
Góðan dag

Eftirfarandi er umsögn Embættis landlæknis um tillögu til þingsályktunar um áætlun fyrir árið 2019- 
2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess, mál. nr. 409.

Embætti landlæknis fagnar því að komin sé tillaga að þingsályktun um aðgerðir gegn ofbeldi og 
afleiðingum þess. Ofbeldi hefur víðtækar og langvarandi samfélagslegar og heilsufarslegar afleiðingar. 
Því er mikilvægt að draga úr ofbeldi með heildstæðum aðgerðum og draga úr afleiðingum þess eins 
og kostur er.

Embætti landlæknis ítrekar að tekið verði til tengsla áfengis og ofbeldis í svo viðamikilli áætlun eins 
og hér um ræðir. Hvort í sínu lagi og sameiginlega leggja ofbeldi og áfengisneysla mikla byrði á 
einstaklinga og samfélög m.a. í heilbrigðis- og velferðarþjónustunni. Í því ljósi hefur 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin séð ástæðu til að gefa út staðreyndarblöð um tengsl áfengis og ofbeldis í 
nánum samböndum og almennt um ofbeldi og áfengi. Áfengi hefur áhrif á líkamlega og andlega virkni 
m.a. með minni sjálfsstjórn, færni til að lesa í aðstæður og bregðast við mögulegu ofbeldi í tíma. Þá er 
vel þekkt að þolendur eða vitni að ofbeldi noti áfengi sem leið til að takast á við tilfinningavanda. 
Áfengisnotkun móður á meðgöngu og á eftir fæðingu hefur alvarlegar afleiðingar á þroska fósturs og 
barns. Líkamleg skaðleg áhrif áfengis á fóstur eru vel þekkt, þar að auki eru auknar líkur á vanrækslu, 
afbrotahegðun og stundum ofbeldishegðun seinna á lífsleiðinni, þar með talin óæskileg hegðun, 
kynferðislegt ofbeldi og sjálfsvíg. Það er því mikilvægt að skilja áfengi eða önnur vímuefni ekki undan í 
áætluninni.
Eitt þeirra úrræða sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin leggur til eru aðgerðir tengdar nætur- og 
skemmtanalífi.

Lagt er til að bætt verði við aðgerð í fyrsta kafla um vitundarvakningu um öryggi á skemmtistöðum.
Til þess að sporna við ofbeldi og gæta öryggis starfsfólks og gesta er lagt til að innleiða námskeið fyrir 
starfsfólk um öruggt skemmtanalíf að erlendri fyrirmynd með það markmið að auka þekkingu 
starfsfólks á veitinga- og skemmtistöðum á eigin öryggi og öryggi gesta.

Aðrar aðgerðir sem eru til þess fallnar að draga úr óhóflegri áfengisnotkun er að sporna við 
markaðssetningu áfengis t.d. með banni við auglýsingum á áfengi og tilboðum sem eru til þess fallin 
að hvetja til aukinnar áfengisdrykkju.

Embætti landlæknis telur auk þess að aðgerðaáætlunin endurspegli ekki nægilega þá þætti sem 
rannsóknir sýna að spá fyrir um þróun ofbeldishegðunar hjá ungmennum, svo sem 
hegðunarerfiðleika í æsku, slakt námsgengi, slök tengsl við skóla (að verða utanveltu í skólakerfinu) 
og áfengis- og vímuefnaneyslu.

Lagt er til að bætt verði við aðgerð í fyrsta kafla um að efla hegðunar-, félags-, og tilfinningafærni í 
leik- og grunnskólum og veita þeim börnum sem dragast aftur úr jafnöldrum sínum hvað snertir nám, 
hegðun, félags- eða tilfinningafærni aukinn stuðning án tafar í samræmi við gagnreyndar aðferðir. 
Hluti þessarar aðgerðar fælist í að auka skilning og þekkingu allra þeirra sem starfa með börnum á 
áhrifaþáttum hegðunar og árangursríkum, jákvæðum leiðum til að auka færni barna á sviði hegðunar 
og samskipta.

Enn fremur hefði Embættið viljað sjá meiri áherslu á stuðning við foreldra í áætluninni, s.s. aukið 
aðgengi að lágþröskulda uppeldis- og fjölskylduráðgjöf í nærumhverfi ásamt bættu aðgengi að 
sérhæfðari úrræðum vegna byrjandi hegðunar- og fjölskylduvanda. Brýnt er að efla MST úrræði 
Barnaverndarstofu þannig að það anni eftirspurn en einnig er mikilvægt að setja á fót „vægari" 
útgáfu framar í kerfinu, innan félagsþjónustunnar, sem krefst ekki tilvísunar í barnavernd heldur



miðar að því að grípa strax inn í byrjandi vanda og veita aðstoð í samræmi við fjölkerfanálgun að 
aðstæðum barnsins.
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Þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem 
tölvupósturinn er stílaður til og gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar. 
Sjá nánar um ábyrgð þína varðandi tölvupóst.
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