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Útdráttur 

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

verður fjallað um birtingarmyndir vanrækslu og líkamlegs, og andlegs ofbeldis gegn 

börnum. Einnig verður farið yfir einkenni sem börn bera með sér ef þau eru beitt 

ofbeldi. Sýnt hefur verið fram á að afleiðingar ofbeldis geta verið langvinnar og 

fylgt börnum út í lífið sem fullorðnum einstaklingum ef ekkert er að gert. Mikilvægt 

er að grípa fljótt inn í aðstæður barna sem beitt eru ofbeldi og veita þeim og 

fjölskyldum þeirra viðeigandi hjálp. 

Gerendur í ofbeldismálum gegn börnum eru oftast konur og greina má ýmislegt 

sammerkt með þeim og þeirra lífi. Þá virðist sem drengir séu frekar þolendur 

líkamlegs ofbeldis en stúlkur þolendur andlegs ofbeldis. Vanræksla hvers konar 

birtist jafnt gegn báðum kynjum.  

Umfang ofbeldis gegn börnum er sláandi þegar skoðaðar eru tilkynningar til 

barnaverndarnefnda. Hér á landi er boðið upp á eitt úrræði sem ætlað er fyrir börn 

sem hafa orðið vitni að heimilisofbeldi eða orðið fyrir líkamlegu ofbeldi sjálf. Þetta 

úrræði er eingöngu hægt að nýta ef ofbeldið er ekki lengur til staðar. Ætla má að 

umfang ofbeldis gegn börnum sé þó umtalsvert meira en tilkynningar til 

barnaverndarnefnda gefa til kynna því ekki eru öll mál tilkynnt til barnaverndar. 

Sérfræðingar sem vinna með börnum telja því brýnt að koma á ákveðnum 

verklagsreglum í málaflokknum og skapa verði haldgóð úrræði fyrir þessi börn ef 

þau eiga ekki að skila sér út í samfélagið sem brotnir einstaklingar. 
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1 Inngangur 

Ofbeldi gegn börnum er alvarlegt, samfélagslegt vandamál sem á sér stað á Íslandi 

eins og annars staðar í heiminum. Samfélagið allt hefur vissum lagalegum skyldum 

að gegna í sambandi við uppeldi barna. Börn eiga rétt á vernd og umönnun ásamt 

því að samfélaginu ber skylda til að tilkynna minnsta grun um að aðbúnaði þeirra 

sé ábótavant (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Til að vel megi vera þarf umræðan að 

vera til staðar og fjallað um aðbúnað barna á fumlausan og markvissan hátt. 

Mikilvægt er að samfélagið sé vakandi og beri hag framtíðar landsins fyrir brjósti. 

 Birtingamyndir ofbeldis gegn börnum eru yfirleitt skilgreindar sem 

vanræksla eða líkamlegt, andlegt eða kynferðislegt ofbeldi (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005). Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum hefur verið nokkuð í 

umræðunni síðastliðin ár og skilningur og þekking samfélagsins um alvarleika 

afleiðinga kynferðisofbeldis hefur aukist til muna (Valgarður Reynisson, 2007). 

Minna hefur verið fjallað um annars konar birtingamyndir ofbeldis gegn börnum og 

þess vegna er ætlunin að skilgreina það frekar hér. Í þessari ritgerð er hugmyndin 

að skoða birtingarmyndir ofbeldis gegn börnum, hvaða einkenni börn bera með sér 

ef þau eru beitt ofbeldi og hvaða afleiðingar ofbeldi getur haft á líf þeirra og störf. 

Þá er mikilvægt að velta upp hvernig samfélagið bregst við málaflokknum og hvaða 

bjargir eru til handa börnum sem búa við erfiðar aðstæður. Höfundi finnst þörf á 

að skoða þessa hluti gaumgæfilega og þá er mikilvægt fyrir samfélagið að vera 

meðvitað um einkenni sem börn bera með sér þegar þau eru beitt ofbeldi af 

einhverjum toga sem og að þekkja hvernig skal haga málum ef minnsti grunur 

vaknar um að aðbúnaði barna sé ábótavant. 

Barnaverndarstofa hefur sett af stað meðferðarúrræði til handa börnum 

sem hafa orðið vitni af heimilisofbeldi og/eða orðið fyrir ofbeldi sjálf. Mikilvægt er 

að grípa fljótt og örugglega inn í aðstæður barna sem beitt eru ofbeldi og þess 

vegna gegnir fræðsla og upplýsingagjöf bæði til aðstandenda þeirra og annarra 

borgara veigamiklu hlutverki í að uppræta ofbeldi gegn börnum. Því fyrr sem 

aðstoð berst því minni verður skaðinn (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir 

og Geir Gunnlaugsson, 2004). Langtímaafleiðingar sem börn þessi glíma við geta 

verið erfiðar við að eiga og þau komið brotnir einstaklingar út í samfélagið. Ætlunin 
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er að leggja áherslu á hvernig samfélagið kemur að vernd barna bæði út frá 

lögfræðilegum og félagslegum þáttum. Öllu þessu verður gerð greinargóð skil sem 

og hver viðbrögð samfélagsins eru. 

 Félagsráðgjöf er fræðigrein sem hefur heildarsýn að leiðarljósi. 

Sérfræðiþjónusta félagsráðgjafar er fjölþætt þar sem einstaklingurinn er skoðaður 

út frá andlegum, félagslegum og samfélagslegum þáttum auk þess sem 

félagsráðgjöf getur komið að vandamáli fjölskyldunnar í heild sem og samfélagsins 

alls (Farley, Smith og Boyle, 2006).Þá má nefna að hluti félagsráðgjafarnáms er 

barnavernd í víðum skilningi sem gefur ákveðið formerki um hversu vel 

félagsráðgjafar eiga að vera í stakk búnir til að vinna úr vandamálum barna sem 

beitt eru ofbeldi og fjölskyldna þeirra (Anni G. Haugen, 2008). Ætlunin er með 

þessum skrifum að fjalla um birtingarmyndir vanrækslu og líkamlegs og andlegs 

ofbelds gegn börnum og hverjar afleiðingar þess geta orðið ef þörfum barnanna er 

ekki mætt. Skoðað verður hver lagaleg skylda samfélagsins er gagnvart börnum 

sem beitt eru ofbeldi og hvernig þeim er hjálpað til betri vegar. Sérfræðiþekking 

félagsráðgjafar verður tengd við umfjöllunina og hvernig hún nýtist við störf með 

börnum sem beitt eru ofbeldi og fjölskyldum þeirra. 
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2 Ofbeldi gegn börnum 

Ofbeldi gegn börnum er alvarlegt vandamál sem hefur viðgengist í raun frá upphafi 

mannkyns. Þrátt fyrir það var bannmerki sett á umræðu um málaflokkinn og 

ofbeldi látið viðgangast í skjóli friðhelgi einkalífs fjölskyldna (Kempe og Kempe, 

1986). Í byrjun sjöunda áratugar síðustu aldar fær ofbeldi gegn börnum vaxandi 

athygli erlendis og þá fyrst opnast umræðan um að ofbeldi gegn börnum sé með 

öllu óviðunandi. Þá birtust fyrstu rannsóknarniðurstöður sem sýndu fram á að 

fjölskyldan væri oft og tíðum vettvangur ofbeldis gegn börnum (Miller-Perrin og 

Perrin, 2007). Má segja að visst brautryðjendastarf hafi verið unnið á þessum tíma 

hvað varðar að opna umræðuna um alvarleika ofbeldis gegn börnum. Vert er að 

líta á upphaf rannsókna í málaflokknum til að skilja aðdraganda þess að umræðan 

komst upp á yfirborðið. 

Árið 1962 skrifaði bandarískur barnalæknir, Henry Kempe, grein í fagtímarit 

ásamt starfsbræðrum sínum þar sem fyrirbærið ofbeldi gegn börnum var 

sjúkdómsgreint og kallað „batterd child syndrome“ (Hrefna Ólafsdóttir, 1994; 

Miller-Perrin og Perrin, 2007). Má segja að þetta sé fyrsta rannsóknin í 

málaflokknum. Í greininni drógu Kempe og félagar upp hryllilega mynd af amerísku 

fjölskyldulífi. Þeir bentu á að í starfi sínu fengju þeir inn á borð til sín mörg mál þar 

sem börn hefðu verið barin illa og barsmíðar á þeim oft og tíðum valdið dauða. 

Einstaklingar sem samfélagið treystir fyrir velferð og umhyggju gagnvart þessum 

börnum, það er foreldrar þeirra eða forráðamenn, væru yfirleitt ábyrgir fyrir 

áverkum barnanna. Rannsókn Kempe og félaga stóð í eitt ár þar sem yfir 300 mál 

komu til meðferðar á 71 spítala í Bandaríkjunum þar sem börn voru illa leikin af 

hendi foreldra sinna eða forráðamanna. 11% þeirra barna sem læknarnir 

meðhöndluðu á rannsóknarárinu dóu vegna áverkanna og yfir 28% þeirra hlutu 

varanlega heilaskaða (Daro, 1988). Þessar niðurstöður Kempe og félaga urðu til 

þess að hreyfa verulega við hinum almenna borgara sem og þeim sérfræðingum 

sem vinna hvað mest með börnum. Rannsókin er talin hafa komið ofbeldi gegn 

börnum í umræðuna víða um heim og mikil vakning hafi átt sér stað í samfélaginu í 

kjölfarið um alvarleika málaflokksins (Daro, 1988; Varghese og Mouzakitis, 1985). 

Umrædd rannsókn vakti athygli á Íslandi líkt og annars staðar í heiminum. Árið 
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1971 gerði Ásgeir Karlsson geðlæknir rannsókn á því hvort íslensk börn byggju við 

ofbeldi. Skemmst er frá því að segja að niðurstöðurnar gáfu til kynna að lítið sem 

ekkert ofbeldi gegn börnum viðgengist hérlendis (Jónína Einarsdóttir ofl., 2004). 

Eftirleiðis varð lítið úr markvissri umræðu um ofbeldi gegn börnum (Hrefna 

Ólafsdóttir, 1994).  

Á Íslandi fór ekki að bera á umræðunni um að börn væru beitt ofbeldi fyrr 

en við upphaf níunda áratugar síðustu aldar. Árið 1985 fór fræðsluhópur 

félagsráðgjafa og sálfræðinga fyrir nýrri námstefnu sem fjallaði um ofbeldi gegn 

börnum hér á landi. Þessi námsstefna kom í kjölfar fyrstu norrænu ráðstefnunnar 

um ofbeldi gegn börnum sem haldin var í Danmörku árið 1983 (Hrefna Ólafsdóttir, 

1994). Þetta varð til þess að vekja samfélagið til umræðu um að ofbeldi gegn 

börnum væri líklega til hérlendis eins og annars staðar í heiminum. Það eru fyrstu 

skrefin í átt að því að skapa þolendum ofbeldis betri lífsgæði að viðurkenna 

vandamálið (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Þrátt fyrir það hafa allt of fáar 

rannsóknir verið gerðar á efninu á Íslandi og umræðan því líklega orðið mun 

ómarkvissari en ef um haldgóðar rannsóknarniðurstöður væri að ræða. Þess vegna 

má segja að lítið sé vitað um eðli og umfang ofbeldis gegn börnum hérlendis. Í 

þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið hefur nánast eingöngu verið fjallað um 

upplifanir foreldra á líðan barna þeirra sem beitt hafa verið ofbeldi en ekki rætt við 

börnin sjálf (Jónína Einarsdóttir ofl., 2004). En hvernig eru aðstæður barna sem 

beitt eru ofbeldi skilgreindar og hvaða afleiðingar getur ofbeldið haft í för með sér 

fyrir þeirra líf og líðan? Ef samfélagið á að geta sinnt þeirri lagalegu 

tilkynningaskyldu sem þeim ber að sinna er mikilvægt að skilgreiningar séu skýrar. 

Það auðveldar ákvarðanatöku um hvort börn búi við óviðunandi aðstæður og 

hvetur fólk frekar til að tilkynna (Barnaverndarstofa, 2009). 

2.1 Skilgreiningar 

Ofbeldi gegn börnum á sér mörg birtingarform. Má þar helst nefna líkamlegt, 

andlegt og kynferðislegt ofbeldi eða vanrækslu af ýmsum toga. Hér verða 

skilgreindar birtingarmyndir líkamlegs og andlegs ofbeldis og hvernig aðbúnaði 

barna er ábótavant ef þau eru vanrækt. Engin ein skýring er á hvers vegna börn eru 

beitt ofbeldi heldur eru þær margþættar (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Ef 
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endurtekinn misbrestur á sér stað í uppeldi barna getur það sett af stað 

atburðarrás í lífi þeirra sem erfitt getur reynst að eiga við (Miller-Perrin og Perrin, 

2007). Þess vegna er mikilvægt að skilgreina birtingamyndir, áhrifaþætti og 

afleiðingar ofbeldis gegn börnum og verður það gert hér. Þegar umræðan um 

málaflokkinn er opnuð skiptir sköpum að samfélagið sé meðvitað um þessa þætti 

og hvernig þeir geti greint að börn búi við óviðunandi aðstæður (Jónína 

Einarsdóttir ofl., 2004). Farið verður yfir helstu einkenni sem börn bera með sér ef 

þau eru beitt líkamlegu eða andlegu ofbeldi og ef þau eru vanrækt og hvaða 

afleiðingar það getur haft í för með sér. 

2.1.1 Líkamlegt ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi gegn börnum er sú birtingarmynd sem sérfræðingar létu sig fyrst 

varða við rannsóknarvinnu sína á ofbeldi gegn börnum (Varghese og Mouzakitis, 

1985). Líkamlegt ofbeldi á sér stað þegar börn eru meidd viljandi (Who, 2010; 

Miller-Perrin og Perrin, 2007; Dubowitz, 2000a) Líkamlegt ofbeldi gegn börnum 

flokkast undir afbrot og varðar við lög (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). Þó 

verður að hafa í huga að það sem flokkað er sem óviðeigandi líkamleg refsing í einu 

landi getur þótt viðeigandi uppeldisaðferð annars staðar (Miller-Perrin og Perrin, 

2007; Dubowitz, 2000a). Segja má að auðveldast sé að greina líkamlegt ofbeldi 

gegn börnum af öllum þessum birtingarmyndum vegna þeirra áverka sem þau 

hljóta (Miller- Perrin og Perrin, 2007; Varghese og Mouzakitis, 1985).  

Að slá börn með flötum lófa, kýla börn með krepptum hnefa, sparka í börn 

eða henda í þau einhverjum hlut eru dæmi um birtingarmyndir líkamlegs ofbeldis. 

Þá flokkast einnig undir líkamlegt ofbeldi að brenna börn, hrista ungabörn eða slá 

þeim við vegg og binda þau niður svo þau geti ekki losað sig (Who, 2010; Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, e.d.; Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Þegar talað er um einkenni líkamlegs ofbeldis gegn börnum er hægt að 

flokka þau niður í sjáanlega áverka og áverka sem mögulega eru ekki sýnilegir en 

sérfræðingar geta greint. Sem dæmi um sjáanlega áverka má nefna hrufl eða sár á 

líkama, roða, brunasár, ör eftir áverka, upphleypt sár á húð sem geta verið dæmi 

um áverka eftir barsmíðar, blöðrur vegna bruna eða augnáverka hvers konar svo 

eitthvað sé nefnt. Áverkar sem ekki eru sýnilegir gætu verið sprunga í beini, 
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tognun, rifin hljóðhimna, vísbendingar um tilraun til kæfingar, heilaskemmdir, innri 

kviðarhols- eða brjóstholsmeiðsli og einkennamynstur barna sem hafa verið hrist 

eða skellt utan í eitthvað (e. shaken baby syndrome) (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Börn sem beitt eru líkamlegu ofbeldi hafa oft lítið sjálfsálit, hræðast oft náin 

samskipti við fólk, forðast líkamlegar snertingar og eiga stundum erfitt með svefn 

(Monopolis og Sarles, 1985). Einnig getur borið á að börn sem beitt eru líkamlegu 

ofbeldi séu ör og með stuttan kveikiþráð þannig að auðvelt er að koma þeim úr 

jafnvægi. Þau eru döpur, kvíðin, spennt og eiga oft við námserfiðleika að stríða 

(Hrefna Ólafsdóttir, 1994). Mikilvægt er að varast að skilgreina alla áverka barna 

sem ofbeldi því eðlilega eru börn oft með marbletti og sár sem koma eftir leiki, 

íþróttaiðkun eða aðrar skemmtanir. Þess vegna getur verið vandkvæðum bundið 

að greina hvort einkenni sem börn bera með sér eru „eðlilegir“ áverkar eða ekki 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

2.1.2 Andlegt ofbeldi 

Andlegt ofbeldi var ekki viðurkennt sem eiginlegt ofbeldi fyrr en nýlega. 

Fræðimenn hafa oftar en ekki litið framhjá andlegu ofbeldi sem einni af 

birtingarmyndum ofbeldis gegn börnum en í staðinn horft til andlegs ofbeldis sem 

hliðarverkun af öðrum formum ofbeldis. Í dag er talið að andlegt ofbeldi sé ein 

alvarlegasta birtingarmynd ofbeldis og sú útbreiddasta (Miller-Perrin og Perrin, 

2007). Segja má að andlegt ofbeldi sé algengasta ofbeldi sem börn eru beitt vegna 

þess að það fylgir yfirleitt með öðrum tegundum ofbeldis. Þegar börn eru vanrækt 

eða eru beitt líkamlegu ofbeldi upplifa þau yfirleitt andlegt ofbeldi líka (Kempe og 

Kempe, 1986; Elmer, 1985; Brassard og Hart, 2000a). Þó ber að hafa í huga að börn 

sem beitt eru andlegu ofbeldi eru ekki alltaf beitt öðru formi ofbeldis. Þegar 

andlegu ofbeldi er beitt einu og sér gegn börnum getur það haft mikil áhrif á 

andlega og félagslega líðan þeirra (Ispcan, 2006; Kempe og Kempe, 1986; Jónína 

Einarsdóttir ofl., 2004). Erfitt getur reynst að greina hvort börn eru beitt andlegu 

ofbeldi. Þau bera ekki með sér sjáanlega áverka heldur leggst andlegt ofbeldi fyrst 

og fremst á sálina og þess vegna verður erfitt um vik að færa sönnur fyrir grun fólks 

um að þau séu beitt ofbeldi eða hvort einhver önnur vanlíðan hrjáir þau (Daro, 

1988; Jónína Einarsdóttir ofl., 2004). 
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Birtingarmyndir andlegs ofbeldis eru margar og víðtækar. Andlegt ofbeldi á 

sér meðal annars stað þegar foreldrar sýna neikvætt viðhorf og neikvæðar 

tilfinningar til barna sinna, þegar gerðar eru óraunhæfar kröfur til barna miðað við 

aldur þeirra og þorska, börn eru notuð til að sinna sálrænum þörfum foreldra í stað 

þess að foreldrar sinni þörfum barna sinna og þegar börn verða vitni að ofbeldi á 

milli foreldra eða annars ofbeldis sem viðgengst á heimili þeirra (Who, 2010; 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Andlegt ofbeldi gegn börnum er yfirleitt endurtekið mynstur ofbeldis. Börn 

upplifa að þau séu einskis virði, enginn elski þau, foreldrar þeirra vilji ekki eiga þau, 

þeirra tilgangur í lífinu sé eingöngu til þess fallinn að þóknast öðrum og svona 

mætti lengi telja (Brassard og Hart, 2000a). Þegar börn eru beitt andlegu ofbeldi fá 

þau stöðugt að finna fyrir gagnrýni, sett er út á útlit þeirra og skap, (Miller-Perrin 

og Perrin, 2007) þegar þau eru ávörpuð eru notuð neikvætt hlaðin orð eins og fífl 

eða fáviti, þeim er hótað af foreldrum sínum, eru hvött til óæskilegrar hegðunar, 

þeim er meinað að umgangast jafningja sína (Kempe og Kempe, 1986; Who, 2010), 

þau fá að heyra að foreldrar sjái eftir að hafa fætt þau í heiminn og daglegar þarfir 

þeirra eru hunsaðar (Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Eins og áður hefur verið sagt getur reynst erfitt að greina hvort börn séu 

beitt andlegu ofbeldi því yfirleitt er erfitt að færa sannanir fyrir því hvort slíkt 

ofbeldi hefur átt sér stað (Jónína Einarsdóttir ofl., 2004). National family violence 

survey (1991) gerði rannsókn á því hvort mögulega væri hægt að finna eitthvað 

sammerkt með aldri þeirra barna sem beitt eru andlegu ofbeldi. Niðurstöðurnar 

benda til þess að börn á aldrinum 7-17 ára eru líklegust til að vera beitt andlegu 

ofbeldi. Lítið var um að börn sex ára og yngri væru þolendur andlegs ofbeldis 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). Þó er hægt að benda á nokkur einkenni sem börn 

sem beitt eru andlegu ofbeldi bera með sér og hægt er að greina í daglegu lífi. Þau 

börn sem búa við þessar aðstæður eru yfirleitt með brotna sjálfsmynd og 

sjálfsmyndin einkennist af þeirri mynd sem gerandinn dregur upp af þeim. Þessi 

börn efast um eigin getu, hafa takmarkaðar skoðanir á lífinu í heild, eru oft 

hlédræg og láta lítið fyrir sér fara (Kempe og Kempe, 1986). Þau virðast hrædd og 

óörugg í návist foreldra sinna, þvert á við það sem börn sem búa við gott atlæti 

gera. Börn sem beitt eru andlegu ofbeldi eru mikið ein og eiga það til að kvarta um 
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líkamlega verki þrátt fyrir að sérfræðingar komist að niðurstöðu um að ekkert ami 

að þeim. Þau eiga erfitt með að takast á við ný verkefni, eiga í litlum mannlegum 

samskiptum hvort heldur sem er við jafningja eða fullorðið fólk sem tilheyrir þeirra 

lífi. Tilfinningalegur þroski er hægur þar sem þau upplifa oft og tíðum mikla 

höfnum frá fólki sem á að veita þeim alúð og umhyggju og þeim hefur verið kennt 

með ofbeldinu að þau séu einskis nýt og að þeim sé ofaukið. Börn sem beitt eru 

andlegu ofbeldi eiga oft í erfiðleikum með nám þrátt fyrir að þau hafi getuna til að 

læra og almennt skólastarf reynist þeim oft erfitt. Ef eitthvað af ofantöldu 

einkennir líf barna frá degi til dags og líf þeirra virðist samræmast þessu mynstri 

getur það verið merki um að þau séu beitt andlegu ofbeldi (Brassard og Hart, 

2000b). 

2.1.3 Vanræksla 

Vanræksla er skilgreind sem skortur á nauðsynlegri athöfn. Vanræksla getur verið 

mjög dulið vandamál og erfitt að greina hvort um einstakt atvik vanrækslu er að 

ræða þar sem þörfum barna er ekki sinnt eða hvort vanræksla eru endurtekin atvik 

(Kempe og Kempe, 1986; Stevensson, 2008). Vanrækslu er hægt að skipta í fjóra 

flokka: líkamlega vanrækslu, vanrækslu varðandi umsjón og eftirlit, vanrækslu 

varðandi nám og tilfinningarlega/sálræna vanrækslu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2005; Stevensson, 2008). Hér verða sett saman í eitt birtingarmyndir vanrækslu og 

einkenni sem sjá má hjá börnum sem mögulega eru vanrækt á einhvern hátt. Þegar 

birtingarmyndir vanrækslu eru skilgreindar á að liggja fyrir hvaða einkenni börn 

bera með sér. Þó þarf ávallt að hafa í huga að börn eru yfirleitt ekki vanrækt 

samkvæmt skilgreiningunni nema að um endurtekinn skort á nauðsynlegum 

athöfnum sé að ræða (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

Þegar börn eru líkamlega vanrækt er átt við að foreldrar hafi brugðist 

skyldum sínum hvað varðar að sinna líkamlegum þörfum barnanna (Varghese og 

Mouzakitis, 1985; Stevensson, 2008). Þegar um líkamlega vanrækslu er að ræða 

má einna helst nefna: 

Fæði er ábótavant: Foreldrar hafa ekki gefið börnum sínum næringaríka 

eða viðeigandi fæðu sem börnin þurfa til að dafna og þroskast. Börn fá þá ekki 

nægilega mikið að borða eða missa ítrekað úr matmálstíma. Þetta form vanrækslu 
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getur leitt til að börn þroskast illa og þyngd og hæð er ekki í samræmi við aldur 

(Kempe og Kempe, 1986; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005.; Dubowitz, 2000b; 

Stevensson, 2008).  

Klæði ábótavant: Foreldrar gæta þess ekki að klæða börn miðað við heilsu 

þeirra og veðráttu. Sjá má einkennin ef fatnaður barna er of lítill og veldur 

óþægindum og/eða fatnaður er ekki nægilega hlýr. Þarna getur verið um að ræða 

skófatnað sem er of lítill eða of stór eða fatnaður er götóttur og illa farinn svo 

dæmi séu tekin (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Dubowitz, 2000b; Stevensson, 

2008). 

Hreinlæti ábótavant: Foreldrar gæta ekki að almennu hreinlæti barna sinna. 

Einkenni sem börn bera með sér ef hreinlæti er ábótavant má sjá ef þau eru 

iðulega í óhreinum fötum, með óburstaðar tennur þannig að þær liggja undir 

skemmdum og börnin lykta illa vegna þess að þau eru ekki böðuð reglulega 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Stevensson, 2008). 

Húsnæði illa farið: Foreldrar hafa ekki séð börnum sínum fyrir fullnægjandi 

heimilisaðstæðum. Má þar nefna að stundum á fólk ekki í nein hús að venda, híbýli 

þeirra eru óíbúðarhæf, mikill óþrifnaður er í íbúð fjölskyldunnar það eru 

matarleifar um allt, óþrifið og mikið drasl eða að illa er búið að öryggi barna á 

heimilinu. Þá má einnig flokka skort á rafmagni og hita á heimili barna sem 

vanrækslu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Dubowitz, 2000b; Stevensson, 

2008).  

Viðeigandi og nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu ekki sinnt: Þegar foreldrar 

sinna ekki fyrirmælum heilbrigðisstarfsfólks eða annarra sérfræðinga um að 

nauðsynlegt sé að börn fari til læknis eða í hefðbundnar læknisskoðanir eða 

börnum eru ekki gefin viðeigandi lyf ef heilsa þeirra er veil má flokka sem 

vanrækslu. Þetta á við þegar allri læknisþjónustu, tannlækni, 

geðheilbrigðisþjónustu, greiningu og hjálp við hegðunarerfiðleikum og svo 

framvegis er ekki sinnt (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Dubowitz, 2000b; 

Stevensson, 2008).  

Þegar foreldrar veita börnum sínum ekki nægilegt eftirlit eða umsjón er 

ábótavant er það eitt form af vanrækslu. Öll börn þurfa reglu, eftirlit og umönnun 
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til að dafna vel (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Stevensson, 2008). Þegar talað 

er um eftirlitsleysi er meðal annars átt við þegar börn eru skilin ein eftir eftirlitslaus 

án þess að hafa þroska til þess eða eru undir eftirliti hjá óhæfum einstaklingi í 

lengri eða skemmri tíma. Einnig getur það átt við þegar börnum er ekki sinnt þó 

foreldrar séu heima. Börn geta hæglega farið sér að voða í eftirlitsleysi (Dubowitz, 

2000b; Stevensson, 2008).  

Þegar börn mæta illa í skólann eða koma ítrekað óundirbúin í skóla er það 

eitt form vanrækslu. Einnig má nefna þegar foreldrar sinna ekki ábendingum 

skólayfirvalda hvað varðar sérfræðiaðstoð fyrir börnin. Þá má einnig nefna í þessu 

samhengi þegar börn skortir viðeigandi gögn eða fatnað sem tilheyrir skólastarfinu 

svo sem bækur, sund- eða íþróttafatnað og þess háttar (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005; Dubowitz, 2000b; Stevensson, 2008). Þá er einnig mikilvægt 

að foreldrar virði útivistartíma barna. Lögum samkvæmt mega börn undir 12 ára 

aldri ekki vera úti á almannafæri eftir klukkan 20:00 nema í fylgd með 

forráðamönnum og börn eldri en 12 ára mega vera úti til klukkan 22:00 að 

vetrartíma nema þau séu að koma af skipulagðri skólaskemmtun eða annarri 

æskulýðssamkomu. Að sumri til lengist útivistartími um tvo klukkutíma fyrir allan 

aldur (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Fjórða birtingarform vanrækslu á börnum er það sem Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir (2005) kallar tilfinningarleg og/eða sálræna vanrækslu. Oft hefur 

verið talað um að þetta form sé alvarlegasta form vanrækslu. Tilfinningaleg og/eða 

sálræn vanræksla er oft og tíðum fylgifiskur annarra forma vanrækslu. Öll börn 

hafa þörf fyrir að minnsta kosti einn fullorðin einstakling sem þau vita að stendur 

með þeim í blíðu og stríðu og að hægt sé að leita til þess einstaklings þegar 

börnunum finnst þörf á (Dubowitz, 2000b; Stevensson, 2008). Undir þessa 

skilgreiningu, samkvæmt Freydísi Jónu (2005) og Stevensson (2008) fellur sú 

staðreynd að börn séu vanrækt ef foreldar sinna ekki tilfinningalegum þörfum 

barna þegar þau þarfnast stuðnings eða umönnunar hvers konar. Börn sem beitt 

eru tilfinningalegri/sálrænni vanrækslu eiga oft í óeðlilegum samskiptum við 

foreldra sína og skortur verður á tilfinningatengslum þeirra á milli (Stevensson, 

2008).  
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 Vert er að taka það fram að skilgreiningar á líkamlegu og andlegu ofbeldi og 

vanrækslu eru víðtækari en kemur fram hér að ofan. Birtingamyndir og einkenni 

geta verið fleiri en hér eru eingöngu taldar upp algengustu skilgreiningar. 

2.2 Afleiðingar ofbeldis gegn börnum 

Ef börn eru á einhvern hátt beitt ofbeldi eða vanrækt getur það haft mjög 

skaðlegar og varanlegar afleiðingar til langs tíma. Ekki er hægt að halda því fram að 

ein birtingarmynd ofbeldis sé alvarlegri en önnur. Hér eru afleiðingar líkamlegs og 

andlegs ofbeldis settar saman í kafla ásamt afleiðingum vanrækslu. Þegar talað er 

um ofbeldi í kaflanum er átt við birtingarmynd þess í víðasta skilningi og gildir einu 

hvort um er að ræða líkamlegt eða andlegt ofbeldi eða vanrækslu. 

Ofbeldi gegn börnum hefur neikvæð áhrif á heilsu þeirra, þroska og 

vellíðan. Það eykur líkur á reiði og þunglyndi og sum barnanna eiga við mikla 

hegðunarerfiðleika að stríða. Börn sem eru beitt ofbeldi eru líklegri en önnur börn 

til að vera gerendur eða þolendur í eineltismálum. Þá er hærri sjálfsvígstíðni hjá 

börnum sem búa við slíka erfiðleika og tilraunir til sjálfsvígs eru fremur algengar 

(Jónína Einarsdóttir ofl., 2004). Í sumum tilfellum fylgja þessar afleiðingar 

einstaklingnum fram á fullorðinsár og þá sérstaklega ef ekkert er að gert (Miller-

Perrin og Perrin, 2007). Börn sem beitt eru ofbeldi eiga oft og tíðum í erfiðleikum 

með nám, aðlagast illa að skólastarfinu í heild, skólaganga þeirra er rofin, einkunnir 

eru oft lægri en hjá samnemendum, þau þurfa meiri séraðstoð við námið (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2005), þau eiga erfitt með að einbeita sér og vitsmunalegur 

þroski þeirra almennt þróast ekki eða þroskast eins og algengast er meðal jafningja 

þeirra. Þessi börn búa við ótta, skelfingu, sektarkennd, stöðuga spennu og algengt 

er að þau eigi erfitt með svefn. Eins má nefna erfiðleika með minni, hæfni til 

samskipta bæði við jafningja og fullorðna og lítil útsjónarsemi er varðar að vinna 

sig út úr vandamálum eru líka dæmi um afleiðingar sem ofbeldið getur haft í för 

með sér (Monopolis og Sarles, 1985). Þá geta afleiðingar ofbeldis komið fram sem 

andfélagsleg hegðun hjá þessum börnum. Börn sem beitt eru ofbeldi eru oft 

árásarhneigðari, eiga erfitt með vinatengsl og þátttöku í félagsstarfi hvers konar. 

Sjálfsálit þeirra og sjálfstraust er brotið og þeim finnst þau ekki hafa getu til sömu 

verkefna og jafningjar þeirra (Miller-Perrin og Perrin, 2007). 
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Ofbeldi gegn börnum getur haft langtímaáhrif þar sem börnin leiðast út í 

afbrot á unglingsárum, leiðast snemma út í áfengis- og fíkniefnamisnotkun og eru 

líklegri til að beita ofbeldi innan þeirra eigin fjölskyldu á fullorðinsárum. Sum af 

þessum börnum bera enn með sér þunglyndi, lítið sjálfsálit, áfallatengd einkenni og 

angist þegar þau komast á fullorðinsár (Miller-Perrin og Perrin, 2007; Monopolis og 

Sarles, 1985). 

2.3 Orsakir ofbeldis gegn börnum 

Greina má vissa áhættuþætti sem einkenna gerendur í endurteknum 

ofbeldismálum gegn börnum. Gerendur eiga sammerkta ýmsa fjölskylduþætti, þeir 

búa við svipaðar samfélagslegar aðstæður og þeirra líf og líðan er svipað. Hið sama 

á við um líf og aðstæður þolenda ofbeldis, þeir eiga ýmsilegt sameiginlegt (Kempe 

og Kempe, 1986). Hér er ætlunin að gera grein fyrir hverjir eru yfirleitt gerendur í 

ofbeldismálum gegn börnum og hvað einkennir þá og hvað einkennir líf þolenda. 

2.3.1 Einkenni gerenda í ofbeldismálum 

Svo virðist sem samfélagið hafi tilhneigingu til að halda því fram að karlmenn séu 

yfirleitt gerendur í öllum ofbeldismálum. Það á sér kannski eðlilega skýringu sökum 

þess að karlmenn eru líkamlega sterkari en konur og umræðan um kynbundið 

ofbeldi hefur verið þó nokkur síðastliðin ár. Ekki svo að skila að þeir séu ekki 

gerendur í ofbeldismálum en þeir eiga sjaldnar í hlut þegar ofbeldið beinist að 

börnum. Þar eru konur í meirihluta. Þegar rætt er um líkamlegt eða andlegt ofbeldi 

gegn börnum og börn sem eru vanrækt á einhvern hátt eru konur í miklum 

meirihluta gerendur (Who, 2010; Jónína Einarsdóttir ofl. 2004; Freydís Jóna 

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

Ofbeldi gegn börnum spyr ekki að stétt né stöðu fjölskyldunnar. Það 

viðgengst hvort sem fjölskyldan býr við sæmileg kjör eða fátækt, hvort sem 

foreldrar eru vel menntaðir eða ómenntaðir og sama hvaða þjóðflokki eða trú fólk 

tilheyrir. Þrátt fyrir það má finna ákveðið félagslegt og sálrænt mynstur með 

gerendum í ofbeldismálum. Svo virðist sem um einhvers konar hringrás sé að ræða 

það er algengt er að foreldrar sem bjuggu sjálfir við ofbeldi í æsku beiti því gegn 

sínum börnum (Kempe og Kempe, 1986). 
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Leitt hefur verið í ljós ákveðið mynstur hegðunar og líðanar sem einkennir 

gerendur í ofbeldismálum gegn börnum. Helstu niðurstöður benda til þess að oftar 

en ekki eigi gerendur við geðræn eða sálræn vandkvæði að stríða, þeir eru 

þunglyndir eða haldnir persónuleikatruflunum, misnota áfengi eða vímuefni, eru 

hvatvísir eða stríða sjálfir við ofvirkni. Þá má einnig nefna gerendur sem oft og 

tíðum búa við greindarskort eða eru tilfinningalega fjarlægir fólki í kringum sig 

(Who, 2010; Miller-Perrin og Perrin, 2007; Daro, 1988; Siefert, 1985). 

Gerendur í ofbeldismálum gegn börnum líta á foreldrahlutverkið sem 

stressandi og erfitt hlutverk og oft er vöntun á hæfileikum til uppeldis hjá þeim. 

Það getur valdið mikilli steitu á heimilinu og öll samskipti einkennast af pirringi. Oft 

er um að ræða einstaklinga sem verða foreldrar mjög ungir og eiga erfitt með að 

höndla þær skuldbindingar sem felast í hlutverkinu (Baily og Baily, 1985). 

Áhættuþættir sem geta einkennt fjölskyldulífið allt er til dæmis ágreiningur milli 

foreldra eða forráðamanna sem leiðir til þess að börn eru vanrækt eða beitt 

ofbeldi af einhverjum toga. Þá virðist algengt að gerendur séu einstæðir foreldrar 

sem jafnvel eiga mörg börn og stutt er á milli þeirra í aldri. Mikið stress og 

erfiðleikar geta einkennt líf einstæðra foreldra sem þurfa að vinna mikið til að eiga 

fyrir fæði, klæði og húsnæði fyrir fjölskylduna. Það leiðir af sér stress og mikla 

þreytu sem brýst oft fram í ofbeldi eða vanrækslu. Þá lifir gerandinn við félagslega 

einangrun eða hefur sjálfur lifað við brotna fjölskyldumynd í æsku. Samskipti innan 

fjölskyldunnar eru oftast á neikvæðum nótum sem getur brotist út á 

ofbeldistengdan hátt og einmannaleiki einkennir líf gerandans (Who, 2010; Miller-

Perrin og Perrin, 2007; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

Ýmsir samfélagslegir þættir geta átt við líf gerenda. Má þar nefna sem dæmi 

fátækt, atvinnuleysi, skort á félagslegum stuðningi, mikla streitu og stress, slæmar 

húsnæðisaðstæður og tíða flutninga á milli hverfa eða samfélaga sem einkennist af 

ákveðnu rótleysi í lífinu (Who, 2010; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Miller-

Perrin og Perrin, 2007).  

2.3.2 Einkenni þolenda í ofbeldismálum 

Öll börn fæðast inn í fjölskyldu og þurfa að teysta á vernd og umönnun foreldra 

sinna. Þegar þetta traust bregst með þeim hætti að börnin eru beitt ofbeldi af 
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einhverjum toga verða börn varnarlaus og upplifa að þau eigi sér hvergi skjól. Börn 

sem eru þolendur ofbeldis af hálfu foreldra sinna búa oft við mjög erfiðar aðstæður 

eins og kemur fram í kaflanum að ofan. En börn sem beitt eru ofbeldi bera oft með 

sér ákveðin einkenni sem telja má sem áhættuþætti. Má þar sem dæmi nefna börn 

sem eru fötluð eða búa við þroskahömlur, börn sem eru ofvirk eða hafa erfitt skap 

og þá má sjá að þau sem eru pirruð eða smámunasöm í daglegu lífi eru líklegri til 

að vera beitt ofbeldi en önnur börn. Þá eru fyrirburar eða börn sem fæðast of létt 

og eru óvær fyrstu mánuði lífs síns oftar beitt ofbeldi en þau sem fæðast á réttum 

tíma og eru vær og góð. Börn sem eiga við geðræn vandamál að stríða eða önnur 

veikindi eiga það frekar á hættu að vera beitt ofbeldi en önnur börn og einnig börn 

sem eru misþroska eða ekki í uppáhaldi hjá foreldrum sínum eða forráðamönnum 

(Ispcan, 2006; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Siefert, 1985). Svo virðist sem 

drengir séu oftar beittir líkamlegu ofbeldi en stúlkur. Vanræksla birtist nánast jafnt 

gagnvart báðum kynjum en greina má að eftir því sem börn eldast dregur úr 

vanrækslu gegn þeim. Þá eru stúlkur líklegri til að vera beittar andlegu ofbeldi en 

drengir þrátt fyrir að andlegt ofbeldi fylgi yfirleitt öðrum birtingamyndum ofbeldis 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Það má augljóst vera að erfitt getur reynst að standa sig í 

uppeldishlutverkinu ef börn búa við eitthvað ofangreint en þó hefur því aldrei verið 

haldið fram að uppeldi barna ætti að vera auðvelt hlutverk. Það eykur verulega á 

vanda við almennt uppeldi ef börn eiga við erfiðleika að stríða og getur það ýtt 

undir streitu, stess, pirring og vanlíðan foreldra sem brýst svo út í ofbeldi gegn 

börnunum. Aldrei má þó gleyma því að ofbeldi er aldrei hægt að réttlæta alveg 

sama hverjar aðstæður foreldra, forráðamanna eða barna eru (Kempe og Kempe, 

1986). 
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3 Tilkynningar um ofbeldi gegn börnum 

Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (e. World health organization) eru 

milljónir barna beitt ofbeldi ár hvert og í kringum 53.000 börn deyja af völdum 

áverka eftir ofbeldi á hverju ári (Who, e.d.). Þó reynist erfitt að meta umfang eða 

hversu mörg börn eru beitt ofbeldi vegna þess að yfirleitt er eingöngu hægt að 

skoða fjölda tilkynninga til yfirvalda. Ætla má að mörg börn séu beitt ofbeldi þó þau 

atvik séu ekki tilkynnt og þess vegna er hægt að áætla að umfangið sé meira en 

fjöldi tilkynninga segir til um (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Mjög fáar rannsóknir 

hafa verið gerðar á Íslandi hvað varðar eðli og umfang ofbeldis gegn börnum og 

engin rannsókn hefur verið gerð með það eingöngu að markmiði (Jónína 

Einarsdóttir ofl., 2004). Til að fá örlitla mynd af hversu algengt er að börn séu beitt 

ofbeldi á Íslandi er eingöngu hægt að skoða tilkynningar sem borist hafa 

barnaverndarnefndum og verður það gert hér. Eðli málsins samkvæmt eru tölurnar 

eingöngu byggðar á þeim málum sem vitað er af. Ætla má að íslensk börn sem beitt 

eru ofbeldi séu fleiri en tilkynningarnar segja til um líkt og annars staðar í 

heiminum (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Til að skoða hversu margar tilkynningar 

berast til barnaverndarnefnda ár hvert er fjöldi tilkynninga vegna líkamlegs og 

andlegs ofbeldis gegn börnum skoðaður sem og þær tilkynningar er varða 

vanrækslu. Teknar verða fyrir þær tilkynningar sem bárust á árunum 2007-2010 og 

því velt upp hvort tilkynningum hefur fjölgað á milli ára. 

Samkvæmt 16. gr. núgildandi barnaverndarlaga nr. 80/2002 er kveðið á um 

að öllum sem hafa minnsta grun um að börn búi á einhvern hátt við óviðunandi 

aðstæður sé skylt að tilkynna það til barnaverndarnefnda. 17. gr. þessara sömu 

laga kveður á um að allir sem starfa með börnum og unglingum eða hafa á 

einhvern hátt afskipti af málefnum barna sé skylt að tilkynna grun um að aðbúnaði 

barna sé ábótavant. Þá kveður 18. gr. á um tilkynningaskyldu lögreglunnar 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Þær tilkynningar sem tíundaðar verða hér eru 

tilkynningar sem barnaverndarnefndum landsins hefur borist frá stofnunum 

samfélagsins sem vinna hvað mest með börnum, tilkynningar frá lögreglu sem og 

frá hinum almenna borgara. Ef barnaverndarnefnd fær tilkynningu sem inniheldur 

rökstuddan grun um að líkamlegri eða andlegri heilsu barna eða þroska geti verið 
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hætta búin er nefndinni skylt að kanna málið (Barnaverndarstofa, 2008-2009). Allar 

tilkynningar eru skráðar og unnið með þær eftir því sem þörf krefur hverju sinni. Í 

lok hvers árs er gerð samantekt á hversu margar tilkynningar hafa borist og eru 

þær birtar í árskýrslu Barnaverndarstofu (Barnaverndarstofa, 2009). 

Ef skoðuð er ársskýrsla Barnaverndarstofu frá árinu 2006-2007 má sjá að 

árið 2007 bárust barnaverndarnefndum landsins alls 8.410 tilkynningar um 

vanbúnað barna. Af þessum tilkynningum bárust flestar frá lögreglu eða 4.942 

tilkynningar alls en næst á eftir komu skólayfirvöld sem tilkynntu 659 sinnum. 

Ástæður tilkynninga fyrir árið 2007 voru í 2.490 tilfellum vegna vanrækslu barna, 

705 tilkynningar vegna gruns um andlegt ofbeldi og 462 tilkynningar vegna gruns 

um líkamlegt ofbeldi gegn börnum (Barnaverndarstofa, 2006-2007). Ef horft er til 

ársins 2008 eru tölurnar svipaðar það er 8.241 tilkynning til barnaverndanefnda 

yfir árið. Þar voru flestar tilkynningar einnig frá lögreglu, 4.537 tilkynningar og næst 

á eftir komu skólayfirvöld með 721 tilkynningu. Tilkynningar er vörðuðu vanrækslu 

barna voru 2.392 af heildarfjölda tilkynninga, tilkynningar vegna gruns um að börn 

væru beitt andlegu ofbeldi voru 571 talsins og þá voru tilkynningar varðandi grun 

um líkamlegt ofbeldi alls 480 (Barnaverndarstofa, 2008-2009). 

Árið 2009 voru tilkynningar til barnaverndarnefnda komnar í 9.327 

tilkynningar fyrir allt árið og er það nokkur aukning. Áfram eru flestar tilkynningar 

frá lögreglu eða alls 4.625. Tilkynningar um vanrækslu árið 2009 voru 3.263 talsins, 

hvað varðar grun um andlegt ofbeldi voru tilkynningar alls 762 og vegna gruns um 

líkamlegt ofbeldi bárust barnaverndarnefndum 539 tilkynningar. Nýjustu tölur sem 

liggja fyrir eru fyrir árið 2010. Þá bárust barnaverndarnefndum landsins alls 9.233 

tilkynningar og þar af voru flestar frá lögreglu eins og fyrri ár eða alls 4.599 talsins. 

Skólarnir tilkynna árið 2010 í 902 af heildarfjölda tilkynninga. Tilkynningum vegna 

vanrækslu hefur þó nokkuð fækkað á milli ára en árið 2010 bárust 

barnanverndarnefndum 2.818 tilkynningar vegna gruns um vanrækslu barna. 

Heildarfjöldi tilkynninga vegna gruns um andlegt ofbeldi voru 1.068 sem er nokkur 

fjölgun á milli ára og tilkynningar vegna gruns um líkamlegt ofbeldi voru 525 talsins 

(Barnaverndarstofa, 2011).  
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Ef tekin eru fyrir árin 2009 og 2010 má sjá að tilkynningar vegna líkamlegs 

eða andlegs ofbeldis gegn börnum eða vegna vanrækslu eru 48,7% allra tilkynninga 

sem barnaverndarnefndum berast árið 2009 og 47,8% af heildarfjölda tilkynninga 

fyrir árið 2010 (Barnaverndarstofa, 2011). 

Vanræksla virðist algengasta birtingamynd ofbeldis gegn börnum ef tekið er 

mið af þessum tölum á milli ára. Þar á eftir fylgir andlegt ofbeldi en tilkynningar í 

þeim flokki virðast aukast á milli ára. Sjaldnast er tilkynnt um líkamlegt ofbeldi en 

fjöldi tilkynninga er varða þann flokk er mjög svipaður á milli ára. Eins og áður 

hefur verið sagt eru þetta eingöngu tölur um tilkynningar vegna gruns um ofbeldi 

gegn börnum og eru engar lokaniðurstöður. Ætla má að mun fleiri börn séu beitt 

því þar sem ofbeldi er ávallt vel falið vandamál sem samfélagið hefur hingað til ekki 

látið sig varða í miklum mæli í skjóli friðhelgi einkalífs fólks.  
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4 Samfélagsleg vernd 

Þegar farið hefur verið stuttlega yfir fjölda tilkynninga sem borist hafa 

barnaverndarnefndum vegna gruns um ofbeldi gegn börnum er vert að skoða 

hvernig samfélagið bregst við þessum aðstæðum. Íslenskt samfélag hefur sett sér 

heilsteypt lög er varða barnavernd almennt. Þá á ákveðin þjónusta að vera í boði 

fyrir börn og fjölskyldur þeirra hjá félagsþjónustu hvers sveitarfélags fyrir sig. Einnig 

hafa sveitarfélögin barnaverndarnefndir sem vinna að úrbótum í málefnum barna 

og leggja allt sitt í sölurnar til að þeim líði sem best. Mikilvægt er þegar vinna á bug 

á ofbeldi gegn börnum að samfélagið allt taki þátt í baráttunni og láti sig 

málaflokkinn varða. 

Í þessum kafla verður farið yfir samfélagslega vernd almennt, hvernig 

lagaleg umgjörð er í kringum börn og aðstæður þeirra ásamt því að leggja mat á 

styrkleika félagsráðgjafar þegar kemur að vinnu með börnum sem beitt eru ofbeldi. 

4.1 Félagsráðgjöf 

Þegar ætlunin er að vinna bug á ofbeldi gegn börnum er nærtækast að líta til 

barnaverndaryfirvalda sem einblína á aðbúnað barna og hvernig koma má í veg 

fyrir að brotið sé á þeim á einhvern hátt. Stærstur hluti barnaverndarstarfsmanna á 

Íslandi eru félagsráðgjafar þar sem þeir eru eina fagstéttin sem fær beina kennslu í 

barnavernd almennt. Félagsráðgjafar búa yfir mikilli þekkingu á allri umgjörð barna 

hvort sem hún snýr að lögum, líðan eða aðstæðum þeirra og geta því gegnt 

lykilhlutverki þegar aðstoða þarf börn, sem beitt hafa verið ofbeldi, til betra lífs 

(Anni G. Haugen, 2008).  

Félagsráðgjöf er fræðigrein sem býr yfir miklum þekkingarbrunni. Hún er 

formlega skilgreind heilbrigðisstétt á Íslandi (Sigrún Júlíusdóttir, 2006) og heyrir 

undir Velferðarráðuneytið. Félagsráðgjafar starfa eftir lögum um félagsráðgjöf nr. 

95/1990 auk þess sem þeir eru í einu og öllu bundnir siðareglum félagsráðgjafa. 

Starfssviði félagsráðgjafar má skipta í tvo megin flokka það er heilbrigðisþjónustu 

og félagsþjónustu með undirsviðum. Einnig eru önnur svið sem félagsráðgjafar 

sérhæfa sig í eins og skólafélagsráðgjöf, réttarfélagsráðgjöf sem og nokkrir 

sérstakir málaflokkar eins og vinna með börnum, öldruðum og fötluðum svo dæmi 

séu tekin. Félagsráðgjafar leggja áherslu á við vinnu sína að mynda tengsl á milli 
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einstaklings, fjölskyldu hans, samfélags og þjónustustofnana (Sigrún Júlíusdóttir, 

2006). Þá hafa félagsráðgjafar með námi sínu öðlast þá sýn á manneskjuna að hver 

og einn einstaklingur sé margbreytilegur og sérstakur og haga beri störfum með 

skjólstæðingi samkvæmt því. Þekking á samfélaginu og hvaða bjargir er þar að 

finna er nauðsynleg við störf félagsráðgjafa og þá eru hugmyndafræði um almenn 

mannréttindi og félagsleg réttlæti stór hluti af menntun þeirra (Lára Björnsdóttir, 

2006). Ein af frumskyldum félagsráðgjafa er að: „upplýsa skjólstæðing um réttindi 

hans og skyldur, einnig um úrræði og hjálparmöguleika. Félagsráðgjafi gerir sér far 

um að virða og verja rétt hvers einstaklings til einkalífs og sjálfsákvörðunarréttar, 

svo fremi að það valdi öðrum ekki skaða. Geti skjólstæðingur ekki sjálfur gætt 

hagsmuna sinna, ber félagsráðgjafa að gæta þess að réttur hans sé ekki fyrir borð 

borinn“ (Landlæknisembættið, 2008). Þessi regla á vel við þegar unnið er með 

börnum sem beitt eru ofbeldi. Þau geta illa gætt hagsmuna sinna sjálf vegna aldurs 

og þroska (Horne, 1990). En fyrstu skref félagsráðgjafa við vinnu með börnum sem 

beitt eru ofbeldi og fjölskyldum þeirra er að reyna af öllum mætti að stoppa 

ofbeldið. Næstu skref eru svo að bæta líðan barnanna sem beitt hafa verið ofbeldi 

og þá er að huga að foreldrunum sem beita ofbeldinu og hjálpa þeim við að sinna 

uppeldishlutverki sínu eins og best verður á kosið. Einnig er mikilvægt að vinna bug 

á allri gremju hjá fjölskyldumeðlimum, streitu sem jafnvel einkennir líf þeirra og 

koma í veg fyrir árekstra þeirra á milli með því að kenna þeim að vinna úr 

erfiðleikum sem upp kunna að koma (Gentry, 1985). 

Oft og tíðum eru undirliggjandi vandamál innan fjölskyldunnar sem verða til 

þess að ofbeldi er beitt gegn börnunum og því verður vinnan með fjölskyldunni 

bæði viðamikil og vandasöm. Mjög mikilvægt er að vinna með allt líf fjölskyldunnar 

og reyna eftir fremsta megni að leysa þau erfiðu, undirliggjandi vandamál sem 

tengst geta því að börnin séu beitt ofbeldi eins og neysla vímuefna, fátækt, geðræn 

vandamál, lítil kunnátta á uppeldi barna og svona mætti lengi telja. Það er starf 

félagsráðgjafans að virða ofangreinda siðareglu og kynna fyrir fólki alla þá 

hjálparmöguleika og úrræði sem í boði eru og geta nýst við vinnuna út úr 

vandamálunum. Ef úrræðin eru nýtt og unnið fagmannlega að lausn þeirra mála 

sem ýtt hafa undir að börn séu beitt ofbeldi verður það yfirleitt til þess að börnin 

öðlast betra líf. Þá skiptir höfuðmáli að ekki sé eingöngu unnið með börnin og 
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þeirra erfiðu lífsreynslu, þó þau séu alltaf efst á forgangslista, heldur þarf að hjálpa 

allri fjölskyldunni til betri vegar (Horne, 1990). 

Fjölskylduráðgjöf sem félagsráðgjafar þekkja vel nýtist til að hjálpa börnum 

sem beitt eru ofbeldi og fjölskyldum þeirra. Með fjölskylduráðgjöf er veitt 

fjölskyldumeðferð, hjónabandsráðgjöf, einstaklingsmeðferð og hópmeðferð þar 

sem öll fjölskyldan kemur saman. Sérstök ráðgjöf er fyrir börn og unglinga og þar 

fram eftir götunum (Gentry, 1985). Í fjölskylduráðgjöf er öll fjölskyldan efld til 

samvinnu og þeim kennt að vinna úr erfiðleikum sem upp kunna að koma án þess 

að reiðast og beita ofbeldi. Foreldrar eru styrktir í uppeldishlutverki, þeim kennt 

mikilvægi þess að börn fái reglulega að borða hollan og næringaríkan mat og reynt 

er að efla tilfinningatengsl á milli allra svo dæmi séu tekin. Yfirleitt hefur þessi 

ráðgjöf leitt til góðs. Samskipti verða betri, úrlausn vandamála hættir að vera 

óyfirstíganleg og fjölskyldunni fer að líða betur á allan hátt (Mouzakitis og Raju, 

1985). Félagsráðgjafar eru vel í stakk búnir til að veita þessa hjálp og leysa 

vandamálin með allri fjölskyldunni. Þessi aðferð hefur nýst vel þegar uppræta á 

ofbeldi gegn börnum og vinna bug á öðrum vandamálum sem einkenna líf 

fjölskyldunnar (Gentry, 1985). 

Félagsráðgjafar nálgast viðfangsefni sín út frá heildarsýn. Þar sem þeir vinna 

með einstaklinga, hópa og samfélög í heild er mikilvægt að geta skilið hvernig fólk 

og umhverfi þess hefur áhrif hvort á annað. Starf félagsráðgjafa er lausnamiðað þar 

sem hverjum skjólstæðingi er mætt þar sem hann er staddur í lífinu og byggt er 

sterkt samband og traust á milli félagsráðgjafans og skjólstæðingsins (Farley, Smith 

og Boyle, 2006). Við vinnu með börnum sem beitt eru ofbeldi og fjölskyldum þeirra 

skiptir höfuðmáli að skapa þetta traust á milli félagsráðgjafans og skjólstæðinga og 

að öll samskipti séu persónuleg en jafnframt fagleg. Ekki er hægt að ætlast til að 

árangur náist eða vandamálin leysist nema hægt sé að mynda gott samstarf á milli 

allra sem koma að málum barnanna (Horne, 1990). Börnin eiga oft erfitt með að 

treysta fagmanni sem kemur að úrvinnslu þeirra mála. Má það eflaust teljast 

eðlilegt þar sem þau hafa yfirleitt ekki getað treyst á fullorðna einstaklinga í sínu 

lífi. Þegar traustið er í höfn finna börnin að þau geta rætt sín mál við 

félagsráðgjafann því hann hefur þekkingu til að láta þau finna að hann sé kominn til 
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að hjálpa þeim og sé traustsins verður. Þá þarf félagsráðgjafi að leyfa þeim að tala 

og segja frá þeirra sjónarhorni og hvernig þeim líður. Einnig hefur reynst vel við 

vinnu með börn sem þroska og aldurs síns vegna eiga erfitt með að segja frá 

reynslu sinni að leyfa þeim að leika sér og fylgjast með hvort leikurinn sé litaður af 

líðan þeirra eða því ofbeldi sem þau hafa verið beitt (Gentry, 1985).  

Félagsráðgjafar hafa mikla þekkingu á lögum og reglugerðum samfélagsins 

auk þess sem þeir leggja áherslu á kerfisnálgun og myndun tengslaneta. Sem dæmi 

má nefna vinna félagsráðgjafar að því að efla samvinnu milli heimila, skóla, 

félagsmiðstöðva, félagsþjónustu og heilsugæslu (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). Við 

vinnu með börnum sem beitt eru ofbeldi og fjölskyldum þeirra er oft þörf á að 

byggja upp tengslanet í kringum börnin og fjölskyldurnar. Þar getur félagsráðgjafi 

nýtt þekkingu sína á bæði mannlegri hegðun og stofnunum samfélagsins. Skólar, 

leikskólar og þeir staðir sem börnin eyða stórum hluta dagsins verða að hjálpa til 

við að gæta barnanna og huga að velferð þeirra. Þannig er komið á samstarfi á milli 

stofnana og félagsráðgjafans sem fer með mál barnanna og vinnubrögð verða 

markvissari og betri. Einnig er mikilvægt að hafa aðra fjölskyldumeðlimi, svo sem 

ömmur og afa eða frændur og frænkur, í þessu neti sem bæði geta stutt við bakið 

að börnunum og fjölskyldum þeirra. Þannig hafa börnin einhvern til að leita til sem 

þau þekkja vel (Horne, 1990). Af ofangreindu má ljóst vera hversu vel félagsráðgjöf 

sem faggrein nýtist þegar koma þarf börnum sem beitt eru ofbeldi til hjálpar. 

4.2 Löggjöfin 

Börn eru mikilvægasti hópur samfélagsins. Að einhverju leyti er hægt að meta gæði 

samfélagsins út frá aðbúnaði, úrræðum og stuðningi við börn. Ekkert er eins 

mikilvægt og að tryggja öryggi barna, bæta uppeldisskilyrði þeirra og hafa úrræði í 

boði ef börn lenda í vanda. Þess vegna skiptir höfðumáli að sterk og haldgóð lög 

gildi um almennan aðbúnað og velferð barna og þá sérstaklega þegar þau eru beitt 

ofbeldi (Rannveig Guðmundsdóttir, 2002). Í þessum kafla verður byrjað á að fara í 

stuttu máli yfir tilurð barnaverndarlaga, hvernær fyrstu lögin voru sett og hvernig 

þau hafa breyst jafnt og þétt í gegnum árin til að átta sig á þróun lagalegrar 

verndar sem samfélagið hefur sett sér. 
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Fyrstu barnaverndarlögin voru samþykkt hérlendis árið 1932. Megin 

markmið laganna var að koma í veg fyrir að börn byggju við fátækt og að gæta þess 

að uppeldisskilyrði þeirra væru viðunandi. Lagasetningin kom í kjölfar mikilla 

þjóðfélagsbreytinga á Íslandi þar sem fjöldi fólks streymdi frá dreifbýli og settist að 

í þéttbýli og samfélaginu þótti rík þörf á að gæta hagsmuna barnanna vel (Anni G. 

Haugen, 2004). Við endurskoðun laganna árið 1947 var sett inn ákvæði þess efnis 

að leita skyldi umsagnar foreldra eða ungmennis áður en aðgerðir væru 

framkvæmdar (Anni G. Haugen, 2007). 

Markviss þróun hefur átt sér stað í gegnum árin hvað varðar lagaumgjörð í 

kringum íslensk börn. Á 86. löggjafarþingi árið 1965-1966 var helsta breytingin sú 

að efla átti allt eftirlit með börnum og þeirra uppeldisskilyrðum. Settar voru reglur 

um hvernig haga ætti málum þegar þyrfti að koma börnum í fóstur og þá átti að 

efla eftirlitsstarf með uppeldisstofnunum landsins (Þingskjal 393, 1965-1966). 

Lög um vernd barna og ungmenna voru tekin til gagngerrar endurskoðunar 

árið 1992 (Lög um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992). Íslenska þjóðin hafði 

undirritað Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 1990 og fullgilt þann samning 

28. október árið 1992 (Barnasáttmálinn, e.d.a.). Sáttmálinn hefur þó ekki lagalegt 

gildi hér á landi en aðildaríkjum ber samt skylda til að virða ákvæði hans við 

setningu laga er varða vernd barna (Jónína Einarsdóttir ofl., 2004). Barnasáttmálinn 

hefur fjórar grundvallarreglur sem ganga út á að öll börn skuli búa við jafnræði þar 

sem blátt bann er lagt við mismunun hvers konar. Þá á að tryggja öllum börnum 

jafnan rétt til lífs og þroska, rétt til að láta skoðanir sínar í ljós og hafa áhrif ásamt 

því að ávallt sé þess gætt að aðgerðir yfirvalda séu þannig framkvæmdar að þær 

séu börnunum fyrir bestu (Barnasáttmálinn, e.d.b.). Í nýjum lögum var lögð mikil 

áhersla á að innleiða ákvæði úr Barnasáttmálanum og þá einna helst að skilgreina 

réttarstöðu íslenskra barna (Anni G. Haugen, 2007). Börn áttu að fá réttindi til að 

tjá sig um mál er þau varðar og þá varð skylda að leita álits um málefni sem rötuðu 

á borð barnaverndar hjá börnum sem náð höfðu 12 ára aldri. Einnig var innleitt í 

lögin við þessa endurskoðun að heimilt væri að skipa börnum talsmann sem gæti 

aðstoðað þau við að koma málefnum sínum eða skoðunum á framfæri við vinnslu 

mála (Þingskjal 403, 2001-2002). Þá var einnig lögð aukin áhersla á að 



 

25 

barnaverndarnefndir réðu til sín sérhæft starfsfólk sem gæti veitt foreldrum, 

forráðamönnum og stofnunum sem fara með uppeldi barna viðeigandi ráðgjöf, 

fræðslu og leiðbeiningar (Lög um vernd barna og ungmenna, nr. 58/1992). 

Örlitlar breytingar á lögum um vernd barna og ungmenna voru gerðar árið 

1995. Stjórnsýslustofnunin Barnaverndarstofa, sem rekin er af ríkinu, varð til þetta 

ár. Ákvæðum um hana þurfti að bæta inn í lögin (Þingskjal 781, 1995). Þá voru 

breyting á sjálfræðisaldri fest í lög árið 1998. Sjálfræðisaldur hafði verið 16 ára í 

lögum um vernd barna og ungmenna fram til þessa en var hækkaður í 18 ár. Lögin 

fengu nýtt heiti það er við gildistöku þessara breytinga var nafni laganna breytt í 

barnaverndarlög (Þingskjal 616, 1998). 

Heildarendurskoðun á barnaverndarlögum átti sér stað á 127. 

löggjafarþingi árið 2002. Full þörf þótti á endurskoðun laganna einkum vegna þess 

að auknar kröfur voru gerðar um að vandað skyldi til verka í málaflokknum 

(Steingrímur J. Sigfússon, 2002). Enn betur var horft til Barnasáttmálans við 

endurskoðun að þessu sinni. Sett var í lög að börn sem náð hefðu 15 ára aldri yrði 

veitt full aðild að eigin barnaverndarmáli, þau áttu að hafa sjálfstæðan aðgang að 

gögnum sem tilheyra þeirra málum og geta fengið aðstoð lögmanns ef svo bæri 

undir (Þingskjal 403, 2001-2002). Samkvæmt 19. gr. Barnasáttmálans skulu öll 

aðildaríki gera viðeigandi ráðstafanir til að vernda börn sem beitt eru líkamlegu 

eða andlegu ofbeldi, meiðingum, misnotkun, vanrækslu og annarri illri meðferð á 

meðan þau eru í umsjá annars eða beggja foreldra sinna, forráðamanna eða 

einhvers annars sem hefur þau í umsjá sinni. Þessar ráðstafanir eiga að beinast að 

því að veita börnum og umsjónaraðilum þeirra viðeigandi stuðning og hjálp við að 

vinna bug á vandamálunum (Barnasáttmálinn, e.d.a.). Við endurskoðun 

barnaverndarlaga að þessu sinni var horft til þessa ákvæðis Barnasáttmálans og 

sett í lög að réttinda barna gegn ofbeldi eða vanrækslu yrði gætt á allan hátt 

(Þingskjal 403, 2001-2002). Tilkoma fullgildingu Barnasáttmálans hefur því styrkt 

almenn réttindi barna, börn eru orðin sýnilegri í barnaverndarmálum og lögð er 

áhersla á samvinnu við þau við úrvinnslu mála. Áður hafði þessi samvinna nær 

eingöngu beinst að foreldrum barnanna en hefur breyst fyrir tilstuðlan undirritunar 

Barnasáttmálans (Anni G. Haugen, 2007). Þessi lög tóku gildi 1. júní árið 2002 og 
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eru núgildandi barnaverndarlög (Barnaverndarlög nr. 80/2002). En hver eru megin 

markmið þessara núgildandi barnaverndarlaga og hver er lagaleg skylda 

samfélagsins þegar kemur að því að gæta íslenskra barna? 

4.2.1 Barnaverndarlög 

Núgildandi lög er snúa að vernd barna eru barnaverndarlög nr. 80/2002. Megin 

markmið barnaverndarlaga er að öll börn á Íslandi búi við viðunandi aðstæður. 

Lögin taka til allra barna sem búa á yfirráðasvæði íslenska ríkisins, óháð 

ríkisborgararétti og hversu varanleg dvöl barna er hérlendis (Þingskjal 403, 2001 

2002). Viðhorf alþjóðasamfélagsins hefur breyst hvað varðar barnavernd almennt. 

Mannréttindi hvers konar eru í auknum mæli höfð að leiðarljósi í nútíma samfélagi. 

Mannréttindi barna eru þess eðlis að um þau þarf að standa vörð þar sem þau hafa 

ekki getu né þroska til að gera það sjálf. Réttindi barna er hægt að tryggja með 

haldgóðri lagasetningu um velferð þeirra (Steingrímur J. Sigfússon, 2002). 

Börn eiga rétt á vernd og umönnun. Þau eiga að njóta réttinda í samræmi 

við aldur og þroska og hafa réttindi til að tjá sig um sín eigin mál. Foreldrum ber að 

gegna forsjár- og uppeldisskyldum eftir því sem best hentar og eiga þarfir og hagur 

barnanna sjálfra ávallt að vera í fyrirrúmi. Börnum á að sýna virðingu og beita skal 

samræðum en ekki líkamlegum refsingum. Barnaverndarlögin taka einkum til 

barna sem yfirvöld þurfa að hafa afskipti af. Skapa þarf þeim börnum viðunandi 

aðstæður og tryggja að þau sem eiga við vanda að etja fái viðeigandi aðstoð 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Þegar talað er um börn í þessu samhengi er einkum 

átt við börn sem beitt eru ofbeldi eða eru vanrækt eða þau börn sem sjálf stofna 

heilsu sinni eða lífi í hættu (Anni G. Haugen, 2004).  

 „Hverjum þeim sem hefur ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi 

uppeldisaðstæður, verði fyrir áreiti eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni eða þroska í 

alvarlega hættu er skylt að tilkynna það barnaverndarnefnd“ (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Börn eiga ekki að þurfa að gæta hagsmuna sinna sjálf með því að snúa 

sér til barnaverndarnefnda. Tilkynningaskylda almennings og þeirra sem afskipti 

hafa af börnum þjónar þeim tilgangi að barnaverndarnefndum berist tilkynningar 

um börn sem þurfa aðstoð. Það stuðlar að því að barnaverndarnefndir geti sinnt 

sínu lögboðna starfi á markvissan hátt og að þau börn sem eru vanrækt eða beitt 



 

27 

annarri illri meðferð fái viðeigandi aðstoð (Þingskjal 403, 2001-2002). Ef tilkynnandi 

óskar nafnleyndar fyrir öðrum en barnaverndarnefnd er það virt nema sérstakar 

ástæður mæli gegn því (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Það er gert til að fæla hinn 

almenna borgara ekki frá því að tilkynna til barnaverndarnefnda (Þingskjal 403, 

2001-2002). Ef tilkynning kemur frá opinberri stofnun eða opinberum aðila á 

nafnleynd ekki við (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Hagsmunir barna eru best 

tryggðir ef samfélagið er meðvitað um þessa tilkynningaskyldu og þá nafnleynd 

sem henni fylgir. Tilkynningaskylda á meðal annars við þegar grunur vaknar um að 

börn séu beitt ofbeldi og mikilvægt er að samfélagið virði þessa skyldu sína. 

Málefni barna sem beitt eru ofbeldi eru best tryggð í höndum fagmanna sem vinna 

að framkvæmd laganna en þeir geta ekkert aðhafst nema hafa vitneskju um að 

börn búi við óviðunandi aðstæður. 

4.2.2 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

Þegar talað er um að búa börnum sem best skjól og hlýju er vert að skoða hverjar 

lagalegar reglur sveitarfélaganna eru gagnvart þeim. Undir stjórnsýslu sveitarfélaga 

flokkast meðal annars grunnskólar, leikskólar, íþrótta- og æskulýðsstarf og fleira . 

Hver er lagaleg skylda sveitarfélaganna þegar kemur að aðbúnaði og velferð barna 

og þeirra nánustu fjölskyldu? 

Markmið laga um félagsþjónustu sveitarfélaga eru skýr. Þar er kveðið á um 

að sveitarfélög eigi að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð 

allra íbúa. Skal það meðal annars gert með því að bæta lífskjör þeirra sem standa 

höllum fæti og tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna. Öll 

sveitarfélög eiga að hafa félagslega ráðgjöf í boði fyrir íbúa sem veitt geta 

upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál og stuðning vegna 

persónulegra og félagslegra vandamála. Þessi félagslega ráðgjöf getur tekið til 

uppeldismála, fjármála, húsnæðismála, forsjár- og umgengnismála og fleiri 

vandamála sem upp kunna að koma hjá íbúum sveitarfélagsins (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Þá gæti þessi ráðgjöf komið að 

málefnum barna sem beitt eru ofbeldi og fjölskyldum þeirra bæði með almennri 

ráðgjöf sem og hvað varðar fjölskylduráðgjöf. Félagslegi ráðgjafinn myndi þá mæta 

fjölskyldunni þar sem hún er stödd, veita öllum meðlimum einstaklingsráðgjöf, 
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hitta fjölskylduna í hópmeðferð og aðstoða hana við að leita sér annarra úrræða 

sem mögulega gætu nýst við að leysa vandamálin og koma fjölskyldunni á réttan 

kjöl (Gentry, 1985). 

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga er félagsmálanefnd gert skylt að 

gæta hagsmuna og velferð barna og ungmenna eins og frekast er kostur. Það skal 

gert í samvinnu við foreldra, forráðamenn og þær opinberu stofnanir, svo sem 

grunnskóla og leikskóla, sem fara með uppeldi barna daglega. Þá er 

félagsmálanefndum sveitarfélaga skylt að tryggja að aðbúnaður barna sé eins og 

best verður á kosið og að þau búi ekki við aðstæður sem þeim getur stafað hætta 

af. Einnig eiga sveitarfélög að tryggja börnum gott skólaumhverfi hvort heldur sem 

er leik- eða grunnskóla og gæta þess að aðbúnaður þeirra innan veggja skólanna sé 

sem bestur (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). 

Hvað varðar unglinga landsins þá ber sveitarfélögum að gæta að umgjörð 

þeirra líka. Félagsmálanefndum er skylt að stuðla að forvörnum til handa 

unglingum um brýn mál er tilheyra unglingsárunum. Þá er heimilt að fela 

félagsmálanefndum umsjón með félagsmiðstöðvum, tómstundastarfi í skólum og 

rekstur íþróttamannvirkja þar sem unga fólkið hefur afdrep utan skólatíma. Þá eiga 

félagsmálanefndir sveitarfélaga að sjá um alla þjónustu er lýtur að unglingum sem 

einstaklingum. Má þar meðal annars nefna persónulega ráðgjöf sem unga fólkið 

getur leitað eftir ef það þarf á að halda (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991). Þar hafa þau börn sem beitt eru ofbeldi óháðan fulltrúa sem þau geta 

leitað til eftir hjálp við að vinna bug á ofbeldinu og aðstæðunum heima fyrir. Innan 

sveitarfélaga landsins ætti, samkvæmt lögum, allur félagslegur aðbúnaður barna 

og unglinga að vera tryggður. 

4.3 Framkvæmdin 

Framkvæmd barnaverndarlaga og laga um félagsþjónustu sveitarfélaga er í 

höndum nokkurra stofnana. Má þar nefna Barnaverndarstofu, félagsþjónustuna í 

heild og barnaverndarnefndir sveitarfélaganna. Nauðsynlegt er að vinna alfarið 

eftir laganna bókstaf þegar um erfiðan málaflokk eins og ofbeldi gegn börnum er 

að ræða. Farið verður stuttlega yfir starfsemi þessara stofnana og nefnda og 

hvernig almennt er staðið að framkvæmd laganna. 
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4.3.1 Barnaverndarstofa 

Árið 1993 komst Hagsýsla ríkisins að niðurstöðu um að brýn nauðsyn væri á 

endurskipulagingu í barnaverndarmálum almennt. Mikill skortur væri á 

samhæfingu í barnaverndarmálum á milli sveitarfélaga og aðstoð og eftirlit með 

barnaverndarnefndum yrði að bæta. Á þessum tíma þótti verkaskipting á milli ríkis 

og sveitarfélaga í barnaverndarmálum nokkuð óljós og það þyrfti að bæta með 

betra og markvissara skipulagi. Úr varð að öll stjórnsýsla færðist yfir til 

Barnaverndarstofu og tók hún til starfa árið 1995 (Barnaverndarstofa, 2000). 

Barnaverndarstofa er stjórnsýslustofnun sem hefur yfirumsjón með öllum 

barnaverndarnefndum landsins (Barnaverndarstofa, 2000). Í reglugerð um 

Barnaverndarstofu segir að Barnaverndarstofa skuli vinna að samhæfingu og 

eflingu barnaverndarstarfs. Henni er ætlað að veita barnaverndarnefndum ráðgjöf 

og leiðbeiningar varðandi fjölskylduvernd og úrlausn barnaverndarmála og hafa 

almennt eftirlit með barnaverndarnefndum sveitarfélaganna (Reglugerð um 

Barnaverndarstofu nr. 264/1995). Þessi ráðgjöf felst einkum í að veita 

barnaverndarnefndum aðstoð við að skilja og skilgreina hvenær mál telst 

barnaverndarmál og hvenær ekki (Barnaverndarstofa, 2000). Þó má geta þess að ef 

tilkynningar berast til barnaverndarnefnda um að börn séu beitt ofbeldi af 

einhverju tagi eru barnaverndarstarfsmenn almennt meðvitaðir um að um 

barnaverndarmál sé að ræða og að vinna þurfi málin í samræmi við það (Anni G. 

Haugen, 2004). En barnaverndarnefndir geta líka leitað til Barnaverndarstofu með 

ýmis önnur mál er upp geta komið hjá nefndinni (Barnaverndarstofa, 2000) til 

dæmis ef vafi leikur á hvernig vinna eigi mál barna sem beitt eru ofbeldi og þannig 

ráðfært sig við Barnaverndarstofu um hvað sé börnunum fyrir bestu hverju sinni. 

 Samstarf Barnaverndarstofu við alla þá aðila sem, stöðu sinnar vegna hafa 

dagleg afskipti af börnum, er mikilvægt ef framkvæmd barnaverndarlaga á að vera 

traust og markviss. Þá er Barnaverndarstofu ætlað að veita almenningi upplýsingar 

og fræðslu um starfsemi barnaverndaryfirvalda og kynna þeim lagalegar skyldur er 

varða tilkynningar til barnaverndarnefnda (Reglugerð um Barnaverndarstofu nr. 

264/1995). 
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4.3.2 Félagsþjónusta sveitarfélaganna 

Innan hvers sveitarfélags er starfandi bæjarstjórn eða sveitarstjórn sem skipar 

félagsmálanefnd innan sinnar stjórnar. Félagsmálanefnd fer með framkvæmd laga 

um félagsþjónustu sveitarfélaga (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). 

Sveitarfélögum er einnig skylt að hafa á að skipa barnaverndarnefnd en þó er 

heimilt að fela félagsmálanefnd störf barnaverndarnefnda og er það oft gert í 

minni sveitarfélögum landsins. Sveitarfélög þurfa að marka sér skýra stefnu og 

framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum fyrir hvert kjörtímabil og vinna 

félagsmálanefndir eða barnaverndarnefndir eftir þeirri áætlun (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002). 

4.3.3 Barnaverndarnefndir 

Barnaverndarnefndir sveitarfélaganna eru í raun þeir aðilar sem taka á og vinna úr 

málum barna sem beitt eru ofbeldi. Í barnaverndarlögum er kveðið á um að í 

barnaverndarstarfi eigi að beita ráðstöfunum sem eru börnum fyrir bestu og að 

hagsmunir þeirra séu hafðir í fyrirrúmi. Þarfir barna geta verið jafn mismunandi og 

börnin eru mörg og þess vegna er mikilvægt að mæta þeim á þeirra eigin 

forsendum og þar sem þau eru stödd í lífinu (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Börn 

hafa sjálfstæðan rétt og hann ber að virða. Einnig skiptir máli að börn sem myndað 

geta sínar eigin skoðanir fái alltaf að láta þær í ljós í öllum málum. Hagsmunir 

foreldra verða að víkja ef þeir stangast á við hagsmuni og skoðanir barnanna. Þá er 

börnum veittur fullur trúnaður nema hann komi til með að hafa skaðleg áhrif á líf 

þeirra (Þingskjal 403, 2001-2002). 

 Allt barnaverndarstarf stuðlar að því að skapa börnum þroskavænleg 

uppeldisskilyrði og stöðugleika í lífinu . Miklu máli skiptir að leitað sé eftir góðri 

samvinnu við börn og foreldra eða forráðamenn þeirra þar sem starfsmaður 

nefndar þarf að koma fram af virðingu og nærgætni (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Sé þessi regla virt stuðlar það að betri árangri í starfi. Þá er nauðsynlegt 

að börn og foreldrar þeirra séu höfð með í ráðum þegar finna á hjálparúrræði sem 

talið er henta við þeirra aðstæður (Þingskjal 403, 2001-2002). Þessi samvinna er 

forsenda þess að vel takist til við að vinna að breytingum á umönnun og aðbúnaði 

barna og er mikilvæg við úrvinnslu mála á öllum stigum (Anni G. Haugen, 2007). 
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Barnaverndarnefndir eiga að sinna eftirliti með aðbúnaði, hátterni og 

uppeldisskilyrðum barna. Meta þarf sem fyrst hverjar þarfir þeirra sem búa við 

óviðunandi aðstæður eru, hvort þau sæti illri meðferð eða eigi í félagslegum 

erfiðleikum. Þannig má segja að könnun máls barnaverndarnefnda hefjist. Við 

könnun máls er verið að afla upplýsinga um hagi barna, andlega og líkamlega líðan, 

tengsl þeirra við foreldra eða aðra, aðbúnað þeirra á heimili, líðan í skóla og 

almenna hegðun. Barnaverndarnefndir hefja þó ekki könnun máls nema að 

rökstuddur grunur liggi fyrir um að ekki sé allt með felldu í lífi barna (Þingskjal 403, 

2001-2002). Í sumum tilfellum komast nefndarstarfsmenn að þeirri niðurstöðu við 

könnun mála að nauðsynlegt sé að aðstoða foreldra eða forráðamenn við að sinna 

uppeldisskyldum sínum, þar á meðal ef þeir beita börn sín ofbeldi, og þeirri aðstoð 

sinna starfsmenn barnaverndar (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

4.3.4 Félagasamtök 

Ekki er hægt að tala um samfélagslega vernd nema minnast á félagasamtök og 

stofnanir sem vinna ötult starf er miðar að baráttunni gegn ofbeldi og velferð 

barna almennt. Fyrst bera að nefna embætti umboðsmanns barna sem stofnað var 

með lögum nr. 83/1994 og tók til starfa í janúar árið 1995. Umboðsmaður barna er 

stjórnvald sem heyrir undir forsætisráðuneyti en er að öðru leyti sjálfstæður og 

óháður embættismaður sem er málsvari barna gagnvart stjórnvöldum og 

einkaaðilum. Almennt hlutverk umboðsmanns barna er að bæta hag barna og 

standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi þeirra. Þá setur umboðsmaður barna 

fram ábendingar um úrbætur sem snerta almenna velferð barna á öllum sviðum 

samfélagsins (Lög um umboðsmann barna nr. 83/1994). Mikilvægt starf hefur verið 

unnið hjá umboðsmanni barna er varðar ofbeldi gegn börnum bæði með 

upplýsingagjöf til samfélagins og útgáfu ýmissa gagnlegra rita um líf barna sem 

beitt eru ofbeldi og afleiðingar þess. 

 Barnaheill (Save the children), eru stærstu alþjóðlegu félagasamtökin sem 

starfa í þágu barna. Þeirra helsta markmið er að öll börn geti fengið uppfyllt rétt 

sinn til lífs, verndar og þroska. Þá hafa þau að leiðarljósi að gjörbylta meðferð á 

börnum og ná fram varanlegum breytingum á lífi þeirra (Barnaheill, e.d.). 

Barnaheill hefur unnið að viðamiklum rannsóknum er snerta velferð barna almennt 
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og sinnt skyldu sinni hvað varðar upplýsingagjöf til almennings um málefni barna. 

Má einna helst nefna nýjustu rannsókn þeirra sem nefnist Börn sem eru vitni að 

heimilisofbeldi og hreyft hefur verulega við samfélaginu þar sem mikil umræða 

hefur skapast í sambandi við niðurstöður hennar. 

 Hægt er að telja upp mörg önnur samtök sem láta sig afleiðingar ofbeldis og 

velferð barna varða. Sem dæmi má nefna nýja fræðslu og þjónustumiðstöð fyrir 

þolendur alls kyns ofbeldi er nefnist Drekaslóð, Mannréttindastofu Íslands sem 

berst fyrir almennum mannréttinum fyrir allt samfélagið, UNICEF sem eru stærstu 

barnahjálparsamtök í heimi og hefur verið leiðandi í hjálparstarfi fyrir börn á 

heimsvísu og svona mætti lengi telja. Þá má einnig nefna að Rannsóknir í barna- og 

fjölskylduvernd hefur unnið gott rannsóknarstarf um almenna stöðu barna og 

fjölskyldna þeirra í íslensku samfélagi. Öll þessi starfsemi er mjög mikilvæg hvað 

varðar samfélagslega vernd. Hún stuðlar að upplýsingagjöf um stöðu mála hvað 

varðar almenna velferð og umgjörð barna. Ekki er hægt að ætlast til að samfélagið 

verndi börn nema það viti hvernig aðbúnaði og umgjörð þeirra er háttað og þess 

vegna er öll umræða í samfélaginu mjög mikilvæg. 
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5 Úrræði og bjargir 

Ekki nægir að vita hvernig ofbeldi gegn börnum er skilgreint, hverjar afleiðingar 

þess eru og lagaleg umgjörð í kringum velferð þeirra heldur þarf að hjálpa þessum 

börnum til betra lífs. Hvaða úrræði og bjargir eru í íslensku samfélagi fyrir börn sem 

beitt eru ofbeldi og fjölskyldur þeirra og hvernig er staðið að þeim málum? Hér er 

ætlunin að reifa hvaða úrræði eiga að vera í boði fyrir börn sem beitt eru ofbeldi og 

fjölskyldur þeirra út frá lagalegum skilningi sem og að skoða almennar, 

samfélagslegar bjargir. 

5.1 Úrræði bundin í lög 

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 er kveðið á um nokkur úrræði sem 

félagsþjónustu sveitarfélaga er skylt að bjóða upp á og nýta ef upp kemur sú staða 

að börn búa við óviðunandi aðstæður. Félagsþjónusta sveitarfélaga fer með 

framkvæmdavald úrræða og rekstur en barnaverndarnefndir eða 

félagsmálanefndir hafa aðgang að og nýta þessi úrræði. Barnaverndarstofa hefur 

svo umsjón með öllum úrræðum sem lögboðin eru samkvæmt barnaverndarlögum 

nr. 80/2002 og rekin eru af opinberum aðilum ásamt því að gegna eftirlitshlutverki 

með úrræðum þeim er sveitarfélögin bjóða upp á og störfum barnaverndarnefnda 

við nýtingu þessara úrræða (Barnaverndarlög nr. 80/2002).Úrræðin sem tilheyra 

framkvæmdasviði félagsþjónustu sveitarfélaga og tiltekin eru í lögum eru frekar 

almenns eðlis og beinast ekki sérstaklega að börnum sem beitt eru ofbeldi en samt 

sem áður mjög nauðsynleg og hægt að nýta þau fyrir börn sem beitt eru ofbeldi 

eins og önnur börn sem búa við bág lífskjör. 

 Ef litið er til almennra hlutverka barnaverndarnefnda samkvæmt 

barnaverndarlögum þá er þeim skylt að beita þeim úrræðum sem eiga best við 

hverju sinni eftir aðstæðum barna og heppilegust þykja til að stuðla að velferð 

þeirra. Þá þurfa barnaverndaryfirvöld ávallt að gæta þess að beita vægustu 

úrræðum fyrst þegar unnið er að vernd barna og styðja við þau og fjölskyldur 

þeirra áður en reynd eru önnur úrræði (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Þar má 

meðal annars nýta þekkingu félagsráðgjafa sem hjálparúrræði. Fjölskylduráðgjöf og 

önnur ráðgjöf er beinist að þeim vandamálum sem einkenna fjölskyldulíf barna 
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sem beitt eru ofbeldi geta nýst sem fyrsta hjálparúrræði áður en farið er í víðtækari 

aðgerðir (Gentry, 1985). 

Þegar barnaverndarnefnd fær tilkynningu um að grunur leiki á að börn búi 

ekki við gott atlæti hefur nefndin sjö daga til að vinna úr tilkynningunni og leggja 

mat á hvort þörf sé á að kanna mál þeirra frekar. Ef staðan er metin þannig að 

kanna þurfi málið fer af stað upplýsingaöflun um líkamlega, andlega og félagslega 

hagi barnanna, tengsl þeirra við foreldra og aðbúnað heima fyrir og út frá því 

ákveðið hvaða úrræði henta best fyrir þau börn og líf þeirra. Þegar þessi könnun 

hefur farið fram eru foreldrar og börn, eftir þroska þeirra og aldri, höfð með í 

ráðum barnaverndarnefndar þegar úrræði eru valin (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Yfirleitt eru öll mál sem tilkynnt eru til barnaverndarnefnda, um rökstuddan grun á 

að börn séu beitt ofbeldi eða vanrækslu, afgreidd á þann hátt að hefja könnun og 

skoða alla umgjörð barnanna og hvort tilkynningar séu á rökum reistar. Þegar 

könnun er yfirstaðin er framhaldið ákveðið um hvað best sé að gera í stöðunni 

(Anni G. Haugen, 2004). Allar barnaverndarnefndir landsins eiga að geta boðið upp 

á leiðbeiningar fyrir foreldra hvað varðar uppeldistengda þætti, hafa vitneskju um 

hvernig koma á börnum í viðeigandi meðferð ef þess gerist þörf, hafa milligöngu 

um að útvega börnum og fjölskyldum þeirra tilsjónarmann, persónulega ráðgjöf 

eða stuðningsfjölskyldu sem getur hjálpað þeim við að koma lífi sínu á réttan kjöl 

sem og að koma fjölskyldunni allri í samband við stofnanir samfélagins sem geta 

stutt þau til betra lífs (Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt 

ákvæðum barnaverndarlaga nr. 654/2004). Öll þessi úrræði nýtast vel ef rétt er að 

þeim staðið þegar vinna á bug á ofbeldi gegn börnum. Fjölskyldunni allri er komið 

til hjálpar með ráðgjöf og því sem nýtist best í þeirra tilfelli og unnið í sameiningu 

að úrbótum (Gentry, 1985). Önnur úrræði sem sveitarfélög landsins eiga að geta 

boðið upp á eru sem dæmi sumardvöl fyrir börn sem eiga við erfiðleika að etja. Þá 

getur barnaverndarnefnd tekið við forsjá eða umsjón barna og ráðstafað þeim í 

fóstur eða vistað þau á stofnun með milligöngu Barnaverndarstofu. Sveitarfélögin 

þurfa einnig að koma á samstarfi við heimili eða önnur úrræði þar sem hægt er að 

koma börnum í vistun um óákveðinn tíma ef þörf þykir á að rjúfa 

fjölskyldumynstrið tímabundið á þann hátt (Reglugerð um úrræði á ábyrgð 

sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga nr. 654/2004). Öllum þessum 
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úrræðum er beitt í samráði við foreldra barna og þá eru börn eldri en 15 ára höfð 

með í ráðum við ákvarðanir sem þessar. Ef ofangreind úrræði bera ekki árangur 

sem skyldi hefur barnaverndarnefnd heimild til að koma á eftirliti með heimili 

fjölskyldunnar eða gefið skólum, leikskólum, dagforeldrum eða þeim sem börnin 

dvelja hjá mestan part dags fyrirmæli um hvernig haga beri aðbúnaði og umönnun 

þeirra. Þessum úrræðum er beitt hvort sem foreldrar samþykkja þau eða ekki 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Hafa ber í huga að félagsþjónustu sveitarfélaga er í meginatriðum ætlað að 

veita börnum og fjölskyldum þeirra ráðgjöf varðandi þeirra málefni en ekki er hægt 

að ætlast til að öll sértæk úrræði sem tilgreind eru í barnaverndarlögum séu tiltæk 

í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Ef þörf er á að beita öðrum úrræðum en persónulegri 

ráðgjöf þarf að leita til opinberra aðila vegna þess. Starfsmenn félagsmálanefnda 

þurfa því alltaf að skilgreina vandamál barna og fjölskyldna til að byrja með og 

skoða hvort hægt er að leysa það með sérhæfðri ráðgjöf og fylgja þannig lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga eða hvort vinna verður eftir barnaverndarlögum og 

leita til opinberra aðila eftir úrræðum. Ef barnaverndarnefnd metur stöðu barna og 

fjölskyldna þeirra þannig að ráðgjöf dugi ekki til að leysa vandamálin leggur hún inn 

umsókn um aðstoð á vegum ríkissins og skilar inn beiðni til Barnaverndarstofu. 

Barnaverndarstofa fer þá í málið og metur hvað úrræða þarf að grípa til í samvinnu 

við barnaverndarnefndina (Barnaverndarstofa, 2009). 

Þau stuðningsúrræði sem sett eru fram í barnaverndarlögum eru aðeins 

dæmi um stuðning fyrir börn og fjölskyldur þeirra sem glíma við erfiðleika. 

Barnaverndarnefnd hefur alltaf leyfi til að skoða önnur úrræði en kveðið er á um í 

lögum ef talið er að þau séu til þess fallin að hjálpa fjölskyldunni. Þannig má segja 

að barnaverndarnefnd hafi heimild til að sníða úrræði í kringum hvert barn fyrir sig, 

allt eftir því hvernig því tiltekna barni líður og hvað virðist henta því best. Vegna 

þess hversu langvarandi og og flókin mál eru sem berast til barnaverndarnefnda, 

þar með talið ofbeldi gegn börnum, er yfirleitt ekki nægilegt að beita einu tilteknu 

úrræði til að leysa vandann. Oftast þarf að flétta nokkur úrræði vel saman og veita 

öllum fjölskyldumeðlimum, sem mögulega þurfa á að halda, viðeigandi aðstoð 

(Barnaverndarstofa, 2009). 
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5.2  Úrræði á vegum Barnaverndarstofu 

Eitt úrræði er í boði sem rekið er af Barnaverndarstofu og beinist beint að börnum 

sem annað hvort hafa horft upp á beitingu ofbeldis á heimili sínu eða hafa sjálf 

verið beitt ofbeldi af einhverjum toga. Barnaverndarnefndir geta sótt um þessa 

aðstoð fyrir börn sem tilheyra þeirra sveitarfélagi til Barnaverndarstofu og er það 

ætlað fyrir börn á aldrinum 6-17 ára. Þó er eingöngu hægt að nýta þetta úrræði ef 

ofbeldið er ekki lengur til staðar (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Markmið þessarar meðferðar er að styðja við börn sem beitt hafa verið 

ofbeldi eða þau búið við að ofbeldi sé beitt á heimili þeirra og styrkja þau til betra 

lífs. Tveir sérfræðingar sinna þessari meðferð og byggja hana á viðurkenndum 

aðferðum eins og áfallamiðaðri, hugrænni atferlismeðferð. Mikilvægt er við upphaf 

þessarar meðferðar að foreldrar eða forsjáraðilar gefi fullt samþykki fyrir henni og 

séu tilbúnir að virkja börn sín til þátttöku. Þá er einnig haft samstarf við þær 

barnaverndarnefndir sem fara með mál barnanna og við lok hennar er árangri 

skilað skriflega til nefndarinnar og Barnaverndarstofu. Þegar börn hafa lokið 

meðferð er boðað til fundar með starfsmanni barnaverndarnefndar og foreldrum 

eða forsjáraðilum barnanna og farið yfir árangur meðferðar og næstu skref. 

Eftirfylgd er þá æskileg og er hún í höndum starfsmanns barnaverndarnefndar sem 

fer með viðkomandi mál (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Lítil reynsla er komin á þetta úrræði enn sem komið er og enga skýrslu er að 

finna um gang mála. Boðið var fyrst upp á þetta úrræði í janúar árið 2010 en þó 

hlýtur það að hafa skilað góðum árangri til að byrja með því ákveðið var að halda 

því áfram til reynslu fram í desember árið 2011 (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Önnur úrræði sem Barnaverndarstofa hefur umsjón og eftirlit með og rekin 

eru af ríkinu eru meðal annars stofnanir og heimili fyrir börn sem eiga við alvarlega 

hegðunarerfiðleika að stríða eða þau sem þurfa sérhæfða meðferð vegna tíðra 

afbrota eða vímuefnaneyslu. Þá hefur Barnaverndarstofa á að skipa umsjón með 

fósturheimilum sem taka þá börn til sín í styrkt fóstur, tímabundið fóstur eða 

langtíma fóstur allt eftir hversu alvarlegar aðstæður barna eru. Þó eru fósturúrræði 

eingöngu reynd þegar ekkert annað úrræði dugir því alltaf er erfitt að taka börn af 

heimilum sínum og koma þeim í hendur vandalausra. Gott eftirlit er með öllum 
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þessum úrræðum og þess vel gætt að hæfasta fólkið gegni hlutverki umönnunar 

(Barnaverndarstofa, 2009). Fóstur eða meðferð á stofnun eða heimili eru þó ekki til 

þess fallin að þjóna eingöngu börnum sem beitt hafa verið ofbeldi. Þau nýtast 

yfirleitt ekki sem slík nema farið sé að gæta langtímaafleiðinga hjá börnunum eins 

og vímuefnaneyslu, afbrotahegðun eða öðrum erfiðleikum sem koma í kjölfar 

þeirrar vanlíðanar sem þau hafa búið við. Fóstur eða meðferð á stofnun eru samt 

mikilvæg og góð úrræði sem slík ef komið er þannig fyrir börnum að þau séu langt 

leidd vegna afleiðinga ofbeldis eða vanrækslu. 

Ef í lokin er í stuttu máli farið yfir stöðu málefna barna sem beitt eru 

líkamlegu eða andlegu ofbeldi eða eru vanrækt í íslensku samfélagi má sjá að ýmsu 

er ábótavant. Þó er það góðs viti að á síðustu árum hefur opinber umræða um 

barnavernd og einstök úrræði aukist í samfélaginu. Umræðan hefur einkum snúist 

um úrræðaleysi í málaflokknum hvort heldur sem er skort á úrræðum fyrir börn 

sem beitt eru ofbeldi eða á annan hátt búa við erfiðar aðstæður (Anni G. Haugen, 

2004). Þrátt fyrir fullgildingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og góða lagalega 

þróun hvað varðar vernd barna þykir umboðsmanni barna og fagfólki sem vinnur 

með börn sem beitt eru líkamlegu eða andlegu ofbeldi eða eru vanrækt mikið 

ógert í íslensku samfélagi þegar kemur að því að stemma stigu við ofbeldinu. Sú 

hugmynd að það sem á sér stað innan veggja heimilis sé einkamál fjölskyldunnar 

og að virða beri friðhelgi einkalífsins hefur orðið til þess að samfélagið sinnir ekki 

tilkynningaskyldu sinni um að aðbúnaði barna sé ábótavant. Einnig má nefna að sú 

staðreynd að hver barnaverndarnefnd eða félagsmálanefnd eigi við upphaf hvers 

kjörtímabils að marka sína eigin stefnu í barnavernd almennt og vinna samkvæmt 

henni næstu árin gerir það að verkum að barnaverndarnefndir vinna á ólíkan hátt 

að málefnum barna. Samhæfa verður vinnubrögð barnaverndarnefnda landsins í 

málefnum barna sem beitt eru ofbeldi og setja ákveðnar vinnureglur um hvernig 

best sé að haga málum til að vinnubrögð verði eins og bestu verður á kosið. 

Sérstaklega þarf að bæta skráningu á ofbeldi gegn börnum um land allt og efla 

stuðning við börn sem hafa orðið fyrir líkamlegu eða andlegu ofbeldi eða eru 

vanrækt. Þá er brýn nauðsyn að efla forvarnarstarf á Íslandi um birtingamyndir, 

einkenni og afleiðingar líkamlegs og andlegs ofbeldis gegn börnum sem og hvað 

varðar þau börn sem eru vanrækt. Forvarnir snúa alltaf að fræðslu og er fræðsla 
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um aðbúnað barna sem beitt eru ofbeldi til samfélagsins í heild mjög mikilvæg ef 

uppræta á ofbeldið. Þá er nauðsynlegt að efla vitund fólks um tilkynningaskyldu 

þeirra er varðar aðbúnað barna sem sæta illri meðferð. Hægt væri að framkvæma 

það með því að auðvelda foreldrum aðgang að upplýsinugm um málaflokkinn en 

hvað þetta varðar þurfa stjórnvöld að sýna frumkvæði. Fyrstu skrefin eru ávallt 

stigin af stjórnvöldum sem marka stefnuna með markvissri lagasetningu um vernd 

barna sem beitt eru ofbeldi, með eflingu rannsóknarstarfs á málefnum barna sem 

sæta líkamlegu eða andlegu ofbeldi eða vanrækslu, ákveðinni forvarnarvinnu og 

upplýsingagjöf til almennra borgara og eftir það eru málin í höndum samfélagsins í 

heild (Jónína Einarsdóttir ofl., 2004). Ekki er þó hægt að halda því fram að ekkert sé 

gert í málaflokknum. Stjórnvöld settu fram aðgerðaáætlun árið 2006 sem var 

meðal annars til þess ætluð að bæta aðbúnað barna sem beitt eru líkamlegu eða 

andlegu ofbeldi eða eru vanrækt. Eitt af meginmarkmiðum þessarar áætlunar var 

að auka umræðu og stuðla að viðhorfsbreytingu í samfélaginu öllu. Þá átti að 

styrkja starfsfólk stofnana í því að greina einkenni barna sem beitt eru ofbeldi og 

auka með þeim samstarf. Einnig átti að tryggja börnum sem beitt hafa verið ofbeldi 

heima fyrir viðeigandi aðstoð og meðferð. Gerendur í ofbeldismálum, áttu að eiga 

kost á viðeigandi meðferð til að rjúfa ofbeldismynstrið sem einkennt hefur líf 

barnanna. Allar þessar aðgerðir átti að vinna á skipulegan hátt meðal annars með 

almennri fræðslu til foreldra um uppeldi og aðbúnað barna og kenna starfsfólki 

sem hefur það að atvinnu að vinna með börnum rétt viðbrögð þegar þau mæta 

börnum sem beitt eru ofbeldi. Einnig átti að efla tilkynningaskylduna samkvæmt 

barnaverndarlögum þar sem bækling átti að bera í hvert hús landsins og kynna fyrir 

samfélaginu þessa mikilvægu skyldu þess. Þá átti að verða til sérstakur fræðslu- og 

forvarnardagur sem væri til þess ætlaður að halda umræðunni á lofti er varðar 

alvarleika vanrækslu eða líkamlegs eða andlegs ofbeldis gegn börnum og yrði hann 

haldinn ár hvert. Samkvæmt áætluninni á öllum þessum aðgerðum að vera lokið í 

árslok árið 2011 (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2006). Þá liggur fyrir Alþingi 

frumvarp um breytingu á núgildandi barnaverndarlögum þar sem meðal annars er 

lagt til að eitt af meginmarkmiðum verði að tryggja enn frekar vernd barna sem 

beitt eru ofbeldi og gera ákvæði í lögum skýrari hvað það varðar. Einnig má nefna 

tillögu sem snýr að samhæfingu alls barnaverndarstarfs á landinu þar sem festir 
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yrðu í lög ákveðnir verkferlar sem barnavernd þyrfti að fylgja þegar tilkynningar 

bærust um að börn séu beitt ofbeldi ásamt ýmsum öðrum ákvæðum sem væru til 

þess fallin að efla samhæfingu og vinnubrögð er varða málaflokkinn. Þá telur 

starfshópur sem vann að endurskoðun laganna og gerð frumvarpsins mjög brýnt 

að efla úrræði fyrir börn sem beitt eru líkamlegu og andlegu ofbeldi og að 

Barnaverndarstofu verði gert kleift að koma af stað fleiri úrræðum fyrir þessi börn 

(Þingskjal 57, 2010-2011). Frumvarpið er viðameira en hér hefur verið farið yfir og 

bíður þess að Alþingi geti tekið það fyrir og afgreitt ný og endurskoðuð 

barnaverndarlög. Ef þær tillögur sem settar eru fram hér og snúa að börnum sem 

beitt eru ofbeldi verða samþykktar yrðu það stór skref hvað varðar úrbætur í 

málaflokki barna sem eru vanrækt eða beitt eru líkamlegu eða andlegu ofbeldi. Það 

yrði til þess að bæta verulega aðbúnað þessara barna og þjónustu þeim til handa. 
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6 Lokaorð 

Hér hefur verið farið yfir birtingarmyndir vanrækslu, líkamlegs og andlegs ofbeldis, 

hvaða einkenni börn bera með sér sem eru beitt ofbeldi og hvaða mögulegar 

afleiðingar ofbeldi getur haft á líf þeirra og störf. Það er ljóst að ofbeldi gegn 

börnum, sama hver skilgreining þess er, hefur víðtæk áhrif á heilsu þeirra og 

þroska. Sjálfsmynd þessara barna er oft og tíðum brotin, þau búa við félagslega 

einangrun, eiga fáa eða enga vini og líður illa bæði á sál og líkama. Afleiðingar 

vanrækslu eða líkamlegs eða andlegs ofbeldis gegn börnum geta lifað með þeim til 

langs tíma. Sum börn bera þessar afleiðingar með sér út í lífið og stríða við 

þunglyndi, erfiðleika félagslega og almenna vanlíðan á fullorðins árum. Það getur 

aldrei orðið ósk samfélagsins að þeir sem erfa skulu landið búi við slíkar aðstæður 

og gangi með svo þungar byrðar út í lífið. Í raun má segja að þessir einstaklingar 

eigi erfiðara um vik að vera nýtir þjóðfélagsþegnar og geta jafnvel illa skapað 

börnum sínum gott líf. Þetta eru hlutir sem allir þurfa að hafa í huga þegar þeir 

horfa upp á að börn séu beitt líkamlegu eða andlegu ofbeldi eða að þau eru 

vanrækt. Það er aldrei neitt sem réttlætir að börn sem fæðast saklaus inn í þennan 

heim þurfi að búa við slíkt. En til þess að koma í veg fyrir langtíma erfiðleika hjá 

börnum sem beitt eru ofbeldi þarf samfélagið allt að virða lagalega 

tilkynningaskyldu sína og huga að velferð þessara barna. Ekkert er hægt að gera 

fyrir börn sem beitt eru ofbeldi án þess að þeir sem vinna með málaflokkinn, eins 

og félagsráðgjafar og barnaverndarnefndir, viti um bágbornar aðstæður þeirra. 

Samfélagsleg vernd er því það mikilvægasta sem þessum börnum er veitt því 

yfirleitt eru þau beitt ofbeldinu heima fyrir og þar líður þeim oftast verst. 

 Ofbeldi gegn börnum spyr ekki um stétt né stöðu. Það getur birst í hvaða 

fjölskyldugerð sem er. Staðreyndin virðist þó vera sú að gerendur búa oftar við 

bágbornar aðstæður hvort sem þær eru félagslegar eða vegna andlegrar 

vanlíðanar. Einnig virðast andlegir eða líkamlegir erfiðleikar barna vera 

áhættuþættir hvað varðar að þau séu beitt illri meðferð. En þrátt fyrir það er 

ofbeldi aldrei réttlætanlegt, sama hverjar aðstæður gerenda eða þolenda eru. 

Engin börn eiga að þurfa að búa við slíkar aðstæður. 
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 Í raun má segja að þær tilkynningar sem skráðar eru af 

barnaverndarnefndum og tilheyra flokki líkamlegs eða andlegs ofbeldis og 

vanrækslu séu alltof margar og þá sérstaklega í ljósi þess að fá úrræði eru til fyrir 

þessi börn í íslensku samfélagi. Þá má einnig draga þá ályktun að umfangið sé miklu 

meira en það sem tilkynnt er um vegna þess að umræðan um ofbeldi gegn börnum 

er tiltölulega ný af nálinni og samfélagið hefur tekið friðhelgi einkalífsins fram yfir 

tilkynningaskyldu sína. Sú staðreynd að ein af fyrstu rannsóknum á ofbeldi gegn 

börnum sé frá árinu 1962 gefur til kynna hugarfar alheimssamfélagsins að þagga 

niður umræðuna um að ofbeldi gegn börnum væri til. Það er í raun ekki fyrr en á 

síðustu misserum sem ofbeldi gegn börnum hlýtur umræðu í íslensku samfélagi þó 

vitað sé með vissu að það hafi verið til nánast frá upphafi mannkyns. 

Barnaverndarlögin eru haldgóð hvað varðar almenna vernd og umgjörð 

íslenskra barna og þar eru gefin upp almenn úrræði fyrir börn sem búa við erfiðar 

aðstæður og stofnunum samfélagsins er skylt að fara eftir. En þau duga ekki til 

þegar kemur að málefnum barna sem beitt eru líkamlegu eða andlegu ofbeldi eða 

eru vanrækt. Þrátt fyrir að umræða um málaflokkinn hafi litast af almennu 

úrræðaleysi og ýmsu sé ábótavant í vinnu með börnum sem eru vanrækt eða beitt 

líkamlegu eða andlegu ofbeldi þá er það trú mín að félagsráðgjafar, 

barnaverndarnefndir, félagsþjónustan, skólarnir, heilsugæslan og 

Barnaverndarstofa með alla sína þekkingu á málefnum barna séu að vinna mjög 

gott starf í kringum erfingja landins. Þessir aðilar fá til sín tilkynningar um að barn 

sé beitt ofbeldi og þeir reyna eftir bestu getu að sinna þeim málum en það er ekki 

nóg að vera fagmaður á sviðinu og taka við tilkynningum. Eitthvað þarf að gera fyrir 

þessi börn til að hjálpa þeim til betri vegar en hingað til hafa ekki verið til mörg 

úrræði fyrir þau. Barnaverndarstofa hefur þó komið af stað hópmeðferð fyrir börn 

sem búið hafa við ofbeldi en þar er aldurstakmark og hjá þeim börnum sem mega 

taka þátt í meðferðinni þarf ofbeldið að tilheyra fortíðinni. En þá spyr maður sig 

hvernig hjálpa megi börnum sem beitt eru ofbeldi í dag. Hvað það varðar er staðan 

örlítið erfiðari.  

 Íslensk stjórnvöld settu af stað aðgerðaráætlun um almenn úrræði handa 

börnum sem beitt eru ofbeldi árið 2006 og á framkvæmd þeirrar áætlunar að vera 
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lokið í árslok 2011. Það er þróun í rétta átt. Þessi aðgerðaráætlun er vel unnin og 

sérfræðingum ber saman um að umgjörð hennar sé til þess fallin að bæta verulega 

líf og líðan barna sem beitt eru ofbeldi. Þá er frumvarp til breytinga á 

barnaverndarlögum sem liggur fyrir Alþingi góðs viti fyrir börn sem beitt eru 

líkamlegu eða andlegu ofbeldi eða eru vanrækt. Stór sigur vinnst ef frumvarpið 

nær fram að ganga og verklagsreglur barnaverndar og almenn úrræði fyrir börnin 

verða efld. Nú er bara að bíða og vona að aðgerðaráætlun verði fullunnin og 

frumvarpið verði að lögum. Það yrðu stórt skref fyrir þennan málaflokk sem er svo 

brýnt að sinna af fullum hug. 

 Þeir sérfræðingar sem sinna börnum daglega þurfa að halda áfram að 

þrýsta á úrræði og almennar verklagsreglur. Félagasamtök þurfa að sinna áfram 

sínu frábæra og óeigingjarna starfi að upplýsa samfélagið um hversu alvarlegar 

afleiðingar ofbeldi gegn börnum getur haft og hinn almenni borgari þarf að koma í 

lið með þessu fólki við vinnu að bættum hag barna sem beitt eru líkamlegu eða 

andlegu ofbeldi eða eru vanrækt. Barátta einkennir hugarfar höfundar í dag og 

mun ég beita mér sjálf, sem samfélagsþegn í dag en seinna sem félagsráðgjafi, fyrir 

úrbótum í þessum málaflokki. Börn eru framtíð þjóðarinnar og þau ber að vernda. 
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