
Aipingi 
Erindi nr.Þ / 

kötnudagur 30- V- 2 0 0  (

Umsögn um Frumvarp til barnaverndarlaga

Lagt fyrir Alþingi á 126. löggjafarþingi 2000-2001
Sólveig Asgrímsdóttir, forstöðumaður Meðferðarstöðvar ríkisins að Stuðlum.

4-gr-
Ástæða er til að fagna því sem stendur í 7. mgr. 4.gr.
þar sem segir að “Barnaverndaryfirvöld skulu ávallt miða við að beitt sé vægustu
ráðstöfunum til að ná þeim markmiðum sem að er s te fn t...”. Af greininni og 
greinargerð má þó ráða að aðallega er hér sé haft í huga að komast hjá 
þvingunarúrræðum, en greinin sé ekki endilega hugsuð út frá meðferðarsjónarmiðum. 
Þó er rétt að benda á eftirfarandi:

Á Stuðlum er stunduð meðferð á grundvelli barnaverndarlaga og skjólstæðingar þurfa 
ekki að vera samþykkir meðferð eða vistun á Stuðlum, með öðrum orðum margir ef 
ekki flestir unglingar sem koma á Stuðla eru þar gegn vilja sínum, þ.e. þvingaðir. 
í þessu felst sérstaða Stuðla meðal meðferðarstofnanna.

Það er má fullyrða að oft mætti koma í veg fyrir að unglingur þurfi á slíku sterku og 
dýru úrræði að halda, væri fyrr gripið inn í mál hans og honum byðust fyrr á ferlinum 
vægari úrræði s.s. göngudeildarviðtöl, athvörf og slíkt, sem ekki hefðu jafnmikla 
frelsissviptingu í för með sér. Samkvæmt þeim skilningi sem ríkir um verkaskiptingu 
ríkis og sveitarfélaga þá eiga slfk úrræði að vera á hendi félagsþjónustu en vandinn er 
að sveitarfélög hafa fæst yfir slíkum vægari úrræðum að ráða.

Því ber að fagna því sem stendur í þessari grein og má líta á hana sem hvatningu til 
sveitarfélaga að koma sér upp úrræðum fyrir börn og unglinga sem eru vægari en 
Stuðlar og stuðla á þann hátt að því að ekki þurfi eins oft að koma til vistana gegn 
vilja unglings í sólarhringsmeðferð í nokkrar vikur.

7. gr.
Ástæða er til að fagna því sem fram kemur í 7 gr. að BVS geti selt 
barnaverndarnefndum þjónustu. Stuðlar hafa fengið fyrirspurn um það frá 
barnaverndanefndum hvort slíkt sé mögulegt, en hingað til hefur það ekki verið hægt. 
Á Stuðlum hefur safnast fyrir sérhæfð reynsla sem nefndirnar eiga oft ekki kost 
á að fá annars staðar en myndu vilja nýta sér, væri þeim gefin kostur á því. 
Meðferðarmál hegðunartruflaðra unglinga eru mjög sérhæfð og oft fylgja þeim 
truflanir á þroska eða geðslagi.
Það er þó eðlilegt að sveitaifélög greiði fyrir slíka þjónustu enda þeirra hlutverk að 
veita hana.
Svipuð heimild kemur fram í frumvarpi um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og 
má segja að þöif sveitaifélaga sé sambærileg gangvart stofnunum BVS og GR.
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9. gr.
Þau nýmæli sem fram koma í 9. grein eru mjög mikilvæg og í takt við nútíma 
vinnubrögð í barnaverndarmálum.

46. gr.
Það sem segir í þessari grein er mjög mikilvægt og ber að fagna þeim sérstaklega. 
Möguleiki til að skipa barni talsmann er til staðar í núgildandi barnaverndarlögum, en 
hefur of lítið verið nýttur. Það er því mikil réttarbót fyrir börn að tryggt sé að þeim sé 
skipaður talsmaður komi til vistunar á stofnun eða í fóstur.

80. gr.
í 4  málsgrein eru nýmæli sem sérstök ástæða er til að fagna. Það er mjög mikilvægt 
að barn í vistun eða meðferð og sem ekki getur notið samvista við fjölskyldu sína eigi 
kost á stuðningsfjölskyldu. Þarna er um að ræða að barnið geti farið af stofnun t.d. 
um jó l og á öðrum hátíðum og eigi aðgang að fjölskyldu.

82. gr.
í  1. og 2. málsgrein eru settar fram meginreglur sem varða réttindi barna til að ráða 
sjálft högum sínum og að það sé frjálst ferða sinna innan sem utan umráðasvæði 
stofnunar. Þarna er að vísu gert ráð fyrir að þennan rétt megi takmarka með 
reglugerð.

Hafa verður í huga að þarna er verið að tala um þau börn og unglinga sem eru á 
stofnunum og heimilum skv. 79 gr. þ.e. unglinga sem þurfa meðferð á stofnun vegna 
vímuefnaneyslu, afbrota og alvarlegara hegðunarerfiðleika. Þetta eru unglingar sem 
oft eru vistaðir gegn vilja sínum og þó ekki væri vegna annars þá væri ógerlegt að 
reka Stuðla með því að Ieyfa þeim að vera frjáls ferða sinna og ráða högum sínum.

Það er einmitt á Stuðlum þar sem þeir unglingar eru, sem barnaverndaryfirvöld telja 
að nauðsynlegt sé að hafa í úrræði sem er fært um að setja þeim mörk og sem teysta 
má að haldi þeim. Sérstaða Stuðla svo og nokkurra annara meðferðarheimila 
Barnaverndarstofu felst meðal annars í því að þar eru unglingar vistaðir gegn vilja 
sínum. Með öðrum orðum, þar eru þeir unglingar sem aðrar stofnanir s.s. Vogur og 
heimili Götusmiðjunar að ÁrvöIIum geta ekki veitt meðferð.

3.mgr. Stafliðir a til c.
Samkvæmt staflið a þá er óheimilt að beita barn líkamlegum eða andlegum refsingum. 
Orðið “refsingar” er ekki skilgreint en skilningur manna á því orði er mjög 
mismunandi. Mögulega mætti skilgreina meðferðarmódel Stuðla, þ.e. svokallað 
þrepakerfi, sem svo að þar sættu unglingar refsingum. Vegna þess að unglingar geta 
misst tiltekin réttindi vegna hegðunar sinnar. Um stafliði b og c. er svipað hægt að 
segja þar eru lagðar fram meginreglur urn bann en hætta er á að bæði nauðsyn og 
sérstakar ástæður séu alltaf til staðar, þannig að meginreglan verði aldrei í gildi heldur 
aðeins undantekninarnar.
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í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að höfð hafi verið hliðsjón af 
“Reglum um réttindi barna og beitingu þvingunar á meðferðarheimilum undir 
yfirstjórn Barnaverndarstofu” í  þeim reglum eru skýrt markaðar reglur um þær 
takmakanir á réttindum sem nauðsynlegt hefur verið að hafa á stofnununum.
Þar er t.d. ekki bannað að beita refsingum heldur er vandbeiting í meðferðar- og 
refsingarskyni bönnuð. Þetta orðalag er mun skýrar og raunhæfara en að banna 
refsingar sem eins og áður segir fólk túlkar á mjög mismunandi hátt.

Velta má fyrir sér þeirri stöðu sem gæti komi upp að barnaverndarnefnd 
úrskurðaði barn inn á Stuðla gegn vilja foreldra, sem síðan höfðuðu mál og gætu rekið 
málið út frá þeim forsendum að barn þeirra væri beitt andlegum refsingum þar sem 
það hefði misst réttindi sem því væru mikils virði og þar með refsað andlega. Það 
sem hér skiptir máli er að þau nauðsynleg viðurlög, verða að vera samkvæmt 
ákveðnum reglum sem bæði unglingar og foreldrar þekkja og að fyrir það sé girt að 
geðþóttaákvarðanir ráði viðurlögum eða refsingum.

Það sem skiptir máli varðandi 82.grein er að þar er verið að taka fram mikilvæg 
réttindi sem meginreglu, sem sjaldnast mun verða hægt að fara eftir. Þó vísað sé til 
þess að hægt sé með reglugerðum að takmarka þessi réttindi þá standa þau þarna sem 
mikilvægar meginreglur. Það er mjög flókið að útskýra fyrir unglingi sem kemur 
gegn vilja sínum í meðferð að þau réttindi sem þarna eru talin upp gildi ekki fyrir 
hann. Síkt eykur ekki öryggi hans heldur þvert á móti styður óöryggi og vantraust 
hans á orðum og gerðum fullorðinna og ýtir undir þá upplifun hans að Stuðlar séu 
refsiúrræði.

4. mgr.
Þarna eru talin upp atriði sem nauðsynlegt er að setja í reglugerð til að hægt sé að 
beita nauðsynlegum þvingunaraðgerðum. Þetta er nauðsynlegt hægt væri að bæta við 
upptalningu í b lið orðinu vopnum en oft hafa unglingar falið hnífa eða aðra hluti sem 
nota má sem vopn, innan klæða.

Samantekt.
Hugsunin á bak við texta frumvarpsins er að meðferðarstofnanir verði að reka með 
mannréttindi og mannúðarsjónarmið í huga og er það vel. Hins vegar veitir greinin 
eins og hún stendur ekki þá leiðsögn í starfi sem hún ætti að gera. Það er 
umhugsunarvert hvort rétt sé að setja fram slíkar meginreglur sem koma fram í 1. og 
2. mgr., þegar ganga má útfrá því að ekki er hægt að fara eftir þeirn. Spurning er líka 
að hve miklu leyti greinin eins og hún stendur nú gefur lagastoð fyrir þeim 
skerðingum á réttindum sem nauðsynlegar eru til að umræddar stofnanir geti gengt 
hlutverki sínu.

Hafa verður í huga að greinin miðast við þá unglingá sem þuifa vist á stofnunum sem 
getið er um í 79.gr. Þetta eru unglingar sem margir hverjir eiga við mjög alvarlega 
hegðunarerfiðleika að stríða, unglingar sem beita ofbeldi, eru langt leiddir í 
vímuefnaneyslu og afbrotum tengdum henni. Einnig unglingar sem hafa stundað sölu 
fíkniefna jafnfram  neyslu.
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Það er mikilvægt að unglingar sem koma gegn vilja sínum inn á meðferðarstofnun oft 
fullir mótþróa, þekki þau lög sem stofnunin starfar eftir og sama á við um foreldra 
þeirra. Það er því nauðsynlegt að Iögin séu skýr varðandi þau atriði sem fjallað er um í 
82 gr. og að ekki sé verið að vekja upp væntingar um réttindi, sem ekki er hægt að 
veita. Einnig er mikilvægt að þeir sem stýra slíkum stofnunum fái raunhæfa leiðsögn 
og aðhald í lögum til að reka þessar stofnanir á þann hátt að réttindum skjólstæðinga 
verði sem best borgið.

Því er hér lagt til að í greininni sé tekið á þeim raunveruleika að unglingar með 
hegðunar og vímuefnavanda þurfa að fá meðferð við hæfi. Mikilvægt er að þar séu 
ákvæði sem taki á þeim skerðingum á frelsi einstaklingins, sem nauðsynlegt er að 
setja, til að þær stofnanir sem um ræðir geti sinnt hlutverki sínu.

Stuðlum 27.apríl 2001

Sólveig Á^grímsdóttir 
Forstöðumaður


