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Útdráttur  

Almennt er talið að á Íslandi sé við líði félagslegt velferðarkerfi er rætur sínar eigi 

að rekja til Skandínavíu. Velferðarkerfinu er ætlað að styðja við fjölskyldur í vanda, 

veita þeim stuðning og aðstoð við að ná fótfestu þannig að markvisst vinni þær úr 

vandamálum sínum. Þegar barn verður fyrir kynferðislegu ofbeldi, getur komið 

upp sú staða að fjölskyldan þurfi stuðning eða meðferð. Niðurstaða rannsókna 

hefur sýnt að aðstandendur geta glímt við töluverða erfiðleika sem tengja má við 

afleiðingar kynferðisbrotsins. Ritgerð þessi lýsir samanburði á stuðningskerfi og 

úrræðum er aðstandendum þolenda og gerenda kynferðislegs ofbeldis stendur til 

boða á Íslandi og í Noregi.  

Skoðað var hvaða þjónustu aðstandendum er veitt í hvoru landi með tilliti til 

meðferðarúrræða og stuðnings. Lög og reglugerðir voru einnig skoðuð til að sjá á 

hverju stuðningsúrræðin byggja og þjónustan svo borin saman. Niðurstöðurnar 

gefa vísbendingar um að íslenska velferðarkerfið hafi takmarkað framboð á 

meðferðarúrræðum fyrir aðstandendur, þrátt fyrir lagalegar heimildir. 

Aðstandendur virðast stundum lenda til hliðar við meðferð máls og lítill gaumur er 

gefin að þeim vandamálum sem afleiðingar brotsins geta haft á foreldra, systkini 

og aðra er standa barninu næst. Í Noreg virðist hins vegar vera fjölbreyttara 

stuðnings og meðferðarkerfi fyrir fjölskyldur þar sem meðal annars frjáls 

félagasamtök taka virkan þátt. Þar í landi virðist markvisst unnið í samvinnu við 

grasrótarsamtök að bættri líðan fjölskyldunnar og áhersla lögð á að hjálpa fólki er 

verður fyrir áfalli til sjálfshjálpar. Norsk yfirvöld vinna stöðugt að því að bæta 

velferðarþjónustuna og styðja almenning til heilbrigðs fjölskyldulífs. Það gera þau 

til dæmis með samfélagslegu átaki gegn ofbeldi.  

Höfundur bar saman lög og reglugerðir milli landanna til að glöggva lesendur 

betur á heimildum er stofnannir hafa til að vinna eftir, að bættum úrræðum og 

stuðning. Lög þau er Noregur hefur að styðjast við virðast bæði markvissari og 

einbeittari á félagslegan stuðning og úrræði fyrir fólk í vanda. Norsku lögin sem 

snerta málaflokkinn halda utan um velferð fjölskyldunnar á annað hátt en 

sambærileg Íslensk lög. Geta ber þess að í Íslenskum lögum er að finna ákvæði 

sem leggja til að markvissum úrræðum og stuðning skuli beitt við fjölskyldur eftir 

því hverjar þarfir fjölskyldunnar eru. Eftirfylgni við að framfylgja lögum kann hins 

vegar að vera ábótavant. 
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Inngangur  

Síðustu áratugi hefur orðið mikil fjölgun á tilkynningum um kynferðisbrot gegn börnum til 

barnaverndaryfirvalda. Fræðimenn greinir á um hvort brotum sé að fjölga eða hvort opnari 

umræða dragi fram það sem áður var lokað inni sem leyndarmál í fjölskyldum, eða milli 

þolenda og geranda. Vísbendingar eru um að staða mála hafi ekki breyst, því árlega berast 

barnaverndarnefndum fjöldi tilkynninga vegna gruns um að brotið hafi verið gegn barni á 

kynferðislegan hátt og fer slíkum tilkynningum fjölgandi frá ári til árs samkvæmt ársskýrslum 

Barnaverndarstofu (Barnaverndarstofa, 2008). Hver svo sem ástæða fjölgunar tilkynninganna 

er verður ekki hjá því litið að 17% fólks á aldursbilinu 18 til 60 ára taldi sig hafa verið beitt 

kynferðislegri misnotkun áður en það náði 18 ára aldri samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

Hrefnu Ólafsdóttur frá 1999. Þar kemur fram að hlutfall kvenna var 80% og hlutfall karla 

20%. Einnig að 23% kvenna voru misnotuð fyrir 18 ára aldur og 8% karlmanna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda því til þess að rúmlega fimmta hver stúlka á Íslandi hafi verið 

misnotuð fyrir 18 ára aldur og tæplega tíundi hver drengur (Nína Björk Jónsdóttir, 2002). 

Í tillögu til þingsályktunar um bætta stöðu þolenda í kynferðisbrotamálum sem flutt var á 

130. löggjafarþingi 2003-2004 eru upplýsingar um alvarlega stöðu varðandi kynferðisbrot 

gegn börnum á Íslandi. Segir þar að fjórðungur þeirra barna sem urðu fyrir ofbeldinu voru 

sex ára eða yngri og í 67% tilvika hafi verið um grófa eða mjög grófa misnotkun að ræða 

(Þingskjal 137, 2003-2004). Niðurstöður úr skýrslu Hrefnu Ólafsdóttur gefa til kynna að hærri 

tölur sé að finna á Íslandi um tíðni kynferðisbrota en í Danmörku, Svíþjóð og Noregi (Nína 

Björk Jónsdóttir, 2002). Á árunum 1992 til 1996 fengu Barnaverndarnefndir á Íslandi til 

meðferðar 465 mál vegna meintrar kynferðislegrar misnotkunar eða áreitni er vörðuðu 560 

börn yngri en 16 ára. Í einhverjum tilvikum hafði gerandi beitt fleiri en eitt barn ofbeldi. Af 

fyrrgreindum 465 málum var ákæra birt í 45 málum eða í um 10% þeirra mála sem 

barnaverndarnefndir fengu til meðferðar. Samkvæmt þingsályktunartillögunni má búast við 

að árlega þurfi ekki færri en 50 börn á sérhæfðri meðferð að halda vegna kynferðisofbeldis 

(Þingskjal 137, 2003-2004). 

Eftirfarandi tilvitnun er tekinn úr viðtali er höfundur tók við systur stúlku sem var misnotuð 

af föðurbróður sínum um árabil.  
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„Systir mín og ég höfum lagt mikið upp úr því að mamma og pabbi leiti sér hjálpar. 

Mamma er ennþá svo reið og hún vantreystir öllum, hún er eiginlega föst í sömu 

hugsunum og hún var fyrir fimm árum þegar þetta komst upp. Hún segir bara að hún 

ræði þetta við okkur þegar henni líður illa en það er svo ósanngjarnt því að hún gat ekki 

passað systur mína fyrir bróður pabba þegar hún var lítil og nú ætlar hún líka að fá 

einhverja sáluhjálp frá henni vegna sjálfsásökunar sinnar. Fólk eins og mamma og 

pabbi verða að passa sjálf sig með því að leita sér hjálpar til að fá útrás fyrir sorgina og 

reiðina sem þau eru uppfull af (Rósa, munnleg heimild 28. mars 2010). 

Tilvitnunin lýsir aðstæðum sem skapast hafa innan fjölskyldu hennar og er ein af mörgum 

afleiðingum sem skekja fjölskylduna. Aðstandendur barna sem verða fyrir kynferðisofbeldi 

þurfa að takast á við afleiðingar kynferðisbrotsins, styðja barnið og eftir atvikum 

„gerandann“ á sama tíma og þessir sömu aðstandendur eru sjálfir að upplifa áfallið sem 

ofbeldið og opinberunin skapar. Af fjölda mála sem berast inn á borð barnaverndarnefnda 

má ætla að fjöldi aðstandenda þurfi á einhvers konar aðstoð að halda í kjölfar 

kynferðisofbeldisins og opinberunar á brotinu.  

Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða sérstaklega stuðning og meðferðarúrræði fyrir 

aðstandendur þolenda kynferðisofbeldis. Lögð er áhersla á sjónarhorn og stöðu aðstandenda 

og af því tilefni gerður samanburður á stuðningsúrræðum á Íslandi og borið saman við 

Noreg, meðal annars þar sem íslensk barnaverndarlög eru að norskri fyrirmynd. Einnig er 

lögð áhersla á að fjalla um lög og reglugerðir beggja landa, að sjá hvað yfirvöldum er heimilt 

og/eða skylt að gera, ásamt umfjöllun um stofnanir sem koma að kynferðisbrotamálum í 

báðum löndum. Heimilda er meðal annars aflað úr fræðigreinum um efnið og af heimasíðum 

stofnanna. Til að öðlast meiri dýpt í samantekt um íslenska hlutann voru tekin 

upplýsingaviðtöl við einstaklinga sem gegna lykilhlutverki við málsmeðferð í 

kynferðisbrotamálum. Þessir aðilar eru Þórir Ingvarsson rannsóknarlögreglumaður hjá 

kynferðisbrotadeild lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og Sigríður Hjaltested 

lögfræðingur hjá sama embætti. Þá var rætt við Kristínu Bertu Guðnadóttur starfsmann 

barnaverndarnefndar í Hafnarfirði, Þorbjörgu Sveinsdóttur starfsmann Barnahúss og 

Kolbrúnu Benediktsdóttur, nefndarmann í barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar og fulltrúa hjá 

ríkissaksóknara. Rætt var við einn aðstandenda og er í ritgerðinni vitnað til hennar undir 

nafninu Rósa. Er það gert til að gæta trúnaðar við viðmælanda og einnig var þess gætt að 

ekki væri hægt að rekja lýsingu hennar til fjölskyldu hennar.  
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Rannsóknarspurningar sem höfundur leggur upp með í verkefninu eru hvort stuðningsúrræði 

séu fyrir hendi hérlendis og í Noregi sem sérstaklega er beint að aðstandendum í 

kynferðisbrotamálum, bæði aðstandendum þolanda og geranda? Í hverju felst sá stuðningur 

og hvar er stuðninginn að finna? Hvernig er fjölskyldum fylgt eftir þegar máli er lokið með 

niðurfellingu eða sýknudómi? Leitast verður við að segja frá og bera saman þau stuðnings- 

og meðferðarúrræði sem eru skilgreind í löggjöf, barnaverndar-og velferðarþjónustu 

landanna.  

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Hvernig er staðið að meðferðar og stuðningsúrræðum 

fyrir aðstandendur þolenda og gerenda í kynferðisbrotamálum gegn börnum sem fara til 

rannsóknar hjá barnaverndaryfirvöldum og lögreglu, á Íslandi og Noreg? 

Lögð er áhersla á að skoða hvernig staðið er að málum gagnvart aðstandendum þolanda og 

geranda og sérstaklega horft til stöðu aðstandenda í málum sem ekki koma til kasta 

dómstóla. Það er von höfundar að með verkefninu verði sjónum í auknum mæli einnig beint 

að stöðu aðstandenda og stuðningi við þá, enda tilefni til að ætla að með því að styrkja 

aðstandendur í kynferðisbrotamálum sé lagður grunnur að því að besta leiðin sé notuð við 

meðferð og uppbyggingu þeirra einstaklinga sem verða fyrir kynferðisofbeldi.  

Áhuga höfundar fyrir efnistökum ritgerðarinnar má rekja til þeirra námskeiða sem tengjast 

barnavernd í félagsráðgjafanámi hjá Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Umræða um 

kynferðisbrot skapaði spurningar sem erfitt var að svara. Höfundur velti fyrir sér hvernig 

hann brygðist við ef kynferðisbrot kæmi upp innan hans fjölskyldu og hver yrðu viðbrögðin ef 

börn hans yrðu fyrir slíku ofbeldisbroti. Vitaskuld er ógerlegt að setja sig í spor þess foreldris 

sem reynt hefur slíkt á eigin skinni en þó er hægt að skoða hverjar eru bjargir foreldra og 

aðstandenda þegar áfall af völdum kynferðislegrar misnotkunar á barni dynur á fjölskyldum. 

Skoða hvert félagsráðgjafar barnaverndarnefnda geta leiðbeint fjölskyldum til að takast á við 

breyttar aðstæður vegna áfallsins og fá stuðning og meðferðarúrræði til að styrkja hvert 

annað. Til að sjá hvar við stöndum gagnvart öðrum þjóðum, valdi höfundur Noreg til 

samanburðar vegna nálægðar og sögulegra tengsla. 
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1. Algengar afleiðingar kynferðisbrota á aðstandendur 

Rannsóknir og opin umræða síðustu ára um sifjaspell og kynferðislega misnotkun á börnum 

hafa varpað ljósi á þær afleiðingar er aðstandendur þurfa að glíma við í kjölfar uppljóstrunar 

á brotinu. Fjölskylda barns sem hefur verið misnotað eða þar sem grunur hefur vaknað um 

að kynferðisbrot hafi átt sér stað, verður fyrir áfalli. Foreldrar sem verið hafa öruggir með sig 

í uppeldishlutverki sínu missa eða óttast að missa sjálfstraustið og geta átt í erfiðleikum með 

að takast á við aðstæðurnar (Plummer og Eastin, 2007). Rannsóknir hafa sýnt að 

málsmeðferðin í kynferðisbrotamálum veldur álagi og foreldrar sýna ýmis álagseinkenni. 

Umræðan um málið, vitnisburður barnsins, óvissan um framhald málsins og síðan þegar 

úrskurður liggur fyrir um sekt eða sýknu, kallar fram tilfinningarót hjá foreldrum sem yfirleitt 

hefur neikvæð áhrif á líðan þeirra. Tilfinningar eins og reiði, ótti og hjálparleysistilfinning geta 

orðið yfirþyrmandi og skapað áfallastreitueinkenni. Tilfinningalegar afleiðingar geta komið 

fram strax en einnig geta einkenni streitu komið fram allt að fjórum árum eftir að atburður 

átti sér stað (Grete, Holen, Steinberg, Rodriques og Pynoos, 2003). 

Gerendur í kynferðisbrotamálum eru í flestum tilfellum tengdir þolandanum 

fjölskylduböndum eða eru í nærumhverfi barnsins, til dæmis fjölskylduvinur. Þegar 

grunsemdir vakna um að kynferðisofbeldi hafi átt sér stað innan fjölskyldunnar verða 

einstaklingar innan fjölskyldunnar á einn eða annan hátt neyddir til að taka afstöðu og 

bregðast við. Sú krafa bætist við tilfinningarótið og álagið sem að framan er lýst og 

aðstandendur sem standa barninu næst verða að ákveða hvort trúa eigi barninu eða 

meintum geranda. Viðbrögð fjölskyldunnar og annarra mikilvægra persóna í lífi barnsins geta 

skipt miklu því barnið kann að hafa átt í innri baráttu um hvort það eigi að segja frá 

misnotkuninni. Slík innri barátta barnsins getur hafa staðið í vikur, mánuði eða ár af ótta við 

höfnun frá sínum nánustu (Goodman-Brown, Edelstein, Goodman, Jones og Gordon, 2003). 

Grunsemdir geta einnig vaknað hjá þeim sem umgangast barnið án þess að barnið segi sjálft 

frá og getur barnið þá brugðist við með afneitun þegar það er spurt. Meiri líkur eru á að 

barnið verði áfram í afneitun ef foreldrar þess eða þeir sem barninu eru nánastir sýna því 

lítinn stuðning. Barnið þarf því að finna traust frá sínum nánustu til að segja frá og því má 

færa rök fyrir að mikilvægt sé að umönnunaraðilar barnsins fái líka aðstoð við að takast á við 

atburðina. Með afstöðu sinni um hvort trúa eigi barninu og með því að ákveða að standa við 
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hlið barnsins taka þau einnig afstöðu með því að meintur gerandi hafi brotið af sér (Bradley 

og Wood, 1996). 

Grunur um misnotkun getur verið nóg til að hrinda af stað atburðarás sem getur sett  

heimilislíf fjölskyldna úr skorðum og litað daglegt amstur af hugsunum tengdum 

kynferðisbrotinu. Foreldrar geta dregið sig inn í skel sína og frá félagslegum 

hversdagsathöfnum (Grete, Holen, Steinberg, Rodriques og Pynoos, 2003). Barnið verður 

miðpunktur framvindunnar eins og lög gera ráð fyrir og öryggisnet barnaverndar er lagt út 

svo takmarka megi þann skaða sem hlýst af misnotkuninni. Ringulreiðin sem skapast við 

uppljóstrun slíkra brota getur einnig framkallað alvarlegar afleiðingar fyrir foreldra barnsins, 

forráðamenn, systkini og aðra aðstandendur. Algeng einkenni eru að foreldrar velti fyrir sér 

hvernig varnir fjölskyldunnar gátu brugðist og þá fylgja stundum erfiðar tilfinningar með sem 

nánustu aðstandendur þurfa að kljást við og vinna bug á. Áhyggjur og öryggisleysi ásamt 

erfiðleikum við að ræða verknaðinn geta einnig valdið aðstandendum hugarangist sem 

verður að vinna með (Reichelt, Tjersland, Gulbrandsen, Jensen og Mossige. 2004). 

Fjölskyldur sem hafa lifað með grunsemdir um slíkan verknað um einhvert tímabil geta líka 

orðið fyrir áfallaeinkennum sem birtist í vantrú, örvilnun og úrræðaleysi. Sjálfsásökunin getur 

þá orðið þeim gríðarlega erfið (Sosial- og helsedirektoratet, Barne- og familiedepartementet, 

2003).  

Tilkynningar þær sem lögreglan fær til rannsóknar enda ekki allar fyrir dómstólum. Ungir 

gerendur sem ekki hafa náð sakhæfisaldri geta verið ástæða þess, sannanir ónógar eða aðrar 

ástæður komið upp við rannsóknina til að fella málið niður (barnaverndarstofa, 2008). Getur 

þá verið erfitt að sitja uppi með vafann um hvað gerðist og fá engin svör eftir að mál hefur 

verið fellt niður. Öll einkenni afleiðinga sem kynferðisbrot hefur á aðstandendur geta komið 

fram og fjölskyldan upplifað sig í slæmri stöðu gagnvart hverju öðru og fjölskyldumeðlimir 

fjarlægst hver annan félagslega og tilfinningalega. Þögnin getur orðið þrúgandi vegna 

vandræða með samræður þar sem allir óttast að ræða meintan atburð (Sosial- og 

helsedirektoratet, Barne- og familiedepartementet, 2003).  
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2. Ferli kynferðisbrotamála frá tilkynningu 

Tilkynningum er barnaverndarnefndum berast um kynferðisbrot gegn börnum hefur farið 

fjölgandi undanfarin ár. Tilkynningarnar voru 250 árið 2004, 346 árið 2005, 340 árið 2006 og 

436 árið 2007. Tölurnar gefa vísbendingar um umfang kynferðisbrota en þó ber að gæta þess 

að draga ekki ályktun um að allar tilkynningar eigi við alvarleg brot. Kynlífsleikur milli 

jafnaldra þar sem forvitni ungra barna og fikt er talinn með tilkynningum um kynferðisbrot til 

barnaverndar. Einnig teljast með atvik þar sem um er að ræða unglinga sem sýnt hafa af sér 

óábyrga kynlífshegðun, borga fyrir aðgang að gleðskap með kynlífi svo dæmi sé tekið. Slíkum 

málum er jafnan talið best að foreldrar sjái um að ljúka með að fræða börn sín um kynlíf, 

sérstaklega ef um ung börn er að ræða (Barnaverndarstofa, 2008). Tímabilið 2004 til 2007 

voru samt sem áður 705 börn sem voru tekin í könnunarviðtal eða skýrslutöku vegna 

tilkynninga þeirra sem fyrr er getið. Hafa ber í huga að hér er fjöldi þeirra mála sem ástæða 

þótti til að fá lögreglu eða starfsfólk Barnahúss til að kanna málin (Barnaverndarstofa 2008). 

Hvort heldur sem málin hafi endað fyrir dómstólum eða verið felld niður má ætla að um 

margar fjölskyldur sé að ræða sem hafa upplifað einhver af þeim áfallaviðbrögðum sem á 

undan er lýst og nýtt sér þær bjargir sem í boði eru innan velferðarþjónustunnar. 

Barnaverndarnefndir taka við tilkynningu um kynferðislega áreitni eða ofbeldi gagnvart barni 

samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 80/2002. Starfsmaður barnaverndarnefndar 

getur fengið leiðbeiningar frá starfsmönnum Barnahúss við könnun máls samanber 22. grein 

sömu laga. Eftir að tilkynning um kynferðisbrot berst barnaverndarnefnd ber 

barnaverndarstarfsmaður ábyrgð á könnun málsins og ber honum að fylgja tilkynningunni 

eftir með viðtali við þann er tilkynnti meint brot og leita sér upplýsinga frá skóla, leikskóla, 

heilsugæslu eða öðrum sem koma að daglegu lífi barnsins. Starfsmaður barnaverndar skal 

því næst tak ákvörðun í samráði við barnaverndarnefnd eftir atvikum um hvort málið skuli 

kært til lögreglu og vísað til Barnahúss. Foreldrum barnsins á svo að gera grein fyrir 

tilkynningunni ef ekkert viðkomandi málinu mælir gegn því og leita skal eftir skriflegu 

samþykki foreldra eða forráðamanna um að vísa málinu til Barnahúss. Lykilatriði við alla 

málsmeðferð er að samvinna sé á milli starfsmanna barnaverndarnefnda og foreldra. Athuga 

þarf sérstakleg hvort önnur börn séu á heimili meints þolanda og ef svo er verður að gæta að 

þeim. Einnig hvort meintur gerandi búi á heimilinu og gera þá viðeigandi ráðstafanir, ef 

meintur gerandi er á barnsaldri og því ekki sakhæfur. Mál hans yrði því sjálfstætt 
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barnaverndarmál sem myndi þarfnast skýrslutöku í Barnahúsi líka. Hafi 

barnaverndarstarfsmaður fengið tilkynninguna innan 72 klukkustunda frá meintri misnotkun 

skal hann vísa barninu til bráðarannsóknar í Barnahús til skoðunar en á Landspítala 

háskólasjúkrahús ef skoðun þarf að framkvæma utan venjubundins skrifstofutíma. Ábyrgðin 

liggur hjá Starfsmanni barnaverndar að senda greinargerð um frumathugun máls til 

Barnahúss ásamt tilvísun (Gyða Hjartardóttir, munnleg heimild 17. febrúar 2010).  

2.1 Tilkynnt eða kært til lögreglu. 

Hafi málið komið til barnaverndarnefndar eftir að kært eða tilkynnt er til lögreglu á að senda 

greinargerð um frumathugun máls til lögreglu og afrit til Barnahúss ásamt tilvísun. Tilkynning 

frá dómara eða lögreglu er send út til barnaverndarstarfsmannsins og honum tilkynnt um 

fyrirhugaða skýrslutöku. Starfsmanninum ber að tilkynna foreldrum eða forráðamönnum 

barnsins um framkvæmd skýrslutökunnar og boða þau á fyrirhugaðan stað sem skýrsla 

verður tekin. Samkvæmt boðun lögreglu eða dómara mætir svo starfsmaðurinn í Barnahús 

eða dómshús eftir því hvað dómari ákveður (Gyða Hjartardóttir, munnleg heimild 17. febrúar 

2010). 

2.2 Málsmeðferð í Barnahúsi, rannsókn máls 

Í Barnahúsi er gögnum safnað til að meta framburð barns og vitna ef einhver eru. Aðeins er 

þó tekin skýrsla af þeim sem eru á barnsaldri, lögregla sér um vitnaleiðslur þeirra sem orðnir 

eru 18 ára og teljast fullorðnir. Starfsmaður barnaverndar á að vera viðstaddur skýrslutökur 

til að fylgjast með og gæta hagsmuna barnsins. Starfsmaðurinn skráir þá niður upplýsingar er 

fram kunna að koma og tilkynnir til hluteigandi barnaverndarnefndar. Samráðsfundur er 

haldinn með starfsmönnum barnaverndar og Barnahúss um framhald málsins og metið hvort 

þörf sé á greiningu og meðferð fyrir barnið. Verði raunin sú að mál barnsins þarfnist 

meðferðar framkvæma starfsmenn Barnahúss skriflega áætlun um meðferð málsins 

samkvæmt 23. gr. barnaverndarlaga (Gyða Hjartardóttir, munnleg heimild 17. febrúar 2010). 

Rannsókn málsins heldur áfram hjá lögreglu sem safnar saman gögnum er leiða að lokum til 

ákæru ríkissaksóknara eða að málið hefur ekki nóg að byggja á til sakfellingar og er látið 

niður falla. Stofnanir sem koma að málsmeðferð kynferðisbrota gegn börnum hafa lög, 

reglugerðir og verklagsreglur sem fara skal eftir við könnun og rannsókn á kynferðisbrotum 
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gegn börnum. Stofnanirnar setja saman öryggisnet út frá þeim reglum til að minnka eða 

draga úr afleiðingum sem brotin hafa á börn.  
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3. Stofnanir er koma að kynferðisbrotum gegn börnum á Íslandi 

Ákveðið ferli fer af stað þegar tilkynning berst til barnaverndarnefndar vegna gruns um 

kynferðislegt ofbeldi gagnvart barni eða ef starfsmenn nefndanna komast að einhverju því 

sem vert er að skoða betur. Fyrsta skref í ferlinu liggur hjá barnaverndarnefnd og er hún 

ábyrg fyrir því að hefja könnun máls.  

3.1 Barnaverndarnefndir 

Félagsmálaráðuneytið hefur yfirumsjón með barnavernd í landinu og ber ábyrgð á 

stefnumótun í barnavernd. Barnaverndarnefndir starfa samkvæmt barnaverndarlögum nr. 

80/2002. Hlutverk nefndanna er að hafa eftirlit með aðbúnaði, hátterni og uppeldisskilyrðum 

barna og þarfir þeirra barna sem teljast búa við illa meðferð, óviðunandi aðstæður eða eiga 

við félagslega erfiðleika að stríða. Barnaverndarnefndirnar skulu beita úrræðum til að tryggja 

velferð barna og leysa önnur verkefni sem þeim eru fallin samkvæmt lögum. 

Barnaverndarnefndum er skylt að aðstoða foreldra við að gegna forsjárskyldum sínum og 

grípa til viðeigandi úrræða ef nauðsyn þykir. Barnaverndarnefnd skal ráða til sín sérfræðinga 

og tryggja sér aðgang að sérþekkingu til að geta veitt foreldrum, stofnunum og öðrum er 

koma að umönnun barna ráðgjöf, fræðslu og leiðbeiningar (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Í handbók sem Barnaverndarstofa gefur út fyrir starfsfólk barnaverndarnefnda er að finna 

leiðbeiningar og áherslur nýjar aðferðir og vinnubrögð í barnavernd. Vinnuaðferðir og 

áherslur í handbókinni gera ráð fyrir að einstaklingurinn sé styrktur til að vinna að lausnum í 

sínum málum, það er hjálpað til sjálfshjálpar. Hugmyndafræði þessi er kennd við valdeflingu 

og getur í ákveðnum aðstæðum verið í mótsögn við barnaverndarstarfið, sem stundum kann 

að vera litað af forsjárhyggju. Valdefling felur í sér að styrkja einstaklinginn þannig að hann 

sjái vandann, nýti sér bjargir þær sem samfélagið býður og þannig hjálpað sér sjálfum. 

Forsjárhyggjan felur í sér að sérfræðingar ákveða hver vandinn er og hvernig skal meðhöndla 

vandann. Tilmæli eru í handbókinni um að starfsmenn barnaverndarnefnda leggi sig fram um 

að læra aðferðir sem byggjast á að hlusta á alla aðila máls og leitast við að líta á þá sem 

samstarfsaðila þegar veitt er aðstoð (Barnaverndarstofa, e.d.-b). Hagsmunir barna skulu 

ávalt hafðir í fyrirrúmi þegar horft er til stuðnings og meðferðarúrræða þeim til handa. 

Leiðarljós skal vera, að vinna að því er barninu er fyrir bestu og markmiðum skal ná fram 

með því að styrkja fjölskyldur barnanna í sínu uppeldishlutverki. Áhersla er lögð á samvinnu 
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foreldra og barnaverndarnefndar. Samvinnan leiðir oft af sér að þarfir og sjónarmið 

foreldranna verða sýnilegri en þarfir barnsins meðal annars vegna þess að meira er rætt við 

foreldra barnsins en barnið sjálft. Eðlilegar skýringar geta verið þar á bak við eins og ungur 

aldur barns (Barnaverndarstofa, e.d.-a). 

Barnaverndarnefndir skulu taka á móti tilkynningum sem berast um kynferðisbrot gegn 

börnum og hafa yfirumsjón um málin frá upphafi könnunar til loka mála. Ber nefndunum að 

ræða við þá er starfa í nærumhverfi barna þegar grunur leikur á að barn hafi orðið fyrir 

kynferðisofbeldi og meta hvort óskað verði eftir lögreglurannsókn. Barnaverndarnefnd á 

samkvæmt v. Kafla barnaverndarlaga að taka ákvörðun um könnun máls innan sjö daga frá 

því tilkynning barst og verður rökstuddur grunur að vera fyrir hendi, því um er að ræða 

inngrip í fjölskyldulíf fólks. Hefji barnaverndarnefnd könnun á hún að tilkynna foreldrum 

barnsins um það svo fljótt sem við verður komist en þarf þó ekki að gera svo mæli ríkir 

rannsóknarhagsmunir gegn því sbr. 43. gr (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

3.2 Barnaverndarstofa 

Barnaverndarstofa er sjálfstæð stofnun sem heyrir beint undir félagsmálaráðherra. 

Stjórnsýsluhlutverk barnaverndarstofu er að efla og samhæfa barnaverndarstarf í landinu 

með ráðgjöf og fræðslu, halda ráðstefnur, fræðslufundi, málþing og málstofur ásamt því að 

gefa út handbók um barnaverndarmál. Handbókin er ítarlegt upplýsingarit um málsmeðferð 

og túlkun laga í barnaverndarmálum. Barnaverndarstofa skal vera félagsmálaráðherra til 

ráðgjafar um stefnumótun málaflokksins og ýta úr vör þróunar og rannsóknarverkefnum á 

sviði barnaverndar. Enn fremur hefur Barnaverndarstofa eftirlit með barnaverndarnefndum 

landsins samkvæmt barnaverndarlögum.  

Barnaverndarstofa fer með leyfisveitingar til fósturforeldra og tekur ákvarðanir um 

fósturmál. Heimili þau og stofnanir er ríkið skal hafa tiltæk fyrir börn sem hafa verið staðin 

að afbrotum, eiga við alvarlega hegðunarerfiðleika að stríða eða eru vímusækin, skulu vera í 

umsjón barnaverndarstofu samanber 13. kafla barnaverndarlaga. Barnaverndarstofu er gert 

að efla og samræma barnaverndarstarf í landinu og hefur hún heimild til að reka sérstakar 

þjónustumiðstöðvar til að treysta samstarf og samhæfingu stofnanna sem koma að málum 

er varða barnavernd. Hlutverk stofnunarinnar er að vera stöðugt í uppbyggingu úrræða sem 

nýtast barnaverndarnefndum og er eitt þeirra úrræða Barnahús (Barnaverndarstofa, 2008).  
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3.3 Barnahús 

Barnahús hóf starfsemi 1. nóvember 1998 og hefur frá upphafi verið samstarfsvettvangur 

þeirra er koma að málum um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum. Barnaverndarnefndir 

bera ábyrgð á vinnslu kynferðisbrotamála og geta lagt fram ósk um þjónustu frá Barnahúsi. 

Foreldrar, forráðamenn og börn er lenda í hringiðu kynferðisbrotamála geta gegn tilvísun frá 

barnaverndarnefnd fengið alla þá þjónustu frá Barnahúsi sem boðið er upp á sér að 

kostnaðarlausu. Starfsmenn eru fimm, uppeldis og afbrotafræðingur, ritari og þrír 

sálfræðingar (Barnaverndarstofa, e.d-c).  

Markmiðin bak við starfsemi Barnahúss eru fjölþætt. Húsinu er ætlað að vera vettvangur 

fyrir samstarf og samhæfingu allra þeirra er ábyrgð bera á rannsókn og meðferð 

kynferðisbrotamála gagnvart börnum. Barnaverndaryfirvöld, læknar, lögreglan, ákæruvaldið 

og dómarar eru þeir sem ábyrgðina bera. Annað markmið er að reyna að draga úr  

óþægindum sem barn verður fyrir við rannsókn á máli þess, meðal annars að taka framburð 

þess upp á mynd til að barnið þurfi ekki að endurtaka sögu sína ítrekað fyrir mismunandi 

rannsóknaraðilum á mismunandi stöðum. Markmið Barnahúss er enn fremur að tryggja 

faglega hæfni og þekkingu við framkvæmd rannsóknarviðtala, skapa faglegar verklagsreglur 

við rannsókn kynferðisbrotamála og öðlast sérþekkingu á kynferðisofbeldi til að miðla henni 

til fagfólks og landsmanna (Sama  heimild). 

Barnaverndarnefndir geta einnig leitað eftir þjónustu Barnahúss ef grunur leikur á 

annarskonar ofbeldi gegn börnum. Húsið er hannað til að mæta sem best þörfum barna og 

er aðstaðan öll hugsuð til að sem best megi fara um börnin og þá er þeim fylgja. Fullkomin 

aðstaða er fyrir læknisskoðun þegar þarf að skoða barn en skoðun fer fram ef einn eða fleiri 

eftirtalinna óskar eftir því, lögregla, foreldrar, forsjáraðilar, barnaverndarnefnd eða barnið 

sjálft. Könnunarviðtöl geta verið tekin í Barnahúsi að beiðni barnaverndarnefndar ef ekki 

hefur verið farið fram á lögreglurannsókn. Ungur aldur gerandans getur verið ástæða fyrir 

könnunarviðtalinu þar sem um ósakhæfan einstakling er að ræða (Barnaverndarstofa, 2008). 

Skýrslutökur og rannsóknarviðtöl fara fram í sérútbúnu viðtalsherbergi þar sem barnið og 

viðmælandi geta verið ein án truflunar í notalegu umhverfi. Skýrslutökum og 

könnunarviðtölum er hægt að sjónvarpa í fundarherbergi innan hússins þar sem aðrir er 

koma að málinu geta fylgst með. Sérfræðingar Barnahúss eru einnig kallaðir út til að aðstoða 

dómara í sérútbúinni aðstöðu Héraðsdóms Norðurlands eystra og í Héraðsdómi Reykjavíkur 
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ef á þarf að halda. Barnaverndarnefndir geta óskað eftir sérhæfðri greiningu til að meta 

afleiðingar kynferðisbrotsins fyrir barnið og fjölskyldu þess. Leiði greiningin í ljós að barnið og 

fjölskyldan þarfnist meðferðar leggja sérfræðingar Barnahúss fram úrræði um ráðgjöf og 

stuðning fyrir barnið og foreldrana (sama heimild).  

3.4 Dómsmála og löggæsluskrifstofa 

Skrifstofa dómsmála og löggæslu hefur það hlutverk innan dómsmálaráðuneytis að halda 

uppi stjórnsýslulegum samskiptum við þær stofnanir sem koma að dómsmálum og 

löggæslustörfum í landinu. Starfseminni má skipta í þrennt. Mál er tengjast dómstólum, mál 

er varða löggæslu og almannavarnir og mál er tengjast verkefnum sýslumanna öðrum en  

lögregla kemur að. Dómsmálaráðherra kemur aldrei beint að málum sem undirstofnanir 

ráðuneytisins koma að en óbeint má segja að línur séu lagðar um málefnin hjá stofnuninni 

(Dómstólaráð, 2009). 

3.4.1 Lögreglan  

Lögreglan starfar eftir lögreglulögum nr. 90/1996. Æðsti yfirmaður lögreglunnar á Íslandi er 

dómsmálaráðherra og starfar Ríkislögreglustjóri að málefnum lögreglunnar í umboði hans. 

Hlutverk lögreglunnar hvað varðar kynferðisbrot gegn börnum er að aðstoða ákæruvaldið og 

barnaverndarnefndir við rannsókn mála. Einnig ber lögreglunni að hafa afskipti af börnum 

yngri en 16 ára og koma í hendur barnaverndarstarfsmanna ef sýnt þykir að öryggi þeirra sé 

ógnað eða velferð þeirra í hættu. Meginhlutverk lögreglunnar er þó að upplýsa brot, stöðva 

ólögmæta háttsemi og halda eftirfylgni við rannsókn mála í samræmi við lög um meðferð 

sakamála og annarra laga (Lögreglulög nr. 90/1996). 

3.4.2 Ríkissaksóknari. 

Samkvæmt gildandi skipan er ríkissaksóknari handhafi æðsta ákæruvalds og sæta 

lögreglustjórar eftirliti og leiðsagnar hans í sínum störfum sem ákærendur og handhafar 

ákæruvaldsins. Ríkissaksóknara eru til aðstoðar vararíkissaksóknari og saksóknarar. Sé framið 

brot á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1949 er varðar kynferðisbrotamál 

höfðar ríkissaksóknari opinbert mál. Ákæra er þá gefin út og skal hún innihalda þann dómstól 

er mál er höfðað fyrir, persónuupplýsingar um þann er ákæru sætir, hver sú háttsemi er sem 

ákært er fyrir, hvar og hvenær brotið er talið hafa átt sér stað ásamt heiti þess að lögum og 
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skilgreiningu. Enn fremur skal koma fram skírskotun til laga og röksemdafærslu þeirri er 

málssókn er byggð á svo ekki sé um villst á hverju sakargiftir eru byggðar. Loks skal geta 

þeirra viðurlaga eða refsingu sem farið er fram á og kröfu um sakarkostnað (Ríkissaksóknari. 

e.d.-a).  

3.4.3 Dómsstólar 

Héraðsdómstólar landsins eru átta og starfa samkvæmt lögum nr. 15/1998 um dómstóla. 

Hæstiréttur var stofnaður með lögum nr. 22/1919 og tók til starfa 16. febrúar 1920. 

Stofnunin fer með æðsta dómstig landsins og á þar með lokaorðið í dómsmálum. Líkt og 

héraðsdómstólar byggir hæstiréttur skipan sína á lögum um dómstóla. Málskot og meðferð 

mála fara fyrir dóminum samkvæmt lögum um meðferð einkamála og lögum um meðferð 

sakamála ( Lög um dómstóla nr. 15/1998). 

Dómarar við héraðsdóm eru 38 og hafa ákveðið hlutverk við rannsókn kynferðisbrota gegn 

barni. Lögregla rannsakar mál og aflar upplýsinga og gagna svo ákæranda sé fært að ákveða 

hvort mann skuli sækja til sakar að rannsókn lokinni. Lögregla skal samkvæmt 59. gr. laga um 

meðferð sakamála, þegar hún telur tímabært, leita aðstoðar dómara til skýrslutöku beinist 

rannsóknin að broti gagnvart XXII. kafla almennra hegningarlaga og brotaþoli ekki náð 15 ára 

aldri þegar rannsókn hefst. Dómari getur óskað eftir aðstoð frá sérfræðingum lögreglunnar, 

sálfræðingum eða félagsráðgjöfum og öðrum er sérfræðikunnáttu hafa til að annast 

spurningar sem fyrir barnið eru lagðar. Skýrslutaka af barni skal allmennt tekin fyrir í 

dómþingi og fer fram fyrir luktum dyrum samanber lög um meðferð sakamála. Dómara er í 

sjálfsvald sett hvort hann færir skýrslutökuna úr dómssal. Skýrslan skal þá tekin í sérútbúnu 

húsnæði sé þess kostur sem innréttað hefur verið með þarfir barna í huga og tekin á eins 

varfærinn hátt og kostur er, þó með það að leiðarljósi að barnið segi satt og rétt frá. Dómara 

ber einnig skylda til að leggja fyrir vitni spurningar þær er kunna að vakna hjá verjanda og 

ákæranda sem og í einstaka tilfellum réttargæslumanni barnsins. Þannig getur hann heimilað 

þeim að spyrja spurninga beint séu þeir viðstaddir skýrslutökuna. Dómara ber að tilkynna 

verjanda, ákærenda og réttargæslumanni barns með hæfilegum fyrirvara hvar og hvenær 

skýrslutaka vitnis skuli fram fara þannig að allir geti verið viðstaddir vitnaleiðslurnar 

(Dómstólaráð, reglugerð nr. 190/2009).  
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Meintur gerandi á rétt til að vera viðstaddur skýrslutökuna ásamt verjanda sínum. Telji 

dómari að það geti orðið barninu til íþyngingar eða haft áhrif á framburð þess skal dómari sjá 

til þess að verjandi og sakborningur geti fylgst með skýrslutökunni gegnum 

sjónvarpsútsendingu um leið og hún fer fram. Dómari skal ábyrgjast að myndbandsupptaka 

sé gerð af skýrslutökunni til nota á síðari stigum málsins. Skal hann einnig koma afriti af 

myndbandinu til lögreglu ásamt endurriti úr þinghaldinu (sama heimild).  
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4. Íslensk lög, reglugerðir og verklagsreglur  

Inntak 28. greinar barnalaga nr. 76/2003 er meðal annars að foreldrum ber að annast barn 

sitt og sýna því umhyggju og virðingu. Gegna uppeldishlutverki og öðrum skyldum með þarfir 

og væntingar barnsins að leiðarljósi. Foreldrum ber enn fremur að vernda barn sitt gegn 

vanvirðandi háttsemi og ofbeldi, jafnt andlegu sem líkamlegu (Barnalög nr. 76/2003).  

Þegar ofbeldismaður kemst fram hjá vörnum forelda og fremur brot gegn barni þeirra er ekki 

sérstakt ákvæði um skyldur foreldranna til að sækja sér aðstoð eða bregðast við sér sjálfum 

til styrkingar. Barnaverndarnefnd hefur það hlutverk að veita aðstoð sem en eins og fyrr 

greinir er sýn hennar á barninu og verndun þess í forgangi eins og vera ber. 

Framfærsluskyldan er á foreldrum en þegar foreldrar verða fyrir áfalli eins og þegar barn 

þeirra verður fyrir alvarlegu kynferðisbroti má búast við að áhrifin geti leitt til þunglyndis, 

vanmáttarkenndar og kvíða sem getur líka orsakað framtaksleysi við að sækja sér aðstoð 

(Elliot og Carnes, 2003). Saman geta þessi einkenni leitt til þess að foreldri nái ekki að sinna 

barni sínu sem skyldi og fjölskyldan lifi þannig í skugga verknaðarins. Þekkt er sú staðreynd 

að foreldrar langveikra barna geti átt við álagstengda og fjárhagslega erfiðleika að stríða 

vegna vinnutaps og mikils kostnaðar í kringum meðferð barna þeirra (Hulda Sólrún 

Guðmundsdóttir, 2003). Ætla má að þannig sé einnig farið hjá foreldrum barna sem þurfa að 

kljást við afleiðingarnar sem kynferðisbrot getur valdið í fjölskyldum (Elliot og Carnes, 2003). 

4.1 Barnaverndarlögin og lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

Fyrsta grein barnaverndarlaga hefur ekki ólíkt inntak og 28. grein barnalaga. Greinin bendir á 

skyldur þær sem allir er starfa að uppeldi og umönnun barna hafa, það er að veita börnum 

vernd gegn ofbeldi og sýna þeim umhyggju. Þegar áfall verður í fjölskyldum eru 

barnaverndarlögin samt skýr í afstöðu til aðstoðar. Í 2. gr. laganna segir að styrkja skuli 

foreldra við uppeldi barna sinna og 23. gr. kveður á um að leitast skuli við að finna heppileg 

úrræði til að leggja fram þegar mál hefur verið nægjanlega kannað. Barnaverndarnefnd skal 

síðan meta þörf fyrir samstarf við aðra aðila um framkvæmd úrræðis og leitast eftir 

samvinnu við foreldra að koma samstarfi af stað. 24. gr. sömu laga boðar að 

barnaverndarnefnd skuli eftir því sem ákveðið er í samræmi við 23. gr. veita foreldrum 

aðstoð meðal annars með því að leiðbeina foreldrum við uppeldi og aðbúnað barns og stuðla 
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að því að samvinna verði við hlutaðeigandi stofnanir að veita úrræði samkvæmt öðrum 

lögum (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Lög um félagsþjónustu sveitarfélagana segja til um þá aðstoð sem sveitarfélögum er skylt að 

veita fólki sem á við erfiðleika að glíma. Lögin hafa að markmiði að aðstoða fólk til þess að 

geta hjálpað sér sjálft og taka ábyrgð á sjálfu sér. Einnig að grípa til aðgerða til að koma í veg 

fyrir félagsleg vandamál og enn fremur er með markmiðum laganna leitast við að skapa 

þroskavænleg skilyrði fyrir börn og ungmenni í uppvexti þeirra. Með félagsþjónustu er átt við 

í lögunum að veita ráðgjöf, aðstoð og þjónustu. Félagsleg ráðgjöf er eitt þeirra úrræða sem 

lögboðið er að veita hjá sveitarfélögum og því virðist úrræði og stuðningur vera fyrir hendi ef 

fólk sækist eftir aðstoðinni (Lög um félagslega þjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).  

Sá sem beitir barn kynferðislegu ofbeldi tilheyrir fjölskyldu og á aðstandendur líkt og 

fórnarlamb hans. Fjölskylda ofbeldismannsins dregst þannig inn í aðstæður sem erfitt er að 

standa frammi fyrir. Aðstandendur ofbeldismanna standa einir gagnvart því ferli sem fer í 

gang við meðferð kynferðisbrotamála. Skömmin sem fylgir fjölskyldunni vegna brotsins getur 

orðið henni þungbær og erfitt getur verið að stíga fram og leita sér aðstoðar. Einnig er vert 

að benda á að barnaverndarnefndum berast fjölmargar tilkynningar um kynferðisbrot á ári 

hverju. Fáar tilkynningar fara alla leið í dómstólana og mislangan tíma tekur að rannsaka 

málin. Einstaklingur sem er til rannsóknar er saklaus þar til sekt er sönnuð en tilhneiging 

almennings er oftar en ekki að sakfella meintan ofbeldismann áður en málsmeðferð er lokið. 

Þannig verða aðstandendur gerenda sem jafnvel ekki verða sakfelldir, oft að berjast fyrir því 

að fá æru fjölskyldu sinnar aftur eftir „dóm“ samfélagsins. 

Maður sem hefur verið handtekinn af lögreglu og sætir rannsókn vegna máls má hafa 

samband við sína nánustu til að segja til um afdrif sín. Þyki það torvelda rannsókn málsins má 

fresta tilkynningu til aðstandenda og lögregla hafi samband við nánustu vandamenn svo 

fljótt sem auðið verður. Sé hinn handtekni undir 18 ára aldri skal lögregla hafa samband við 

foreldra hans og barnaverndarnefnd og hvetja til þess að fulltrúi barnaverndarnefndar komi 

með foreldrum á lögreglustöð (Reglugerð um réttarstöðu handtekinna manna, yfirheyrslur 

hjá lögreglu o.fl. 651/2009).  

Engar leiðbeiningar eru til fyrir aðstandenda geranda í kynferðisbrotamálum gegn börnum 

nema um sé að ræða einstakling undir 18 ára aldri. Þá verður málið barnaverndarmál og 
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tekið til meðferðar sem slíkt. Verklagsreglur eru til um hvernig skuli koma fram við 

sakborning hjá lögreglu en ekki kemur fram í þeim hvernig á að koma fram við aðstandendur 

hans. Lögreglan hefur þó sem vinnureglu að koma fram við alla af nærgætni og kurteisi en 

tekur ekki að sér að beina vandamönnum grunaðs geranda að stuðningsúrræðum (Þórir 

Ingvarsson munnleg heimild, 16. mars 2010).  

 „Frændi minn sem dó í fyrra hafði miklar áhyggjur af því hvað fjölskyldan var 

orðin sprungin. Hann sagði að pabbi og litli bróðir hans ættu ekkert endilega að 

sættast og verða vinir aftur. Þeir yrðu samt að taka af skarið og gera eitthvað í 

sínum málum svo að aðrir í fjölskyldunni gætu sett punktinn yfir i-ið og haldið 

áfram að lifa lífinu. Honum fannst þetta allt mjög erfitt og leiðinlegt en verst 

hvað þetta hafði slæm áhrif á börn hinna systkina bræðranna sem fengu ekki að 

hitta frændsystkini sín vegna þess að fjölskyldan er enn svo reið (Rósa, munnleg 

heimild 28. mars 2010).  

Lögum um félagslega þjónustu sveitarfélaga er ætlað meðal annars að tryggja félagslegt 

öryggi og stuðla að velferð íbúa. Lögunum má beita til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál 

með félagslegri ráðgjöf. Samkvæmt V. kafla laganna skal bjóða félagslega ráðgjöf með það 

markmið að veita upplýsingar um félagsleg réttindamál og stuðning vegna félagslegs og 

persónulegs vanda. Ætla má að félagsleg ráðgjöf sé úrræði sem gagnist aðstandendum 

geranda hvað best og geti dregið úr afleiðingum áfalls þess er fjölskyldan hefur orðið fyrir. 
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5. Upplýsingaviðtöl um stöðu aðstandenda 

Samanborið við aðstæður fyrir 30 árum eru vestræn þjóðfélög meira á varðbergi og vakandi 

fyrir kynferðisbrotum gegn börnum en áður. Það sýnir sig í aukinni umfjöllun fjölmiðla og hve 

umræðan öll er opnari með tilkomu grasrótarsamtaka eins og Stígamóta og Blátt áfram. Þó 

svo margt hafi breyst að því leyti, vakna spurningar um hvort er lögð meiri áhersla á að 

réttarkerfið virki en að beina stuðningi og úrræðum fyrir fjölskyldur er verða fyrir slíku 

ofbeldi, sem og fjölskyldu meints geranda. Um það vitna upplýsingar úr viðtölum við aðila 

sem kemur að kynferðisbrotamálum á Íslandi.  

5.1 Starfsmaður kynferðisbrotadeildar  

Þórir Ingvarsson er rannsóknarlögreglumaður hjá kynferðisbrotadeild lögreglustjórans á 

höfuðborgarsvæðinu. Þórir segir lögregluna ekki einbeita sér að félagslega þættinum í 

erfiðari sakamálum eins og kynferðisbrotum. Ekki séu verklagsreglur til um hvernig beri að 

vinna málin gagnvart aðstandendum, hvorki þolanda né meints geranda í slíkum málum. 

Hlutverk lögreglunnar sé heilt yfir að rannsaka málin. Stöku sinnum kemur þó fyrir að 

lögreglan leiti aðstoðar félagsþjónustunnar eða einhverra samtaka til að aðstoða 

aðstandendur að fá einhverja hjálp. Talsvert er leitað til þeirra frá aðstandendum en 

lögreglan eins og aðrir reyna að einbeita sér að sínu hlutverki og eftirláta öðrum að sjá um 

þennan úrvinnsluþátt við áfallinu, félagslega þáttinn. Þórir lýsti þeirri skoðun sinni að 

barnaverndarstarfsmenn eigi að sinna áfallahjálp fyrir foreldra vegna þess að í þeirri aðstoð 

felist einnig sú aðstoð sem barnið þarf á að halda. Telur hann þó að starf lögreglunnar sé 

þannig að hún er kölluð á vettvang þegar eitthvað slæmt hefur átt sér stað og því megi segja 

að lögreglustarfið sé viss sálgæsla líka, oft sé lögreglan fyrsti aðili sem fólk hittir þegar áfall 

hefur átt sér stað.  

Þórir telur að engin starfsstétt hugi betur að hag manna sem grunaðir eru um kynferðisbrot 

gegn börnum en lögreglan. Lögreglan er oft eini aðilinn sem þeir geta rætt við og það eigi 

einnig við um aðstandendur þeirra. Aðstandendur vita ekki hvort þeir eigi að trúa á sakleysi 

sakbornings en lögreglan vinnur út sakleysi sakbornings uns sekt er sönnuð. Mikla nærgætni, 

eða hluttekningu þurfi að sýna þeim er stendur sakborning næst og styðja vel við bak 

fjölskyldunnar því þjóðfélagið er fljótt að dæma. Hann segir áfall sakborninga einnig geta 

verið stórt og þeir standi tíðum einir því það er engin sem vill hjálpa kynferðisbrotamanni. 
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Þórir upplifir umræðuna þannig að fólkið úti í þjóðfélaginu vilji ekki heyra hvað sakborningar 

eiga bágt, heldur vilji heyra af afdrifum fórnarlambsins. Telur Þórir lögregluna hafa lagt meiri 

rækt við að styðja við þann grunaða og hans nánustu. Hann segir verkferla vera til um aðstoð 

við brotaþola og kannski að einhverju leyti til aðstandenda brotaþola en ekkert sé mótað um 

sakborninga og enn síður um hans aðstandendur.  

Þórir segir að lítið dæmi skýri aðeins þá stöðu er sakborningur og fjölskylda hans geti lent í. 

Hann greinir frá erfiðu máli sem varðaði kynferðisbrot gegn barni. Málið kom upp innan 

stórfjölskyldu og var virkilega erfitt barninu og ekki síður sakborningi. Fjölskylda beggja var 

tvístígandi því óljóst var hvað hent hafði, ef eitthvað. Þórir óskaði eftir aðstoð 

félagsþjónustunnar og sérstaklega með tilliti til sakbornings og fjölskyldu hans. Ósk sína segir 

hann hafa komið starfsmanni félagsþjónustunnar á óvart, líkt og engin hefði velt því fyrir sér 

að sakborningur og fjölskylda hans þyrftu einnig hjálp (Þórir Ingvarsson, munnleg heimild, 16. 

mars 2010). 

5.2 Starfsmaður barnaverndarnefndar 

Kristín Berta Guðnadóttir starfsmaður barnaverndarnefndar segir að aðstandendum sé boðin 

lítil aðstoð í upphafi máls. Hún segir að Barnahús veiti foreldrum aðstoð en hún sé í litlu mæli 

og yfirleitt þarf foreldri að óska eftir því sjálft. Sálfræðiviðtöl hafa verið boðin fólki en það er 

ekki endilega allra að þiggja þá aðstoð. Aðstandendur eru í svo miklu áfalli að það verður 

hálfgert sambandsleysi. Afleiðingin er oft sú að fólk lætur lítið fyrir sér fara og biður ekki um 

hjálp. Starfsmenn sem koma að málinu eru þá uppteknir af barninu og sinna því kannski ekki 

foreldrum að neinu marki. Sumir foreldrar eru þó uppteknir af því að fá sem mestar 

upplýsingar, spyrja margra spurninga alla þá er vinna að málinu og vilja vita hvernig á að 

takast á við aðstæður barnsins. Barnaverndarstarfsmaður ætti að taka að sér að sinna 

fjölskyldu barnsins en fókusinn er alltaf á barninu segir Kristín. Aðspurð um hverjar bjargir 

aðstandenda séu til að takast á við áfallið bendir hún á að sálfræðiviðtöl sé það sem hún geti 

beint fjölskyldunni til en hún hefur mikinn áhuga á að sjá fleiri úrræði sett upp þangað sem 

beina mætti aðstandendum.  

Kristín segir að hennar upplifun sé að afleiðingar kynferðisbrota gegn börnum séu 

hugsanlega erfiðari viðfangs þegar meintur gerandi er innan fjölskyldunnar en þegar 

utanaðkomandi aðili fremur brotið. Hún segir að stuðningur fjölskyldunnar sé mikilvægur og 
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ef gerandinn sé ókunnugur fjölskyldunni, sameinist fjölskyldan um að styðja barnið. Hins 

vegar þegar um geranda sé að ræða sem sé innan fjölskyldunnar þá sé hætta á að fjölskyldan 

verði klofin í afstöðu sinni um hvern skuli frekar styðja. Henni finnst mikilvægt að 

stuðningskerfi fjölskyldunnar sé gott, til að aðstandendur geti leitað hver til annars og ekki 

síður sé það mikilvægt að félagslega kerfið hafi yfir stuðnings og meðferðarúrræðum að ráða 

fyrir bæði aðstandendur geranda og þolanda (Kristín Berta Guðnadóttir, munnleg heimild 15. 

mars 2010). 

5.3 Starfsmaður Barnahúss  

Þorbjörg Sveinsdóttir starfsmaður Barnahúss segir að þörfin sé mikil fyrir úrræði og stuðning 

handa fjölskyldum þolenda kynferðisofbeldis og ungra gerenda í þannig málum. Barnahús 

sinnir aðstandendum að einhverju leyti en hefur ekki burði til að sinna því sem skyldi. 

Þorbjörg telur að afturför hafi orðið árið 2008 þegar Barnaverndarstofa fékk á sig gagnrýni 

fyrir að leyfa barnaverndarnefndum að vísa aðstandendum barna sem höfðu orðið fyrir 

misnotkun á sálfræðinga er störfuðu á vegum Barnaverndarstofu. Sálfræðingarnir höfðu 

áður starfað í Barnahúsi og því þótti ekki viðeigandi að þeir „högnuðust“ á aðstæðum 

aðstandenda þessara barna. Barnaverndarstofa bannaði í kjölfarið starfsmönnum nefndanna 

að vísa fólki á tilgreinda sérfræðinga. Þorbjörg vill meina að með þessu hafi fólk með reynslu 

verið tekið út úr einkarekna stuðningskerfinu, málaflokknum til miska.  

Meðferð sú er starfsmenn Barnahúss beita er að mestu áfallamiðuð hugræn atferlismeðferð. 

Þorbjörg segir að meðferðin sé ekki hentug fyrir alla enda börnin á misjöfnum aldri og þau 

yngstu ekki móttækileg. Óhefðbundnar aðferðir til meðferðar eru notaðar í einhverju mæli 

en aðallega er þó stuðst við hlutverkaleik, listmeðferð og hugræna atferlismeðferð. Hún vill 

sjá fleiri úrræði tekin í gagnið og að mál séu unnin meira heildrænt, að fjölskyldan sé tekin 

saman í meðferð. Barnahús hefur ekki bolmagn til þess að sinna fjölskyldumeðferð miðað við 

núverandi rekstrargrundvöll. Nokkur endurgjöf er til fjölskyldna og fólk getur fengið ráðgjöf. 

Þorbjörg segir vísi að fjölskyldumeðferðarúrræði hafi verið notað nokkrum sinnum á síðustu 

misserum. Sáttamiðlun er úrræði sem reynt hefur verið að beita þegar barn hafi óskað 

sérstaklega eftir því. Hún nefnir sem dæmi að barn geti saknað bróður síns sem hafi gert 

eitthvað og vilji þá fá bróðurinn í heimsókn á heimili þeirra þó að hann fái ekki að gista. 
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Þannig sé unnið markvist að því að sameina fjölskyldur sem hafa sundrast í kjölfar 

kynferðisbrots (Þorbjörg Sveinsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 2010).  

5.4 Fulltrúi ríkissaksóknara 

Kolbrún Benediktsdóttir er fulltrúi hjá ríkissaksóknaraembættinu. Hún segir engin samskipti 

vera á milli ríkissaksóknara og þolenda í kynferðisbrotamáli eða aðstandenda hans. Stafar 

það af því að embættið kemur aldrei að málum á rannsóknarstiginu. Áður fyrr settu 

aðstandendur sig í sambandi við saksóknara og vildu fá að vita hvernig málin gengju og hvert 

ætti að leita eftir hjálp en með tilkomu réttargæslumanna hefði erindum aðstandenda 

fækkað umtalsvert. Réttargæslumaður er skipaður barninu til verndar og á að sjá um að 

gæta réttar barnsins. Helstu samskipti sem Kolbrún á við aðstandendur eru tilkomin vegna 

þess að fella þarf mál niður vegna skorts á sönnunargögnum. Kolbrún segir mikla vansæld og 

óróa geta skapast hjá foreldrum þegar þeim verður ljóst að mál barns þeirra fari ekki fyrir 

dóm. Þegar fella þarf niður kynferðisbrotamál fylgir því alltaf skriflegur rökstuðningur sem 

hún telur geta hjálpað foreldrum. Hún telur samt að einhverskonar hjálpar eða 

stuðningskerfi þyrfti að vera til staðar fyrir fólk þar sem það gæti leitað sér ráðgjafar. Meira 

þurfi að gera fyrir fólk, ekki bara aðstandendur í kynferðisbrotamálum heldur almennt þegar 

fólk verður fyrir áfalli og þarf ráðgjöf eða stuðning (Kolbrún Benediktsdóttir, munnleg 

heimild 11. mars 2010).  

5.5 Lögfræðingur kynferðisbrotadeildar 

Viðurkennt er að tíðni kynferðisbrota er há og áfallið stórt sem fylgir í kjölfarið. Mikill 

meirihluti þeirra mála sem tilkynntur er til barnaverndaryfirvalda hérlendis er látin niður falla 

og ástæðurnar geta verið margvíslegar. Sigríður Hjaltested starfar sem lögfræðingur hjá 

kynferðisbrotadeild lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Hún bendir á að í lögum standi 

að ekki skuli ákæra nema vissa sé fyrir hendi um að sakfelling náist. Eins sé því farið með 

þessi mál og önnur er til rannsóknar komi, að þau verði að telja sig fullviss um að sakfelling 

náist. Kynferðisbrotamál séu með erfiðari málum sem lögreglan fæst við vegna þess hve 

erfitt getur verið að færa sönnur á að eitthvað saknæmt hafi átt sér stað og það komi fyrir að 

gerandinn sé óþekktur. Einnig sé því oft þannig farið að orð standa gegn orði og því ljóst að 

lengra verður ekki með málið komist. Sigríður segist greina að aðstandendur verði fyrir áfalli 

en við rannsókn mála sé þeirra hlutverk þó aðeins að sjá til þess að öll gögn komi fram í 
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málinu, ekki að sinna aðstandendum. Rannsóknaraðilar gæta fyrst og fremst hlutleysis en er 

uppálagt að koma fram við alla aðila málsins af kurteisi og virðingu. Sigríður segir að 

réttargæslumaður sé skipaður barni við upphaf rannsóknar og það sé hann sem sjái um að 

hagsmunum barnsins sé gætt. Foreldrar eða forráðamenn barnsins eiga ekki að geta fengið 

neina sérstaka aðstoð frá rannsóknaraðilum heldur komi það í hlut réttargæslumannsins.  

Rannsóknarlögreglan verður að gæta sín þegar aðstandendur barnsins hringja og leita eftir 

upplýsingum eða vilja vita um gang mála að sögn Sigríðar. Takmarkaðar upplýsingar eru 

gefnar aðstandendum en ef þau þurfa aðstoð við að takast á við áfallið telur hún 

grasrótarsamtök eins og Stígamót betur til þess fallin að veita aðstoð, þau hafi sérfræðinga á 

sínum snærum. „Enda væri það frekar óeðlilegt að við værum að sinna þessu, við eigum að 

vera fyrst og fremst til að leiðbeina og rannsaka“ segir Sigríður. Forráðamönnum barnsins er 

því oftast vísað til barnaverndarstarfsmanns frá lögreglunni enda eigi hann að vera með allar 

upplýsingar haldbærar því hann fylgi rannsókn málsins eftir. Einnig á hann að geta vísað 

barni og foreldrum í Barnahús segir hún. Aðspurð um aðstoð fyrir foreldra eða fjölskyldu 

barnsins svaraði Sigríður;  

Það er oft ekki um slíkt að ræða. Oft er það svo að barnið gerir sér ekki grein fyrir hvað 

um er að vera, það gefur bara sína einlægu skýrslu og veit ekki hvað kynferðisbrot er. 

Foreldrarnir verða fyrir mestu áfalli, við höfum alveg séð hér fólk sem fer í algert sjokk 

og svo koma sjálfsásakanir og reiði sem þarf að vinna strax á (Sigríður Hjaltested, 

2010). 

Þess ber þó að geta að í sumum tilfellum er rannsóknaraðili viss um að eitthvað hefur gerst 

og þá er hægt að opna málið aftur ef ný gögn koma fram (Sigríður Hjaltested, munnleg 

heimild 16. mars 2010). 
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6. Norskar stofnanir og lög er tengjast kynferðisbrotamálum 

Margar stofnanir og grasrótarsamtök koma að málum er varða börn og fjölskyldur þeirra 

innan Norska velferðarkerfisins. Barna-, jafnréttis og félagsmálaráðuneytið (N: Barne-, 

likestilling og inkluderingsdepartementet) er ráðuneyti sem heldur utan um jafnréttismál og 

það sem varðar málefni fjölskyldna í Noregi. Barnaverndarlög voru fyrst sett fram á fyrri 

hluta 19. aldar en hafa tekið breytingum gegnum árin. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er 

áhrifavaldur á löggjöf Norðmanna eins og Íslendinga. Sveitarfélögum er skylt samkvæmt 

lögum að skipa í barnaverndarnefnd og er æðsti yfirmaður þeirra ráðherra barna og 

jafnréttismála. Lögin boða að vægustu úrræðum skuli beitt í barnaverndarmálum og að 

ákvarðanir skulu teknar út frá því hvað sé barninu fyrir bestu. Norsku barnaverndarlögin eru 

lík þeim íslensku en þó ákveðnari hvað varðar stuðning til aðstandenda þegar um 

barnaverndarmál er að ræða. Þannig er kveðið á um sérstök úrræði í 4. kafla, fjórðu 

málsgrein laganna. Segir þar að barnaverndarþjónustan skuli, vegna heimilisaðstæðna eða af 

öðrum ástæðum, leggja til hjálparúrræði fyrir barnið og fjölskyldu þess. Má það gera meðal 

annars með að útnefna stuðningsaðila, með heimsóknum á heimili þess, með því að létta 

undir með heimilisstörfum og öðrum sérstökum stuðningsúrræðum fyrir foreldra. Fimmta 

grein kaflans segir að þegar úrræði sé í verk sett fyrir foreldrana skuli barnaverndarþjónustan 

leggja fram tímaáætlun um úrræðið. Starfsmönnum barnaverndar er uppálagt að fylgjast vel 

með framvindunni hjá barni og foreldrum þess og draga ályktun um hvort hjálpin sé að skila 

árangri. Skili úrræðið ekki tilætluðum árangri skal byggja meðferðina upp að nýju ef nauðsyn 

þykir. Meðferðaráætlunina skal taka til skoðunar reglulega á þeim tíma sem meðferðin 

stendur yfir. Einnig er vert að gefa gaum  skilyrðum sem sett eru fram í 3. kafla laganna um 

að barnaverndarþjónustunni sé skylt að taka upp samvinnu við frjáls félagasamtök sem vinna 

með börn og unglinga (Lög um barnaverndaþjónustur nr. 100/1992) (N: Lov om 

barneverntjenester nr. 100/1992). 

6.1 Barna- unglinga og fjölskyldudeildin 

Barna-, unglinga og fjölskyldumáladeildin (N: Barne-, ungdoms og familiedirektoratet) er 

deild innan norsku stjórnsýslunnar. Deildin er undir ríkisstjórn Noregs og á að gæta velferðar 

og öryggis barna og fjölskyldna. Megin hlutverk deildarinnar og markmið er að útvega 

þjónustu til barna, ungs fólks og fjölskyldna er þarfnast aðstoðar og stuðningsúrræða. Skal 
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þjónustan vera aðgengileg öllum óháð því hvar í Noregi þau búa. Yfirmaður barna- unglinga 

og fjölskyldumáladeildar er ráðherra barna-, jafnréttis og félagsmála. Deildin hefur á að skipa 

26 viðbragðs og áætlunarteymum sem er að finna víðsvegar um Noreg. Teymin vinna náið 

með barnaverndarnefndum landsins að lausnum á vandamálum sem koma upp í fjölskyldum. 

Til að tryggja að teymin hafi faglega breidd byggða á sérfræðiþekkingu og geti sem best 

aðstoðað fólk eru þau saman sett af barnaverndarstarfsmönnum, sálfræðingum, 

félagsráðgjöfum og kennurum. Teymin vinna að því að finna bjargir á heimasvæði fjölskyldna 

í samvinnu við yfirvöld þess sveitarfélags er fjölskyldan tilheyrir. Teymin bjóða fram krafta 

sína í erfiðum barnaverndarmálum og aðstoða staðaryfirvöld með skipulagningu á 

fyrirkomulagi utan heimilis þeirra er við erfiðleika glíma. Mörg meðferðarúrræði eru í boði 

fyrir fjölskyldur og börn, eftir því hver vandamálin eru. Skoðað er hverjar aðstæður eru hjá 

fjölskyldunni og í framhaldinu er unnið út frá styrkleikum hennar að lausn mála (Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet, 2009). 

Ráðherra barna-, jafnréttis og félagsmála hefur einnig falið deildinni að gefa upplýsingar um 

allar jákvæðar afleiðingar af úrræðum þeirra eftir inngrip af hálfu barnaverndaryfirvalda. 

Upplýsingarnar skulu vera skjalfestar svo að kerfisbundið sé hægt að greina og þróa þau 

úrræði sem eru í boði. Upplýsingarnar eiga að innihalda upplifun þeirra er aðstoðar nutu á 

úrræðinu og skulu nýttar til rannsókna. Kerfisbundnar rannsóknir á upplýsingum sem safnað 

er, eiga síðar að nýtast til að auka enn frekar við gæði og starfshæfni úrræðanna. Með þessu 

móti er reynt að skapa áreiðanleg úrræði byggð á þekkingarlegum grunni aðferðafræðinnar. 

Deildin hefur einnig stofnað stafrænt bókasafn til að halda utan um þau gögn er nýtast við 

barna og fjölskylduverndarmál. Bókasafnið er ætlað starfsmönnum nefndanna til fræðslu og 

til að þeir geti tileinkað sér nýjar aðferðir sem gefist hafa vel. Starfsmenn geta flett upp í 

rannsóknum og verið í samskiptum við aðra starfsmenn landsins sem vinna að málum innan 

sviðsins. Bókasafnið telja yfirvöld mikilvægan gagnagrunn sem fagfólk á að geta borið saman 

bækur sínar skjólstæðingum sínum til velfarnaðar (sama heimild). 

6.2 Fjölskylduvernd 

Undir ráðuneyti barna-, jafnréttis og félagsmála er einnig stofnun sem sinnir fjölskylduvernd 

og á þeirra vegum eru starfræktar fjölskylduverndarskrifstofur (N: Familievernkontorer). 

Skrifstofurnar eru starfræktar víða í Noregi og er landsmönnum ætlað að hafa aðgang að 
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þeim í sínu nærsamfélagi. Skrifstofurnar starfa eftir lögum nr. 62/1997 um 

fjölskylduverndarskrifstofur. Fjölskylduvernd er sérþjónusta sem snýr að fjölskyldutengdum 

vandamálum. Skrifstofur fjölskylduverndar eiga að halda úti tilboðum um meðferð og vera 

ráðgefandi í fyrirliggjandi vandamálum, deilum eða þar sem áföll skekja fjölskyldur. 

Fjölskylduverndarskrifstofurnar eiga enn fremur í starfi sínu að gefa út upplýsingar um 

fjölskyldutengd þemu. Geta þemun verið til dæmis, ráðleggingar og leiðbeiningar að 

stuðningsúrræðum sem í boði eru. Fólk getur komið á skrifstofurnar bæði án þess að hafa 

tilvísun og með tilvísun frá sálfræðing, félagsráðgjafa, félagsþjónustunni, eða öðrum 

opinberum aðilum (Lög um fjölskylduverndarskrifstofur nr. 62/1997) (N: Lov om 

familievernkontorer nr. 62/1997).  

Fjölskylduverndarskrifstofur eru opnar öllum og skal aðstoð sú sem veitt er skjólstæðingum 

vera þeim að kostnaðarlausu. Einstaklingar geta leitað til fjölskylduverndarskrifstofu eftir 

hjálp þó svo að maki, barn eða annar sem viðkemur máli einstaklingsins sé ekki tilbúinn að 

þiggja aðstoð fjölskylduverndar. Fólki eru gefnar upplýsingar um hvert það getur leitað eftir 

stuðning eða úrræði í framhaldi af viðtali hjá fjölskylduverndarskrifstofu til að fá lausn sinna 

mála. Skrifstofurnar standa einnig fyrir ráðstefnum, málþingum og málstofum um málefni 

fjölskyldna í þeim tilgangi að veita almenning forvarnir og fræðslu til að reyna að bæta 

samfélagið. Skilyrði er að allir starfsmenn fjölskylduskrifstofa hafi menntun og reynslu frá 

félagslegum fræðum ásamt því að hafa sérhæft sig í ráðgjöf og lausnarmiðaðri ráðgjöf til 

fjölskyldna (Barna-, jafnréttis og félagsmálaráðuneytið, e.d.) (N: Barne-, likestillings og 

inkluderingsdepartementet, e.d.). 

6.3 Áfallamiðstöðvar 

Áfallamiðstöðvar (N: Krisesentere) eru reknar víða um landið og voru sett lög um að ein 

áfallamiðstöð skuli vera hið minnsta í hverju sveitarfélagi frá 1. janúar 2010. Miðstöðvarnar 

starfa eftir lögum nr. 44/2009 um áfallamiðstöðvar. Hlutverk áfallamiðstöðvanna er að bjóða 

fram heilsteypt úrræði fyrir alla sem hafa orðið fyrir ofbeldi eða hótun um ofbeldi frá sínum 

nánustu eða öðrum. Þar er einnig átt við kynferðislegt ofbeldi. Úrræðið er fyrir menn, konur 

og börn og býður upp á búsetumöguleika á meðan ákveðið millibilsástand skapast við áfall 

og fólki vantar ráðleggingar um hvaða ákvarðanir það skuli taka í framhaldinu. Úrræðinu er 

ætlað að skapa fólki stuðning, lagalega leiðsögn og hjálp til að komast í samband við aðra 
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aðila sem veita þjónustu til þeirra sem verða fyrir áfalli. Áfallamiðstöðvarnar eiga að vera á 

ábyrgð sveitarfélaganna og er starfsfólki þeirra skylt að mæta fólki með þarfir þess að 

leiðarljósi. Sveitarfélögin skulu tryggja að skjólstæðingar þeirra fái heildræna eftirfylgni í 

úrræðum og stuðning. Það á einnig við ef um samræmt meðferðarúrræði er að ræða á milli 

áfallamiðstöðvar sveitarfélagsins og annarra aðila innan stuðningskerfisins (Lög um 

áfallamiðstöðvar sveitarfélaganna nr. 44/2009) (N: Lov om kommunale krisesentertilbod nr. 

44/2009).  

6.4 Dóms og lögregluráðaneytið 

Ráðherra dóms og lögregluráðuneytis (N: Justis og politidepartementet) hefur yfirumsjón 

með verkáætlun sem lagt var upp með árið 2008 og skal vera komin í fulla virkni 2011. 

Verkáætlun ríkisstjórnarinnar kallast Vendipunktur (N: Vendepunkt) og er hún unnin af sex 

ráðuneytum norsku ríkisstjórnarinnar. Markmiði verkáætlunarinnar er skipt upp í sjö hluta og 

gengur út á að styrkja stuðningskerfi norska ríkisins með 50 aðgerðum sem ætlað er að koma 

til hjálpar þeim er verða fyrir eða vitni að ofbeldi í sínu nærumhverfi. Meðal þess er finna má 

í aðgerðaáætluninni sem fylgir verkáætlun Vendipunkts, er að stofna Barnahús víðsvegar um 

Noreg svo að þjónusta húsanna verði landsmönnum aðgengileg. Barnahúsin eru að íslenskri 

fyrirmynd en auk þess að sinna börnum og fjölskyldum í kynferðisbrotamálum eru þau einnig 

ætluð til að taka á móti börnum sem hafa orðið fyrir andlegu og líkamlegu ofbeldi (Dóms og 

lögregluráðuneytið, e.d.) (N: Justis og politidepartementet, e.d.-a). 

Öll lögregluumdæmi Noregs skulu hafa fastráðinn samræmingaraðila sem á að tryggja að 

fórnarlömbum ofbeldis sé mætt með skilning og alúð ásamt því að vera leiðbeint að 

viðeigandi stuðningsúrræðum. Samræmingaraðilinn er hornsteinn lögregluliðsins í 

kynferðisbrotamálum gegn börnum og skal meðal annars sjá til þess að fórnarlömbum sé 

útveguð sú lagaaðstoð sem á þarf að halda. Neyðarsími skal vera opinn allan sólarhringinn 

fyrir börn og unglinga sem hafa orðið fyrir hverslags ofbeldi þeim til ráðgjafar og stuðnings. 

Markmiðið er að hafa eitt númer fyrir landið sem börn og unglingar geti hringt inn og sagt frá 

sínum aðstæðum og áhyggjum. Erindinu á eftir símtalið að koma áleiðis til þeirra sem eiga að 

taka málið að sér innan sveitarfélagsins til eftirfylgni. Fullorðnir sem áhyggjur hafa af barni 

geta einnig hringt í neyðarnúmerið. Aðgerðirnar sem eru innan áætlunar Vendipunkts er 
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miðað gegn hverslags ofbeldisverkum sem finnast í samfélaginu og er ætlað að gera tilraun 

til að fækka ofbeldisbrotum með forvörnum, fræðslu og bættum úrræðum (sama heimild).  

6.4.1 Lögreglan 

Lögregluembættin eru undir dóms og lögreglumálaráðherra. Lögreglan á að vera virk í 

þjónustu sinni við þá sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi og aðstandendur þeirra. 

Fyrrnefndur samræmingaraðili á að taka á móti öllum kynferðisbrota og ofbeldismálum sem 

lögreglu berast og samhæfa aðgerðir. Hann skal halda utan um teymisvinnu lögreglunnar, 

starfsfólks Barnahúss og allra annarra er koma að málinu og leiða í gegnum ferlið sem fer af 

stað. Einnig á hann að koma að skipulagi vegna fyrstu meðferðar barns og forráðamanna. 

Lögreglan sinnir ráðgjöf til þeirra er hafa áhyggjur af aðbúnaði barna og einnig þeirra er hafa 

grunsemdir um að barn hafi orðið fyrir eða verið vitni að ofbeldi af einhverju tagi. Sérstakt 

símanúmer er fyrir slíkar tilkynningar og ráðleggingar (Lögreglan, e.d.-a) (Politi, e.d.-a). 

Lögregluembætti landsins sinna einnig forvarnarstarfi og á vefsíðu embættanna má finna 

ráðleggingar um hvað skuli aðhafast við hinar ýmsu aðstæður er koma upp þegar afbrot eru 

framin. Meðal annarra upplýsinga sem finna má á vefsíðunni er hvaða einkenni fórnarlömb 

ofbeldis bera með sér. Hver gangur mála sem berast til lögreglunnar verður ásamt tenglum 

inn á vefsíður félagasamtaka og opinberra stofnanna sem eru innan stuðningskerfis fyrir 

fórnarlömb ofbeldis (Lögreglan, e.d.-b) (politi, e.d.-b). 

6.4.2 Neyðarsímanúmer fyrir þolendur kynferðisbrota 

Árið 2006 var opnað fyrir neyðarnúmer sem þjónustar Noreg og er eingöngu ætlað til að 

aðstoða þolendur misnotkunar og aðstandendur þeirra. Stofnun símaþjónustunnar má rekja 

til ársins 1996 þegar miðstöð fyrir þolendur kynferðislegrar misnotkunar í Vestfold (N: 

Vestfold incestsenter) lagði fram ósk til ríkisins um að fá að reka ókeypis símaþjónustu fyrir 

börn sem orðið höfð fyrir kynferðisbroti og þeirra nánustu. Tíu árum seinna tók 

símaþjónustan til starfa og sinna starfsmenn miðstöðvarinnar í Vestfold símanum í dag og 

reka sem einn lið í sínu stuðningskerfi. Miðstöðin í Vestfold vinnur náið með yfirvöldum og er 

rekin af fólki sem hefur orðið fyrir kynferðislegri misnotkun í æsku og einnig aðstandendum 

barna sem hafa verið misnotuð. Markmið símaþjónustunnar er að ná til allra sem hafa orðið 

fyrir misnotkun og hjálpa þeim og aðstandendum þeirra að öðlast betri lífsskilyrði með því að 
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beina þeim að úrræðum sem finna má í norska stuðningskerfinu (Neyðarsímanúmer allra 

landsmanna fyrir þolendur kynferðisbrota, 2006) (Landsdekkende telefon for incest- og 

seksuelt misbrukte, 2006). 
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7. Stuðningsúrræði fyrir aðstandendur í Noregi 

Norsku barnaverndarlögin og lög um félagsþjónustur ásamt fleiri lögum kveða á um skyldur 

ríkistofnanna til að starfa með félagasamtökum. Geta það verið samtök sem vinna að 

málefnum barna og unglinga, áfengis og vímuvarnarsamtök og önnur samtök er láta velferð 

samborgara sinna sig varða. Almennt viðhorf norskra yfirvalda er að ofbeldi sé ekki 

einstaklingsmál heldur samfélagsmál sem verður að taka á með samstilltu átaki allra sem láta 

sig málið varða. Þannig hefur skapast grunnur fyrir samstarf hinna ýmsu félagasamtaka og 

yfirvalda í baráttunni gegn ofbeldi. Skiptir þá ekki máli hvort um sé að ræða ofbeldi gegn 

börnum eða fullorðnum, né heldur hvort ofbeldið sé andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt. 

Saman mynda sex ríkisstofnanir ásamt félagasamtökum það forvarnar og stuðningsnet sem 

fórnarlömbum ofbeldis stendur til boða að þiggja aðstoð frá (Dóms og 

lögreglumálaráðuneytið, 2010) (N: Justis og politidepartemented, 2010). 

7.1 FMSO 

Félagsskapur móti kynferðislegu ofbeldi (N: Fellesskap mot seksuelle overgrep), 

skammstafað FMSO, eru regnhlífarsamtök fyrir hóp stuðnings- og meðferðarmiðstöðva sem 

eiga það sameiginlegt að starfa fyrir þá sem orðið hafa fyrir sifjaspelli og kynferðisofbeldi í 

Noregi. Miðstöðvarnar eru sjálfstætt starfandi og sinna bæði fullorðnum og börnum. Fólk 

getur leitað til miðstöðvanna mörgum árum eftir að brotin voru framin. Samtökin eru 

samstarfsaðili norskra yfirvalda og vilja þróa starf sitt til betri vegar í þágu þjónustuþega, 

faglegra rannsókna og samfélagsins alls. Gegnum samvinnu félagasamtaka og heimasíðu 

samtakanna vonast þau eftir að vera sýnilegri og leggja sitt af mörkum við að uppræta 

samfélagsmeinið.  

Miðstöðvar FMSO er að finna í stærri bæjum og er markmiðið að þjónusta miðstöðvanna nái 

til allra landsmanna. Starfsemi miðstöðvanna er mismunandi en þjónusta þeirra allra er 

byggð á sama grunni, að styrkja og hjálpa fólki að takast á við afleiðingar ofbeldisins. 

Þjónustunni er því beint bæði að þeim er verða fyrir ofbeldisverknaðinum og þeirra 

aðstandendum. „Hjálp til sjálfshjálpar“ er yfirskrift stuðningskerfis sem miðstöðvarnar byggja 

á. Virkt samstarf er milli allra miðstöðvanna og felst sú samvinna einkum í því að skiptast á 

upplýsingum og miðla reynslu sín á milli til að styrkja stuðningsúrræðin sem skjólstæðingum 

veitist. Hver miðstöð heldur úti vefsíðu þar sem fá má helstu upplýsingar um málefnið ásamt 
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leiðbeiningum um hvernig hægt sé að nálgast aðstoð þeirra. Öllum er sækja þjónustu 

miðstöðvanna á að mæta með virðingu og á jafnræðisgrundvelli, óháð félagslegri stöðu, 

kynþætti, trú og pólitískri skoðun (FMSO, e.d.-a). 

7.2 Stuðningskerfi þriðja geirans 

Stuðning og úrræði frá frjálsum félagasamtökum er að finna víða í norsku samfélagi. Barátta 

samtaka er vilja bæta líf þeirra einstaklinga sem verða fyrir misnotkun á sér langa sögu sem 

má rekja aftur til sjöunda áratug síðustu aldar. Yfirvöld neituðu lengi vel að takast á við 

ofbeldisverkin og þegjandi samkomulag var um að horfa í áttina frá meinsemdinni. 

Grasrótarstarf skilaði árangri að lokum og stöðugt er unnið að bættum úrræðum fyrir þá er 

þurfa að kljást við afleiðingar misnotkunar, hvort heldur barnið sjálft eða aðstandendur 

(Stöttesenter mot incest, e.d.). 

7.2.1 Enga misnotkun  

Enga misnotkun (E: No abuse) er vefgátt er heldur utan um og gefur margvíslegar 

upplýsingar er varða kynferðisbrot, ofbeldi innan fjölskyldunnar og misnotkun á vímugjöfum. 

Vefsíður No abuse innihalda yfirlit yfir öll helstu bjargráð er finna má í norsku samfélagi, 

bæði fyrir þolendur og aðstandendur. Tenglar eru inn á vefsíður félagasamtaka og 

ríkistofnanna þar sem fólki gefst kostur á að kynna sér úrræði og velja þann stuðning sem 

það telur henta best. Helsta markmið þeirra sem standa að vefgáttinni er að gera fagleg 

úrræði sem í boði eru sýnileg ásamt því að halda utan um blaðagreinar og annað efni tengt 

málefnunum, öðrum til upplýsingar (Enga misnotkun, 2009) (No abuse, 2009). 

7.2.2 Stine Sofies Stiftelse 

Stine Sofies Stiftelse er sjálfstætt starfandi félag stofnað af móður stúlkunnar Stine Sofie sem 

var nauðgað og myrt 2001. Samtökin gefa sig út fyrir að vera rödd barna sem orðið hafa fyrir 

kynferðisofbeldi og aðstandenda þeirra. Samtökin berjast gegn ofbeldi og misnotkun á 

börnum ásamt því að beita þrýsting á yfirvöld svo að réttaröryggi fjölskyldna sem orðið hafa 

fyrir ofbeldinu verði gætt. Samtökin vilja fyrirbyggja og draga fram í dagsljósið þá erfiðleika 

er kynferðisbrot valda þannig að umönnun fjölskyldunnar sé í fyrirrúmi.  
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Aðferðir þær sem samtökin beita við að reyna að fyrirbyggja ofbeldisverkin eru að halda 

ráðstefnur og fundi með fólki er orðið hefur fyrir kynferðisofbeldi sem börn. Einnig með 

samtölum við fólk sem beitt hefur börn sín kynferðisofbeldi. Þannig reyna þau að afla 

þekkingar og reynslu sem nota má til að halda úti forvörnum og fræðslu. Samtökin deila 

þeim þekkingarbrunni sem þau hafa yfir að ráða með fjölskyldum sem til þeirra leita og 

fagfólki sem vinnur með börnum, þannig að lærdómur og reynsla frá fyrstu hendi nýtist sem 

best til að aðrir þurfi ekki að upplifa svipaðar aðstæður og ráðgjafar höfðu gengið í gegnum. 

Þannig geta aðstandendur þolenda kynferðisbrota fengið upplýsingar um hvað hafi gefist vel 

fyrir aðra sem lent hafa í svipaðri stöðu. Þekkinguna nýta þau einnig til að kenna fólki að sjá 

hættumerkin og bregðast rétt við grunsemdum um kynferðisbrot. Draumsýn félagsins og 

slagorð er „Æska án ofbeldis“ (Stine Sofies Stiftelse, e.d.). 

7.2.3 SMI- Osló 

Stuðningsmiðstöð gegn kynferðislegri misnotkun í Osló (N: Stöttesenter mot incest) er 

starfandi í Osló og rekið af konum er urðu fyrir kynferðisofbeldi í æsku ásamt mæðrum barna 

sem orðið hafa fyrir kynferðisofbeldi. Miðstöðin hefur verið í rekstri síðan 1986 og var sett 

upp eftir margra ára undirbúningsvinnu. Ástæða stofnunar SMI- Osló var skortur á úrræðum 

fyrir fólk sem var í hringiðu áfalls af völdum kynferðisbrots gegn barni. Tvær konur höfðu 

reynt stuðningskerfi norsku félagsþjónustunnar og fundu á eigin skinni hversu erfitt var að 

finna stuðnings og meðferðarúrræði handa þeim. Hræðslan við að hreyfa við þessu 

þjóðfélagslega tabú var mikil meðal starfsmanna í velferðarkerfinu og raunar á meðal allra 

landsmanna. Möguleikar fórnarlamba til að sækja sér hjálp voru hindraðir með samræmdri 

þöggun þeirra sem unnu innan kerfisins. Átak þeirra til að fá opna umræðu um kynferðisbrot 

gegn börnum varð til þess að fleiri grasrótarsamtök er létu sig málið varða spruttu upp og 

tóku til starfa með þeim. Þannig varð til vísir að hugmyndafræðinni og stuðning sem 

aðstandendur og fullorðnir einstaklingar sem orðið höfðu fyrir kynferðisofbeldi sem börn, 

gátu nýtt til að komast í gegnum áfall það sem ofbeldið skapar (Stöttesenter mot incest, 

e.d.).  

Starfsemin er margþætt og beinist að fullorðnum einstaklingum sem glíma við afleiðingar 

misnotkunar í æsku sem og börnum sem eiga við vandann að glíma í dag. Aðstandendum er 

einnig sinnt sérstaklega með ráðgjöf og meðferðarúrræðum. Módelið sem unnið er eftir 
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byggist á hugmyndafræðinni um „hjálp til sjálfshjálpar“, að mátturinn til að fá fram betri 

líðan liggi hjá manneskjunni sjálfri. SMI horfir til þess að manneskjan finni þær bjargir sem 

hún telur gagnast til að ná stjórn á eigin líðan og lífi. Samtökin leggja til félagsskap sem byggir 

á gagnkvæmum stuðning, trausti og vinskap milli notenda þjónustunnar. Starfsmenn 

félagsins eru 18 talsins og hafa allir viðamikla reynslu og menntun er nýtist við ráðgjöf og 

stuðning. 

SMI gefur út tímaritið „ikke Stikke´“ sem má þýða „vertu með“. Málefni tengd 

kynferðisbrotum eru til umfjöllunar í tímaritinu og tölublöðin tengd við ákveðin þemu. 

Aðstandendur eru dæmi um þema sem tímaritið hefur tekið fyrir og má þar finna gagnlegar 

greinar sem gefa upplýsingar um gang kynferðisbrotamála gagnvart barnaverndarlögum og 

hvernig málsmeðferð skuli háttað út frá hegningarlögunum. Einnig er skrifað um úrræði og 

stuðning fyrir aðstandendur ásamt því að veita lesendum innsýn í málin með reynslusögum 

frá fólki sem hefur lært að nýta bjargir stuðnings og meðferðarstöðvanna (sama heimild).  

7.2.4 Bláljós landssamtök  

Bláljós (N: Blålys, landsforeningen for seksuelt misbrukte) eru landssamtök fyrir þá sem orðið 

hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi í sínu nærsamfélagi. Samtökin byggja sitt starf á 

félagsgjöldum einstaklinga og geta þeir sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku 

orðið meðlimir aðstandendur þeirra. Markhópur þeirra er þó sérstaklega fullorðnir 

einstaklingar er misnotaðir voru í æsku, börn þeirra og þau börn sem lifa við misnotkun í 

samtímanum. Markmið þeirra er að efla einstaklinginn andlega og líkamlega þannig að 

honum hlotnist betra líf. Blålys leitast eftir að hjálpa einstaklingnum að finna öryggi í eigin 

líkama og lífi ásamt því að endurheimta von, sjálfsvirðingu og eigin verðleika. Samtökin reyna 

að hjálpa einstaklingnum að verða heil persóna á ný (Blålys, landsforeningen for seksuelt 

misbrukte, e.d.-a). 

Blålys starfa aðallega í gegnum samskipti á veraldarvefnum. Sá sem skráir sig félaga í 

samtökin og borgar gjaldið fær aðgangsorð að vefsíðu þeirra þar sem hægt er að taka þátt í 

umræðum um málefnið. Einnig eru stofnaðir hópar og innan þeirra fræðir fólk hvert annað 

um það sem gefst vel í baráttunni við afleiðingar þess áfalls sem kynferðisofbeldið skapaði. 

Tengslanet Blålys er sagt vera einstakt. Einstaklingur sem hefur orðið fyrir ofbeldi eða hans 

nánasti getur haft samband á spjallborði félagsins og óskað eftir að hitta einhvern til að tala 
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við. Boð eru þá send út til allra meðlima á landinu með ósk um aðstoð. Einhver úr sama 

bæjarfélagi og viðkomandi fer þá til fundar við þann sem óskaði eftir samtali. Þannig er reynt 

að tryggja að sá sem óskar eftir viðtali fái einhvern sem hefur reynslu af svipuðum toga til að 

ræða við. Reynsla meðlima í þessum samtökum nýtist þannig til að leiða þá sem verða fyrir 

kynferðisofbeldi og aðstandendur þeirra í gegnum ferli það sem tekur við þegar málin eru 

tilkynnt eða kærð (Blålys, landsforeningen for seksuelt misbrukte, e.d.-b). 

7.2.5 DIXi bjargráðamiðstoð  

DIXI, bjargráðamiðstöð fyrir fórnarlömb nauðgana (N: Ressursenter for voldtatte), er 

miðstöð sem ætlað er að hafa heildaryfirsýn yfir öll bjargráð og geta veitt öll stuðnings og 

meðferðarúrræði sem í boði eru fyrir fórnarlömb nauðgana og þeirra aðstandendur. Vinna 

þeirra felst meðal annars í upplýsingagjöf um seinni tíma afleiðingar og þá fylgikvilla er 

hljótast af nauðgun, ásamt því að vekja almenning til umhugsunar um ofbeldið. Starfsmenn 

deila upplýsingum og veita stuðning til fórnarlamba nauðgana og aðstandenda svo fljótt sem 

auðið er. Virk forvarnarfræðsla fer fram á vegum starfsmanna Dixi til annarra er starfa innan 

norska stuðningskerfisins. Samtökin taka frumkvæði í sköpun umræðna í fjölmiðlum, setja 

upp áróðursherferðir og skipuleggja minningarstundir um fórnarlömb nauðgana. Allir geta 

leitað til miðstöðvarinnar og ekki er nauðsyn að hafa tilvísun frá lækni, sálfræðing eða öðru 

fagmenntuðu fólki til að geta nýtt þjónustuna (DIXI ressursside for voldtatte, e.d.-a). 

DIXI miðstöðvarnar eru tvær og eru starfandi í Osló og Stavanger. Þjónusta miðstöðvanna til 

þeirra er þangað leita er margþætt. Einstaklingsviðtöl fyrir þolendur og aðstandendur. 

Hópfundir fyrir fórnarlömb nauðgana og aðstandendur. Símaráðgjöf er gefin bæði í gegnum 

fastlínu og GSM síma. Leiðbeiningar um hvað skuli aðhafast þegar nauðgun hefur átt sér stað 

er einnig miðlað gegnum vefpóst og SMS. Upplýsingar eru gefnar um rétt þolenda gagnvart 

norskum lögum ásamt því að leiðbeina þeim um hverjar skyldur þolenda eru gagnvart sömu 

lögum. Lögfræðiaðstoð frá samtökunum er gjaldfrjáls sem og öll önnur þjónustuboð 

samtakanna. Starfsfólk samtakanna gefur út lista á vefsíðu samtakanna yfir lögfræðinga, 

sálfræðinga, meðferðaraðila og aðra þá er samtökin velja að vísa fólki til áframhaldandi 

meðferðar (DIXI ressursside for voldtatte, e.d.-b). 

DIXI leggur sérstaka áherslu á að vekja fólk til umhugsunar um unglinganauðganir. Samtökin 

telja það leynt vandamál sem fari sífellt stækkandi og börn allt niður í 12 ára að aldri leita 
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aðstoðar hjá samtökunum. Nauðsynlegt sé því að skapa umræður í fjölmiðlum þannig að 

tilraun sé gerð til að fyrirbyggja ofbeldisverkin. Unglinganauðganir eru taldar geta skapað 

afleiðingar fyrir unglinginn sem hann glímir við langt fram á fullorðinsár ef ekki verði gripið til 

stuðnings og meðferðar sem fyrst eftir brotið. Sameiginlegt með flestum unglingum er leita 

til miðstöðvarinnar er að áfengi eða aðrir vímugjafar voru hafðir við hönd er nauðgun átti sér 

stað. Skapar það vandamál fyrir börnin að segja frá nauðguninni eða misnotkuninni því að 

foreldrar komast þá að vímugjafanotkun þeirra. Hjá DIXI miðstöðinni geta foreldrar fengið 

fræðslu og stuðning við að sinna sínu barni sem best í ferlinu þannig að draga megi úr 

afleiðingum kynferðisbrotsins (Kvalheim. Grete, 2005).  

7.3 Hjálp til sjálfshjálpar 

Meðferðarmiðstöðvar sem eru undir FMSO í Noregi og koma að stuðning og meðferð fyrir 

fórnarlömb kynferðisbrota og aðstandendur þeirra beita aðferðum sem byggja á hjálp til 

sjálfshjálpar. Skilgreining SMI Osló á úrræðinu er að notandi þjónustunnar geti leyst úr sínum 

vandamálum sjálfur með því að deila reynslu sinni, styrk sínum og vonum með félagsskap 

fólks er glímir við sama vanda. Notandinn greinir sjálfur hvaða þarfir hann hefur not fyrir frá 

stuðningskerfinu. Notandanum er mætt þar sem hann er staddur á jafnréttisgrundvelli og 

hver einstaklingur hjálpar sjálfum sér og öðrum til að skapa sér líf á eigin forsendum 

(Stöttesenter mot incest-Oslo, e.d.-b). Sjálfshjálparhópar eru stofnaðir á 

meðferðarmiðstöðvum og skrifa þátttakendur undir samning um 12 vikna meðferð sem 

byggð er á hjálp til sjálfshjálpar. Sjálfshjálparhópurinn samanstendur af fólki sem bæði gefur 

af sér hjálp og þiggur hjálp. Þessi gagnkvæmi gjörningur er það sem endurspeglar þann 

jákvæða kraft sem skapast á meðal jafningja í hópnum og fær fólk til að upplifa sjálft sig sem 

gefandi persónu ásamt því að vera fyrirmynd annarra. Grunnhugsunin á bak við vinnu með 

sjálfshjálparhópa er, að með því að deila hugsunum og tilfinningum með hópnum nái fólk að 

setja betur í orð upplifun sína, vandamál og spurningar. Stuðningur annarra hópmeðlima 

getur svo gert fólkinu léttara að líta til baka og sættast við orðinn hlut (FMSO, e.d-b). 
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8. Umræður og niðurstöður 

Margir fræðimenn hafa staðið fyrir rannsóknum á afleiðingum kynferðisofbeldis á börnum. 

Flestar fjalla um afleiðingar á börnin sjálf og hvernig til hefur tekist við ákveðna 

meðferðarvinnu með börnin. Minna virðist rannsakað hvaða áhrif áfallið hefur á 

aðstandendur barna þar sem grunsemdir um misnotkun hefur verið til staðar (Tjersland, 

Mossige, Gulbrandsen, Jensen, Reichelt. 2006). Þekkt er að við áfall, þar með talið í 

fjölskyldum, geta skapast streitueinkenni sem síðan geta þróast til áfallastreitu og jafnvel 

röskunar ef ekki tekst að vinna úr þeim eða þau eru ómeðhöndluð. Öryggisleysi, kvíði, reiði 

og aðrar tilfinningar sem áfallið getur skapað þarf að meðhöndla svo fjölskyldan nái fyrri 

færni eða verði heil á ný. Slíkt á einnig við ef kynferðisafbrotið hefur verið framið af 

einhverjum innan fjölskyldunnar, þar sem ætla má að afleiðingarnar geti leitt til þess að 

fjölskyldan „molnar innan frá“.  

Afar fá mál fara alla leið í dómskerfinu. Upphaf flestra mála má rekja til grunsemda og í 

langflestum tilvikum fást ekki svör við hvað gerðist og þá hvort kynferðisbrot átti sér stað yfir 

höfuð. Félagsráðgjafar geta verið lykilpersónur fyrir fjölskyldur við þannig aðstæður því 

fjölskyldan verður fyrir áfalli og afleiðingarnar verða svipaðar eða þær sömu og þegar sönnun 

brots liggur fyrir. Félagsráðgjafar eru sérfræðingar á sviði heilbrigðismála og hafa heildarsýn 

sem fáar aðrar stéttir hafa yfir að ráða. Félagsráðgjafi hefur þekkingu á heimildum sem lög 

bjóða varðandi stuðnings og meðferðarúrræði fyrir fjölskyldur í vanda. Hann sér hlutina í 

víðu samhengi sem hjálpar til við að beita þeirri kunnáttu sem þarf til að vinna með fólki að 

bættum lífsskilyrðum eftir tilfinningalegt eða félagslegt áfall eða erfiðleika.  

Sálfræðistofnun Háskólans í Osló hefur þróað sérstakt meðferðarúrræði fyrir fjölskyldur sem 

standa frammi fyrir grunsemdum um kynferðisbrot. Fagleg kunnátta félagsráðgjafa gæti nýst 

vel við slíkt meðferðarúrræði. Ferli máls er þannig að viðtöl eru tekin við fjölskylduna og 

henni eftirlátið að ákveða hverjir koma saman til viðtals eða hvort einstaklingsviðtöl eru 

tekin. Meðferðaraðilar eru tveir á fundum og er hlutverk þeirra fyrst og fremst að fá 

fjölskylduna til að tala saman. Einnig er áhersla á að fjölskyldumeðlimir hlusti hver á annan 

þannig að hver og einn fái lýst tilfinningum sínum. Á þann hátt eru bjargir fjölskyldunnar 

metnar og fjölskyldan ákveður sjálf hvaða meðferð hún vill þiggja. „Hjálp til sjálfshjálpar“ er 

lykillinn í þessari fjölskyldumeðferð. Hafa ber í huga að í Noregi eins og á Íslandi, er lagaleg 
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skylda almennings að tilkynna til barnaverndarnefnda ef grunur er um að barn sæti 

kynferðislegu ofbeldi. Sérfræðingar í Noregi hafa heimild til að meta sjálfir stöðu barnsins út 

frá fyrirliggjandi gögnum, líkt og starfsmenn barnaverndarnefnda á Íslandi. Það sem virðist 

öðruvísi við þetta úrræði í Noregi, er að fjölskyldum er boðið tækifæri til að ræða saman og 

meta málið áður en tilkynningu er komið áleiðis til yfirvalda. Undir handleiðslu sérfræðinga 

fær fjölskyldan aðstoð við að ákveða hvort tilkynna skuli málið til barnaverndar. Einnig getur 

sérhver fjölskyldumeðlimur pantað viðtal og komið áhyggjum sínum áleiðis með það fyrir 

augum að fá stuðning til að ákveða hvort tilkynna beri grunsemdir sínar eða fá fleiri innan 

fjölskyldunnar til að ræða málin án þess að möguleg neikvæð áhrif lögreglurannsóknar eða 

barnaverndar sé ráðandi (Reichelt, Tjersland, Gulbrandsen, Jensen og Mossige. 2004).  

Grundvöllur þessarar nálgunar eru fjórar grunnstoðir. 1) Halda sig við þá stöðu „að vita ekki“ 

meðan unnið er með þær sögur sem fjölskyldan vill segja. 2) Hjálpa fjölskyldumeðlimum að 

deila sögum sínum og hugsunum. 3) Treysta á hæfileika og getu fjölskyldumeðlima til að taka 

skynsamlegar ákvarðanir er varða málið. 4) Setja framtíðina í brennidepil með það að 

leiðarljósi að hagur barnsins sé tryggður og reyna að koma í veg fyrir að ásaknir um 

kynferðislega misnotkun taki sig aftur upp (sama heimild).  

Aðferðinni er ekki ætlað að draga úr þeim aðferðum sem miða að því að rannsaka mál og 

leita sannleikans. Áherslan er hins vegar að mikilvægt sé að einbeita sér í upphafi að því að 

hjálpa fjölskyldum að vinna með áfallið í stað þess að bíða með meðferð, til dæmis  þangað 

til skýrslutökur fara fram yfir hlutaðeigandi aðilum málsins. Helstu vankvæði sem gætu verið 

við meðferðina eru hindrun á rannsókn málsins. Því telur höfundur að beita ætti úrræðinu 

aðeins eins og um könnun máls væri að ræða þar sem grunaður gerandi væri óþekktur eða 

aðrar ástæður væru til staðar til að ætla að málið færi ekki fyrir dómstóla. þannig gæti 

úrræðið nýst til að minka álag vegna fjölda mála hjá barnaverndarnefnd. 

Norska löggjöfin gerir ráð fyrir samstarfi frjálsra félagasamtaka og opinberra stofnanna og 

hefur það skilað sér í áformum um áfallamiðstöðvarnar sem jafnframt njóta fjárframlaga frá 

ríki og sveitarfélögum. Stuðningur og meðferðarvinna sem þar er unnin er byggð á reynslu 

þolenda og úrræðin því margvísleg. Megináherslan er að vinna að valdeflingu þeirra sem 

leita til miðstöðvanna og að skjólstæðingar séu sérfræðingar í eigin lífi. Þannig er leitast við 

að einstaklingar og fjölskyldur nái tökum á líðan sinni og eigin lífi. Norska stuðnings- og 

meðferðarkerfið fyrir fjölskyldur í áfalli er án efa ekki gallalaust frekar en íslenska kerfið. 
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Norðmenn vita samt að stuðningskerfið þarf stöðugt að hafa til endurskoðunar til þess að 

bæta það og gera það með því að hlúa að því. Þeir vinna að rannsóknum og bera saman 

bækur sínar til að bæta og finna bestu úrræðin er gagnast hverju sinni.  

Mat höfundar er eftir vinnu sína við verkefnið að tilefni sé til að ætla að ef foreldri eða 

forráðamaður barns sé ekki í andlegu jafnvægi þegar barni er veitt meðferð vegna 

kynferðislegrar misnotkunar, þá sé vafasamt að vænta þess að meðferðin skili sem mestum 

árangri fyrir barnið. Sama á við þegar grunsemdir um misnotkun er að ræða og 

könnunarviðtöl eða skýrslutökur fara fram. Álag á fjölskylduna getur verið mikið á sama tíma 

og fjölskyldan reynir að átta sig á hvaða skref skuli taka. Í öllu ferlinu er mikilvægt að 

aðstandendur barnsins séu í jafnvægi til að styðja sitt barn. Vert væri að skoða hver reynsla 

Norðmanna er af svokölluðum „samræmingaraðila“. Barnaverndaryfirvöld og eða skrifstofa 

dómsmála og löggæslu gæti ef til vill nýtt reynslu Norðmanna og unnið að skipan slíks aðila. 

Menntun félagsráðgjafa virðist falla að lýsingu á hlutverki „samræmingaraðila“, þar sem 

honum er ætlað að halda utan um þræði rannsóknar, án þess að vera rannsóknaraðili 

málsins. Með slíkri skipan væri upplýsingagjöf milli þeirra sem að málinu koma tryggari og 

fjölskyldan fengi væntanlega upplýsingar og ráðgjöf til að takast á við áfallið. 

Spurningar þær er höfundur lagði upp með í byrjun voru hvort stuðningur sé fyrir hendi til 

aðstandenda í kynferðisbrotamálum á Íslandi og í Noregi? Hvernig stuðning væri háttað og 

hvernig fjölskyldunni væri fylgt eftir í málum sem ekki færu fyrir dómstóla? Samanburður á 

stuðnings og meðferðarúrræðum milli Íslands og Noregs var gerður með hliðsjón af 

barnaverndarlögum, lögum um félagslega þjónustu og öðrum lögum sem geta átt við ásamt 

því að skoða hvaða stofnanir og samtök koma að úrræðunum. Höfundur er meðvitaður um 

mögulegar skekkjur við framkvæmd samanburðar í þessari ritgerðinni. Fyrst ber að nefna að 

heimildir fyrir stuðningsúrræðum og meðferð fyrir aðstandendur í Noregi eru teknar frá 

vefsíðum samtaka og opinberra stofnana. Heimildirnar geta einungis sagt til um hvaða 

úrræði eru í boði en ekki hverjar raunverulegar aðstæður eru. Til þess að fá upplýsingar um 

hvernig úrræðin virka í raun hefði þurft að fá viðtöl við sérfræðinga innan stuðningskerfisins. 

Í öðru lagi er ekki hægt að ganga með vissu út frá því að öll úrræði sem getið er um í lögum 

og reglugerðum hafi verið í verk sett. Til að mynda er ekki enn komin reynsla á 

áfallamiðstöðvar þær sem eiga að vera í hverju sveitarfélagi Noregs þar sem lög þar um voru 

sett fram 1. janúar 2010.  
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Stuðningsúrræði þau sem í boði eru á Íslandi fyrir aðstandendur barna sem beitt hafa verið 

kynferðislegu ofbeldi eru að því er virðist fá og ómarkviss og jafnvel skorti á samvinnu milli 

aðila og við aðstandendur. Starfsmenn þeirra stofnanna er koma að kynferðisbrotamálum 

virðast einblína á að bjarga barninu frá afleiðingum sem kynferðisbrotin geta skapað. 

Aðstandendur virðast hins vegar eiga á hættu að lenda utan við stuðningskerfið og áhersla 

þeirra er að líkindum einnig að huga að barninu frekar en sjálfum sér. Einnig virðist sem 

frumkvæði vanti frá aðstandendum og þeim sem vinna að kynferðisbrotamálum til að nýta 

þau úrræði sem lög heimila til að aðstoða fjölskyldurnar sem heild og þar með börnin.  

Ríkissaksóknara, eðli málsins samkvæmt, er ætlað að einbeita sér að sakfellingu og refsingu 

brotamannsins. Lögregla ber að gæta hlutleysis og reynir að vísa aðstandendum á 

barnaverndarnefnd eða félagsþjónustuna, sem ber að meta þörfina hverju sinni og leggja 

aðstandendum málsins lið sé þess óskað. Barnaverndarnefnd er væntanlega umhugað að 

„sannleikur“ málsins komi í ljós svo hægt verði að meta og leggja til meðferð handa barninu 

og/eða draga úr skaðsemi afleiðinga. Starfsmenn Barnahúss aðstoðað fjölskylduna með 

meðferð og stuðningi. Svo virðist sem nokkur óvissa ríki um möguleika Barnahúss, bæði 

vegna álags og fjölda mála sem er tilkynnt um árlega, hvort sá þáttur þjónustunnar skipi 

þann sess sem æskilegt væri. Ýmislegt bendir til að þeim fimm starfsmönnum sem vinna að 

því að skapa faglegar verklagsreglur við rannsókn kynferðisbrotamála og hafa sérþekkingu á 

kynferðisofbeldi, geti reynst erfitt að miðla upplýsingum almennt samhliða því að sinna 

þjónustuverkefnum. Til að svo megi verða er líklegt að þurfi frekari fjárveitingar.  

Íslensku barnaverndarlögin og lög um félagsþjónustu sveitarfélagana kveða á um að 

foreldrar skuli styrktir í uppeldishlutverki sínu. Grundvöllur íhlutunar eða úrræða er 

þarfagreining  og áætlun um úrræði til að hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Heimildirnar eru til 

staðar í lögunum til að bjóða sértæk úrræði fyrir aðstandendur sé það niðurstaða greiningar 

á þörfum barns og fjölskyldu. Hvort svo er í raun er ekki ljóst og tilefni til að skoða þann þátt 

sérstaklega til að mynda út útfrá því hvort þessar heimildir séu nýttar og/eða hversu 

skipulega er hugað að stöðu aðstandenda við málsmeðferðina í heild sinni.  

Starfsmenn sem rætt var við í tengslum við verkefnið voru sammála um að sérstaklega 

mikilvægt væri að sinna aðstandendum barnanna. Aðstandendur geta haft fjölmargar 

spurningar sem ekki verður svarað svo sem vegna niðurfellingu máls en í þeirri stöðu er ekki 

síður mikilvægt að veita fjölskyldum aðstoð með ráðgjöf, úrræðum og stuðningi. Þeirri 
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spurningu um hvernig fjölskyldum er fylgt eftir í málum sem ekki ná inn til dómstóla verður 

ekki svarað í þessu verkefni. Hins vegar geta fjölskyldur sjálfar óskað eftir aðstoð og heimilt 

virðist að veita slíka aðstoð ef þörf krefur. Mikilvægt er að hafa í huga að fjölskyldur geta 

glímt við afleiðingarnar kynferðisofbeldis gagnvart börnum, í lengri tíma án þess að fá 

úrlausn mála og því væri æskilegt að barnaverndarnefndir legðu áherslu á að greina þarfi 

aðstandenda fyrir úrræði fyrir fjölskylduna, jafnvel eftir að máli er  lokið með niðurfellingu 

eða sýknudómi. 

Barnaverndarstofa hefur sett fram markmið og tilboð um þjónustu sem er ætlað að mæta 

þörfum foreldra og forráðamanna sem eiga börn er verða fyrir kynferðisbroti. Þar segir að 

leiði greiningin í ljós að barnið og fjölskyldan þarfnist meðferðar leggja sérfræðingar 

Barnahúss fram áætlun um ráðgjöf, stuðning og úrræði fyrir barnið og foreldrana. Foreldrar, 

forráðamenn og börn er lenda í hringiðu kynferðisbrotamála eiga að geta fengið gegn tilvísun 

frá barnaverndarnefnd þjónustu frá Barnahúsi sér að kostnaðarlausu (Barnaverndarstofa, 

2008). Barnaverndarstofa á einnig samkvæmt lögum að vinna að bættum úrræðum í 

barnaverndarmálum á Íslandi að samræma barnaverndarstarf í landinu. Svo virðist sem þessi 

úrræði fyrir foreldra eða fjölskyldur séu takmörkuð og því hætt við að raunin sé að foreldrar 

leiti annað, jafnvel á eigin kostnað.  

Höfundur telur eftir vinnu sína við verkið að stuðningur við aðstandendur sé lykillinn að því 

vinna með afleiðingar og uppbyggingu fórnarlamba kynferðisofbeldis. Í því sambandi getur 

stuðningur og fjölskyldumeðferð haft úrslitaáhrif á hvort árangur náist. Til að svo megi verða 

þurfa yfirvöld barnaverndarmála, löggæslu og stjórnvöld almennt, að leggja til grundvallar 

fjölskylduvernd þar sem tekið er á málefnum fjölskyldna er verða fyrir áföllum, ekki eingöngu 

áföllum er varða kynferðisbrot heldur einnig öðrum áföllum sem kunna að koma upp hjá 

íslenskum fjölskyldum.  
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