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Útdráttur 

Lítið hefur verið fjallað um konur sem gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum hér á Íslandi. 

Hefðbundin kynjaviðhorf styðja hugmyndir bæði almennings og fagaðila um karlmenn sem 

gerendur en konur sem þolendur kynferðisofbeldis. Tilgangur þessarar ritgerðar er að varpa 

ljósi á þá staðreynd að konur eru einnig gerendur kynferðislegs ofbeldis gegn börnum. Í 

byrjun er fjallað um kynferðisofbeldi gegn börnum almennt, hugtakið skilgreint og rýnt í 

íslensk lög og reglugerðir varðandi málefnið. Gerð verður grein fyrir umfangi og afleiðingum 

kynferðisofbeldis gegn börnum hérlendis sem og erlendis. Í umfjöllun um konur sem beita 

börn kynferðislegu ofbeldi verður leitast við að lýsa persónulegum einkennum og félagslegum 

bakgrunni þeirra. Álit almennings og fagaðila á konum sem gerendum kynferðisofbeldis gegn 

börnum verður skoðað en einnig fá konur orðið sem hafa beitt börn kynferðislegu ofbeldi. 

Heimildir eru fengnar úr bókum, blaðagreinum og rannsóknum.  

Niðurstöður úr yfirferð heimildanna leiddu í ljós að skilgreiningin á kynferðisofbeldi 

gegn börnum er fremur óljós og mismunandi eftir löndum. Ísland er aðildarríki að 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en brýtur gegn 34. grein Barnasáttmálans því á vegum 

íslenska ríkisins er ekkert forvarnarstarf gegn kynferðisofbeldi á börnum. Það eru margar 

ástæður fyrir því að konur misnota börn kynferðislega og má yfirleitt rekja kynferðisbrot 

kvenna gegn börnum til kynferðisofbeldis sem þær voru beittar í bernsku. Konur sem beittu 

börn kynferðislegu ofbeldi komu oftast úr erfiðum fjölskylduaðstæðum. Sökum þess náðu þær 

fremur slökum félagslegum þroska og þjáðust m.a. af mjög lélegri sjálfsmynd. Slíkar kring-

umstæður urðu til þess að konurnar leiddust oftar en ekki út í sambönd við ofbeldishneigða 

karlmenn. Kynferðisofbeldi kvennanna gegn börnum var m.a. framið til að þóknast karl-

mönnunum sem neyddu konurnar til þátttöku. Í öðrum tilfellum leituðu konurnar kyn-

ferðislega á börn til að hafa stjórn og til að fullnægja þörfum sínum eftir hlýju og ánægjulegu 

kynlífi sem fullorðnir karlmenn gátu ekki veitt þeim.   

Konur eiga greiðan aðgang að börnum, þær eru í lykilhlutverki inni á heimilum, í 

umönnunarstörfum og í kennarahlutverki. Það þykir brýn ástæða að rannsaka málefnið 

kvenna sem gerenda kynferðisofbeldis gegn börnum ýtarlega til að geta spornað gegn þessum 

ört vaxandi samfélagsvanda um heim allan. 
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Abstract 

In Iceland female involvement in sexual offences against children has rarely been a subject 

for discussion. Traditional gendered views both of the general public and of professionals 

support the idea of sexual perpetrators being male and victims being female. The purpose of 

this thesis is to highlight the fact that women do abuse children sexually. In the beginning of 

the paper the concept of child sexual abuse is explained in the context of Icelandic laws and 

regulations. The scope and the consequences of child sexual abuse in Iceland and other 

countries are considered. This paper tries to identify character traits and social background of 

female sex offenders and the types of child sexual abuse committed by them. Professional and 

lay views of female sex offenders are discussed, and women who have sexually abused 

children explain their point of view. References for this document are obtained from a review 

of relevant Icelandic and foreign literature and legislation, including research and surveys in 

scholary journals and newspaper articles.  

A study of the literature indicated that the concept of child sexual abuse is quite ill-

defined and differs between countries. Iceland is a State party of the United Nations 

Convention of the Rights of the Child. The Icelandic Government breaks article 34 of the 

convention by not providing any programmes to prevent child sexual abuse. Women abuse 

children sexually for different reasons, although they are usually related to sexual abuse that 

the women experienced in childhood. Most of the female sexual offenders came from 

deprived backgrounds. This often led to inferior social development and very low self esteem 

which caused the development of anti social behaviour. Under these circumstances some of 

the women unfortunately chose violent partners who coerced the women into child sexual 

abuse. In other cases women sexually abused children to have control and fulfill emotional 

and sexual needs which their male partners were unable to satisfy.  

It is very easy for women to interact with children because of women´s traditional 

stereotyped role as mother, housewife, caregiver and teacher. Therefore it is extremely 

important to explore and research the field of female sexual abuse of children in order to fight 

this increasing threat to children´s welfare worldwide. 
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1. Inngangur 

Kynferðisbrotamálum hefur fjölgað ískyggilega mikið hér á Íslandi samkvæmt opinberum 

tölum. Þetta kemur fram á kápu bókarinnar Á mannamáli sem Þórdís Elva Þorvaldsdóttir gaf 

út árið 2009. Þessi bók hefur fengið mikið lof fyrir að fjalla tæpitungulaust um 

kynferðisafbrot og þá þætti sem tengjast þeim. Þegar rætt er um kynferðislegt ofbeldi 

gagnvart börnum og unglingum koma strax upp í hugann ýmis mál sem hafa verið ofarlega á 

baugi í blöðum og sjónvarpi á Íslandi. Árið 2005 kom út bókin Myndin af pabba: Saga 

Thelmu en í þeirri bók segir frá fimm systrum sem ólust upp í Hafnarfirði kringum 1970. 

Faðir þeirra og aðrir barnaníðingar beittu þær hrottalegu kynferðisofbeldi sem Thelma 

Ásdísardóttir þagði um þar til hún varð fullorðin kona (Gerður Kristný, 2005). Breiða-

víkurmálið og misnotkun á drengjum sem þar voru vistaðir á árunum 1950 til 1980 var á allra 

vörum í byrjun febrúar 2007 þegar fyrrum vistmenn drengjaheimilisins Breiðavíkur lýstu 

erfiðri lífsreynslu sinni í fréttaskýringaþættinum Kastljósi Ríkissjónvarpsins. Í lýsingum 

þeirra kom m.a. fram að drengirnir voru beittir kerfisbundið alls konar ofbeldi, þ.m.t. 

kynferðisofbeldi. Í kjölfar var málið rætt utan dagskrár á Alþingi og óskað eftir úttekt á 

starfsemi drengjaheimilisins í Breiðavík. Þessi harmleikur var annar af tveimur sem upp 

komst um á síðustu árum. Fyrir fáeinum árum síðan kom í ljós að allmörg heyrnarlaus börn 

höfðu mátt þola kynferðisofbeldi í Heyrnleysingjaskólanum fyrir nokkrum áratugum. Í 

samráði við Félag heyrnarlausra féllst ríkisstjórnin á að leggja fram fé til að leita úrræða og 

tryggja þannig heyrnarlausum þolendum kynferðisofbeldis í Heyrnleysingjaskólanum 

viðeigandi meðferð („Kynferðisofbeldi dregið“, 2007).   

Þessi tvö dæmi um viðvarandi kynferðisofbeldi gegn börnum á stofnunum, þar sem 

átti að hlúa að þeim, varð kveikjan að frumvarpi á Alþingi um skipan nefndar til að rannsaka 

starfsemi þeirra vist- og meðferðarheimila fyrir börn sem ekki eru starfandi lengur („Fleira 

rannsakað“, 2007). Í nóvember 2007 kom út bókin Breiðavíkurdrengur: Brotasaga Páls 

Elísonar. Þar sögðu tveir vistmenn Breiðavíkur sögu sína frá sjónarhóli drengja á þeim tíma 

án þess að draga úr þeirri illsku og grimmd sem börnin urðu að þola (Páll Rúnar Elíson og 

Bárður Ragnar Jónsson, 2007). Í desember 2008 var forstöðumaður Byrgisins dæmdur í 

tveggja og hálfs árs fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn skjólstæðingum vímuefnameðferðar- og 

endurhæfingarheimilis Byrgisins („Fær tveggja“, 2008). Umræður um meint kynferðisbrot hr. 

Ólafs Skúlasonar biskups gegn konum í Bústaðasókn fyrir 17 árum, sem hann var sakaður um 

í febrúar 1996, náðu hápunkti og staðfestingu í ágúst 2010. Dóttir þá látins biskupsins, 
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Guðrún Ebba Ólafsdóttir, fór á fund kirkjuráðs og greindi frá grófu kynferðisofbeldi sem faðir 

hennar beitti hana í langan tíma á barns- og unglingsárum hennar („Biskup óskar“, 1996; 

Kristján Jónsson, 2010). Í lokin má nefna mál Gunnars Þorsteinssonar, forstöðumanns 

trúfélagsins Krossins, sem hefur verið sakaður um kynferðislega áreitni gagnvart konum í 

félaginu. Gunnar hefur vikið tímabundið sem forstöðumaður Krossins á meðan málið er í 

rannsókn („Gunnari verði“, 2010). Núna hafa sjö konur lagt fram formlega kæru vegna 

kynferðisbrota Gunnars. Tímabilið þegar meint brot áttu sér stað náði frá 1979 til ársins 2000 

en tvær þeirra sjö kvenna voru aðeins 13 og 14 ára gamlar er kynferðisbrotin voru framin 

(„Gunnar í Krossinum“, 2011).   

Dæmin um kynferðisofbeldi í íslensku samfélaginu hér á undan eiga það sameiginlegt 

að hafa verið framin af karlkyns gerendum gegn börnum, unglingum og konum. Í ritgerð 

minni ætla ég hins vegar að skoða kynferðislegt ofbeldi út frá sjónarhóli sem er mun sjaldnar 

til umræðu. Konur hafa með lofsamlegu átaki risið gegn því ofbeldi sem þær hafa verið beittar 

og stofnað meðferðarúrræði til aðstoðar fórnarlömbum kynbundins ofbeldis. Það eru stofnanir 

eins og Stígamót og Blátt áfram. Þegar spurt er hvort konur séu gerendur í kynferðis-

brotamálum verður oft færra um svör. Hugmyndin að skrifa lokaritgerð um konur sem beita 

börn kynferðisofbeldi kom upp í huga mér í leikskólakennaranámi mínu á vorönn 2010. Í 

áfanga um deildarstjórnun í leikskóla var fjallað um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Þar 

var bent á að konur fremdu einnig kynferðisofbeldi en lítið sem ekkert væri talað um þau mál. 

Ég punktaði þetta niður hjá mér og þegar taka átti ákvörðun um rannsóknarefni loka-

ritgerðarinnar s.l. haust var ég staðráðin í að skrifa um konur sem gerendur kynferðisofbeldis 

gegn börnum.  

Þar sem ég er nemi á lokaári í leikskólakennarafræðum þykir mér brýnt að koma þeirri 

umræðu um konur sem gerendur kynferðislegs ofbeldis gegn börnum af stað því starfsfólk 

leikskóla er í miklum meirihluta kvenkyns. Í ritgerð minni spyr ég eftirtalinna spurninga og 

leita svara við þeim: Hvað er kynferðislegt ofbeldi gegn börnum? Hver eru einkenni kvenna 

sem beita börn kynferðisofbeldi? Hvernig beita konur kynferðisofbeldi gegn börnum? Hvers 

vegna beita konur kynferðisofbeldi gegn börnum? Hvaða viðhorf hefur samfélagið til kvenna 

sem gerenda kynferðisofbeldis? Rannsókn mín felst í því að leita í gagnasöfnum á 

veraldarvefnum og í viðeigandi bókum að upplýsingum sem munu varpa ljósi á vangaveltur 

um konur sem beita börn kynferðisofbeldi. Það má segja að þessi lokaritgerð sé yfirferð á 
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rannsóknum, upplýsingum og efni um konur sem gerendur kynferðislegs ofbeldis gegn 

börnum.       

Næsti kafli fjallar um kynferðisofbeldi gegn börnum en þar verður m.a. rýnt í 

skilgreiningar, lög og reglugerðir þess efnis. Einnig verður gerð grein fyrir áhrifum, 

afleiðingum og helstu einkennum kynferðisofbeldis gegn börnum. Í þriðja kafla verður 

gerendum kynferðisofbeldis gegn börnum lýst en þá munu sjónir einkum beinast að konum 

sem beita börn kynferðisofbeldi. Ég skoða mismunandi einkenni kvenkyns gerenda kynferðis-

ofbeldis gegn börnum og rýni í félagslegan bakgrunn þeirra. Birtingarmyndir kynferðis-

ofbeldis kvenna gegn börnum verða ræddar í fjórða kafla. Í kjölfarið mun ég kynna mér í 

fimmta kafla viðhorf samfélagsins til kvenna sem beita börn kynferðisofbeldi en einnig íhuga 

viðhorf gerendanna sjálfra. Samantekt á svörum við rannsóknarspurningunum í sjötta kafla er 

ætlað að varpa skýrara ljósi á viðfangsefni ritgerðarinnar og þá þætti sem tengjast því. Í þeim 

kafla mun ég einnig velta vöngum yfir leiðum til áframhaldandi rannsókna. Að lokum koma 

fram eigin ályktanir og skoðanir á umfjöllunarefninu. Sjöunda kafla lýk ég á því að draga 

lærdóm af ritgerðarvinnunni í heild og sömuleiðis ígrunda ég gildi hennar fyrir mig og mitt 

umhverfi.        
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2. Kynferðisofbeldi gegn börnum 

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er alvarleg ógn við velferð barna um heim allan en 

þolendur þess upplifa gífurlegar andlegar og líkamlegar þjáningar. Á Íslandi hefur umræða 

um þetta viðkvæma og erfiða málefni þó smám saman opnast á undanförnum árum. 

Fórnarlömbin og aðstandendur þeirra eiga nú betri aðgang að þjónustu sem hægt er að leita til 

eftir að hafa orðið fyrir áfalli (Nína Björk Jónsdóttir, 2002). Í því samhengi má nefna samtök 

eins og Barnaheill – Save the children sem eru hluti alþjóðlegrar hreyfingar er hafa velferð og 

réttindi barna um allan heim að leiðarljósi (Barnaheill, e.d., a). Samtökin Blátt áfram efla 

forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum (Blátt áfram, e.d.). Það er m.a. þessum 

samtökum að þakka að þolendur hafa fengið kjark til að stíga fram í sviðsljósið og greina frá 

erfiðri lífsreynslu sinni, sem sumir þeirra hafa þurft að byrgja inni í mörg ár. Í þessum kafla 

verður kynferðisofbeldi gegn börnum skilgreint og rýnt í lög og reglugerðir sem varða þetta 

málefni. Gerð verður grein fyrir umfangi og áhrifum vandans og afleiðingar kynferðisofbeldis 

á börnum ræddar.     

 Skilgreiningar á kynferðisofbeldi gegn börnum eru margar og mismunandi eftir 

löndum. Í þessari ritgerð verður notast við skilgreiningu Þórdísar Elvu Þorvaldsdóttur (2009: 

264-265). Skilgreining hennar er víðtæk og varpar ljósi á hinar fjölmörgu birtingarmyndir 

kynferðisofbeldis gegn börnum. Þar segir að eldri einstaklingur notfæri sér andlegt og 

líkamlegt þroskaleysi barns til þátttöku í kynferðislegu athæfi, óháð vilja þess, en yfirleitt er 

miðað við a.m.k. fimm ára aldursmun á milli geranda og þolanda. Sem kynferðisleg athæfi 

teljast m.a. snertingar geranda í garð barns, líka að láta barnið snerta sjálft sig eða aðra 

einstaklinga að frumkvæði geranda. Ennfremur ber að nefna kynmök eins og munnmök og 

samfarir um leggöng og endaþarmsmök með líkamshluta eins og fingur eða getnaðarlim sem 

og aðra hluti. Kynferðislegar athafnir felast einnig í orðum, þ.e.a.s. þegar talað er til barns á 

kynferðislegan hátt, bæði í eigin persónu og í gegnum samskiptatæki eins og síma og tölvur. 

Þættir eins og myndbirtingar, þar sem barni er sýnt klámfengt efni eða teknar klámfengnar 

myndir og myndskeið af þolandanum flokkast sömuleiðis undir kynferðisofbeldi. Það er 

viðeigandi að bæta í skilgreininguna að börn séu neydd til að taka þátt í kynferðisathöfnum af 

hálfu einhvers sem er hærra settur en þau eða hefur meiri völd (Umboðsmaður barna, e.d.). 

Þessi einstaklingur getur líka verið barn í lagalegum skilningi sem er vegna aldurs eða þroska 

í ábyrgðar-, trúnaðar- eða valdastöðu gagnvart þolanda. Kynferðisofbeldi þjónar einungis 

þeim tilgangi að svala eða fullnægja þörfum geranda (World Health Organization, 1999: 15). 
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2.1 Skilgreiningar á kynferðisofbeldi gegn börnum hjá íslenskum samtökum um 

velferð barna 

Ef skoðaðar eru skilgreiningar á kynferðisofbeldi gegn börnum hjá íslenskum samtökum sem 

standa vörð um velferð barna á Íslandi er yfirleitt færra um svör. Á vefs Barnaheilla (e.d., b) 

er kynferðislegt ofbeldi á börnum skilgreint sem athöfn í orðum, myndbirtingum, snertingum 

og nauðgun. Samtökin Blátt áfram vísa á sinni vefsíðu undir tenglinum Forvarnir gegn 

kynferðislegu ofbeldi á börnum (e.d.) í bæklinginn 7 skref til verndar börnunum okkar 

(darkness2light.org, 2004: 1). Bæklingurinn er þýddur úr ensku og rekur uppruna sinn til 

bandaríska góðgerðarfélagsins Darkness to Light (darkness2light.org). Þar er kynferðisofbeldi 

gegn börnum lýst sem „hvers kyns kynferðisathöfn milli fullorðins einstaklings og ólögráða 

einstaklings eða milli tveggja ólögráða einstaklinga þar sem annar aðilinn hefur vald yfir 

hinum.“ (darkness2light.org, 2004: 1). Þ.m.t. er einnig að þvinga, neyða, sannfæra eða hvetja 

barn til að taka þátt í hvers kyns kynferðislegu athæfi. Í því felast bæði kynferðislegar 

snertingar sem og sýni- og gægjuþörf, ennfremur klám í alls konar birtingarmyndum. Öll 

kynferðisleg samskipti hvort sem þau fara fram á ákveðnum stað eða í gegnum hjálpartæki 

eins og síma og Internet, flokkast sömuleiðis undir kynferðisofbeldi (darkness2light.org, 

2004: 1). Á hugtakalista kennara- og foreldravefs um Barnasáttmálann er kynferðisofbeldi 

skilgreint sem athæfi allt frá kynferðislegu eða klámfengnu tali, snertingum, myndbirtingum 

og til nauðgunar (Umboðsmaður barna, Barnaheill, UNICEF og Námsgagnastofnun, e.d.). 

Sálfræðivefurinn persona.is fjallar um kynferðisofbeldi gegn börnum sem kynferðislega 

tilburði gagnvart barni eins og sifjaspell, nauðgun, sýniþörf, barnavændi og barnaklám (Björn 

Harðarson og Eygló Guðmundsdóttir, e.d.). Undir þetta tekur einnig vefur Umboðsmanns 

barna. Ennfremur er þar lögð áhersla á að börn eru neydd til að taka þátt í kynferðisathöfnum 

af hálfu einhvers sem er hærra settur en þau eða hefur meiri völd (Umboðsmaður barna, e.d.).  

2.1.2 Skilgreiningar á kynferðislegum athöfnum í öðrum menningarheimum 

Í Bandaríkjunum eru til fjölmargar mismunandi skilgreiningar á kynferðisofbeldi gegn 

börnum. Þetta ósamræmi kemur til vegna lögboðinna reglugerða sem aðgreinast á milli fylkja 

og taka m.a. tillit til menningarlegra verðgilda og venja. Þessir þættir gegna t.d. mikilvægu 

hlutverki í að ákveða hvenær barn verður fullorðið og eru einnig liðir í skilgreiningu á 

sæmandi eða óviðeigandi kynferðislegri hegðun (Dove og Miller, 2007: 22). Kynferðislegar 

athafnir eru eins breytilegar meðal menningarheima og merkingar sem tengjast athöfnunum. 

Sums staðar í Taílandi og víðar í Austurlöndum nær er það þekkt fyrirbæri að móðir rói 
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grátandi sveinbarn með því að gæla við kynfæri þess og að sjúga getnaðarlim barnsins. Þetta 

athæfi hefur róandi áhrif á barnið og hjálpar til við að svæfa það en í þessum 

menningarheimum er athöfnin álitin eðlileg og alveg laus við kynferðislegt inntak. Væri hið 

sama gert í Bretlandi eða í Bandaríkjunum ætti móðirin yfir höfði sér ákæru vegna 

kynferðisofbeldis gegn barni sínu. Þess vegna er mikilvægt að varast alhæfingar á milli 

menningarheima varðandi kynferðislegra athafna (Woodhead og Montgomery, 2003: 237). 

2.2 Að vera barn samkvæmt lögum og reglugerðum 

Á Íslandi er barn skilgreint sem einstaklingur yngri en 18 ára samkvæmt 3. greinar barna-

verndarlaga. Markmið laganna er að tryggja börnum rétt þeirra á vernd og umönnun og að 

réttindin nýtast börnunum í samræmi við þroska þeirra og aldur (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Ennfremur staðfesti Ísland Barnasáttmálann Sameinuðu þjóðanna þann 28. október 

1992. Barnasáttmálinn hefur réttindi barna að leiðarljósi og er samþykktur sem alþjóðalög er 

kveða á um full mannréttindi allra barna. Það felur m.a. í sér að öll börn eiga rétt á að alast 

upp við öryggi og í friði (Barnaheill: Barnasáttmálinn, e.d.) Í Barnasáttmálanum er barn 

skilgreint „...sem hvern þann einstakling sem ekki hefur náð átján ára aldri, nema hann nái 

fyrr lögræðisaldri samkvæmt lögum þeim sem hann lýtur.“ (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, 1989: 1. gr.). 

2.2.1 Lög og reglugerðir til að vernda börn gegn kynferðisofbeldi 

Í íslenskum barnaverndarlögum (80/2002: 17. gr.) er kveðið á um tilkynningarskyldu til 

barnaverndarnefndar fyrir alla þá sem hafa ástæðu til gruns um að barn verði m.a. fyrir áreitni 

eða ofbeldi. Hið sama á sérstaklega við um starfsfólk sem vegna starfa og stöðu sinnar hefur 

afskipti af málefnum barna. Einkum snýst tilkynningarskyldan að leikskólastarfsfólki, 

dagmæðrum, starfsfólki í skólum og öðrum félagslegum starfsstéttum eins og prestum, 

læknum, hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum. Starfsfólki á sviði félagslegrar þjónustu eins 

og sálfræðingum, félagsráðgjöfum og þroskaþjálfum er einnig skylt að tilkynna ef grunur 

leikur á óviðunandi uppeldisskilyrði barns. Þessi grein barnaverndarlaga „...gengur framar 

ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta.“ (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002: 17. gr.). Telji barnaverndarnefnd að barnið verði fyrir kynferðisofbeldi eða 

misþyrmingu af hálfu foreldra sinna, er nefndinni heimilt að krefjast forsjársviptingar fyrir 

dómi (Barnaverndarlög nr. 80/2002: 29. gr. c.). Í 37. grein er kveðið á um brottvikningu 

heimilismanns og nálgunarbann. Barnaverndarnefnd hefur heimild til að krefjast fyrir dómi að 
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viðkomandi setji sig ekki í samband við barn eða hitti það ef barninu stafar hættu af 

einstaklingnum, t.d. vegna ofbeldis (Barnaverndarlög nr. 80/2002: 37. gr.).  

2.2.2 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Ísland er aðili að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og skuldbindur sig þar með að fylgja 

þessum alþjóðalögum eftir bæði í orðum og gjörðum. Í 19. grein Barnasáttmálans er krafist 

þess að aðildarríki skulu hafa viðeigandi löggjöf, stjórnsýslu og félags- og menntunarmál til 

að koma m.a. í veg fyrir hvers kyns andlegt og líkamlegt ofbeldi, að meðtalinni kynferðislegri 

misnotkun, gegn börnum. 34. grein Barnasáttmálans fjallar sérstaklega um verndun barna 

gegn kynferðisofbeldi en í því felst „...hvers kyns kynferðislegri notkun eða misnotkun í 

kynferðislegum tilgangi.“ (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1989: 34. gr.). Aðildarríki 

sáttmálans skuldbinda sig til að gera víðtækar og alhliða ráðstafanir til að forða börnum frá 

þátttöku í ólöglegum kynferðislegum athæfum, frá stundun vændis og frá hlutdeild í 

klámsýningum eða að búa til klámefni (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1989: 19. gr.; 34. 

gr.).    

Mannréttindastofa Íslands, Barnaheill og UNICEF Ísland (2011: 32) unnu í 

sameiningu viðbótarskýrslu við þriðju skýrslu Íslands fyrir Barnasáttmálanefnd Sameinuðu 

þjóðanna. Skýrslur til nefndarinnar hafa þann tilgang að sýna hvort farið sé eftir 

Barnasáttmálanum á Íslandi og hvort úrbætur hafi verið gerðar vegna athugasemda í 

skýrslunni á undan. Í viðbótarskýrslunni sem er betur þekkt undir heitinu skuggaskýrsla, tjá 

höfundarnir áhyggjur af því að íslenska ríkisstjórnin hafi ekki gert ráð fyrir neinum aðgerðum 

til að fyrirbyggja kynferðisofbeldi gegn börnum. Forvarnarstarfið sé algjörlega í höndum 

samtaka sem starfa ekki á vegum ríkisins. Þessi samtök fá takmarkaðan eða alls engan 

stuðning frá ríkisstjórninni en annað gildir t.d. um forvarnarstarf gegn eiturlyfjum, áfengi og 

reykingum. Telur starfshópur skuggaskýrslunnar þetta vera skýrt brot á 34. grein Barna-

sáttmálans þar sem aðildarríkin skuldbinda sig m.a. til að efla forvarnarstarf gegn 

kynferðislegu ofbeldi á börnum. Til úrbóta leggja höfundar skuggaskýrslunnar til að íslenska 

ríkisstjórnin komi á laggirnar skyldufræðslu um kynferðisofbeldi í námsgreinum sem mennta 

fólk til starfa með börnum. Ennfremur er mælt með að ríkisstjórnin geri sérstök áform um 

forvarnarstarf vegna kynferðisofbeldis fyrir öll börn, þ.m.t. fötluð börn.  
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2.2.3 Almenn hegningarlög nr. 19/1940 

Árið 2007 var 202. greininni í almennum hegningarlögum nr. 19 frá 1940 breytt og m.a. 

kynferðislegur lögaldur hækkaður. Eftir breytingu kváðu lögin á um að aðili sem hefur 

samfarir eða annars konar kynferðismök við barn yngra en 15 ára muni hljóta ekki skemur en 

eitt ár og allt að 16 ára fangelsisvist. Áður fyrr var miðað við barn yngra en 14 ára og fangelsi 

allt að 12 árum en refsiramminn var víkkaður með aldurshækkun og hertri refsingu. Hins 

vegar bættist við 1. málsgrein 202. greinar að „...lækka má refsingu eða láta hana falla niður, 

ef gerandi og þolandi eru á svipuðum aldri og þroskastigi.“ (Almenn hegningarlög nr. 

19/1940). Einnig hækkaði fangelsisrefsing fyrir kynferðislega áreitni gegn barni úr allt að 

fjórum árum upp í allt að sex ár. Í lögum um breytingu á almennum hegningarlögum er 

kynferðisleg áreitni skilgreind sem að þukla, strjúka eða káfa á brjóstum eða kynfærum 

annarrar manneskju, bæði utan og innan klæða. Kynferðislegt orðalag eða óviðeigandi hegðun 

sem er ítrekuð og særandi og veldur þeim sem fyrir verður vanlíðan, flokkast líka undir 

kynferðislega áreitni (Þingskjal 1390, 2007: 8. gr.; 11. gr.).    

Árið 2003 höfðu Sameinuðu þjóðirnar áhyggjur af ósamræmi sem birtist í íslenskum 

lögum hvað varðar skilgreiningu á barni. Í nýútkominni skuggaskýrslu komu fram 

athugasemdir í 27. grein að breytingin á almennum hegningarlögum frá árinu 2007 að hækka 

kynferðislegan lögaldur úr 14 ára upp í 15 ára, hafi of lítið vægi. Skýring stjórnvalda á slíkri 

aldurshækkun var að vernda kynferðislegt sjálfsforræði barna til að börn á sama aldri og 

þroskastigi geti stundað kynlíf án refsinga. Höfundar skuggaskýrslunnar töldu í 28. grein að 

kynferðislegt sjálfsforræði barna undir 18 ára væri nú þegar tryggt gegnum viðbættum málslið 

202. greinar almennra hegningarlaga. Þar er heimilt að lækka eða láta refsingu falla niður, ef 

gerandi og þolandi eru á svipuðum aldri og þroskastigi. Þess vegna mæltu höfundar 

skýrslunnar með því að íslensk stjórnvöld myndu hækka aldursmörk í 202. grein almennra 

hegningarlaga upp í 18 ára til þess að öll börn geti notið fullnægjandi verndar 

(Mannréttindastofa Íslands, Barnaheill og UNICEF Ísland, 2011: 7; 13). 

2.3 Umfang kynferðisofbeldis gegn börnum hérlendis og erlendis 

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum á sér stað um allan heim og er Ísland engin undantekning 

hvað tíðni kynferðisofbeldis varðar. Starfsmaður Rauða krossins á Íslandi upplýsti að það 

bærust árlega um 200 tilkynningar vegna kynferðisferðisofbeldis gegn börnum til 

barnaverndarstofnana. Þessi tala væri hlutfallslega hærri samanborin við tölur frá 

nágrannalöndum. Skýringuna taldi starfsmaðurinn liggja í því að Íslendingar væru betur 
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meðvitaðir um tilkynningarskyldu sína frekar en að kynferðisofbeldi gegn börnum væri tíðara 

hér á landi en annars staðar. Um 100 tilkynningar færu síðan til Barnaverndarstofu en aðeins 

fáein tilfelli leiddu til ákæru og enn færri tilkynningar til sakfellinga (Mannréttindastofa 

Íslands, Barnaheill og UNICEF Ísland, 2011: 31-32). Hrefna Ólafsdóttir vann að fyrstu 

tíðnirannsókn á kynferðisofbeldi gegn börnum frá árinu 1999 en í september 2002 birtust 

niðurstöðurnar. Rannsóknin náði til 1.500 manna slembiúrtaks úr þjóðskrá meðal fólks á 

aldrinum 18 til 60 ára sem fékk sendan spurningalista í pósti. Svörun var helmingur 

þátttakenda, 746 manns, sem þótti góður árangur í slíkri könnun. Í ljós kom að 17% svarenda 

höfðu orðið fyrir misnotkun fyrir 18 ára aldur, þar af voru 80% konur og 20% karlar. Þetta 

samsvaraði því að reiknað út frá kyni þolanda, höfðu 23% kvenna orðið fyrir kynferðis-

ofbeldi fyrir 18 ára aldur en 8% karla. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að rúmlega 

fimmta hver stúlka á Íslandi hefði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, en tæplega tíundi hver 

drengur, fyrir 18 ára aldur. Þessar tölur voru talsvert hærri en niðurstöður úr svipuðum 

rannsóknum á hinum Norðurlöndunum. Í Danmörku höfðu 11% aðspurðra orðið fyrir 

kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur, í Svíþjóð 6% en í Noregi 14% (Nína Björk Jónsdóttir, 

2002).       

 Nýlega voru birtar niðurstöður úr viðamestu tíðnirannsókn á kynferðisofbeldi gegn 

börnum á Íslandi. Könnun á kynferðisofbeldi gegn börnum var hluti rannsóknarinnar úr 

doktorsritgerð Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttir vorið 2011. Haustið 2004 var könnunin lögð 

fyrir alla nemendur framhaldsskólanna sem mættu til kennslu þann dag og fengust rúmlega 

níu þúsund svör. Í ljós kom að um 27,3% eða rúmlega fjórðungur svarendur hafði orðið fyrir 

einhverju kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur sem var mun hærra hlutfall en í fyrstu 

tíðnirannsókn frá árinu 2002, er rætt var um hér á undan. Það kann að vera vegna þess að 

Bryndís Björk var með mjög víðtæka skilgreiningu á kynferðisofbeldi en hún miðaði við að 

börn séu 17 ára og yngri og gerði hún einnig ráð fyrir að börn færu í hlutverk geranda. Rúmur 

þriðjungur eða 35,7% svarenda voru stúlkur undir 18 ára aldri sem sögðust hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi. Hjá drengjunum fór hlutfall þolenda kynferðisofbeldis fyrir 18 ára aldur í 

17,8% sem var tæplega fimmtungur svarenda. Stúlkur voru samkvæmt könnuninni í mun 

meiri hættu að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi en drengir en þetta staðfestu einnig erlendar 

rannsóknir (Þórunn Elísabet Bogadóttir, 2011: 16). 

Erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós að u.þ.b. 20% stúlkna og milli 10 og 15% drengja 

verða fyrir kynferðisofbeldi áður en þau ná 18 ára aldur (persona.is, e.d.). Árið 2002, sama 
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árið sem Hrefna Ólafsdóttir vann sína rannsókn hér á Íslandi, var talið að 88.656 börn hefðu 

orðið sannanlega fyrir kynferðisofbeldi í Bandaríkjunum. Þessar tölur voru fengnar úr skýrslu 

bandarískra heilsu- og velferðaráðuneytis, U.S. Department of Health and Human Services 

(Boyle og Lutzker, 2005: 55). Á árunum 2002 til 2003 tóku 44 ríki Bandaríkjanna þátt í 

rannsókn á misnotkun barna en alls töldust þá vera 73.043.506 börn undir 18 ára í þessum 44 

ríkjum (U.S. Department og Health and Human Services, e.d.). Miðað við þann fjölda barna í 

Bandaríkjunum hafa rúmlega 12% þeirra orðið fyrir sannanlegu kynferðisofbeldi. Að sögn 

Hrefnu Ólafsdóttur er tíðni kynferðisofbeldis gegn börnum vanskráð, þar sem um 60% 

þolenda segja ekki frá. Í hennar rannsókn kom í ljós að 12% þolenda þögðu sinn vanda í hel 

en 88% svarenda höfðu greint frá ofbeldinu (Nína Björk Jónsdóttir, 2002). Börnum væri það 

mikil raun að segja frá kynferðislegu ofbeldi sem þau hafa orðið fyrir. Stundum segði barn 

óvart frá en yfirleitt þurfi það að telja í sig kjark í langan tíma til að geta sagt frá 

(Barnaverndarstofa, e.d.).  

2.3.1 Áhrif og afleiðingar kynferðisofbeldis gegn börnum á Íslandi 

Þolandi er sá aðili sem þjást, verður fyrir verknaði og hver sá sem þarf að þola eitthvað (Árni 

Böðvarsson, 1992: 1203; Mörður Árnason, 2007). Tilfinningar eins og skömm, hjálparleysi, 

sektarkennd, hræðsla, vanmáttur og andúð gera vart við sig hjá fórnarlömbum kynferðis-

ofbeldis. Þegar líður á fullorðinsárin eru þær tilfinningar enn til staðar en við bætast hryggð, 

reiði, vonbrigði og depurð sem eru algengar tilfinningar er lengri tími hefur liðið frá 

atburðinum. Það er afar misjafnt hvernig þolendum kynferðisofbeldis tekst að höndla glæpinn 

seinna á ævinni. Sumum tekst að vinna úr sínum vandamálum og læra að njóta lífsins á ný á 

meðan aðrir þurfa á aðstoð sérfræðinga að halda þar sem afleiðingar kynferðisofbeldis hrjá 

marga þolendur allt lífið. Í íslenskri tíðnirannsókn Hrefnu Ólafsdóttur frá árinu 2002 á 

kynferðisofbeldi gegn börnum kom í ljós að fleiri þolendur höfðu skilið, menntunarstaða 

þeirra var stundum lakari og færri þolendur voru vel eða frekar vel efnaðir. Einnig höfðu mun 

fleiri þolendur reynt að svipta sig lífi heldur en einstaklingar sem höfðu ekki orðið fyrir 

kynferðisofbeldi. Þolendum fannst þeir eiga erfiðara með að mynda félagsleg tengsl og 

kljáðust oft við örðugleika í samskiptum við maka sína. Kynlífsvandamál reyndust algeng hjá 

þolendum kynferðisofbeldis sem og andlegar þjáningar (Nína Björk Jónsdóttir, 2002). Undir 

þessar afleiðingar kynferðisofbeldis gegn börnum tóku einnig fleiri íslenskar heimildir 

(Guðrún Agnarsdóttir, 2005: 808; Guðrún Jónsdóttir, 2002; Umboðsmaður barna, e.d.).   
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2.3.2 Einkenni barna á Íslandi sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi 

Hegðun barna sem hafa mátt þola kynferðisofbeldi getur verið mjög mismunandi og það má 

greina kynjamun milli hegðunar stúlkna og drengja. Drengir vilja fara leiðir sem beinast að 

öðrum, þeir geta orðið ofbeldishneigðir og sýna afbrotahegðun. Hjá stúlkum virðist hegðunin 

beinast inn á við (Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, 2010; Þórunn Elísabet Bogadóttir, 2011). 

Þær skaða sig t.d. með því að rispa, brenna, skera, hárreyta eða stinga sig því líkamlegi 

sársaukinn dreifir athyglina frá þeim andlega. Kynferðisleg hegðun og óhóflegt tal um 

kynferðismál miðað við aldur getur gefið vísbendingu um vanda hjá barni. Einnig geta 

hegðunar- og einbeitingarörðugleikar í skóla verið einkennandi fyrir þolanda kynferðislegs 

ofbeldis. Barn getur átt við svefnvandamál og martraðir að stríða, pissar undir, grætur og á 

erfitt með að sleppa taki af þeim sem barnið treystir. Það reynir að láta sem minnst á sér bera, 

bæði í skóla og tómstundastarfi og forðast að umgangast aðra, t.d. jafnaldra sína. Líkamleg 

einkenni geta komið fram sem maga- og höfuðverkur og í formi annarra sífelldra verkja. 

Sýnilegir áverkar á kynfærum og kvörtun yfir sársauka, sviða eða sýkingu við kynfæri eða á 

kynfærum geta stafað af kynferðisofbeldi. Áfallastreita gerir vart við sig hjá um helmingi 

þolanda kynferðisofbeldis. Sjálfsmatið verður mjög lágt, þolendum finnst þeir vera einskis 

virði og telja sér einnig oft trú um að þeir eigi sök á ofbeldinu (Barnaheill, e.d., b; Ólöf 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006: 14-17).   

2.3.3 Samantekt World Health Organization yfir afleiðingar kynferðisofbeldis gegn 

börnum 

World Health Organization (1999: 18) hefur birt lista yfir helstu einkenni og afleiðingar 

kynferðisofbeldis gegn börnum. Þessi samantekt er engan veginn tæmandi heldur einungis 

viðleitni til að lýsa algengustu afleiðingunum kynferðislegs ofbeldis. Líkamleg einkenni 

þolenda eru marblettir og bólgurák, brunasár, opin sár, beinbrot, kviðarhols- og brjóst-

holsmeiðsl, eitrunareinkenni, skemmdir miðtaugakerfisins og Munchhausen sjúkdóms-

einkenni af völdum annars aðila. Einnig getur kynferðisofbeldi gegn börnum leitt til 

óæskilegrar þungunar, kynsjúkdóma, HIV, AIDS og heilsuleysis sökum óstöðugs heilsufars. 

Tilfinningalegar raskanir og hegðunareinkenni af völdum kynferðisofbeldis eru lágt sjálfsmat, 

ofvirkni, sjálfsáverkar, félagsfælni og sektarkennd. Að auki er hætta á námsörðugleikum, 

átröskun, hugarangri, kvíða, vímuefnavanda og áfengismisnotkun. Langtímaafleiðingar 

kynferðisofbeldis gegn börnum eru þroskahamlanir, fötlun, svefntruflanir, misnotkun áfengis 

og vímuefna, kvíði, þunglyndi, hirðuleysi, ofbeldishneigð, sjálfseyðilegging, fífldirfska, 
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ófrjósemi og kynlífsvandamál. Einnig eru meiri líkur á að þolendur kynferðisofbeldis í 

bernsku beiti eigin börn kynferðisofeldi.   

Alvarlegustu afleiðingar hjá börnum sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi eru 

manndráp, sjálfsvíg, barnsmorð, HIV, AIDS, fóstureyðingar sökum áhættusams kynlífs og 

dauðsföll af völdum heilsuleysis. Kynferðisofbeldi gegn börnum felur í sér mikinn félags- og 

efnahagslegan kostnað fyrir hvert samfélag vegna skamm- og langtímaafleiðinga. 

Fórnarlömbin, aðstandendur þeirra og gerendur kynferðisofbeldis þurfa á aukinni 

heilbrigðisþjónustu að halda, þ.m.t. lyfjum, meðferðum, ráðgjöf og stuðningi frá ýmsum 

stofnunum. Að auki myndast kostnaður vegna málsrannsókna og dómsmála og kostnaður 

vegna menntunar eykst þar sem frammistaða hrjáðra nemenda getur verið slök. World Health 

Organization telur augljóst að forvarnarstarf gegn kynferðisofbeldi á börnum muni kosta 

margfalt minna en meðferð allra aðila sem með beinum eða óbeinum hætti tengjast 

kynferðisofbeldi gegn börnum (World Health Organization, 1999: 18-19). Það sem vegur 

einnar þyngst er hversu skert lífsgæði þolenda og aðstandenda þeirra geta orðið ef mörg ár í 

lífi þeirra glatast vegna þjáninga í kjölfar kynferðisofbeldis (Guðrún Agnarsdóttir, 2005: 808; 

World Health Organization, 1999: 19).    
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3. Gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum 

Gerandi er „...sá sem gerir, framkvæmandi.“ (Árni Böðvarsson, 1992: 279). Flestir gerendur 

kynferðisofbeldis gegn börnum þekkja fórnarlambið. Það geta verið fjölskyldubönd sem 

tengja geranda og þolanda eða kunningsskapur eins og nágrannar eða vinir fjölskyldunnar. 

Einnig getur barnið þekkt gerandann sem starfskraft í skóla eða úr frístundastarfi. Mun 

sjaldgæfara er að barnið þekki ekkert til gerandans (Ólöf Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2006: 10; Nína Björk Jónsdóttir, 2002; Umboðsmaður barna, e.d.). Í þessum kafla verður 

fjallað um konur sem gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum. Rýnt verður í einkenni og 

mismunandi persónuleika kvenna sem beita börn kynferðislegu ofbeldi. Að lokum er félags-

legur bakgrunnur kvennanna skoðaður. 

 Gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum eru ólíkir einstaklingar sem sækja í 

fórnarlömb af báðum kynjum og á mismunandi aldursstigi. Tengsl gerenda við þolendur eru 

misjöfn, það sama má segja um umfang kynferðislegra athafna, einnig er munur á aðferðum 

gerenda sem fremja kynferðisbrot (Blackburn, 1993: 303). Gerendur kynferðisofbeldis gegn 

börnum finnast í öllum stéttum þjóðfélagsins. Þeir eiga það yfirleitt sameiginlegt að koma vel 

fram við börn og sækja gjarnan í störf þar sem þeir komast í tengsl við fórnarlömbin. Aldur 

gerenda er líka afar mismunandi en oftast eru þeir á aldrinum 30–50 ára, þó geta þeir bæði 

verið eldri og yngri. Svokallaðir ungir gerendur sem eru yngri en 18 ára eru taldir vera um 

20%. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir gerendur sem þolandi þekkti ekkert til, frömdu yfir 

höfuð vægari brot heldur en þeir sem þekktu til barnsins. Sá sem þekkti til barnsins hafði að 

öllum líkindum nýtt sér fleiri möguleika til að nálgast barnið og vinna trúnað og traust þess. 

Þar af leiðandi gat brotið orðið mun umfangsmeira en ella. Börn bera að eðlisfari virðingu 

fyrir fullorðnum og telja það sem þeir gera vera rétt. Þess vegna eiga fullorðnir gerendur 

auðvelt með að koma fram vilja sínum. Stærð fullorðinnar manneskju skiptir einnig máli þar 

sem hún ein og sér getur virkað ógnvekjandi á börn. Yfirleitt eru gerendur karlkyns sem í 

mörgum tilfellum hafa orðið sjálfir fyrir ofbeldi í bernsku (Kjartan Kjartansson. 2011; Nína 

Björk Jónsdóttir, 2002; Ólöf Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006: 22-24; 

„Kynferðisofbeldi gegn börnum“, 2011).  

3.1 Konur eru líka gerendur kynferðisafbrota gegn börnum 

Rannsóknir á sifjaspellum og kynferðisofbeldi gegn börnum ruddu sér til rúms í Kanada á 

áttunda og níunda áratugnum þegar rannsakendur, lögfræðingar og starfsfólk í 
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heilbrigðisgeiranum ljóstruðu upp um tíðni kynferðisofbeldis gegn börnum. Þegar konur 

beittu kynferðisofbeldi var það álitið vera afar fátítt fyrirbæri en hið sama var sagt fyrir 

nokkrum áratugum um karlmenn sem beittu kynferðisofbeldi (Peter, 2009: 1111; 1112). Þrátt 

fyrir að heimurinn sé núna mun betur meðvitaður um kynferðisofbeldi hafa kvenkyns 

gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum verið nánast ósýnilegir. Að líta á konur sem 

gerendur kynferðisofbeldis og setja jafnvel karlmenn í hlutverk þolanda vill skekja 

hefðbundnar menningarlegar staðalímyndir fólks (BBC World Service, 1997; Denov, 2001: 

316; Lipshires, 1994; Matthews, Mathews og Speltz, 1991: 199).    

Almennt er því haldið fram, bæði staðfest í opinberum umræðum sem og í fræðilegum 

rannsóknum, óbeint eða hispurslaust í orðum, að kynferðisofbeldi gegn börnum sé dæmigert 

brot karlkyns gerenda. Karlmenn eru yfirleitt álitnir vera gerendur kynferðislegs ofbeldis og 

kynferðisleg árásarhneigð karla sem birtist í slíkum athæfum er tengd við karllæga hegðun 

(Martellozzo, Nehring og Taylor, 2010: 592). Konur fremja einnig kynferðisbrot en það 

skortir aukna umfjöllun um þá birtingarmynd kynferðisofbeldis gegn börnum (Boroughs, 

2004: 481; Lipshires, 1994; Ólöf Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006: 22). Þær eru í 

flestum tilfellum fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis og raskar sú hugmynd að konur séu 

gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum siðferðiskennd fólks á tvennan hátt. Í fyrsta lagi er 

það sjálft athæfið og í öðru lagi er það sú staðreynd að kona taki virkan þátt í athæfinu. Þar af 

leiðandi er oft dregin sú ályktun að konan hljóti að vera í slagtogi með karlmanni að fremja 

glæpinn en ekki ein (Martellozzo, Nehring og Taylor, 2010: 600).   

Í íslenskri tíðnirannsókn Hrefnu Ólafsdóttur á kynferðisofbeldi gegn börnum frá árinu 

2002 kom fram að hjá 3% þolenda voru gerendur konur sem tengdust fjölskyldunni. Þar á 

meðal voru ömmur, frænkur eða nágrannakonur, en konur sem fjölskyldur þekktu ekkert til 

voru einnig 3% gerenda. Konur sem gegndu foreldrahlutverki voru 2% af tilfellum gerenda 

kynferðisofbeldis gegn börnum (Nína Björk Jónsdóttir, 2002). Að sögn Ólafar Ástu 

Farestveit, forstöðumanns Barnahússins, voru konur um 2% gerenda í þeim málum sem bárust 

til Barnahússins. Hún taldi þó að í raun væri um mun fleiri mál að ræða en þau kæmu sjaldan 

upp á yfirborðið vegna þess hversu dulið þetta vandamál væri („Kynferðisbrot kvenna“, 

2011). Blátt áfram samtökin berjast gegn kynferðisofbeldi gegn börnum á Íslandi. Sigríður 

Björnsdóttir, formaður samtakanna sagði að þolendur kynferðisofbeldis kvenna hefðu leitað 

til þeirra en ekkert þeirra mála fór fyrir dómstóla. Það voru undantekningarlaust karlmenn 

sem fengu dóm vegna kynferðisbrota. Sigríður skýrði frá því að kynferðisofbeldi kvenna væri 
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talið grófara heldur en kynferðisofbeldi karla. Hún áleit kynferðisofbeldi kvenna vera falið 

vandamál. Það væri m.a. vegna þess hversu erfitt börnum reyndist að segja frá ódæðinu 

(„Kynferðisofbeldi gegn börnum“, 2011). Breskar rannsóknir sýndu fram á að konur á öllum 

aldri, unglingsstúlkur jafnt sem ömmur, frömdu kynferðisofbeldi gegn börnum. Enginn 

stéttamunur greindist á milli gerenda, það gátu verið bláfátækar konur án menntunar en einnig 

vel efnaðar og menntaðar konur með háskólagráðu (BBC World Service, 1997). Árið 1997 

var talið að konur höfðu framið 25% allra kynferðisbrota gegn börnum en konur beittu um 

250.000 börn kynferðisofbeldi á Bretlandseyjum það árið (BBC World Service, 1997).  

Sigrún Sigurðardóttir, doktorsnemi í lýðheilsuvísindum (Hólmfríður Helga Sigurðar-

dóttir, 2010: 28), hefur unnið rannsókn um kynferðisofbeldi á körlum í æsku og byggðist 

rannsókn hennar á djúpviðtölum við fórnarlömbin. Tveir af níu viðmælendum hennar höfðu 

verið beittir kynferðisofbeldi af konum. Að mati Sigrúnar væri full ástæða til að svipta 

hulunni af leyndarmálinu og horfast í augu við að konur væru líka gerendur kynferðisofbeldis 

gegn börnum. Sigrún vísaði í kanadíska rannsókn sem leiddi í ljós að um fjórðungur 

kynferðisafbrota væri framinn af konum og taldi Sigrún brýna þörf á að opna umræðu um 

þennan málaflokk. Sigrún áleit umræðuna um kynferðisofbeldi í samfélaginu vera einsleita og 

beindust sjónir nánast einungis að karlkyns gerendum og kvenkyns þolendum. Slík umræða 

hefði mjög neikvæð áhrif á karlkyns þolendur og jafnvel aftraði þeim frá því að segja frá 

kynferðisofbeldinu sem þeir urðu fyrir. Yfirleitt sögðu karlmenn ekki frá fyrr en þeir höfðu 

aðeins um tvennt að velja, að leita sér hjálpar eða svipta sig lífi. Ólöf Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir (2006: 22) voru á þeirri skoðun að aukin umræða um kvenkyns gerendur og 

karlkyns þolendur gæti hvatt karlkyns fórnarlömb kynferðisofbeldis til að segja frá lífsreynslu 

sinni. 

3.2 Einkenni kvenna sem beita börn kynferðislegu ofbeldi 

Megináherslur í að lýsa kvenkyns gerendum viðhalda gjarnan hefðbundinni staðalímynd um 

konur sem viljalausar og breyskar tilfinningarverur. Þessir eiginleikar eru taldir útskýra eðli 

og þátttöku eða hlutleysi kvenna í glæpsamlegum athæfum (Helgi Gunnlaugsson, 2008: 182-

183; Lanier og Henry, 2004: 291; Miller, 2003: 17). Flest fræðin beina athyglinni að ein-

kennum karlkyns gerenda eða færa kenningar sem byggja á reynslu karlmanna yfir á konur án 

þess að íhuga kynjamuninn. Slíkum aðferðum má líkja við að bæta konum í blönduna og 

hræra síðan öllu saman (Helgi Gunnlaugsson, 2008: 180-182; Flavin, 2001: 273). Til að átta 

sig á einkennum kvenkyns gerenda kynferðisofbeldis verður í þessari ritgerð m.a. notast við 
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rannsókn Matthews, Mathews og Speltz frá árinu 1991. Sú rannsókn lagði áherslu á að 

yfirfæra kenningar um karlkyns gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum ekki á konur. Einnig 

var sneitt hjá því að móta tilteknar spurningar sem voru utan við efnið og studdust ekki við 

kenningar sem byggðust á kvennafræðum. Notaðar voru eigindarlegar rannsóknaraðferðir til 

að tryggja að rannsakendurnir leituðust við að skynja og skilja heild viðfangsefnisins. Slík 

aðferð stuðlar að því að rannsakendur séu opnir fyrir hvers kyns niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Úrtakið var hópur 16 kvenna en þær tóku þátt í meðferð fyrir kvenkyns 

gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum. Tímabil meðferðarinnar var frá maí 1985 til 

desember 1987 í Minneapolis, Minnesota (Matthews, Mathews og Speltz, 1991: 200-201). 

 Allar konur í áðurnefndri rannsókn hjá Matthews, Mathews og Speltz (1991: 214) 

höfðu sjálfar upplifað kynferðisofbeldi, einangrun, vanmáttartilfinningar, aðgerðarleysi og 

skömm. Einnig sögðust konurnar hafa verið háðar karlmönnum og þær skorti persónulegan 

þroska. Á meðan konurnar beittu börnin kynferðisofbeldi fannst þeim þær hafa verið eins og 

heyrnarlausar og illa gefnar. Hegðun þeirra einkenndist af blindri hlýðni og viljaleysi, þær 

voru kúgaðar og undirgefnar. Upplifun sjálfsins endurspeglaðist í framkomu annarra, 

konurnar lifðu einangruðu lífi og þurftu að þola ofbeldi. Konurnar nefndu atriði eins og að 

hafa verið beittar kynferðisofbeldi í bernsku, ósjálfstæði, fátækt og einangrun. Þau atriði töldu 

konurnar vera meginorsakir þess að þær fóru sjálfar að beita kynferðisofbeldi gegn börnum. 

3.2.1 Mismunandi einkenni kvenna sem beita börn kynferðisofbeldi  

Matthews, Mathews og Speltz (1991: 208) greindu milli þriggja hópa kvenna sem gerenda 

kynferðisofbeldis gegn börnum. Fyrsti hópurinn sýndi þau einkenni að trúa ekki til að byrja 

með að athæfið væri kynferðisbrot. Konur í þeim hópi töldu sér trú um að vera að fræða börn 

um kynlíf í gegnum umræður og leiki en urðu síðan ástfangnar af unglingspiltum. Þessi 

ástarsambönd stóðu yfir í nokkurn tíma en yfirleitt drógu drengirnir sig út úr samböndunum. 

Konurnar í þessum hópi höfðu allar orðið fyrir kynferðisofbeldi í bernsku og komu úr erfiðum 

fjölskylduaðstæðum. Flestar þeirra lýstu mæðrum sínum sem umburðarlyndum en feðrunum 

sem fjarlægðum, fáskiptum og tilfinningalega lokuðum einstaklingum. Allar konurnar voru í 

flóknum og óeðlilegum samböndum við fullorðna karlmenn á meðan á kynferðisbrotunum 

stóð. Þær urðu fyrir miklu ofbeldi að hálfu karlmanna og var það ástæðan fyrir því að 

konurnar leituðu á unglingspilta. Þar vonuðust konurnar til að finna ást og hlýju sem fullorðnu 

karlmennirnir veittu þeim ekki. 
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Annar hópurinn einkenndist af konum sem beittu fjölskyldumeðlimi og eigin börn 

kynferðisofbeldi. Kynferðisofbeldi hafði verið algengt vandamál í fjölskyldum þessara 

kvenna og höfðu þær verið beittar kynferðisofbeldi frá unga aldri til fullorðinsára (Matthews,  

Mathews og Speltz, 1991: 209). Bresk rannsókn skoðaði tilfelli 43 kvenna á tímabilinu 1998 

til ársins 2007. Konurnar höfðu beitt kynferðisofbeldi gegn börnum og málum þeirra hafði 

verið vísað til dómstóla. Rannsóknin leiddi í ljós að gerendurnir komu úr erfiðum fjölskyldu-

aðstæðum og höfðu verið beittar kynferðisofbeldi á uppvaxtarárum (Elliott, Eldrigde, 

Ashfield og Beech, 2010: 596; 597). Þó að konurnar hefðu slitið sig lausar frá fjölskyldum 

sínum fannst þeim afar erfitt að stofna til jákvæðra sambanda við fullorðna karlmenn. 

Aðalatriðið í samböndunum var ávallt kynlíf en konurnar nutu þess ekki að stunda samfarir 

heldur þótti þeim hræðilegt að vera í slíkum samböndum. Konurnar héldu mynstrinu 

gangandi, annars vegar af því þær vissu ekki að þær mættu segja nei en hins vegar fannst 

þeim þær fá þó eins konar viðurkenningu og mannleg samskipti. Allar konurnar upplýstu að 

þær höfðu stundað áhættusamt kynlíf vegna þess að þær þráðu svo heitt að vera elskaðar og 

viðurkenndar. Þær voru tilbúnar að leggja sig fram og gerðu það sem þurfti til að missa 

mennina ekki frá sér (Matthews, Mathews og Speltz, 1991: 209-210).   

Í breskri rannsókn (Martellozzo, Nehring og Taylor, 2010: 598; 604-605) var rýnt í 15 

yfirheyrslur úr lögregluskjölum um konur sem höfðu verið dæmdar vegna kynferðisofbeldis 

gegn börnum. Í einu tilfelli var um konu að ræða sem átti í ástarsambandi við karlmann í 

gegnum Internetið en hún hitti hann aldrei í eigin persónu. Samt hafði hann algjört vald á 

konunni, sagðist vera ástfanginn af henni og hún yrði að senda honum klámfengnar myndir af 

börnunum hennar til þess að hann gætir elskað hana áfram. Konan játaði í yfirheyrslunni að 

hafa óttast aukna ágengni mannsins en gat engan veginn slitið sig frá honum. Henni fannst 

það undarlegt þar sem hún hafði getað yfirgefið aðra karlmenn sem höfðu misnotað hana áður 

fyrr. Einhverra hluta vegna var maðurinn á Internetinu fyrir konunni í raun ekki til staðar og 

þar af leiðandi þótti konunni ekki vera um raunverulegan glæp að ræða. 

3.2.2 Konur sem beita kynferðisofbeldi gegn eigin börnum með hvatamanni 

Matthews, Mathews og Speltz (1991: 210-211) lýstu þriðja hópnum í rannsókn sinni sem 

aðgerðarlausum konum, þær upplifðu sig vanmáttugar í samböndum. Konurnar studdu allar 

með beinum eða óbeinum hætti hefðbundið fjölskyldumynstur þar sem faðirinn var 

útivinnandi en móðirin sá um heimilið. Eiginmenn þeirra voru við stjórnvölinn og reyndust 

harðir húsbændur en konurnar voru háðar þeim og reyndu eftir bestu getu að egna þá ekki til 
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reiði. Konurnar giftust allar mjög ungar og höfðu takmarkaða menntun og litla reynslu á 

vinnumarkaði. Þær voru sammála um að samskipti þeirra við karlmenn hefðu almennt verið 

mjög neikvæð. Í bernsku voru það feður og vinir þeirra, fósturfeður, bræður en einnig 

ókunnugir sem beittu konurnar kynferðislegu ofbeldi. Engin kvennanna sagði frá ofbeldinu en 

allar lýstu því yfir að hafa verið hræddar við karlmenn. Samt þráðu þær karlmann til verndar 

og til að sjá fyrir sér, því þær höfðu litla trú á að geta séð um sig sjálfar.   

Til að halda mönnunum góðum þögðu konurnar og þoldu frekar sársauka og vanlíðan 

en að vera skildar eftir einar. Flestar konurnar voru giftar körlum sem þær kærðu sig ekkert 

um en þeim þótti skárra að vera í slíku hjónabandi heldur en að vera einhleypar. 

Eiginmennirnir stjórnuðu konum sínum algjörlega og kynferðisofbeldi var eins og sjálfgefinn 

hluti hjónabandsins. Tilvera þessara kúguðu kvenna breyttist í martröð þegar mennirnir upp-

götvuðu vald sitt vegna angistar kvennanna að vera skildar eftir einar. Þeir kröfðust þess að 

eiginkonurnar tækju þátt í kynferðisofbeldi gegn börnunum þeirra. Kynferðisbrotin jukust 

með tímanum en konurnar tóku ávallt þátt til að þóknast eiginmönnunum svo að þeir færu 

ekki frá þeim (Martellozzo, Nehring og Taylor, 2010: 603-604; Matthews, Mathews og 

Speltz, 1991: 211). Vandiver (2006: 344; 351) tók undir þessar niðurstöður í rannsókn sinni. 

Hún skoðaði tilfelli 232 kvenna sem höfðu verið handteknar árið 2001 vegna 

kynferðisofbeldis í sýslum úr 21 fylki í Bandaríkjunum. Með því að hafa hvatamann sér við 

hlið breytist e.t.v. viðhorf kvenna til kynferðisglæpsins og atriði eins og yfirráð, ótti og 

hrifnæmi skyggja á kynferðislegan eða ofbeldiskenndan tilgang. Einnig má álykta að hlutverk 

kvenna og tengsl þeirra við glæpinn verði óskýr þar sem ódæðið færist ósjálfrátt yfir á 

karlkyns félagann (Faller, 1995: 27; Wjikman, Bijleveld og Hendriks, 2011: 44). 

3.3 Félagslegur bakgrunnur kvenna sem beita börn kynferðisofbeldi 

Rannsóknir á konum sem beita börn kynferðislegu ofbeldi hafa leitt í ljós að gerendur koma 

yfirleitt úr fátækum fjölskyldum. Konurnar upplifðu m.a. matarskort í bernsku og höfðu 

takmarkaðan aðgang að heilbrigðisþjónustu. Þær þjáðust mjög bæði tilfinningalega og 

líkamlega vegna kynferðisofbeldis sem þær voru beittar (Elliott, Eldrigde, Ashfield og Beech, 

2010: 598) Strickland (2008: 478; 483) fann einnig áðurnefnd einkenni kvenna en hún 

rannsakaði 60 kvenkyns gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum. Konurnar afplánuðu 

fangelsisrefsingu í þremur ríkisfangelsum Georgíu fylkis í Bandaríkjunum. Tsopelas, 

Spyridoula og Athanasios (2011: 123; 125) komust að sömu niðurstöðum um félagslegan 

bakgrunn kvenna sem beittu börn kynferðisofbeldi. Þeirra rannsókn fólst í yfirferð á 
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niðurstöðum evrópskra og norður-amerískra rannsókna um konur sem gerendur kynferðis-

ofbeldis gegn börnum. Notaðar voru upplýsingar úr gagnasöfnum MEDLINE og PsycInfo og 

úr leitarvélum eins og Google frá upphafi til ársins 2009. Strickland (2008: 483-484; 486) 

áleit að sálræn áföll í bernsku röskuðu eðlilegum þroska kvennanna til að geta þróað 

viðeigandi hæfileika til sjálfsbjargarviðleitni. Einnig bar á umhirðuleysi og vanrækslu 

heilsunnar, konurnar skorti samskiptahæfileika, félagsleg tengsl og sjálfsmat þeirra var afar 

lágt. Fjölskyldumynstur þessara kvenna einkenndust af óreglu og ofbeldi en slíkt kom í veg 

fyrir að fjölskyldan gæti veitt börnum sínum skjól, öryggi og félagslegan stuðning til að vera 

þeim leiðarljós í myrkrinu. Afleiðingar þess voru m.a. að konurnar lærðu ekki að stofna til 

jákvæðra sambanda við fullorðna seinna á lífsleiðinni. Konur sem höfðu upplifað ofbeldi í 

bernsku á sínu eigin heimili áttu í miklum erfiðleikum með að samræma lífsreynslu sína við 

einkalífið á fullorðinsárum. Þær tileinkuðu sér hegðunarmynstur sem einkenndust af 

félagslegri einangrun og vanmætti. Þessi einkenni höfðu sterk áhrif á hæfni kvennanna til að 

finna sér lífsförunaut sem þær gætu elskað og virt. Þar af leiðandi jókst hættan á að konurnar 

leituðu á börn til að fullnægja kynferðislegum þörfum sínum.    

Konurnar þjáðust einnig af óöryggi, hömlunum, ranghugmyndum og undirgefni á sviði 

félagslegra og kynferðislegra tengsla sem skerti möguleika kvennanna að kynnast heil-

brigðum og viðeigangi maka. Félagsleg tengsl og ánægjulegt kynlíf krefjast þess að 

manneskja búi yfir sjálfstrausti, samskiptahæfileikum og sjálfsöryggi, en konurnar vantaði 

alla hæfni vegna slæmra uppeldisskilyrða í bernsku og æsku. Vitsmunaþroski kvennanna í 

rannsókninni var ósjaldan fremur skertur en það er m.a. ein afleiðing ömurlegrar bernsku og 

ofbeldis á lífsleiðinni. Skertur vitsmunaþroski hafði áhrif á sjálfsálit kvennanna og gerði þeim 

ókleift að hafa stjórn á tilfinningum sem leiddi til neikvæðrar hegðunar. Þessir kvenkyns 

gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum sáu litla möguleika til að breyta lífi sínu. Með því að 

beita kynferðislegu ofbeldi gátu konurnar upplifað að þær bjuggu yfir einhverju valdi og 

höfðu stjórn á aðstæðum. Áfengis- og vímuefnavandi kom einnig við sögu hjá konum sem 

beittu börn kynferðisofbeldi (Strickland, 2008: 485). Í rannsóknum um kvenkyns gerendur 

kynferðisofbeldis gegn börnum kom almennt fram að konurnar einkenndust af valdbeitingu, 

skorti á sjálfstrausti, vanmætti og höfðu þörf fyrir að þóknast öðrum (Matthews, Mathews og 

Speltz, 1991: 206; Strickland, 2008: 486). Ennfremur virtust kvenkyns gerendur þjást af skorti 

á tilfinningalegri athygli. Faller (1995: 15; 16; 28) rannsakaði tilfelli 72 kvenna sem höfðu 

beitt börn kynferðisofbeldi. Konurnar voru frá Michigan og Óhio í Bandaríkjunum og frá 

Ontaríó í Kanada. Tvö verkefni um velferð barna við háskóla í Michigan, Interdisciplinary 
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Project on Child Abuse and Neglect (IPCAN) og Family Assessment Clinic (FAC), geymdu 

upplýsingar um konurnar á 15 ára tímabili. Kvenkyns gerendur sem voru einstæðar mæður 

eða konur í umönnunarstörfum með börnum, áttu greiðan aðgang að börnum. Líklega notuðu 

konurnar börn til að fylla upp í tilfinningalegt og kynferðislegt tómarúm.  

 Í mars 2011 var birt fræðigrein frá Hollandi (Wjikman, Bijleveld og Hendriks, 2011: 

34; 36-37; 39; 44) sem lýsti rannsókn á 135 fullorðnum konum sem voru á sakaskrá vegna 

kynferðisbrota á árunum 1995 til 2005. Alls voru 672 konur á sakaskrá vegna kynferðisbrota á 

þessu tímabili en hópurinn minnkaði niður í 135 konur. Ástæður voru m.a. að sumar ákærur 

voru felldar niður þar sem ekki nægileg sönnunargögn lágu fyrir. Sumar konur voru ákærður 

fyrir mansal en rannsóknin vildi fást einungis við konur sem höfðu lagt hendur á 

fórnarlömbin. Meira en fjórðungur kvenna í rannsóknarhópnum hafði upplifað vanrækslu í 

bernsku, 13% urðu fyrir ofbeldi en 22% þeirra voru beittar kynferðisofbeldi á uppvaxtarárum. 

Meira en þriðjungur hópsins hafði upplifað minni háttar ofbeldi eða vanrækslu. 10% kvenna 

höfðu notað vímuefni og eiturlyf og 13% þeirra höfðu stundað vændi að meðaltali í fimm ár. 

24 konur voru í sambandi við karlmenn sem beittu þær líkamlegu ofbeldi og 32 konur sögðust 

hafa átt í sambandi við karlmann sem var ofbeldishneigður.   

Í bandarískri rannsókn (Lewis og Stanley, 2000: 73; 78; 79) voru kvenkyns gerendur 

kynferðisofbeldis gegn börnum skoðaðir en það voru konur á geðsjúkdómahæli í Suður 

Karólínu á tímabilinu 1987 til 1997, úrtakið var hópur 15 kvenna. Niðurstöður þeirra 

rannsóknar um einkenni kvenkyns gerenda nefndu að konurnar voru beittar kynferðisofbeldi í 

bernsku og vitsmunaþroski þeirri reyndist í eða undir meðallagi. Þær höfðu litla menntun og 

störfuðu oftast við láglaunastörf, aðeins þriðjungur kvennanna var giftur. Hinar konurnar voru 

einstæðar eða fráskildar en sumar þeirra áttu í sambandi við ofbeldishneigða karlmenn. Ólíkt 

öðrum rannsóknum um konur sem meðgerendur kynferðisofbeldis gegn börnum tóku 

mæðurnar virkan þátt í að misnota eigin börn ásamt hvatamanni. Hins vegar var ekki minnst á 

hvort þátttaka kvennanna hefði verið af fúsum og frjálsum vilja eða hvort hvatamaður hafi 

þvingað þær til þátttöku í kynferðislegu ofbeldi gegn eigin börnum.   
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4. Hvernig beita konur börn kynferðislegu ofbeldi? 

Kynferði gerenda kynferðisofbeldis gegn börnum er oftar en ekki ágreiningsmál, fólk á 

yfirleitt erfitt með að trúa því að konur séu einnig gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum. 

Fólki þykir ólíklegt að konur sem eru mæður og uppalendur séu að beita börn 

kynferðisofbeldi. Að mati sumra gæti kynferðisofbeldi kvenna varla orðið eins alvarlegt og 

þegar karlmenn fremja ódæðið þar sem konur eru án getnaðarlims. Kynferðisofbeldi felst ekki 

einungis í nauðgun heldur birtist í mörgum myndum í þeim tilgangi að fullnægja þörfum 

manneskjunnar sem hefur vald yfir fórnarlambinu (BBC World Service, 1997; Boroughs, 

2004: 484; Sæunn Kjartansdóttir, 1995). Í þessum kafla verður rýnt í aðferðir kvenna sem 

beita börn kynferðisofbeldi. Misnotkun veraldarvefsins í tengslum við kynferðisofbeldi 

kvenna gegn börnum verður rædd og fjallað verður um konur í kennslustörfum sem beita börn 

kynferðislegu ofbeldi.    

Konur beita bæði eigin börn og börn utan fjölskyldunnar kynferðislegu ofbeldi (Faller, 

1995: 27). Kynferðisofbeldi kvenna gegn börnum getur verið hulið ef um athæfi eins og 

strípihneigð eða  gægjuþörf er að ræða. Það er augljósara þegar gerandinn snertir þolandann á 

kynferðislegan hátt eða reynir að ráðast inn í líkama fórnarlambsins. Börn hafa sagt frá að 

konurnar notuðu fingur sínar til að ráðast inn í líkama þeirra, beittu munnmökum og potuðu 

hlutum inn í ýmsis líkamsop þolenda. Þær létu börnin örva sig kynferðislega, t.d. með því fá 

þau til að gæla við kynfæri þeirra. Konur eiga auðvelt með að koma fram vilja sínum sem 

foreldri eða í umönnunarstörfum með  börnum (Denov, 2003: 51; BBC World Service, 1997; 

Lipshires, 1994). Þær sjá um barnauppeldið á heimilum og gegna lykilhlutverki í leik- og 

grunnskólum (Helgi Gunnlaugsson, 2000: 132). Mæður höfðu kynmök við syni nágranna, 

fóru í kynferðislega leiki eins og fatapóker, káfuðu á nágrannabörnum og kysstu þau. Þeirra 

eigin börn urðu fyrir frönskum kossum og káfi, mæðurnar fóru með þeim í sturtu og ertu 

börnin kynferðislega með tungunni. Stúlkubörn urðu meira fyrir kynferðislegri ertingu með 

fingrum, tungu og káfi á meðan mæðurnar fróuðu sér fyrir framan synina og fróuðu þeim 

einnig. Hjón eða pör höfðu m. a. samfarir og munnmök þegar börnin þeirra sáu til og beittu 

börn í sameiningu kynferðisofbeldi (Matthews, Mathews og Speltz, 1991: 202-203).     

4.1 Konur sem gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum 

Í bandarískri rannsókn frá 1987 könnuðu Johnson og Shrier, sérfræðingar á læknastofu í New 

Jersey í Bandaríkjunum, tengsl fórnarlamba við gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum. Í 
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ljós kom að 11 af 25 drengjum þekktu gerendurna sem voru oftast kunningja- og 

nágrannakonur, fóstrur eða fullorðnir og unglingar sem þolendur báru traust til. Dimock, 

sálfræðingur í Minneapolis, hefur meðhöndlað á milli 400 og 500 karlkyns skjólstæðinga 

síðan 1980 sem sögðust hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. 25% þeirra greindu frá því að kona 

hefði beitt þá kynferðisofbeldi. Konurnar notuðu umönnun sem yfirskyn eins og að bera krem 

á kynfæri barna eða setja stíla og stólpípur upp í endaþarm. Í sumum tilfellum beruðu konur 

sig fyrir framan drengi í umönnunarskyni en markmiðið var að örvast kynferðislega. Algengt 

er að kynferðisofbeldi kvenna gegn börnum sé dulbúið sem athæfi án kynferðislegs inntaks 

(Lipshires, 1994). Fórnarlömb sem höfðu bæði þurft að þola kynferðisofbeldi karla og kvenna 

sögðu að ofbeldi kvennanna hefði verið hrottafengnara og skaðlegra en kynferðisofbeldi 

karla. Þessi staðhæfing undirstrikar að þörf er á að breyta útbreiddri skoðun almennings og 

fagaðila að kynferðisofbeldi kvenna sé fremur meinlaust og lítilvægt. Að viðurkenna alvar-

leika kynferðisofbeldis kvenna gegnir því mikilvægu hlutverki í að bera kennsl á glæpinn og 

finna árangursrík meðferðarúrræði (Denov, 2004: 1152; 1154).    

 Annað dæmi er frásögn af 16 ára pilti í Kanada sem beittur var kynferðisofbeldi af 41 

árs gamalli konu inni á hótelherbergi (Denov, 2001: 319-320). Drengurinn starfaði sem 

matvörusendill og var beðinn í annað skipti sama daginn um að færa konunni á 

hótelherberginu sendingu. Í seinna skiptið bauð hún honum inn í herbergið og gaf piltinum 

bjór að drekka. Síðan fór konan að káfa á kynfærum drengsins og spurði hann hvort hann 

myndi segja lögreglunni frá. Af hræðslu við viðbrögð konunnar neitaði pilturinn en þrátt fyrir 

mótspyrnu hans hélt konan áfram að klæða drenginn úr fötunum og þuklaði getnaðarlim hans. 

Þegar þolandinn náði taki á ketti konunnar reiddist hún, greip hníf og hótaði að skera undan 

drengnum en honum tókst að afvopna konuna. Þá tók hún drenginn kverkataki og ætlaði að 

kyrkja hann. Fórnarlambið var í rúma tvo tíma í haldi konunnar áður en því tókst að sleppa. 

Drengurinn fór rakleiðis til yfirmanns síns og sagði honum alla söguna en yfirmaðurinn 

hringdi síðan í lögregluna. Lögreglumennirnir hlógu dátt þegar þeir ræddu atburðinn sín á 

milli. Þeir héldu því fram að konur myndu ekki beita ofbeldi og að marblettirnir á hálsi 

drengsins höfðu í raun verið sogblettir og kossaför. 

4.1.1 Konur sem meðgerendur kynferðisofeldis gegn börnum 

Donna M. Vandiver er lektor í afbrotafræði við háskóla í San Marcos í Texas. Hún hefur 

skrifað ýmsar greinar fyrir fræðitímarit og bókakafla um kynferðisofbeldi, þ.á.m. um 

kvenkyns gerendur kynferðisofbeldis (Greenwood Publishing Group, 2009-2011). Vandiver 
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lýsti árið 2003 máli konu sem var neydd af hálfu eiginmanns síns til að misnota dóttur þeirra 

(Vandiver, 2006: 342; 351). Konan sagðist hafa átt í langvarandi erfiðleikum með eigin-

manninn, m.a. upplifði hún líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi af hálfu makans. Hann beitti 

dóttur þeirra kynferðisofbeldi, en hún var þá unglingur. Seinna krafðist hann að dóttirin tæki 

þátt í kynferðislegum athæfum þeirra hjónanna. Að sögn konunnar hótaði eiginmaðurinn ekki 

en hún óttaðist að hann myndi ráðast á hana ef hún neitaði að taka þátt í kynferðisofbeldi gegn 

dóttur þeirra. Í kjölfarið jókst kynferðisofbeldið og vinkona dótturinnar varð einnig fyrir kyn-

ferðislegu ofbeldi, að auki bættist í gerendahópinn vinur eiginmannsins. Í öðru tilfelli voru 

hjón handtekin fyrir að hafa beitt stúlkubarn sem var fjölskyldunni kunnugt, kynferðisofbeldi 

með því að taka klámfengnar ljósmyndir af henni. Konan neitaði allri sök á athæfinu og sagði 

að stúlkan hefði komið úr baði þegar myndin af henni var tekin. Stúlkan hefði látið 

handklæðið detta niður í þann mund er myndin var tekin af henni. Konur sem voru 

meðgerendur kynferðisofbeldis gegn börnum höfðu oftar en ekki fleira en eitt fórnarlamb. Þær 

misnotuðu yfirleitt börn úr eigin fjölskyldu eða börn sem voru skyld þeim. Almennt hafa 

rannsóknir sýnt fram á að þolendur væru líklegri til að vera kvenkyns og yfir höfuð hefðu 

kvenkyns gerendur karlkyns félaga sér við hlið í kynferðisafbrotamálum. 

4.2 Konur og kynferðisofbeldi gegn börnum á veraldarvefnum 

Veraldarvefurinn hefur marga kosti en óprúttnir aðilar nota Internetið til að stunda 

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum í formi framleiðslu og dreifingu barnakláms. Greina má á 

milli þriggja tegunda kynferðisofbeldis á netinu. Í fyrsta lagi er það að taka kynferðislegar 

myndir af börnum og dreifa myndunum síðan á netinu. Til kynferðisofbeldis gegn börnum á 

netinu telst einnig að senda börnum klámfengnar myndir og síðan það að tæla börn á 

spjallvefjum veraldarvefsins (Robertiello og Terry, 2007: 516). Í maí 2011 komst upp um 23 

sænskar konur vegna vörslu og dreifingar barnakláms í samstarfi við 42 ára gamlan karlmann 

í Svíþjóð. Konurnar voru á aldrinum 38 til 70 ára og áttu nokkrar kvennanna í kynferðislegum 

samskiptum við karlmanninn. Að sögn saksóknarans komst maðurinn í kynni við konurnar á 

spjallrásum þar sem hann ræddi við þær um kynlíf. Eftir því sem samskipti urðu nánari milli 

karlmannsins og kvennanna fór hann að spjalla við þær um afbrigðilegt kynlíf.  Hann nefndi 

fyrst athæfi eins og að hafa kynmök við dýr en síðan kynmök við börn. Konurnar tóku á móti 

skrám frá karlmanninum sem sýndu barnaklám þar sem bæði ung börn og eldri börn voru beitt 

kynferðislegu ofbeldi. Alls fundust um 1180 ljósmyndir og 40 myndskeið í eigu karlmannsins 

en hann var talinn vera forsprakki hringsins. Flestar konurnar neituðu að hafa viljað hlaða 
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niður barnaklámi en útskriftir af netsamskiptum þeirra við karlmanninn sönnuðu hið 

gagnstæða („Tuttugu og þrjár sænskar konur“, 2011). Það komst upp um ódæðið árið 2010 

eftir að lögreglan lagði hald á síma og tölvur í eigu karlmannsins. Sumar kvennanna voru 

dæmdar í allt að tveggja ára fangelsisvist en karlmaðurinn átti yfir höfði sér allt að sex ára 

fangelsisrefsingu. Yfirvöldum kom á óvart hversu margar konur áttu aðild að málinu. 

Rannsóknarlögreglan taldi það fremur fágætt að konur ættu aðild að barnaklámhringjum 

(„Konur flæktar“, 2011).       

Árið 2010 tóku Martellozzo, Nehring og Taylor (2010: 593; 598; 600; 601) viðtöl við 

sex sérfræðinga á sviði refsidóma. Þessi viðtöl veittu mikilvægar upplýsingar um núverandi 

þekkingu varðandi konur sem beita börn kynferðisofbeldi á Internetinu. Saksóknari sem hafði 

fengist við mál varðandi kynferðisofbeldi kvenna á Internetinu sagði að yfirleitt væri 

karlmaður einhvers staðar á bak við ódæðið. Konurnar hefðu oftast karlkyns félaga eða 

hvatamann á sínum snærum, það væri mjög sjaldgæft að konur stæðu einar að verki. Í 

desember 2009 var starfskona á leikskóla í Plymouth á Englandi, sett í gæsluvarðhald fyrir að 

beita börn sem voru í hennar umsjón, kynferðisofbeldi. Við frekari rannsókn málsins kom í 

ljós að konan hafði ásamt tveimur öðrum fullorðnum, konu og karli, tekið myndir af 

athöfnunum og dreift efninu síðan. Fleiri mál af sama tagi höfðu vakið upp almenna umræðu 

á Bretlandi um að konur væru einnig viðriðnar kynferðisofbeldi gegn börnum. Þátttaka 

kvenna í barnaklámhringjum á veraldarvefnum hefur lítið verið rannsökuð og þykir því nauð-

synlegt að skoða þá tegund glæpa til að varpa ljósi á þetta vaxandi vandamál. Yfirleitt hefur 

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum átt sér stað innan fjölskyldna, félagslegra stofnana eða 

sérhæfðs vettvangs og gerendur komust undan lögsókn. Með tilkomu veraldarvefsins hefur 

kynferðisofbeldi gegn börnum tekið á sig breytta mynd og tíðni glæpa hefur aukist á nýjum 

vettvangi.  

Martellozzo, Nehring og Taylor (2010: 603; 606) tóku viðtal við annan saksóknara í 

sömu rannsókninni en hann hafði einnig fengist við að rannsaka lögbrot kvenna. Að hans sögn 

eru konur nú á dögum teknar vegna framleiðslu og dreifingar barnakláms á Internetinu en 

málið væri ennþá á byrjunarstigi. Saksóknarinn taldi að ef það yrði talað við sig aftur eftir 

fimm ár gæti staðan verið allt önnur, þ.e.a.s. fleiri konur myndu finnast sem upp um kæmist 

vegna dreifingar og framleiðslu barnakláms á Internetinu. Í rannsókninni var ályktað að hið 

hefðbundna kynjahlutverk kvenna að ala upp börn veitti konum greiðan aðgang að fórnar-

lömbum barnakláms. Sú staðreynd gat torveldað fyrir réttarkerfinu að koma auga á glæpinn til 
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að geta dregið konur fyrir dóm. Einstæð fimm barna móðir var nefnd sem hafði óskipt vald 

yfir börnum sínum og notaði þau í skjóli heimilisins til framleiðslu barnakláms á Internetinu. 

Martellozzo, Nehring og Taylor (2010: 598; 601) tóku einnig viðtöl við gerendur 

kynferðisofbeldis á Internetinu. Karlmaður sem var dæmdur fyrir að hafa haft barnaklám af 

Internetinu undir höndum lýsti því hversu ringlaður hann hefði orðið eftir að hafa móttekið 

mynd sem sýndi ungabarn og fullorðna konu í kynferðislegu athæfi. Hann sagðist hafa safnað 

fjölda mynda í tölvu sinni þar sem börn voru beitt kynferðisofbeldi en það kom honum 

verulega á óvart að sjá kvenmann misnota barn. Þessi tiltekna mynd festist í höfði 

afbrotamanns og olli honum miklum hugarangri að eigin sögn.  

4.3 Konur við kennslustörf sem beita börn kynferðisofbeldi    

Kennslustörf fela í sér mikla ábyrgð og krefjast þess vegna einstaklinga sem hægt er að treysta 

fyrir börnunum. Meirihluti kennara sinnir starfi sínu af alúð og mótar komandi kynslóðir í 

þágu uppbyggilegs og framsækins samfélags. Því miður finnast í kennarastéttinni 

einstaklingar sem notfæra sér nemendur til að fullnægja eigin kynferðislegum þörfum. 

Kynferðisofbeldi kennara gagnvart nemendum hefur fengið aukna umræðu á liðnum áratug, 

en rannsóknir á því sviði eru fáar. Knoll (2010: 371-372; 382-383) skrifaði grein um heimildir 

sem fjölluðu um kvenkyns kennara sem beittu nemendur kynferðisofbeldi. Að hans mati 

reynist erfitt að bera kennsl á tilfelli til að geta lögsótt gerendurna eins og staðan blasir við 

núna. Almenn viðhorf til kynferðisofbeldis kvenkyns gerenda styðja kynbundnar skoðanir 

samfélags gagnvart konum í kennslustörfum sem gerendum kynferðisofbeldis gegn börnum. 

Knoll lýsti máli bandarísku konunnar Mary Kay Letourneau í Washington fylki á tíunda 

áratugnum fyrir síðustu aldamót sem vakti heimsathygli. Hún var ákærð fyrir að hafa haft 

samfarir við 12 ára dreng sem þá var nemandi hennar. Hin 35 ára gamla kennslukona var 

fundin sek og afplánaði sjö og hálfs árs fangelsisrefsingu. Refsingunni var breytt í skilorð þar 

sem Letourneau lauk meðferð fyrir gerendur kynferðisofbeldis og sat einungis 80 daga í 

fangelsi. Hún fæddi dóttur 1997 en nemandinn hennar var faðir barnsins. Árið 1998 braut 

Letourneau skilorðið með því að setja sig aftur í samband við nemanda sinn, þau eignuðust 

annað barn sitt og loks giftu sig þegar Letourneau var látin laus úr fangelsi.  

 Um félagslegan bakgrunn Letourneau má fræðast á upplýsingavefnum Wikipedia 

(2011, 5. júní). Þar kemur m.a. fram að Letourneau fæddist 1962 í Kaliforníu inn í kaþólska 

fjölskyldu og var fjórða af sjö systkinum. Þegar hún var 11 ára drukknaði þriggja ára bróðir 

hennar í sundlauginni heima í garðinum. 1982 komst upp um framhjáhald föður hennar og 
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hafði hann getið tvö börn utan hjónabands. Það varð til þess að foreldrar Letourneau skildu og 

kenndi hún móður sinni um framhjáhald föðurins. Letourneau lýsti móður sinni sem 

tilfinningalausri manneskju er hefði neitað eiginmanni sínum um ást og væntumþykju. Á 

háskólaárunum í Arizona kynntist Letourneau tilvonandi eiginmanni sínum og giftust þau 

síðar. Letourneau sótti kvöldskóla og útskrifaðist 1989 sem kennari. Saman eignuðust þau 

hjónin fjögur börn þrátt fyrir fjárhagslega erfiðleika í hjónabandi og ástarævintýri þeirra hjóna 

utan hjónabands. Einn nágranni fjölskyldunnar sagði að eiginmaður Letourneau hafði beitt 

hana bæði andlegu og líkamlegu ofbeldi. Hún hefði tvisvar þurft að leita sér hjálpar á 

sjúkrahúsi og einnig varð að kalla á lögregluna. Hjónin skildu árið 1999 þegar Mary Kay 

Letourneau sat í fangelsi fyrir að hafa beitt 12 ára nemanda sinn kynferðisofbeldi árið 1996. 

Vináttan milli kennara og nemanda hafði breyst í daður sem endaði með samförum. Það var 

eiginmaður Letourneau sem lét lögregluna vita af gjörðum eiginkonu sinnar.        

Árið 2004 í Ástralíu var Karen Ellis, þá 37 ára gömul kennslukona, fundin sek um að 

hafa haft samfarir við nemanda sinn Ben Dunbar (Angelides, 2008: 359; 360; 361). 

Drengurinn var næstum 16 ára gamall þegar atvikið átti sér stað. Ellis fékk ákæruna niður-

fellda á meðan karlkyns tennisþjálfari hafði verið dæmdur í fangelsi aðeins þremur mánuðum 

fyrr. Hann hafði átt í kynferðislegu sambandi við einn nemenda sinna á níunda áratugnum. 

Miklar deilur blossuðu upp í kjölfar dómanna um kynbundna hlutdrægni í ákærumálum vegna 

kynferðisofbeldis gegn börnum. Málið var tekið fyrir dóm á ný og Ellis dæmd í sex mánaða 

fangelsisvist. Aðdragandi kynferðisofbeldis Ellis var fjarvera eiginmanns hennar í nokkrar 

vikur á vegum vinnunnar og örðugleikar í hjónabandi. Að mati sálfræðings var Ellis sökum 

þess veik fyrir daðri og lét undan áskorunum nemanda síns að hefja kynferðislegt samband. 

Pilturinn lýsti yfir því að hún hafði í fyrstu verið hikandi en loks gefið eftir, það hafði þó 

aldrei verið ætlunin að eiga í langtímasambandi. Honum leist vel á kennara sinn og lýsti henni 

sem góðri manneskju inn við beinið. Móðir piltsins varð tortryggin er hún sá son sinn í 

bílnum ásamt Ellis, einnig tók hún eftir breytingu í fari sonar síns. Þess vegna lét móðirin 

skólann vita af grunsemdum sínum en síðan fór hún einnig með málið til lögreglunnar. 

Viðbrögð drengsins voru mikil reiði í garð móður sinnar fyrir að fara með málið til yfirvalda. 

Hann talaði ekki við móður sína í næstum tvö ár og honum leið afar illa að þurfa að deila 

heimili með henni. Þó að reynt væri að sannfæra drenginn um að hann ætti enga sök á 

refsingu Ellis fyrir að misnota stöðu sína, þótti honum hann samt sem áður eiga hlut að 

málinu. Drengnum reyndist tilhugsunin að hafa átt þátt í því að senda að hans sögn 
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góðhjartaða manneskju í fangelsið, óbærileg og varð hann að burðast með bæði sektar-

kenndina og fjölmiðlafárið sem málið vakti.  

 Í Afríku er kynferðisofbeldi gegn nemendum í skólum talið vera sjaldgæft fyrirbæri 

enda er slíkum brotum haldið leyndum í afrískum samfélögum vegna þeirrar skammar sem 

tengist þeim. Þetta viðhorf reynist börnum afar erfitt ef þau vilja tjá sig um kynferðisofbeldi 

við eldri aðila því þeim er ekki trúað. Í rannsókn (Shumba, 2004: 355; 356-357) sem 

framkvæmd var í sex af átta héruðum í Zimbabwe var kynferðisofbeldi gegn börnum í skóla á 

tímabilinu janúar 1990 til desember 1997 skoðað en aðeins voru kærð tilfelli talin. Það 

fundust fjögur tilfelli þar sem karlkyns þolendur voru beittir kynferðisofbeldi af karlkyns 

grunnskólakennurum. Í einu tilfelli beitti kvenkyns grunnskólakennari karlkyns nemanda 

kynferðisofbeldi. Þessar lágu tölur virtust staðfesta að umræðu um kynferðisofbeldi gegn 

börnum væri haldið undir yfirborðinu. Það kom í ljós að karlkyns gerendurnir létu af 

kennslustörfum eftir að upp komst um brot þeirra. Þeir voru ekki reknir heldur hættu þeir af 

fúsum og frjálsum vilja, líklegast til að komast undan skömminni. Óstaðfestar upplýsingar 

greindu frá því að kvenkyns kennarinn reyndi ítrekað án árangurs að fá ákæruna niðurfellda. 

Hámarksrefsing í Zimbabwe fyrir kynferðisofbeldi kennara gegn nemendum er tveggja ára 

brottvikning úr starfi en eftir það má kennarinn snúa til starfa á nýjan leik. Þrátt fyrir að 

gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum í skólum í Zimbabwe reyni að fela brot sín til að 

komast hjá refsingum er þetta vandamál til staðar. Af því stafar sú hætta að heilar kynslóðir 

munu þurrkast út vegna AIDS og HIV smits. Það er óumflýjanlegt fyrir almenninginn að 

viðurkenna vandann og skólarnir verða að hvetja börnin og styðja þau til að segja frá 

kynferðisofbeldinu.  

4.3.1 Kynferðisofbeldi gegn börnum í leikskólum 

Kelley, Brant og Waterman (1993: 71, 72-73) skrifuðu grein um kynferðisofbeldi gegn 

börnum í amerískum leikskólum en greinin byggðist á yfirferð heimilda um viðfangsefnið. Í 

Bandaríkjunum hefur kynferðisofbeldi gegn börnum fengið aukna umfjöllun á tíunda 

áratugnum fyrir síðustu aldamót. Vandamálið felur í sér mikla áskorun fyrir fagfólk að komast 

að eðli og umfangi þess. Til eru rannsóknir allt frá 1988 eins og t.d. rannsókn Faller og 

rannsókn þeirra Finkelhor, Williams og Burns á kynferðisofbeldi gegn börnum í leikskóla. 

Tilkynningar um kynferðisofbeldi gegn börnum á leikskóla sýndu fram á að gerendur voru 

ekki eins síns liðs og fórnarlömbin mörg. Hótanir í garð barna voru notaðar til að ekki kæmist 

upp um glæpinn en fórnarlömbin voru mjög ung og gerendur yfirleitt konur. Grunur um 
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kynferðisofbeldi á leikskóla vaknaði hjá foreldrum barna m.a. þegar þeir urðu varir við 

breytta, óvenjulega hegðun barnsins og tilfinningaleg vandamál. Áhyggjur foreldra ber að 

taka alvarlega með því að framkvæma mat um grun á kynferðisofbeldi, því börn segja ekki 

alltaf frá þegar þau eru beitt kynferðisofbeldi. Í þeim leikskólum þar sem gerendur voru fleiri 

en einn fundust einnig mörg fórnarlömb. Kynferðisofbeldið fólst t.d. í því að ráðast inn í 

líkama barna, klámmyndatöku, kynferðisofbeldi tengt trúarlegum athöfnum og að neyða börn 

til kynferðislegra athafna sín á milli. Kynferðisofbeldi í leikskólum gat bæði verið líkamlegt 

og andlegt sem gerði það erfitt að koma auga á misnotkunina. Almennt hafa rannsóknir allt 

frá 1988 hafa sýnt fram á að notaðir voru hlutir til að stinga upp í leggöng eða endaþarm 

barna. Ennfremur kom í ljós að einkum konur notuðu slíkar pyntingaraðferðir sem bentu til 

þess að gerendur væru haldnir kvalalosta. Notaðir voru hlutir eins og pennar, nálar, hnífar, 

skæri og róðukrossar.    

Kelley, Brant og Waterman (1993: 74) greindu frá að í sumum tilfellum villtu 

gerendur um fyrir börnum hverju þeir voru að stinga upp í þau. Sem dæmi má nefna að 

gerandi sýndi barninu stóran kjöthníf og hótaði að pota hnífnum upp í endaþarm barnsins. 

Síðan var barnið látið snúa sér við og gat þar af leiðandi ekki séð hverju var í raun og veru 

troðið upp í endaþarminn. Þó að fingur hafði verið notaður í stað hnífsins, trúði barnið því að 

það hefði verið hnífur. Þegar barnið var tekið í yfirheyrslu hjá sálfræðingi og sagði honum frá 

stóra hnífnum, þótti framburður barnsins ótrúverðugur þar sem enginn ummerki líkamlegra 

meiðsla fundust. Það leiddi að lokum til þess að allur framburður barnsins um 

kynferðisofbeldi var talinn ólíklegur. Í sumum tilfellum var börnunum sagt að það væri verið 

að stinga töfrahitamæli eða töfrastaf inn í þau. Þrátt fyrir að tilfelli um kynferðisofbeldi gegn 

börnum væru tekin saman frá leikskólum víða um Bandaríkin, voru aðferðir til að þagga niður 

í börnunum svipaðar. Algeng var hótun eins og að eitthvað slæmt myndi koma fyrir barnið 

eða fjölskyldu þess ef það segði frá. Flestar hótanir gerðu börnum nákvæmlega grein fyrir 

afleiðingum þess að segja frá, t.d. að stór vörubíll kæmi í hverfið og myndi keyra yfir barnið. 

Á leikskóla sem vann með kristilegu trúarinntaki var því hótað að Jesús myndi höggva 

handleggina af barninu ef það þyrði að segja frá kynferðisofbeldinu.    

Sumir gerendur hræddu börnin með því að telja þeim trú um að skrímsli, snákar eða 

kóngulær myndu meiða þau (Kelley, Brant og Waterman, 1993: 74; 75). Það hafa uppgötvast 

hótanir þar sem starfsfólk leikskólans drap skordýr fyrir framan barnið og sagði að eins færi 

fyrir barnið ef það myndi segja frá. Slíkar hótanir ganga e.t.v. mun lengra en það sem þarf til 
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að þagga niður í börnum og hafa þær djúp áhrif á börnin. Þau segja ekki frá 

kynferðisofbeldinu heldur kjósa að þjást í þögninni og upplifa m.a. andlega skelfingu bæði 

innra með sér og í gegnum ógeðfelldar og ógnvekjandi hótanir. Einnig fengu börnin lyf til að 

veita minni mótspyrnu við kynferðisofbeldi eða til að rugla þau í ríminu svo þau myndu síður 

muna eftir atburðunum. Svefnlyf voru gefin til að börnin sofnuðu svo að hægt væri að taka 

klámfengnar ljósmyndir af þeim. Konur voru í afgerandi meirihluta gerendur 

kynferðisofbeldis gegn börnum á leikskóla. Bunting (2007: 252) og Faller (1995: 27) eru 

sammála um að kynferðisofbeldi kvenna gegn börnum er jafnt ágengt og alvarlegt og 

kynferðisofbeldi karla en einhverra hluta vegna eiga fagaðilar í vandræðum með að skilgreina 

kynferðisofbeldi kvenna gegn börnum sem slíkt. Ein ástæða er að kynferðisofbeldi kvenna er 

dulbúið sem umönnun og það getur reynst torvelt að greina þar á milli. Einnig flækir hlutverk 

kvenna sem meðgerenda kynferðisofbeldis málið því í þeim tilfellum er erfitt að finna út 

hversu mikla ábyrgð konan ber á athæfinu.   
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5. Viðhorf samfélags til kvenna sem beita börn kynferðisofbeldi 

Eins og fram hefur komið er kynferðisofbeldi kvenna gegn börnum mun algengara vandamál 

en almennt er haldið fram því fólk á erfitt með að horfast í augu við staðreyndina. Hefðbundin 

kynjaviðhorf styðja ímynd karlkyns gerenda þegar rætt er um kynferðisofbeldi gegn börnum. 

Einnig hafa aðferðir fagaðila við að ljóstra upp og bregðast við kynferðisofbeldi kvenna 

mótast af kynbundnum hugmyndum um ofbeldishneigð (Bunting, 2007: 252). Í þessum kafla 

verður fjallað um viðhorf almennings til kvenna sem gerenda kynferðisofbeldis gegn börnum. 

Rýnt verður í viðhorf fagaðila eins og lögreglumanna og geðlækna til kvenna sem beita börn 

kynferðisofbeldi. Skoðaðar verða afleiðingar þess að afneita því að konur geti verið gerendur 

kynferðisofbeldis gegn börnum. Að lokum koma konur sem hafa beitt börn kynferðisofbeldi, 

sínu sjónarmiði á vandamálinu á framfæri.   

Laurie Goldman, sálfræðingur í Boston í Bandaríkjunum, hugðist taka djúpviðtöl árið 

1993 við konur sem höfðu beitt börn kynferðisofbeldi. Viðtölin áttu að vera hluti 

doktorsritgerðar hennar um félagslega afneitun og skilningsleysi gagnvart konum sem 

gerendum kynferðisofbeldis gegn börnum. Goldman gerði ítrekaðar tilraunir til að nálgast 

viðmælendur, m.a. sendi hún póst á meðferðarheimili, auglýsti í dagblöðum og hafði samband 

við lækna sem meðhöndluðu gerendur kynferðisofbeldis. Að auki hengdi Goldman upp plaköt 

á áberandi stöðum. Leit hennar sem stóð yfir í átta mánuði, færði henni aðeins einn 

viðmælanda. Goldman hafði hins vegar áreiðanlegar upplýsingar um að konur væru í meðferð 

á stofnunum vegna kynferðisbrota. Samt héldu stofnanirnar því fram að engin slík kona væri 

innan þeirra húsveggja. Plakötin voru rifin niður innan tveggja sólarhringa (Lipshires, 1994).   

Í rannsóknum sínum komst Goldman að því að jafnvel stofnanir um velferð barna afneituðu 

þeirri staðreynd að konur væru gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum. Einn af kvenkyns 

skjólstæðingum Goldman hafði játað fyrir barnaverndarstofnun í Massachusetts að hafa beitt 

börn kynferðislegu ofbeldi en stofnunin skipti sér ekkert af málinu. Í Washington fylki vísaði 

dómari kynferðisbrotamáli konu frá á þeim forsendum að konur fremdu ekki slík brot. Í New 

England kom oftar en ekki viðkvæmt viðhorf almennings í veg fyrir að kynferðisofbeldi 

kvenna yrði kært í þessu íhaldssama fylki Bandaríkjanna. Þar af leiðandi má segja að 

kvenkyns gerendur verði síður gripnir eða leiddir fyrir dóm (Lipshires, 1994). Í desember 

2007 fundust aðeins 45 konur í Englandi og Wales sem afplánuðu fangelsisvist vegna 

kynferðisofbeldis (Gannon, Rose og Ward, 2008: 370).    
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Líkt og er með mörgum afbrigðilegum einkennum mannlegrar hegðunar vill fólk ekki 

viðurkenna þau eða einfaldlega afneitar staðreyndum til að þurfa ekki að horfast í augu við 

vandann (Boroughs, 2004: 481). Fæst tilfelli kvenkyns gerenda kynferðisofbeldis gegn 

börnum í Miðvesturríkjum Bandaríkjanna leiddu til ákæru (Bader, Scalora, Casady og Black, 

2008: 117). Ein ástæða þess hve fáar konur afplána fangelsisvist vegna kynferðisbrota er að 

sumar þeirra eru jú mæður. Barn sem er beitt kynferðisofbeldi af móður sinni segir síður frá ef 

móðirin er einstæð eða er meðgerandi makans, því barnið yrði tekið af heimili sínu og sett í 

fóstur. Ef hins vegar karlkyns aðili inn á heimilinu beitir kynferðisofbeldi en ekki móðirin, 

verður karlmaðurinn fjarlægður en barnið heldur sínu heimili (Lipshires, 1994). Almenningur 

virðist taka það meira nærri sér ef kona er dæmd í fangelsi heldur en þegar karlmaður hlýtur 

refsingu. Það er leitað allra leiða til að viðhalda tengslum móður og barns en tengsl föður og 

barns virðast ekki skipta eins miklu máli (Helgi Gunnlaugsson, 2008: 183). Sumir kvenkyns 

gerendur lýstu því að í þeirra fjölskyldum hefði kynferðisofbeldi þeirra gegn börnum verið 

þaggað niður. Konurnar voru hræddar um að mæður þeirra myndu sturlast ef upp kæmist um 

glæp dætranna, þess vegna sögðu þær ekki frá. Þær konur sem sögðu frá urðu fyrir aðkasti og 

refsingum að hálfu fjölskyldna þeirra. Margir trúðu því að konurnar væru siðspilltar og að 

þjáningar þeirra væri sanngjörn refsing frá Guði. Konurnar voru gerðar að svörtum sauðum 

fjölskyldunnar, tengsl milli þeirra og fjölskyldna versnuðu og sjálfsvígstilraunir kvennanna 

álitnar til skammar fyrir aðstandendurna (Matthews, Mathews og Speltz, 1991: 210).     

5.1 Viðhorf lögreglu og geðlækna til kvenna sem beita börn kynferðisofbeldi 

Það er erfitt að meta einkenni og hegðunarmynstur kvenkyns gerenda ef ekki næst til þeirra. 

Þegar mistekst að bera kennsl á kvenkyns gerendur leiðir það til þess að kynferðisbrotum 

fjölgar. Konur eru gerendur alvarlegs kynferðisofbeldis gegn börnum en brotin eru samkvæmt 

opinberum afbrotatölum í mjög lágu hlutfalli í samanburði við önnur brot. Kynferðisbrot 

kvenna eru þar af leiðandi ekki áberandi og fremur vanmetin í réttarkerfinu (Vandiver og 

Walker, 2002: 298). Afneitun þess að konur séu einnig gerendur kynferðisofbeldis gegn 

börnum hefur mjög neikvæð áhrif á fórnarlömbin, þeim er ekki trúað að glæpurinn hafi átt sér 

stað. Fyrir vikið kjósa þolendur kynferðisofbeldis kvenna að þegja en sú þögn ýtir undir m.a. 

einangrun og vanlíðan fórnarlambanna. Þegar þolendurnir voru beðnir um að koma 

skilaboðum til samfélagsins hljómaði einróma svarið: Þetta gerist í raun og veru. Karlkyns 

fórnarlamb sagði að sér hafði þótt mun erfiðara að segja frá kynferðisofbeldi sem móðir hans 

beitti hann heldur en því sem faðir hans gerði. Að hans sögn reyndi það mjög á hann að koma 
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fram og lýsa yfir því að kona hefði beitt sig kynferðislegu ofbeldi. Þegar fórnarlömb reyndu 

að leita sér hjálpar hjá sálfræðingum var þeim í sumum tilfellum ekki trúað. Sálfræðingarnir 

voru annaðhvort vantrúaðir á að kona hefði misnotað barn sitt kynferðislega eða þeir vildu 

gera lítið úr atburðunum (Denov, 2003: 52; 57; BBC World Service, 1997; Lipshires, 1994).   

 Denov (2001: 315-316; 318) framkvæmdi rannsókn þar sem hún tók viðtöl við 13 

lögreglumenn og tíu geðlækna í Kanada um álit þeirra á konum sem gerendum kynferðis-

ofbeldis gegn börnum. Viðtölin fóru fram á tímabilinu október 1997 til maí 1998. Þegar konur 

tengdust kynferðisglæpum voru þær undantekningarlaust álitnar vera fórnarlömb. Umræða 

lögreglumanna var kynbundin og endurspeglaði hefðbundin viðhorf um að konur væru 

holdgervingar þolenda kynferðisofbeldis. Sú hugmynd að karlmaður gæti verið fórnarlamb 

kynferðisofbeldis var fjarri kenningum lögreglunnar. Að mati eins þeirra höfðu konur enga 

getu til að fremja kynferðisglæpi, það væri einfaldlega ekki í eðli þeirra. Einn geðlæknir áleit 

konur ekki hafa kynferðislega löngun í garð barna. Það virtist vera að bæði lögreglumenn og 

geðlæknar byggðu sínar hugmyndir um kynferðisofbeldi á einsleitri og kerfisbundinni 

menntun. Annar geðlæknir lýsti tilfelli þar sem kona hafði framið alvarlegan kynferðisglæp. 

Þrátt fyrir þá staðreynd taldi geðlæknirinn að engin hætta stafaði af konunni fyrir almenning. 

Hefðbundin menningarlega mótuð kynjaviðhorf fagaðilanna lögðu áherslu á að afneita því að 

konur gætu verið gerendur kynferðisofbeldis. Slík viðhorf geta að hluta til útskýrt lága tíðni 

kynferðisbrota kvenna í réttarkerfinu. Konur eru ósjaldan látnar njóta vafans þegar þær eru 

sakaðar um að hafa beitt kynferðisofbeldi.   

Þegar þessir fagaðilar gerðu sér grein fyrir kynferðisbroti konu drógu þeir um leið úr 

vægi athæfisins, t.d. að brotið hefði ekki verið framið af illkvittni og í því væri engin ógn eða 

hætta fyrir samfélagið. Einnig voru atburðir glæpsins ranglega túlkaðir þannig að í lokin var 

þolandinn gerður að sökudólgnum. Kvenkyns gerandi kynferðisofbeldisins var orðinn að 

hættulausum lögbrjóti og hefðbundin kynjaviðhorf héldu sínu gildi. Einn lögreglumaður lýsti 

máli þar sem 35 ára gömul kona beitti 13 ára gamlan dreng kynferðisofbeldi. Álit 

lögreglumanns á athæfinu var að þolandinn hefði verið ungur og óreyndur, þetta hefði verið 

eins konar vígsluathöfn inn í kynlífsheiminn. Viðmælandinn hélt því fram að konur langaði til 

að kenna drengjum, fræða þá um kynlíf og sýna hvernig hlutirnir gengi fyrir sig. Engin 

vonska væri fólgin í slíku athæfi, konan hefði einungis viljað drengnum vel. Þannig breyttist 

viðhorf til kvenkyns geranda kynferðisofbeldis gegn barni í meinlausan kennara sem miðlaði 

þekkingu sinni til drengsins. Sú tilhugsun að kona gæti reynst hættulegur gerandi 
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kynferðisofbeldis kom nokkrum lögreglumönnum til að hlæja. Einn þeirra reyndi að ímynda 

sér konu sem hættulegan, ofbeldishneigðan og ógnandi geranda kynferðisofbeldis. Hann 

óskaði þess að ein slík kona myndi beita sig kynferðisofbeldi og sagði hlæjandi „...já elskan, 

bittu mig með sokkabandsbeltinu þínu og lemdu mig.“ (Denov, 2001: 317). Hér endurspeglast 

það viðhorf að karlmenn nytu gagnkynhneigðs kynlífs og væru á höttunum eftir því þó að þeir 

yrðu beittir ofbeldi. Kynferðisofbeldi kvenna var álitið vera meinlaust, jafnvel fyndið (Denov, 

2001: 317). 

5.1.1 Afleiðingar kynbundins viðhorfs fagaðila til kvenkyns gerenda kynferðisofbeldis 

gegn börnum 

Það að afneita þeirri staðreynd að einnig konur fremji kynferðisofbeldi gegn börnum getur 

haft áhrifamiklar afleiðingar í för með sér, bæði fyrir þolendur og gerendur. Vegna þess 

hversu almennt það viðhorf er að konur beiti minni háttar kynferðisofbeldi skipta fagaðilar sér 

e.t.v. ekki af  málinu. Börnum sem eru í umsjón kvenna eða í tengslum við þær, stafar hætta af 

konum sem beita kynferðisofbeldi. Kvenkyns gerendur fá enga innsýn í ranghegðun gagnvart 

börnunum ef þeim er hlíft við refsingum. Þar af leiðandi eru meiri líkur á að konurnar haldi 

áfram að beita börn kynferðisofbeldi. Með því að gera lítið úr alvarleika kynferðisofbeldis 

kvenna getur líðan fórnarlamba versnað. Þegar fagaðilar taka framburð fórnarlamba ekki 

trúanlegan, gera lítið úr atburðinum eða afneita honum alfarið munu þolendur að öllum 

líkindum draga sig í hlé. Þjáningar þeirra gætu aukast því fórnarlömbum finnst þau engan 

stuðning fá frá aðilum sem eiga að gegna því hlutverki að hjálpa þolendum kynferðisofbeldis. 

Afneitun fagaðila gæti einnig haft þá afleiðingu að þolendur leiti síður til félagsstofnana til að 

tilkynna kynferðisofbeldi kvenna, hræddir um að fagaðilar geri lítið úr málunum. Að lokum 

má bæta því við að þegar fagaðilar vanmeta hættuna sem stafar af konum sem gerendum 

kynferðisofbeldis getur það haft áhrif á þyngd refsidóma. Vægi hegninga gæti minnkað vegna 

þess að kynferðisofbeldi kvenna er almennt vanmetið (Denov, 2001: 321).  

5.2 Viðhorf kvenkyns gerenda kynferðisofbeldis gegn börnum 

Þegar konur sem hafa beitt börn kynferðislegu ofbeldi, eru spurðar að ástæðum þess geta 

svörin verið afar mismunandi. Ein kona sem bjó inn á heimili ásamt öðrum fullorðnum og 

börnum þeirra hélt því fram að þriggja ára stúlka hefði komið til sín og beðið sig um að hafa 

kynmök við sig. Að sögn konunnar gerði hún það til að vera góð við stúlkuna en gerði sér 

jafnframt grein fyrir að athöfnin fól í sér kynferðisofbeldi (Lipshires, 1994). Önnur kona sagði 

frá kynferðisofbeldi sem hún varð fyrir allt frá blautu barnsbeini til unglingsára. Margt af því 
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sem hún upplifði sjálf yfirfærði hún á sín eigin börn þegar hún beitti þau kynferðis-ofbeldi. 

Aðrar konur voru hræddar við að eiginmennirnir þeirra færu frá þeim ef þær hlýddu ekki 

kröfum þeirra um að beita börnin kynferðislegu ofbeldi. Einn kvenkyns gerandi viðurkenndi í 

viðtali að það að stunda kynlíf með sonum sínum hefði gefið henni mun meiri fullnægingu 

heldur en kynlíf með fullorðnum karlmanni. Henni fannst hún hafa haft stjórn á því sem var 

að gerast er hún beitti syni sína kynferðisofbeldi. Annar viðmælandi sagðist aldrei hafa 

upplifað sig sem manneskju heldur en bara sem eitthvert fyrirbæri. Einni konu þótti hún ekki 

vera heil manneskja nema þegar hún hafði einhvern við hlið sér. Án karlmanns leið henni illa 

og hún hafði ekkert álit á sjálfri sér. Kona um fertugt taldi sig eiga í ástarsambandi við 14 ára 

unglingspilt, hún var yfir sig ástfangin af honum en hann yfirgaf hana. Það leiddi til þess að 

hún fór að leita á fleiri börn í nágrenninu þar til hún var tekin og send í meðferð. Í 

meðferðarhópnum voru fyrir utan hana einungis karlmenn, konunni leið mjög illa í hópnum 

þar sem henni hafði margsinnis verið nauðgað af karlmönnum. Það leiddi til þess að hún hætti 

í meðferðinni og fór á nýjan leik að leita kynferðislega á unglingspilta. Eftir það fékk hún 

meðferð í hópi kvenkyns gerenda og lauk þeirri meðferð með góðum árangri (Matthews, 

Mathews og Speltz, 1991: 205-207; 213).    
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6. Niðurstöður: Samantekt á svörum við rannsóknarspurningunum 

Leitað var á bókasöfnum, í gagnasöfnum veraldarvefsins og í dagblöðum eftir greinum, 

rannsóknum og upplýsingum um konur sem gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum. Eitt af 

markmiðum þessarar lokaritgerðar var að nota einkum íslenskar heimildir varðandi málefnið 

en leitin bar fremur takmarkaðan árangur. Skilgreiningar á kynferðisofbeldi gegn börnum 

voru fengnar úr íslenskum heimildum til þess að geta miðað við íslenskar aðstæður. Einnig 

var rýnt í lög og reglugerðir varðandi kynferðisofbeldi gegn börnum frá íslenskum stjórn-

völdum en til samanburðar var einnig vitnað í lög og reglugerðir annarra landa. Á 

veraldarvefnum fundust fjölmargar erlendar fræðigreinar um konur sem gerendur kynferðis-

ofbeldis gegn börnum.  

Til eru mörg mismunandi sjónarhorn á málefni kvenna sem gerenda kynferðisofbeldis 

gegn börnum. Það þurfti að afmarka viðfangsefnið vel til þess að fara ekki of vítt heldur 

leitast við að fjalla ýtarlega um ákveðna þætti málefnisins. Bækur voru valdar eftir því hvort 

þær fjölluðu um atriði sem nýttust við ritgerðarsmíð. Á meðan á ritgerðarvinnu stóð birti 

íslenskt dagblað niðurstöður úr viðamestu könnun á kynferðisofbeldi gegn börnum sem gerð 

hefur verið á Íslandi. Fleiri fréttir um kynferðisofbeldi kvenna gegn börnum nýttust í 

ritgerðina jafnóðum og þær birtust í blöðunum að undanförnu. Farið var í gegnum rannsóknir 

erlendra fræðigreina og niðurstöður þeirra metnar með tilliti til notagildis í leit að svörum við 

rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. 

6.1 Hvað er kynferðislegt ofbeldi gegn börnum?  

Erfitt var að finna algilda skilgreiningu á kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Íslenskar 

skilgreiningar byggðust að hluta til á erlendum upplýsingum og gegndu lög og reglugerðir 

íslenskra stjórnvalda einnig hlutverki í skilgreiningunni. Það var mismunandi milli landa 

hvenær barn taldist vera barn samkvæmt lögum, þar af leiðandi skilgreindist kynferðisofbeldi 

gegn börnum í samræmi við lög og reglugerðir hinna ýmsu landa. Á Íslandi er barn skilgreint 

sem einstaklingur yngri en 18 ára. Til eru margar birtingarmyndir kynferðislegs ofbeldis gegn 

börnum og ber að hafa í huga að kynferðisofbeldi felst einnig í orðum og myndbirtingum en 

ekki einungis í gjörðum eins og kynferðislegri líkamssnertingu. Sá aðili sem beitir barn 

kynferðisofbeldi notfærir sér andlegt og líkamlegt þroskaleysi barns einungis til þess að svala 

eigin kynferðislegum þörfum. Barnið er neytt til þátttöku í kynferðislegu athæfi að hálfu aðila 

sem er eldri eða hefur meiri völd. Kynferðisofbeldi felst í því að snerta barnið eða láta barnið 
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snerta sjálft sig eða aðra einstaklinga á kynferðislegan hátt. Kynferðisathæfi með barni eins og 

kynmök, munnmök og samfarir um leggöng eða endaþarmsmök með líkamshluta eða aðra 

hluti flokkast undir kynferðisofbeldi. Veraldarvefurinn hefur opnað áður óþekkta möguleika 

fyrir gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum, þ.á.m. við framleiðslu og dreifingu barnakláms 

og tælingu barna á spjallvefum Internetsins.       

Ísland er aðili að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Aðildarríki skuldbinda sig til að 

gera víðtækar ráðstafanir til að vernda börn gegn kynferðisofbeldi samkvæmt 34. grein 

sáttmálans. Íslenska ríkið brýtur á sáttmálanum því ekki er til forvarnarstarf á vegum ríkisins 

gegn kynferðisofbeldi á börnum. Haustið 2004 var könnun lögð fyrir framhalds-

skólanemendur varðandi tíðni kynferðisofbeldis gegn börnum og svöruðu rúmlega níu þúsund 

nemendur. Úr þeirri könnun fengust þær upplýsingar að 27,3% eða rúmlega fjórðungur 

svarenda hafði orðið fyrir einhverju kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur. Ekkert var hins vegar 

getið um hlutföll karlkyns og kvenkyns gerenda. Tíðni kynferðisofbeldis gegn börnum er 

erfitt að meta þar sem þolendur segja yfirleitt ekki frá ódæðinu. Áhrif og afleiðingar 

kynferðislegs ofbeldis gegn börnum er alvarlegt samfélagslegt vandamál sem hefur víðtækar 

afleiðingar bæði fyrir þolendur og aðstandendur þeirra. Vegna andlegra og líkamlegra 

þjáninga reynist kynferðislegt ofbeldi gegn börnum samfélaginu kostnaðarsamur vandi því 

þolendur og fjölskyldur þeirra en einnig gerendur þurfa m.a. á aukinni heilbrigðisþjónustu að 

halda. Langtímaafleiðingar kynferðisofbeldis geta í versta tilfelli leitt til þess að þolandinn 

svipti sig lífi eða nái aldrei heilsu á ný.  

6.2 Hver eru einkenni kvenna sem beita börn kynferðisofbeldi? 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að einnig konur beita börn kynferðislegu ofbeldi. Konurnar voru 

yfirleitt vingjarnlegar í garð barna og sóttust gjarnan í störf þar sem þær kæmust í tengsl við 

börn. Kvenkyns gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum fundust í öllum stéttum, þær gátu 

verið fátækar, vel efnaðar, lítið menntaðar eða með háskólagráðu. Í íslenskri tíðnirannsókn á 

kynferðisofbeldi gegn börnum frá árinu 2002 kom fram að hjá 3% þolenda voru gerendur 

konur sem tengdust fjölskyldunni. Fjöldi svarenda var um 746 manns á aldrinum 18 til 60 ára 

úr 1.500 manna slembiúrtaki úr þjóðskrá. Það er flókið að bera kennsl á konur sem gerendur 

kynferðisofbeldis gegn börnum því konur gegna lykilhlutverki inn á heimilum sem mæður 

eða utan heimilis í umönnunarstörfum eða kennsluhlutverki. Kvenkyns gerendur áttu það til 

að dulbúa kynferðisbrot á börnum sem umönnun.    
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Við yfirferð heimilda kom í ljós að stór hluti kvenna sem beittu börn kynferðisofbeldi 

hafði orðið sjálfur fyrir kynferðisofbeldi í bernsku. Yfirleitt komu konurnar úr erfiðum 

fjölskylduaðstæðum sem einkenndust af fátækt, ofbeldi og vanrækslu. Þannig þróaðist m.a. 

lágt sjálfsmat og andfélagsleg hegðun kvennanna og áttu þær bágt með að stofna til jákvæðra 

sambanda við fullorðna karlmenn. Sumar konur töldu sig eiga í ástarsambandi við 

unglingspilta og vera þeim eins konar kennari í kynlífsathæfum. Aðrir kvenkyns gerendur 

beittu eigin börn kynferðislegu ofbeldi án þess að hafa hvatamann sér við hlið. Í mörgum 

tilfellum voru konurnar neyddar að hálfu eiginmanns eða karlkyns félaga til að taka þátt í 

kynferðisofbeldi gegn eigin og annarra manna börnum. Karlmennirnir voru ofbeldishneigðir 

og höfðu í langflestum tilfellum frumkvæði að kynferðisofbeldinu. Þegar kvenkyns gerendur 

kynferðisofbeldis gegn börnum höfðu hvatamann var e.t.v. ótti og undirgefni kvenna yfir 

sterkari og hlutverk þeirra í athöfnunum varð óskýrara fyrir vikið. 

6.3 Hvernig beita konur kynferðisofbeldi gegn börnum?  

Yfirferð heimilda leiddi einnig í ljós að konur beittu börn kynferðislegu ofbeldi á ýmsa vegu. 

Þær notuðu Internetið til að dreifa barnaklámi í formi kynferðislegra mynda af eigin börnum 

eða börnum annarra. Í sumum tilfellum var hvatamaður á bak við sem konurnar höfðu kynnst 

á spjallvefum Internetsins. Hvatamaðurinn bað konurnar um að senda sér nektarmyndir af 

börnum sínum eða hann dreifði barnaklámi til kvennanna. Kynferðislegt ofbeldi kvenna gat 

falist í ósæmandi snertingu barns eða barnið var látið snerta konurnar kynferðislega, t.d. gæla 

við kynfæri kvenna. Stúlkubörn þurftu í meira mæli að þola kynferðislegri ertingu með 

fingrum eða tungu og káfi, á meðan konurnar fróuðu drengjum eða fróuðu sér fyrir framan þá 

en drengir urðu einnig meira fyrir kynmökum. Ef hvatamaður var inn á heimilinu hafði hann 

samfarir eða munnmök við konuna á meðan börnin horfðu á. Í öðrum tilfellum beittu konan 

og hvatamaðurinn börn í sameiningu kynferðisofbeldi.      

Konur eiga auðvelt með að komst í tengsl við börn vegna hlutverks þeirra sem mæður 

og í umönnunar- eða kennslustörfum. Kynferðisofbeldi gat verið dulbúið sem umönnun eins 

og að bera krem á kynfæri barna eða setja stíl upp í endaþarm fórnarlamba. Konur við 

kennslustörf notfærðu sér stöðu sína með því að misnota traust barna til að beita þau 

kynferðisofbeldi. Mismunandi var eftir löndum hvernig tekið var á kynferðisofbeldi kennara 

gegn nemendum en sem dæmi má nefna Zimbabwe í Afríku. Þar var kennurum vikið úr starfi 

í tvö ár en síðan máttu þeir snúa aftur til starfa. Í bandarískum leikskólum höfðu komið upp 

tilfelli þar sem einn aðili eða fleiri gerendur beittu börn kynferðislegu ofbeldi. Fórnarlömbin 
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voru ávallt fleiri en eitt og konur yfir höfuð gerendur. Ofbeldið fólst í líkamlegum 

kynferðisathöfnum eins og að stinga hlutum upp í endaþarm barna eða teknar voru 

klámfengnar myndir af börnunum. Fórnarlömbunum var hótað öllu illu til að koma í veg fyrir 

að þau myndu segja frá kynferðisofbeldinu.  

6.4 Hvers vegna beita konur börn kynferðisofbeldi? 

Í mörgum tilfellum höfðu konurnar sem beittu börn kynferðisofbeldi orðið sjálfar fyrir 

kynferðisofbeldi eða einhverju öðru ofbeldi í bernsku og á unglingsárum. Sumar þeirra sem 

stóðu einar að verki sögðust hafa endurspeglað eigin reynslu þegar þær beittu sín börn 

kynferðisofbeldi. Þær nutu ekki kynlífs með fullorðnum karlmönnum en vildu síður neita 

þeim til að missa ekki viðurkenningu þeirra og mannleg samskipti. Aðrar konur þóttust vera 

að fræða unglingspilta um kynlíf eða urðu ástfangnar af þeim. Sambönd við unglingspilta 

gáfu þessum konum þá kynferðislegu og tilfinningalegu fullnægingu sem fullorðnir karlmenn 

veittu þeim ekki. Karlkyns makar eða félagar kvennanna voru margir ofbeldishneigðir og 

höfðu framið kynferðisbrot. Sumum konum fannst skárra að eiga slíkan mann heldur en engan 

því þær þráðu innilega að eiga maka til að fá athygli, hlýju og vernd en þessa þætti skorti þær 

oftast á uppvaxtarárunum.   

Aðrar konur sögðust fá meira út úr kynlífi með börnum, jafnvel eigin börnum heldur 

en með maka sínum eða fullorðnum karlmanni. Í kynlífsathöfnum með börnum fengu 

konurnar m.a. þá tilfinningu að hafa stjórn á hlutunum. Þegar hvatamaður átti hlut að málinu 

beittu konur kynferðisofbeldi gegn börnum því þær voru neyddar til þess að hálfu 

hvatamannsins. Þegar hvatamaðurinn uppgötvaði vald sitt yfir konunni með því að hóta að 

yfirgefa hana, var hún reiðubúin til að gera hvað sem var til að halda í karlmanninn. Það sama 

mátti segja um konur sem áttu í sambandi við karlmenn á spjallvefjum, þær gátu engan veginn 

slitið sig lausar, þótt að þær hittu mennina aldrei í eigin persónu. Konunum fannst samskiptin 

á Internetinu ekki vera raunveruleg og álitu þær síður að um glæp væri að ræða þegar þær 

sendu hvatamanninum kynferðislegar ljósmyndir af börnum sínum. 

6.5 Hvert er viðhorf samfélagsins til kvenna sem gerenda kynferðisofbeldis? 

Konur sem gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum eru hulið vandamál sem samfélagið á 

bágt með að viðurkenna. Heimildir ritgerðarinnar sýndu fram á að hefðbundin kynjaviðhorf 

léku í því samhengi áberandi hlutverk, konur voru almennt álitnar vera viðkvæmar 

tilfinningarverur í uppeldishlutverki, en ofbeldishneigð var tengd við karllæga hegðun. Að 
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viðurkenna konur sem gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum skekkti staðalímynd kynja hjá 

fólki, bæði vegna þess að gerendur kynferðisofbeldis voru yfirleitt karlkyns og konur metnar 

vanhæfar til að fremja kynferðisofbeldi. Af því þær hafa engan getnaðarlim og enga líkamlega 

getu að mati margra til að beita kynferðisofbeldi, átti almenningur erfitt með að trúa því að 

konur beittu kynferðisofbeldi. Fagfólk studdi viðhorf almennings með því að vanmeta 

framburð fórnarlamba og að gera lítið úr atburðum, sér í lagi hjá karlkyns þolendum. Það gat 

farið svo að þolandinn stóð eftir sem gerandi en kvenkyns gerandi var látinn njóta vafans. Slík 

viðbrögð ýttu undir þjáningar fórnarlamba og kusu þau þess vegna frekar að segja engum frá 

kynferðisofbeldi kvenna. Fram kom í heimild að þegar fagaðilar vanmeta konur sem gerendur 

kynferðisofbeldis gegn börnum gæti það m.a. haft þá afleiðingu að þyngd refsidóma myndi 

minnka. 

6.6 Leiðir til rannsókna á konum sem beita börn kynferðisofbeldi a Íslandi 

Það gæti orðið áhugavert verkefni að leggja aftur tíðnikönnun á kynferðisofbeldi gegn 

börnum fyrir alla framhaldsskólanemendur á Íslandi en kanna í henni síðan einnig kyn 

gerendanna. Til samanburðar mætti svo rannsaka slembiúrtak úr hópi fólks eldra en 20 ára 

miðað við að fólk ljúki yfirleitt framhaldsskólanámi um tvítugt. Það væri ekki síður áhugavert 

að kanna tíðni kynferðisofbeldis í bernsku, þar sem kona var gerandinn, innan þessa 

aldurshóps. Stærð slembiúrtaksins yrði að vera svipuð fjölda svarendanna meðal 

framhaldsskólanemenda til að fá marktækan samanburð milli aldurshópanna. Ekki er kunnugt 

um neinar íslenskar rannsóknir sem hafa einungis fjallað um konur sem gerendur 

kynferðisofbeldis gegn börnum. Þess vegna fælist ögrandi verkefni í því að finna konur á 

Íslandi sem eru í meðferð hjá fagaðilum vegna kynferðisofbeldis gegn börnum. Viðeigandi 

væri að taka djúpviðtöl við konurnar til að vera ekki leiðandi heldur en opinn fyrir alls konar 

niðurstöðum og vinna síðan úr viðtölunum samkvæmt eigindlegum aðferðum. Út frá 

niðurstöðum íslenskra rannsókna mætti síðan vinna markvisst að íslensku forvarnarstarfi gegn 

kynferðisofbeldi á börnum. Niðurstöður úr erlendum rannsóknum skyldi hafa til hliðsjónar og 

nýta sér forvarnarstarfsemi annarra landa gegn kynferðisofbeldi á börnum. Það yrði þó að laga 

erlenda forvarnarstarfið að íslenskum aðstæðum, t.d. hvað varðar lög, reglugerðir og 

samfélagslega þætti eins og fjölskyldumynstur, frístundastarfsemi og þess háttar. Yfirferð 

heimilda þessarar ritgerðar hefur sýnt fram á að víða í heiminum eru málefni kvenna sem 

gerenda kynferðisofbeldis gegn börnum hulinn vandi. Það er þörf á frekari rannsóknum, 

umræðum og úrlausnum í þágu þolenda, gerenda og aðstandenda beggja aðila. 
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7. Umræða 

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er víðtækt vandamál sem virðir ekki landamæri. Ísland er 

engin undantekning hvað tíðni kynferðisofbeldis gegn börnum varðar. Afleiðingar 

kynferðisofbeldis eru m.a. gífurlegar andlegar og líkamlegar þjáningar bæði fyrir þolendur og 

aðstandendur þeirra. Við yfirferð á heimildum ritgerðarinnar komst ég að þeirri niðurstöðu að 

kynferðisofbeldi kvenna gegn börnum er alþjóðlegt, lítið rannsakað og dulið viðfangsefni. 

Ýmsar ástæður standa í vegi fyrir því að hægt sé að gera grein fyrir umfangi vandans. Ein 

meginástæða er sú að þolendur eru yfirleitt mjög ungir og segja síður frá kynferðisofbeldinu. 

Einkum drengir eiga erfitt með að greina frá því að kona hafi beitt þá kynferðislegu ofbeldi. 

Lágar tíðnitölur í rannsóknum á kynferðisofbeldi gegn börnum gefa þar af leiðandi ranga 

mynd af raunverulegu umfangi vandans. Það er brýn nauðsýn að taka framburð fórnarlamba 

alvarlegan til að koma í veg fyrir að þau dragi sig til hliðar og þegi yfir atburðunum. Í fyrsta 

lagi skipta tölur sem sýna fram á umfang vandans að mínu mati síður máli. Hvert tilfelli 

kynferðisofbeldis kvenna gegn börnum er einu tilfelli of mikið. Í öðru lagi torveldar sú stað-

reynd að konur gegna lykilhlutverki í uppeldi barna, að bera kennsl á kynferðisofbeldi kvenna 

gegn börnum. Konur sjá að mestu leyti um barnauppeldið inn á heimilum eða starfa hjá 

opinberum stofnunum eins og leikskólum og skólum. Það er auðvelt að dulbúa kynferðis-

ofbeldi gegn börnum sem umönnunarathöfn. Af því dreg ég þá ályktun að það gæti orðið 

mikið fár í samfélaginu ef upp kæmist um konur sem gerendur kynferðisofbeldis gegn 

börnum. Hefðbundin kynjaviðhorf myndu skekkjast verulega þegar konur færðust úr hlutverki 

fórnarlamba kynferðisofbeldis karla í stöðu gerenda kynferðislegs ofbeldis gegn börnum.    

 Mér fannst athyglisvert að komast að því við ritgerðarsmíðina að íslenska ríkið skuli 

ekki kosta upp á neitt forvarnarstarf gegn kynferðisofbeldi á börnum. Íslenska ríkisstjórnin 

brýtur þar með á 34. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en Ísland er aðildarríki að 

sáttmálanum. Með aðild Íslands hefur íslenska ríkisstjórnin skuldbundið sig að sjá fyrir 

alhliða og víðtæku forvarnarstarfi gegn kynferðisofbeldi á börnum. Afleiðingar kynferðis-

ofbeldis gegn börnum eru m.a. áfengis-, tóbaks- og fíkniefnamisnotkun. Íslenska ríkið sér um 

forvarnarstarf á þessum þáttum sem einmitt gætu átt uppruna sinn að rekja til kynferðis-

ofbeldis á börnum. Það er næstum spurning um hvort hafi komið á undan, eggið eða hænan. 

Ég hef velt því fyrir mér hvort öflugt forvarnarstarf gegn kynferðisofbeldi á börnum að hálfu 

íslenska ríkisins gæti e.t.v. dregið úr áfengis-, tóbaks- og vímuefnavanda barna á Íslandi. 

Málið er að mínu mati hvort íslenska samfélagið hafi yfir höfuð áhuga á því að styðja 
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rannsóknir sem beina sjónum að konum sem gerendum kynferðisofbeldis gegn börnum. Sem 

dæmi má nefna að í frétt um nýjustu íslensku tíðnirannsókn á kynferðisofbeldi gegn börnum 

sem ég fjallaði um í þriðja kafla, var ekki minnst á kyn gerenda kynferðisofbeldis gegn 

börnum. Fréttablaðið birti grein um rannsóknina sem studdi hefðbundin viðhorf til kynferðis-

ofbeldis með því að leggja áherslu á að einkum stúlkur sem höfðu búið hjá stjúpföður væru 

líklegri til að verða fyrir ofbeldi. Yfirlitsgrein um rannsóknir allt frá níunda áratugnum á 

kynferðisofbeldi gegn börnum hefur sýnt fram á tilfelli kynferðisofbeldis gegn börnum í 

leikskólum. Á Íslandi komst ekki upp um kynferðisofbeldi gegn börnum, framið á 

ríkisreknum stofnunum á árunum 1950 til 1980, fyrr en í byrjun ársins 2007. E.t.v. er íslenska 

samfélagið enn í uppnámi eftir að ljóstrað var upp um kynferðisofbeldi gegn börnum innan 

veggja ríkisstofnanna og gegn konum innan Þjóðkirkjunnar. Að horfast í augu við að konur 

séu einnig gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum yrði að mínu mati eins stórt skref í átt að 

framsæknara samfélagi og þegar fyrsti maðurinn steig niður fæti á tunglinu. 

7.1 Lokaorð 

Mér þótti afar áhugavert að vinna lokaritgerð í leikskólakennaranámi mínu um konur sem 

gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum. Á köflum reyndist þó einkum tilfinningalega erfitt 

að takast á við viðfangsefnið. Viðbrögð fólks sem spurði mig út í umfjöllunarefni ritgerðar 

minnar voru yfirleitt undrun, efi eða þögn. Ég skil þessi viðbrögð mæta vel því ég brást við á 

svipaðan hátt er ég heyrði minnst á konur sem gerendur kynferðisofbeldis gegn börnum í 

áfanga leikskólakennaranáms míns vorið 2010. Eins og í öðrum löndum eru til konur á Íslandi 

sem beita börn kynferðislegu ofbeldi. Mér þykir tímabært að opna umræðuna um þetta 

víðamikla en hulda málefni. Ég batt endahnútinn á þessa ritgerð á kvenréttindadeginum 19. 

júní og vona að hún leggi sitt af mörkum til að vekja fólk til umhugsunar. Það verður að koma 

í veg fyrir glæpi er bitna mest á þeim sem síst mega við því að þjást. Hefjumst handa 

barnanna vegna, þau eiga rétt á því.     
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