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Brynjar Níelsson leggur nú fram frumvarp um breytingu á barnaverndarlögum (hér e ftir tálm unarfrum varp) þar 
sem heim ilt verður að fangelsa forræ ðisforeldri í a llt að fim m  ár fy rir að takmarka eða tálma umgengni barns við 
h itt foreldrið. Er breytingin rökstudd með réttindum  barna til samskipta við bæði foreldri skv.barnasáttmálanum, 
og er byggt á því að forræ ðisforeldri eigi að stuðla að samskiptum við h itt foreldrið nema hagsmunir barnsins séu 
aðrir samkvæmt dómara eða öðru löggildu dómsvaldi. Er tálmun við umgengnisforeldri skilgreind sem ein tegund 
vanrækslu í frumvarpinu og með þeim rökum eigi að takast á við hana á sambærilegan hátt.

Grunnforsendan á bak við frumvarpið er ídealísk sýn á heiminn þar sem dómskerfið er óbrigðult og því sé hægt að 
treysta því að ef umgengnisforeldri hefur beitt börn ofbeldi (hvort sem það er aðeins andlegt eða líkamlegt og 
kynferðislegt líka) nú eða alla fjölskylduna í gegnum ofbeldi gagnvart barnsforeldri, þá muni dómskerfið ekki setja 
barnið í hendur þess. Með öðrum orðum, dómskerfið hefur óbrigðular aðferðir við að meta sönnunargögn um 
ofbeldi, en eins og við vitum  í gegnum áratuga reynslu ofbeldisþolenda af kerfinu á Íslandi að svo er alls ekki. Þar 
með stenst meginforsendan ekki. Það verður þá að aukaatriði að Brynjar og félagar séu hér að leggja til að 
hagsmunir barns séu best tryggðir ef forræ ðisforeldrið (sem verður y fir le itt móðirin) sem tálm ar umgengni þrátt 
fy rir að dómurinn telji ekki um ofbeldi sé að ræða sitji í fangelsi í a llt að fimm  ár.

Mikilvægt er að átta sig á að þvert á m ýtur um annað er í þorra tilfe lla svokallaðra tálm anatilfella um að ræða 
móður sem a f gefinni reynslu treystir ekki föður til að vera með barn/börn. Er þá um að ræða ofbeldi, vanrækslu 
og/eða neyslu -  nema allt þrennt sé. Þess vegna væri nær að innleiða hugtakið „verndunarimóðir" en 
„tá lm unarm óð ir." En jafnvel þó að einhver einhvers staðar finn ist sem að ósekju fær ekki að hitta barnið s itt þá er 
þorra barna fy rir bestu að kerfið gangi út frá hinum tilfe llunum . Nýlega kom fram í fré ttum  að á seinustu fjórum  
árum hafa í Bretlandi fjögur börn dáið í vörslu ofbeldiskarla sem kerfið neyddi þau til að umgangast*. Hversu mörg 
börn sem neydd hafa verið til að umgangast ofbeldisfulla feður hafa verið beitt ofbeldi af þeim í kjölfar úrskurðar?

Það er því alveg ljóst að þó einhvers staðar sé falleg hugsun á bak við frumvarpið, þar sem það er ljó tt gagnvart 
börnum að þeim sé ekki leyft að umgangast bæði foreldri og því beri að tryggja þeim þau réttindi, þá eru það 
hagsmunir þorra barna í svokölluðum tá lm unartilfe llum  að þetta frumvarp verði aldrei að lögum. Réttara væri, ef 
þingfólkið hefur raunverulega áhuga á að bæta réttindi barna, að það einbeitti sér að því að lögfesta skyldur 
dómara til endurmenntunar, sérstaklega í áfallafræðum og kynjafræði, enda sýna rannsóknir að reynsluheimur 
dómara hefur mikið að segja hvað varðar túlkun hans á lögum, aðstæðum og sönnunargögnum, sem hægt er að 
leiðrétta að nokkrum hluta með reglubundinni endurm enntun. Þannig mætti tryggja betur ré tt barna og annarra 
sem þurfa til dómskerfisins að leita.
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