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Félag einstæðra foreldra hefur fimmtíu ára reynslu af því að styðja við og standa með 

einstæðum foreldrum. Hlutverk félagsins hefur breyst í áranna rás enda hefur 

hagsmunahópurinn farið örtvaxandi og aðstæður hans verið síbreytilegar. Sem dæmi má 

nefna að feður eru farnir að taka jafnan þátt í uppeldi barnanna sinna og leita til jafns við 

mæður eftir þjónustu félagsins. Þá hefur skilnaðartíðni aukist gríðarlega og mega 40% 

barna á Íslandi búast við því að lifa í fjölskyldum einstæðra foreldra hluta úr sínum 

uppvaxtarárum. $

Reynsla þeirra sem að félaginu koma sýnir að einstæðir foreldrar þurfa fyrst og fremst 

stuðning. Felstir sem leita til félagsins gera það til þess að fá aðstoð við samskipti, 

stuðning við tilfinningalegum vanda, upplýsingar um rétt sinn eða stuðningsviðtöl í 

tengslum við þungan fjárhagslegan róður. Inn á borð félagsins hafa ekki komið mörg 

tálmunarmál í gegnum áratugina og þegar það hefur gerst hefur vandinn verið fjölþættari 

þ.e. tengd geðrænum- og/eða fíkniefnavanda, seinfærni eða engri færni til þess að eiga í 

lágmark samskiptum, grun um ofbeldi eða vanrækslu og þeir aðilar sem sakaðir eru um 

tálmun eru örvæntingarfullir og í vanda í tengslum við samskipti og umönun barna sinna. 

Mælir félagið alfarið gegn því að það séu hagsmunir barna að fangelsa foreldri í þessari 

stöðu og telur félagið það afar þversagnarkennt þar sem upphaflegur vandi tengist einmitt 

minni umgengni við annað foreldri. Að grípa til refsinga og fangelsisvistunar í slíkum 

aðstæðum er engin lausn heldur mun það skapa meiri vanda og sársauka hjá bæði 

foreldrum og barni.

Langflest mál sem koma inn á borð FEF leysast með farsælum hætti enda starfar þar 

fagfólk sérhæft í sáttarmiðlun og félagsráðgjöf með áralanga reynslu af því að leiðbeina 

foreldrum. Félagið gefur út tugi sáttarvottorða á ári auk þess sem það auðveldar samtal, 

leiðbeinir með réttindi og veitir stuðning. Bið eftir þjónustu félagsins eru að meðaltali tveir 

til þrír dagar, en veittur er stuðningur símleiðis á skrifstofutíma. Bið eftir sáttarmeðferð hjá
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Sýslumannsembættum eru fjórar til sex vikur, þar er ekki hægt að fá akút ráðgjöf og 

stuðning í erfiðum málum símleiðis eða með öðrum hætti. Telur félagið að þarna liggi einn 

helsti vandinn, þ.e. að sólahrings stuðningur, ráðgjöf og samtal við 8-12% 

skilnaðarforeldra þar sem vandinn er verulega umfangsmikill er ekki til staðar. Færast 

þessi mál inn í þunga stjórnsýslu, lögfræði og oft dómsmál. Verða yfirvöld að grípa til mun 

víðtækari fyrirbyggjandi aðgerða sem og neyðarþjónustu áður en hægt er að skoða hvort 

refsing hjálpi einhverjum, börnum eða foreldrum í þessum hópi.

Mælist FEF til þess að hið opinbera setji fyrst á laggirnar fjölskylduverndarskrifstofur með 

sólahringsþjónustu þar sem fólk í ágreiningsvanda getur leitað aðstoðar, fengið faglega 

ráðgjöf í einstaka málum og stuðning á meðan á deilunum stendur. Með þessum hætti má 

draga verulega úr þeim fjármunum og tíma sem þessi hópur myndi annars eyða í 

skriflegar lögfræðdeilur sem geta tekið allt að 3-4 árum í kerfinu. Gríðarlega 

kostnaðarsamt ferli fyrir fjölskyldur og hið opinbera, hvernig svo sem á það er litið og sýna 

rannsóknir að hlutaðeigandi málsaðilar eru yfirleitt allir mjög ósáttir með endanlegar 

niðurstöður.

Niðurstaða: Félag einstæðra foreldra er alfarið á móti frumvarpi til laga um 

barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), 123. mál.
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Stjórn félagsins.


