsmeðferðinni þegar sótt er um alþjóðlega vernd og þeim stuðningsúrræðum sem þeim 

býðst og muni í framhaldinu nýtast við skipulagningu á þjónustu og stuðning við fylgdarlaus 

börn. 

Valdi eitthvað sem við ræðum í viðtalinu þér tilfinningalegri vanlíðan stendur þér til boða að 

sækja viðtal hjá fagaðila þér að kostnaðarlausu, stuttu eftir okkar viðtal.  

Ef nánari upplýsinga er óskað, vinsamlegast hafið samband við Evu Björgu Bragadóttur, 

ebb1@hi.is eða í síma 659-8858. Áætluð skil á rannsókn og niðurstöðum hennar er í 

nóvember 2018. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og hefur þar 

tilkynningarnúmerið S8508/2018. 

 

Undirskrift forráðamanns 

Ég undirrituð/aður hef lesið meðfylgjandi kynningarbréf og geri mér grein fyrir eðli og 

umfangi rannsóknarinnar og í hverju þátttaka er fólgin. Hér með gef ég samþykki mitt fyrir 

þátttöku barns míns í rannsókninni.  

 

__________________________________ 
Staður og dagsetning 
 
 
 
 
 
_________________________________           _____________________________ 
Undirskrift forráðamanns             Undirskrift rannsóknaraðila 
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Undirskrift þátttakanda 

Ég undirrituð/aður hef lesið meðfylgjandi kynningarbréf og geri mér grein fyrir eðli og 

umfangi rannsóknarinnar og í hverju þátttaka mín er fólgin. Ég geri mér jafnframt grein fyrir 

því að mér er frjálst að hafna þátttöku eða hætta þátttöku þegar ég vil.  

Undirskrift mín gefur til kynna að ég hafi lesið og fengið afhent eintak af þessu upplýsta 

samþykki og samþykkt að taka þátt í rannsókninni.  

 

_____________________________________ 
Staður og dagsetning 
                  
________________________________     ________________________________ 
Undirskrift þátttakanda         Undirskrift rannsóknaraðila 
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Viðauki 5 – Upplýst samþykki á ensku 

 

Research study on the experiences of unaccompanied minors seeking 

international protection in Iceland 

 

Participant informed consent 

 

 

March–June 2018  

 

Dear recipient, 

 

My name is Eva Björg Bragadóttir, and I am a master’s student at the Faculty of Social Work, 

University of Iceland. I am conducting a research study on the views and experiences of 

unaccompanied minors seeking international protection in Iceland. I want to invite you to take part 

in the study because I believe your participation would be a significant contribution to our 

understanding of the experience of minors who come unaccompanied to Iceland and seek 

international protection. I have not experienced working on issues related to unaccompanied minors 

but I have worked for Child Protection Services in Kópavogur for a few years and I emphasize on 

Children's well-being from their own point of view. 

 

The study consists of open interviews with individuals who offer themselves as participants. The 

interview data is used for analysis and research conclusion. 

The investigator is Eva Björg Bragadóttir (ID no: 160983-4429), master’s student at the Faculty of 

Social Work, University of Iceland. The project supervisor is Guðbjörg Ottósdóttir, social worker and 

assistant professor at the Faculty of Social Work, University of Iceland. Guðbjörg’s e-mail address is 

gudbjoro@hi.is.  

Consenting to participate entails giving one interview that will take approximately one hour. The 

interview will be recorded, transcribed and used for data analysis. All recorded interviews will be 

destroyed after being transcribed and other data from the study will be destroyed within 5 years 

mailto:gudbjoro@hi.is
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after the study has been completed in accordance to the law on data protection (no. 77/2000), 

article 26. Names and locations will be changed to ensure that the data cannot be traced back to the 

participants. 

Participants may withdraw from the study at any time during the process and refuse to answer any 

question(s) or discuss any subject without giving a reason. Withdrawing from the study will neither 

affect your social status or rights nor the service you receive now or will need in the future.  

I hope the results from this study will shed light upon how unaccompanied minors experience the 

procedures of applying for international protection and the resources they are offered, and that it 

can be utilised in the future when service and support for unaccompanied minors are structured and 

executed.  

If something we discuss during the interview makes you feel emotional discomfort, you have 

the opportunity to have an appointment with a therapist shortly after the interview. 

Should you have any further questions, please contact Eva Björg Bragadóttir by e-mail: ebb1@hi.is, 

or phone: 659-8858. Estimated submission date for the dissertation and study results is November, 

2018. The Icelandic Data Protection Authority (Persónuvernd) have been informed of the study, and 

its reference number is S8508/2018. 

 

Parent/Guardian consent 

With this signature, I declare that I have read the cover letter, and understood the nature and scale of 

this research study and what my child‘s participation entails. I also understand that me and my child 

are free to refuse participation or withdraw from the study at any time. 

My signature confirms that I have read and received a copy of this informed consent and agreed to 

my child‘s participation in the study. 

 

___________________________________ 

Place, date 

 

                   

________________________________    ________________________________ 

Parent’s/Guardian’s signature         Investigator’s signature 

mailto:ebb1@hi.is
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Participant consent 

With this signature, I declare that I have read the cover letter, and understood the nature and scale of 

this research study and what my participation entails. I also understand that I am free to refuse 

participation or withdraw from the study at any time. 

My signature confirms that I have read and received a copy of this informed consent and agreed to 

participate in the study. 

 

_____________________________________ 

Place, date 

 

                  

________________________________    ________________________________ 

Participant’s signature         Investigator’s signature 
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Viðauki 6 – Viðtalsvísir 

1) Bakgrunnsspurningar.  
a) Hvenær komstu til Íslands?  
b) Aldur og frá hvaða landi? 

 
2) Umsókn um alþjóðlega vernd, reynsla af ferlinu? 

a) Hver tók á móti þér? 
b) Hvernig var tekið á móti þér? 
c) Upplifun af fyrstu kynnum af ferlinu? 
d) Hvaða upplýsingar fékkstu og hvernig leið þér með þær? 
e) Upplifun af lögfræðiaðstoð (talsmanni?) á vegum Rauða krossins? 
f) Upplifun af viðtalinu í Barnahúsi (Útlendingastofnun)? 
g) Upplifun af aldursgreiningu ef hún fór fram? 
h) Upplifun af túlkaþjónustu sem í boði var í tengslum við umsóknina? 

 
3) Aðkoma og stuðningur yfirvalda á umsóknarferlinu, meðan beðið eftir svörum. 

a) Hvernig var búsetu á biðtímanum háttað?  
b) Upplifun af aðkomu félagsráðgjafa hjá barnavernd? Hvernig var samskiptum 

háttað? 
c) Hvernig var upplýsingagjöf til þín varðandi stöðu umsóknarinnar háttað?  
d) Hvernig var túlkaþjónustu háttað? 
e) Var boðinn stuðningur persónulegs ráðgjafa?  
f) Stuðningur varðandi íslenskunám eða annað nám? 
g) Var annar stuðningur/þjónusta í boði frá Rauða krossinum en lögfræðiaðstoð?  
h) Hvers konar afþreying var í boði?  
i) Hvernig stuðningur var í boði varðandi samgöngur og annað sem snýr að 

daglegum þörfum? 
j) Upplifun af heilbrigðisþjónustu (sálfræðiþjónustu)?  

 
4) Hvað var jákvætt við umsóknarferlið? Hvað má betur fara? 

a) Hlustað á óskir? Fá raddir fylgdarlausra barna að heyrast? 
 

5) Eftir að hafa fengið samþykkta umsókn um alþjóðlega vernd, hvað tók við? 
a) Upplifun af fóstri 
b) Stuðningur við að komast í nám eða vinnu 
c) Vinir og tómstundir 
d) Fjölskyldusameining 
 

6) Væntingar um framtíðina? 
 

7) Eitthvað sem viðmælandi vill að komi fram að lokum? 


