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Umsögn skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar um tillögu félags- og 
jafnréttismálaráöherra tilþingsályktunar um áætlun fyrir árin 2019-2022 um aðgeróir 
gegn ofbeldi og afleiðingum þess á 149. löggjafarþing 2018-2019. Þingskjal 550  —  409. 
mál.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar (SFS) fagnar framkominni ítarlegri 
þingsályktunartillögu um mikilvæg verkefni og aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess.

Kafli II. um markmið og áherslur aðgerðaráætlunarinnar er metnaðarfullur en gert er ráð fyrir 
miklu samstarfí ríkis og sveitarfélaga og eru fjölmörg verk lögð á herðar sveitarfélaganna að 
framkvæma. í kafla III. um aðgerðaráætlunina er hins vegar ekki að sjá að gert sé ráð fyrir 
því að fjármagna þurfi verkefnin. Ekki er að sjá að ríkið muni leggja sveitarfélögum til 
fjánnagn til að fylgja eftir þessum mikilvægu verkefnum sem munu líklega ekki líta dagsins 
ljós án fjármögnunar eins og lagt er til í áætluninni.

Lagt er til að fjármögnun áætlunarinnar verði endurskoðuð þannig að raunhæf 
kostnaðaráætlun verði lögð fram með áætluninni. Lagt er til að ð Reykjavíkurborg verði 
tryggt fjármagn til að standa undir þeim verkefnum sem ríkið ætlast til í þingsályktunartiliögu 
þessari.

A.l. Frœðsla um ofbeldi til þeirra sem vinna með börnum í skóla-, íþrótta- og 
œskulýðsstarfi.
A.2. Þekking á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins verði efld og 
samningurinn verði lagður til grundvallar öllu starfi með börnum.

Þessi verkefni eru afar mikilvæg og snúa bæði að samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
barnsins (hér eftir bamsáttmálinn). Barnasáttmálinn var lögleiddur á íslandi árið 2013 en hægt 
hefur gengið að innleiða hann. Verði þessi þingsályktunartillaga samþykkt mun ríkið stíga 
mikilvægt táknrænt skref í innleiðingu barnasáttmálans en skrefið verður ekki raunverulegt 
nema í það séu lagðir fjármunir til samræmis við þarfir.

Gerð er alvarleg athugasemd við fjármögnun verkefnanna en einungis er gert ráð fyrir 14 
milljónum króna á fjórum árum. Ljóst má vera að ekki er hægt að sinna þessum verkefnum 
af þeim þunga sem þarf á grundvelli framangreindrar fjármögnunar.

Mikilvægt er að fræðsla eigi sér stað á öllum skólastigum, þ.e. í leik-, grunn- og
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framhaldsskóla. Þá er lagt til að aukin fræðsla um bamasáttmálann verði tryggð í 
kennaranámi og einnig í námi tómstunda- og félagsmálafræðinga. Þá væri gagnlegt ef 
menntamálayfirvöld og Menntamálastofnun stæðu fyrir útgáfu fræðsiuefnis um verkefni A1 
og A2.

Til að hægt sé að nota bamasáttmálann til grundvallar í öllu starfi með bömum þá þarf hann 
að vera aðgengilegur öllum bömum. Til að svo verði þarf barnasáttmálinn að vera til á 
íslensku táknmáli og í punktaletri.

Lagt er til að ríkissjóður fjármagni þýðingu á bamasáttmálanum yfir á íslenskt táknmál ásamt 
því að gefa hann út í punktaletri.

Reykjavíkurborg hefur þegar hafið innleiðingu bamasáttmálans og á í góðu samstarfí við 
UNICEF um réttindaskóla í borginni. Þá er gert ráð fyrir fræðslu um ofbeldi til þeirra sem 
vinna með bömum í skóla-, íþrótta- og æskulýðsstarfi á grundvelli verkefnisins "Opinskátt 
um ofbeldi". Skóla- og frístundasvið fagnar því að áhersla sé lögð á aukna fræðslu, dýpri 
þekkingu og markvissari viðbrögð starfsfólks í ofbeldismálum. Starfsfólk skrifstofu skóla- og 
frístundasviðs hefur mikla reynslu af ýmiskonar ofbeldismálum sem upp koma í skóla- og 
ffistundastarfi. Reynslan sýnir að mikilvægt er að skoða umhverfið og menninguna sem 
ofbeldið sprettur úr. Karlmennskuhugmyndir, kvenfyrirlitning og klámáhorf hefur sem dæmi 
má nefna augljós áhrif á birtingarmyndir ofbeldis á meðal bama og unglinga. Til að efla 
starfsfólk í ofbeldisforvömum þarf að vanda vel til verka og skipuleggja þarf fræðsluna á 
markvissan hátt í samvinnu margra aðila.
Borgin hefur ráðið verkefnisstjóra á skóla- og frístundasvið til að koma að innleiðingu 
hugmyndafræði barnasáttmálans í leik-, gmnnskóla og á ffístundamiðstöðvum borgarinnar 
ásamt því að vinna að ofbeldisvamarverkefninu „Opinskátt um ofbeldi“.

A.4. Fagráö eineltismála fyrir öll skólastig og íþrótta- og æskulýðsstarf.
Hugmynd um fagráð eineltismála er góð en ekki er alveg Ijóst hvemig samráði við 
sveitarfélög verði háttað samkvæmt tillögunni. Þá er annars vegar talað um að kostnaðurinn 
verði 8 m.kr. á fjórum áram en hins vegar (á bls. 17) er talað um að kostnaður verði athugaður 
og fjárveitinga aflað. Fagráð um eineltismál getur skipt miklu máli við að þróa bakland og 
stuðning sem aðilar geta nýtt sér og leitað til þegar önnur úrræði hafa ekki dugað.

A.5. Frœðsluefni um ofbeldi fyrir leikskólabörn.
Þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni og er mikill áhuga á þátttöku í því. Þá er ekki síður 
mikilvægt að endurskoða verkferla er varða tilkynningaskyldu samkvæmt bamaverndarlögum 
og samskipti við forsjáraðila. Vakin er athygli á því að kostnaðaráætlun við verkefnið er ekki 
raunhæf eða 7 m.kr. á 4 áram.

A.6. Kennsla um kynheilbrigði og kynhegðun verði efld ígrunn- ogframhaldsskólum.
Skóla- og frístundasvið telur löngu tímabært að efla kennslu um kynheilbrigði og kynhegðun í 
öllum grann- og framhaldsskólum. Kennslan ætti að hefjast í leikskóla og vera stöðug og 
markviss út alla skólagönguna. Með aukningu á samfélagsmiðlanotkun og vegna áhrifa frá 
klámi og klámvæðingu verða gjaman árekstrar í nánum samskiptum barna og unglinga. Afar 
mikilvægt er að veita ungu fólki mótvægi við þau skilaboð sem þeim berast í gegnum 
samfélagsmiðla og sýnileika kláms á ýmsum netmiðlum. Til að aðstoða ungt fólk við að 
öðlast gagnrýna hugsun og taka ábyrga afstöðu til kynlífs, kláms, kynbundins ofbeldis og 
stafræns kynferðisofbeldis þarf veralegt átak. Það þarf að stórauka það rými sem gefið er til



þessarar fræðslu innan skólatíma nemenda. Mun meiri þjálfun og kennsla þarf að eiga sér stað 
í kennaranáminu og virkt samstarf þarf að vera á milli kennara og skólahjúkrunarfræðinga. 
Útbúa þarf meira námsefni fyrir yngsta- og miðstig grunnskólans er varðar kynheilbrigði. 
Skóla- og frístundasvið hefur þegar sett af stað tilraunaverkefni í tveimur skólum sem byggir 
á markvissri kynfræðslu frá 1. bekk til 10. bekkjar, sem framkvæmd er af kennurum, 
skólahjúkrunarfræðingum og frístundaráðgjöfum.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur lýsir yfir stuðningi við þessa tillögu og er tilbúið í 
samstarf varðandi þennan lið, en telur þó að til þess að svo megi verða þurfi að bæta verulega 
við það fjármagn sem áætlað er. Ein milljón á ári dugir skammt í svo stóru verkefni.

A. 7. Samrœmd heilsuvernd skólabarna á landsvísu.
Þetta er mikilvægt verkefni en kostnaður er ekki tilgreindur.

B.2. Lagaákvœði og reglur um þagnarskyldu hindri ekki framvindu mála.
Það er gott að sjá að lagt er til að Barnavemdarstofa verði einn af samstarfsaðilum þar sem 
mikilvægt er að endurskoða verkferla er varða tilkynningar til bamaverndar og þá einkum það 
samtal sem á sér stað á milli barnavemdar og aðila sem tilkynna s.s. frá skólasamfélaginu. 
Starfsfóik í skóla- og frístundastarfi lýsir gjaman áhyggjum yfir framvindu málefna bama 
meðal annars vegna takmarkaðs aðgengi þeirra að upplýsingum um málin.

C. 7. Fjölbreyttari meðferðarúrrœði fyrir gerendur í ofbeldismálum
Skóla- og frístundasvið fagnar því að reynt verði að koma í veg fýrir endurtekin ofbeldisbrot 
með því að bjóða upp á fjölbreyttari meðferðarúrræði fýrir gerendur. SFS bendir á að 
mikilvægt er að huga einnig að þeim gerendum sem ekki hafa náð 18 ára aldri. Ungt fólk sem 
upplifir kynferðislega áreitni og ofbeldi í nánum samböndum gæti verið hikandi við að leita 
til Bamavemdar eða lögreglu. Samkvæmt Stígamótum er stór hluti fólks sem leitar til þeirra 
að vinna úr ofbeldi sem átti sér stað fýrir 18 ára aldur. SFS telur mikilvægt að ungt fólk sem 
beitir ofbeldi fái viðeigandi ráðgjöf og stuðning eins fljótt og auðið er. Benda má á nýtt 
úrræði fyrir gerendur í ofbeldismálum í Svíþjóð VÁLJ ATT SLUTA -  telefonlinjen for dig 
som riskerar att skada den du álskar sem opnuð verður í byrjun febrúar n.k. Þar gefst 
gerendum eða mögulegum gerendum, ásamt starfsfólki sveitarfélaga tækifæri til að hringja 
inn og fá viðeigandi ráðgjöf og stuðning.

Skóla- og frístundasvið leggur að lokum til að kynjafræði verði gert að skyldufagi í 
kennaranámi og í námi barna á leik- grunn- og framhaldsskólastigi ásamt ítarlegri fræðslu um 
Bamasáttmálann. Þá er ítrekað mikilvægi þess að aðgerðaráætluninni fýlgi raunhæf 
kostnaðaráætlun.
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