
Alþingi, nefndarsvið 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, fimmtudagur 12. nóvember 2020

Efni: Umsögn Viðars Eggertssonar um frumvarp til laga um bætur fyrir misgjörðir á 
stofnunum eða heimulum (lokauppgjör), 211. mál.

Einn er sá hópur barna sem enga athygli hafa fengið þegar fjallað er um vistun barna á 
stofnunum á síðustu öld, eru þau þó flest enn á lífi og eru mörg hver enn að kljást við 
afleiðingar dvalarinnar.

Hér er ég að vekja athygli á Vöggustofunni Hlíðarenda sem var starfrækt um miðja 20. öld 
Hún var ekki aflögð fyrr en liðið var vel á sjöunda áratuginn.

Ungabörnum var komið fyrir þarna, oftast fyrir tilstilli Barnanefndar Reykjavíkur. Sum hver 
dvöldu þar óeðlilega langan tíma, jafnvel árum saman og eru dæmi þess sem ég þekki mæta 
vel sjálfur.

Reglur voru afar strangar á heimilinu. Ungabörnin mátti helst ekki snerta. Ekki taka þau upp 
nema til nauðsynlegra verka. Þau voru höfð í rúmum sínum lungann af sólarhringnum.
Ekkert annað var í herbergjunum annað en rúmin þeirra. Ekkert sem örvaði skynjun þeirra, 
ekki litir, ekki myndir, ekki leikföng. Foreldrar máttu koma í heimsókn einu sinni í viku í 
stutta stund hverju sinni. Þeir máttu þó ekki snerta börnin, ekki koma inn íherbergin þeirra. 
Heldur standa fyrir utan húsið, leggjast á gluggana í von um að koma auga á börnin sín og ná 
við þau augnsambandi, sem ekki tókst þó alltaf, því börnin þekktu yfirleitt ekki þetta 
„ókunnuga" fólk, sem þjáðist þarna í hvaða veðri sem var og horfði örvæntingarfullt á þau.

Það er alkunna að ung börn þurfa nauðsynlega snertingu og tilfinningalega örvun til að 
þroskast eðlilega andlega, örvun sem þeim var neitað á þessu mikilvæga þroskaferli sem 
fyrstu mánuðir og ár eru í lífi barns.

Sigurjón Björnsson sálfræðingur og þá bæjarfulltrúi í bæjarstjórn Reykjavíkur hélt fræga 
ræðu í bæjarstjórn um þessa meðferð á ungabörnunum og foreldrum þeirra. Hann varaði 
við þeim alvarlegu afleiðingum sem þetta vísvitandi og vítaverða hirðuleysi um andlegan og 
tilfinningalegan þroska barnanna gæti haft í för með sér til langframa í lífi þessara 
skjólstæinga vöggustofunnar. Ræðu Sigurjóns var fálega tekið af þeim sem réðu málum í 
Reykjavík á þeim tíma og tók það alltof langan tíma að kalla fram breytingar börnunum til 
heilla, mörgum þeirra til varanlegs skaða.

Ég skora á Alþingi að láta vistheimilanefnd rannsaka þetta mál og bæta þeim sem þarna voru 
vistaðir þann skaða sem enn setur mark sitt á líf þeirra; í sumum tilfellum verulegt mark.



Ég vil vekja athygli á heimildarþætti um þessa stofnun sem ég gerði fyrir Rás 1 og var 
frumfluttur þar vorið 1993. Fáir útvarpsþættir í seinni tíð hafa vakið jafn mikla athygli. Hann 
hefur verðið fluttur alls sjö sinnum á Rás 1 í gegnum tíðina og margir kannast við. Þar er 
vitnisburður fjölmargra, bæði aðstandenda barna og fólks sem þarna vann. Einnig er þar að 
heyra hina frægu ræðu Sigurjóns Björnssonar sálfræðings.

Slóðin á þáttinn er hér: http5://player.fm/series/eins-og-dr-bri
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