
Umsögn
153. löggjafarþing 2022-2023. Þingskjal 30 - 30. mál. Tillaga til þingsályktunar um rannsókn 
á vinnuhælinu á Kleppjárnsreykjum og aðgerðum íslenskra yfirvalda gegn samskipum 
íslenskra stúlkna við erlenda hermenn á árum síðari heimsstyrjaldar

Sem sagnfræðingur sem hefur rannsakað ástandið fagna ég því að þetta mál sé aftur komið á 
dagskrá þingsins.

Rannsókn á vinnuhælinu á Kleppjárnsreykjum ásamt störfum ungmenna eftirlits og 
ungmennadómstóls er löngu orðin tímabær. Eðlilegast hefði verið að Kleppjárnsreykir hefði 
verið eitt af verkefnum vistheimilanefndar sem hér starfaði enda má segja að „ástandsmálin“ 
séu sérstök en ekki einstök. Í raun má segja að á Kleppjárnsreykjum og í störfum ungmenna 
eftirlitsins og -dómsins hafi nýjar aðferðir í barnavernd á Íslandi verið prufukeyrðar á 
sérstaklega viðkvæmum hópi ungmenna. Horfið var frá sérstakri lögregludeild og sérstökum 
dómstól en vistheimilin urðu mörg eins og þekkt er orðið.

Ég fagna því að í þingsályktunartillögunni sé sérstaklega tekin fram nauðsyn þess að 
rannsaka störf ungmenna eftirlitsins og ungmenna dómstólsins. Rannsókn á aðdraganda þess 
að stúlkur voru sendar á Kleppjárnsreyki er nauðsynleg til þess að skilja þau áhrif sem ferlið 
allt hafði á þær og er auk þess eini möguleikinn á að ná fram einhvers konar réttlæti fyrir þær 
stúlkur sem dæmdar voru til vistar á sveitaheimili en voru ekki sendar á Kleppjárnsreyki. Í 
heimildum getur um 21 stúlku sem send var á sveitaheimili á meðan 13 stúlkur voru sendar á 
Kleppjárnsreyki. Erfitt er að átta sig á högum þeirra sem fóru á einkaheimili að öðru leyti en 
því að rannsóknir ungmenna eftirlitsins höfðu vafalaust ekki minni áhrif á þær en þær sem 
sendar voru á stofnun.1 Auk þess sem rannsóknir fræðimanna undanfarinn áratug hafa sýnt 
fram á að framganga ungmenna eftirlitsins var ekki í samræmi við þau lög sem því var ætlað 
að starfa eftir2. Ekki væri úr vegi að starfsemin á bráðabirgða vistunarúrræðinu sem rekið var 
í sóttvarnrhúsinu í Ánanaustum í Reykjavík verði líka rannsökuð.

Einnig finnst mér mikilvægt að benda nefndinni á að þó svo að ungmennaeftirlitið 
hafi í raun verið ein nafngreind kona sé ekki vænlegt að einblína um of á persónu hennar 
heldur verði að skoða framgöngu hennar í samhengi við það hvaðan hún fékk sín völd og 
ekki síst hvernig ungmennadómstóllinn vann með henni að nærgöngulum 
rannsóknaraðferðum.

Tilefni er til að vekja athygli nefndarinnar á skrifum Báru Baldursdóttur sagnfræðings 
um ástandið og áhrifum persónuverndarlaga á rannsóknum á sögulegu óréttlæti. Í grein í 
tímaritinu Sögu árið 2019 bendir Bára á að: „Lagalegar aðgangstakmarkanir og 
persónuverndarsjónarmið hafa því háð fræðimönnum í viðleitni þeirra til þess að fá að hlýða 
á raddir þeirra kvenna sem áttu hlut að máli. Eftir stendur einhliða frásögn ríkisvaldsins af 

1 Agnes Jónasdóttir. “Eigum við að eftirláta hernum stúlkubörnin?” Ástandið á mörkum löggæslu og 
barnaverndar. Lokaverkefni til MA-gráðu í sagnfræði. Háskóli Íslands 2019. Sjá einnig Agnes Jónasdóttir 
“Ástandsstúlkan sem vandræðaunglingur” Saga. Tímarit Sögufélags LVIII-1 2020.
2 Sjá til dæmis: Agnes Jónasdóttir “Ástandsstúlkan sem vandræðaunglingur” Saga. Tímarit Sögufélags LVnI-1 
2020 og Alma Ómarsdóttir. „Ástandið“ ífjölmiðlum. Lokaverkefni til MA-gráðu í blaða- og fréttamennsku. 
Háskóli Íslands 2013.



samskiptum við borgara sem voru grunaðir eða dæmdir fyrir refsiverða háttsemi.“3 Þarna 
vísar Bára sérstaklega til þess hvernig aðgangsstýring gagna um ástandið og skilmálar sem 
fræðimenn hafa gengist undir til að fá aðgang að gögnunum hefur í raun komið í veg fyrir að 
við gætum leitað til þeirra kvenna sem um ræðir í rannsóknum okkar. Því er nauðsynlegt að 
þetta mál fái fram að ganga og undir þessa rannsókn verði byggðar þær lagastoðir sem 
tryggja farsælt samstarf Persónuverndar og þeirrar rannsóknarnefndar sem skipuð yrði til að 
rannsaka þessi mál.

Reykjavík 30. nóvember 2020

Agnes Jónasdóttir, sagnfræðingur

3 Bára Baldursdóttir “Ástandsskjölin, persónuvernd og sögulegt réttlæti”. Saga. Tímarit Sögufélags LVII-2 
2019.


