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Umsogn frá Samtökum um kvennaathvarf 
um frumvarp til laga

Um breytingar á nokkrum lögum á sviði sifjaréttar

Samtök um kvennaathvarf vara víð því að sameiginleg forsjá verði sett sem 
meginregla án þess að tillit sé tekið tíl þess hvort ofbeldi hafi verið beitt á heimili 
fyrir skilnað eða í skilnaðarferlinu. Markmið bamalaga hlýtur meðal annars að vera 
að tryggja öryggi bama og vemda þau fyrir ofbeldi. Miðað við umfang kynbundins 
ofbeldis hér á landi, sem ftam kemur í ársskýrslum Samtaka um kvennaathvarf, 
Stígamóta og Neyðarmóttöku vegna nauðgana, er ljóst að sameiginleg forsjá getur 
ekki verið öllum bömum í hag. I opinberri ste&umótun vantar sárlega að tekið sé tillit 
til þeirrar þekkingar sem tii er um eðli, umfang og afleiðingar kynbundins ofbeldis. 
Vísað er til umsagnar um frumvarp til laga um breytingar á almennum 
hegningarlögum (heimilisofbeldi, 365. mál) þar sem lagt er til að skipuð verði 
sérfræðinefnd til að fjalla um kynbundið ofbeldi og koma þekkmgunni á framfæri, 
meðal annars við lagabreytingar. Slík sérfræðinefnd myndi skoða forsjármál út frá 
hagsmunum bama þegar ofbeldi er beitt af hendi forsjáraðila bamsins gegn baminu 
sjálfu eða öðrum.

Við skilnað er algengt að fólk gangist inn á ýmislegt til að hraða skilnaðarferlinu og 
oft liggja langtímahagsmunir á milli hluta. Þá verður einnig að taka tillit til þess að ef 
um ofbeldi karls gegn konu er að ræða geta mæður samþykkt sameiginlega forsjá 
undir þrýstingi eða jaftivel hótunum. Ofbeldi inni á heimilum kemur alltaf niður á 
bömum, hvort sem ofbeldið beinist gegn þeim sérstaklega eða ekki. E f ofbeldi hefur 
verið beitt inni á heimili bams þarf að taka tillit til þess við forsjárdeilur, óháð því 
gegn hveijum ofbeldið beinist. Sömuleiðis verður sérstaklega að huga að ofbeldi tengt 
skilnaði, en þekkt er að kynbundið ofbeldi byiji, eða magnist, við skilnað.

Eðli kynbundins ofbeldis, eða heimilisofbeldis, er langvarandi kúgun og valdníðsla og 
því getur verið erfitt að festa hendur á ákveðnu tilviki. Forsenda þess að tillit sé tekið 
til þáttar ofbeldis við forsjárúrskurð má því ekki vera að kæra liggi fyrir um einstaka 
líkamsárás eða annað atvik. Tölfiæði Samtaka um kvennaathvarf greinir frá því að 
aðeins 7-12% kvenna sem til Kvennaathvarfsins leita kæra ofbeldi gegn sér. Fjöldi 
bama sem býr við ofbeldi inni á heimilum er umtalsverður, en aðeins brot af þeim 
hópi kemur fram í opinberum tölum. Brýnt er að gæta hagsmnna þessara bama. Því 
þarf að taka til greina umsögn starfsfólks bamavemdar eða annarra félagsráðgjafa sem 
eru hæfir til að meta hættu sem bömum stafar af ofbeldi inni á heimilum.

Lítið er vitað um aðbúnað bama innan fjölskyldna þar sem fáar rannsóknir hafa verið 
gerðar hér á landi og takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir. Til að móta stefnu í 
þessum málum þarf til dæmis að skoða það hvemig umgengnissamningar eru virtir,
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hver ber íram ósk um að umgengnissamningar séu gerðir, hvemig sameiginleg forsjá 
reynist og á hvaða grunni óskir koma fram um breytta forsjá. Þá vantar tilfinnanlega 
rannsóknir á því hversu mörg böm búa við ofbeldi á heimilum á íslandi. í Svíþjóð 
upplifa 10% bama ofbeldi á heimilum einhvem tímann og 5% búa við endurtekið 
ofbeldi1. Ekki er ástæða til að ætla að íslenskt samfélag sé mjög frábrugðið því 
sænska að þessu leyti og er áætlaður fjöldi bama á íslandi sem upplifir ofbeldi á 
heimilum því slíkur, að ekki verður litið fram hjá þessari staðreynd.

Samtök um kvennaathvarf lýsa furðu sinni á því að ekki sé orði vikið að kynbundnu 
ofbeldi og hættu því samhliða fyrir böm í frumvarpinu og sömuleiðis er frumvarpið 
kynhlutlaust. Við búum ekki í kynhlutlausu samfélagi og við alla lagasetningu þarf að 
taka mið af því hvaða áhrif breytingar hafa á konur og karla. íslensk stjómvöld hafa 
samþykkt að taka mið af kynjasjónarmiðum við lagagerð og lagabreytingar með 
samþykkt Peking-áætlunar Sameinuðu þjóðanna fiá 1995. Það frumvarp sem nú 
liggur fyrir uppfyllir ekki þær samþykktir né jafiiréttislög nr. 96/2000 en markmiðum 
þeirra skal náð m.a. með þvi „að vinna að jöfnum áhrifum kvenna og karla við 
ákvarðanatöku og stefnumótun í samfélaginu.”

Ný-sjálensku lögin
Það land sem lengst er komið í að vemda böm gegn ofbeldi eftir skilnað er Nýja 
Sjáland, en þar vom samþykktar breytingar á lögum um forsjá árið 1995 í þeim 
tilgangi að vemda böm gegn ofbeldi. Innihald laganna er að manneskja beitir bam 
andlegu ofbeldi ef hún: a) verður þess valdandi eða leyfir bami að sjá eða heyra 
líkamlegt, kynferðislegt eða andlegt ofbeldi gegn annarri manneskju sem stendur 
baminu nærri eða bamið býr með, b) veldur baminu hættu á að sjá eða heyra ofbeldi.

Andi ný-sjálensku laganna er sá að fómarlamb heimilisofbeldis ber aldrei ábyrgð á 
því að bam verði vitni að ofbeldi heldur er ábyrgðin sett þar sem hún á heima, hjá 
ofbeldismanninum. Forsjá barna fer til þess foreldris sem ekki beitir ofbeldi og 
umgengni er metin út firá nokkrum þáttum þegar ofbeldi hefur átt sér stað:

• hversu umfangsmikið og al varlegt ofbeldið hefur verið
• hversu nýlega hefur ofbeldi átt sér stað
• hversu títt er ofbeldið
• hveijar em líkur á að ofbeldi haldi áfram
• hvert er andlegt og líkamlegt tjón bamsins
• hvert er mat foreldris á öryggi bamsins í umsjá þess foreldis er beitir ofbeldi
• hver er vilji bams, metið út frá þroska þess
• hvað hefur sá sem ofbeldinu beitti gert til að hindra að það endurtaki sig 

Út frá þessum þáttum er metið hvort umgengni eigi að vera undir eftírliti.2 

Reynsla Svía
í Svíþjóð vom sett ný lög um forsjá bama árið 1998 en þar var ekki tekið sérstakt tillit 
til öryggis bama gegn kynbundnu ofbeldi. í sænsku lögunum var kveðið á um sam- 
eiginlega forsjá sem meginreglu og má segja að það frumvarp sem nú er til umræðu sé

1 Bamens bðsta, föráldrars ansvar, SOU 2005:43, Stockholm, 2005
2 Sjá: The Guardianship act 1968 as amended. Special provisions in relation to cases involving 
violence, 16B:5 og einnig Peter JafFe, Child Custody & Domestic Violence, a Call for Safety and 
Accountability, Sage Publications, 2002
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sama eðlis. Því er mikilvægt að læra af reynslu Svía og hlusta á þá gagnrýni sem lögin 
þar í landi hafa sætt. Umboðsmaður bama í Sviþjóð gerði úttekt á lögunum og komst 
að þeirri niðurstöðu að þau vemduðu böm ekki sem skyldi. í forsjárdeilum sem rötuðu 
til dómstóla var ekkert tillit tekið til þess hvort um ofbeldi hafi verið að ræða innan 
fjölskyldunnar. Umboðsmaður bama gerir það að tillögu sinni að meginreglan skuli 
vera sú að ef um ofbeldi er að ræða fyrir skilnað, eða í skilnaðarferlinu skuli forsjá 
bams vera í höndum þess foreldris sem ekki beitir ofbeldi, sem sagt að feta ný- 
sjálenska slóð í forsjármálum. Rökin íyrir þessu er að það foreldri sem hefur þurft að 
sæta ofbeldi þurfi að hafa sem minnst samskipti við ofbeldismann þar sem öryggi 
bamsins er háð öryggi forsjárforeldris. Þetta þýðir líka að forsjárforeldri geti eitt tekið 
ákvarðanir er varða bamið, svo sem um búsetu, og meðferð við andlegri og líkamlegri 
vanlíðan, en það foreldri sem hefúr beitt ofbeldi má ekki hindra bam í að fá til dæmis 
sálfræðiaðstoð. Þá verði að taka tillit til afstöðu foreldra til ofbeldis, undangengið 
ofbeldi, hótanir um valdbeitingu o.s.frv. Ahættumat skal alltaf fara fram ef grunur 
leikur á að um heimilisofbeldi hafi verið að ræða. Það áhættumat er á ábyrgð 
dómstóla og má endurskoða eftir ákveðinn tíma.3

Þegar lögin voru sett í Svíþjóð 1998 var vilji löggjafans að böm yrðu vemduð gegn 
ofbeldi en sú varð ekki raunin með lagasetningunní, þar sem skýr ákvæði vantaði og 
þekking á ofbeldi var ábótavant hjá félagsmálayfirvöldum og dómstólum.

Gagnrýni á sænsku lögin snýr einnig að því viðhorfí sem virðist vera ríkjandi í lögum 
og dómaheíð, að menn sem beita maka ofbeldi geti þrátt fyrir það verið góðir feður. 
Nútímaþekking og viðhorf snúa hins vegar að því að böm sem búa við það að einhver 
beitir ofbeldi inni á heimilum, verða fyrir sálrænu tjóni. Það er því beint andlegt 
ofbeldi gegn bömum að setja þau í þá stöðu að búa á heimili þar sem ofbeldi er beitt. I 
þessu sambandi má benda á rannsóknir Mariu Eriksson en hún varar við því viðhorfi 
að kj amafjölskyldunni skuli haldið saman jafhvel þó að til skilnaðar komi gegn öryggi 
bamanna. Það mat að böm skuli hafa nánast daglegt samband við báða foreldra þrátt 
fyrir skilnað virðist vega þyngra en öryggi bama gagnvart foreldrum. Kynbundið 
ofbeldi er ekki tekið inn í mat á umgengni og forsjá í Svíþjóð nema fyrir liggi dómur í 
máli, ofbeldið hafi verið líkamlegt, langvarandi og að stórsjái á konunni. Konan sé 
augljóslega hrædd og hafi oiðið fyrir sálrænu tjóni eða að maðurinn hafi haft í frammi 
líflátshótanir. Maria Eriksson varar við því að aðeins ofangreint verði lagt til 
grundvallar við mat á umgengni og forsjá og ætti grunur um að ofbeldi hafi verið beitt 
að vera nóg til að mat fari fram á öryggi bamsins í umsjá foreldra.4

Sænsku lögin hafa fengið svo mikla gagnrýni að þau eru til umfjöllunar aftur og nýtt 
stjómarfrumvarp er væntanlegt í vor þar sem tekið er tillit til gagnrýni fræðimanna, 
sérfiæðinga um kynbundið ofbeldi, umboðsmanns bama og fleiri. Danmðik er einnig 
að skoða sína löggjöf varðandi forsjá og umgengni út fiá sömu forsendum.

Lokaorð
Forsendur þess að um sameíginlega forsjá sé að ræða er að foreldrar geti unnið saman 
að velferð bamsins. Foreldrar þurfa ekki að deila skoðunum að öðm leyti en því sem 
snertir bamið. Sameiginleg forsjá sem meginregla er ekki endilega til hagsbóta fyrir 
bamið eins og reynsla Svía hefúr kennt okkur. Reyndar má segja að með

3 Nðr tryggfreten stár pá spel, BR2005:02, Bamombud-smannen, Stockhofan, 2005
4 Maria Eríksson, I skugpn av pappa. Familjefðtten och hantering av fiders váld. Stehag: Fðnslags AB 
Gondolin, 2003
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fyrirliggjandi frumvarpi séu íslendingar tiu árum á eftir öðrum löndum í hugmyndum 
um sameiginlega forsjá og umgengni. Samtök um kvennaathvarf vara við því að lög 
um sameiginlega forsjá sem meginreglu séu sett án undangenginna rannsókna og að 
teknu tilliti til reynslu annarra þjóða. Ef það er ekki gert lendum við í þeirri gryfju að 
endnrtaka mistök sem þegar hafa verið gerð hjá nágrannaþjóðunum. Vegna umfangs 
kynbimdins ofbeldis hér á landi er nauðsynlegt að taka þann þátt skýrt inn í 
ákvarðanatökur um forsjá og umgengni bama, að öðrum kosti er öryggi þeirra ekki 
tryggt Við frumvarp sem þetta þarf að vera tryggt fiillt samráð við fagfólk á öllum 
stigum, ekki síst sérfræðinga um stöðu kynjanna og vinna þarf tillögur í takt við aðrar 
lagabreytingar og vinnureglur.

Að lokum skal bent á viðamikið rannsóknarverkefhi sem unnið var með styrk 
Norrænu ráðherranefhdarinnar og ber nafiúð Kön och váld, en þar má finna verkefni 
sem sérstaklega Qalla um ofbeldi innan fjðlskyldna og hvemig það hefur áhrif á böm 
fyrir og eftir skilnað. 5 Sömuleiðis má benda á greinasafhið Tackling men's violence 
in families, Nordic issues and dilemmas, sem ritstýrt er a f Maria Eriksson, Marianne 
Hester, Suvi Keskinen og Keith Pringle og útgefið af The Policy Press, 2005.

Samtök um kvennaathvarf bjóða hér eftir sem hingað til fram aðstoða sína og sér- 
fræðiþekkingu á sviði kynbundins ofbeldis við lagasmíð, aðra opinbera stefnumótun 
og fræðslu.

Samtök um kveimaathvarf

5 http://www.norden.org/pub/ovrigt/ovrigt/sk/l’N2005544.pdf
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