
Andmæli við frumvarp 126/149
( Íslandsdeild alþjóðasamtaka gegn ofbeldi )

Íslandsdeildin andmælir ofangreindu frumvarpi á grundvelli 
eftirfarandi:

Frumvarpið samræmist ekki Barnaverndarlögum 2002 nr. 80 10. maí, 
með síðari breytingum, né heldur Barnalögum 2003 nr. 76 27. mars, 
með síðari breytingum. Ekki samrýmist frumvarpið heldur 
Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 1944 nr. 33 17. júní með síðari 
breytingum.

Skv. 1. gr. Barnaverndarlaga, sem eins og allir vita inniheldur 
anda laganna, myndi fangelsun lögheimilisforeldris þverbrjóta 
aðra málsgrein fyrstu greinar og þar með anda laganna, gera því 
foreldri, sem fangelsað yrði ómögulegt að sinna lögbundinni 
skyldu sinni.

(Allir sem hafa uppeldi og umönnun barna með höndum skulu sýna þeim virðingu og umhyggju og óheimilt er með öllu að beita börn 
ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi. Foreldrum ber að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og gegna forsjár- og uppeldisskyldum 
við börn sín svo sem best hentar hag og þörfum þeirra. Þeim ber að búa börnum sínum viðunandi uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar 
þeirra í hvívetna. ) (2009)

Engin/n getur sinnt uppeldisskyldum í afplánun í fangelsi.

Skv. 1. gr. Barnalaga (2012), sem eins og allir vita, inniheldur líka 
anda þeirra laga, er frumvarp 126/149 ósamrýmanlegt.

1. gr.
Á undan I. kafla laganna kem ur nýr kafli, I. kafli, Réttindi barns, m eð einni grein, 1. gr., ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:

Réttindi barns.
Barn á rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar og annarra réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska og án m ismununar af 

nokkru tagi. Óheimilt er að beita barn hvers kyns ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi.
Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir um málefni þess.

Lítum á stjórnarskrána: Ekkert tillit er tekið til vilja eða 
mannréttinda barna í frumvarpinu. En eins og öllum er kunnugt, 
en engin áhersla verið lögð á, þá eru ,,aðilar máls” eru þrír -3- í 
málefnum foreldra, um leið og barn er komið í heiminn. Það eru 
pyndingar við barn, ómannúðleg og vanvirðandi meðferð, að setja 
lögheimilisforeldri barns í fangelsi.1
Stjórnarskrá lýðv. Íslands, 1944 nr. 33 17. júní (Með síðari breytingum, 1995)
6. gr.

68. gr. verður svohljóðandi:
Engan m á beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Nauðungarvinnu skal engum gert að leysa af 

hendi.

1 sjá tilv. í greinar hér aftar í þessum andmælum



Lokaorð:
Íslandsdeildin hvetur flutningsmenn frumvarpsins til að taka nýja 
stefnu í málefnum barna. Hvetur þá til að flytja annað frumvarp, 
sem flytur allt vald í málefnum barna frá sýslumannsembættum 
til barnaverndarnefnda sveitarfélaga og styrkja barnaverndir. Í því 
frumvarpi mættu einnig vera ákvæði um betri menntun 
sáttamanna svo og annarra, sem með málefni barna eiga að fara.

Reynsla af meðferð sýslumanna á málefnum barna er ekki góð. 
Mýmörg dæmi eru um, að úrskurðir sýslumannsembætta hafi 
verið grundvallaðir á fölskum geðfræðikenningum, kenningum, 
sem varað er við í greinagerð við Barnalögin frá 2002, svokölluðu 
PAS, en höfundur þeirra kenninga var Richard Gardner, 
geðlæknir, sem einnig var barnaníðingur. Hann svipti sig lífi er 
upp um hann komst.

Sigrún Einarsdóttir, fyrrum yfirálfræðingur á BUGL í Stavanger, 
er nú að vinna í rannsóknum á fullorðnum einstaklingum, sem 
búið hafa við ofbeldi og/eða tengslarof2 í frumbernsku og fram 
eftir aldri. Hún bendir á meðfylgjandi grein: 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adverse Childhood Experiences Studv 
Svo og þennan fyrirlestur:
https://www.ted.com/talks/nadine burke harris how childhood trauma aff 
ects health across a lifetime/up-next

Að senda annað foreldri í fangelsi er tvímælalaust ofbeldi gegn 
börnum. 3
Íslandsdeildin býður fram aðstoð sína í hvívetna við að bæta 
framkvæmd réttindamála barna og verja þau ofbeldi.

Stavanger, 18.05.2019.

Fh. Íslandsdeildar alþjóðasamtaka gegn ofbeldi,
Þórey Guðmundsdóttir, 
formaður.

2 sem fangelsun lögheimilisforeldris ótvírætt er.
3 Heimild: Sidsel Lyster, prestur og laganemi, Færeyjum.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adverse
https://www.ted.com/talks/nadine

