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Efni: Umsögn jafnréttisnefndar Kennarasambands Íslands um tillögu til þingsályktunar um 
upplýsingamiðlun um heimilisofbeldismál, þingskjal 20 -20. mál.

Jafnréttisnefnd Kennarasambands Íslands fagnar ályktun alþingis þess efnis að settur verði á fót 
starfshópur sem móta á tillögur að bættu verklagi við miðlun upplýsinga á milli kerfa. Ljóst er að pottur 
hefur víða verið brotinn í þessum málum of lengi og er þarft að bregðast hratt við. Kerfin hafa ekki talað 
saman sem skyldi en einnig hefur vantrú á kerfið hamlað för. Einnig er þekkt að kennarar hafa í of fáum 
tilvikum tilkynnt óstaðfestan grun um óviðunandi heimilisaðstæður til barnaverndaryfirvalda og verða 
þessar breytingar vonandi því til bóta.

Hafa ber í huga að einkenni barna sem búa við óviðunandi heimilisaðstæður geta verið falin og því þarf 
að leggja áherslu á að auka þekkingu þeirra sem starfa með börnum en einnig þarf að fræða bæði börn 
og fullorðna um eðli og áhrif slæmra heimilisaðstæðna. Ennfremur er ljóst að huga þarf að fleiru en 
heimilisofbeldi þegar kemur að aðbúnaði barna á heimilum sínum.

Fámennari sveitarfélög þurfa að hafa verkfæri sem hjálpa til við tilkynningar um grun um óviðunandi 
heimilisaðstæður og vissu um að mál verði rannsakað helst af hlutlausum aðila. Samvinna sveitarfélaga 
er æskileg þegar kemur að svo viðkvæmum málaflokki. Tryggja þarf hagsmuni barna skv. 19., 26., 34. 
gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem fram kemur að stjórnvöld verði að vernda börn í 
hvívetna.
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