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Frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni).

Undirrituð fagnar framkomnu frumvarpi á breytingum á barnaverndarlögum, nr.80/202 og að það sé nú 
til meðferðar þingsins. Fagna ber markmiðum lagasetningarinnar. Nauðsynlegt er að tryggja réttindi 
barna sem svipt eru umgengni við annað foreldri sitt og rétti barna til samveru við báða foreldra sína. 
Með frumvarpinu er ljóst að þingmenn hafi til hliðsjónar að setja eigi barn í forgang eins og 3. gr. 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kveður á um.

Stjórnvöld hafa mátt viðurkenna að tálmunarforeldri leyfir barni ekki að hitta hitt foreldrið sitt þrátt fyrir 
að það sé kærleiksríkt og gefandi sem foreldri. Stjórnvöld þurfa að grípa til ráðstafana sem virka, 
afleiðingar vegna tálmunar og foreldraútilokunar. Þegar annað foreldrið vantar í líf barns gengur margt á 
og hefur víðtæk áhrif á barnið, má þar nefna geðheilsu þess, nám og hegðun. Þegar börnin verða 
fullorðin láta kvillarnir enn frekar á sér kræla og við bætist t.d. misnotkun á áfengi. Barn á rétt á báðum 
foreldrum, það er í höndum fullorðinna að sjá til þess að það gangi eftir og í þessu tilfelli þingmanna. Þeir 
einir geta lagað það sem aflaga hefur farið í málaflokknum.

Umræða um umgengni virðist oftar en ekki miða við hagsmuni foreldra en barna og þá sér í lagi þegar 
umgengni er tálmuð að ástæðulausu (mæður og feður beita tálmunum, ekki kynbunið ofbeldi). Í 
frumvarpinu er tekið á tálmun og komið í veg fyrir að foreldri geti einhliða ákveðið hvort og hvenær 
samvera á sér stað. Lögaðilar hafa ekki þau úrræði sem til þarf þegar foreldri beitir tálmun. Samkvæmt 
frumvarpinu verður tekið á því og það er löngu tímabært.

Eins og segir í frumvarpinu: ,,í 46. gr. barnalaga er sérstaklega tekið fram að barn eigi rétt á að 
umgangast með reglubundnum hætti það foreldra sinna sem það býr ekki hjá og þegar foreldrar búa 
ekki saman hvílir sú skylda á báðum að grípa til þeirra ráðstafana sem við verði komið til að tryggja að 
þessi réttur sé virtur." Til að rækta skyldu sína verður löggjafinn að hafa úrræði sem virkar fyrir foreldrið 
sem er tálmað. Frumvarpið er af hinu góða og kallast á við þessa grein. Dagsektir er máttlaust fyrirbæri 
sem enginn virðir og allra síst ríkisvaldið sjálft. Forsjásvipting eða fangelsun eru úrræði sem hafa ekki 
verið prófuð og því tilefni til breytingar á lögunum.

Nauðsynlegt er að benda á 193. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940: ,,Hver, sem sviptir foreldra eða 
aðra rétta aðilja valdi eða umsjá yfir barni, sem ósjálfráða er fyrir æsku sakir, eða stuðlar að því, að það 
komi sér undan sliku valdi eða umsjá, skal sæta sektum eða fangelsi allt að 16 árum eða ævilangt. "
Öllum er ljóst að umrætt ákvæði er ekki virt og því nauðsynlegt að skerpa á rétti barns að umgangast 
báða foreldra sína. Komi foreldri í veg fyrir eðlileg samskipti og samveru með hinu foreldrinu, þrátt fyrir 
úrskurð, dóm eða dómssátt, ber slíkt að hafa refsingar í för með sér.

1



Þau úrræði sem nú þegar eru til staðar hafa í engu dugað til að vinna bug á ofbeldinu sem tálmun er. 
Framkomið frumvarp er skref í rétta átt og barni til bóta. Í frumvarpinu er lagt til að kæra vegna slíkra 
brota komi frá barnaverndaryfirvöldum sem leggja fram faglegt mat á broti tálmunarforeldris. Af þeim 
sökum er ekki um geðþóttaákvörðun að ræða. Hvert mál er skoðað, vegið og metið. Sú háttsemi að 
tálma eða takmarka umgengnisrétt barns við hitt foreldrið felur oftar en ekki í sér andlega vanrækslu á 
barni, sbr. 98. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 og því er um ofbeldi að ræða af hálfu tálmunarforeldri. 
Ofbeldi sem á að refsa fyrir eins og hvert annað ofbeldi á börnum.

Helga Vala Helgadóttir hittir naglann á höfuðið með skrifum sínum í Vísi 3. apríl 2017 en hún segir:

,,Langoftast er ástæða tálmunar allt önnur. Langoftast er það vegna deilna milli foreldranna, særinda í 
kjölfar samvistarslita, nýrra maka sem „ekki mega" hitta barnið o.s.frv. Þegar farið er ígrundað yfir málið 
með foreldrinu sem ofbeldinu beitir kemur í ljós að barnið er ekkert í raunverulegri hættu. Þegar 
heildarhagsmunir eru metnir kemur iðulega í ljós að tjónið af tálmun er mun meira en mögulegt tjón af 
samvistum við foreldri og fjölskyldu þess."

Helga Vala segir líka ,,Tálmun er grafalvarleg en því miður er kerfið algjörlega lamað gagnvart henni. 
Tálmi foreldri umgengni tekur það sýslumannsembættið marga mánuði og jafnvel ár að leysa málin." Þá 
mánuði sem tekur yfirvöld að vinna í málinu skaðar barnið og því þarf að hraða málsmeðferð þegar barn 
á í hlut.

Lögmaðurinn Sara Pálsdóttir segir í grein í Fréttablaðinu 27. ágúst 2019 ,, Undirrituð skorar á stjórnvöld 
að bregðast við þessu ófremdarástandi og tryggja fjölskyldum nauðsynlega og eðlilega þjónustu. 
Yfirgengilegur seinagangur kerfisins er til þess fallinn að hafa óeðlileg áhrif á réttarstöðu foreldra í 
forsjármálum og bitnar einkum verst á sjálfum börnunum sem í hlut eiga."

Bæta má við að barn er gott vopn í hendi foreldris sem vill ná sér niðri á hinu foreldrinu þegar samvistum 
er slitið og aðilar ósáttir. Beiting vopnsins felst í tálmun og foreldraútilokun. Frumvarpið eins og það 
liggur fyrir er lóð á vogarskálarnar til að breyta vopnaburði foreldris sem beitir barni sínu sem vopni og 
skaðar samhliða. Langur biðtími eftir aðstoð kerfisins og úrræðaleysi bætir ekki stöðuna. Í dag getur 
foreldri brotið umgengnissamning þrátt fyrir dóm, héraðs- og landsréttar, og við því er engin afleiðing. 
Með frumvarpinu breytist það. Í dag þarf útilokaða foreldrið að hefja ferlið að nýju, fá sáttarvorttorð og 
hefja nýtt dómsmál. Algerlega óviðunandi staða, kostnaðarsamt og tímafrekt ferli. Barni blæðir á meðan 
með tilheyrandi afleiðingum.

María Kristjánsdóttir forstöðumaður Skóla- og velferðarsviðs Árnesþings og hennar starfsfólk nefna í 
umsögn sinni, í Samráðsgáttinni, að í sumum tilfellum geti legið góðar og gildar ástæður að baki 
tálmunar. Sjá má að fleiri nota þetta í öðrum umsögnum. Hvað með öll hin börnin sem tálmað er af 
ástæðulausu, eiga þau að gjalda þess? Þeim börnum virðast margir gleyma, m.a. sumir þingmenn. Þau 
börn eru margfalt fleiri en þau sem María talar um. Að auki eru falskar ásakanir um ofbeldi oft notaðar 
þegar forsjármál eru í gangi. Foreldri kemst auðveldlega upp með það. Færst hefur í vöxt að senda inn 
falska kæru á foreldri um kynferðislega misnotkun þar sem slík kæra setur allt ferli um umgengni í 
biðstöðu, oft á tíðum í mjög langan tíma. Fölsk kæra vinnur með tálmunarforeldrinu. Afleiðingarnar eru 
skelfilegar fyrir foreldri sem kært er og barnið. Bið þingmenn í lengstu lög að leggjast ekki svo lágt að 
bera blak af foreldri sem tálmar barni umgengni við annað foreldri sitt. Rannsóknarskylda og ákvörðun á 
að vera í höndum yfirvalda ekki einstaklinga, jafnvel einstaklinga sem eru ekki í jafnvægi t.d. sökum 
sambúðarslita, reiði, hefdarþorsta eða sorgar.
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Nauðsynlegt er að taka málaflokkinn af festu fyrir barn sem fær ekki að hitta annað foreldrið sitt þrátt 
fyrir úrskurð, dóm eða dómssátt. Forstjóri Mannréttindastofu og forstöðumaður Skóla- og velferðarsviðs 
Árnesþings telja það ekki þjóna tilgangi barns að foreldri sé dæmt til fangelsisvistunar og sjái barn sitt 
bara endrum og eins. Þingmenn hvað með það foreldri sem er ekki í fangelsi og fær að sjá barnið sitt 
endrum og eins eða jafnvel ekkert af því annað foreldrið ákveður það. Er það réttarkerfi sem við viljum 
hafa á Íslandi? Foreldrið hefur ekki brotið af sér en barni er refsað með tálmun t.d. vegna deilna foreldra 
eins og Helga Vala benti á. Þannig er málunum oftar en ekki háttað og með frumvarpinu eru þessi börn 
gripin áður en þau taka skaða af, vonandi.

Í frumvarpinu segir: ,,Það er því ekki tilgangur lagasetningarinnar að barn sé tilneytt til að umgangast 
foreldri sem muni hafa skaðleg áhrif á hagsmuni þess enda er girt fyrir slíka umgengni með skýrum hætti 
í lögum. Þá er hér lagt til að brot á réttindum barns til að umgangast foreldri varði allt frá sektum til 
fangelsisrefsingar...Nái frumvarpið fram að ganga mun fangelsisrefsingu því aðeins verða beitt í þeim 
tilvikum sem um alvarleg og ítrekuð brot er að ræða." Mörg börn hafa mátt sæta búferlaflutningum 
landshluta á milli í þeim einum tilgangi að tálma umgengni, svo ekki sé talað um útlönd. Dómur, sáttmáli 
eða dómssátt hefur ekkert að segja þegar einbeittur brotavilji er af hálfu tálmunarforeldris og hefur 
engar afleiðingar. Hér er um alvarlegt brot á rétti barns að ræða og frumvarpið kemur þeim börnum til 
hjálpar. Þessi börn eru mun fleiri en þingmenn gruna. Ganga má út frá að verði frumvarpið að lögum hafi 
það fælingamátt á tálmunum án ástæðna þar sem slíkt hefur afleiðingar. Forsjársvipting væri eitt úrræði 
sem mætti beita til viðbótar við því sem fram kemur í frumvarpinu.

Ekki þarf að leita víða til að skoða rannsóknir á börnum sem sætt hafa tálmun eða búið við 
foreldraútilokun. Því miður er enga slíka rannsókn að finna hér á landi, hvað veldur skal ósagt látið. Víða 
um heim hafa menn viðurkennt tálmun og foreldraútilokun sem ofbeldi og taka á hegðuninni sem slíku. 
Það yrði mikið framfaraspor í réttindum barna ef slíkt yrði gert hér á landi. Skrifað hefur verið um tálmun 
og foreldraútilokun og telur undirrituð nauðsynlegt að benda þingmönnum á nokkrar krækjur. Ekki er á 
vísan að róa að þeir hafi tíma til að leita uppi fróðleikinn. Í lok skjalsins má finna krækur sem er bara brot 
af því sem finna má um málaflokkinn.

Það er von undirritaðrar að þingmönnum beri gæfa til að finna leið til að tryggja velferð barnanna sem 
búa við tálmum og foreldraútilokun og vernda rétt þeirra til að umgangast báða foreldra sína á 
uppvaxtarárunum.

Með vinsemd og virðingu,

Helga Dögg Sverrisdóttir.

Rannsóknir:

Hér er íslensk rannsóknaráætlun en í henni segir ,, Ljóst er orðið að tálmun á umgengni við foreldri er 
skaðlegt fyrir börn og ekki síður skaðlegt þeim foreldrum sem fyrir því verða." Í heimildaskránni má sjá 
fjölda greina um málaflokkinn.
https://skemman.is/bitstream/1946/33930/3/%c3%81hrif%20t%c3%a1lmunar%20%c3%a1%20umgeng
ni%20vi%c3%b0%20b%c3%b6rn%20%c3%a1%20andlega%20og%20l%c3%adkamlega%20heilsu%20forel
dra.%20Ranns%c3%b3knar%c3%a1%c3%a6tlun..pdf
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Áhugaverðar greinar um málaflokkinn:

https://goodmenproject.com/featured-content/parental-alienation-is-child-abuse-say-researchers-of-
child-development/?fbclid=!wAR3Kx8L6AiGbnQNiuq8KggR1enEKshT5A64NiC!fc7Xppd!0JPYPgm-cTZc

https://www.simplyparent.org/single-post/2018/11/06/Parental-Alienation-is-Domestic-
Violence?fbclid=IwAR3q6QXbxqGDEtABlGSO0s-UWBVwQmPTAJy0MPOnMH5gHx9caSvng2iF4oE

https://natsci.source.colostate.edu/an-understudied-form-of-child-abuse-and-intimate-terrorism-
parental-alienation/?fbclid=!wAR3QXLtEnCxFSNhzsZXMjv-zK89ROuVCowMpE-jdtiWErZ6ZWtXmfJF7yb0

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10502556.2011.609424?fbclid=!wAR1CgDpXeTCyRN2R
Ng355KWvdUsfLRKWR48iMEDDvkJfszzLvd-jJuX!prk&

https://www.psychologytoday.com/us/blog/resolution-not-conflict/201909/parental-alienation-what- 
therapists-need-know?fbclid=!wAR0lC5sllPpp7OP8-qQJKxPTPkhCsiCkPNqpV1Le3C HfdLswAsGhKPzSBk

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10896-019-00097-5

Hér má lesa á dönsku:

https://www.information.dk/debat/2019/08/aldrig-set-7-aarige-datter-fordi-systemet-tillader- 
samvaerschikane?utm medium=social&utm campaign=btn&utm source=facebook.com&utm content 
=tp&fbclid=!wAR3zdMqDwny0Y1sJrqEhrCn5yzPcQ6k4-S!7yV6P9n0lifbFklV3myHDbnA

Myndbönd:

Dr. C.A. childress. "How does a parent gain control of a child's psyche?" (8 min).
https://www.facebook.com/ewout.meelhuijsen/videos/10156834761423555/UzpfSTE1NTcxMTY0NzY6
Vks6ODY3NTA3NDQzNTgyMj!z/?fref=nf

https://www.youtube.com/watch?v= nvrkDBomJA&feature=youtu.be&fbclid=!wAR13VjMD2mZB2jzTz0 
dqCGAzF7OrUU7g6CNO3Ld9YTvoQtdQM7DcfPKN6Q!

https://www.youtube.com/watch?v=9pmPbNOi9-
8&feature=youtu.be&fbclid=!wAR14MPPf ihTHCHqQa8nGBrRJClOJzcBhnGLwXL4FH xb4r6!bT!8dWep!4

https://www.facebook.com/BBCOne/videos/2078077738882999/UzpfSTE2NDAwMDc0Nzg6Vks6MTQy
MzE2Mik2NzgzNTY0MQ/

Heimildir:

Helga Vala Helgadóttir. (2017). Ofbeldi gegn börnum. Vísir. Sótt 27. október af 
https://www.visir.isZg/2017170409809
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https://www.youtube.com/watch?v=_nvrkDBomJA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR13VjMD2mZB2jzTz0dqCGAzF7OrUU7g6CNO3Ld9YTvoQtdQM7DcfPKN6QI
https://www.youtube.com/watch?v=9pmPbNOi9-8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR14MPPf_ihTHCHqQa8nGBrRJClOJzcBhnGLwXL4FH_xb4r6IbTI8dWepI4
https://www.youtube.com/watch?v=9pmPbNOi9-8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR14MPPf_ihTHCHqQa8nGBrRJClOJzcBhnGLwXL4FH_xb4r6IbTI8dWepI4
https://www.facebook.com/BBCOne/videos/2078077738882999/UzpfSTE2NDAwMDc0Nzg6Vks6MTQyMzE2Mjk2NzgzNTY0MQ/
https://www.facebook.com/BBCOne/videos/2078077738882999/UzpfSTE2NDAwMDc0Nzg6Vks6MTQyMzE2Mjk2NzgzNTY0MQ/
https://www.visir.is/g/2017170409809
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