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Útdráttur 

Þessi  ritgerð  er  lokaverkefni  til  B.A.  prófs  í  félagsráðgjöf  við  Háskóla  Íslands.  Hér 

verður fjallað um kynferðislega misnotkun gegn börnum, hverjar afleiðingarnar geta 

verið  fyrir  barn  og  aðstandendur  þess.  Rannsóknir  sýna  að  barn  sem  beitt  er 

kynferðislegri misnotkun  getur  þurft  að  glíma  við  afleiðingar misnotkunarinnar  alla 

ævi.  Rannsóknir  sýna  jafnframt  hversu  mikilvægt  er  að  veita  barni  viðeigandi 

stuðning eins fljótt og unnt er eftir að upp hefur komist um misnotkunina. Foreldrar 

barna sem beitt hafa verið kynferðislegri misnotkun þarfnast einnig stuðnings, bæði 

til að takast á við það áfall sem slík upplifun er ásamt því að geta stutt við barnið sitt 

vegna afleiðinganna sem misnotkunin hefur í för með sér fyrir það. Börn geta þurft, 

strax  eftir  að  misnotkunin  á  sér  stað  eða  fyrst  eftir  að  vitneskjan  kemur  upp  á 

yfirborðið, að glíma við mis alvarleg vandamál eins og til dæmis vanlíðan af ýmsum 

toga,  félagsleg  vandamál,  skömm  og  sjálfsvígshugsanir.  Þetta  eru  oft  nefnd 

skammtímaafleiðingar. Á fullorðinsárum þegar áhrifin hafa varað til langs tíma getur 

fólk  enn  glímt  við mörg  þessara  vandamála  auk  annarra  eins  og  lélega  sjálfsmynd, 

sjálfsvígshegðun, sektarkennd, vanmátt ásamt ýmsum félagslegum vandamálum. Þá 

er  talað  um  langtímaafleiðingar  kynferðislegrar  misnotkunar  gegn  börnum  sem 

komið geta fram sé ekkert gert fyrir þolandann.  

  Úrræði  fyrir  börn  sem  beitt  hafa  verið  kynferðislegri  misnotkun  og 

aðstandendur þeirra er af skornum skammti á Íslandi. Hér á landi er í boði meðferð 

fyrir barn í tiltekinn tíma en engin meðferð er í boði fyrir aðstandendur þess á vegum 

hins opinbera. Hér er einungis um viðtalsmeðferð að ræða sem er frekar rýrt miðað 

við fjölbreyttari úrræði sem finnast erlendis, úrræði sem geta kannski hentað betur í 

ákveðnum  tilfellum.  Þá  hafa  rannsóknir  sýnt  fram  á  að  ef  foreldrum  er  veitt  sú 

meðferð  og  aðstoð  sem  þeir  þarfnast  eru  meiri  líkur  á  að  bæði  þolandinn  og 

aðstandendur nái betri  tökum á  lífinu á ný eftir  slíka  lífsreynslu. Ef  fjölskylda barns 

fær öll viðeigandi meðferð geta áhrif frá samhjálp fjölskyldumeðlima verið jákvæður 

þáttur í bataferli, ekki bara barnsins heldur fjölskyldunnar allrar. 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1. Inngangur 

Kynferðisleg misnotkun gegn börnum hefur mikið verið  í umræðunni undanfarin ár 

og  er  hér  ætlunin  að  fjalla  um  þennan  málaflokk  út  frá  barninu  sem  þolanda  og 

afleiðingar misnotkunarinnar  fyrir  barnið  og  fjölskyldu  þess.  Höfundur  hefur  fylgst 

lengi með  umræðunni  í  þjóðfélaginu  um  þetta  alvarlega málefni  og  telur  að mikil 

vitundarvakning hafi átt sér stað síðastliðin ár. Í þessari ritgerð er ætlunin að skoða 

skilgreiningar  á  kynferðislegri  misnotkun  gegn  barni,  mismunandi  kenningar  og 

hugmyndir  sem  hafa  áhrif  á  skilgreiningarnar.  Auk  þess  verður  fjallað  um 

afleiðingarnar  fyrir  barn  sem  þolanda  og  aðstandendur  þess  út  frá  sálfélagslegri 

stöðu  þeirra.  Undanfarin  ár  hefur  borið  á  aukinni  umræðu  um  forvarnir  gegn 

kynferðislegri misnotkun á börnum og aðstoð fyrir þolendur hennar sem komnir eru 

á  fullorðinsár. Minni  umræða  er  um  það  hvernig  foreldrar  geta  brugðist  við  þegar 

upp kemst um kynferðislega misnotkun á barni. Forvarnir gegna veigamiklu hlutverki 

til að koma í veg fyrir kynferðislega misnotkun gegn börnum og að koma upp um slíkt 

fyrr  en  ella  og  gegnir  því  fræðsla  og  upplýsingagjöf  stóru  hlutverki  í  þeim málum. 

Barnahús hefur veitt  foreldrum upplýsingar að einhverju  leyti þegar upp kemst um 

kynferðislega  misnotkun  gegn  barni.  Erfiðara  er  að  nálgast  upplýsingar  um  hvert 

hægt  sé  að  leita  eftir  aðstoð  og meðferð  vegna  kynferðislegrar misnotkunar  gegn 

barni og hverjar afleiðingar slíkrar misnotkunar geta verið fyrir barn og aðstandendur 

þess.  Mikilvægt  er  talið  að  vernda  barn  fyrir  þeim  langtímaafleiðingum  sem 

kynferðisleg misnotkun getur  haft á það. Það getur því  skipt  sköpum að grípa  sem 

fyrst  inn  í  ferlið með  réttri meðhöndlun  og aðstoð  sem barnið  og aðstandendurnir 

þess þarfnast. Nauðsynlegt er að hafa aðgengilegar upplýsingar um hvert hægt sé að 

leita  og  hverjar  afleiðingar  slíkrar  misnotkunar  geta  verið  til  að  auðvelda  fólki  að 

bregðast við á réttan hátt. Ætlunin er að skoða nánar hvers konar þjónusta þarf að 

vera fyrir hendi fyrir fjölskyldur þegar takast þarf á við kynferðislega misnotkun gegn 

barni þannig að tryggt sé að málið fái rétta meðhöndlun bæði út frá sálfélagslegum 

og  lögfræðilegum þáttum.  Lögreglan,  barnaverndarnefndir  og  Barnahús  hafa  gegnt 

því hlutverki að sjá til þess að mál, er varða kynferðislega misnotkun gegn barni, fái 

viðunandi meðferð. Jafnframt verður fjallað um hvernig hægt er að veita foreldrum 

aðstoð,  meðal  annars  í  formi  stuðnings  til  að  takast  á  við  þær  afleiðingar  sem 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kynferðisleg misnotkun  gegn  barni  hefur  í  för með  sér.  Þá  verður  fjallað  um  leiðir 

sem foreldrar geta haft  til að vinna sjálfir úr því  áfalli sem upplifun á kynferðislegri 

misnotkun  á  barni  þeirra  er.  Afleiðingar  kynferðislegrar  misnotkunar  geta  verið 

breytilegar á milli barna og aðstandenda þeirra. Áhrif þátta eins og hvort gerandinn 

er innan fjölskyldunnar eða hvort hann er utan hennar verða skoðaðir. Þá verða ýmis 

viðbrögð sem fjölskyldan getur sýnt skoðuð eins og afneitun þess að ofbeldið eigi eða 

hafi átt sér stað og áhrif þess á fjölskylduna.  

Félagsráðgjöf  er  grein  þar  sem  heildarsýn  er  höfð  að  leiðarljósi  og  er 

einstaklingurinn  því  skoðaður  í  fjölþátta  samhengi  og  er  þá  átt  við  bæði  andlegt, 

félagslegt og samfélagslegt samhengi. Ætlunin með þessum skrifum er að opna enn 

frekar  umræðu  um  hverjar  afleiðingar  kynferðislegrar misnotkunar  geta  verið  fyrir 

barn  og  hvernig  foreldrar  og  félagsráðgjafar  geta  komið  að málum  til  aðstoðar  við 

þolandann og aðstandendur hans. Þær spurningar sem lagt er upp með eru: hverjar 

eru  afleiðingar  kynferðislegar  misnotkunar  gegn  barni  og  aðstandendur  hans  og 

hvernig þarf samfélagið að mæta þeim fyrir hönd þolandans og fjölskyldu hans? 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2. Kynferðisleg misnotkun gegn börnum 

Hér  verður  fjallað  um  ýmis  fræðileg  atriði  er  varða  kynferðislega  misnotkun  gegn 

börnum. Í fyrsta lagi verða teknar fyrir skilgreiningar á hugtökum og einkennum sem 

stuðst  er  við  þegar  unnið  er  með  þessi  mál.  Þá  verður  fjallað  um  þolendur  og 

gerendur  í  þessum  málum,  hvort  einstaklingar  í  þessum  hópum  eigi  eitthvað 

sammerkt.   Kynferðisleg misnotkun getur átt sér stað innan eða utan fjölskyldunnar 

og algengt er að ekki komist upp um slíka misnotkun fyrr en þolandinn er kominn á 

fullorðinsár. 

2.1. Skilgreiningar  

Mjög misjafnt  er  hvernig  kynferðisleg misnotkun  gegn  börnum er  skilgreind  og  fer 

það  til  dæmis  eftir  menningu  og  hefðum  á  hverjum  stað  fyrir  sig.  Þó  hefur  verið 

stuðst  við  skilgreiningu  sem  gefin  var  út  af  bandarískri  stofnun  um  ofbeldi  og 

vanrækslu  gagnvart  börnum  (The  National  Center  on  Child  Abuse  and  Neclect 

(NCCAN)) frá árinu 1978 og er það ein af fyrstu opinberu skilgreiningunum sem eru til 

um þetta málefni. Sú skilgreining snýst um snertingu og gagnkvæmni milli barns og 

fullorðins þar sem barn er notað til kynferðislegrar örvunar fyrir þann sem eldri er. 

Kynferðisleg misnotkun  gegn  barni  getur  einnig  verið  framin  af manneskju  sem  er 

undir  lögaldri,  gerandinn  getur  þá  jafnvel  verið  áberandi  eldri  en  þolandinn  eða 

þegar gerandinn er  í  stjórnunar‐ eða valdastöðu  gagnvart barninu  (Miller‐Perrin og 

Perrin, 2007). 

Hrefna  Ólafsdóttir  (2002)  félagsráðgjafi  kýs  að  fjalla  um  kynferðislega 

misnotkun gegn barni  frekar en kynferðislegt ofbeldi. Ástæðan er  sú að margt  fólk 

tengir kynferðislegt ofbeldi við líkamlegt ofbeldi á meðan að kynferðisleg misnotkun 

skýrir betur að gerandinn sé að misnota valdastöðu sína gagnvart barninu. 

Ein skilgreiningin er sú að þegar börn eru þvinguð bæði beint og óbeint til að 

taka þátt  í  kynferðislegu athæfi eða  leik með einhverjum sem er hærra  settur eða 

valdameiri en þau þá er talað um kynferðislega misnotkun á börnum. Birtingarform 

kynferðislegrar misnotkunar gegn börnum getur verið á margvíslegan hátt og getur 

verið  frá  því  að  eiga  sér  stað  í  eitt  skipti  til  þess  að  vera  samfelld misnotkun  sem 

stendur yfir í mörg ár. Kynferðisleg misnotkun getur átt sér stað innan fjölskyldunnar, 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frá hendi foreldris, stjúpforeldris, systkina eða annarra ættingja. Hún getur einnig átt 

sér stað utan heimilis, frá hendi vinar, nágranna, barnfóstru, kennara eða ókunnugra 

(Miller‐Perrin og Perrin, 2007). 

Russel  (1983)  hefur  sett  fram  kerfi  til  viðmiðunar  hversu  alvarleg  kynferðisleg 

misnotkun  er.  Flokkar  Russels  skiptast  í  þrjú  stig  eftir  alvarleika misnotkunarinnar. 

Eftirfarandi stig gefa til kynna alvarleika kynferðislegrar misnotkunar.  

 

• 1.  stig:  Mjög  alvarleg  kynferðisleg  misnotkun  þar  sem  getnaðarlimur  er 

notaður til samræðis við þolanda í munn, leggöng eða endaþarm. 

• 2.  stig:  Alvarleg  kynferðisleg  misnotkun  þar  sem  tilraun  til  snertingar  eða 

snerting  er  gerð  á  kynfærum  þolanda  eða  nálægt  kynfærum  og munnmök. 

Barn látið þukla á geranda innan klæða.  

• 3. stig: Misnotkun sem er talin hafa minnstar afleiðingar á þolanda en þar er 

kynferðisleg  snerting  á  þolanda  utan  klæða.  Snerting  eins  og  á  rass,  brjóst, 

læri  eða kynfæri ásamt tilraunum til kossa. Barni sýnd kynfæri eða látið horfa 

á efni tengt kynlífsathöfnum eins og klámefni. Barn fengið til að fækka fötum 

til að örva geranda kynferðislega. 

 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2003) nefnir einnig grófa klámfengna brandara sem 

efni sem fellur undir þriðja stig hér að ofan. 

Það  hversu  alvarlegar  afleiðingarnar  verða  fyrir  barnið  getur  því  farið  eftir  því 

hversu  langt  misnotkunin  nær  eða  með  öðrum  orðum  hversu  langt  gerandinn 

gengur.  Fleiri  þættir  geta  haft  áhrif  á  afleiðingarnar  og  í  skilgreiningum  um 

kynferðislega misnotkun er  fjallað um þætti eins og hversu náin tengsl geranda eru 

við  þolanda  ásamt  því  yfir  hversu  langt  tímabil  misnotkunin  nær.  Þetta  er  ekki 

tæmandi  listi  og  margt  sem  getur  haft  áhrif.  Tilgangurinn  með  því  að  hafa  svona 

skilgreiningar er að auðvelda barnaverndarstarfsmönnum og öðrum sem vinna með 

mál  sem  þessi  að  átta  sig  á  alvarleika  misnotkunarinnar.  Skilgreiningar  og 

flokkunarkerfi  sem þessi  geta  auðveldað málsmeðferð  þegar  kemur  að  því  að  taka 

svona  mál  fyrir  dómstólum  eða  úrskurðarnefndum  (Freydís  Jóna  Freysteinsdóttir, 

2003). 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2.2. Þolendur   

Hvaða börn eru það sem eru misnotuð kynferðislega, er hægt að sjá það á auðveldan 

máta eða ekki? Mikilvægt er að átta sig á því að þegar fjallað er um börn þá eru þau 

undir  vernd  hinna  fullorðnu  og  leggja  allt  sitt  traust  á  þá.  Þegar  traust  barns  er 

misnotað með slíkum hætti sem kynferðisleg misnotkun er, þá er það mjög alvarlegt 

og við henni liggja viðurlög. Í lang flestum tilvikum eru börn misnotuð af einhverjum 

tengdum barninu  eða  af manneskju  sem umgengst  barnið  á  einhvern  hátt.  Það  er 

ekki hægt að sjá það fyrirfram hvaða barn mun verða fyrir kynferðislegri misnotkun 

og mikilvægt er að hafa í huga þegar þessi mál eru skoðuð að börn sem misnotuð eru 

kynferðislega  geta  verið  á  öllum  aldri  og  komið  úr  öllum  stéttum  þjóðfélagsins 

(Miller‐Perrin og Perrin, 2007).  

  Þó  svo  að  ekki  sé  hægt  að  segja  nákvæmlega  hvaða  börn  séu  beitt 

kynferðislegri  misnotkun  þá  hafa  menn  reynt  að  finna  út  hvort  einhverjir  þættir  í 

umhverfi  eða  lífsháttum  einstaklingsins  auki  líkur  á  kynferðislegri  misnotkun. 

Finkelhor  og  Baron  (1986)  taka  saman  niðurstöður  úr  ýmsum  rannsóknum  sem 

gerðar hafa verið. Meðal áhættuþátta sem þeir nefna er að 12 ára stúlkur sem ekki 

eiga  fleiri  en  tvo  vini  á  þeirra  aldri  væru  í  meiri  hættu  með  að  verða  misnotaðar 

kynferðislega en þær sem eiga fleiri vini. Einnig kom fram að börn sem búa í strjálbýli 

þar af leiðandi meiri einangrun, eru í meiri hættu en önnur börn. Þá greina þeir frá 

nokkrum rannsóknum sem sýnt hafa fram á að börn sem búa hjá öðru foreldri sínu á 

uppvaxtarárum sínum, þá sérstaklega föður, eru  í meiri áhættu en önnur börn með 

að verða misnotuð kynferðislega. Börn sem búa hjá móður og stjúpföður eru talin  í 

meiri  áhættu  en  önnur  um  að  vera  misnotuð.  Þarna  má  sjá  að  áhættuþættir  eru 

nokkrir og margt sem getur haft áhrif á það hvort barn verði misnotað kynferðislega 

eða  ekki.  Nánar  verður  farið  í  slíkar  upplýsingar  í  kafla  þrjú.  Samkvæmt  þessum 

upplýsingum  er  ekki  hægt  að  alhæfa  um  einstök  tilvik  heldur  ber  að  skoða  ávallt 

heildarmyndina og gera sér grein fyrir öllum þeim þáttum sem geta haft áhrif.  

2.3. Gerendur   

Það  eru  margir  sem  spyrja  sig  hverjir  það  séu  sem misnoti  börn  kynferðislega  og 

margir halda jafnvel að einstaklingar geti borið það með sér að vera gerendur, en það 

er  ekki  svo  einfalt.  Margir  þeirra  sem  misnota  börn  kynferðislega  eru  geðfelldir 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einstaklingar,  barngóðir  og  góðlegir  og  bera  það  engan  veginn  með  sér  að  vera 

gerendur  í slíkum málum (Miller‐Perrin og Perrin, 2007). Af þessu má sjá að það er 

engin ein lýsing á þeim sem slík brot fremja og því áhugavert að skoða nánar hverjir 

eru  helst  taldir  vera  gerendur  í  kynferðisbrotamálum,  eiga  þeir  eitthvað 

sameiginlegt? 

Þeir  sem  misnota  börn  kynferðislega  koma  úr  öllum  stéttum  þjóðfélagsins 

(Hrefna Ólafsdóttir, 2002) og er ekkert eitt sem einkennir þá sem gerendur í slíkum 

málum. Þeir sem misnota börn kynferðislega geta verið karlar, konur, einstæðingar 

eða fjölskyldufólk og menntun þeirra er ólík. Það sem þeir eiga helst sameiginlegt er 

hversu venjulegir þeir eru og skera sig því ekki úr fjöldanum. Ýmsir þættir eru þó oft 

sameiginlegir með  gerendum,  þættir  sem  sjaldnast  sjást  utan  á  fólki,  til  dæmis  að 

þeir sjálfir hafa verið beittir kynferðislegri misnotkun sem börn. Það má spyrja sig að 

því  af  hverju  þeir  sem  voru  sjálfir  misnotaðir  kynferðislega  sem  börn  framkvæmi 

síðan slíkan glæp og hvort slík reynsla ætti ekki að vera til varnar því að aðrir myndu 

upplifa slíkt hið sama af þeirra hendi. Það hefur reynst erfitt að finna út nákvæmlega 

ástæðuna  af  hverju  sumir  af  þeim  sem  voru  sjálfir  þolendur  slíkrar  misnotkunar 

framkvæmi verknaðinn á öðrum. Sumir fræðimenn telja að ástæðan fyrir því að fólk 

misnoti börn kynferðislega geti legið í  líffræðilegum þáttum eins og hormónum eða 

efnaboðleiðum líkamans (Miller‐Perrin og Perrin, 2007).  

Í  íslenskri  rannsókn  kemur  fram  að  karlar  eru  gerendur  kynferðislegrar 

misnotkunar  gegn  börnum  í  92%  tilvika  og  konur  í  8%  tilvika  (Hrefna  Ólafsdóttir, 

2002). Erlendar rannsóknir sýna að karlmenn eru um 90% þeirra sem misnota börn 

kynferðislega. Feður,  stjúpfeður, bræður, afar og aðrir nákomnir eru þeir  sem hafa 

orðið uppvísir  að  því  að misnota börn. Einnig eru  til dæmi  þess að mæður misnoti 

börn  sín  og  því  ekki  hægt  að  benda  eingöngu  á  karlmenn  í  slíkum málum.  Komið 

hefur fram í rannsóknum að konur sem uppvísar hafa orðið að misnotkun á börnum 

séu  oft  í  sambandi  við  karlmann  sem misnota  börn  og  eru  þar með  vitorðsmenn. 

Konur  sem  eru  einmana  eða  einangraðar  á  einhvern  hátt  leiðast  frekar  út  í 

misnotkun af  þessu  tagi  samkvæmt  rannsóknum sem gerðar hafa verið. Hefur  það 

einnig  sýnt  sig  að  stúlkur  sem  ráða  sig  til  barnagæslu misnota  unga  drengi  á  þeim 

forsendum að um rómantík sé að ræða (Maddock og Larson, 1995; Miller‐Perrin og 

Perrin, 2007; Platt og Shemmings, 1997). 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Komið hefur í ljós að gerendur eru misjafnlega meðvitaðir um það að þeir séu 

í raun að misþyrma þolandanum. Algengt er að gerendur telji þarfir sínar mikilvægari 

en þarfir þolandans og gera þar af  leiðandi  lítið  úr  tilfinningum og  réttindum hans. 

Meðan  þolendur  upplifa  sársauka,  hræðslu,  niðurlægingu,  skömm,  sekt  og 

einmanaleika ásamt algeru valda‐ og varnarleysi leitast gerendur við að ná yfirráðum 

yfir  þolendum  (Siegel,  2009).  Það  er  ekki  óalgengt  að  sá  sem  er  grunaður  um 

misnotkun neiti alfarið að hafa átt hlut að máli eða þá að lofa öllu fögru um að slíkt 

muni ekki koma fyrir aftur og koma jafnvel með ólíklegustu útskýringar af hverju slíkt 

gerðist. Dæmi eru af  föður sem afsakaði sig með því að vera að kenna dóttur sinni 

kynfræðslu. Slík hegðun er ekki til þess að gefa barninu það öryggi sem það þarfnast 

og ætlast er til af  foreldri  (Maddock og Larson, 1995; Miller‐Perrin og Perrin, 2007; 

Smith, 1988). 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3. Umfang og eðli kynferðislegrar misnotkunar gegn börnum 

Til  að  átta  sig  á  því  hversu  algeng  kynferðisleg  misnotkun  gegn  börnum  er  þá  er 

áhugavert  að  skoða  nánar  umfang  og  eðli  slíkra  mála.  Rannsóknir  sem  sýna  hver 

aldur  þolenda  er  ásamt  því  hverjir  fremja  slík  brot  verða  skoðuð.  Til  eru  tölulegar 

upplýsingar af ýmsum toga sem meta umfang þessara mála hér á  landi. Koma þær 

bæði úr beinum rannsóknum sem og frá fjölda einstaklinga og mála sem leita til eða 

berast  stofnunum  og  samtökum  eins  og  Barnahúsi  og  Stígamótum.  Út  frá  þessum 

tölum  má  meta  umfang  og  eðli  kynferðislegrar  misnotkunar  gegn  börnum.  Þegar 

talað  er  um  eðli  málanna  er    meðal  annars  átt  við  aldur  og  tengsl  þolanda  við 

geranda ásamt því hvers konar brot eru framin. 
3.1. Umfang vandans samkvæmt rannsóknum 

Tíðnirannsókn sem gerð var hér á landi af Hrefnu Ólafsdóttur (2002) sýnir að 16,7% 

íslenskra  barna  verða  fyrir  kynferðislegri  misnotkun  áður  en  þau  ná  18  ára  aldri. 

Nánar til tekið þá verða um fimmta hvert stúlkubarn (22,7%) og tíundi hver drengur 

(8,1%)  fyrir  misnotkun  á  barnsaldri.  Þessar  tölur  eru  mun  hærri  en  hafa  mælst  í 

sambærilegum  rannsóknum  á  hinum Norðurlöndunum  en  samkvæmt  rannsóknum 

þaðan  má  sjá  að  tíðnin  í  Svíþjóð  mælist  6%,  í  Danmörku  11%  og  í  Noregi  14%. 

Rannsókn Hrefnu sýndi einnig að hérlendis var algengara að misnotkunin stæði yfir í 

lengri tíma og voru börnin misnotuð oftar en einu sinni í 54% tilvika og 12% barnanna 

sögðust hafa verið misnotuð 10 sinnum eða oftar. Aldur barnanna þegar misnotkunin 

hófst  var  frekar  lágur  en  almennt  voru  stúlkur  yngri  en  drengir  þegar misnotkunin 

hófst.  Í  sömu  rannsókn  kom  fram að  fjórðungur þolenda  voru  yngri  en  sex  ára  og 

þriðjungur þeirra á aldrinum sjö til tíu ára þegar misnotkunin hófst.  

  Ef  fleiri  rannsóknir eru  skoðaðar má sjá að misjafnar nálganir eru á hvernig 

upplýsingar eru fengnar um kynferðislega misnotkun gegn börnum. Miller‐Perrin og 

Perrin  (2007)  fjalla um ýmsar rannsóknir á þessum málum og framkvæmdar voru á 

ólíkan hátt. Ein þeirra var gerð af Finkelhor, Moore, Hampy og Straus árið 1997 og 

fengu þeir skoðanakannanafyrirtækið Gallup til að framkvæma könnun sem náði yfir 

öll  Bandaríkin.    Spurningar  voru  lagðar  fyrir  1000  fullorðna  einstaklinga.  Meðal 

annars var spurt hvort viðkomandi hafði verið snertur á kynferðislegan máta og hvort 

viðkomandi  hafi  verið  neyddur  til  kynmaka  af  einhverjum  nákomnum  eða  af 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einhverjum  sem  var  ekki  tengdur  fjölskyldu  viðkomandi.  Spurningarnar miðuðu  að 

því að viðkomandi hafði upplifað slíka reynslu fyrir 18 ára aldur. Niðurstaðan var sú 

að  23%  þátttakenda  svöruðu  báðum  þessum  spurningum  játandi.  Jafnframt  kom 

fram að konur voru mun líklegri til að tilkynna um kynferðislega misnotkun en karlar. 

Þessi niðurstaða var svipuð og niðurstöður annarra rannsókna sem gerðar hafa verið 

þar í landi. 

3.2. Tölur um fjölda mála frá stofnunum og samtökum á Íslandi  

Til að sjá nánar hvernig umfang og tíðni mála er hér á landi  má skoða samantekt hjá 

stofnunum sem um þessi mál fjalla. Þegar tölur frá Barnahúsi eru skoðaðar má sjá að 

algengara er að tengsl séu á milli barns sem er misnotað kynferðislega og þess sem 

misnotar  það.  Árið  2007  var  um  helmingur  barna  sem  þangað  leitaði  með 

fjölskyldutengsl við þann sem braut af sér og er það aukning frá árinu áður. Börn sem 

komu  í  læknisskoðun  í  Barnahús  eftir  kynferðislega  misnotkun  árin  2006  og  2007 

voru 40 talsins og allt voru það stúlkur á aldrinum þriggja til níu ára. Af þessum 40 

stúlkum voru níu af þeim sem einungis komu í læknisskoðun en nýttu sér enga aðra 

þjónustu hjá Barnahúsi. Ástæðan fyrir því er sá að þær stúlkur þóttu of ungar til að 

geta nýtt sér þá meðferðarþjónustu sem í boði er hjá Barnahúsi. Barnahús telur ekki 

rök  fyrir  því  að  barn  undir  þriggja  og  hálfs  árs  aldri  nýti  sér  slíka  þjónustu.  Það  er 

áhugavert að skoða hversu mörg börn nýttu sér þjónustu hjá Barnahúsi þegar kemur 

að  greiningar‐  og  meðferðarviðtölum  en  þá  breytist  fjöldi  barnanna  töluvert.  Árið 

2006 til 2007 komu 183 stúlkur í greiningar‐ og meðferðarviðtöl en 31 drengur en sá 

mikli munur sem er á  fjölda stúlkna og drengja bendir til þess að stúlkur séu frekar 

beittar  kynferðislegri  misnotkun  hér  á  landi  en  drengir  (Barnaverndarstofa,  2006‐

2007). Þessar tölur frá Barnahúsi eru samhljóða rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur (2002) 

og sýna að stúlkur eru í meiri hættu með að vera beittar kynferðislegri misnotkun en 

drengir.  

Stígamót  eru  samtök  sem  hafa  það  að  markmiði  að  berjast  gegn 

kynferðislegri  misnotkun  hér  á  landi,  ásamt  því  að  veita  ráðgjöf  og  viðtöl  fyrir 

þolendur  og  aðstandendur  þeirra.  Samkvæmt  ársskýrslu  Stígamóta  fyrir  árið  2009 

hafa margir verið misnotaðir á unga aldri en ekki leitað sér aðstoðar fyrr en þeir voru 

komnir  á  fullorðinsaldur.  Tíu  einstaklingar  sem  voru  undir  18  ára  aldri  leituðu  sér 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aðstoðar  hjá  Stígamótum.  Hluti  af  þessum  málum  voru  þekkt  hjá 

barnaverndaryfirvöldum. Margir af þeim sem leituðu sér aðstoðar hjá Stígamótum á 

fullorðinsárum  höfðu  verið  misnotaðir  af  fleiri  en  einum  aðila  (Stígamót,  2009). 

Einnig benda tölur til þess að sumir gerendur  í slíkum málum misnota fleira en eitt 

barn kynferðislega á  lífsleiðinni og benda erlendar  rannsóknir  til þess  sama  (Grosz, 

Kelly og Kempe, 2000).  

3.3. Eðli málanna  

Þegar tengsl geranda við þolanda kynferðislegrar misnotkunar eru skoðuð má sjá að 

drengir eiga í meiri hættu með að vera misnotaðir kynferðislega af karlmönnum utan 

fjölskyldunnar en stúlkur eru í meiri hættu með að vera misnotaðar kynferðislega af 

karlmönnum  innan  fjölskyldunnar  samkvæmt  rannsókn  Hrefnu  Ólafsdóttur  (2002). 

Samkvæmt  rannsókn  sem  var  gerð  í  Bandaríkjunum  er  meirihluti  þeirra  sem  eru 

misnotaðir  kynferðislega  í  æsku  kvenkyns  en  jafnframt  kemur  þar  fram  að  þeir 

karlmenn  sem  misnotaðir  eru  kynferðislega  eru  ólíklegri  en  konur  að  segja  frá 

misnotkun (Miller‐Perrin og Perrin, 2007). 

Rannsóknir  hafa  einnig  sýnt  fram  á  að  eftir  því  sem börnin  eru  yngri  þegar 

misnotkunin  fer  fram,  því meiri  hætta  er  á  langtíma  áhrifum á  barnið  (Browne og 

Finkelhor, 1986). Aldur barns getur einnig haft áhrif  á hvort það  segir  frá eða ekki. 

Eftir því sem barn er yngra þegar misnotkunin á sér stað því minni líkur eru taldar á 

að  það  segi  frá  (Miller‐Perrin  og  Perrin,  2007).  Samkvæmt  tíðnirannsókn  Hrefnu 

Ólafsdóttur (2002) sögðu 60% þeirra barna sem voru misnotuð kynferðislega ekki frá 

misnotkuninni,  á meðan  á  henni  stóð.  Sumir  sögðu  ekki  frá  fyrr  en  í  fyrsta  lagi  10 

árum eftir að  misnotkunin átti sér stað (Hrefna Ólafsdóttir, 2002).  

Rannsóknir  sem  gerðar  hafa  verið  erlendis  hafa  sýnt  fram  á  að  börn  á 

aldrinum  sjö  til  tólf  ára  eru  í meiri  hættu með  að  vera misnotuð  kynferðislega  en 

önnur  börn  þar  sem  þau  eru,  af  gerendunum,  talin  ólíkleg  til  að  tilkynna  um 

misnotkunina.  Börn  á  unga  aldri  eru  einnig  í  hættu  og  hafa  tilkynningar  borist  um 

misnotkun á börnum allt niður í þriggja mánaða aldur. Börn sem glíma við fötlun af 

einhverju tagi eru í einnig talin vera í meiri hættu á að vera misnotuð kynferðislega 

heldur en ófötluð börn. Einnig er talið mikilvægt að átta sig á því að ekki geta öll börn 

sagt  frá að verið sé að misnota þau kynferðislega, hvort sem um fötlun er að  ræða 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eða ekki. Sum börn gefa ýmsar vísbendingar með breyttri hegðun að eitthvað er ekki 

í  lagi.  Mikilvægt  er  talið  að  bregðast  við  á  sem  bestan  hátt  til  að  afleiðingar 

misnotkunarinnar verði eins litlar og mögulegt er (Maddock og Larson, 1995; Miller‐

Perrin og Perrin, 2007). 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4. Ástæður fyrir kynferðislegri misnotkun á börnum 

Hvers vegna eru börn misnotuð kynferðislega? Hver sem ástæðan er eða hvort hún 

finnist í raun nokkurn tímann þá má skoða ýmsar kenningar sem fræðimenn hafa sett 

fram  til  að  reyna  að  útskýra  þessa  hegðun.  Þessar  kenningar  eru  margar  hverjar 

ólíkar  og  hafa  misjafnar  nálganir.  Hér  verða  skoðaðir  nánar  tveir  hópar  kenninga, 

annar þeirra  fjallar um kenningar tengdar  fjölskyldunni; gerð hennar, aðstæðum og 

eðli, hinn fjallar um hvað umhverfisáhrif og ytri álagsþættir geta haft á barn og í því 

sambandi verður fjallað um líkan Bellsky´s sem fjallar meðal annars um einstaklinginn 

og hans nánasta umhverfi (Miller‐Perrin og Perrin, 2007). 

4.1. Fjölskyldukenningar  

Fjölskyldan hefur verið umfjöllunarefni fræðimanna til margra ára, áhrif vegna hinna 

ýmsu fjölskylduforma og það að sterk fjölskyldutengsl og góð uppeldisskilyrði skipti 

máli til að barni vegni vel. Kenningar hafa komið fram um það hversu mikilvægt er að 

hlúa  að  fjölskyldunni  og  aðstæðum  barna.  Þannig  hefur  fjölskyldan  farið  að  skipta 

meira máli  í  umræðunni  og mikilvægi  góðra  samskipta  innan  hennar.  Ekki  er mjög 

langt síðan að hlutverkaskipting innan fjölskyldunnar var á þann veg að konan sá um 

heimilið  og  uppeldi  barnanna  á  meðan  eiginmaðurinn  sá  um  að  sjá  fjölskyldunni 

farborða.  Þessar  kenningar  breyttust  þegar  konur  fóru  að  vinna  meira  utan 

heimilisins og að sækja meira í nám og aukið sjálfstæði. Þessar kenningar fjalla um þá 

þróun  sem  orðið  hefur  á  hlutverki  kynjanna  en  aðrar  kenningar  sem  tengjast 

skuggahliðum fjölskyldunnar fóru einnig að koma upp á yfirborðið. Kenningar eins og 

að  fjölskyldan  væri  slæm  og  gæti  verið  skjól  fyrir  slæma  hluti  sem  gerðust  innan 

hennar. Að  innan hennar væru konur og börn  í ánauð þess hlutverks sem þeim bar 

að  sinna  þar  sem  feðraveldið  var  sterkt.  Konur  og  börn  voru  þolendur  þessarra 

kynjaskipta og með því að mótmæla ekki þeim aðbúnaði sem að þeim laut viðhéldu 

þær ástandinu. Þegar farið var að rannsaka nánar ofbeldi innan fjölskyldna var ljósinu 

beint að ofbeldi og kynferðislegri misnotkun gegn konum og börnum. Ekki er hægt að 

vita hversu  lengi slíkt hefur viðgengist  innan fjölskyldna en þar sem slíkt ofbeldi og 

misnotkun gátu falist undir merkjum friðhelgi fjölskyldurnar er erfitt að segja til um 

það (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 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Ýmsar kenningar um kynferðislega misnotkun á börnum og ofbeldi af ýmsum 

toga  hafa  verið  settar  fram  í  gegnum  tíðina  sem  reyna  að  útskýra  hvers  vegna 

kynferðisleg  misnotkun  getur  komið  upp.  Sumar  kenningar,  einkum  þær  eldri 

byggjast  á  því  að  einhverjum  aðila  innan  fjölskyldunnar  sé  um  að  kenna  og  beina 

sökinni  því  meira  á  barnið  sjálft  eða  móður  þess.  Þannig  er  þeim  kennt  um 

misnotkunina og í raun minni ábyrgð sett á gerandann sjálfan. Talið var að ef móðir 

sinnti  eiginmanni  sínum  ekki  nóg  kynferðislega  þá  neyddist  hann  til  að  leita  eftir 

kynlífi  hjá  öðrum  innan  fjölskyldunnar.  Þessar  kenningar  gerðu  ráð  fyrir  að  barnið 

þyrfti þá að taka að sér hlutverk móður þegar kom að kynlífi sem er grundvöllur mjög 

óeðlilegs  sambands  á  milli  foreldris  og  barns  (Miller‐Perrin  og  Perrin,  2007). 

Kenningar  hafa verið  uppi um að karlmenn misnoti  stjúpdætur  sínar eða  stálpaðar 

dætur vegna þess að þeir hafi ekki verið nógu mikið með þeim þegar þær voru yngri 

eða  séu  einungis  að  veita  þeim  kynfræðslu.  Það  má  segja  að  í  raun  séu  þessar 

kenningar  barn  síns  tíma  þar  sem  margar  af  þeim  hafa  ekki  verið  sannaðar  með 

neinum  rannsóknum  en  sumar  hafa  þó  bent  til  þess  að  þær  geti  staðist  og  hafa 

rannsóknir reynt að finna tengsl á milli þessarra þátta með misgóðum árangri (Araju 

og Finkelhor, 1987; Miller‐Perrin og Perrin, 2007).  

Nýrri kenningar sem komið hafa fram á sjónarsviðið halda því frekar fram að 

ekki sé hægt að skella skuldinni á einhvern einn aðila innan fjölskyldunnar, frekar er 

litið á heildarmynd fjölskyldunnar. Léleg tengsl og lítil nánd innan fjölskyldna er talin 

ein ástæðan fyrir því að kynferðisleg misnotkun á sér stað innan sumra fjölskyldna en 

ekki annarra (Miller‐Perrin og Perrin, 2007). 

4.2. Áhrifa‐ og álagsþættir á barn 

Margar hugmyndir hafa komið upp hvernig áhrif  frá samfélagi einstaklingsins getur 

haft  áhrif  á  það  hvernig  honum  vegnar  á  lífsleiðinni.  Félagslegir  þættir  og 

umhverfisþættir  ásamt  samspili  þeirra  geta  haft  áhrif  á  einstaklinginn.  Ef  þessir 

þættir eru sterkir í lífi einstaklings þá eru þeir í raun um leið verndandi þættir og geta 

haft  áhrif  á  hvort  barn  sé  misnotað  kynferðislega  eða  ekki  (Freydís  Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005; Miller‐Perrin og Perrin, 2007).  

Vistfræðilíkan  Bellsky  snýst  um einstaklinginn  og  hans  nánasta  umhverfi  og 

reynir að útskýra þessi áhrif. Líkan þetta útskýrir ágætlega þá áhættuþætti sem eru í 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lífi hvers manns og eru þeir þættir skoðaðir útfrá umhverfi sem er næst hverjum og 

einum ásamt því samfélagi sem viðkomandi  lifir  í. Áhættu‐ og álagsþættir geta haft 

sterkari áhrif en þeir þættir sem hafa verndandi áhrif og ef svo er verður meiri hætta 

á misbresti  í  lífi viðkomandi. Samkvæmt þessu  líkani er meðal annars talið að meiri 

áhætta sé fyrir börn að upplifa ofbeldi af hendi foreldra sinna ef þeir hafa sjálfir verið 

beittir  ofbeldi  í  æsku,  ef  fátækt  er  til  staðar  ásamt  atvinnuleysi  (Miller‐Perrin  og 

Perrin,  2007).  Einstaklingur  getur  orðið  fyrir  áhrifum  frá  umhverfi  sínu  sem  síðan 

getur haft áhrif á það hvernig honum vegnar í  lífinu og tekst á við það. Þannig hafa 

allir þættir í umhverfinu áhrif á líf einstaklingsins (Finkelhor og Browne, 1986). 

Veikt  fjölskyldukerfi  er  talið  hafa  áhrif  á  barn  og  hvernig  því  vegnar  í  lífinu. 

Margir fræðimenn hafa rannsakað fjölskyldur þar sem kynferðisleg misnotkun hefur 

átt  sér  stað. Meðal  þess  sem  komið  hefur  í  ljós  í  þessum  rannsóknum er  að  veikt 

samband á milli hjóna, ósætti  við  skilnað,  veik  tengsl eða ósætti  á milli  foreldra og 

barna og ofbeldi eða önnur  sýnileg barátta  innan  fjölskyldunnar hefur áhrif  á  styrk 

hennar og getu til að veita börnunum vernd. Til dæmis er talað er um að ofbeldi sem 

er  beitt  gegn móður  inni  á  heimilinu  geti  haft  þau  áhrif  að  hún  verði  ófær  um að 

vernda barnið sitt (Miller‐Perrin og Perrin, 2007). 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5. Afleiðingar kynferðislegrar misnotkunar gegn börnum  
 
Margt getur haft áhrif á hversu alvarlegar afleiðingar kynferðislegrar misnotkunar á 

barn geta orðið. Hér verður skoðað nánar hverjar þær geta verið, hvernig þær geta 

birst á ýmsa vegu og verið mis alvarlegar. Afleiðingum kynferðislegrar misnotkunar er 

skipt  í  skammtíma‐  og  langtímaafleiðingar  og  verða  þær  skoðaðar  nánar.  Einnig 

verður farið yfir afleiðingar sem kynferðisleg misnotkun hefur á foreldra barns, eins 

og ótti við hvernig best sé að vinna úr slíkri  lífsreynslu til að árangur af bata sé sem 

bestur.  

5.1. Þolandinn 

Margt  getur  haft  áhrif  á  hversu  alvarlegar  afleiðingar  kynferðislegrar  misnotkunar 

verða. Einn af þeim áhrifaþáttum er hversu tengdur gerandinn er barninu. Auk þess 

skiptir  máli  hversu  alvarleg  misnotkunin  er,  yfir  hversu  langt  tímabil  hún  nær,  og 

hversu oft misnotkunin er endurtekin ásamt því að aldur barns er talinn hafa áhrif. 

Það  er  ekki  hægt  að  segja  að  öll  börn  sem beitt  séu  kynferðislegri misnotkun  hafi 

sömu  einkenni.  Birtingarmynd  misnotkunarinnar  getur  verið  misjöfn  og  því  geta 

afleiðingarnar verið einstaklingsbundnar (Maddock og Larson, 1995). 

Uppreisnargirni,  mótþrói,  pirringur,  depurð,  martraðir  og  svefnleysi  eru 

meðal einkenna sem barn getur sýnt ef um kynferðislega misnotkun er að ræða. Það 

getur verið erfitt  að  sjá og þekkja einkennin þar  sem þau eru ekki alltaf augljós og 

geta virst vera af öðrum orsökum. Einnig er það svo að foreldrar geta þurft að glíma 

við afleiðingar slíkrar misnotkunar (Bentovim og Boston, 1988).  

Afleiðingum kynferðislegrar misnotkunar fyrir barn má skipta í tvennt. Annars 

vegar    má  nefna  skammtímaafleiðingar,  þar  sem  áhrif  og  afleiðingar  misnotkunar 

vara á meðan á misnotkunni stendur og fyrst á eftir og jafnvel alla barnæskuna. Hins 

vegar  eru  langtímaafleiðingar  en  það  eru  áhrif  og  afleiðingar  sem  fylgja  þolanda 

áfram til fullorðinsára. Það getur verið einstaklingsbundið hvort þolandi fær tækifæri 

til  að  vinna  úr  sinni  reynslu  strax  eða  fljótlega  eftir  áfallið,  hversu  alvarleg 

misnotkunin  var  fyrir  hann  og  í  ljósi  þess  hversu  vel  hafi  náðst  að  vinna  úr 

misnotkuninni síðar (Anderson, Herbison, Martin, Mullen og Romands, 1996). 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5.1.1. Skammtímaafleiðingar 

Talið  er  að  á  fyrstu  tveimur mánuðunum  sem  líða  eftir  að  kynferðisleg misnotkun 

hefur verið stöðvuð sýni barn fyrstu vel sjáanlegu viðbrögðin við því ofbeldi sem það 

þurfti að þola (Browne og Finkelhor, 1986). 

Ekki  er  alltaf  auðvelt  að  finna  út  hvort  barn  hafi  verið  beitt  kynferðislegri 

misnotkun þar sem börn segja ekki alltaf  frá því að verið sé að misnota þau og eru 

ýmsar ástæður taldar liggja þar að baki. Sum börn eru hrædd um að valda foreldrum 

sínum vonbrigðum með því að segja frá misnotkuninni, að það sé þeim að kenna eða 

þeim verði ekki trúað. Börnin telja sér trú um að misnotkunin sé í raun þeim sjálfum 

að kenna og kannski hefur þeim verið hótað illu af geranda ef þau segja frá. Algengt 

er  að  börnin  óttast  að  enginn  trúi  þeim  eða  þau  verði  skömmuð  og  kennt  um 

misnotkunina. Börn geta verið óttaslegin með að þó að þau segi frá þá muni þau ekki 

finna fyrir því öryggi sem þau vonast eftir ásamt ótta við að það sjáist á þeim hvað 

hefur gerst. Það er því mikilvægt að fá barnið til að skilja að það beri ekki ábyrgð á 

misnotkuninni, sama hvað gerandinn hafi  reynt að koma barninu  í skilning um með 

hótunum, gjöfum eða öðru til að varna því að það segði frá (Grosz, Kelly, og Kempe, 

2000;  Browne  og  Finkelhor,  1986;  Tjersland,  Mossige,  Gulbrandsen,  Jensen  og 

Reichelt, 2006).  

Þolandi  kynferðislegrar  misnotkunar  getur  þurft  að  takast  á  við  bæði 

tilfinninga‐  og  félagslega  erfiðleika.  Tilfinningalegu  erfiðleikarnir  geta  birst  meðal 

annars  í  formi  kvíða,  þunglyndis,  sektarkenndar,  hræðslu,  lélegs  sjálfstrausts, 

svefntruflana  og  jafnvel  áfallastreituröskunar.  Félagslegu  erfiðleikarnir  geta  birst  í 

hegðunarvandamálum  eins  og  til  dæmis  árásargirni,  félagsfælni,  óvenjulegum 

kynferðislegum  áhuga,  sjálfsfróun  og  berun  kynfæra.  Margir  glíma  einnig  við 

erfiðleika  í  námi,  svo  sem  einbeitingar‐  og  athyglisskort,  erfiðleika  í  mannlegum 

samskiptum,  fíkniefnavanda  og  breyttar  matarvenjur  og  jafnvel  átröskun  (Miller‐

Perrin og Perrin, 2007).  

Í  íslenskri  rannsókn  kom  fram  að  misjafnt  er  hvernig  stúlkur  og  drengir 

bregðast við eftir kynferðislega misnotkun í barnæsku. Stúlkur eru taldar verða mun 

þunglyndari, en drengir eru taldir bregðast við sinni vanlíðan með meiri reiði útá við 

(Inga Dóra Jónsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Gísli H. Guðjónsson, og Jón Friðrik 

Sigurðsson, 2007). 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5.1.2. Langtímaafleiðingar  

Þegar talað er um langtímaáhrif á þolanda kynferðislegrar misnotkunar er talað um 

þau einkenni sem hann hefur allt fram á fullorðinsár. Sumir þolendur kynferðislegrar 

misnotkunar  hafa  farið  erfiða  leið  í  gegnum  lífið  eftir  að  hafa  verið  misnotaðir 

kynferðislega í æsku. Það er án efa einstaklingsbundið hvernig fólk höndlar þau áföll 

sem það verður  fyrir, þá hefur það áhrif  á  viðkomandi einstakling hvernig  stuðning 

hann  fær,  ekki  síst  frá  sínum nánustu  (Hunter,  2006).  Ýmsar  rannsóknir  hafa  verið 

gerðar á undanförnum árum á áhrifum á þolendur þegar til langs tíma er litið og eru 

niðurstöður   margra  þeirra mjög  samhljóða.  Niðurstöður  þessar  eru meðal  annars 

þær að dregnir eru fram ýmsir þættir sem geta haft áhrif alvarleika þeirra eftirkasta 

sem þolendur glíma við. Þar má nefna  tengsl þolanda við gerandann,  kyn og aldur 

hans  þegar misnotkunin  fór  fram og  hvort misnotkunin  hafi  farið  fram með mikilli 

valdbeitingu. Þessir þættir geta verið samofnir og ekki er hægt að segja að eitthvað 

eitt hafi meiri áhrif en annað. Það koma  líka til atriði eins og þroski barns og hvort 

það eigi við misþroska að stríða (Hunter, 2006).  

Sjálfsvígstilraunir  eru  algengar  á  meðal  þeirra  sem  hafa  verið  misnotaðir 

kynferðislega og á það jafnt við um karla og konur. Samkvæmt tölum frá Stígamótum 

(2009)  kemur  fram  að  af  þeim  210  sem  leituðu  sér  aðstoðar  þar  á  fullorðinsárum 

voru 39 einstaklingar eða 18,6%, sem höfðu gert eina eða fleiri tilraunir til sjálfsvígs. 

Langtímaáhrif geta birst á fleiri vegu og er kynferðisleg vanvirkni á fullorðinsárum ein 

af  þeim  algengustu  ásamt  lágu  sjálfsáliti  (Inga  Dóra  Jónsdóttir,  Bryndís  Björk 

Ásgeirsdóttir, Gísli H. Guðjónsson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2007).  

Rannsóknir hafa einnig sýnt að karlar jafnt sem konur geti átt við ýmis konar 

erfiðleika að  stríða  síðar  í  lífinu. Þeir  geta upplifað erfiðleika  í nánum samböndum, 

lágt  sjálfsálit,  erfiðleika  með  að  treysta  öðru  fólki  ásamt  ýmsum  öðrum 

heilsufarsbrestum  (Hunter,  2006).  Einstaklingar  sem  hafa  verið  misnotaðir 

kynferðislega sem börn eiga það á hættu að andleg heilsa þeirra verði slök sem oftar 

en  ekki  birtist  í  drykkjuvanda  á  fullorðinsárum  (Anderson,  Herbison,  Martin  og 

Mullerm, 1996).  

Fleiri  atriði  ber  að  hafa  í  huga  þegar  kemur  að  áhrifum  slíkrar misnotkunar 

þegar til lengri tíma er litið og má þar nefna hvort þolandinn hafi fengið stuðning frá 

fjölskyldu  eða  vinum  þegar  upp  komst  um misnotkunina  eða  hvort  hann  hafi  ekki 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verið  til  staðar  en  það  er  talið  hafa  mikil  áhrif  á  það  hvernig  áhrifin  verða  á 

þolandann.  Ef  stuðningur  við  barn  er mikill,  eru  taldar minni  líkur  á  að  afleiðingar 

þess  hafi  slæm áhrif  á  barn  þegar  til  lengri  tíma  er  litið.  Einnig má hafa  í  huga  að 

einkenni  kynferðislegrar  misnotkunar  á  barn  fer  ekki  endilega  eftir  tímalengd 

misnotkunarinnar (Hunter, 2006).  

 Samkvæmt  úttekt  sem  Stígamót  gerði  kemur  fram  að  erfiðustu  afleiðingar 

hjá  þeim  sem  leituðu  til  Stígamóta  árið  2009  voru  skömm,  léleg  sjálfsmynd,  kvíði, 

depurð,  sektarkennd, minningar  sem  tengjast misnotkuninni  koma upp,  reiði,  erfið 

tengsl  við  maka,  ótti,  tilfinningalegur  doði,  einbeitingarleysi,  hegðunarerfiðleikar, 

sjálfssköðun og átröskun. Þarna sést vel hve afleiðingarnar geta orðið margar. Margir 

upplifa fleiri en eitt af þessum atriðum (Stígamót, 2009).  

5.2. Aðstandendur þolanda  

Talið  er  að  afleiðingar  kynferðislegrar misnotkunar  séu  ekki  einungis  á  barnið  sem 

fyrir því verður, heldur hafi það áhrif á alla fjölskyldumeðlimi og fjölskylduna í heild 

að  einhverju  leyti  (Maddock  og  Larson,  1995).  Kynferðisleg  misnotkun  gegn  barni 

getur  haft  slæmar  afleiðingar  fyrir  foreldra  þess  sem  standa  frammi  fyrir  því  að 

barnið þeirra hafi verið misnotað kynferðislega.  Mikilvægt er að átta sig á því að það 

eru ekki einungis foreldrar sem misnota barnið sitt heldur getur það verið einhver því 

tengdur  beint  eða  óbeint  (Grosz,  Kelly  og  Kempe,  2000).  Varnarleysi  foreldra 

gagnvart því að barn þeirra hafi verið misnotað kynferðislega  jafnvel af einhverjum 

sem foreldrið treysti fyrir barninu er mikið. Getur það skipt sköpum að foreldrar fái 

aðstoð við að vinna úr sínum tilfinningum, ekki síst svo að þeir geti aðstoðað barnið 

sitt við að ná bata. Samkvæmt rannsókn Grosz, Kelly og Kempe (2000) kemur fram að 

foreldrar geta fundið fyrir mikilli vanlíðan og sektarkennd yfir því að hafa ekki komið í 

veg fyrir misnotkunina og þá sérstaklega ef misnotkunin hefur staðið yfir  í einhvern 

tíma.  Foreldrum  getur  fundist  sem  þeir  hafi  brugðist  sem  foreldrar  og  vita  ekki 

hvernig á að bregðast  við aðstæðum sem þessum. Fordómar  frá vinum, ættingjum 

eða  ókunnugum auka  vanlíðan  foreldra  þar  sem því  er  jafnvel  haldið  fram  að  þeir 

hefðu  átt  að  koma  í  veg  fyrir misnotkunina.  Sumir  foreldrar  vilja  ekki  segja  sínum 

eigin  foreldrum  frá  því  að  barnið  þeirra  hafi  verið  misnotað  af  ótta  við  hvaða 

viðbrögð þau kynnu að sýna. Foreldrum getur fundist erfitt að takast á við stöðu sem 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slíka og að takast á við aðstæður eins og að greina frá eða ræða við ættingja, vini eða 

starfsfólk í skóla barnsins um misnotkunina (Grosz, Kelly og Kempe, 2000).  

Foreldrar  barns  sem  hefur  verið  misnotað  kynferðislega  af  aðila  sem  er 

tengdur  barninu  á  einhvern  hátt  getur  liðið  enn  verr  en  ef  þau  þekkja  ekki 

gerandann. Það að uppgötva að ættingi, besti vinur fjölskyldunnar eða starfsmaður á 

leikskóla barnsins hafi misnotað barnið þeirra kynferðislega er gríðarlegt áfall. Vinur 

eða ættingi sem fjölskyldan hefur jafnvel treyst fullkomlega en misnotar aðstöðu sína 

á svo glæpsamlegan máta bregst auk þess trausti foreldranna sem getur reynst erfitt 

að eiga við. Foreldrar treysta almennt vel þeim aðilum sem hafa umsjón með barni 

þeirra og því getur reynst erfitt að treysta á ný og þeir kenna jafnvel sjálfum sér um 

að  hafa  treyst  öðrum  fyrir  barninu.  Það  getur  því  verið  gríðarlega  mikilvægt  að 

foreldrar  fái    aðstoð  til  að vinna úr  sínum tilfinningum og vanlíðan  (Grosz, Kelly og 

Kempe, 2000).  

  Vandamál fjölskyldumeðlima geta verið af öðrum toga en hefur verið rakið  í 

kaflanum  til  þessa.  Í  viðtalsrannsókn  sem  gerð  var  erlendis  á  meðal 

fjölskyldumeðlima  sem  höfðu  upplifað  að  barn  í  þeirra  fjölskyldu  hafði  verið 

kynferðislega misnotað af einhverjum í fjölskyldunni kom fram að mæður sem voru 

ekki  gerendur,  höfðu  ekki  einungis  áhyggjur  af  því  barni  sem hafði  verið misnotað 

heldur  einnig  af  fjármálum  og  hlutum  eins  og  að  missa  húsnæði  fjölskyldunnar. 

Gerandinn  sem  kannski  hefur  verið  fyrirvinna  heimilisins  og  yfirgefið  fjölskylduna 

eftir  að  upp  komst  um  misnotkunina  getur  valdið  því  að  fjárhagsaðstaða 

fjölskyldunnar breytist til hins verra (Wright, 1991). 

5.2.1. Foreldrar til aðstoðar barni þrátt fyrir ótta og óöryggi 

Hlutverk  foreldra  er  talið mikilvægt  þegar  kemur  að  bata  barns  eftir  kynferðislega 

misnotkun. Það er ekki óeðlilegt að  foreldrar  finni  fyrir  óöryggi og vanmætti þegar 

upp  kemst  um  kynferðislega  misnotkun.  Foreldrar  þurfa  að  leita  eftir  aðstoð 

fagmanna  til  að  þeir  geti  aðstoðað  börn  sín  sem  best.  Foreldrar  eru  oft  fullir  af 

skömm og sekt yfir því hvað barnið hefur þurft að þola, finnst þeir bera ábyrgð á því 

sem gerðist. Barnið þarfnast öryggis og  talið er  að með þátttöku  foreldra, ekki  síst 

móður,  í  bataferli  barnsins  ásamt  fagaðila  sé  hægt  að  auka  líkur  á  góðum árangri. 

Margir hverjir telja að með því séu þeir að styrkja samband þeirra þegar til framtíðar 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er  litið.  Í  málum  þar  sem  faðir  er  gerandinn  getur  móðir  upplifað  mikla  reiði  frá 

barninu í sinn hlut þrátt fyrir að sú reiði virðist ekki sanngjörn í hennar garð og geta 

þessi viðbrögð barnsins aukið á varnarleysi hennar og gert henni erfiðara að takast á 

við þær aðstæður sem hún er í (Hill, 2006). 

Ótti  foreldra  um  að  barnið  verði  aftur  beitt  kynferðislegri misnotkun  getur 

verið sterkur ekki síst ef gerandinn er nákominn barninu. Erfitt getur verið að forðast 

ofbeldismanninn  sérstaklega  ef  hann  er  í  fjölskyldunni  og  ef  ekki  er  sannað  að 

misnotkun hafi átt sér stað. Slíkur ótti getur verið sterkur því foreldrar vilja eðlilega 

forða barninu frá gerandanum (Tjersland, Mossige, Gulbrandsen, Jensen og Reichelt, 

2006). 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6. Viðbrögð fjölskyldu vegna kynferðislegrar misnotkunar á barni 

Hvaða áhrif kynferðisleg misnotkun á barni innan fjölskyldunnar kann að hafa á það 

og fjölskyldu þess verður umræðuefni í þessum kafla. Stærsti hluti barna sem verða 

fyrir kynferðislegri misnotkun er tengdur geranda á einhvern hátt eins og fram kemur 

í rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur (2002).   

Til  að átta  sig á  tilvist  kynferðislegrar misnotkunar á barni  innan  fjölskyldna 

getur verið gott að skoða nánar einkenni sumra fjölskyldna og hvað veldur því að fólk 

þegi  yfir  slíkum  atburðum.  Skoðað  verður  hvernig  sumar  fjölskyldur  bregðast  við 

þegar upp kemst um kynferðislega misnotkun gegn barni og hvaða áhrif viðbrögðin 

geta haft á það. Algeng viðbrögð eru afneitun á vandanum. Fjallað verður um hversu 

mikilvægt það getur verið fyrir barn að kynferðisleg misnotkun sé stöðvuð og veitt sé 

viðunandi aðstoð í framhaldi af því. Sum börn sýna einkenni þess að hafa verið beitt 

kynferðislegri misnotkun en ekki tekst að sanna að hún hafi átt sér stað.  

6.1. Viðbrögð fjölskyldunnar  

Rannsóknir  hafa  sýnt  fram  á  að  þegar  börn  segja  frá  misnotkun  geta  viðbrögð 

fullorðinna  haft  gríðarleg  áhrif  á  þær  afleiðingar  sem misnotkunin  kann  að  hafa  á 

barnið. Ef brugðist er harkalega við eins og með reiði getur það haft neikvæð áhrif á 

bata barns en jákvæð áhrif ef viðbrögð eru mild þar sem reynt er að gera það besta 

úr hlutunum. Það er talið mikilvægt að sá sem hlustar á barnið reyni sitt besta  í að 

vera yfirvegaður og halda ró sinni. Það getur reynst erfitt þar sem það er mjög mikið 

áfall  að  heyra  það  að  barn  hafi  verið  misnotað  kynferðislega.  Hins  vegar  er  talið 

mikilvægt að sá sem barnið er að segja  frá hlusti á það,  leyfi því að segja  frá á sinn 

hátt og stilla spurningum í hóf (Smith, 1988). Það að einhver verði fyrir kynferðislegri 

misnotkun á ekki að þurfa að þýða að líf þess sé ónýtt og ekkert nema erfiðleikar séu 

framundan (Hrefna Ólafsdóttir, 2002). 

Foreldrum  sem  upplifa  það  að  barnið  þeirra  hefur  verið  misnotað 

kynferðislega  getur  fundist  erfitt  að  höndla  þær  tilfinningar  og  hegðun  sem barnið 

sýnir.  Það  hefur  einnig  áhrif  á  foreldrið  að  sjá  barnið  þjást  um  leið  og  þeir  sjálfir 

upplifa ýmsar tilfinningar sem valdið geta vanlíðan. Tilfinningar eins og þær að barnið 

þeirra  hafi  verið  misnotað  kynferðislega  ásamt  reiði  í  garð  meints  geranda. 

Foreldrum  sem  sjálfir  hafa  verið  misnotaðir  kynferðislega  í  æsku  getur  þótt 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sérstaklega  erfitt  að  höndla  þessar  tilfinningar  barna  sinna  vegna  sinna  eigin 

upplifana í æsku sem þeir hafa jafnvel ekki náð að vinna úr. Mikilvægasta hjálpartæki 

þessum foreldrum til handa getur verið að hitta aðra foreldra sem eru í sömu sporum 

og  deila  með  þeim  reynslu  og  hugmyndum  sem  gætu  nýst  í  bataferli  þeirra  (Hill, 

2006).  

6.2. Öryggi barns tryggt 

Börn eru ólík og þurfa sinn tíma til að segja frá. Barnið þarfnast þess að því sé trúað 

og  að  finna  fyrir  vernd  þess  sem  það  trúir  fyrir  reynslu  sinni.  Þegar  barn  segir  frá 

kynferðislegri  misnotkun  og  gerandinn  er  einhver  innan  fjölskyldunnar  verður  að 

leitast  við  að  tryggja  öryggi  barnsins  og  að misnotkunin  hætti.  Ef  fleiri  börn  eru  á 

heimilinu þar sem misnotkunin hefur átt sér stað verður að hafa það í huga að þau 

gætu einnig hafa orðið fyrir henni (Smith, 1988).  

Þegar  upp  kemst  um  kynferðislega  misnotkun  á  heimili  barns  er  talið 

mikilvægt að aðskilja barnið frá gerandanum. Hvort sem það er  faðir, bróðir, móðir 

eða annar ættingi  sem býr á heimilinu. Það getur því  verið mikið átak að  þurfa að 

taka  þá  ákvörðun  og  fara  af  heimilinu  með  barnið  eða  láta  fjarlægja  gerandann. 

Sumar mæður geta einfaldlega ekki valið á milli og getur því þurft að koma barninu í 

fóstur til að vernda það en slík aðgerð er vandmeðfarin. Oftast er þá best ef hægt er 

að  koma  barninu  fyrir  hjá  nánum  ættingjum  en  að  öðrum  kosti  tímabundið  hjá 

fósturforeldrum. Aðilar  sem  taka  við  barninu  verða  að  vera  vel  undirbúnir  hvernig 

takast  á  við  það  hlutverk  að  annast  barn  sem  hefur  verið misnotað  kynferðislega. 

Barnið getur sýnt hegðun sem þarfnast kunnáttu til að takast á við. Það getur einnig 

aukið á óöryggi barns þegar það er tekið af heimili sínu þrátt fyrir að það sé gert til 

þess að vernda barnið (Hooper, 1992; Furniss, 1991). 

6.3. Þegar grunur er um kynferðislega misnotkun á barni 

Ekki er alltaf hægt að sanna að um kynferðslega misnotkun á barni sé að ræða þó að 

einkenni  hjá  barninu  geti  bent  sterklega  til  þess.  Börn  geta  sýnt  svipuð  einkenni 

vegna kynferðislegar misnotkunar og eftir vanrækslu eða annað ofbeldi og ber því að 

fara ávallt varlega  í slík mál svo hegðun barns og einkenni séu ekki  túlkuð á rangan 

máta (Tjersland, Mossige, Gulbrandsen, Jensen og Reichelt, 2006). 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Stundum er hægt að sjá hvort kynferðisleg misnotkun hafi átt sér stað, annað 

hvort á líkamlegum áverkum eða á breyttri hegðun barnsins. Það getur reynst erfitt 

að  færa  sönnur  á  það  að  tiltekinn  atburður  hafi  átt  sér  stað  nema  um  líkamlega 

áverka sé að ræða eins og mar, verk, kláða, blæðingu eða lykt frá kynfærum. Einnig 

getur þolandi kynferðislegrar misnotkunar átt erfitt með gang eða setu, haft höfuð‐ 

eða magaverk og átt erfitt með svefn. Börn  sýna misjafna hegðun og eru einkenni 

eins  og mikil  forvitni  á  kynferðismálum miðað  við  aldur,  sýniþörf  á  kynfærum  eða 

mikill  áhugi  á  kynlífsleikjum,  hegðun  sem  bent  geta  til  misnotkunar  (Maddock  og 

Larson, 1995; Miller‐Perrin og Perrin, 2007). 

Það  getur  verið  erfitt  fyrir  fjölskyldur  þegar  grunur  leikur  á  kynferðislegri 

misnotkun af hendi fjölskyldumeðlims sem ekki er hægt að sanna. Grunur móður um 

að  barn  hennar  sé misnotað  kynferðislega  af  fjölskyldumeðlimi  getur  valdið mikilli 

togstreitu  innan fjölskyldunnar. Vantraust á makann getur  jafnvel valdið upplausn  í 

fjölskyldunni. Viðtöl  við  fagaðila geta þá verið afar nauðsynleg  til  að  ræða  líðan og 

hvernig  skuli  vinna úr  slíkum aðstæðum. Það  skiptir máli  að barnið  fái þá meðferð 

sem það þarfnast ásamt því að finna leið til að vernda það innan fjölskyldunnar. Það 

getur verið að barnið tali ekki um misnotkunina strax og sum gera það jafnvel aldrei. 

Fjölskyldan reynir að leita svara um hvort misnotkunin hafi átt sér stað og þá af hendi 

hvers. Mikilvægt er  fyrir  fagaðila og fjölskyldu að finna svör og  lausnir eftir  fremsta 

megni en átta sig á því að það  tekst ekki alltaf og stundum þarf að finna leið til að lifa 

með  þeim  aðstæðunum  sem  upp  hafa  komið  (Tjersland,  Mossige,  Gulbrandsen, 

Jensen og Reichelt, 2006). Rannsóknir  sem gerðar hafa verið þar  sem grunur er að 

barn  hafi  verið  beitt  kynferðislegri  misnotkun  hafa  meðal  annars  sýnt  að  mæður 

höfðu  áhyggjur  af  börnum  sínum.  Sérstaklega  höfðu  þær  áhyggjur  af  því  hvort 

áframhaldandi misnotkun ætti  sér  stað  og  hvort  þær  gætu  í  raun  treyst  þeim sem 

aðila sem lá undir grun  fyrir barninu sínu og gat sá ótti verið sterkur sérstaklega ef 

meintur  gerandinn  bjó  ennþá  á  heimilinu  (Tjersland,  Gulbrandsen,  Jensen  og 

Reichelt, 2006). 

Þegar  grunur  hefur  vaknað  um  að  foreldri  hafi  misnotað  barn  sitt 

kynferðislega er mikilvægt að barnið finni fyrir öryggi frá öðrum fjölskyldumeðlimum. 

Ef barnið þarf að  búa áfram undir  sama þaki og gerandinn má búast  við að barnið 

finni  fyrir meiri  vanlíðan þar  sem það  sagði  frá og vonaðist eftir hjálp en  fékk ekki. 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Um leið og barnið segir frá er það að óska eftir hjálp og að það þurfi ekki að upplifa 

slíka  misnotkun  meir.  Barnið  er  í  raun  að  leggja  fyrstu  drög  að  því  að  yfirgefa 

misnotkunina með því að  segja  frá og um  leið að  stíga sín  fyrstu skref  í  átt  til bata 

(Maddock og Larson, 1995; Miller‐Perrin og Perrin, 2007; Smith, 1988). 

6.4. Fjölskyldur í vörn 

Kynferðisleg misnotkun virðist geta átt sér stað innan sumra fjölskylda um skemmri 

eða  lengri  tíma. Það getur haft  slæmar afleiðingar á barn þegar það er misnotað á 

þennan  hátt  af  aðila  sem  það  hefur  borið  traust  til.  Barn  getur  einnig  fundið  fyrir 

vantrausti  á  aðra  fjölskyldumeðlimi  fyrir  að  hafa  ekki  verndað  það  fyrir 

misnotkuninni. Talið er að barn sem er misnotað á heimili sínu af nákomnum aðila 

finnist  það  meira  svikið  en  ef  misnotkunin  er  af  hendi  einhvers  sem  er  ekki  eins 

tengdur barninu (Brown og Finkelhor, 1986).  

Það má spyrja sig af hverju misnotkun sem slík geti viðgengist í fjölskyldum án 

þess að neinn annar fjölskyldumeðlimur geri neitt  til að stöðva hana. Ástæður þess 

geta  verið  margar  og  má  þar  nefna  að  sterkasta  vörn  sumra  fjölskyldna  þar  sem 

kynferðisofbeldi er að  finna er afneitun. Afneitun þess að eitthvað hafi átt eða eigi 

sér stað. Þegar áfall  ríður yfir eins og það þegar grunur vaknar, eða upp kemst, um 

kynferðislega misnotkun bregst  fólk  við með því  að afneita þeim sársauka og þeim 

tilfinningum sem upp koma. Þannig er þessi leið valin til að þurfa ekki að takast á við 

þann vanda sem upp er kominn. Þessi leið getur verið sú eina sem fjölskyldumeðlimir 

finna til að lifa af en raunin er oft sú að með því að afneita því sem gengur á  innan 

veggja  heimilisins  er  einungis  verið  að  halda  hlífisskildi  yfir  þeim  sem  misnotar 

barnið. Afneitunin hjá fjölskyldumeðlimum getur einnig verið þeirra leið til að halda 

fjölskyldunni  saman,  koma  í  veg  fyrir  þá  upplausn  sem  hún  stendur  frammi  fyrir. 

Afneitun hjá barni sem er misnotað kynferðislega  getur verið leið þess að lifa af og 

um leið loka á þá hugsun að verið sé að gera því illt þar sem það sér jafnvel ekki þann 

möguleika  að  leið  sé  út  úr  þessum  aðstæðum  (Maddock  og  Larson,  1995;  Miller‐

Perrin og Perrin, 2007). 

Kynferðisleg misnotkun getur varað í mörg ár í fjölskyldum án þess að nokkur 

utanaðkomandi  átti  sig  á  því  hvað  er  í  gangi.  Þegar  fórnarlamb  kynferðislegrar 

misnotkunar  leitar  sér  aðstoðar,  þá  jafnvel  komið  á    fullorðinsár,  hefur  það  liðið 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kvalir í mörg ár vegna þessa. Dæmi eru um að stúlkur hafi þurft að upplifa hrikalega 

kynferðislega misnotkun af hendi föður og um leið líkamlegt ofbeldi af hendi móður 

sem  stundum  kennir  barninu  um  að  leyfa  föður  sínum  að  hafa  kynmök  við  sig 

(Maddock og Larson, 1995). 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7. Meðferð og stuðningur við þolendur og fjölskyldur þeirra 

Þegar  barn  hefur  verið  beitt  kynferðislegri  misnotkun  eða  grunur  um  slíkt  hefur 

vaknað  má  spyrja  sig  hvað  hægt  sé  að  gera  til  að  aðstoða  viðkomandi  barn  og 

aðstandendur við að vinna úr slíkri reynslu. Ýmsar aðferðir eru notaðar til þess og þó 

að  hér  verði  ekki  farið  djúpt  í  þær  meðferðaraðferðir  sem  í  boði  eru,  er  samt 

áhugavert  að  skoða  aðeins  nokkrar  sem  oftast  ber  á  góma  þegar  rannsóknir  eru 

skoðaðar.  Þannig  er  hægt  að  átta  sig  nánar  á  því  um  hvað  meðferðaraðferðirnar 

snúast  í  þessum  málaflokki.  Þegar  tilkynning  berst  til  lögreglu  eða 

barnaverndaryfirvalda fer ákveðið ferli í gang sem beinist að því að vernda barnið og 

stöðva meinta misnotkun. Þessir aðila standa í nokkuð mismunandi sporum, annars 

vegar þegar mögulegt er að sanna misnotkunina og hins vegar þegar einungis er um 

grun að  ræða. Skoðað verður hvernig unnið er með slík mál  í meðferðarvinnu  fyrir 

þolandann  og  fjölskyldu  hans  en  ekki  verður  farið  í  þá  verkferla  sem  varða 

tilkynningar til  lögreglu og barnaverndaryfirvalda. Í  lok þessa kafla verður fjallað um 

félagsráðgjafann  og  hvernig  þekking  hans  getur  nýst  í  málefnum  sem  tengjast 

kynferðislegri misnotkun á börnum. 

7.1. Meðferð vegna gruns um kynferðislega misnotkun 

Í  sumum kynferðisbrotamálum  tekst  ekki  að  finna  nægar  sannanir  á  gerandann og 

þar með þurft að fella málin niður. Hvernig er hægt að aðstoða börn og fjölskyldur 

þeirra  þegar  grunur  um  ofbeldi  hefur  vaknað  en  ekki  hefur  verið  hægt  að  sanna 

verknaðinn? Þetta getur verið vandmeðfarið og mikilvægt að  finna  réttu  leiðina að 

farsælli  lausn  (Tjersland,  Gulbrandsen,  Jensen  og  Reichelt,  2006).  Þegar 

meðferðaraðili tekur viðtal við barn sem grunur leikur á að hafi verið misnotað fer  í 

gang undirbúningur að frekari meðferð. Það er oft erfitt að sanna að um misnotkun 

hafi  verið  að  ræða  þar  sem  engin  vitni  eru  til  staðar  nema  barnið  sjálft  og 

læknisfræðilega  er  ekki  hægt að  sanna  neitt ef ekki  finnast  einhver  líkamleg merki 

um misnotkunina. Þannig má alltaf búast við því að ekki fáist niðurstaða í viðkomandi 

mál. Eftir að búið er að taka viðtal eða viðtöl við barn og meðferðaraðilinn kemst að 

þeirri niðurstöðu að  líkur séu á að misnotkun hafi átt sér stað þá er hægt að vinna 

áfram að því að veita barninu þann stuðning og aðstoð sem það þarfnast til að vinna 

úr  misnotkuninni.  Mikilvægt  er  að  gera  barninu  grein  fyrir  að  það  ber  ekki  neina 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ábyrgð  á  verknaðinum,  að  það  sé  alltaf  þess  fullorðna  að  bera  ábyrgð  á  brotinu 

(Tranter og Vizard, 1988). 

  Rannsókn  sem  Tjersland,  Gulbrandsen,  Jensen  og  Reichelt  (2006) 

framkvæmdu  í  Noregi  á  börnum  og  fjölskyldum  þeirra,  þar  sem  grunur  var  um 

kynferðislega misnotkun en ekki  var hægt að sanna hana,  leiddi  ýmislegt  í  ljós. Þar 

kom fram mikilvægi þess að veita  fjölskyldu barns þann stuðning sem hún þarfnast 

og  að  veita  barni meðferð  þó  svo  að  ekki  sé  hægt  að  sanna  að  um  kynferðislega 

misnotkun hafi verið að ræða. Sannleikurinn er ekki alltaf klipptur og skorinn, þó að 

ekki sé hægt að sanna  í öllum tilfellum að um misnotkum hafi verið að ræða, þýðir 

það  samt  ekki  að  hún  hafi  ekki  átt  sér  stað  og  því  geta  börn  sýnt  einkenni 

misnotkunar og ber því að hlusta á þau og vinna að því að barninu líði vel og beri ekki 

vandamál  með  sér  inn  í  framtíðina.  Jafnframt  ber  að  hafa  í  huga  að  hegðun  og 

einkenni  barns  geta  í  sumum  tilfellum  verið  af  öðrum  ástæðum  en  kynferðislegri 

misnotkun. Þegar grunur er um að barn  sé misnotað kynferðislega af einhverjum  í 

fjölskyldunni  getur  það  haft  áhrif  á  hvernig  þeim  fjölskyldum  reiðir  af.  Í  sömu 

rannsókn kemur fram að mörg hjónabönd enda með skilnaði þar sem ekki  tekst að 

aðstoða  hjón  við  að  byggja  upp  traust  á milli  sín  á  ný með meðferðarvinnu. Hvort 

sem það sannar að annar aðilinn hafi misnotað barnið eða ekki þá hefur traust á milli 

þeirra hlotið óbætanlega hnekki (Tjersland, Gulbrandsen, Jensen og Reichelt, 2006). 

7.2. Meðferð fyrir þolanda kynferðislegrar misnotkunar í æsku 

Þegar  vart  verður  við misnotkun  á  barni  er mikilvægt  að  reyna  að  vinna  sem  fyrst 

með því. Það er vandasamt að fá börn til að  ræða þessi mál og ekkert sjálfgefið að 

þau geri það. Ef barn kemur og segir frá kynferðislegri misnotkun er mjög mikilvægt 

að hlusta vel og alls ekki að rengja það, rétt viðbrögð skipta miklu máli  (Browne og 

Finkelhor, 1986). Þegar barn  segir  frá því  að það hafi  verið misnotað kynferðislega 

getur það verið stórt skref í átt að bata þess. Viðbrögð þess aðila sem barnið treystir 

til  að  segja  frá getur einnig haft áhrif  á  framvindu batans  (Smith, 1988).  Sum börn 

sem hafa verið misnotuð kynferðislega hafa meiri þörf fyrir að tala um það af hverju 

viðkomandi misnotaði  það  frekar  en  að  tala  um misnotkunina  sem  slíka  og  ber  að 

huga að því í meðferðarvinnu með barni (Miller‐Perrin og Perrin, 2007; Smith, 1988; 

Tjersland, Gulbrandsen, Jensen og Reichelt, 2006). Barn getur einnig þarfnast þess að 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vera eitt og því er nauðsynlegt að virða þeirra einkastundir og gefa þeim tækifæri til 

þess í stað þess að vera stöðugt að fá barnið til að tjá sig um misnotkunina. Foreldrar 

vilja eðlilega vita hvað er að gerast í lífi barnsins síns en einnig verður að virða það ef 

barnið vill  ekki  segja  foreldrunum allt og kýs  jafnvel heldur að  tala við  fagaðila  um 

tilfinningar  sínar  og  upplifun.  Samt  sem áður  er mikilvægt  fyrir  foreldrana  að  vera 

sem mest  inní málum  barnsins  síns  því  það  er  ein  leið  til  að  geta  hjálpað  að  vita 

hvernig málum er háttað (Hill, 2006). Þannig er talið mikilvægt að leggja áherslu á að 

byrja á því að stöðva misnotkunina og hindra þannig að hún haldi áfram, veita barni 

þann stuðning sem það þarfnast og síðast en ekki síst að byggja upp eins heilsteyptan 

einstakling og hægt er eftir kynferðislega misnotkun (Larson og Maddock, 1995). 

Barn sem er mjög ungt þegar það er misnotað kynferðislega er ekki talið hafa 

nægilegan þroska til að vinna úr sinni reynslu. Börn eru eins misjöfn og þau eru mörg 

og ekki öll sem kjósa, eða geta,  talað um þessa reynslu og verður því að  leita  leiða 

sem henta til að koma til móts við þau. Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar til aðstoðar 

við meðferðarvinnu með barni, sumar þeirra eru notaðar í samvinnu með foreldrum 

þess, aðrar  í samvinnu barns og fagaðila. Ein af þeim leiðum sem rannsakaðar hafa 

verið var gerð af félagsráðgjöfum í Bandaríkjunum þar sem áhrif leikjameðferðar var 

skoðuð.  Félagsráðgjafarnir  sáu mikilvægi  þess  að  upplýsa  foreldrana  vel  um  þeirra 

hlutverk  í  bataferlinu.  Með  leik  var  reynt  að  ná  fram  viðbrögðum  barnsins  í 

viðtalsherbergi. Fyrst hafði verið prófað að hafa barnið eitt með meðferðaraðilanum 

en það kom ekki eins vel út eins og að hafa foreldri með, sem í flestum tilfellum var 

móðirin. Barninu leið betur þannig og fann til meira öryggis. Leikjameðferð er aðferð 

sem hefur verið hentug fyrir ung börn en sum hver eiga auðveldara með að tjá sig 

með  leik  en  orðum.  Fagaðilar  aðstoða  barnið  við  að  segja  frá  líðan  þeirra  eða  tjá 

hana  þar  sem  dúkkur  eða  annað  dót  er  notað  til  aðstoðar.  Barnið  fær  þannig 

tækifæri  til  að  losa um  tilfinningar og  tjá  líðan  sína  í  gegnum  leik. Aðrar  leiðir  geta 

verið hentugri fyrir börn sem eru komin á kynþroskaskeiðið þar sem þau hafa meiri 

þroska til að tjá sig með orðum (Vizard og Tranter, 1988).  

Þrátt fyrir að talað sé um að ekki sé hægt að vinna með mjög ungum börnum 

hafa  rannsóknir  sýnt  að  það  er  ekki með öllu  ómögulegt.  Rannsóknir  hafa  sýnt  að 

sumar meðferðir  henta  yngri  börnum  ágætlega  og má  þar  nefna  leikjameðferðina 

sem áður hefur verið fjallað um hér að ofan. Einnig má nefna erlenda rannsókn þar 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sem  var  notast  við  viðtöl  til  að  ná  til  barnsins  og  fá  fram  viðbrögð  þess.  Þar  voru 

saman komin  foreldri, þá yfirleitt móðir,  barnið  sem hafði orðið  fyrir kynferðislegri 

misnotkun og meðferðaraðilinn. Slík samvinna með móður, barni og meðferðaraðila 

sýndi  að  barni  gekk  ágætlega  að  tjá  sig  þar  sem  það  fann  fyrir  öryggi  á  staðnum. 

Börnin voru óöruggari ein með meðferðaraðilanum og því kom þetta vel út og börnin 

sýndu  jákvæðar  framfarir,  náðu að  tjá  sig  í  leik  og  losa þannig  um  tilfinningar  sem 

bærðust innra með þeim (Tjersland, Gulbrandsen, Jensen og Reichelt, 2006).  

Rannsóknir  hafa  sýnt  að  sé  ekki  gripið  til  viðeigandi  úrræða  til  að  aðstoða 

börn þegar upp kemst um kynferðislega misnotkun geti þau átt í erfiðleikum með svo 

margt  í  lífinu.  Má  þar  nefna  erfiðleika  með  nám,  að  eignast  vini  og  eiga  í  nánu 

sambandi  við  annan  einstakling  seinna meir.  Einnig  hefur  verið  talið  að  erfiðleikar 

með  að  vernda  sín  eigin  börn megi  rekja  til  þess  að  foreldri  hafi  verið misnotað  í 

æsku, ásamt því að þeir séu í meiri hættu með að misnota sjálfir börn kynferðislega 

seinna  meir.  Þannig  er  talið  mikilvægt  að  vinna  úr  ofbeldinu  með  barninu  eins 

snemma og  hægt  er  til  að  reyna  að  byggja  upp  sterkari  og  heilbrigðari  einstakling 

(Elliott, Ensing og Reeker, 1997). 

7.3. Fjölskyldunálgun vegna kynferðislegrar misnotkunar gegn börnum  

Þegar  veita  á skjólstæðingi  aðstoð,  hvort  heldur  um  er  að  ræða  einstakling  eða 

fjölskyldu, eftir að upp hefur komið kynferðisleg misnotkun, eru nokkrar leiðir færar. 

Maddock og Larson (1995) tala um fjórar tegundir inngripa en þau ganga mis langt. Í 

fyrsta  lagi  er  að  skoða  hvaða  upplýsingar  eru  til  um  skjólstæðinginn  og  meta 

aðstæður hans til að geta betur gert ráðstafanir um framhaldið.  Í öðru  lagi að veita 

ráðgjöf  þar  sem  farið  er  yfir  stöðuna  hjá  viðkomandi til  að  finna  út  styrk 

einstaklingsins eða  fjölskyldunnar.  Farið er  yfir hvert  vandamálið er og hvaða  leiðir 

eru til lausnar. Þriðja inngripið er meðferðarvinna sem byggist meðal annars á því að 

hjálpa  skjólstæðingnum  að  takast  á  við  fortíðina  og  það  sem  hefur  haft  áhrif  á  líf 

viðkomandi.  Þar  getur  viðkomandi verið  að  takast  á  við  ófyrirsjáanlegar  aðstæður 

eins og kynferðislega misnotkun. Meðferðin getur byggst á að finna nýjar leiðir fyrir 

viðkomandi  til  að  takast á við þau vandamál  sem  til  staðar eru.  Fjórða  inngripið er 

utanaðkomandi stjórnun þar sem reynt er að útbúa aðstæður fyrir viðkomandi sem 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taldar  eru  vera  honum  til  bóta.  Það  fer  eftir  hverju  tilfelli  fyrir  sig hversu  langt  er 

gengið, það er hvað inngrip hentar í viðkomandi tilfelli. 

  Þegar barn er misnotað kynferðislega er mikilvægt að huga að aðstandendum 

þess og huga einnig að þeirra  bata. Þegar upp kemst um slík mál getur  fjölskyldan 

upplifað mikið áfall og fundið  fyrir varnarleysi gegn því sem gerst hefur. Fjölskyldur 

þarfnast mis mikillar aðstoðar við að vinna úr því áfalli sem kynferðisleg misnotkun 

er. Viðtalsrannsókn sem var framkvæmd í Minnesota í Bandaríkjunum sýndi hverjar 

þarfir  fjölskyldna  geta  verið.  Fjölskyldur  þær  sem  tóku  þátt  í  rannsókninni  fannst 

vanta meiri fjölbreytni í þau stuðningsúrræði sem í boði voru. Fjölskyldurnar vildu sjá 

meiri  hópmeðferðir,  viðtöl  og  stuðning  sem  stæði  jafnvel  yfir  í  einhvern  tíma með 

fjölskyldunni.  Einnig  fannst  þeim  mikilvægt  að  barnið  fengi  meiri  aðstoð  í  formi 

meðferðar hjá sérfræðingum (Levitt, Owen og Truchsess, 1991).  

Þegar  kynferðisleg  misnotkun  á  barni  þykir  sönnuð  er  hægt  að  leggja 

markvissa  vinnu  í  að  aðstoða  barn  og  aðstandendur  þess  við  að  vinna  úr  þeirri 

reynslu. Misjafnar skoðanir hafa verið um hvernig best sé að vinna með fjölskyldum 

þegar kemur að þessum málaflokki. Sumir fagmenn sem hafa unnið með fjölskyldum 

þar sem misnotkun hefur átt sér stað hafa margir hverjir ekki lagt mikið uppúr því að 

sameina  fjölskyldur  aftur.  Aðrir  telja  að  það  sé  ekki  alltaf  nauðsynlegt  að  fjarlægja 

viðkomandi af heimilinu heldur eigi að vinna með öllum fjölskyldumeðlimum og telja 

að áfallið við aðskilnað fjölskyldumeðlima sé einungis til að auka álagið á barnið og 

þá sem ekki áttu hlut að misnotkuninni. Ef fjölskyldan er skoðuð sem heild og þannig 

unnið með henni í meðferð eru meiri líkur á að hún komist heil í gegn um svona áfall 

(Maddock og Larson, 1995). 

Misjafnar skoðanir hafa verið á því hvernig best er að vinna úr áföllum innan 

fjölskyldunnar þegar um er að ræða kynferðislega misnotkun gegn barni. Telja sumir 

fagmenn að best sé að vinna með fjölskyldunni í átt að betri líðan. Margir vilja að sá 

sem  brýtur  á  barni  verði  útilokaður  frá  samfélaginu  til  frambúðar  (Maddock  og 

Larson, 1995). Mikilvægt er að fá foreldra með í meðferð ekki síst þegar um ung börn 

er að  ræða. Oft eru  foreldrar óttaslegnir  við að  horfa uppá  barnið  sitt þjást  við að 

rifja upp eða opna fyrir tilfinningar sínar en það getur samt sem áður styrkt samband 

foreldris og barns. Fjölskylduaðstoð og  stuðningur hefur  reynst  sumum fjölskyldum 

vel, sem hafa átt við erfiðleika að etja og  jafnvel verið  forvörn fyrir börnin svo þau 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lendi  ekki  á  villigötum  seinna  í  lífinu.  Fjölskyldum  sem  upplifa  kynferðislega 

misnotkun  innan hennar hentar ekki endilega sama eða samskonar aðstoð og þeim 

fjölskyldum  þar  sem misnotkunin  er  utan  hennar.  Skiptir  því  miklu  máli  að  skoða 

heildarmynd hverrar fjölskyldu og hvað hún þarfnast til að árangur náist í samvinnu 

meðferðaraðila og fjölskyldu (Hill, 2006; Larson og Maddick, 1995; Tillbury, 2005). 

Leikjameðferð virðist  samkvæmt þeim  rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

henni geta hjálpað bæði barni og foreldrunum að vinna úr þeirri erfiðu reynslu sem 

kynferðisleg  misnotkun  er,  ekki  síst  með  bættum  samskiptum  á  milli  foreldra  og 

barna. Með aðstoð við bataferlið urðu foreldrarnir öruggari og tilbúnari til að takast á 

við sitt hlutverk í meðferðinni (Hill, 2006).  

  Hópmeðferð  með  fjölskyldumeðlimum  er  ein  leið  af  mörgum  sem  notuð 

hefur  verið  til  að  aðstoða  fólk  við  að  vinna  úr  kynferðislegri  misnotkun.  Í  slíkum 

meðferðum fá foreldrar fræðslu um það hvernig þeir geta forðað barninu frá frekari 

misnotkun í framtíðinni. Einnig er farið  í atriði þar sem barnið  lærir sjálft að vernda 

sig  og  síðan  er  einnig  talið  mikilvægt  að  fjölskyldan  átti  sig  á  áhyggjum  sínum  og 

hvernig  hægt  sé  að  bregðast  við  þeim.  Með  því  að  fræða  alla  fjölskyldumeðlimi 

ásamt  barni  er  verið  að  auka  líkur  á  að  fjölskyldan  nái  að  vinna  betur  úr  þeirri 

lífsreynslu sem hún hefur orðið fyrir (Hildebrand, 1988).  

7.4. Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf  er  skilgreind  sem  heilbrigðisstétt  og  starfar  samkvæmt  lögum  um 

félagsráðgjöf.  Félagsráðgjöfin  hefur  lögsögu  í  heilbrigðis‐  og  tryggingaráðuneytinu. 

Starfssvið  félagsráðgjafar  greinist  niður  í  svið  eins  og  barnaverndarþjónustu, 

félagsþjónustu,  heilbrigðisþjónustu,  skólafélagsráðgjöf  og  réttarfélagsráðgjöf. 

Félagsráðgjafar  starfa  innan  ýmissa  stofnanna  og  má  nefna  málefni  sem  tengjast 

öldruðum, ungu fólki og fólki með fötlun af ýmsu tagi (Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

Mikilvægt er fyrir félagsráðgjafa að hafa þekkingu á því hvernig einstaklingur 

og  umhverfi  getur  haft  áhrif  á  hvort  annað  ásamt  þeim  kenningum  sem  tengjast 

hegðun almennt. Félagsráðgjafar vinna út frá heildarsýn yfir þau verkefni sem á borð 

þeirra  berast  en  hafa  einstaklinginn  ávallt  í  fyrirrúmi  (Lára  Björnsdóttir,  2006). 

Verkefnin  geta  verið  misjöfn  eftir  því  hvað  er  verið  að  vinna  með,  hvort  sem  sú 

meðferð  er  einstaklings,  fjölskyldu‐  eða  hópmeðferð.  Það  er  talinn  mikill  styrkur 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félagsráðgjafarinnar  að  hafa  slíka  breidd  sem hún hefur  en  að  sama  skapi  veikleiki 

hennar (Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

   Félagsráðgjöfin er byggð upp á ýmsum kenningarlegum sjónarhornum og má 

þar nefna kreppukenningar,  samskipta‐ og kerfiskenningar en þær  fjalla um aðstoð 

sem einstaklingi og fjölskyldu hans er veitt  til að takast á við ýmsar breytingar sem 

kunna að verða í lífi þeirra (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Einnig má nefna kenningar eins 

og  sálgreiningarkenningar,  sálfræði  sjálfsins,  ego‐sálfræði  ásamt 

tengslamyndunarkenningum.  Þessar  kenningar  eru  meðal  þeirra  sem  hafðar  eru  í 

huga  þegar  meðferðarvinna  er  unnin  og  má  sjá  að  nálgun  félagsráðgjafar  er 

margbreytileg (Hrefna Ólafsdóttir, 2006).  

  Félagsráðgjafar hafa þekkingu á að sjá heildarsýn hvers máls og skoða þannig 

skjólstæðinginn  meðal  annars  út  frá  hans  eigin  umhverfi.  Þar  kemur  til  hæfni  við 

greiningu á fjölskyldutengslum og félagslegum aðstæðum fólks ásamt því að nýta sér 

upplýsingasöfnun  á  markvissan  hátt  (Halldór  Sigurður  Guðmundsson,  2006). 

Félagsráðgjafar  eru  vel  til  þess  fallnir  að  starfa  við  meðferðarvinnu  þegar  kemur 

málefnum barna sem beitt hafa verið kynferðislegri misnotkun og fjölskyldum þeirra. 

Það má sjá af þeirri þekkingu sem félagsráðgjafar hafa aflað sér með sinni menntun. Í 

umfjöllun  Vigdísar  Jónsdóttur  (2006)  um  þekkingu  sem  félagsráðgjafar  hafa  á 

heilbrigðissviði  kemur  fram  að  þeir  hafa  þekkingu  á  félagslegri  íhlutun, 

samfélagslegum  lausnum  ásamt  sálfélagslegri  vinnu  sem  felst  meðal  annars  í 

margvíslegum stuðningi. Stuðningur þessi á bæði við um einstaklinginn og fjölskyldu 

hans. Þá getur menntun þeirra og reynsla komið sér vel í vinnu með fólki sem hefur 

upplifað áföll af einhverju tagi.  

  Félagsráðgjafar hafa margir sótt sér frekari sérfræðimenntunar, meðal annars 

í málefnum  barna  og margir  félagsráðgjafar  fara  út  í  sjálfstæðan  rekstur  og  starfa 

sumir  hverjir  við  meðferðarstörf  (Sigrún  Júlíusdóttir,  2006).  Félagsráðgjafar  fá 

menntun  í  ofbeldi  gagnvart  börnum  og  þar  með  talið  kynferðislegri  misnotkun  á 

börnum  og  samkvæmt  úttekt  sem  gerð  var  á  vegum  Barnaheilla  (2007)  á 

kennsluháttum í íslenskum háskólum stendur Félagsráðgjafadeild á Félagsvísindasviði 

Háskóla  Íslands  uppúr  þegar  kemur  að  þeim  efnum.  Það  vekur  athygli  að  í  sömu 

könnun  kemur  fram  að  margar  deildir  í  háskólum  landsins,  eins  og  sálfræði‐  og 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læknadeild  bjóða  uppá  frekar  litla  kennslu  sem  tengjast málefnum  kynferðislegrar 

misnotkunar á börnum fyrir nemendur sína.  

Félagsráðgjafar  fá  mikla  og  fjölhæfa  menntun  sem  nýtist  þeim  á  mörgum 

sviðum eins og sjá má hér að ofan. Hjálp á grundvelli heildarsýnar er mikilvæg fyrir 

þolendur og aðstandendur þeirra til að vinna úr hinum margvíslegu vandræðum sem 

hrjá  þá.  Það  er mikilvægt  að  félagsráðgjafar  sem  hafa  hug  á  að  vinna  við  þennan 

málaflokk setji sig vel inn í þær aðferðir sem hægt er að beita. 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8. Þjónusta á Íslandi og lögfræðilegir þættir 

Þegar skoða á hvers konar þjónusta er í boði á Íslandi fyrir þolendur kynferðisbrota 

þá er áhugavert að fara stuttlega yfir þróun umræðunnar, hvenær þessi málefni fóru 

að  verða  meira  áberandi  í  umræðunni  í  okkar  samfélagi.  Aðstoð  við  þolendur 

kynferðisbrota  hófst  með  grasrótinni,  þar  sem  meðal  annars  einstaklingar  og 

félagasamtök  tóku  sig  til  og  aðstoðuðu  fólk  sem  á  þurfti    að  halda,  oft  með 

sjálfboðavinnu. Samfélagið hefur síðan tryggt stöðu þolanda með aukinni þjónustu á 

ýmsum sviðum vandans bæði á vegum hins opinbera og frjálsra félagasamtaka sem 

gert  hafa  kynferðilega  misnotkun  gagnvart  börnum  að  sínu  baráttumáli.  Það  má 

síðan  alltaf  skoða  nánar  hvort  sú  þjónusta  sem er  til  staðar  sé  fullnægjandi  og  að 

nýtast öllum sem hennar þarfnast. Fyrst verður farið yfir það sem nú þegar er í boði 

hér á landi þegar kemur að þjónustu fyrir þolendur  kynferðisbrota og aðstandendur 

þeirra. 

Í umræðu um kynferðislega misnotkun gegn barni er mikilvægt að skoða hvað 

lögin  segja  um  þetta  málefni.  Lagaramminn  er  nokkuð  skýr  og  afmarkaður  þegar 

kemur  að  börnum  og  málefnum  þeim  tengdum.  Hér  verður  farið  yfir  ákvæði 

hegningarlaga nr.  19/1940 og   barnaverndarlaga 80/2002    og hversu mikilvæg þau 

eru til verndar börnum,  lífi þeirra og heilsu. Segja má að réttarfarslegur bakgrunnur 

kynferðislegrar misnotkunar gegn börnum sé tvíþættur. Annars vegar refsikerfið og 

hins vegar barnaverndarkerfið. Áherslan og meðferð mála eru ólík í þessum tveimur 

flokkum. Þegar lögin eru skoðuð má sjá að hegningarlögin hafa það að markmiði að 

refsa þeim sem fremja af sér og markmið barnaverndarlaga að vernda börn.  
8.1. Samtök um vernd gegn kynferðislegri misnotkun á börnum á Íslandi 

Ýmis samtök hafa verið til  í fjölda ára sem hafa starfað einkum til stuðnings konum 

sem  búið  hafa  við  ofbeldi  eða  kúgun  af  einhverju  tagi  og  má  þar  nefna 

Kvennathvarfið  og  Kvennaráðgjöfina  auk  annarra  sem hafa  staðið  að  baki  konum  í 

tengslum við réttarstöðu þeirra. Ekkert þeirra einblíndi þó sérstaklega á kynferðislega 

misnotkun  fyrr  en  samtökin  Stígamót  voru  stofnuð.  Það  var  á  Alþjóðlegum 

baráttudegi  kvenna  árið  1989  að  konur  tóku  sig  saman og  ákváðu  að  8. mars  yrði 

tileinkaður  baráttunni  gegn  kynferðislegu  ofbeldi  á  Íslandi.  Fjöldinn  allur  af 

félagasamtökum tóku þátt í þessari framkvæmd. Stígamót voru stofnuð í framhaldi af 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þessari  umræðu  og  tóku  formlega  til  starfa  þann  8. mars  árið  1990  og  eru  fyrstu 

samtökin hér á landi sem buðu upp á ráðgjöf og upplýsingaþjónustu fyrir þolendur og 

aðstandendur kynferðislegs ofbeldis. Stígamót eru grasrótarhreyfing og fá þau tekjur 

sínar  frá  Félagsmálaráðuneytinu,  Reykjavíkurborg  og  nokkrum  öðrum 

sveitarfélögum. Einnig hafa fyrirtæki styrkt samtökin með ýmsum framlögum. Þarfir 

fólks eru misjafnar og einstaklingar geta þurft mis mikla og ólíka þjónustu og því er 

öll starfsemi Stígamóta miðuð að þörfum hvers einstaklings og reynt er að aðstoða á 

þann hátt sem hentar hverjum og einum. Allir sem vilja geta  leitað til þeirra sér að 

kostnaðarlausu,  hvort  sem  um  þolendur  ofbeldis  er  að  ræða  eða  aðstandendur 

(Stígamót, 2009). 

   Blátt  áfram  eru  samtök  sem  voru  stofnuð  árið  2004  og  hafa  lagt  áherslu  á 

forvarnir  vegna  kynferðislegrar  misnotkun  gegn  börnum.  Samtökin  hafa  gefið  út 

bæklinga, haldið fjöldann allan af námskeiðum fyrir almenning og fagfólk, staðið fyrir 

ráðstefnum um málefnið ásamt  fræðslu  fyrir  alla aldurshópa. Tvær  systur stofnuðu 

Blátt  áfram  en  þær  eru  sjálfar  þolendur  kynferðislegrar misnotkunar  í  æsku  (Blátt 

áfram, 2009). 

8.2. Almenn hegningarlög 

Almenn hegningarlög nr. 19/1940 eiga að veita vernd fyrir þolendur og kveða á um 

viðurlög fyrir gerendur í kynferðisbrotum. Kynferðisbrot eru talin mjög alvarleg og er 

sér kafli um þann málaflokk í hegningarlögunum þar sem fjallað er um hvað teljist til 

slíkra  brota  og  hver  viðurlög  við  slíkum  brotum  eru.  Sérstaklega  er  tekið  fram  í 

lögunum  ákvæði  um  refsingu  ef  gerandinn  er  tengdur  þolanda  á  einhvern máta.  Í 

grein  nr.  200  í  almennu  hegningarlögunum  nr.  19/1940  kemur  fram að  ef  einhver 

hefur kynferðismök við barn sitt eða ættingja þá geti refsingin verið allt að átta ára 

fangelsisvist  og  allt  að  12  ára  fangelsisvist  sé  viðkomandi  barn  yngra  en  16  ára.  Ef 

einstaklingur hefur uppi kynferðislega áreitni gegn sínu eigin barni eða ættingja skal 

refsing  vera  allt  að  fjögur  ár  og  allt  að  sex  ár  í  fangelsi  sé  barnið  yngra en  16  ára. 

Þegar grein nr. 202 í sömu lögum er skoðuð má sjá að sá sem fremur kynferðisbrot 

gegn barni undir 15 ára skal fara í fangelsi sem getur verið frá einu ári til allt að 16 

árum. 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Í  194.  grein  Almennra  hegningarlaga  nr.  19/1940  segir:  „Hver  sem  með 

ofbeldi eða hótunum um ofbeldi þröngvar manni til holdlegs samræðis eða annarra 

kynferðismaka skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Til ofbeldis 

teljist  svipting  sjálfræðis með  innilokun,  lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti“.  Í 

202. grein sömu laga segir:  

„Hver  sem hefur  samræði  eða  önnur  kynferðismök  við  barn,  yngra  en  14  ára  skuli 

sæta fangelsi allt að 12 árum“. 

Viðmiðið  í dómum við kynferðisglæpum hefur verið  frekar  lágt og ekki  talið 

að  þyngd  refsingar  sé  það  sem  vandinn  snúist  um  þegar  kemur  að  dómum.  Þeir 

einstaklingar sem hafa viljað leita réttar síns hafa margir hverjir lent í vanda með það 

og réttarkerfið ekki verið því hliðhollt. Fáar kærur í kynferðisbrotamálum enda með 

dómi og er það ef til vill skýring á því hversu fáir leggja fram kærur. Sönnunarbyrði er 

einnig erfið þegar eingöngu stendur orð gegn orði og menn taldir saklausir uns sekt 

þeirra  er  sönnuð.  Hugmyndir  hafa  verið  uppi  um  að  það  ætti  frekar  að  huga  að 

málsmeðferð  og  framkvæmd  mála,  frekar  en  að  einblína  eingöngu  á  að  herða 

refsingu. Einnig gæti  verið vert að  skoða hver  sé  réttarstaða þeirra  sem verða  fyrir 

kynferðislegri misnotkun. Það er talinn vera mikilvægur hlekkur í þessu sambandi að 

meðferð mála, allt  frá því að upp kemst um brot og þangað til dómur er  fallinn, sé 

skipulega  og  skilmerkilega  unnin  svo  að  ekki  verði  tafir  á  meðferð  mála  (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008).  

Árið 2007 var gerð breyting á Almennu hegningarlögunum nr. 19/1940  sem 

fól  í  sér  jákvæðar  breytingar  eins  og  þær  að  fyrningarfrestur  í  alvarlegum 

kynferðisbrotamálum byrjar ekki að fyrnast fyrr en þolandi kynferðisbrotsins nær 18 

ára aldri. Þessar  lagabreytingar  fela  í  sér aukið öryggi  fyrir börn og hertar  refsingar 

fyrir þá sem fremja þessa glæpi. Lengd refsinga var einnig breytt og má nefna að ef 

barn undir 15 ára er beitt kynferðisofbeldi þá er refsingin frá einu ári upp í 16 ár en 

var áður aðeins upp  í 12 ár, þannig að  refsiramminn  hefur breikkað  töluvert. Betri 

skilgreining  hefur  verið  sett  fram  í  lögum  á  hugtakinu  kynferðisleg  áreitni  og  er 

refsingin gegn því hámark tvö ár (Þingskjal 1390, 2007). 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8.3. Barnaverndarlög 

Þegar  tilkynning  berst  til  barnaverndarnefndar  um að  barn  hafi  sætt  kynferðislegri 

misnotkun  eða  öðrum  vítaverðum  brotum,  ber  barnaverndarnefnd  að  óska  eftir 

rannsókn lögreglunnar á málinu. Nefndinni ber að leita sér nægilegra upplýsinga um 

hvert mál fyrir sig áður en hún tekur ákvörðun um framhald mála. Barnaverndarlög 

nr. 80/2002 kveða á um fleiri þætti sem stuðla að vernd gegn barni þegar kemur að 

málum  þar  sem  ofbeldi  eða  misnotkun  kemur  við  sögu.  Þar  má  nefna  að 

barnaverndarnefndir geta  látið  flytja barn af heimili sínu tímabundið eða varanlega 

með úrskurði  sé  þess  talið  þörf  til  að  vernda  barn  frá  aðstæðum  sem skaðað  geta 

barnið á einhvern hátt (Hrefna Friðriksdóttir, 2009). 

Barnaverndarlög nr. 80/2002 hafa það að markmiði að  tryggja að börn eiga 

ekki að þurfa að búa við óviðunandi aðstæður. Markmið laganna er einnig að styrkja 

fjölskyldur og tryggja þeim úrræði í ýmsum vandamálum sem upp kunna að koma. Í 

lögunum eru einstaklingar skilgreindir sem börn að 18 ára aldri og kveða þau á um 

rétt  þeirra  á  vernd  og  umönnun  af  hendi  aðstandenda  og  samfélags.  Samkvæmt 

þeim skulu starfsmenn barnaverndar í hverju sveitarfélagi leitast við að útvega barni 

viðeigandi stuðning og meðferð sé þess þörf.  

Barnaverndarlögin kveða á um mikilvægi þess að öllum ber skylda að tilkynna 

barnaverndarnefnd ef grunur er um að barn búi ekki við viðunandi aðstæður. Sá sem 

tilkynnir getur óskað eftir nafnleynd þar sem foreldri barns eða barnið sjálft fær ekki 

vitneskju um það hver tilkynnti. Það getur skipt miklu máli því almenningur getur átt í 

erfiðleikum með að tilkynna um mál ef það þarf að koma fram undir nafni. Þetta er 

mikilvægt fyrir almenning að hafa í huga því það skapar möguleika að grípa fyrr inn í 

slæmar aðstæður barna. Lögin kveða einnig á um að þeir sem vinna með eða hafa 

afskipti  af börnum beri  skylda  til  að  tilkynna barnavernd ef grunur  um ofbeldi eða 

vanrækslu af einhverju tagi vakna. Viðkomandi þarf þá að koma fram undir nafni eða 

nafni þeirrar stofnunar sem hann vinnur hjá (Hrefna Friðriksdóttir, 2009). 

 Barnaverndarnefndir eru starfræktar í sveitarfélögum landsins og starfa þar á 

vegum sveitarfélaga. Barnaverndarnefndir geta  falið  starfsmönnum sínum að  sinna 

þeim  málum  sem  til  þeirra  berast  og  algengt  er  að  fela  félagsmálanefnd  störf 

barnaverndarnefndar (Hrefna Friðriksdóttir, 2009). 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8.4. Ferli kynferðisbrotamála gegn börnum á Íslandi  

Til að átta sig á ferli mála sem tengjast kynferðislegri misnotkun á börnum hér á landi 

verður farið yfir hlutverk Barnaverndarstofu, barnaverndarnefnda og Barnahúss sem 

hefur það hlutverk að huga að málefnum barna  þar  sem grunur er á kynferðislegri 

misnotkun.   

Barnaverndarstofa fer með yfirstjórn barnaverndarmála í  landinu og starfar í 

umboði  félagsmálaráðuneytisins,  er  stjórnsýslustofnun.  Félagsmálaráðuneytið  fer 

með  yfirumsjón  ásamt  stefnumótun  og  reglugerðum.  Barnaverndarstofa  starfar 

samkvæmt  Barnaverndarlögum  nr.  80/2002,  ásamt  því  að  fylgja  öðrum  lögum  í 

landinu  og  hinum  ýmsu  reglugerðum  sem  tengjast  málefnum  Barnaverndarstofu. 

Hlutverk Barnaverndarstofu er  fjölþætt og verða því aðeins nokkur þeirra talin upp 

hér.  Barnaverndarstofa  vinnur  í  að  efla  og  samhæfa  starf  barnaverndarnefnda  í 

héruðum  landsins.  Barnaverndarstofa  rekur  einnig  fjögur  meðferðarheimili  fyrir 

unglinga sem eiga við ýmis vandamál að etja ásamt því að reka Barnahús sem sinnir 

börnum  sem  hafa  sætt  kynferðislegri  misnotkun  og  aðstandendum  þeirra 

(Barnaverndarstofa, 2006‐2007). 

Barnaverndarnefndir eru starfandi í öllum sveitarfélögum landsins. Þær starfa 

eftir  Barnaverndarlögunum  nr.  80/2002  og  heyra  undir  félagsmálaráðuneytið.  Þær 

bera  ábyrgð  á  framkvæmd  barnaverndarstarfs  innan  eigin  umdæmis. 

Barnaverndarstofa  fer  síðan  með  eftirlit  með  barnaverndarnefndum  landsins. 

Barnaverndarnefndum  landsins  ber  skylda  til  að  hafa  eftirlit  með  aðbúnaði  barna 

eins  og  uppeldisskilyrðum  og  meta  hvort  þörf  sé  á  aðstoð  ef  aðstæður  eru  ekki 

viðunandi.  Samkvæmt  sömu  lögum  ber  barnaverndarnefndum  að  beita  úrræðum 

sem  vernda  börn  ásamt  því  að  ábyrgjast  hagsmuni  þeirra  og  velferð.  Einnig  ber 

barnaverndarnefndum skylda  til  að aðstoða  foreldra þeirra barna  sem um ræðir  til 

að þeir geti sinnt sínum forsjárskyldum ásamt því að grípa til þeirra úrræða sem lögin 

kveða á um, sé talin þörf á því (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Úr  Barnaverndarlögum,  nr.  80/2002,  má  lesa  að  ávallt  er  markmiðið  að 

vernda börn. Fer það eftir hverju máli fyrir sig hver málsmeðferðin verður og er skylt 

að  bregðast  við  með  því  að  veita  barninu  þá  vernd  sem  það  þarfnast.  Þegar  upp 

kemst  um  kynferðislega  misnotkun  gegn  barni  hér  á  landi  er  gripið  til  ákveðinna 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úrræða.  Hvert mál  er  einstakt  og metið  er  hvað  gera  skuli  í  hvert  sinn.  Það  getur 

verið allt  frá því  að veita barni og  fjölskyldu þess  ráðgjöf eða meðferð af einhverju 

tagi til þess að grípa til úrræða á borð við það að taka barn eða meintan geranda af 

heimili  þess.  Slíkt  krefst  þó  dómsúrskurðar.  Barnaverndarnefndin  getur  úrskurðað 

mál  þó  svo  að  barn  og  foreldrar  séu  því  ekki  sammála  en  hægt  er  að  kæra  slíka  

úrskurði til kærunefndar barnaverndarmála (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Mikilvægt  er  talið  að  samvinna  sé  á  milli  starfsfólks  í  barnaverndarstarfi, 

barns og foreldra sem unnið er með. Þó svo að mikilvægt þyki að byggja upp traust 

og  samvinnu með öllum  sem að málinu  koma þá  er  það  ekki  alltaf  hægt  en  þá  er 

nauðsynlegt að hagsmunir barnsins séu hafðir í fyrirrúmi. Þegar ekki tekst að tryggja 

það  öryggi  sem  best  þykir  fyrir  barn  getur  verið  nauðsynlegt  að 

barnaverndarstarfsmaður  ákveði  hvað  gera  skal  og  getur  sú  ákvörðun  mætt 

andstöðu bæði hjá barni og foreldrum þess (Anni G. Haugen, 2007). 

Barnahús  var  stofnað  árið  1998  og  er  rekstur  þess  á  vegum 

Barnaverndarstofu. Barnahús  skapar aðstöðu  fyrir  sérfræðinga á ýmsum sviðum er 

þeir  vinna  að  málum  tengdum  kynferðislegri  misnotkun  gegn  börnum.  Barnahús 

veitir þjónustu til barnaverndarnefnda við úrlausn mála um kynferðislega misnotkun 

gegn  börnum. Þegar  tilkynningar  berast  barnaverndarnefndum um grun  á  að  barn 

hafi verið beitt kynferðislegri misnotkun, geta þær óskað eftir aðstoð sem Barnahús 

hefur upp á að bjóða (Barnaverndarstofa, 2006‐2007).  

Þjónustan  sem Barnahús býður uppá má skipta  í  fræðslu,  ráðgjöf,  greiningu 

og leiðbeiningar um meðferð mála ásamt könnunarviðtölum. Skýrslutökur fyrir dómi 

og  læknisskoðanir  fara einnig  fram í Barnahúsi. Barnahús er sérhannað til að mæta 

þörfum barna og er staðsett í rólegu hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Þar er sérútbúin 

aðstaða þar sem hægt er að taka viðtöl við börn og framkvæma læknisskoðanir. Farið 

er eftir ákveðinni alþjóðlega viðurkenndri aðferð (protocol) þegar slík viðtöl eru tekin 

(Barnaverndarstofa, 2006‐2007). 

Barnahús býður upp á ráðgjöf og stuðning fyrir foreldra barna sem sætt hafa 

kynferðislegri misnotkun  og  eru  sérfræðingar  starfandi  þar  sem  veita  þá  þjónustu. 

Barnahús  hefur  aukið  áherslu  sína  á  meðferð  fyrir  börn  sem  hafa  verið  beitt 

kynferðislegri misnotkun og eru viðtöl helsta meðferðin sem í boði er. Veitt eru tíu 

viðtöl  og  er  það  hámarksfjöldi  slíkra  viðtala  fyrir  barn  auk  þeirra  greiningarviðtala 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sem  fram  fara  í  upphafi  hvers  máls  sem  eru  í  fjögur  skipti  að  jafnaði  á  hvern 

einstakling (Barnaverndarstofa, 2006‐2007).    

Þegar  mál  er  ekki  talið  þurfa  lögreglurannsókn  eða  að  meintur  gerandi  er 

ósakhæfur, 15 ára eða yngri, sér Barnahús um að taka könnunarviðtal. Í framhaldinu 

getur starfsmaður barnaverndar óskað eftir nánari greiningu á viðkomandi máli til að 

hægt  sé  að  meta  hvort  og  hverjar  afleiðingar  slíkrar  misnotkunar  er  á  barnið  og 

aðstandendur  þess.  Þegar  greining  hefur  farið  fram  og  í  ljós  kemur  að  þörf  sé  á 

frekari  meðferð  getur  barnverndarstarfsmaður  óskað  eftir  nánari  meðferð. 

Sérfræðingar  Barnahúss  sjá  um  ráðgjöf  til  foreldra  barnsins  ásamt  meðferð  fyrir 

barnið (Barnaverndarstofa, e.d., b). 

   Lögregla  fer  með  rannsókn  þeirra  mála  sem  eru  kærð.  Barnahús  hefur 

aðstöðu til skýrslutöku en það er á valdi dómara hvort hann nýtir sér hana eða ekki. 

Ef  skýrslutaka  fer  fram  hjá  Barnahúsi  er  það  gert  að  viðstöddum  dómara,  fulltrúa 

ákæruvalds,  verjanda  sakbornings  ásamt  fulltrúa  barnaverndar,  réttargæslumanni 

barns  og  lögreglu.  Sérstakur  starfsmaður  Barnahúss  tekur  viðtal  við  barnið  í 

sérútbúnu  herbergi  og  hinir  fylgjast  með  í  gegnum  sjónvarpsskjá.  Þeir  geta  beint 

spurningum  til  viðkomandi  starfsmanns  jafnóðum  og  þannig  er  reynt  að  hafa  sem 

minnst  utanaðkomandi  áhrif  á  barnið  meðan  á  skýrslutöku  stendur 

(Barnaverndarstofa, e.d., b). 

8.5. Könnun máls 

Barnaverndarmál eru vandmeðfarinn málaflokkur. Til að átta sig á því ferli sem fer í 

gang,  þegar  tilkynning  berst  vegna  gruns  um  að  barn  sé  misnotað  kynferðislega, 

verður það ferli  rakið hér. Allir sem hafa einhvern grun um að barn búi við slæmar 

aðstæður  ber  að  tilkynna  það  til  barnaverndarnefndar  í  viðkomandi  sveitarfélagi 

samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 80/2002.  Innan sjö daga verður nefndin að vera 

búin  að  taka  ákvörðun hvort mál  skuli  kannað  nánar  eða  ekki.  Barnaverndarnefnd 

ber að láta foreldra viðkomandi barns vita að tilkynning hafi borist eins fljótt og auðið 

er, hvort sem mál fer í könnun eða ekki. Könnun máls snýst ávallt um að afla nánari 

upplýsinga  um  barn  og  aðstæður  þess  og  getur  nefndin  óskað  eftir  aðstoð  frá 

sérfræðingum  telji  hún  það  nauðsynlegt.  Barnaverndarnefndin  verður  lögum 

samkvæmt að vera komin með áætlun um meðferð viðkomandi máls innan fjögurra 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mánaða frá því að ákvörðun var tekin um að taka það til könnunar. Samkvæmt sömu 

lögum  skal  ávallt  leitast  við  að  vinna  öll mál  í  góðri  samvinnu  við  foreldra  og  barn 

eftir því sem frekast er kostur. Samkvæmt því er reynt eins og áður að hafa hagsmuni 

barns í fyrirrúmi og ef ekki tekst að framkvæma það með samþykki foreldra getur því 

þurft  að  hafa  eftirlit  með  heimili  barns.  Einnig  veita  lögin  heimild  til  handa 

barnaverndarnefnd  sem  telur að barni  stafi hætta af einhverjum heimilismanni,  að 

hún getur krafist þess fyrir dómi að viðkomandi aðili sé tekinn af heimilinu og honum 

bannað  að  koma  nálægt  því  barni  sem  um  ræðir  (Barnaverndarlög  nr.  80/2002; 

Hrefna Friðriksdóttir, 2009). 

8.6. Sjálfstætt starfandi sérfræðingar 

Hér  á  landi  er  hægt  að  leita  aðstoðar  hjá  sjálfstætt  starfandi  sérfræðingum  vegna 

kynferðislegrar misnotkunar. Einstaklingsmeðferð ásamt ráðgjöf fyrir börn sem beitt 

hafa  verið  kynferðislegri  misnotkun  ásamt  fjölskyldumiðaðri  nálgun  er  meðal  þess 

sem  boðið  er  uppá.  Klínískir  félagsráðgjafar,  klínískir  sálfræðingar  og 

listmeðferðafræðingar eru meðal þeirra aðila sem veita slíka þjónustu. Er þar um að 

ræða bæði einstaklingsmeðferð og hópmeðferð þar sem unnið er með þau vandamál 

sem  við  er  að  etja.  Einnig  bjóða  sumir  sérfræðingar  sérstaklega  uppá 

fjölskyldumeðferð (Blátt áfram, e.d., a).  

8.7. Samtök fyrir þolendur kynferðislegrar misnotkunar og aðstandendur þeirra 

Nokkur samtök hafa verið stofnuð sem hafa gefið sig út fyrir að aðstoða einstaklinga 

sem  beittir  hafa  verið  kynferðislegri  misnotkun.  Sum  bjóða  upp  á  viðtöl  fyrir 

þolendur  og  aðstandendur  þeirra  til  að  vinna  úr  afleiðingum  misnotkunarinnar. 

Önnur eru fyrir aðstandendur barna sem beitt hafa verið kynferðislegri misnotkun og 

svo samtök sem einblína á forvarnir gegn kynferðislegri misnotkun. Hér verður veitt 

innsýn  inn  í  samtök  sem  helst  tengjast  kynferðislegri  misnotkun  á  börnum  hér  á 

landi. 

  Stígamót  eru  samtök  fyrir  alla  þá  sem  hafa  verið  beittir  kynferðislegri 

misnotkun  einhvern  tímann  á  lífsleiðinni.  Þeir  sem  sækja  sér  aðstoð  eru  langflestir 

komnir  yfir  18  ára  aldur.  Sumir  leita  til  samtakanna  vegna  kynferðislegrar 

misnotkunar  á  yngri  árum  en  aðrir  vegna  ofbeldis  sem  þeir  verða  fyrir  á 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fullorðinsárum. Stígamót aðstoða þolendur í kynferðisbrotamálum en ekki gerendur. 

Þeim  sem  leita  sér  aðstoðar  hjá  Stígamótum  er  boðið  einstaklingsviðtöl.  Þegar 

viðkomandi  hefur  komið  í  nokkra  viðtalstíma  býðst  honum  að  taka  þátt  í  öðrum 

störfum. Þar má nefna sjálfshjálparhópa sem mest hafa verið sóttir af konum en þó 

hefur  einn  karlmaður  sótt  slíkan  hóp.  Annar  hópur  hefur  verið  starfræktur  fyrir 

stúlkur á aldrinum 15‐18 ára. Stúlkurnar höfðu allar fengið leyfi hjá foreldrum sínum 

sökum ungs aldurs. Þá hefur fólki einnig verið boðið uppá 12 spora fundi sem byggðir 

eru á 12 spora kerfinu sem miða að því að byggja upp sjálfstraust með stuðningi frá 

öðrum í svipuðum aðstæðum (Stígamót, 2009). 

Þegar kemur að forvörnum eru Blátt áfram ein af þeim samtökum sem hafa 

haft  forvarnir  gegn  kynferðislegri  misnotkun  gegn  börnum  eitt  af  sínu 

aðalmarkmiðum. Samtökin hafa verið með ýmsa fræðslu til samtaka og skóla ásamt 

því að vera reglulega með námskeið fyrir fagfólk sem vinnur með börnum á einhvern 

hátt. Þarna fer mikið forvarnarstarf  fram þar sem talað er um að taka ábyrgðina af 

barninu  og  færa  hana  yfir  á  foreldra  og  forráðamenn.  Fræðsla  til  almennings  um 

hættur  og  afleiðingar  kynferðislegrar  misnotkunar  getur  verið  fyrirbyggjandi  fyrir 

barn. Hjá samtökunum er einnig lögð áhersla á að börn séu upplýst um hvað má og 

hvað ekki og að það sé  í  lagi að segja nei. Það að hlusta á barnið og bregðast við á 

sem besta hátt er mjög mikilvægt og því ættu allir að kynna sér þessi málefni og vita 

hvað er hægt að gera til að fyrirbyggja kynferðislega misnotkun og hvað eigi að gera 

þegar barn segir frá (Blátt áfram, e.d., b). 

Samtök  sem  kallast  Vöknun  eru  starfandi  hér  á  landi  og  eru  hugsuð  fyrir 

mæður  barna  sem  hafa  verið  misnotuð  kynferðislega  en  einnig  hittast  þær  konur 

sem hafa sjálfar verið beittar kynferðislegri misnotkun í æsku. Þær hittast  reglulega 

þar sem reynslu er miðlað og reynt er að veita hver annarri von og styrk. Tilgangur 

félagsins  er  einnig  að  reyna  að  vekja  athygli  á mikilvægi  þess  að  bæta  þau  úrræði 

sem nú eru til staðar í málefnum barna sem orðið hafa fyrir kynferðislegri misnotkun 

(Vöknun, e.d.).  

  Samtökin Barnaheill ‐ Save the Children á Íslandi eru frjáls félagasamtök sem 

hafa það að markmiði að tryggja réttindi barna. Þau hafa verið starfandi síðan 1989 

hér  á  landi  en  samtökin  hafa  Barnasáttmála  Sameinuðu  þjóðanna  að  leiðarljósi. 

Samtök  þessi  vinna  að  ýmsum  málefnum  sem  tengjast  hag  barna  og  má  nefna 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verkefni  eins  og  fræðslu  af  ýmsu  tagi  ásamt  vernd  fyrir  börn  og  berjast  gegn 

hverskonar ofbeldi gagnvart börnum. Meðal þeirra verkefna sem Barnaheill stendur 

fyrir má nefna vefsíðu þar sem markmiðið er að koma á framfæri  upplýsingum um 

ofbeldi af ýmsu tagi ásamt kynferðislegri misnotkun gegn börnum. Heimasíðan veitir 

einnig upplýsingar um hvert fólk getur leitað hafi það grun um  að barn búi við slíkar 

aðstæður (Barnaheill, 2009). 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9. Lokaorð 

Hér hefur verið farið yfir hverjar afleiðingar kynferðislegar misnotkunar eru fyrir barn 

og aðstandendur þess. Það er ljóst að kynferðisleg misnotkun gegn barni hefur mjög 

víðtækar afleiðingar  fyrir barnið, margvísleg áhrif á tilfinningar, hugsanir og hegðun 

geta komið fram. Börn ásaka sig oft sjálf og telja sér trú um að þetta sé þeim sjálfum 

að kenna en slíkar ásakanir geta skaðað sjálfsmynd þeirra til langs tíma. Ekkert barn á 

að þurfa að upplifa kynferðislega misnotkun en  það er þó því miður alltof algengt. 

Þar  sem öll  umræða  í  samfélaginu  hefur  orðið  opnari  um  kynferðislega misnotkun 

hefur  það  veitt  fólki  aukna  möguleika  á  að  leita  sér  aðstoðar  sem  var  ekki  eins 

aðgengileg hér áður  fyrr. Að mínu mati eru ekki er  til nóg af úrræðum hér á  landi, 

sérstaklega meðferðarúrræðum, fyrir börn sem hafa verið misnotuð kynferðislega né 

aðstandendur  þeirra.  Jafnframt  það  hversu  mikilvægt  það  er  að  hefja 

meðferðarvinnu  með  barni  eins  fljótt  og  unnt  er  eftir  að  upp  um  kynferðislega 

misnotkun kemst  til  að minnka áhrif þess á barnið  til  lengri  tíma  litið. Barn  sem er 

misnotað  á  þennan máta  mun  líklega  þurfa  að  kljást  við  ýmisskonar  vandkvæði  á 

lífsleiðinni.  Það  sem  stendur  uppúr  er mikilvægi  þess  að grípa  inn  í  sem  fyrst  og  á 

viðeigandi  hátt  til  þess  að  reyna  að minnka  áhrifin  af  afleiðingunum  til  langs  tíma. 

Einnig er mikilvægt í þessu samhengi að aðstoða foreldra og aðstandendur við að lifa 

með þessari  reynslu og aðstoða þá við að hjálpa  sínu eigin barni að vinna úr þeirri 

upplifun  sem misnotkunin  hefur  á  það.  Foreldrar  þessara  barna  eru  oftast  í  lausu 

lofti, skortir ráð um það hvað þeir geti gert og hvernig best sé að bregðast við. Börn 

hér á landi fá 10 viðtöl að hámarki hjá Barnahúsi og foreldrar geta fengið ráðgjöf en 

ekki  er  í  boði  nein  meðferð  fyrir  foreldra  eða  aðra  aðstandendur  á  vegum  hins 

opinbera. Foreldrar þurfa því að hafa sjálfir fyrir því að  leita sér aðstoðar og er hún 

ekki  auðfundin.  Rannsóknir  hafa  sýnt  að  ef  foreldrar  fá meðferð  og  þann  stuðning 

sem þeir þarfnast eru meiri líkur á að barni gangi betur að vinna úr sinni reynslu sem 

er jákvætt fyrir alla sem að máli koma.  

Þegar átti að skoða hvað væri í boði hér á landi þegar kemur að meðferð fyrir 

þolendur og fjölskyldur þeirra var ekki að finna mikið úrval heimilda. Það er hægt að 

finna ýmislegt um forvarnir sem skipta gríðarlega miklu máli og sennilega mestu máli 

þegar  á  heildina  er  litið.  Best  er  þegar  hægt  að  koma  í  veg  fyrir  að  kynferðisleg 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misnotkun eigi sér stað og stöðva þau tilfelli sem upp koma sem fyrst. Þrátt fyrir að  

umræða  um  kynferðislega  misnotkun  hafi  aukist  á  undanförnum  árum  finnst  mér 

samt að hægt gangi og gera mætti miklu meira til að sporna við því að börn séu beitt 

kynferðislegri misnotkun. Einn þátturinn gæti verið að auka fræðslu um kynferðislega 

misnotkun fyrir þá sem starfa með börnum og unglingum, til dæmis leikskólakennara 

og  kennara  og  hvernig  skuli  bregðast  við  komi  slíkt  upp.  Félagsráðgjafanemar  fá 

ágætis  kennslu  í þessum  fræðum en það má bæta  í námi hjá öðrum sem koma  til 

með  að  vinna með  börnum  og  unglingum  á  einn  eða  annan  hátt.  Það  kom mér  á 

óvart  þegar  skoðuð  var  úttekt  sem  Valgarður  Reynisson  (2007)  gerði  á 

kennsluháttum í  íslenskum háskólum fyrir Barnaheill, hversu  lítil kennsla  fer  fram á 

afleiðingum og meðferð vegna kynferðislegrar misnotkunar gegn börnum og má þar 

nefna  læknadeild  og  guðfræðideild.  Þetta  eru  meðal  þeirra  starfsstétta  sem 

umgangast börn og aðstandendur þeirra og eru líkleg til að fá einstaklinga sem sýnt 

geta einkenni misnotkunar til sín. Þekking og forvarnir eru jú ein helsta vörn fólks til 

að  sporna  við  kynferðislegri  misnotkun,  ekki  síst  einkenni  sem  börn  í  þessum 

aðstæðum geta sýnt þá er bæði möguleiki á að fyrr komist upp um slíka misnotkun 

gegn barni og að barn og aðstandendur þess fái viðunandi aðstoð sem fyrst. 

Fullorðnir einstaklingar sem orðið hafa fyrir kynferðislegri misnotkun  í æsku 

geta leitað til Stígamóta til að vinna úr lífsreynslu sem þessari og aðstandendur þeirra 

einnig. Ekki var eins auðvelt að finna út hvað væri verið að gera til að hjálpa börnum 

að  vinna  úr  þeim  tilfinningalegu  og  sálrænu  erfiðleikum  sem  kunna  að  verða  fyrst 

eftir að upp kemst um slíka misnotkun. Barnahús er að gera góða hluti sérstaklega á 

sviði rannsókna í tengslum við réttarfarslega hlið þessara mála og verður að telja þá 

þekkingu sem starfsfólkið þar hefur aflað og býr yfir mjög dýrmæta. Mikilvægt þykir 

mér að fleiri félagsráðgjafar mennti sig í þessum málaflokki, og þá sérstaklega á sviði 

meðferðar og fjölskyldunálgunar og komi sér inn á sem flesta staði í samfélaginu þar 

sem verið er að vinna með börnum og slík mál geta komið upp. Mætti í því sambandi 

nefna  heilsugæslustöðvar,  skóla  landsins  ásamt  fjölskyldusviðum  hjá 

sveitarfélögunum. Félagsráðgjafar geta einnig farið út í einkageirann í þessum málum 

en  auðvitað  er  grundvöllurinn  alltaf  að  afla  sér  þekkingar  á  þessu  sviði.  Það  eru 

félagsráðgjafar og  sálfræðingar  sem helst skipa þá hópa  sérfræðinga  sem vinna við 

þennan málaflokk en ekki er auðvelt að finna út hvar þeir starfa og mætti gera fólki 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auðveldara að nálgast upplýsingar um þessa þjónustu. Foreldrar hafa ekki nægilegt 

aðgengi  að  meðferðarþjónustu  hér  á  landi  og  er  það  eitt  af  því  sem  mér  þykir 

mikilvægt að bæta úr. Það er ekki nóg að upp komist um kynferðislega misnotkun, án 

þess að gera lítið úr því. Það þarf einnig að bæta úr þeirri þjónustu sem í boði er eftir 

að upp kemst um kynferðislega misnotkun. Vonin er sú að þetta eigi eftir að breytast 

í framtíðinni og því fyrr því betra. Ég bind vonir mínar við að félagsráðgjafar mennti 

sig frekar í þessum málum og komi sér á framfæri á sem flestum stöðum því þeir hafa 

mikið  til málanna  að  leggja.  Einnig  skiptir máli  að  styrkja  foreldra  við  að  vinna  úr 

þeirri erfiðu reynslu sem það er að vita að barn sitt hafi verið misnotað kynferðislega. 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