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Útdráttur  

Börn sem eru á vergangi utan landamæra heimalands síns og eru aðskilin 

forsjáraðilum sínum kallast vegalaus börn. Mismunandi aðstæður liggja að baki en 

sum þeirra flýja meðal annars fátækt og neyð á meðan önnur flýja stríðsástand eða 

ofsóknir. Hluti vegalausra barna hefur verið seldur mansali, sem er verslun með 

fólk, og hafa verið þvinguð í vændi eða til þess að stunda þjófnað. Mikilvægt er að 

veita öllum vegalausum börnum alþjóðlega vernd eins og hæli eða leyfi til dvalar 

vegna þess hversu berskjölduð þau eru. Flest vegalaus börn leita verndar í Evrópu 

og ber Evrópuþjóðunum meðal annars að veita þeim vernd samkvæmt 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Evrópuráð og Evrópusamtökin um vegalaus 

börn hafa meðal annars gefið út leiðbeiningar og tilmæli er varðar málsmeðferð 

vegalausra barna sem byggja á því að taka ákvarðanir sem eru barni fyrir bestu. 

Ýmislegt hefur þó verið ábótavant í málsmeðferð þessara barna þar sem réttur 

þeirra hefur ekki verið virtur til fulls af aðildarríkjum Evrópuráðsins. Í Evrópu 

leituðu um 15.100 börn verndar árið 2009 en ýmislegt bendir til þess að það sé 

einungis toppurinn af ísjakanum og að umfangið gæti verið allt að 100.000 

vegalaus börn hverju sinni. Niðurstöður könnunar sem send var á allar barna-

verndarnefndir á Íslandi benda til þess að Ísland hafi ekki sloppið við vandann og 

að hingað hafi komið vegalaus börn.  

Þróun málefnisins í Evrópu og réttur vegalausra barna til alþjóðlegrar 

verndar verður skoðað í þessari ritgerð. Einnig verður skoðað hvernig þekking og 

reynsla félagsráðgjafa í vinnu með innflytjendum og af barnaverndarstörfum getur 

nýst vegalausum börum. Til þess að varpa ljósi á hversu ólík mál vegalausra barna 

eru þá verður málefnið skoðað nánar á Norðurlöndunum og á Íslandi.  
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Síðastliðin ár hefur Ísland staðið meðal fremstu þjóða varðandi velferð og öryggi 

íbúa landsins, þrátt fyrir hrun bankanna haustið 2008. Þó að þjóðin glími við ýmis 

vandamál líkt og aðrar þjóðir, svo sem efnahagserfiðleika og glæpastarfsemi, þá 

hafa Íslendingar hvorki þurft að upplifa stríð, vopnuð átök né hungursneyð. 

Landfræðileg staða Íslands er nokkuð sérstök þar sem ekkert land á landamæri að 

Íslandi og því geta vandamál fjarlægra landa oft verið Íslendingum ókunnug eða 

jafnvel virkað óraunveruleg.  

Erlendis neyðast milljónir manns á hverju ári til þess að yfirgefa heimili sín 

af ýmsum ástæðum eins og; vegna átaka í heimalandinu, hungurs og neyðar, af 

ótta við ofsóknir og eru sumir seldir mansali sem er verslun með fólk í ýmsum 

tilgangi. Í hópi fólks sem þarf að flýja heimkyni sín er ávallt að finna börn en sum 

þeirra hafa orðið viðskila við fjölskyldu sína og eru ein á ferð. Börn sem eru ein á 

ferð utan landamæra heimalands síns og án forsjáraðila sinna kallast vegalaus börn. 

Vegna þroska og aldurs barna eru þau oftar en ekki berskjaldaðri en fullorðið fólk 

og því er mikilvægt að réttur þeirra sé skilgreindur samkvæmt lögum.   

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er alþjóðlegur samningur sem hefur 

haft mikil áhrif á réttindabaráttu barna, þar með talið vegalausra barna. Lögð er 

áhersla á að vegalaus börn eru fyrst og fremst börn og að hagsmunir þeirra skuli 

ávallt hafðir að leiðarljósi í allri starfsemi sem varðar þau. Vegalaus börn eiga rétt á 

alþjóðlegri hjálp og vernd. Þegar vegalaus börn finnast utan eigin landamæra á það 

ekki að skipta höfuðmáli hvernig þau komust til landsins og í hvaða tilgangi heldur 

ber að veita þeim mannúðlegar móttökur og vernd. Í máli hvers barns þarf að meta 

og taka ákvarðanir hvernig skuli ráðstafa barninu. 

Niðurstaða máls getur verið sú að senda eigi barn aftur til sín heima eða til 

þriðja lands sem ber ábyrgð á hælisumsókn þess. Vegalaust barns skal þó aldrei 

sent úr landi án gaumgæfilegrar athugunar á aðstæðum í landinu sem á að senda 

það til. Niðurstaðan getur einnig verið sú að barni sé veitt hæli eða dvalarleyfi af 

mannúðarástæðum en þá tekur við mikið ferli þar sem barn þarf að aðlagast nýjum 

aðstæðum og vinna úr raunum fortíðarinnar. 

Stór hluti vegalausra barna sem leita verndar kemur til Evrópu og þykir 

Evrópusambandinu mikilvægt að tryggja velferð þessara barna. Hinar 

Norðurlandaþjóðirnar hafa tekið á móti vegalausum börnum í miklu mæli síðast 
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liðin ár og eru málefninu vel kunnug. Þetta á hins vegar ekki við um Ísland en ekki 

er vitað til þess að málefnið hafi áður verið rannsakað hér á landi og því er 

umræðan og tölur um umfang í samræmi við það. Það var í raun ekki fyrr en ungur 

piltur frá Afríkuríki smyglaði sér til landsins með Norrænu síðastliðið haust að 

fjölmiðlar fóru að veita málefninu athygli.  

Þó Ísland sé enn nokkuð einangrað vegna landfræðilegrar stöðu þess þá 

hefur margt breyst eftir að Ísland hóf þátttöku í Schengen samstarfinu sem 

heimilar fólki í Evrópu að ferðast frjálst yfir innri landamæri Evrópusvæðisins. Þetta 

gerir Íslendingum, sem og öðrum Evrópubúum, mun auðveldara og þægilegra að 

ferðast innan Evrópu en um leið er þetta gagnkvæmt ferli og því geta Evrópuþjóðir 

í raun ferðast til Íslands óhindrað og án vegabréfs. Skipulögð glæpasamtök hafa 

einnig átt mun auðveldara með að flytja starfsemi sína milli landa og núþegar hafa 

erlendir glæpahópar skotið rótum hér á landi.  

 Markmið þessara ritgerðar er að varpa ljósi á málefni vegalausra barna í 

Evrópu og réttindi þeirra til alþjóðlegrar verndar. Skoðað verður hvernig málefnið 

hefur þróast hér á landi varðandi réttindi og umfang vegalausra barna. Einnig 

verður komið inn á mögulegan vettvang félagsráðgjafa með vegalausum börnum.  

Út frá þessum markmiðum munu rannsóknarspurningarnar vera svohljóðandi: 

1. Hver er skilgreiningin á vegalausum börnum?  

2. Hver er réttur vegalausra barna til alþjóðlegrar verndar? 

3. Hver gæti aðkoma félagsráðgjafa verið í málum vegalausra barna? 

4. Hvert er umfang vegalausra barna á Íslandi? 

Þar sem lítið efni er til um vegalaus börn hér á landi var mikið stuðst við skýrslur 

stofnanna og aðrar upplýsingar á netinu þar sem mikið af gögnum er að finna um 

málefnið. Engin samantekt liggur fyrir um umfang vegalausra barna hér á landi og 

því þótti rík ástæða til þess að senda út könnun á barnaverndarnefndir. Auk þess 

var haft samband við Barnaheill á Íslandi og félagsþjónustuna í Reykjanesbæ til 

þess að safna upplýsingum.  

Í fyrsta kafla verður skilgreiningin á vegalausum börnum skoðuð og umfang 

þeirra, meðal annars út frá fjölda tilfella sem leitar verndar en það er einungis talið 

vera lítið brot af raunverulegum fjölda vegalausra barna.  
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Annar kafli fjallar um þróun og réttinda barna á alþjóðavísu og hvernig 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hefur átt stóran þátt í að móta réttindi 

vegalausra barna.  

Í þriðja kafla verður skoðað hvernig málefnið hefur þróast innan Evrópu en 

Evrópusambandið hefur veitt vandanum mikla athygli og útbúið aðgerðaráætlun til 

að stemma stigu við vandanum. Í lokin verður bakgrunnur vegalausra barna  

skoðaður nánar og þær raunir sem þau hafa mörg þurft að ganga í gegnum.  

Réttur barna til verndar og góðrar málsmeðferðar verður aðalefnið í fjórða 

kafla en í allri vinnu með vegalausum börnum ber að virða ákvæði Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og taka ákvarðanir í máli barns út frá hagsmunum þess. Þrátt 

fyrir hin ýmsu viðmið og leiðbeiningar um hvernig eigi að meðhöndla mál 

vegalausra barna þá er ýmislegt ábótavant í vinnubrögðum margra landa innan 

Evrópu.  

Í fimmta kafla verður varpað ljósi á mögulegan vettvang félagsráðgjafa í 

vinnu með vegalausum börnum og hvernig þekking þeirra og reynsla af störfum 

með innflytjendum og barnavernd getur komið að góðum notum.  

Í sjötta kafla verður málefnið skoðað í nágrannalöndunum bæði varðandi 

umfang hælisleitenda og vandamál sem löndin glíma við í tengslum við mansal 

barna en mikill vilji er hjá öllum Norðurlandaþjóðunum að setja velferð vegalausra 

barna í forgang. 

Kafli sjö og átta fjalla síðan um hvernig málefni vegalausra barna hefur 

þróast hér á landi. Fjallað verður um niðurstöður könnunarinnar sem send var á 

allar barnaverndarnefndir og málin reifuð til að sýna fram á hversu ólík mál 

vegalausra barna geta verið. Mörg vegalaus börn tengjast skipulagðri glæpa-

starfsemi þar sem þau eru meðal annars þvinguð til að stela eða stunda vændi og 

því er mikilvægt að vera á varðbergi fyrir slíkri starfsemi hér á landi. 

Í lokin verða helstu niðurstöður teknar saman og í umræðunni verður 

fjallað um það sem vakti athygli rannsakandans. 
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1 Börn á vergangi 

Samkvæmt skilgreiningu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá 

árinu 1989 er barn skilgreint sem einstaklingur undir 18 ára aldri, nema ef það býr í 

ríki þar sem börn teljast fullorðin fyrr samkvæmt lögum (Umboðsmaður barna, 

e.d.). Í aðgerðaráætlun Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna „United Nations 

High Commissioner for refugees” (UNHCR) á orðið vegalaust barn við um öll börn 

sem falla undir svið starfseminnar eins og; börn sem hælisleitendur, flóttabörn 

utan landamæra heimalands síns, börn á vergangi í eigin landi og börn sem snúa 

aftur til heimalands síns eftir að hafa hlotið aðstoð og vernd 

Flóttamannastofnunarinnar. Á alþjóðlegum vettvangi eru vegalaus börn oft 

skilgreind eftir því hvort þau ferðist einsömul „unaccompanied” eða í för með 

fullorðnum „separated” (UN High Commissioner for Refugees, 2008).  

Öll vegalaus börn eiga það sameiginlegt að vera utan landamæra 

heimalands síns og án forsjáraðila sinna. Börn sem eru einsömul eru ekki einungis 

aðskilin forsjáraðilum sínum heldur einnig öðrum ættingjum og því ekki í umsjá 

fullorðins einstaklings sem ber skylda til þess að veita barni umönnun og vernd 

samkvæmt lögum. Börnin sem ferðast ekki einsömul eru aðskilin forsjáraðilum 

sínum en ekki endilega öðrum fullorðnum. Þessi börn eru til dæmis í fylgd með 

fullorðnum ættingjum sem hafa þó ekki forsjá yfir börnunum sem fara gjarnan á 

mis við þá umönnun og vernd sem ætlast er til af forsjáraðilum (UN High 

Commissioner for Refugees, 2008; Separated Children in Europe Programme, 

2010).  

Árið 2004 var gefin út skýrsla á Íslandi um málefni vegalausra barna. Í 

skýrslunni er veglausum börnum skipt í þrjá hópa og eru þeir eftirfarandi:  

 Börn sem hælisleitendur 

 Börn sem eru hér á landi án forsjáraðila eða heimilis, þar með talin 

einsömul börn sem finnast á landamærum. 

 Börn sem dveljast hér á landi án leyfis, til dæmis börn sem eru búsett hjá 

ættingjum (Innanríkisráðuneytið, 2004). 

Þessi þríþætta skipting er gjarnan notuð hér á landi enda mikið horft til 

niðurstaðna þessarar skýrslu í umræðunni um vegalaus börn.  
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1.1 Fólk á flótta 

Hnattvæðing nútímans gerir það kleift að auðvelt er að flytja vörur, þekkingu, 

fjármagn og fleira oft á dag milli landa og jafnvel heimsálfa og með tilkomu 

veraldarvefsins má flytja þekkingu á nokkrum sekúndum milli landa. Landamærin 

virðast smám saman vera að hverfa og í dag er auðveldara en nokkru sinni fyrr að 

kynnast menningu og högum innan annarra heimsálfa. Fólksflutningar eru einnig í 

meiri mæli en áður því þó fólk hafi alla tíð flutt búferlum þá er stöðugur straumur 

fólks milli landa í dag (Unnur D. Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2007). 

Í lok 2009 voru rúmar 43.3 milljónir manna í heiminum sem neyddust til að 

flýja og yfirgefa heimili sín, þar af voru 15.2 milljónir flóttamenn. Fólk sem neyðist 

til að flýja heimili sín flýr ekki alltaf yfir landamæri heimalands síns en af 43.3 

milljónum voru um það bil 27.1 milljónir á vergangi innan landamæra heimalands 

síns vegna ófriðarástands (UN High Commissioner for Refugees, 2010). Árið 1950 

ákvað Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna að stofna Flóttamannastofnun. 

Stofnuninni er ætlað að stjórna og samræma aðgerðir um heim allan í þeim tilgangi 

að vernda flóttamenn og aðstoða þá við að finna lausn á vanda sínum. Það er því 

markmið Flóttamannastofnunarinnar að standa vörð um réttindi og velferð 

flóttamanna. Stofnunin leggur áherslu á að allir hafi rétt til þess að sækja um hæli 

eða geti verið flóttamenn í öðru landi án þess að lífi þeirra sé ógnað (UN High 

Commissioner for Refugees, e.d.-a).  

Eitt sterkasta vopn Flóttamannastofnunarinnar er Flóttamanna-

samningurinn frá 1951 sem hefur það markmið að hjálpa einstaklingum sem verða 

fyrir ofsóknum af hendi yfirvalda í eigin landi eða njóta ekki verndar af yfirvöldum 

fyrir ofsóknum. Þetta geta verið ofsóknir vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, 

að tilheyra ákveðnum félagsmálaflokkum eða vegna pólitískra skoðana. Sumar 

ofsóknir beinast sérstaklega að börnum eins og; umskurður stúlkna, skipulögð 

vændisstarfsemi, nauðungarvinna eða þegar börn eru þvinguð til hernaðar-

þátttöku. Flóttamannasamningurinn gerir þessum einstaklingum kleift að leita sér 

verndar í öðrum löndum sem eru aðilar að samningnum. Samningurinn tók gildi á 

Íslandi árið 1956 (Rauði kross Íslands, e.d.-a; Rauði Kross Íslands, 2006).  

Ríki sem eru ekki aðilar að samningnum mega þó ekki senda flóttamann 

nauðugan tilbaka til lands þar sem hann á í hættu að verða fyrir ofsóknum en það 
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kallast „non-refoulment”. Grundvallarreglan um hugtakið má finna í alþjóðlegum 

venjurétti en öll ríki eru bundin af reglunni sem bannar endursendingar með 

þessum hætti (Umdæmisskrifstofa Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Eystrasaltslöndin og Norðurlönd, e.d.-a).  

1.1.1 Kvótaflóttamenn. Fyrir flest fólk á flótta er ákjósanlegasta lausnin oft 

sú að geta snúið aftur til heimalands síns af frjálsum vilja, ekki eiga allir flóttamenn 

möguleika á því vegna hótanna um ofsóknir. Hluti flóttamanna gefst heldur ekki 

færi á varanlegri búsetu í því landi sem þeim var veitt vernd eða hæli. Þá er oft eina 

lausnin að setjast að í svokölluðu þriðja ríki sem kvótaflóttamenn. Af 189 

aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna hafa einungis níu ríki tekið ákvörðun um að 

taka reglulega við ákveðnum fjölda flóttamanna á hverju ári og eru það; Ástralía, 

Bandaríkin, Danmörk, Finnland, Holland, Kanada, Noregur, Nýja-Sjáland og Svíþjóð. 

Önnur ríki taka umsóknir Flóttamannastofnunar til skoðunar út frá tilefni eins og til 

dæmis hvort um fjölskyldusameiningu er að ræða. Ríkisstjórnirnar sem hafa 

fastann kvóta nýta ekki alltaf allan kvótann og geta auk þess ákveðið stærð hans og 

valið þjóðerni flóttamanna til að bjóða landsvistarleyfi. Ríkin geta einnig hafnað því 

að taka við kvótaflóttamönnum meðal annars vegna mjög slæms heilsufars eða ef 

talið er að fólkið muni eiga erfitt með að aðlagast í landinu (Umdæmisskrifstofa 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna fyrir Eystrasaltslöndin og Norðurlönd, 

e.d.-b). 

Norðurlandaþjóðirnar, utan Íslands, hafa fastan kvóta ár hvert fyrir flótta-

menn. Hér að neðan má sjá árlegan fjölda flóttamanna sem stjórnvöld landanna 

bjóða landvistarleyfi ár hvert.  

Tafla 1. Kvótaflóttamenn (Rauði kross Íslands, e.d.-b). 

Danmörk  Finnland Noregur Svíþjóð 

500 750 1000 1800 

Líkt og tafla 1 gefur til kynna þá er Svíþjóð með stærsta fasta kvótann á 

Norðurlöndunum. Þess ber að geta að Noregur hefur sveigjanlegan kvóta sem 

samsvarar 3000 flóttamönnum yfir þriggja ára tímabil. Þó Íslendingar hafi ekki 

fastan árlegan kvóta þá hafa Íslensk yfirvöld síðan 1996 nokkuð reglulega verið að 

bjóða flóttafólki að setjast að hér á landi (Rauði kross Íslands, e.d.-b). 
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Ekki eru allir hælisleitendur skilgreindir flóttamenn samkvæmt Flótta-

mannasamningnum en það er forsenda hælis. Samkvæmt skilgreiningunni þarf 

viðkomandi að vera staddur utan landamæra heimalands síns og þeir sem eru 

ríkisfangslausir eru þá utan þeirra landamæra þar sem þeir höfðu áður haft fasta 

búsetu. Þó einstaklingar hafi ekki flúið yfir landamæri þá geta þeir samt sem áður 

upplifað alvarlegar ofsóknir og þjáningar (Rauði kross Íslands, e.d.-a).  

Þeir hópar sem Flóttamannastofnunin hefur afskipti af eru; flóttamenn, 

ríkisfangslausir einstaklingar, fólk á vergangi vegna ófriðar, flóttamenn sem snúa 

aftur til síns heima og hælisleitendur. Flóttamannastofnunin meðhöndlar málefni 

ákveðinna hópa af einn meiri kostgæfni og veitir þeim sérstaka athygli varðandi 

vernd og þarfir þar sem þessir hópar eru berskjaldaðri en aðrir og má þar nefna; 

fatlaðir, konur, börn , þar með talið vegalaus börn og aldraðir (UN High 

Commissioner for Refugees, e.d.-b).  

1.1.2 Mansal. Hluti vegalausra barna eru fórnarlömb mansals en það er 

verslun með fólk í ýmsum tilgangi. Markmið mansals er að mæta mikilli eftirspurn 

eftir börnum, konum og körlum til þess að; starfa á kynlífsmarkaði, stunda 

glæpastarfsemi, gegna hernaðarstörfum, sinna nauðungarvinnu eða til þess að 

taka úr þeim líffæri sem eru svo seld ólöglega. Ólöglegar ættleiðingar á börnum 

teljast einnig til mansals. Mansal fer fram með ýmsum hætti en einstaklingum er 

meðal annars rænt eða þau blekkt með gylliboðum um betra líf annaðhvort í 

heimalandinu eða erlendis. Fórnarlömbunum er svo haldið í ánauð með hótunum, 

blekkingum eða valbeitingu bæði gagnvart sjálfum sér og öðrum sem standa 

fórnarlambinu nærri. Þeir sem selja fólk með þessum hætti leita oft að konum og 

börnum sem eru í bágri félagslegri eða efnahagslegri stöðu eða jafnvel frá brotnum 

heimilum. Samkvæmt Alþjóðlegu stofnuninni um fólksflutninga þekkja um 46% 

fórnarlömb þann sem selur þau í fyrsta sinn. Fórnarlömbin ganga svo oft milli 

kaupenda og eru yfirleitt seld aftur og aftur (Velferðarráðuneytið, 2009-a). 

Þegar um mansal á börnum er að ræða þá þarf ekki að vera nein ummerki 

um að barn hafi verið þvingað, blekkt eða beitt valdi. Að hýsa barn, flytja það milli 

staða, afhenda eða taka á móti því í þeim tilgangi notfæra sér það er mansal 

(Barnaheill, e.d.).  
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1.2 Umfang vegalausra barna  

Í ársskýrslu Flóttamannastofnunarinnar fyrir árið 2009 er að finna yfirlit yfir ferðir 

fólks, hvaðan það er að flýja og hvert það flýr. Lögð er áhersla á mikilvægi þess að 

kortleggja og skoða lýðfræðilega samsetningu og staðsetningu þeirra sem 

stofnunin hefur afskipti af og ber ábyrgð á. Kortlagning yfir ferðir fólks og 

staðsetningu þeirra gegnir meðal annars veigamiklu hlutverki til þess að hafa 

yfirsýn og útbúa skipulag til þess að fylgjast með vaxandi fjölda vegalausra barna í 

leit að vernd (UN High Commissioner for Refugees, 2010).   

Árið 2009 sóttu um 18.700 börn um hæli í heiminum í 71 landi og var það 

mesti fjöldi sem hafði mælst síðan 2006 en það ár byrjaði Flóttamannastofnunin að 

safna gögnum á kerfisbundin hátt um vegalaus börn í hælisleit. Um 81% af 

heildarfjöldanum sótti um hæli í Evrópulandi, alls 15.100 einstaklingar undir 18 ára 

aldri. Líkt og fyrri ár var Bretland með flest skráð tilfelli vegalausra barna árið 2009 

eða allt að 3000 börn. Þar eftir komu Noregur og Svíþjóð og svo Þýskaland. Þrátt 

fyrir að Bretland hafi verið með flest skráð tilfelli þá voru þau 1200 færri en árinu 

áður. Önnur lönd, utan Evrópu, sem hafa þótt eftirsóknarverð fyrir vegalaus börn í 

leit að vernd voru, Malasía í Suðaustur-Asíu en þar voru 1500 börn skráð og 

Ekvador í Suður-Ameríku með 500 börn. Árið 2009 voru 7.900 vegalausum börnum 

gefin staða flóttamanns eða þeim veitt vernd, þar af voru 64% þeirra í Evrópu (UN 

High Commissioner for Refugees, 2010).   

Það reynist afar erfitt að átta sig á nákvæmum tölum yfir vegalaus börn því 

aðeins er hægt að telja þau tilfelli sem eru skráð eins og þegar börn leita hælis eða 

verndar í öðru landi. Samkvæmt upplýsingum Evrópuráðs bendir ýmislegt til þess 

að vegalaus börn í Evrópu séu allt að 100.000 hverju sinni, aðallega drengir á 

aldrinum 14-17 ára (Council of Europe, 2011).  

2 Þróun réttinda barna  

Börn hafa ekki alla tíð notið réttinda sem eru sérstaklega tileinkuð þeim. Í gegnum 

árin hafa ýmsir alþjóðlegir samningar og yfirlýsingar litið dagsins ljós varðandi 

mannréttindi sem er almennt ætlað að ná til barna jafnt sem fullorðna. Undanfarar 

Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins beindust þó sérstaklega að 

réttindum barna og var það í fyrsta sinn árið 1924 að skjalfest yfirlýsing var 
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samþykkt sem fjallaði um réttindi barna og var alþjóðleg skuldbinding. Markmið 

yfirlýsingarinnar var að reyna að koma í veg fyrir aðrar eins hörmungar og raun bar 

vitni í heimstyrjöldinni fyrri. Þetta var yfirlýsing Þjóðarbandalagsins og er oftast 

kölluð Genfaryfirlýsingin en Þjóðarbandalagið var forveri Sameinuðu þjóðanna 

(Innanríkisráðuneytið e.d.).  

Þrátt fyrir velvilja Genfaryfirlýsingarinnar þá hindraði það ekki þá ómann-

úðlegu og grimmu meðferð sem milljónir manna og barna urðu fyrir í 

heimstyrjöldinni síðari. Vegna þessara hörmunga samþykkti Allsherjarþing 

Sameinuðu þjóðanna yfirlýsingu árið 1959 um réttindi barnsins. Nýja yfirlýsingin 

innihélt tíu meginreglur sem byggðu á Genfaryfirlýsingunni og Mannréttinda-

yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948. Yfirlýsingin um réttindi barnsins 

var sú fyrsta sem gat til um borgaraleg réttindi barna en það er réttur þeirra til 

nafns og ríkisfangs (Innanríkisráðuneytið e.d.)  

Sjö árum eftir yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna voru tveir 

alþjóðlegir mannréttindasamningar gerðir varðandi borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi annars vegar og efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi hins vegar. 

Þar sem báðum þessum samningum var ætlað að ná til barna jafnt sem fullorðinna 

töldu margir þörfina fyrir samninga um réttindi barna væri fullnægt. Eftir þó 

nokkurn ágreining, varðandi þörf fyrir alþjóðlegan samning um réttindi barnsins og 

hvert innihald hans ætti að vera, ákvað mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna 

engu að síður að skipa sérstakan hóp sem hafði það verkefni að semja drög að 

slíkum samningi árið 1979. Samningurinn var tíu ár í bígerð og var samþykktur á 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í nóvember 1989 og tók hann gildi í september 

1990 (Forsætisráðuneytið, 2007). 

2.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Ísland undirritaði Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins árið 1990, 

einnig kallaður Barnasáttmálinn, hann varð þó ekki fullgildur fyrr en tveimur árum 

síðar. Síðan þá hafa tveir viðaukar bæst við, sem Ísland hefur undirritað og fullgilt 

en um er að ræða valfrjálsar bókanir. Bókanirnar varða annars vegar þátttöku 

barna í vopnuðum átökum þar sem aldurinn til þess að kveða börn í herinn var 
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hækkaður úr 15 árum í 18 ár og hins vegar bókun sem tekur til barnavændis, 

mansals á börnum og barnakláms (Forsætisráðuneytið, 2007).   

Ísland hefur ekki lögfest Barnasáttmálann þrátt fyrir að vilji sé fyrir hendi. 

Vorið 2009 var hafist handa við gerð frumvarps til lögfestingar Barnasáttmálans 

þar sem markmiðið var að lögfesta hann 20. nóvember 2009, á 20 ára afmæli 

sáttmálans. Ísland gat hins vegar ekki uppfyllt öll ákvæði sáttmálans, nánar tiltekið 

37. grein, og þar af leiðandi ekki lögfest hann. Sú grein fjallar meðal annars um 

börn sem hafa verið svipt frelsi sínu en þau skulu vera aðskilin frá fullorðnum nema 

annað teljist betri kostur. Á Íslandi er ekki bannað samkvæmt lögum að vista unga 

fanga með eldri föngum og hefur það verið gert. Árið 2010 kom út skýrsla 

starfshóps um afplánun sakhæfra barna sem innihélt tillögur að úrbótum svo hægt 

væri að uppfylla 37. grein (Innanríkisráðuneytið, e.d.; Innanríkisráðuneytið, 2010).  

Helstu sjónarmið Barnasáttmálans varða umhyggju, vernd og þátttöku 

barna þar sem velferð þeirra er höfð að leiðarljósi auk þess sem áhersla er lögð á 

virka þátttöku barna í samfélaginu. Með umhyggju er vísað í rétt barna til 

ýmiskonar grunnþjónustu svo sem félags- og heilbrigðisþjónustu og menntunar. 

Áherslan á vernd er meðal annars rétturinn til verndar gegn hverskyns ofbeldi og 

vanrækslu, sérstök vernd fatlaðra barna og verndun þeirra barna sem brotið hafa 

af sér. Markmið sáttmálans er að leggja grunninn að réttindum barna en ákvæðum 

hans er ekki ætlað að koma í veg fyrir frekari og víðtækari réttindi barns í því landi 

sem það hefur búsetu (Forsætisráðuneytið, 2007). 

Ein af fjórum megingreinum sáttmálans lýtur að því sem barni er fyrir bestu 

og skal það ávallt vera í forgangi þegar stjórnvöld taka ákvarðanir sem varða 

hagsmuni barns samkvæmt 3. grein sáttmálans. Mikið hefur verið horft til þessarar 

greinar í málefnum barna. Einnig á barn að eiga möguleika á því að lifa og þroskast 

samkvæmt 6. grein og njóta réttinda án þess að verða mismunað samkvæmt 2. 

grein. Barnasáttmálinn leggur einnig áherslu á að barn fái að vera þátttakandi í 

samfélaginu, það geti tjáð skoðanir sínar og verið vel upplýst svo það geti tekið 

afstöðu til þeirra þátta og ákvarðana sem að því snúa. Til þess að stjórnvöld geti 

tekið ákvarðanir sem eru barni fyrir bestu er mikilvægt að álit barnsins og skoðanir 

komi fram og verði virtar samkvæmt 12. grein (Forsætisráðuneytið, 2007).  
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Ríki sem eru aðilar að Barnasáttmálanum skulu tryggja börnum sem eru í 

leit að réttarstöðu flóttamanns eða teljast flóttamenn samkvæmt reglum 

þjóðarréttar viðeigandi og mannúðlega aðstoð til þess að nýta sér þau réttindi sem 

eru skilgreind í sáttmálanum og öðrum alþjóðlegum lögum sem viðkomandi ríki er 

aðili að á sviði mannréttindi samkvæmt 22. grein Barnasáttmálans. Í 2. málsgrein 

sömu greinar kemur fram að aðildarríkin skulu vera í samvinnu við Sameinuðu 

þjóðirnar og aðrar viðeigandi milliríkjastofnanir sem liður í að vernda og aðstoða 

börn á flótta. Þetta varðar meðal annars söfnun mikilvægra upplýsinga um 

fjölskyldu barns á flótta svo það verði möguleiki á að hafa upp á henni og sameina 

barn aftur fjölskyldu sinni. Beri leitin engan árangur er mikilvægt að tryggja barni 

sömu vernd og öðrum börnum sem eru tímabundið eða til frambúðar aðskilin 

fjölskyldu sinni líkt og fjallað er um í 20. grein Barnasáttmálans (Umboðsmaður 

barna, e.d.). 

2.1.1 Máttur Barnasáttmálans. Barnasáttmálinn hefur haft víðtæk áhrif á 

réttindabaráttu barna, þar með talið vegalausra barna, þar sem fyrst og fremst ber 

að horfa til þess sem er barni fyrir bestu og taka allar ákvarðanir út frá því. 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur haft sáttmálann að leiðarljósi í 

allri sinni vinnu með vegalausum börnum og gaf meðal annars út leiðarvísi um 

stefnur og ráðstafanir árið 1997 varðandi vegalaus börn í leit að hæli. Markmið 

leiðarvísisins var þríþætt, að vekja athygli á sérstökum þörfum vegalausra barna og 

réttindum þeirra sem endurspeglast í Barnasáttmálanum, að undirstrika mikilvægi 

víðtækrar nálgunar og að hvetja til umræðu í hverju landi um mikilvægi þess að 

þróa meginreglur og ráðstafanir sem tryggja að þörfum vegalausra barna verði 

mætt. Flóttamannastofnun þótti mikilvægt að tryggja að áhrifarík vernd og aðstoð 

yrði veitt vegalausum börnum á kerfisbundinn, skýran og heilnæman hátt (UN High 

Commissioner for Refugees, 1997). 

Vegna mikillar aukningar á tilfellum vegalausra barna þótti Barnaréttanefnd 

Sameinuðu þjóðanna ástæða til þess að gefa út almenna umsögn árið 2005 um 

meðferð vegalausra barna. Í mörgum tilfellum taldi nefndin að það væri skortur á 

fullu tillit til Barnasáttmálans hjá ríkjunum varðandi vernd, umönnun og 

málsmeðferð vegalausra barna. Auk þess lagði nefndin áherslu á meginreglurnar 

um jafnan rétt án mismunar hverskonar, það sem barni er fyrir bestu og rétt barns 
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til þess að tjá skoðanir sínar frjálslega (UN Committee on the Rights og the child, 

2005). 

3 Málefni vegalausra barna í Evrópu 

Málefni vegalausra barna hefur fengið mikla athygli innan Evrópusambandsins og á 

Evrópuþinginu þar sem hagsmunasamtök eins og alþjóðlegu Barnaheill samtökin 

fara fremst í flokki og vekja athygli á málstaðnum. Árið 2009 lagði framkvæmdar-

stjórn Evrópusambandsins línurnar fyrir frekari þróun á stefnu sambandsins 

varðandi réttindi barnsins og tilkynnti um fyrirhugaða aðgerðaráætlun um 

vegalaus börn. Grundvöllur að aðgerðaráætlun var svo lagður í Stokkhólms-

áætluninni sem er áætlun Evrópusambandsins á sviði réttlætis, frelsis og öryggis. Í 

áætluninni er fjallað um þau málefni sem eru í forgangi hjá sambandinu á árunum 

2010-2014. Framkvæmdarstjórnin var meðal annars beðin um að kanna aðferðir 

um endursendingu vegalausra barna, þar sem börn eru send aftur til síns heima, 

sem ekki eru talin þurfa alþjóðlega vernd. Rannsóknir höfðu gefið til kynna að 

lausnin gæti ekki einskorðast við endursendingu og að það ætti einungis að vera 

einn valkosturinn. Vandinn þótti mun flóknari og margþættari en svo að aðeins ein 

lausn væri ásættanleg enda hafa aðildarríkin frelsi til að bregðast við veglausum 

börnum og eru ekki þvinguð til þess að beita endursendingum (European 

Commission, 2010-a).  

3.1 Aðgerðaráætlun Evrópusambandsins í málefni vegalausra barna  

Í maí 2010 var aðgerðaráætlun Evrópusambandsins til fjögurra ára kynnt þar sem 

Barnasáttmálinn var hafður að leiðarljósi í öllum úrræðum varðandi vegalaus börn. 

Þegar hafist var handa við gerð aðgerðaráætlunarinnar var vegalausra barna þegar 

getið í evrópskum lögum, má þar nefna lagabálka er fjalla um málefni 

hælisleitenda, innflytjenda og fórnarlamba mansals. Þrátt fyrir hina ýmsu lagabálka 

þótti full þörf fyrir frekari samvinnu og samræmi aðildarríkja Evrópusambandsins 

svo betur mætti útfæra raunhæf og áhrifamikil viðbrögð. Við gerð áætlunarinnar 

komu fram lausnir en jafnframt vandamál, einn helsti vandinn hafði verið að safna 

tölfræðilegum upplýsingum um vegalaus börn. Áætlunin birtir auk þess þrjá megin 

aðgerðarþætti sem ætlað er að koma í veg fyrir vandann, vera verndandi og veita 

varanlega lausn (European Commission, 2010-a).   
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Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins taldi nauðsynlegt að hefja 

upplýsingaöflun á flutningsleiðum og um skipulagða glæpastarfsemi til þess að 

betri samvinna fengist á milli aðildarríkjanna. Lagt var til að upplýsingunum yrði 

safnað saman á kerfisbundinn hátt í samvinnu við alþjóðlegar stofnanir. 

Upplýsingarnar mætti sem dæmi birta í opinberum gagnagrunnum um yfirliti yfir 

búferlaflutninga viðkomandi landa. Landamærastofnun Evrópu, Frontex, hefur það 

hlutverk að samræma aðgerðir innan Evrópusambandsins. Frontex hafði þegar 

útbúið áhættumatskerfi og þróað gagnagrunn varðandi ýmsa þætti sem tengjast 

óreglulegum búferlaflutningum. Evrópsku lögreglusamtökin Europol hafa meðal 

annars haft það hlutverk að sjá um öflun gagna varðandi glæpastarfsemi 

(European Commission, 2010-a).  

Í aðgerðaráætluninni er lögð áhersla á mikilvægi þess að fyrirbyggja og 

koma í veg fyrir að börn verði vegalaus. Til þess að takast á við vandann á 

áhrifaríkan hátt þarf fyrst og fremst að koma í veg fyrir óörugga flutninga eða 

mansal barna. Því er brýnt að veita því athygli á hvaða forsendum börn fara frá 

heimalandi sínu og ferðast til Evrópu. Það þarf samvinnu ríkja og alþjóðlegra 

samtaka til þess að hindra slíka flutninga og eru fjórir meginþættir nefndir í því 

samhengi: 

 Takast þarf á við málefni sem tengjast flutningum vegalausra barna á 

öðrum sviðum eins og; með þróunarsamvinnu, með því að draga úr fátækt, 

með því að renna stoðum undir menntunarmál, heilbrigðismál og mann-

réttindamál.  

 Framkvæma þarf ráðstafanir til þess að bera kennsl á fórnarlömb og vernda 

þau. Þjálfun og fræðsla til þeirra sem munu mögulega komast í kynni við 

vegalaus börn annað hvort í heimalandinu þeirra eða í komulandinu sem 

barn ferðast til. 

 Gera þarf ráðstafanir sem leiða til vitundarvakningar á þeirri áhættu sem 

beinist að börnum og fjölskyldum þeirra í kjölfar óreglulegra flutninga. 

 Styðja við þróun á samræmdu barnaverndarkerfi og skráningarkerfi yfir 

fæðingar (European Commission, 2010-a).  

Þegar vegalaust barn finnst á landamærum Evrópusambandsins eða innan þess þá 

er mikilvægt að það hljóti viðeigandi verndarráðstafanir. Þrátt fyrir ákvæði um 
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sterka vernd í innflytjendareglum Evrópusambandsins þá eru ákvæðin háð 

aðstæðum og geta því ekki veitt staðlaða móttöku og þjónustu óháð aðstæðum. 

Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins leggur áherslu á að málefni vegalausra 

barna snerti allar aðildarþjóðir sambandsins þrátt fyrir að sum ríki upplifi vandann í 

mun ríkara mæli en aðrar (European Commission, 2010-a). 

3.2 Bakgrunnur vegalausra barna 

Tvö af stærstu mannréttindasamtökum heims hafa barist fyrir réttindum barna 

víðs vegar, það eru alþjóða samtök Barnaheilla „Save the Children” og 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Saman stofnuðu Barnaheill og 

Flóttamannastofnunin samtökin „The separated children in Europe Programme” 

(SCEP) árið 1997 sem eru Evrópusamtök sem vinna að málefnum vegalausra barna. 

Meginmarkmið samtakanna er að berjast fyrir því að réttindi barna og hagsmunir 

þeirra verði hafðir að leiðarljósi í allri vinnu með vegalausum börnum. 

Evrópusamtökin reyna þannig að standa vörð um réttindi vegalausra barna sem 

koma til eða ferðast í gegnum Evrópu með því að skapa sameiginlegan lagalegan 

grundvöll og skyldur (Separated Children in Europe Programme, 2010).  

Evrópusamtökin gáfu meðal annars út yfirlýsingu um góða starfshætti sem 

fjalla um viðmið og stefnur sem krafist er til þess að koma á og tryggja réttindi 

vegalausra barna í Evrópu. Yfirlýsingin byggir á Barnasáttmálanum, leiðarvísi 

Flóttamannastofnunar um stefnur og aðgerðir varðandi vegalaus börn í leit að hæli 

og umsögn Barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna um meðferð vegalausra 

barna (Separated Children in Europe Programme, 2010).  

Vegalaus börn leita ekki einungis verndar sem hælisleitendur heldur leita 

þau líka verndar vegna þess að þau er fórnarlömb mansals, hafa upplifað 

einhverskonar misnotkun eða vegna þess að þau flýja mikla fátækt og skort og eru 

í leit að betri lífsgæðum. Einnig leita sum vegalaus börn verndar því þau eru á flótta 

undan heimilisofbeldi eða misnotkun innan fjölskyldunnar. Önnur börn leita 

endurfunda við fjölskyldu sína og enn annar hópur leitar verndar eftir að hafa verið 

þvinguð til þátttöku í vopnuðum átökum eða hafa þurft að sinna hernaði á 

einhvern hátt. Hver svo sem ástæða þessara barna er þegar þau leita á náðir 

annarra ríkja, þá er mikilvægt að ekki sé litið á þessi börn sem afbrotamenn heldur 
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eru þau fórnarlömb. Flest vegalaus börn tilheyra einum af þremur hópum 

vegalausra barna, það eru börn sem leita verndar, meðal annars hælisleitendur,  

börn sem hafa verið seld mansali og börn sem eru innflytjendur, þar með talið 

börn í leit að fjölskylduendurfundum (Separated Children in Europe Programme, 

2010).  

3.2.1 Áföll og missir vegalausra barna. Afleiðingarnar sem hljótast af erfiðri 

reynslu og skorti á umönnun geta haft alvarleg sálræn áhrif á vegalaus börn. Enn 

fremur hafa sum þeirra orðið fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi. Í löndum 

sem ríkir stríðs- og ófriðarástand verða börn alltaf fórnarlömb. Þegar öll dagleg 

starfsemi umhverfisins fer úr skorðum og allt innra skipulag stjórnsýslu lamast 

hefur það margvísleg áhrif á börn og má þar nefna aðgang að heilbrigðisþjónustu 

og menntastofnunum. Auk þess hefur stríðsástand áhrif á vöru og matarbirgðir 

íbúa landsins og viðunandi húsaskjól er einnig af skornum skammti. Allir þessir 

þættir hafa áhrif á möguleika barnanna til að lifa af hremmingar sem slíkar. Það 

eru ekki einungis hin efnislegu gæði sem eru á þrotum í stríðshrjáðum löndum 

heldur skortir börnunum oft tilfinningarlega umönnun þar sem foreldrar barnanna 

eru undir miklu álagi eða jafnvel í áfalli sem hefur svo áhrif á getu þeirra til þess að 

sinna börnunum. Þroski og vellíðan barna er þannig alvarlega ógnað í 

ófriðarástandi (Smith, T., 2003). 

 Mörg vegalaus börn hafa orðið vitni af miklu ofbeldi sem getur haft 

langtíma áhrif á líðan þeirra. Sum þeirra þurfa að takast á við áföll og sorg þegar 

þau missa skyldmenni í átökum. Þegar börn eru í miðju stríðsátaka þarf vart að 

taka það fram að mörg þeirra missa lífið eða verða limlest. Sumir notfæra sér 

varnarleysi barna sem búa við ófriðarástand og þvinga þau til hernaðar þátttöku 

eða gera þau að kynlífsþrælum hermanna. Líkt og með börn sem búa við stríðsátök 

þá eru þau börn sem seld eru mansali alltaf fórnarlömb þar sem þau hafa oft verið 

beitt grófu andlegu og líkamlegu ofbeldi. Þessi börn hafa verið rænd æsku sinni, 

fjölskyldu, umönnun, menntun og heilsu (Smith, T., 2003). 

Að þurfa að takast á við sorg, missir og skyndilega ábyrgð á eigin lífi getur 

reynst börnum afar þungbær reynsla. Án stuðnings og verndar fjölskyldu sinnar eru 

vegalaus börn mun viðkvæmari fyrir álagi og óttanum sem fylgir oft aðstæðum 

þeirra. Börnin þurfa að kljást við erfiðleika sína upp á eigin spýtur sem hefur áhrif á 
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hversdagslega þætti í lífi þeirra eins og svefn, einbeitingu og getu til þess að taka 

þátt í daglegum athöfnum eins og að leika sér og tengjast félagslegum böndum. 

Það er ekki óalgengt að vegalaus börn missi sjálfsímyndina og finnast þau ekki 

passa inn neins staðar, enda í nýju umhverfi þar sem allt er þeim ókunnugt og 

framandi. Vegalaus börn þurfa því oftar en ekki aðstoð til þess að komast yfir áföll 

og á sama tíma aðlagast nýju umhverfi (Hepburn, A., Williamson, J. og Wolfram, T., 

2004). 

4 Réttarstaða vegalausra barna í Evrópu 

Vegalaus börn eru fyrst og fremst börn sem skulu njóta sömu réttinda og önnur 

börn í því landi sem þau leita verndar. Þetta á við óháð því hvort þau hafi tilskilin 

leyfi til þess að vera í landinu og því skal staða þeirra sem innflytjendur ekki hafa 

áhrif velferð þeirra (UN Committee on the Rights og the child, 2005-a;  UN High 

Commissioner for Refugees, 1997). 

4.1 Koma vegalaus barns til Evrópulands 

Þegar vegalaus börn ferðast til ríkis í Evrópu má aldrei neita þeim um inngöngu í 

landið eða senda börnin aftur úr landi áður en ákveðið er hvað sé þeim fyrir bestu, 

auk þess skulu þau aldrei vera sett í varðhald á grundvelli innflytjendalaga. Enn 

fremur ber að útvega vegalausum börnum viðeigandi húsaskjól en ef engin önnur 

úrræði eru fyrir hendi getur varðhald verið undantekning en einungis í skamman 

tíma (UN Committee on the Rights og the child, 2005-a; UN High Commissioner for 

Refugees, 1997; European commission, 2010-a).  

Það er mikilvægt að bera kennsl á vegalaust barn á landamærum og 

tilkynna það til barnaverndaryfirvalda. Ef barn er í fylgd fullorðins einstaklings þarf 

að ganga úr skugga um að viðkomandi sé raunverulegur forsjáraðili barnsins. 

Réttindi vegalausra barna byggjast á aldri þeirra en aldursgreining skal einungis 

nota þegar leikur vafi á aldri barnsins og skal greiningin fara fram á mannúðlegan 

og barnvænan hátt (UN Committee on the Rights of the child, 2005-a;  UN High 

Commissioner for Refugees, 1997). 
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4.1.1 Forráðamaður skipaður. Um leið og vegalaust barn finnst skal skipa 

því forráðamann til þess að gæta hagsmuna þess, óháð því hvort frekari rannsókn 

fari fram á aldri barnsins. Forráðamaður skal vera barninu innan handar þar til 

varanleg lausn fæst á máli þess. Allar ákvarðanir sem yfirvöld taka í máli barns skal 

bera undir forráðamanninn en hann getur meðal annars talað máli barnsins óski 

það þess. Verkefni forráðamanns eru meðal annars að ganga úr skugga um að allar 

ákvarðanir séu teknar með hagsmuni barnsins í fyrirrúmi og að hlustað sé á 

skoðanir barnsins. Eins ber forráðamanni að passa að barn fái viðunandi húsaskjól, 

umönnun, menntun og heilbrigðisþjónustu. Í samvinnu við barnið hefur 

forráðamaður einnig það hlutverk að kanna möguleikann á því að leita uppi  

fjölskyldu barnsins og sameina þau (Separated Children in Europe Programme, 

2010). 

Þeir sem gegna stöðu forráðamanns geta haft ýmsan faglegan bakgrunn. 

Ætlast er til þess að viðkomandi hafi faglega kunnáttu í vinnu með vegalausum 

börnum auk þess að búa yfir kunnáttu og þekkingu um málefni barna sem 

innflytjendur. Þá er mikilvægt að forráðamaður hafi viðeigandi kunnáttu í 

barnavernd og góðan skilning á sérstæðum og menningartengdum þörfum 

vegalausra barna. Þeir einstaklingar sem koma til greina í starf forráðamanns þurfa 

að gangast undir reglulega þjálfun og hljóta faglegan stuðning. Enn fremur er það 

góð regla að kanna sakavottorð og meðmæli einstaklings áður en viðkomandi fær 

starfið (Separated Children in Europe Programme, 2010).  

Við upphaf máls er mikilvægt að vegalaus börn séu skráð og að allar 

upplýsingar og ákvarðanir verði skrásettar og þeim haldið til haga svo betur megi 

gæta að velferð barnanna. Skráningarferlið þarf að fara fram á barnvænlegan hátt 

með viðtali. Því er til dæmis mælst til þess að útlendingaeftirlit og lögreglumenn 

geri sem minnst af því að taka viðtöl við börnin til þess að safna upplýsingum. Öll 

viðtöl hjá útlendingaeftirliti skulu ávallt fara fram að viðstöddum lögmanni og 

forráðamanni og öðrum einstaklingum eins og félagsráðgjafa eða skyldmenni óski 

barn þess (Separated Children in Europe Programme, 2010).  
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4.2 Ákvarðanir sem miða að hagsmunum barna  

Ákvörðun um það hvort eigi að senda barn aftur heim eða hvort það eigi að leyfa 

barni að setjast að í nýju landi hefur langtíma áhrif á barnið. Taka þarf ákvörðun 

um hvaða lausn sé viðeigandi og hvaða tímasetning henti best til að framkvæma 

hana. Vegalaus börn eiga rétt á aðstoð frá lagalegum fulltrúa þeim að 

kostnaðarlausu en það er mikilvægt að fulltrúinn sé vel að sér í innflytjendalöggjöf, 

hælismálum og lögum sem vernda fórnarlömb mansals (UN Committee on the 

Rights og the child, 2005-a; UN High Commissioner for Refugees, 1997; UN High 

Commissioner for Refugees, 2008).  

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna horfði til barnasáttmálans við 

gerð leiðbeininga um svokallaða hagsmunamiðaða ákvörðun „Best interest 

determination” sem er aðferð sem ber að nota til þess að taka ákvörðun er miðar 

að bestu hagsmunum barns. Þessa aðferð ber stofnuninni að nota fyrir öll vegalaus 

flóttabörn sem stofnunin veitir umönnun með beinum eða óbeinum hætti. 

Aðferðina skal framkvæma í samvinnu við barnið og ýmsa fagaðila. Þrátt fyrir að 

hagsmunamiðuð ákvörðun beinist að börnum undir 18 ára þá getur aðferðin átt 

við í einstaka tilfellum þar sem um unga fullorðna er að ræða á aldrinum 18-21 árs. 

Í sumum tilfellum búa þeir með vegalausum börnum og hafa sömu reynslu af flótta 

og því getur það verið viðeigandi að nota aðferðina þegar þarf að veita þeim öryggi 

og finna varanlega lausn í máli þeirra. Evrópuráð hefur mælst til þess að 

aðildarríkin notist við hagsmunamiðaða ákvörðun í málum allra vegalausra barna 

(Council of Europe, 2011; UN High Commissioner for Refugees, 2008). 

Áður en ákvörðun er tekin um niðurstöðu máls þarf að skoða ýmsa þætti í 

lífi barnsins. Mikilvægt er að kanna ástandið í heimalandi barnsins og fjölskyldu 

hagi þess. Auk þess skal meta hversu berskjaldað barn er, öryggi og hættuna sem 

það stendur frammi fyrir og þörfina fyrir vernd. Einnig skal skoða stöðu barns í 

innflytjendaferlinu, andlega og líkamlega heilsu auk menntunar og efnahagslegrar 

stöðu. Alla þessa þætti þarf að skoða í samhengi við kyn barns, þjóðerni, 

menningar- og tungumála bakgrunn. Til þess að komast að viðeigandi niðurstöðu í 

máli þarf þverfaglega vinnu sem er stjórnað af fagfólki og aðilum sem hafa reynslu 

af vinnu með vegalausum börnum. (UN Committee on the Rights og the child, 

2005-a;  UN High Commissioner for Refugees, 1997). 
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4.2.1 Niðurstöður mála. Í öllum málsmeðferðum vegalausra barna skulu 

yfirvöld reyna að hafa upp á fjölskyldu barns og sameina þau sé það barninu fyrir 

bestu. Komi til sameiningar barns og fjölskyldu þarf að meta hvort það skuli fara 

fram í komulandinu, í heimalandi eða í þriðja landi. Náist ekki að sameina barn við 

fjölskyldu sína þarf að veita barninu vernd í komulandinu eða lagalega stöðu til 

þess að gerast innflytjandi í landinu eða öðru landi innan Evrópu. Það á einnig við 

ef aðstæður í heimalandi eru óöruggar til dæmis vegna stríðsástands (UN 

Committee on the Rights og the child, 2005-a;  UN High Commissioner for 

Refugees, 1997).  

Ekki er litið á tímabundið dvalarleyfi sem varanlega lausn og ætti aldrei að 

beita í máli barns sem er að verða 18 ára og er í þann mund að fara að missa rétt 

sinn sem barn. Ef barni hefur verið veitt dvalarleyfi af mannúðarástæðum eða 

annars konar tímabundið dvalarleyfi skal meðhöndla mál barns af varkárni eftir 18 

ára aldur. Þau skulu hljóta sömu meðhöndlun og mál annarra barna í landinu sem 

eru að koma úr umsjá yfirvalda og hljóta aðstoð til að standa á eigin fótum (UN 

Committee on the Rights og the child, 2005-a;  UN High Commissioner for 

Refugees, 1997).  

4.2.2 Dyflinarreglugerðin. Leyfi barns til dvalar eða hælis í landi innan 

Evrópu tengist meðal annars Dyflinarreglugerðinni frá árinu 2003 sem fjallar 

efnislega um það hvaða löndum ber þjóðréttarleg skylda til þess að taka á móti 

hælisumsóknum. Markmið reglugerðarinnar er að veita öllum þeim hælis-

leitendum sem koma til Evrópu leyfi til þess að sækja um hæli og tryggja að 

umsóknin yrði tekin til meðferðar í að minnsta kosti einu landi, iðulega er það 

fyrsta landið sem viðkomandi kemur til þegar það fer inn á landsvæði Evrópu. Með 

þessu móti má koma í veg fyrir að einstaklingum sé vísað áfram frá ríki til ríkis án 

þess að umsókn sé nokkurn tímann tekin fyrir. Einnig verður kerfið skilvirkara og 

kemur í veg fyrir að margar umsóknir séu í gangi á sama tíma fyrir einn einstakling. 

Dyflinarreglugerðin hefur þó sætt ýmislegri gagnrýni þar sem reglugerðin er meðal 

annars talin vera helsta orsökin fyrir töf á fjöldann allan af hælisumsóknum þar 

sem sumar þeirra fá jafnvel aldrei áheyrn. Þessu getur einnig fylgt önnur 

vandkvæði eins og aðskilnaður fjölskyldna og tækifæri til þess að synja endur-

sendingu (European Council on Refugees and Exiles, e.d.).  



  

 
 

23 

Hælisleitandi sem sækir um vernd í Evrópulandi gæti átt umsókn í öðru 

landi og þá ber viðkomandi land ábyrgð á umsókninni. Samkvæmt reglugerðinni er 

löndum heimilt að endursenda hælisleitendur til þess lands sem hefur tekið 

umsóknina fyrir og er það í flestum tilfellum raunin. Þetta er þó ekki skylda og þarf 

samþykki landsins sem á að taka á móti einstaklingnum meðal annars að vera fyrir 

hendi (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).  

Finnist foreldrar vegalaus barns í öðru landi, sem tekur þátt í samstarfi 

Dyflinarreglugerðarinnar, þá er heimilt að senda það til þess lands þrátt fyrir að 

barnið hafi möguleika á að vera veitt hæli í komulandinu. Hælisumsókn vegalaus 

barns skal því fara fram í því landi þar sem forsjáraðili finnst, sé hann þar löglega, 

en þar þurfa hagsmunir barnsins fyrst og fremst að ráða för (Innanríkisráðuneytið, 

2004).  

4.3 Raunveruleg staða meðferða mála innan Evrópu 

Öll aðildarríki Evrópusambandsins hafa undirritað Barnasáttmálann og ber að taka 

tillit til hans í málum vegalausra barna. Þrátt fyrir hin ýmsu viðmið og leiðbeiningar 

um hvernig löndum ber að meðhöndla mál vegalausra barna, líkt og var rakið hér 

að ofan, þá bendir ýmislegt til þess að réttindi barna séu oft hunsuð. Þetta varðar 

ýmis atriði varðandi komu vegalausra barna til Evrópulands og málsmeðferð þeirra. 

(Council of Europe, 2011). 

 Samkvæmt skýrslu Evrópuráðsins taka aðildarríkin afar ólíkt á málum 

vegalausra barna sem leiðir til mismunandi meðhöndlunar og ólíkra viðhorfa til 

þess hvað sé barni fyrir bestu. Með örfáum undantekningum hefur þjóðarréttur 

landanna ekki tekið rétt á málum vegalausra barna. Oft hafa vegalaus börn fyrst 

verið meðhöndluð á grundvelli innflytjendalaga og svo samkvæmt barnaverndar-

lögum í stað þess að meðhöndla þau fyrst og fremst sem börn. Stefnur og 

starfshættir eru einnig afar breytileg milli landa og því gæti meðferð máls verið 

afar ólík eftir því í hvaða landi barnið er. Ósamræmi milli ólíkra laga í sama landi er 

einnig að finna víðsvegar. Sem dæmi má nefna starf félagsráðgjafa sem eiga að 

styðja og vernda barn, þurfa oft að haga starfsháttum sínum meira í líkingu við 

innflytjendaeftirlit vegna ákvæða laga (Council of Europe, 2011). 
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Sum lönd hafa verið að neita vegalausum börnum um inngöngu í land hafi 

þau ekki getað sýnt fram á tilskilin leyfi. Börnin voru þá send aftur til síns heima 

áður en tekin var niðurstaða um hvað var þeim fyrir bestu og stundum án þess að 

tryggja öryggi barns í heimalandi. Aldursgreining hefur verið framkvæmd með afar 

misjöfnum hætti milli landa og hefur jafnvel verið framkvæmd án þess að leiki vafi 

á því hvort einstaklingur teljist barn. Þar að auki hefur tíðkast að setja börn í 

varðhald, oft með fullorðnum og án þess að um undantekningartilfelli hafi að ræða 

varðandi varðhald (Council of Europe, 2011). 

Mörg börn hafa farið á mis við rétt sinn sem fórnarlömb mansals þar sem 

þeim hefur ekki verið veitt viðunandi umönnun og aðstoð. Í mörgum tilfellum er 

krafan um hæfan forráðamann og réttur barns til lagalegrar aðstoðar ekki virt að 

fullu sem getur leitt til þess að ákvarðanir séu teknar sem eru gegn hagsmunum 

barnsins. Einnig hafa verið ýmsar hindranir í aðgangi barna að umsóknum um hæli 

eða alþjóðlega vernd. Mörg lönd hafa beitt Dyflinarreglugerðinni og sent barn til 

þriðja lands án þess að taka tillit til hagsmuna barnsins eða virða óskir þess um að 

fá að dvelja í komulandinu (Council of Europe, 2011). 

Frekari úttekt á stöðu landanna er að vænta en um þessar mundir fer fram 

alþjóðlegt samstarfsverkefni þar sem íslensku Barnaheill Samtökin eru meðal 

þátttakanda. Kannað verður hvernig löndin innan Evrópu vinna að málefnum 

vegalausra barna, hvernig lagaramminn er og þá sérstaklega hvernig því er háttað 

að finna fjölskyldur barnanna og koma þeim aftur til síns heima (Margrét Júlía 

Rafnsdóttir, Munnleg heimild þann 13. apríl 2011). 

5 Vettvangur félagsráðgjafa með vegalausum börnum 

Í siðarreglum íslenskra félagsráðgjafa er talað um virðingu fyrir einstaklingum og 

sérstöðu þeirra þar sem markmið félagsráðgjafar er að vinna að auknu félagslegu 

réttlæti. Markmið er einnig að hjálpa einstaklingum að finna lausn á sínum 

félagslegu- og einkavandamálum. Félagsráðgjöfum ber að berjast gegn 

mannréttindabrotum hverskonar. Einnig skulu þeir vinna störf sín af heilindum og 

virðingu án mismununar. Félagsráðgjafa ber að gæta hagsmuna skjólstæðings síns 

geti hann það ekki sjálfur og upplýsa hann um réttindi sín og skyldur, auk 

upplýsinga um hvaða möguleikar og úrræði eru fyrir hendi. Félagsráðgjafi skal 
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ávallt virða sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga, sé það ekki á kostnað annarra 

(Félagsráðgjafafélags Íslands, e.d.) 

5.1 Menningarhæf félagsleg ráðgjöf 

Til eru ýmsar kenningar sem tengjast fjölmenningarráðgjöf. Það er mikilvægt að 

félagsráðgjafar og aðrar fagstéttir búi yfir menningarhæfi til þess að geta tekist á 

við menningarmun skjólstæðinga sinna. Þannig þarf starfsmaður að vera hæfur til 

þess að eiga í árangursríkum samskiptum á viðeigandi hátt við einstaklinga af 

ólíkum uppruna. Ein af helstu skilgreiningunum um hæfi fjölmenningarráðgjafa er 

skilgreining Sue og félaga. Samkvæmt þeim er mikilvægt að viðkomandi búi yfir 

þremur eiginleikum:  

 Að vera meðvitaður um eigin væntingar, gildi og skekkjur. 

 Að skilja heimsýn skjólstæðings sem er menningarlega ólíkur. 

 Að hafa hæfni til þess að þróa viðeigandi aðferðir og tækni fyrir úrræði 

(Missila, P. og Marjatta, L., 2005). 

Hver þessara þriggja eiginleika hefur þrjár víddir sem eru viðhorf, þekking og 

kunnátta. Viðhorf varðar væntingar og skoðanir félagsráðgjafa um kynþætti og 

þjóðernisminnihluta. Hann þarf að vera meðvitaðir um eigin skekkjur og staðal-

ímyndir og geta þróað jákvæða sýn á fjölmenningu. Menningarhæfur félagsráðgjafi 

þarf að hafa góða þekkingu og skilning á eigin heimssýn, þekkingu á menningu 

skjólstæðings og hafa skilning á félags- og pólitískum áhrifum. Með kunnáttu er 

lögð sérstök áhersla á sérstæð úrræði sem eru nauðsynleg í vinnu með 

minnihlutahópum (Missila, P. og Marjatta, L., 2005). 

5.2 Faglegt barnaverndarstarf 

Í barnaverndarstarfi á Íslandi er fyrst og fremst unnið eftir núgildandi barna-

verndarlögum nr. 80/2002. Þar kemur fram að barnaverndarnefnd ber að ráða 

starfsmenn sem hafa sérþekkingu eða tryggja að nefndin hafi aðgang að viðeigandi 

sérþekkingu með einhverjum hætti. Með því móti skal vera unnt að veita 

foreldrum, stofnunum og öðrum uppalendum viðeigandi fræðslu, ráðgjöf og 

leiðbeiningar skv. barnverndarlögum. Ólíkar kröfur eru gerðar til barnaverndar-

starfsmanna og miðast það við hvaðan krafa kemur. Því er ekki óeðlilegt að 

stjórnmálamenn, fagaðilar og fjölskyldur hafa ólíkar kröfur til barnaverndarstarfs-
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manna sem snúa að ólíkum þáttum starfsins (Barnaverndarlög 80/2002; Anni G. 

Haugen, 2008).  

Barnaverndarstarfsmenn þurfa bæði að vera faglegir og hafa getuna til þess 

að stofna til tengsla við skjólstæðinga sína. Starfsmaðurinn þarf að hafa góða 

þekkingu á viðeigandi lögum auk þess að hafa góða kunnáttu á þroska barna og 

líðan þeirra. Faglegt barnaverndarstarf byggist á tryggum kenningarlegum grunni 

sem er notaður á gagnrýninn hátt. Starfið felur í sér athugun, mat, framkvæmd og 

endurmat og í kjölfar þess nýja áætlanagerð. Barnavernd byggir á þverfaglegri 

þekkingu eins og til dæmis félagsráðgjöf, lögfræði og sálfræði (Anni G. Haugen, 

2008).       

6 Vegalaus börn á Norðurlöndunum 

Síðastliðin ár hafa Norðurlöndin, utan Íslands, í auknum mæli þurft að hafa afskipti 

af vegalausum börnum sem finnast í löndunum óskráð eða eru í leit að hæli. Í 

Svíþjóð og Noregi hefur sérstaklega orðið vart við börn frá löndum fyrrum 

Sovétríkjanna. Flest þeirra barna eru á aldrinum 14 til 18 ára og eru þau oftast í leit 

að betri lífsgæðum heldur en heimalandið hefur upp á að bjóða. Þó virðist margt 

benda til þess að hluti barnanna ferðist ekki sjálfviljug heldur eru þau neydd til 

flutninga sem tengjast skipulagðri glæpastarfssemi eins og vændi og þjófnaði 

(Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið, 2003).  

Til þess að fá mynd af því sem er að gerast í nágrannalöndum Íslands bæði 

varðandi hælisleitandi börn og börn sem eru fórnarlömb mansals verður fjallað 

nánar um málefnið á Norðurlöndunum . 
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6.1 Hælisleitandi börn á Norðurlöndunum 

Árið 2008 jókst fjöldi vegalausra barna í leit að hæli á Norðurlöndum svo um 

munaði þar sem flóttabörn frá Írak, Sómalíu og Afganistan voru í meiri hluta.  

Tafla 2. Hælisumsóknir barna í fjórum Norðurlöndum (Umdæmisskrifstofa 
Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna fyrir Eystrasaltslöndin og Norðurlönd, 
2009). 

Land 2007 2008 

Danmörk 73 200 

Finnland 98 650 

Noregur 403 1374 

Svíþjóð 1264 1510 

 

Líkt og sjá má á töflu 2 var Svíþjóð að taka á móti flestum hælisumsóknunum 

vegalausra barna á Norðurlöndunum árið 2007 og fékk til að mynda þrefaldan 

fjölda umsókna í samanburði við Noreg sem var með næst flestu umsóknirnar. Árið 

2008 varð svo gífurleg aukning hælisumsókna í Noregi og Finnlandi þar sem 

umsóknarfjöldinn meira en tvöfaldaðist frá árinu áður. Danmörk tók einnig á móti 

fleiri umsóknum árið 2008 þó aukningin hafi ekki verið eins gífurleg og í Noregi og 

Finnlandi. Svíþjóð var þó enn á toppnum árið 2008 en þar hafði aukningin einungis 

verið lítilleg miða við hin löndin (Umdæmisskrifstofa Flóttamannastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Eystrasaltslöndin og Norðurlönd, 2009). 

6.2 Mansal barna á norðurlöndunum 

Þegar mansal barna er skoðað hjá hinum Norðurlöndunum þá eiga þau það öll 

sameiginlegt að vera bæði áfangastaðir og svokölluð gegnumstreymislönd, þar 

sem fórnarlömbin ferðast í gegnum löndin til annarra landa sem eru loka áfanga-

staðir fyrir mansal barna. Í öllum löndunum er eftirspurn eftir kaupum á vændi 

barna. Þessi börn eru oftast frá Eystrasaltslöndunum, fyrrum Sovétríkjunum, 

Suðaustur-Evrópu, Afríku og Asíu (United State Department of State, 2006-a; 

United State Department of State, 2006-b).  

Það hefur einnig verið þekkt vandamál á Norðurlöndunum að einstaklingar 

ferðist erlendis, til dæmis til Gambíu, í svokallaðar barnakynlífsferðir „child sex 

tourism” gagngert til þess að brjóta á börnum kynferðislega en það er oftast í 
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fátækari löndum þar sem þeir komast upp með slíkan verknað (The United Nations 

Children Fund, 2003).  

Hér að neðan má sjá dæmi um hvernig mansal barna birtist á 

Norðurlöndunum og að hvaða leyti lagabálkar mismunandi ríkja geta bætt stöðu 

barna sem seld eru mansali.  

6.2.1 Nýleg vændislög í Noregi. Í Noregi er yfirleitt ekki verið að selja börn í 

vændi á götunum heldur er þetta mjög falinn hópur þar sem öll viðskipti fara fram 

innandyra eða með örðum hætti en beinu götuvændi. Vegalaus börn sem koma 

annaðhvort til Noregs sem innflytjendur eða flóttamenn eru í afar miklum 

áhættuhópi að verða fórnarlömb mansals og neydd í vændi. Stúlkur eru í 

meirihluta en strákar verða líka fórnarlömb. Sum hver þessara vegalausu barna eru 

þegar orðin fórnarlömb mansals við komuna til Noregs og hafa því fyrir komu verið 

misnotuð kynferðislega eða á annan hátt. Börn sem koma til Noregs vegna tilboða 

sem þeim berast, meðal annars um allskyns frí eða íþróttarviðburði, eru einnig í 

hættu á að lenda í röngum höndum (End child prostitution child pornography and 

trafficking of children for sexual purpose, 2006) 

Í upphafi ársins 2009 tóku ný lög gildi í Noregi sem banna vændiskaup. 

Norskir ríkisborgarar sem eru staðnir að því að kaupa vændi annaðhvort í Noregi 

eða erlendis gætu því átt von á háum sektum eða sex mánaða fangelsi. Þegar 

vændi er keypt af barni þá getur brotið haft enn alvarlegri afleiðingar í för með sér 

og varðað allt að þriggja ára fangelsi. Með þessu vilja norsk yfirvöld koma í veg fyrir 

götuvændi og skipulagðar barnakynlífsferðir (BBC news, 2009; Justis- og 

politidepartementet, 2008) 

6.2.2 Gylliboð til Danmörku. Tilgangur mansals barna í Danmörku er oftast 

að neyða börnin í vændi en í sumum tilfellum eru þau neydd til þess að stela. Oft 

eru þessi börn tæld til Danmerkur með gylliboðum um betra líf og góðar tekjur en 

þegar á staðinn er komið bíður þeirra hræðilegur raunveruleiki. Hluti barnanna eru 

beinlínis seld til Danmerkur frá fátækum austur-evrópskum löndum þar sem 

foreldrar þeirra geta ekki veitt þeim sómasamlega framtíð vegna fátæktar. Börnin 

eru þá seld ókunnugum sem segjast geta veitt þeim betra líf í Vestur-Evrópu en 

kemst þá síðar í ljós að hinn ókunnugi er tengdur glæpaneti og í stað betra lífs fá 

börnin dágóðan skóla í glæpum og vændi (Save the Children Denmark, e.d.-a). 
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Samkvæmt dönskum refsilögum er barnaklám, kynferðisleg misnotkun í 

gróðrarskyni og sala á börnum bönnuð. Yfirvöld hafa meðal annars verið í samstarfi 

við tvö ferðafélög til að vekja athygli á barnakynlífsferðum til þess að koma í veg 

fyrir þær (Save the Children Denmark, e.d.-b; United State Department of State, 

2010). 

6.2.3 Barna kynlífsferðir Finna. Kaup á vændi barna eru bönnuð samkvæmt 

finnskum refsilögum, auk þess eru kynferðisafbrot Finna erlendis refsiverð. Þrátt 

fyrir tilvist þessara laga lýsti Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna yfir áhyggjum 

af ferðum finnskra einstaklinga til landanna í kring í þeim tilgangi að greiða fyrir 

kynlíf með börnum. Finnar hafa meðal annars verið að ferðast til Rússneska hluta 

Kareli og niður til Viipuri og St. Pétursborg í þeim tilgangi að kaupa vændi af 

ólögráða einstaklingum, bæði stúlkum og strákum. Þetta svæði fékk á sig orðspor 

sem kynlífsnýlenda og hefur verið kallað „nýja Tæland” (UN Committee on the 

Rights of the Child, 2000; Ollikainen, M., 2000) 

 Finnar hafa einnig verið að ferðast til Gambíu líkt og nágrannaþjóðirnar. Ungar 

stúlkur sem eru vændiskonur í Gambíu líta oft á vændi sem starf sem gefur af sér 

tekjur og veitir þeim tækifæri til þess að kaupa sér föt, skartgripi og stunda 

skemmtanir. Þessar stúlkur telja sig ekki vera börn sem þurfi sérstaka vernd (The 

United Nations Children Fund, 2003).  

Árið 2006 kom ný löggjöf í Finnlandi til þess að sporna gegn mansali. Með 

þeim getur sá sem kaupir vændi átt yfir höfði sér sex mánaða fangelsisvist ef hægt 

er að sanna að viðkomandi hafi haft vitneskju um að einstaklingurinn sem veitti 

vændisþjónustuna hafi verið þvingaður til þess (BBC, 2006). Þó flest mansalsmál í 

Finnlandi varði konur og stúlkur, sem eru þvingaðar í vændi, þá er hluti 

fórnarlambanna einnig seldur til vinnu. Fólk er þvingað til þess að vinna marga 

tíma á dag við nánast ekkert kaup og má þar helst nefna veitingarstaði, í bygg-

ingarvinnu eða við ýmis þjónustustörf. Fórnarlömbin forðast oft að leita á náðir 

yfirvalda af ótta við að vera send úr landi (United State Department of State,  

2006-c) 

6.2.4 Börn í hælisleit hverfa af stofnunum í Svíþjóð. Barnaréttarnefnd 

Sameinuðu þjóðanna hefur meðal annars gert athugasemd varðandi þann mikla 

fjöldi vegalausra barna sem hafa verið að hverfa í Svíþjóð frá stofnunum sem eru á 
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vegum útlendingastofnunar fyrir vegalaus börn en ekki er vitað um afdrif þessara 

barna og óttast er að sum þeirra lendi í röngum höndum (UN Committee on the 

Rights of the Child, 2005-b).  

Árið 1999 settu Svíar í lög bann við kaupum á vændi en afnámu bannið við 

sölu á vændi. Lögin þar í landi hafa verið að virka vel meðal annars þar sem færri 

konur en áður virðast seldar mansali til Svíþjóðar. Í kringum árið 2007 var áætlað 

að um 400-700 konur höfðu verið fórnarlömb mansals í Svíþjóð og þvingaðar til 

þess að stunda vændi en á sama tíma voru Finnar til að mynda með um 10.000 til 

15.000 tilfelli. Samkvæmt sænskum lögum eru það kaupandinn og miðlarinn sem 

eru að brjóta lög og getur það varðað allt að sex ára fangelsisvist fyrir þá sem gera 

út vændi og allt að tíu ára fangelsisvist fyrir þá sem hafa verið staðnir að mansali. 

Viðskiptavinurinn gæti síðan átt von á sex mánaða fangelsisvist verði hann staðinn 

að verki (Anwar, A., 2007; Claude, K., 2007). 

6.3 Norðurlandaráð dregur málefni vegalausra barna í dagsljósið 

Norðurlandaráði er mikið í mun að standa vörð um velferð vegalausra barna. 

Barnasáttmálinn skal vera rétthærri en löggjöf lands í þeim tilfellum þar sem er 

skortur á samræmi löggjafar við sáttmálann. Á þingi Norðurlandaráðs árið 2009 

lögðu þingfulltrúar fram tillögu þess efnis að ríkisstjórnir ráðsins færu að fordæmi 

Norðmanna um að vísa engum vegalausum börnum úr landi nema það sé fullvíst 

að einhver taki á móti þeim og að velferð þeirra og umönnun sé tryggð. 

Ríkisstjórnirnar hafa allar sýnt málefninu mikinn áhuga og vilja taka fullan þátt í að 

tryggja réttindi þessara barna. Norðurlandaráð hefur undirstrikað mikilvægi þess 

að börnum og barnafjölskyldum sé veittur forgangur við afgreiðslu hælisumsókna 

enda getur langur tími í flóttamannabúðum haft slæmar afleiðingar fyrir börn 

(Norðurlandaráð, 2010).  

 Norðurlandaráð bendir einnig á mikilvægi þess að fagaðilar komi að málum 

vegalausra barna þar sem mörg þeirra koma úr skelfilegum aðstæðum og því er 

það ekki fullnægjandi að stuðningsfjölskyldur annist börnin í upphafi máls líkt og 

oft hefur átt sér stað. Aðkoma fagaðila strax við upphaf málsmeðferðar, þar sem 

börnin fá aðstoð og aðhlynningu, er talið vegalausum börnum fyrir bestu. 

Norðurlandaráð leggur áherslu á að það sé ekki sama stofnunin sem sér bæði um 
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að veita barni umönnun og að afgreiða hælisumsókn þess. Þessum hlutverkum skal 

vera sinnt af ólíkum stofnunum til þess að tryggja umönnun barns óháð stöðu þess 

sem innflytjandi (Norðurlandaráð, 2010).  

7 Þróun málefna vegalausra barna á Íslandi 

Árið 2003 var stofnað til samvinnu á vegum Eystrasaltsráðs, auk Moldavíu, Hvíta-

Rússlands og Úkraínu, varðandi málsmeðferð vegalausra barna. Meðlimir 

Eystrasaltsráðsins eru Norðurlöndin fimm, Eystrasaltsríkin þrjú, Rússland, Pólland, 

Þýskaland og Evrópusambandið. Ætlunin var að hvert land myndi semja reglur til 

þess að vinna með í þeim tilgangi að tryggja móttökur og málsmeðferðir vega-

lausra barna í leit að vernd. Þannig átti meðal annars að koma í veg fyrir að börn 

yrðu send aftur til síns heima án þess að móttökuaðstæður þar væru fullnægjandi. 

Hvert ríki tilnefndi einn aðila sem fékk það hlutverk að hafa umsjón með því að 

viðbragðsáætlun væri fyrir hendi (Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið, 2003). 

Ísland tók fullan þátt í samvinnunni og var þáverandi Dómsmálaráðuneyti, 

Innanríkisráðuneyti í dag, úthlutað það verkefni að hafa umsjón með gerð 

viðbragsáætlunar um vegalaus börn en á þeim tíma voru engar slíkar reglur til. 

Þess í stað hafði útlendinga- og barnaverndar löggjöfin verið notuð til þess að leysa 

úr þeim fáu málum sem höfðu komið upp. Þann 9. janúar 2004 skipaði dómsmála-

ráðherra vinnuhóp sem fékk það hlutverk að útbúa og skila inn tillögum til 

ráðherra um reglur varðandi málsmeðferð vegalausra barna og aðgerðaráætlun til 

þess að vinna eftir í þeim tilvikum sem erlend börn væru ein á ferð. Leitað var eftir 

fulltrúum sex stofnanna til að taka þátt í störfum vinnuhópsins undir stjórn dóms-

málaráðuneytisins en þessar stofnanir voru; þáverandi félagsmálaráðuneyti, 

velferðarráðuneyti í dag, sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli, Útlendingastofnun, 

Ríkislögreglustjóri, Barnaverndarstofa og Rauði kross Íslands. Auk þess að gera 

drög að aðgerðaráætlun bar hópnum að koma með tillögur að breytingum á 

reglugerð um útlendinga nr. 53/2003 (Innanríkisráðuneytið, 2004).  

7.1 Skýrsla vinnuhóps um vegalaus börn 

Niðurstöður skýrslunnar voru kynntar í apríl 2004. Við gerð hennar studdist 

hópurinn við ýmis gögn, bæði erlend og íslensk og má þar helst nefna 

Barnasáttmálann, alþjóðlega skýrslu Barnaheilla og Flóttamannastofnunar 
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varðandi Evrópusamtökin um málefni vegalausra barna og samning 

Útlendingarstofnunar við Reykjanesbæ sem var staðfestur í febrúar 2004. Í 

umræðu sinni lagði hópurinn aðaláherslu á fjögur atriði:  

 Skilgreina hvernig tilfellin koma upp sem ætlað er að taka á. 

 Dvöl barnanna hérlendis. 

 Rannsókn málsins. 

 Finna aðgerðir til að senda börnin til síns heim (Innanríkisráðuneytið, 2004). 

Við meðferð mála þótti ekki tilefni til að notast við sömu aðferðir og notaðar eru í 

nágrannalöndunum enda fjöldi vegalausra barna mun meiri þar en hér á landi. Í 

staðin var lögð áhersla á að gera reglur sem taka mið af Íslenskum aðstæðum. 

Útlendingastofnun hafði gert samning við félagsþjónustuna í Reykjanesbæ um 

umönnun hælisumsækjenda og því var lagt til að félagsþjónustan yrði umönnunar-

aðili barns á meðan málsmeðferð stendur yfir. Ekki þótti þörf fyrir að skipa barni 

forráðamann þar sem Rauði kross Íslands hafði tekið að sér það verkefni að vera í 

málsvari fyrir börnin, þar sem hann sinnir meðal annars réttindagæslu, í allri 

málsmeðferðinni (Innanríkisráðuneytið, 2004). 

Vinnuhópurinn var samhuga um að það ætti að vera forgangsverkefni að 

reyna að hafa upp á fjölskyldu barna sem finnast hér án forsjáraðila og koma þeim 

aftur til síns heima með öruggum hætti. Ef aðstæður eru á þann veg að ekki er 

hægt að senda barn heim, eða að það sé barni ekki fyrir bestu, þá væri mikilvægt 

að finna barninu heimili hér á landi til frambúðar. Það yrði í höndum barnaverndar-

yfirvalda að finna barninu heimili en Útlendingastofnun myndi sjá um að veita 

barni annaðhvort hæli eða dvalarleyfi eftir aðstæðum (Innanríkisráðuneytið, 2004). 

7.1.1 Niðurstöður vinnuhópsins. Hópurinn lagði áherslu á að nýta þá 

verkferla og þau úrræði sem voru þegar fyrir hendi og reyna að laga þau að 

sérþörfum vegalausra barna. Það er skýrt tekið fram að aðgerðaráætluninni er 

einungis ætlað að taka til erlendra einstaklinga sem eru sannarlega undir 18 ára 

aldri og því væri mikilvægt að sannreyna aldur barnsins ef vafi léki á. Meðhöndla 

skal mál einstaklings, sem kveðst vera undir 18 ára aldri, sem barn nema annað 

leiði í ljós. Ef viðkomandi er hins vegar ekki samþykkur því að gangast undir 

aldursgreiningu skal meðhöndla hann sem fullorðin. Þetta þótti vera í samræmi við 

það sem tíðkaðist í löndunum í kring (Innanríkisráðuneytið, 2004). 
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Vinnuhópurinn lagði einnig til tillögur að breytingum á reglugerð um 

útlendinga nr. 53/2003. Í 89. grein reglugerðarinnar er fjallað um meðferð 

hælisumsókna og kemur þar fram að ef umsækjandi er undir 18 ára aldri ber að 

tilkynna málið til barnaverndaryfirvalda í þeim hluta landsins sem umsókn er til 

meðferðar. Eins skal fulltrúi viðkomandi barnaverndaryfirvalda koma fram sem 

fulltrúi umsækjanda og vera viðstaddur viðtalstökur. Vinnuhópnum þótti hins 

vegar ekki nauðsyn að tilkynna mál til barnaverndaryfirvalda nema sérstök ástæða 

þætti til og það þótti heldur ekki ástæða fyrir viðveru barnaverndarfulltrúa í 

viðtölum við börnin. Vinnuhópnum þótti það æskilegri kostur að fulltrúi 

félagsþjónustunnar í Reykjanesbæ sem annaðist barnið fylgdi því líka í viðtöl ásamt 

fulltrúa Rauða krossins, frekar en barnaverndarstarfsmaður sem sinnti einungis því 

hlutverki að sitja með barninu í viðtali (Innanríkisráðuneytið, 2004). 

Önnur tillaga að breytingu reglugerðarinnar um útlendinga varðaði 34. 

grein um almenn skilyrði dvalarleyfis. Í þeirri grein kemur fram að einstaklingur 

undir 18 ára aldri getur að jafnaði aðeins fengið dvalarleyfi í tengslum við leyfi 

forsjáraðila sinna. Hópnum þótti orðalagið „að jafnaði” yrði að túlka á þann hátt að 

hægt væri að víkja frá þeirri reglu þegar um undantekningartilvik væri að ræða. 

Hvergi í ákvæðinu er að finna nánari skilgreiningu á því hvenær undantekningar 

eiga við. Nauðsyn þótti að skilyrðin fyrir undantekningum væru skýr til þess að 

draga úr öllum vafa. Að lokum lagði hópurinn til að einu ákvæði yrði bætt við 

reglugerðina um útlendinga sem fjallaði sérstaklega um málsmeðferð vegalausra 

barna og umönnun þeirra (Innanríkisráðuneytið, 2004). 

  Hópurinn mælti fyrir því að Útlendingastofnun yrði falið það verkefni að 

útbúa verklagsreglur sem byggðu á tillögum skýrslunnar og að reglurnar yrðu svo 

hluti af þeim samningi sem stofnunin myndi gera við félagsþjónustuna í 

Reykjanesbæ varðandi umönnun barnanna. Eins mælti hópurinn fyrir því að 

embætti Ríkislögreglustjóra skyldi setja reglur á grundvelli tillaganna og kynna 

lögreglustjórum landsins. Í skýrslunni voru gerðar þær tillögur að lögreglan bæri 

ábyrgð á rannsókn máls eftir að frumrannsókn lyki. Einnig var lagt til að lögreglan 

ásamt Útlendingastofnun bæri ábyrgð á því að grennslast fyrir um uppruna barns 

og möguleika á heimsendingu (Innanríkisráðuneytið, 2004). 
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7.2 Íslensk aðgerðaráætlun gegn mansali 

Vorið 2009 kynnti ríkisstjórnin fyrstu aðgerðaráætlun Íslands gegn mansali sem 

gildir til lok ársins 2012, með endurskoðun að tveimur árum liðnum frá samþykkt 

áætlunarinnar. Markmiðið er að koma á aðgerðum sem eru mikilvægar til þess að 

hindra mansal á Íslandi og þá jafnframt koma reglu á þessar aðgerðir. Markmiðið 

er ekki síður að málefni mansals verði enn frekar rannsakað hér á landi. Áætlunin 

inniheldur meðal annars aðgerðir sem eru ætlaðar forvarnarstarfi og fræðslu um 

mansal auk aðgerða sem beinast að aðstoð við fórnarlömb og að tryggja vernd 

þeirra. Aðgerðirnar beinast einnig að gerendum og þeim möguleika að sækja þá til 

saka fyrir brot sín (Velferðarráðuneytið, 2009 -a) 

 Jafnfram var tilgangur áætlunarinnar að gera nauðsynlegar ráðstafanir á 

breytingum lagaákvæða svo fullgilda megi samning Sameinuðu þjóðanna gegn 

fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi frá árinu 2000 og Palermó-bókunar-

innar sem er viðbótarbókun við samninginn um mansal, auk tveggja samninga 

Evrópuráðsins. Annar samningur Evrópuráðsins er frá árinu 2005 og varðar 

aðgerðir gegn mansali en hinn er frá árinu 2007 og varðar vernd barna gegn 

kynferðislegri misbeitingu og kynferðislegri misnotkun auk aðgerða til þess að 

framfylgja efni samninganna. Einnig var stefnt að því að leggja fram frumvarp um 

að gera kaup á vændi refsiverð (Velferðarráðuneytið, 2009 -a) 

Frá birtingu skýrslunnar hefur Ísland fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna 

gegn fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi auk Palermó bókunarinnar. Einnig 

er búið að gera kaup á vændi refsiverð samkvæmt Íslenskum hegningarlögum. 

Vændi er oftar en ekki sprottið af mikilli neyð og nauðung og vó það sjónarmið 

þungt í aðdraganda breytinga laganna því þolendur ættu ekki að vera ábyrgir 

(Utanríkisráðuneytið, e.d.-a ; Velferðarráðuneytið, 2009-b).  

Helstu rannsóknir á mansali sýna að um 80% fórnarlamba mansals eru 

konur og um helmingur þeirra eru einstaklingar undir 18 ára aldri. Í aðgerðar-

áætluninni er sérstaklega minnst á fórnarlömb mansals sem eru undir 18 ára aldri 

og þær aðgerðir og þá verkferla sem eru ætlaðir til þess að greina og styðja 

fórnarlömbin. Fjallað er um mikilvægi þess að öryggi barnanna sé tryggt við 

heimferð þeirra þar sem forkönnun á aðstæðum er forsenda ferðar. Áætlunin 

leggur meðal annars áherslu á fræðslu fyrir fagaðila, sem vinna meðal annars með 
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börnum í hælisleit, þar sem þau gætu verið fórnarlömb mansals og þurfa þá 

sérstaka meðhöndlun og meðferð  (Velferðarráðuneytið, 2009 -a). 

7.3 Réttindi vegalausra barna á Íslandi 

Þrátt fyrir að Ísland sé ekki enn meðlimur Evrópusambandsins þá hefur landið sterk 

tengsl við aðrar Evrópuþjóðir og hefur breytt ýmsu í lagalega umhverfinu til 

samræmis við lög Evrópusambandsins. Íslendingar eru aðilar að ýmsum evrópskum 

samningum og er bæði hluti af evrópska efnahagssvæðinu síðan 1994 og Schengen 

svæðinu frá árinu 2001. Markmið Schengen samstarfsins er að heimila fólki að 

ferðast óhindrað yfir innri landamæri svæðisins án þess að þurfa tilskilin leyfi líkt 

og þeir sem koma frá löndum utan Evrópu. Tilgangurinn með Schengen 

samstarfinu er einnig að berjast gegn alþjóðlegri glæpastarfsemi og efla samvinnu 

lögreglu aðildarríkjanna. Til þessa nýtur lögregla ríkjanna stuðnings sameiginlegs 

gagnabanka sem geymir meðal annars upplýsingar um eftirlýsta einstaklinga eða 

einstaklinga sem á ekki að veita inngöngu inn á svæðið (European Commission, 

2010-b; Utanríkisráðuneytið, e.d-b.)  

Ísland hefur meðal annars undirritað Dyflinarreglugerðina en hlutfallslega 

eru mun færri umsóknir um hæli á Íslandi en í Nágrannalöndunum. Íslandi er 

frábrugðið löndunum í kring vegna landfræðilegrar staðsetningar þar sem ekkert 

land á landamæri að Íslandi líkt og hin löndin. Fólk þarf því oftast að fara í gegnum 

önnur lönd á leið sinni til Íslands og hefur því yfirleitt sótt um hæli á 

Schengensvæðinu áður en það kemur hingað. Ísland er því í nokkurri sérstöðu og 

getur í flestum tilfellum sent hælisumsækjendur aftur tilbaka til lands þar sem 

umsókn liggur fyrir (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).  

7.4 Íslensk lög og reglugerðir um vegalaus börn 

Samkvæmt lögum um útlendinga nr. 96/2002 er heimilt að veita útlendingi leyfi til 

dvalar á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Það gæti til dæmis átt við þegar 

útlendingur hefur ríka þörf fyrir vernd svo sem af heilbrigðisástæðum eða vegna 

slæmra félagslegra aðstæðna. Mannúðarsjónarmið taka einnig til erfiðra aðstæðna 

í heimalandi eða öðru landi sem útlendingi yrði vísað til eða vegna annarra atvika 

sem ekki skal með réttu gera viðkomandi ábyrgan fyrir. Börnum skal sýna sérstakt 

tillit og hagsmunir þeirra hafðir að leiðarljósi við ákvörðun samkvæmt 12 grein f. 



  

 
 

36 

Flóttamanni sem er veitt hæli samkvæmt Flóttamannasamningi Sameinuðu 

þjóðanna skal veitt dvalarleyfi sem flóttamaður samkvæmt 12. grein j (Lög um 

útlendinga, 2002).  

Einnig er talað um fylgdarlaus börn í 44. grein laga um útlendinga sem 

einstaklinga undir 18 ára aldri sem hafa ferðast inn á yfirráðasvæði annars ríkis án 

þess að vera í fylgd með fullorðnum einstaklingi sem ber annað hvort lagalega 

ábyrgð á barni eða ábyrgð samkvæmt venjum. Ákvæðið á líka við börn sem eru 

skilin eftir fylgdarlaus eftir að komið er inn á yfirráðasvæði ríkis. Þessum börnum 

ber að veita vernd samkvæmt viðeigandi ákvæðum laganna (Lög um útlendinga, 

2002).  

Árið 2009 gaf Útlendingastofnun út vinnureglur er varða annarsvegar 

málsmeðferð í málum vegalausra barna án forsjáraðila og hins vegar reglur um 

meðferð hælisumsókna fylgdarlausra barna og ungmenna. Vinnureglurnar eiga sér 

stoð í lögum og reglugerðum um útlendinga auk þess sem horft var til skýrslu 

starfshóps um vegalaus börn frá árinu 2004, aðgerðaráætlunar stjórnvalda gegn 

mansali frá árinu 2009 og barnaverndarlaga nr. 80/2002 (Útlendingastofnun, óbirt 

skjal 26. maí 2009; Útlendingastofnun, e.d.) 

Frumvarp til laga um breytingar á barnaverndarlögum nr. 80/2002 hefur 

legið fyrir á Alþingi í rúmt ár. Í frumvarpinu er mælt fyrir breytingu á 15. grein 

laganna um valdsvið og samstarf barnaverndarnefnda. Þar er mælt með nýrri 

málsgrein á eftir 5. mgr. sem mun hljóða svo:  

Ef barni, sem er hér á landi án forsjáraðila sinna, er veitt hæli eða 
dvalarleyfi á Íslandi ákveður Barnaverndarstofa hvaða barna-
verndarnefnd skuli taka við forsjá barnsins og fara með málið 
eftir að leyfi er veitt. Ríkissjóður greiðir allan kostnað viðkomandi 
barnaverndarnefndar samkvæmt ákvæðum laganna vegna 
ráðstöfunar barnsins í fóstur eða aðra vistun (Alþingi, 2010). 
 

Athugasemd var gerð við þessi nýmæli þar sem bent var á mikilvægi þess að engin 

tvímæli væru um hvaða barnaverndarnefnd ætti að sinna forsjá barnsins þegar 

leyfi er veitt og barninu ráðstafað á heimili, í fóstur eða á stofnun. Að öðru leyti er 

tillagan samhljóma skýrslu nefndar um málefni vegalausra barna frá árinu 2004 

(Alþingi, 2010). 
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Barnaheill á Íslandi sendi frá sér umsögn um frumvarpið til breytinga laga á 

barnaverndarlögum og fagnaði gerð frumvarpsins þar sem börnum yrði gefin bætt 

og skýrari réttarstaða. Eins fagnaði Barnaheill auknu samstarfi barnaverndarnefnda 

og annarra aðila sem vinna með börnum. Hins vegar benti Barnaheill á mikilvægi 

þess að vegalausum börnum yrði úthlutaður forráðamaður sem fylgir barninu frá 

upphafi máls og þar til niðurstaða fæst. Þá hefð barn aðgang að einum einstaklingi 

sem það gæti tengst og lært að treysta (Barnaheill á Íslandi, óbirt skjal 3. nóvember 

2010). 

8 Vegalaus börn á Íslandi 

Hér á landi hefur málefni vegalausra barna lítið sem ekkert verið rannsakað og ekki 

liggur fyrir nein samantekt á þeim málum sem upp hafa komið hér á landi. Því var 

ákveðið að senda könnun með tölvupósti á netfangalista allra barnaverndarnefnda 

á landinu auk þess sem haft var samband við Félagsþjónustuna í Reykjanesbæ sem 

hefur umsjón með hælisleitendum.  

8.1 Könnun til barnaverndarnefnda 

Markmið könnunarinnar var að rannsaka umfang vegalausra barna út frá þeim 

tilkynningum sem barnaverndarnefndum hafði borist um þau tilfelli sem gætu 

fallið undir skilgreiningu vegalausra barna samkvæmt skýrslu starfshóps um 

vegalaus börn. Ákveðið var að athuga tilfelli aftur til ársins 2002 en það var árinu 

áður en þáverandi dómsmálaráðherra skipaði vinnuhópinn sem gerði skýrsluna um 

vegalaus börn. 

Spurningalistinn samanstóð af 13 spurningum sem sjá má í heild sinni í 

viðauka A. Svör fengust hjá 20 af 30 nefndum og fullyrti ein nefndin að engar 

tilkynningar hefðu borist um vegalausu börn frá árinu 2006 en ekki lágu fyrir 

upplýsingar um stöðuna fyrir þann tíma þegar könnunin var send út. Fjórar 

barnaverndarnefndir sögðust hafa fengist við mál barna sem eru vegalaus á 

einhvern hátt samkvæmt skilgreiningunum. Ein þeirra svaraði könnuninni eftir 

minni þar sem það tæki of langan tíma að fara yfir öll mál síðan 2002. Nefndin taldi 

málin þó sérstæð, vegna flókinna vinnuferla, og væru því mjög minnisstæð.  

Vert er að kanna hvernig mál vegalausra barna eru skráð hjá barnaverndar-

nefndunum til dæmis hvort þau eru skráð eftir tilkynningum eða einungis skráð 
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þegar barnaverndarnefnd meðhöndlar mál frá upphafi til enda. Í einu tilfelli barst 

svar um að viðkomandi barnaverndarnefnd hafi ekki borist tilkynning um vegalaust 

barn. Önnur gögn gáfu til kynna að umræddri barnaverndarnefnd hefði verið 

tilkynnt um málið en í því tilfelli tók önnur barnaverndarnefnd við málinu. 

Niðurstöður gáfu til kynna að barnaverndaryfirvöld á Íslandi hafa fengist við 

að minnsta kosti átta mál vegalausra barna. Málin voru misflókin og tóku 

mislangan tíma í vinnslu en dæmi eru þó um önnur mál sem hafa verið mjög fljót í 

vinnslu í barnaverndarkerfinu hér á landi. Eitt dæmið varðaði erlendan dreng sem 

fannst hér á landi á hóteli með manni sem ekki var forsjáraðili drengsins. Án nánari 

tilgreiningu um ástand mannsins þótti hann ekki í nokkru ástandi til þess að sjá um 

drenginn. Barnaverndarnefnd fylgdi drengnum til síns heima innan sólarhrings þar 

sem barnaverndaryfirvöld í heimalandi drengsins tóku á móti honum. Til að varpa 

ljósi á hversu ólík mál vegalausra barna geta verið þá verða þau reifuð hér að 

neðan í kafla 8.1.1 og 8.1.2.  

8.1.1 Börn sem hælisleitendur á Íslandi. Frá því Útlendingastofnun og 

félagsþjónusta Reykjanesbæjar gerðu með sér samning árið 2004 um umsjá hælis-

leitenda hefur félagsþjónustan haft afskipti af fjórum vegalausum börnum í 

samvinnu við nokkrar barnaverndarnefndir. Þessi mál komu upp á árunum 2007 og 

2010 og eru eftirfarandi: 

 16 ára stúlka gaf sig fram á lögreglustöð á höfuðborgarsvæðinu stuttu eftir 

komu sína til landsins.  

 Tvö 16 ára börn gáfu sig fram á lögreglustöð á Norðurlandi. 

 14 ára drengur frá Afríkuríki gaf sig fram við landamærastöðvarnar við 

komu sína til landsins.  

Vert er að nefna að drengurinn frá Afríku fékk mikla umfjöllun fjölmiðla sem vakti 

athygli á málefninu. Hann hafði ferðast hingað til landsins með Norrænu og 

tilkynnti strax við komu sína að hann væri í leit að hæli. Því leið ekki langur tími þar 

til barnaverndarnefnd var gert viðvart. Drengurinn var einn á ferð og vildi fá 

dvalarleyfi hér á landi og sagði foreldra sína báða látna.  

Í öllum tilfellum vildu börnin sækja um hæli. Unnið var í samvinnu við 

umsækjendur, umsjónarmann með málefnum hælisleitenda í Reykjanesbæ, 

barnavernd Reykjanesbæjar auk barnaverndarnefnda móttökusveitarfélaganna þar 
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sem börnin höfðu gefið sig fram. Einnig var unnið í samvinnu við Útlendinga-

stofnun, Rauða kross Íslands og aðrar viðeigandi stofnanir sem áttu hlut að máli 

eins og Barnaverndarstofu og innanríkisráðuneytið. Aðrar stofnanir sem komu að 

máli voru heilbrigðisstofnanir, túlkaþjónusta, Kvennaathvarfið og menntastofnanir. 

Hælisumsækjendurnir tveir á Norðurlandi höfnuðu beiðni um aldurs-

greiningu og því var farið með mál þeirra í samræmi við málsmeðferð fullorðna 

samkvæmt aðgerðaráætluninni frá 2004. Hins vegar var farið með mál hinna 

umsækjendanna eins og um börn væri að ræða. Við meðferð hælisumsóknanna, 

sem fengu meðferð sem börn, var unnið eftir reglum um meðferð hælisumsókna 

fylgdarlausra barna og ungmanna sem voru settar með stoð í 19. grein reglugerðar 

nr. 769/2004, sem var breyting á reglugerð um útlendinga nr. 53/2003 með síðari 

breytingum. Einnig var stuðst við aðgerðaráætlunina í skýrslunni um vegalaus börn 

frá 2004 auk vinnureglna Útlendingastofnunnar um meðferð hælisbeiðna 

fylgdarlausra barna og ungmenna frá maí 2009.  

Ekkert barnanna kvaðst hafa verið þvingað til landsins heldur báru þau fyrir 

sig flótta frá mjög erfiðum aðstæðum í heimalandinu eins og stríðsátök og hættu á 

mansali tengt kynlífsþrælkun. Þremur hælisleitendanna var veitt dvalarleyfi vegna 

mannúðarástæðna en afríski drengurinn hélt ferð sinni áfram áður en gengið var 

frá afgreiðslu umsóknar hans hérlendis.  

Varðandi mál afríska drengsins sagði Þorsteinn Gunnarsson forstöðumaður 

hælissviðs hjá Útlendingarstofnun að ekki kæmi til greina að senda drenginn til 

Grikklands í flóttamannabúðir og að mál hans hlyti flýtimeðferð. Einnig sagði 

Þorsteinn drenginn yngsta hælisleitandann á eigin vegum sem hann hafi vitneskju 

um í starfi sínu. Við komuna til landsins var drengurinn ekki klæddur samkvæmt 

íslensku haustveðri heldur einungis klæddur gallabuxum og bol en talið er að hann 

hafi smyglað sér um borð í Norrænu þegar skipið var við höfn í Danmörku. Meðan 

mál hans var til rannsóknar var einnig skoðaður möguleikinn á því að drengurinn 

hafi komist til landsins í tengslum við mansal (Vísir, 2010). Þegar síðast spurðist til 

drengsins var hann með umsókn um hæli í landi innan Evrópu. 

8.1.2 Börn án dvalarleyfis á Íslandi. Að minnsta kosti 4 mál hafa komið upp 

þar sem börn hafa verið hér á landi án tilskyldra leyfa en auk þess voru börnin ekki 

í umsjá forsjáraðila. 
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Barnaverndarnefnd barst tilkynning frá heilsugæslustofnun um 17 ára 

stúlku frá Austur-Evrópu. Stúlkan hafði dvalist hér á landi í þrjú ár þegar tilkynning 

barst. Foreldrar stúlkunnar bjuggu hvorugir hér á landi en hún hafði flust hingað til 

lands ásamt móður sinni og systur. Faðir hennar var í heimalandinu og móðirin 

hafði verið búsett hér á landi en var flutt erlendis. Stúlkan var því án forsjáraðila 

sinna en bjó hér með ungum sambýlismanni sínum. Stúlkan var í vinnu þegar 

tilkynning barst og vildi gjarnan halda búsetu áfram hér á landi. Auk þess var hún  

barnshafandi og lauk málinu á þann veg að hún fékk aðstoð við að sækja um 

dvalarleyfi, sjúkratryggingar og fæðingarstyrk. Þar til stúlkan var 18 ára fékk hún 

reglulegan stuðning í gegnum viðtöl en eftir að hún varð lögráða flutti hún með 

sambýlismanni sínum í annað sveitarfélag. Við ákvörðunartöku og niðurstöðu máls 

var reynt að vinna í samræmi við vilja stúlkunnar og þykir það hafa heppnast. 

Ásamt viðkomandi barnaverndarnefnd komu Tryggingarstofnun ríkisins og 

mæðravernd heilsugæslunnar að máli.  

Tilkynning barst um stúlku á sjötta aldursári sem var fædd á Íslandi og hafði 

alla tíð dvalist hér en báðir foreldrar voru frá ríki í Afríku. Barnaverndarnefnd barst 

tilkynning frá stjúpföður stúlkunnar en móðirin hafði farið að landi brott og skilið 

stúlkuna eftir í hans umsjá. Þegar tilkynningin barst gekk stúlkan í leikskóla og við 

frekari könnun máls virtist henni almennt líða vel. Ekki er vitað hvers vegna 

móðirin flutti til Íslands á sínum tíma en þá var hún ólétt af stúlkunni. Í þessu tilfelli 

var haft upp á forsjáraðilum stúlkunnar en málinu er enn ólokið. Stúlkan er nú í 

fóstri hjá fyrrum stjúpföður enda móðirin ekki á landinu. Þó nokkrar líkur eru á því 

að stúlkan muni vera áfram á Íslandi en það er erfitt að meta hvort þessar 

ákvarðanir séu í samræmi við óskir hennar. Stúlkan er tengd fyrrum stjúpföður 

sínum og á hálfbróður hjá honum. Auk barnaverndarnefndar komu Útlendinga-

stofnun og lögmaður móður að máli. 

Tilkynning barst um austur-evrópskan dreng á fimmtánda aldursári. 

Tilkynning barst frá annarri barnaverndarnefnd en drengurinn hafði þá dvalist á 

Íslandi í rúm tvö ár. Hann bjó hjá pólskum föður sínum hér á landi en móðir hans 

sem er einnig frá Austur-Evrópu var flutt til Bandaríkjanna. Ástæða 

tilkynningarinnar var ágreiningur um forsjá drengsins. Drengurinn gekk í skóla 

þegar tilkynning barst en það var óljóst hvort hann vildi dveljast hér á landi áfram 
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þar sem hann var ósáttur við föður sinn. Móðir hans hafði sent hann til föður síns á 

Íslandi vegna erfiðleika í uppeldinu. Haft var upp á móður drengsins við meðferð 

máls og var niðurstaðan sú að drengurinn var sendur til Bandaríkjanna til móður 

sinnar og ömmu sem var í samræmi við óskir barnsins. Engar aðrar formlegar 

stofnanir komu að máli.  

Tilkynning barst um bræður sem voru fæddir í Norður-Ameríku. 

Tilkynningin barst frá annarri barnaverndarnefnd en málinu er enn ólokið. Þegar 

tilkynning barst bjuggu drengirnir hér hjá móður sinni, sem er búsett hér á landi, 

en móðirin hafði ekki forsjá með drengjunum. Drengirnir höfðu verið sendir frá 

móðurömmunni, sem var búsett í Norður Ameríku, til móður sinnar og gengu þeir 

báðir í skóla hér á landi þegar tilkynning barst. Við vinnslu málsins var haft upp á 

ömmunni þar sem hún fer með forsjána og þó nokkrar líkur eru á því að drengirnir 

verði sendir aftur til hennar. Sú niðurstaða er ekki talin vera í samræmi við óskir og 

vilja drengjanna. Auk barnaverndarnefndarinnar hefur Útlendingarstofnun og 

bandaríska sendiráðið komið að máli.  

8.2 Önnur mál sem hafa komið upp  

Upplýsingar sem fengust úr könnuninni til barnaverndarnefnda og frá Félags-

þjónustu Reykjanesbæjar varpa ákveðnu ljósi á málefni vegalausra barna hér á 

landi. Í ljósi þess að ekki eru til nein gögn um umfang vegalausra barna hér á landi 

þótti ástæða til þess að rannsaka enn frekar gögn sem liggja fyrir og því var leitað í 

gagnagrunni fjölmiðla auk þess sem BA-ritgerðin Angar og alþjóðleg 

glæpastarfsemi á Íslandi frá árinu 2008 var skoðuð. 

Asísk kona með íslenskan ríkisborgararétt sótti um dvalarleyfi fyrir dóttur 

sína. Stúlkunni var veitt tímabundið dvalarleyfi hér á landi sem var í gildi frá 

október 2006 til september 2007. Í mars 2007 viðurkenndi konan að hún væri í 

raun ekki móðir stúlkunnar heldur föðursystir. Útlendingastofnun afturkallaði því 

dvalarleyfi stúlkunnar í ljósi nýrra upplýsinga. Þáverandi dómsmála- og 

mannréttindaráðuneyti, innanríkisráðuneyti í dag, staðfesti niðurstöðu 

Útlendingastofnunarinnar auk þess sem Héraðsdómur Reykjavíkur staðfesti einnig 

ákvörðun ráðuneytisins (Jón Hákon Halldórsson, 2010; Ríkisútvarpið, 2009).  
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Konan ákvað að áfrýja málinu en í október 2010 ákvað Hæstiréttur að vísa 

málinu frá. Frávísun hæstaréttar var byggð á því að það hafi ekki verið fjölskyldu-

nefndin sem fer með forræði stúlkunnar sem hafði áfrýjað niðurstöðu héraðsdóms 

með hagsmuni barnsins í huga. Hæstiréttur komst því að þeirri niðurstöðu að ekki 

hafi verið heimild fyrir áfrýjuninni fyrir hönd stúlkunnar og málinu því vísað frá (Jón 

Hákon Halldórsson, 2010; Ríkisútvarpið, 2009). 

Í nóvember 2003 var ástralskur karlmaður stöðvaður á Keflavíkurflugvelli 

með fölsuð vegabréf. Hann var á leið sinni til Bandaríkjanna með tvær stúlkur frá 

Kína en aldur þeirra kemur ekki fram. Maðurinn var ákærður og fékk nokkurra 

mánaða óskilorðsbundinn dóm fyrir smygl á fólki. Þá var maður á fimmtugsaldri 

dæmdur í sex mánaða fangelsi sumarið 2005 fyrir tilraun til þess að smygla þremur 

einstaklingum undir 18 ára aldri auk einum einstaklingi, 21 árs að aldri. Þau höfðu 

öll vegabréf frá Singapúr (Örlygur Steinn Sigurjónsson, 2005) 

Bandarískur maður á fimmtugsaldri var handtekin í Bandaríkjunum í 

febrúar síðastliðnum vegna gruns um kynferðisbrot gegn fjórum piltum. Maðurinn 

hafði gegnt ýmsum stórum embættum þar í landi og var velunnari drengjanna sem 

hann er grunaður um að hafa misnotað. Lögregluyfirvöld þar í landi gruna að hann 

hafi ferðast til Íslands með einn piltinn til þess að misnota hann. Talið er að 

maðurinn hafi ferðast með piltanna til ýmissa landa til þess að brjóta gegn þeim 

(Vísir, 2011). 

Reynsla tollvarða á Keflavíkurflugvelli árið 2008, og fyrir þann tíma, var sú 

að þeir voru að bera kennsl á þrjár stúlkur að meðaltali á viku sem virtust vera 

komnar til landsins til þess að starfa í kynlífsiðnaðinum. Mál stúlknanna kom upp 

við tilviljunarkennt eftirlit en stúlkurnar voru alveg niður í 14 ára gamlar og voru 

iðulega í fylgd með fullorðnum sem sögðust vera forsjáraðilar þeirra. Algengt er að 

stúlkur í þessum sporum ferðist innan Schengen svæðisins og þurfa því ekki að 

framvísa vegabréfi. Farangur þessara stúlkna staðfesti þó oftar en ekki grun 

tollvarða um vændisstarfsemi þegar hann var skoðaður. Þar var að finna hluti eins 

og undirföt, háhælaða skó, smokka, sótthreinsandi efni og annað tengt þessum 

iðnaði (Unnur M. Arnardóttir, 2008).  

Tollverðirnir gerðu lögreglunni viðvart um tilfellin þar sem grunur lék á 

mansali en málin enduðu oft þannig að stúlkunum var vísað úr landi þar sem beið 
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þeirra oftast mun erfiðari aðstæður en þær voru nú þegar í. Vegna þessa hættu 

tollverðirnir að gera lögreglu viðvart (Unnur M. Arnardóttir, 2008)   

8.2.1 Þörfin fyrir að vera á varðbergi fyrir erlendri glæpastarfsemi. Hluti 

vegalausra barna eru neydd til þess að taka þátt í skipulagðri glæpastarfsemi, líkt 

og fram hefur komið. Greiningardeild ríkislögreglustjóra var stofnuð í byrjun ársins 

2007 og gegnir meðal annars því hlutverki að vinna stefnumiðaða greiningu um 

skipulagða glæpastarfsemi og ógn af hryðjuverkum til lengri tíma. Greiningar-

deildin reynir jafnframt að leggja mat á hugsanlega þróun á þessum tilteknu 

sviðum (Ríkislögreglustjóri, 2010). 

Skipulagt vændi hefur verið að færast í aukanna á Íslandi þar sem þriðji aðili 

hagnast af verknaðinum. Árið 2009 fékkst lögreglan hér á landi við mjög alvarleg 

mansals mál sem voru tengd vændisstarfsemi. Vísbendingar gefa til kynna að 

skipulögð vændisstarfsemi og mansalsmál þar sem þriðji aðili hefur aðkomu muni 

færast í aukana hér á landi. Margt bendir til þess að skipulögð glæpastarfsemi sé 

ekki einungis að skjóta rótum hér á landi heldur einnig að festast í sessi. Ýmislegt 

bendir til þess að karlmenn sem eru búsettir hér á landi, bæði Íslenskir og erlendir 

ríkisborgarar, hafi aðkomu að skipulögðum innflutningi á vændis. Þeir starfa ýmist 

einir eða eru í samstarfi við glæpahópa erlendis (Ríkislögreglustjóri, 2010). 

 Skipulagðir þjófnaðir og innbrot voru einnig fyrirferðarmeiri árið 2009 þar 

sem erlendir jafnt sem innlendir hópar voru að verki. Fyrirliggjandi gögn gefa til 

kynna að erlendir afbrotahópar ferðist til Íslands gagngert til þess stela. Talið er að 

þessi tegund afbrota muni áfram vera umfangsmikil hér á landi (Ríkislögreglustjóri, 

2010). 

 Vændisstarfsemi og þjófnaðir eru einungis hluti af þeirri skipulögðu 

glæpastarfsemi sem hefur fest rætur á Íslandi. Síðastliðinn mars samþykkti Íslenska 

ríkisstjórnin að leggja til 47 milljónir króna í 12 mánaða verkefni lögreglunnar til 

þess að stemma stigu við skipulagðri glæpastarfsemi hér á landi. Framkvæmd 

verkefnisins átti að hefjast þegar í stað og í lok árs verður gerð úttekt á verkefninu 

og með möguleika á áframhaldandi starfsemi verkefnisins (Innanríkisráðuneytið, 

2011). 
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9 Niðurstöður 

Þegar fólk er þvingað til að yfirgefa heimilis sín af ýmsum ástæðum svo sem vegna 

stríðsátaka, ofsókna, fátæktar eða verða fórnarlömb mansals, þá er öryggi og 

velferð fólks stofnað í hættu. Öryggi barna er jafnvel í enn meiri hættu en vegna 

aldurs þeirra og þroska eru þau afar berskjölduð fyrir hvers konar misnotkun og 

óréttlæti. Vegalaus börn eru einstaklingar undir 18 ára aldri sem eru staddir utan 

landamæra heimalands síns og án forsjáraðila sinna. Í lok ársins 2009 voru alls 

15.100 börn sem sóttu um hæli eða vernd í Evrópulandi en það virðist einungis 

vera brot af fjölda vegalausra barna. Talið er að allt að 100.000 vegalaus börn geti 

verið í Evrópu hverju sinni. 

Réttindi barna þróuðust mikið á síðustu öld meðal annars vegna heims-

styrjaldanna tveggja þar sem börn upplifðu mikla grimmd. Árið 1989 undirritaði 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna Barnasáttmálann og hefur hann haft 

veigamikla þýðingu í allri réttindabaráttu barna. Réttindi vegalausra barna eru 

mikið byggð á ákvæðum Barnasáttmálans þar sem áherslan er á hagsmuni barnsins.  

Innan Evrópu hafa bæði verið gefnar út leiðbeiningar og tilmæli til ríkjanna 

varðandi réttindi vegalausra barna og málsmeðferð þeirra. Vegalaus börn eiga rétt 

á alþjóðlegri vernd þar sem þeim skal tryggð umönnun og góð málsmeðferð, hvort 

sem um er að ræða hælisleitandi barn, barn sem hefur orðið fórnarlamb mansals 

eða barn sem er í leit að betri lífsskilyrðum. Börnunum ber einnig að skipa 

forráðamann og veita lagalega aðstoð til þess að tryggja hagsmuni þeirra. Sá sem 

er skipaður forráðamaður skal meðal annars hafa góða kunnáttu í barnavernd og 

vera hæfur til þess að starfa með fólki af ólíkri menningu. Ríkin skulu aldrei senda 

vegalaus börn úr landi án þess að tryggja hagsmuni þeirra. Eins skulu börn aldrei 

sitja í gæsluvarðhaldi vegna innflytjendastöðu sinnar heldur ber að meðhöndla 

vegalaus börn fyrst og fremst sem börn, óháð því hvernig þau komu til lands eða 

hvort þau séu lögleg í landi.  

Þegar vegalaus börn hafa leitað verndar í aðildarríkjum Evrópusambandsins 

hefur réttur þeirra oft verið virtur að vettugi, samkvæmt  niðurstöðum skýrslu 

Evrópuráðs, þrátt fyrir að öll aðildarríkin hafi undirritað Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. Um þessar mundir fer fram alþjóðlegt samstarfsverkefni sem er ætlað 
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að gera nánari úttekt á stöðu landanna inna Evrópu og hvernig þau vinna að 

málefnum vegalausra barna. 

Samkvæmt siðareglum íslenskra félagsráðgjafa er markmið þeirra að vinna 

að auknu félagslegu réttlæti og hjálpa einstaklingum að finna lausn á sínum vanda. 

Eins ber félagsráðgjöfum að berjast fyrir mannréttindabrotum hverskonar og gæta 

hagsmuna skjólstæðinga sinna, geti þeir það ekki sjálfir. Þekking og reynsla 

félagsráðgjafa gæti nýst á sviði barnaverndar eða með innflytjendum. 

Félagsráðgjafi í barnavernd þarf meðal annars að hafa getu til þess að stofna til 

tengsla við barn og vera vel að sér í viðeigandi lögum. Í vinnu með innflytjendum 

þarf félagsráðgjafi að vera hæfur til þess að vinna með fólki af ólíkum uppruna og 

hafa þekkingu á menningu skjólstæðinga sinna.  

Norðurlandaþjóðirnar, utan Íslands, þekkja vel til málefnis vegalausra barna 

og til að mynda barst þeim 3734 hælisbeiðnir árið 2008, aðallega flóttabörn frá 

Írak, Sómalíu og Afganistan. Norðurlöndin hafa bæði verið gegnumstreymislönd og 

áfangastaðir fyrir mansal barna og er tilgangurinn oft að selja börnin í vændi. Það 

hefur einnig verið þekkt vandamál á Norðurlöndunum að einstaklingar ferðist til 

annarra landa í þeim tilgangi að brjóta á börnum kynferðislega. Með breytingu 

ýmissa laga á Norðurlöndunum hefur verið reynt að koma í veg fyrir mansal barna 

og barnakynlífsferðir meðal annars  með því að gera gerendur í mansalsmálum 

brotlega samkvæmt lögum og gera kaup á vændi refsiverð. 

Ekki hefur farið mikið fyrir málefni vegalausra barna á Íslandi, hvorki í 

umræðu né umfangi. Í haust fangaði mál vegalaus drengs frá Afríku þó athygli 

fjölmiðla en hann hafði smyglað sér hingað til lands með Norrænu.  

Í niðurstöðum könnunar, sem send var á allar barnaverndarnefndir, komu í 

ljós að minnsta kosti átta mál sem hafa komið upp hér á landi þar sem vegalaus 

börn hafa verið í leit að hæli eða dvalist í landinu án forsjáraðila sinna. 

Útlendingastofnun hefur gert samning við Reykjanesbæ um umönnun 

hælisleitenda og því kom félagsþjónustan að málum barnanna sem leituðu hælis 

og vann meðal annars í samstarfi við barnaverndarefndir sem komu að máli.  

Þegar gagnagrunnur fjölmiðla var skoðaður á veraldarvefnum komu í ljós 

fleiri tilfelli sem falla undir málefni vegalausra barna hér á landi en hafa ekki verið 

meðhöndluð sem slík. Þessi mál tengdust meðal annars smygli á fólki og 
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barnakynlífs ferðarmennsku þar sem bandarískur maður er grunaður um að hafa 

ferðast hingað ásamt dreng til þess að misnota hann kynferðislega. BA-ritgerðin 

„Angar og alþjóðleg glæpastarfsemi á Íslandi” gefur einnig til kynna að hingað hafi 

komið stúlkur alveg niður í 14 ára aldur til þess að starfa í kynlífsiðnaðinum. Það 

voru tollverðir á Keflavíkurflugvelli sem komu auga á stúlkurnar við tilviljunarkenda 

leit. 

Hluti vegalausra barna í Evrópu tengist skipulagðri glæpastarfsemi þar sem 

börnin hafa neydd til þess að stela eða stunda vændi. Ýmsar vísbendingar gefa til 

kynna að alþjóðleg glæpasamtök hafi skotið rótum hér á landi, afbrotin hafa meðal 

annars tengst þjófnuðum og mansali. 
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Umræða 

Málefni vegalausra barna er bæði viðkvæmt og flókið þar sem mörg þessara barna 

hafa vægast sagt gengið í gegnum erfiða lífsreynslu. Svo virðist sem góður vilji 

aðildarríkja Evrópuráðsins í garð þessara barna skili sér ekki nægilega vel í verki. 

Það þarf eitthvað meira til en undirritun Barnasáttmálans og leiðbeiningar svo að 

ríkin í Evrópu standi vörð um velferð og réttindi vegalausra barna. Sé það rétt að 

þau börn sem leiti verndar í Evrópu eru einungis lítill hluti raunverulegs umfangs 

allra vegalausra barna þá er nokkuð ljóst að ekki er vitað um afdrif þúsundir 

vegalausra barna í Evrópu ár hvert. Ósjálfrátt leiðist hugur rannsakandans að því að 

mörg þessara „týndu” barna eru líklegast illa stödd og mögulega eru sum þeirra er í 

klóm einstaklinga sem tengjast skipulagðri glæpastarfsemi.  

 Íslendingum hefur lengi vel þótt þeir nokkuð óhultir hér á landi þar sem 

ekki er mikið um alvarlega glæpi á götum úti að mati rannsakandans. Ísland virðist 

þó ekki hafa sloppið við þau vandamál sem önnur lönd glíma við eins og málefni 

vegalausra barna og skipulagða glæpastarfsemi. Miðað við upplýsingar þeirra 

gagna sem söfnuðust fyrir þessa ritgerð þá telur rannsakandinn að umfang 

vegalausra barna á Íslandi takmarkist ekki einungis við þau tilfelli sem koma inn á 

borð yfirvalda. Einnig er forvitnilegt að vita hvernig málunum er háttað í dag þegar 

tollverðir bera kennsl á ungar stúlkur sem tengjast mögulega kynlífsiðnaðinum. 

 Það er afar mikilvægt að mati rannsakandans að íslensk yfirvöld séu vel á 

verði gagnvart vegalausum börnum og upplýsi mögulegar stofnanir og fagaðila sem 

gætu komist í tengsl við vegalaus börn, líkt og tollverðir, um vandann og hvernig 

skuli bregðast eigi við honum.  

Í niðurstöðum könnunarinnar sem var send á allar barnaverndarnefndir 

kom fram misræmi á einum stað varðandi tilkynningar. Rannsakandanum þykir það 

tilefni til þess að skoða nánar hvernig staðið er að skráningu tilkynninga sem berast 

barnaverndarnefndum um vegalaus börn. Ef barnaverndarnefndir taka upp 

skilvirkt kerfi þar sem öll tilfelli vegalausra barna eru skráð á sama hátt væri 

auðveldara fylgjast með umfangi vegalausra barna hverju sinni. Með þeim hætti 

gæti Ísland lagt sitt af mörkum í að meta umfang vegalausra barna á 

alþjóðavettvangi.  
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Félagsráðgjafi sem hefur reynslu og þekkingu á málefnum innflytjenda og 

barnaverndarmálum gæti nýst vel í málum vegalausra barna, til dæmis sem 

forráðamaður að mati rannsakandans. Þar að auki gæti menningarhæfur 

félagsráðgjafi hjálpað vegalausum börnum sem hefur verið veitt vernd á Íslandi að 

aðlagast nýjum aðstæðum og vinna úr þeim erfiðu raunum sem börnin hafa þurft 

að upplifa.  
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Viðauki A 

 

Tilkynningar varðandi vegalaus börn 

-Könnun- 

 

Öll vegalaus börn eiga það sameiginlegt að vera aðskilin foreldrum eða forsjáraðila. 

Samkvæmt skilgreiningu í skýrslu starfshóps um vegalaus börn (2004) er 

vegalausum börnum skipt í eftirfarandi 3 hópa: 

 Börn sem sækja um hæli. 

 Börn sem eru hér án umönnunaraðila og/eða heimilis, þ.m.t. börn sem 

finnast hér á landamærum án forsjáraðila. 

 Börn sem eru hér á landi án dvalarleyfis, t.d. börn sem eru „búsett” hér á 

landi og búa t.d. hjá ættingjum. 

 

 

Spurningar 

Hefur viðkomandi barnaverndarnefnd borist tilkynning um vegalaust barn á 

árunum 2002- 2010? 

Svar:  

Ef svarið er já, vinsamlegast svarið neðangreindum spurningum, annars takk fyrir 

þátttökuna. 

Kyn og aldur barns? 

Svar: 

Fæðingarland barns, ef vitað? 

Svar: 

Hvaðan barst tilkynning til Barnaverndarnefndar? 

T.d. frá skólayfirvöldum, ættingja barns eða í tengslum við annað mál hjá 

barnaverndarnefnd. 

Svar: 

Hversu lengi hafði barnið dvalið á Íslandi þegar tilkynning barst? 

Svar: 
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Hvar og hjá hverjum bjó barn þegar tilkynning barst?  

T.d. bjó það eitt eða hjá fullorðnum ættingja sem hafði ekki forsjá. 

Svar: 

Gekk barnið í skóla þegar tilkynning barst? 

Svar: 

Vildi barnið dveljast hér á landi og á þeim stað sem það bjó þegar tilkynning 

barst? 

Svar: 

Hver var skýringin á því að barnið var hér á landi? 

Svar: 

Var haft upp á foreldrum eða forsjáraðila barnsins? 

Svar: 

Hvernig lauk málinu? 

Svar: 

Var niðurstaða málsins í samræmi við óskir barnsins? 

Svar: 

Komu aðrir aðilar en viðkomandi Barnaverndarnefnd að máli? 

Svar:  

 

 

 

 

Takk fyrir þátttökuna! 

 

 

 

 

 

 

 

 


