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Efni: Frumvarp til barnaverndarlaga
komudagur X  /  X & s /

Við viljum byrja á því fagna fram komnu frumvarpi, þeim breytingum sem verið er 
að gera á barnavemdarlögum og þá sérstaklega fyrstu greinum laganna. Þær gefa til kynna 
breyttar áherslur í bam avem darstarfi, þar sem réttur bam a er hafður að leiðarljósi og 
hagsmuna þeirra betur gætt en áður.

Það sem okkur fannst helst athugavert við fyrirliggjandi frumvarp er að það virðist 
ekki vera gerður greinarmunur á þeim bömum sem tilkynna mál sín sjá lf og þeirra sem 
tilkynning berst um í gegn um þriðja aðila. í 43.gr. frumvarpsins er fjallað um 
rannsóknarheimildir bam avem darstarfsm anns og er það vel að ákveðið hefur verið að setja 
heimild fyrir því að hægt sé að tala við barn án vitundar foreldra "ef ríkir 
rannsóknarhagsmunir mæla með því". Að okkar mati er skrefið ekki stigið til fulls. í 
Rauðakrosshúsinu mætum við mörgum bömum sem leita til okkar eftir aðstoð og í öllum 
tilfellum, þar sem bam er ekki orðið 18 ára, tilkynnum við málið áfram til starfsmanns 
barnavemdarnefndar. A því stigi málsins er mikilvægt að bam avem darstarfsm aður hitti 
bam ið og ræði við það, jafnvel áður en haft er samband við foreldri, e f  málið er metið svo, 
enda þótt, að sjálfsögðu, haft verði samband við foreldra eftir viðtal. í þessum tilfellum  væri 
gott að hafa lagabókstaf sem kveður skýrt á um að fagmenn, t.d. þeir sem kveðið er á um í 
17.gr. frumvarpsins, sem starfs síns vegna hafa afskipti a f  börnum, hafi rétt til að tala við bam 
og heyra sögu þess, áður en haft er samband við foreldra.

I skýringum með frumvarpinu, um 43.gr. eru talin upp tilfelli þar sem "réttlætanlegt" 
er að tala við bam án samþykkis foreldris, t.d. í málum þar sem "grunur er um að barn hafi 
verið beitt alvarlegu ofbeldi eða stafi að öðru leiti ógn a f framferði foreldris." Einnig í þeim 
tilfellum þar sem foreldri neitar að gefa samþykki sitt fyrir að talað verði við bam ið. Þessi 
upptalning á tilfellum ætti, að okkar mati vel heima inni í frumvarpinu sjálfu, til að gera rétt 
barnsins til að tilkynna mál sitt sjálft skýrari og til að rödd þess heyrist áður en foreldri segir 
sína útgáfu a f málavöxtum.

Að lokum vildum við bera fram fyrirspurn varðandi aldurinn sem bam  þarf að hafa náð til að 
vera aðili máls, þ.e. 15 ár. Er hér um að ræða aldursmörk sem fengin eru úr niðurstöðum 
rannsókna í þroskasálfræði eða er hún sett inn í íslensk lög vegna þess að nágranna þjóðir 
okkar miðast við hana, er hugsanlega einhver önnur skýring á því að þessi aldur er settur inn?
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