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Börn in sem kerfið týndi

Þegar hann strauk í fyrsta skipti fannst hann eft ir tvo sól ar hringa. Ískald ur og sokka laus í frost inu. mbl.is/ Hari
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Hann er ekki fík ill þó svo hann hafi fiktað við fíkni efni í nokk ur ár en hann er út skúfaður af öðrum hóp -
um en þeim sem eru í fíkni efn um og jafn vel glæp um. Þeirra sem geta not fært sér hann. Erfiðleik ar
hans ná allt aft ur til þriggja eða fjög urra ára ald urs.

Hann er 17 ára gam all og greind ur með ódæmi gerða ein hverfu, mótþróarösk un, blandaðar sér tæk ar
þrosk arask an ir, ADHD og al menna kvíðarösk un.

Snemma í barnæsku var hann far inn að sýna erfiða hegðun, skapofsa, átti erfitt með fín hreyf ing ar,
skiln ing, tak mörk og tján ingu. Samt var hann glaðlynd ur, op inn og fé lags lynd ur. Hann sótti í fé lags skap
annarra barna en kunni ekki mörk in. Hann gerði allt til þess að fá at hygli frá full orðnum og börn um og
hikaði ekki við að beita of beldi ef svo bar und ir.

Hann tók dót af öðrum börn um án þess að skilja að eitt hvað væri at huga vert við það. Kunni ekki að
taka til lit og var mjög klunna leg ur og klaufsk ur bæði í lík ams tján ingu og í tali. En hann talaði mikið, líka
yfir aðra. Hafði hátt og var með læti og láta læti, seg ir móðir hans. 

Hann átti það mikið til að eigna sér nýja bestu vini og án þess að hitt barnið sýndi hon um neinn áhuga
þá var hann bú inn að ákveða að viðkom andi væri besti vin ur hans. „Það kom ým is legt upp á og við
vor um oft mjög óvin sæl,“ seg ir hún.

Þá fengu hamstr arn ir nýtt heim ili
Hún lýs ir því þegar hann eignaðist tvo hamstra þegar hann er sex eða sjö ára: „Hann átti tvo litla
hamstra í búri á þess um tíma. Einu sinni á dag tók um við þá úr búr inu og hann fékk að halda á þeim og
strjúka í stutta stund á meðan ég var hjá hon um. Oft ar en einu sinni kreisti hann þá allt of fast. Svo
gerðist það að hann, allt í einu upp úr þurru, grýt ir öðrum hamstr in um í vegg. Ég þurfti að út skýra fyr ir
hon um að þetta mætti alls ekki og að hamst ur inn hefði getað dáið. Hann var ekki að skilja það, fannst
þetta bara frek ar fyndið. Þá fengu hamstr arn ir nýtt heim ili,“ seg ir móðir hans.
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Hann kaup ir sér vini því aðrir vilja ekki vera með hon um. mbl.is/ Hari

Um 9-10 ára ald ur kem ur í ljós að hann er með al var lega málþroskarösk un og les blind ur og erfiðleik ar í
námi og út skúf un fé lags lega leiða til þess að hann leit ar til annarra sem eru að reykja og skrópa. Hon -
um finnst það kúl. Hann er ekki leng ur glaður og bjart ur held ur er með stæla og vill vera töffari. Með þvi
að kveikja í, skrópa, reykja og fer að sýna of beld is hegðun og skapofsa. Hann spá ir mikið í því hverju
hann klæðist. Hann kaup ir sér vini. Þá með því að gefa öðrum eitt hvað sem hann á eða að gera hvað
sem er ef hann er beðinn um það, seg ir hún.
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„Það eru ófá hjól in, sím ar, tölvu leik ir, föt og pen ing ar sem hafa horfið af heim il inu svo að … geti fært
nýja besta vini sín um gjaf ir sem svo læt ur sig hverfa stuttu seinna. Eða hann gleymt því ein hvers
staðar eða óvart skemmt það,“ bæt ir hún við.

Yngri systkini þurfa að fara af heim il inu þegar köst in eru verst
Fjór tán ára fer hann að strjúka að heim an á sama tíma og hann fer að neyta kanna bis. Í fyrsta skiptið
fannst hann eft ir tvo sól ar hringa. Úti í níst andi frosti á þunn um jakka og sokka laus. Um svipað leyti
veikist móðir hans enda álagið gríðarlegt. Hún verður ekki leng ur fær um að vera úti á vinnu markaði
þar sem öll henn ar orka fer í að sinna drengn um og leita eft ir aðstoð fyr ir fjöl skyld una. Því hvert barn
sem glím ir við al var leg an vanda á fjöl skyldu á bak við sig. Þessi dreng ur á ekki bara móður held ur
einnig lítið systkini sem hef ur þurft að taka af heim il inu þegar skapofsa köst in eru verst.
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Guðmund ur Fylk is son, aðal varðstjóri í lög regl unni á höfuðborg ar svæðinu, hef ur í þrjú ár stýrt leit að týnd um börn um.
mbl.is/ Hari

Þessi dreng ur er einn þeirra fjöl mörgu sem Guðmund ur Fylk is son, aðal varðstjóri í lög regl unni á
höfuðborg ar svæðinu, hef ur leitað að en í þrjú ár hef ur hann stýrt leit að týnd um börn um á höfuðborg ar -
svæðinu.
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Kynjaskipting

Leitarbeiðnir til lögreglu 2017

226

79

46

leitarbeiðnir þar sem af 

er árinu

með eina leit á árinu

einstaklingar,

38 stúlkur og 41 strákur

nýir á árinu
51

18
einstaklingar með fjórar 

leitir eða eiri, 6 af þeim 

með 10 leitir eða eiri

Sá sem oftast hefur verið leitað að síðan verkefnið hófst 1. nóvember 

2014 er með 33 leitir, næsti er svo með 19 og. Þessi ungmenni eru enn 

undir 18 ára aldri.





Oft koma beiðnirn ar frá barna vernd á lands byggðinni og Guðmund ur seg ir að þrátt fyr ir að hann starfi
fyr ir lög regl una á höfuðborg ar svæðinu þá reyni hann að aðstoða fólk alls staðar af land inu.

Yngsta barnið var 28 vikna fóst ur
Börn in eru niður í ell efu ára göm ul sem er leitað að en þau elstu eru að verða átján ára göm ul. Vakt inni
lýk ur ekki þar því Guðmund ur fylg ist með þunguðum kon um sem ótt ast er að fari í neyslu þannig að
sum börn in sem hann hef ur leitað að eru enn í móðurkviði. „Yngsta barnið sem ég hef leitað að var 28
vikna fóst ur. 18 ára falla þau ekki leng ur und ir skil grein ing una á barni en ég fylg ist nú oft leng ur með
þeim ef þau tengj ast inn í hópa þar sem börn eru sem ég er að leita að,“ seg ir Guðmund ur.
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Leitarbeiðnir 2015-2017 eftir fæðingarári

2015 2016 2017

Heimild: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu

https://infogram.com/7dd80636-5d8b-4896-a17a-fe88f8d4c399
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Guðmund ur kýs að nefna verk efnið götu börn in. „Sum ir eru ósátt ir við að ég noti nafnið götu börn in og
sjá fyr ir sér götu börn í Bras il íu en það sem ég hef bent á er að þau börn sem eru á þess um stað hér á
landi eru ekki heima hjá sér og ekki í skól an um. Jú þau eru ein hvers staðar úti á götu. Þar eru þau með
öðrum krökk um – á göt unni þrátt fyr ir að búa ekki þar. Á þess um aldri eiga þau að vera heima hjá sér
og í skóla en þau eru það ekki.“
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Kynjaskipting leitarbeiðna 2015-2017

Stelpur Strákar

Heimild: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu

Þau börn sem er leitað að eru ekki endi lega í fíkni efn um held ur get ur al veg legið önn ur ástæða á bak
við að börn strjúka.

https://infogram.com/a0e73ff0-b60c-4cd0-905b-6ff557b38a7b
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Hann seg ir að hægt sé að skipta börn un um í fjóra hópa: börn sem eru í neyslu, börn sem glíma við
and leg veik indi, óþekku krakk arn ir – það eru sjálf stæðu krakk arn ir sem oft eru á und an jafn öldr um sín -
um í þroska – eru ekki kom in í neyslu en hætt an svo sann ar lega fyr ir hendi. Því þau tengj ast oft eldri
krökk um. Síðan er það fjórði hóp ur inn – börn sem eru að flýja heim ilisaðstæður.
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Fjöldi leitarbeiðna eftir kynjum 2015-2017
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Stelpur Strákar

Heimild: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu

Yngstu börn in eru að sögn Guðmund ar yf ir leitt ekki í neyslu en eru oft með fleiri en eina grein ingu á
bak inu; börn sem passa ekki í kass ann sem þeim er ætlað að falla inn í og í raun ekki í neitt eitt box.

https://infogram.com/e1889716-5700-49de-999f-50127754130c
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„Þetta þýðir að þau fá ekki þann stuðning sem þau þurfa á að halda. Hér áður var þessi hóp ur tek inn út
úr aðstæðum og boðið upp á allt annað um hverfi en það hef ur breyst. Eft ir því sem grein ing um fjölg ar
og vand inn eykst þá hef ég á til finn ing unni að það sé erfiðara að fá hjálp,“ seg ir Guðmund ur.
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Fjöldi leitarbeiðna eftir fæðingarári
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Heimild: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu

Beiðni um að leita að barni kem ur frá barn vernd, ekki for eldr um eða öðrum ætt ingj um. Hann seg ir það
gert til þess að tryggja að barna vernd sé inni í máli barns ins allt frá upp hafi.

https://infogram.com/73dfc593-7bdd-46bb-99b7-00ef36b4bd18
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Það er því að miklu leyti í hönd um starfs manns ins hjá barna vernd hvert fram haldið er hjá barn inu.
Stund um þekk ir starfsmaður inn viðkom andi barn og sögu þess en ekki alltaf. Hjá barna vernd Reykja -
vík ur er sól ar hrings vakt en Mos fells bær, Seltjarn ar nes, Garðabær, Hafn ar fjörður og Kópa vog ur skipta
með sér bakvakt inni. Þannig að það get ur verið að starfsmaður inn sem er á bakvakt inni í þetta skiptið
sé í Hafnar f irði en barnið úr Garðabæ.

Á Suður nesj um fer þetta aft ur beint til lög reglu. Götu börn af Suður nesj um koma stund um til kasta
Guðmund ar sem og börn ann ars staðar af land inu. Enda mörg þeirra sem leita á höfuðborg ar svæðið.
Verk efnið er samt sem áður inn an lög regl unn ar á höfuðborg ar svæðinu og það var Sig ríður Björk
Guðjóns dótt ir, lög reglu stjóri höfuðborg ar svæðis ins, sem hafði frum kvæðið að verk efn inu. Fyrsta árið
naut það stuðnings frá rík inu en ekki leng ur þrátt fyr ir að börn in komi alls staðar að.
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Fjöldi leitarbeiðna Heim/Stuðlar
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Heimild: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu

https://infogram.com/99c055b6-42e2-4e04-a561-dfafb0823444
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Flest ir hafa orðið var ir við aug lýs ing ar eft ir börn um í fjöl miðlum en þegar Guðmund ur tók yfir þenn an
mála flokk var ákveðið að draga úr þess um mynd birt ing um og aug lýs ing um og nota það úrræði ekki fyrr
en allt annað var full reynt.

Börn in voru ekki öll sátt við að vera ekki fjöl miðlamat ur í fyrstu því það þótti flott að vera eft ir lýst ur af
lög reglu. „En í dag eru þau ákaf lega feg in enda fylg ir þetta þér það sem eft ir er æv inn ar. Því netið
gleym ir engu,“ seg ir Guðmund ur.

Úr sama um hverfi og eru eldri en staðnaðir vegna neyslu ung ir að árum
Hann seg ir að oft séu það strák ar á aldr in um 18-23 ára sem eru að hýsa krakka sem er leitað að. „Þeir
koma marg ir úr sama um hverfi og þess ir krakk ar sem við erum að leita að. Ung ir menn sem eru
staðnaðir þar sem þeir fóru ung ir í neyslu og dugði sú aðstoð sem þeir fengu ekki til,“ seg ir Guðmund -
ur.
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Hluti þeirra krakka sem leitað er að fara beint á Stuðla í meðferð. mbl.is/ Hari

Að sögn Guðmund ar hafa ný verið fallið þrír dóm ar á þessa ungu menn, ann ars veg ar fyr ir kyn ferðis brot
gagn vart stúlku yngri en fimmtán ára og hins veg ar fyr ir að svipta for eldra for ræði, barns rán í raun og
veru (193. gr. hegn ing ar laga: Hver, sem svipt ir for eldra eða aðra rétta aðilja valdi eða um sjá yfir barni,
sem ósjálfráða er fyr ir æsku sak ir, eða stuðlar að því, að það komi sér und an slíku valdi eða um sjá,
skal sæta sekt um …  eða fang elsi allt að 16 árum eða ævi langt.).1)

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/9/1010917.jpg
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Fleiri dóm ar eru á leiðinni á þenn an hóp sem ekki er langt síðan var á barns aldri. Guðmund ur seg ir að
hann reyni að ræða við þessa ungu menn og koma þeim í skiln ing um að ef stúlka, und ir lögaldri, sem
er leitað að, finnst hjá þeim þá geti það haft af leiðing ar fyr ir þá.

Að sögn Guðmund ar eru mis mun andi úrræði hjá sveit ar fé lög un um og á höfuðborg ar svæðinu eru öll
stóru sveit ar fé lög in með úrræði fyr ir börn. En svo eru önn ur sveit ar fé lög sem eru ekki með nein úrræði
fyr ir börn sem hafa strokið að heim an – götu börn in.

Guðmund ur Fylk is son hef ur þurft að láta barn fara þar sem það vildi ekki fara heim og for eldr arn ir vildu það ekki heim.
mbl.is/ Hari

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/9/1010918.jpg
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„Einu sinni varð ég að sleppa barni, með samþykki barna vernd ar og for eldr is, og það var skrýtið skref.
En þetta var barn sem vildi ekki fara heim og for eldr ar vildu ekki barnið heim. Það var fullt á Stuðlum
og það eina sem var í boði var að vista barnið í fanga klefa þar sem sveit ar fé lagið hafði ekki yfir nein um
skamm tíma úr ræðum að ráða líkt og eru hér á höfuðborg ar svæðinu.“

Vitað var að barnið myndi ganga út ef það yrði farið með það heim og for eldrið gerði sér al veg grein fyr -
ir því að ekki þýddi að beita valdi til að halda barn inu heima. Eft ir ein hvern tíma hafði viðkom andi ung -
menni sam band við Guðmund og óskaði eft ir aðstoð. Mála lykt ir urðu þær að viðkom andi fór heim aft ur
og voru bæði for eldri og barnið mjög sátt við þá niður stöðu.

Geta verið að flýja aðstæður á heim il inu
Guðmund ur seg ir að hann fari ekki heim með börn sem ekki vilja fara heim. Því ekki megi gleyma því
að sum þeirra eru að flýja heim ilisaðstæður. „Barn sem er að flýja ástand á heim ili á ekki að eiga það
yfir höfði sér að vera neytt af lög reglu inn í aðstæðurn ar sem það er að flýja,“ seg ir Guðmund ur.

Hluti þeirra sem Guðmund ur finn ur eft ir strok fer á Stuðla sem eru rekn ir af Barna vernd ar stofu.
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Hall dór Hauks son, sviðsstjóri meðferðar- og fóst ur sviðs Barna vernd ar stofu, seg ir að nýt ing in á Há holti hafi verið lé leg
síðustu árin en heim il inu var lokað um mitt ár. mbl.is/ Hari

Yf ir leitt vistaðir vegna al var legr ar vímu efna neyslu eða annarra brota
Hall dór Hauks son, sviðsstjóri meðferðar- og fóst ur sviðs Barna vernd ar stofu, seg ir að yf ir leitt sé það
þannig að þeir sem vistaðir eru á lokaðri deild á Stuðlum eru þar vegna al var legr ar vímu efna neyslu, af -
brota hegðunar eða langvar andi útigangs.
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„Vist un ar tím inn er að há marki 14 dag ar (en að jafnaði um 4-5 dag ar) meðan jafn vægi er komið á eða
barna vernd ar nefnd und ir býr frek ari úrræði sem get ur verið vist un á meðferðardeild sem er 8-10 vik ur
að jafnaði. Sum þeirra barna sem ljúka vist un á meðferðardeild Stuðla fara til áfram hald andi meðferðar
á meðferðar heim il um eins og Lækj ar bakka eða Laugalandi.

Í ein hverj um til vik um hef ur þurft að vista börn á lokaðri deild sem glíma við væg ari vanda og væri ugg -
laust bet ur borgið í væg ara úrræði en al mennt gæta barna vernd ar nefnd ir vel að því að neyðar vista
aðeins á lokaðri deild ef brýn nauðsyn kref ur. Megin áhersl an sé lögð á að aðstoða for eldra við að taka
við barn inu heim,“ seg ir Hall dór.

Í ein hverj um til vik um hef ur þurft að vista börn sem glíma verið væg ari vanda á lokaðri deild á Stuðlum. mbl.is/ Hari
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Síðan Barna sátt máli Sam einuðu þjóðanna varð að lög um hér á landi árið 2013 er óheim ilt að vista
ung linga í fang els um með full orðnum. Þannig hafa Stuðlar sinnt þeim ein stak ling um yngri en 18 ára
sem úr sk urðaðir eru til vist un ar á viðeig andi stofn un (sem er ígildi gæslu v arðhalds sem fram fer í fang -
elsi).

Þetta er gert í sér stök um og rúm góðum hluta lokaðrar deild ar, þar sem er svefn her bergi, dag stofa,
gang ur og önn ur aðstaða. Slík ir úr sk urðir hafa verið mjög fáir á þessu tíma bili eða ein ung is þrír.

Í tveim ur þess ara til vika var ákveðinn hluti úr sk urðar ins um vist un á viðeig andi stofn un með ákvæðum
um tak markað sam neyti við um heim inn sem er í raun ígildi ein angr un ar vegna rann sókn ar hags muna.

Þar mat dóm ari það svo að það þjónaði hags mun um ung lings bet ur að vist ast á lokaðri deild Stuðla en
í gæsu v arðhaldi í ein angr un sem fram fer í fang elsi þótt ekk ert í lög um banni slíkt enda þá ekki um
sam neyti við full orðna fanga að ræða, seg ir Hall dór.
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Síðan Barna sátt máli Sam einuðu þjóðanna varð á lög um hér á landi árið 2013 er óheim ilt að vista ung linga í fang els um
með full orðnum. mbl.is/ Hari

Sama gild ir um afplán un óskil orðsbund inna fang els is dóma. Fyr ir lög fest ingu Barna sátt mál ans var í gildi
samn ing ur milli Barna vernd ar stofu og Fang els ins mála stofn un ar um að ein stak ling ar yngri en 18 ára
mættu velja hvort þeir afplána fang els is dóma á meðferðar heim ili eða í fang elsi.
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„Eft ir lög fest ingu barna sátt mál ans er hins veg ar óheim ilit að börn séu í fang elsi með full orðnum en ís -
lensk stjórn völd hafi tekið þá metnaðarfullu ákvörðun að reisa ekki sér stök ung lingafang elsi held ur
skyldu þess ir ung ling ar afpláni dóma á meðferðar heim ili á veg um Barna vernd ar stofu. Ein ung is einn
slík ur dóm ur hef ur fallið á und an för um 5 árum og var til 6 vikna. Öll meðferðar heim ili Barna vernd ar -
stofu hafa komið jafnt til greina við slíka afplán un í meðferð, allt eft ir því hvað hent ar þörf um og vanda
viðkom andi barns best hverju sinni. Á því varð eng in breyt ing við lög fest ingu barna sátt mál ans,“ seg ir
Hall dór.

Nýt ing ófull nægj andi
Meðferðar heim il inu Há holti í Skagaf irði var lokað um mitt ár en að sögn Hall dórs sögðu rekstr araðilar
upp samn ingn um við Barna vernd ar stofu frá og með 1. júlí sl. en Barna vernd ar stofa greiðir húsa leigu til
sveit ar fé lags ins Skaga fjarðar til ára móta. Hún er aðeins brot af því sem fór í rekst ur inn.

Hall dór seg ir að nýt ing in á Há holti hafi verið ófull nægj andi síðustu fimm árin. Eins og fram hef ur komið
í áhersl um Barna vernd ar stofu, vel ferðarráðuneyt is og í skýrsl um Rík is end ur skoðunar þarf stöðugt að
huga að fag leg um og fjár hags leg um sjón ar miðum þegar ákv arðanir eru tekn ar um rekst ur meðferðar -
heim ila fyr ir börn og ung linga.

Vænt an lega rými fyr ir sex ung menni í nýju úrræði
„Við höf um verið að und ir búa nýtt meðferðar heim ili á höfuðborg ar svæðinu með Fram kvæmda sýslu rík -
is ins en enn er því miður óljóst hvar það verður ná kvæm lega reist og hvenær það tek ur til starfa. Sum -
arið 2015 kom niðurstaða frá vel ferðarráðuneyt inu um að Barna vernd ar stofa mætti hefja vinnu við að
koma slíku úrræði upp. Það var ekki fyrr en í apríl 2016 sem loks ins lá fyr ir öll for vinna eins og
þarfagrein ing og hús rým isáætl un og niðurstaða Fram kvæmda sýsl un ar var að óraun hæft væri að finna
leigu hús næði sem hentaði slíkri starf semi. Það var engu að síður látið reyna á að finna leigu hús næði
en þau til boð sem bár ust voru langt frá því að upp fylla þarf ir um hús rými eða staðsetn ingu.

Við telj um mik il vægt að úrræðið verði á höfuðborg ar svæðinu vegna þess að um 85% barna á Íslandi
búa á höfuðborg ar svæðinu og í stuttri akst urs leið frá. Einnig auðveld ar slík staðsetn ing aðkomu ann ara
sér fræðinga, betra aðgengi að fag menntu starfs fólki auk ná lægðar við Stuðla. Á nýja meðferðar heim il -
inu verða vænt an lega rými fyr ir sex ung linga í vist un sem verður 6-9 mánuðir en á hverj um tíma verður
fleiri fjöl skyld um sinnt í eft ir meðferð í 4-5 mánuði eft ir að vist un lýk ur. Heim ilið verður að hluta mjög ör -
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uggt og til búið að gæta barna sem þess þurfa tíma bundið en að öðru leyti mjög opið út í nærum hverfið,
til að meðhöndla áhættuþætti og bak slög jafnóðum og tryggja aðlög un að fjöl skyldu, skóla, vinnu og
tóm stund um í því um hverfi sem barnið mun snúa aft ur í og búa í að lok inni vist un.

Boðið verður upp á áfram hald andi meðferð og mik inn stuðning eft ir að vist un lýk ur. Það gleym ist stund -
um að meðferð geng ur ekki út á inn- og út skrift af stofn un held ur þarf að aðlaga börn og auka hæfni
þeirra í sínu heimaum hverfi. Það ger um við með tak mörkuðum hætti ef við för um með þau langt í burtu
frá sín um heima hög um þó að fyr ir ákveðin börn geti verið mik il vægt að stunda hæg ari aðlög un að
nærum hverf inu.

Því miður geng ur allt of hægt að hefja fram kvæmd ir og fá vil yrði um hent uga lóð fyr ir hið nýja
meðferðar heim ili sem þarf að vera í jaðri byggðar en í námunda og góðum tengsl um við grunn- og
fram halds skóla og aðra þjón ustu.

Síðastliðið vor var nauðsyn þess ar ar starf semi ít rekuð með samþykki Alþing is á fram kvæmda áætl un í
barna vernd þar sem fram kem ur að hefja beri ann an áfanga við bygg ingu nýs meðferðar heim il is á
höfuðborg ar svæðinu, þ.e. hönn un og bygg ingu og að hún skuli vera langt kom in næsta vor. Hvort það
næst veit ég ekki en ég er enn bjart sýnn,“ seg ir Hall dór.

Stund um þarf ein fald lega að koma þeim úr aðstæðum
Guðmund ur seg ir mjög baga legt að hér á landi sé ekki starf rækt úrræði sem upp fyll ir barna sátt mála
Sam einuðu þjóðanna um fang elsi fyr ir börn.

 „Há holt var notað sem stráka úr ræði. Sveita bær rétt inn an við Varma hlíð og þangað fóru strák ar sem
áttu í mikl um erfiðleik um. Þarna voru strák ar sem voru erfiðir en það tókst að koma þeim í vinnu og
nám. Fengu það aðhald sem þeir þurftu á að halda. Bara það að fara að sofa á kvöld in og vakna á
morgn ana. Að sitja við mat ar borð með öðrum og þrífa sig og klæða. Stund um þarf ein fald lega að ná
þeim út úr þeim aðstæðum sem þeir sitja fast ir. Í dag er ekk ert úrræði í boði fyr ir þá,“ seg ir Guðmund ur.
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Sum skila sér heim á nótt inni en svo eru börn sem eng inn virðist hafa áhyggj ur af. mbl.is/ Hari

Börn sem eng inn hef ur áhyggj ur af
Hann er í mikl um sam skipt um við ung menni og miklu fleiri en þau sem hann er að vinna með. Ein hver
þeirra skila sér heim á nótt unni en svo eru til börn sem eng inn virðist hafa áhyggj ur af.

Guðmund ur seg ir að það verði að skoða hvar hlut irn ir fóru úr skeiðis hjá götu börn un um og vís ar í rann -
sókn ir Sigrún ar Sig urðardótt ur, lektors við Há skól ann á Ak ur eyri, en hún hef ur rann sakað bak grunn
kvenna sem hafa glímt við fíkn.
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Í ljós kom að flest ar þeirra höfðu lent í áfalli í æsku, yf ir leitt kyn ferðis legu of beldi af ein hverju tagi.
Guðmund ur seg ist vera sam mála henni um að finna verði rót vand ans og von andi verði reynt að
aðstoða götu börn in við að finna hvar þeirra vandi á upp tök sín.

Besti mæli kv arðinn á verk efnið
Nokk ur mál hafa komið upp þar sem börn in tengj ast kyn ferðis brot um á ein hvern hátt, ekki endi lega
sem þolend ur sjálf held ur hafa þau upp lifað slík brot í nærum hverf inu, eða eitt hvað annað of beldi og
mis notk un.

„Þessi börn þurfa að vita að þau geti lagt fram kæru hafi verið brotið á þeim,“ seg ir Guðmund ur en um
240 börn hafa frá því verk efnið fór af stað haustið 2014 verið hluti af götu börn un um. Það eru börn sem
hef ur verið leitað að af lög reglu.

Enn hef ur ekk ert þess ara barna lát ist en árið 2014 dóu þrjú ung menni sem hafði verið leitað að af lög -
reglu og árin á und an lét ust alltaf ein hver úr þess um hópi.

„Ekk ert þeirra hef ur lát ist en sum þeirra hafa verið ansi ná lægt því þegar þau hafa fund ist. Ég full yrði að
ef ekki hefði verið fyr ir þetta verk efni þá hefðu þau lát ist. Það er einn sem teng ist inn í hóp inn sem er
lát inn. Ég leitaði aldrei að hon um per sónu lega en hann var tengd ur krökk um sem ég leitaði að. Ef verk -
efnið hefði verið farið af stað fimm árum áður hefði hann vænt an lega fallið þar inn og kannski verið enn
á lífi. Ég veit það ekki. Í raun er þetta stærsti mæl an legi kvarðinn sem við höf um á að þetta verk efni á
svo sann ar lega rétt á sér,“ seg ir Guðmund ur.

Aðal vímu efnafíkn in teng ist kanna bis
Val gerður Rún ars dótt ir, yf ir lækn ir SÁÁ, seg ir að á Vogi sé rek in ung menna deild fyr ir 20 ára og yngri. 11
rúm eru á deild inni og er hún lokuð öðrum. Flest þeirra sem þangað leita eru 17 ára og eldri og þar er
sér vakt all an sól ar hring inn. Á deild inni starfa ráðgjaf ar og sál fræðing ur í fullu starfi og dag skrá in er sér -
stak lega sniðin að þess um ald urs hópi. Eng inn biðlisti er á deild ina. Árið 2015 lögðust 130 sjúk ing ar inn
á Vog sem voru 19 ára og yngri. Aðal vímu efnafíkn in hjá 59% hóps ins tengd ist kanna bis. Áfengi var
aðal efni 8%, áfengi ásamt öðru hjá 5%, am feta mín var aðal vímu gjafi 25% þess ara ung menna.
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Ólaf ur B. Ein ars son hjá embætti land lækn is seg ir að flest ir þeirra sem sprauti sig með vímu efn um á Íslandi noti lyf seðils -
skyld lyf. mbl.is/ Hari

Ólaf ur B. Ein ars son, verk efna stjóri hjá embætti land lækn is, seg ir að Ísland sé ólíkt flest um öðrum lönd -
um að því leyti að hér er ekki heróín held ur eru lyf seðils skyld helsti vímu gjafi þeirra sem sprauta sig.
Mörg ung menni sem hafa lent á glap stig um eru á lyfj um sem þau hafa fengið vegna grein inga, svo
sem ADHD og því get ur oft skap ast vandi með áfram hald andi lyfjameðferð þegar upp kem ur fíkni vandi.
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Sama á við um full orðna sem eru með ADHD og eru einnig að glíma við fíkni vanda, í slík um til fell um
mæla klín ísk ar leiðbein ing ar gegn ávís un um örv andi lyfja. Ef ung menni eru í vanda og að fá lyf eins og
Rital in má líka velta fyr ir sér hvort það sé meiri hætta á að ein hverj ir sæk ist eft ir lyfj un um þeirra. Öll
meðferð lyfja verður erfiðari þegar ann ar vandi bæt ist við,“ seg ir Ólaf ur.

Eru aðstæður aðrar hér?
„Í öðrum lönd um eins t.d. Dan mörku, Svíþjóð og Nor egi eru færri ein stak ling ar sett ir á lyf við ADHD og
það eru tvær spurn ing ar sem koma upp í hug an varðandi þenn an mun á Íslandi.

Í fyrsta lagi hvort aðstæður hér á landi séu þess vald andi að fleiri eru að grein ast og í öðru lagi hvort
hægt sé að breyta meðferð hér þannig að fólk með ADHD geti stundað vinnu og skóla án örv andi lyfja. 

Á hinum Norður lönd un um er meðhöndl un við ADHD með öðrum hætti en hér á landi. Það er meiri
stuðning ur í tengsl um við skóla kerfi til að bæta um hverfi og líðan barns til að ein kenni komi síður fram,
bæði í skóla starfi og á heim ili þess.

Á Íslandi er eins og mennta- og heil brigðis hlut inn tali ekki sam an. Hjá full orðnum er ut an um hald grein -
inga og meðferða í hönd um þverfag legra teyma í tengsl um við stofn an ir.

Maður heyr ir lítið af ann arri meðferð hér á landi en lyfjameðferð en grein ing ar fara að mestu fram hjá
sér fræðing um á einka stof um en aðrir lækn ar koma líka að lyfjameðferð.

Heilsu gæslu lækn ar hafa mikið kvartað und an því að „taka við ein stak ling um á háum skömmt um frá
sér fræðing um“ og því má segja að það séu mjög mis jafn ar skoðanir um meðferð meðal lækna,“ seg ir
Ólaf ur.

Er verið að fjölda fram leiða af brota menn og fíkla?
Líkt og for eldr ar barna sem kerfið hafnaði benda á er út litið ekki bjart þegar þau horfa til framtíðar
barns ins. Tala þau jafn vel um að kerfið sé að fram leiða af brota menn og fíkla og vel sé hægt að tala um
fjölda fram leiðslu því börn in skipta hundruðum sem eru að glíma við al var lega vanda.
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Páll Win kel fang els is mála stjóri seg ir geðheil brigði fanga ekki sinnt með full nægj andi hætti. mbl.is/ Hari

Páll Win kel fang els is mála stjóri seg ir að þegar barn er orðið full orðið og kem ur í þjón ustu hjá Fang els is -
mála stofn un eru 150 til 200 aðrir fang ar í afplán un í fang els um. Um 200 eru að afplána í sam fé -
lagsþjón ustu á hverj um tíma, 200 eru á reynslu lausn og 550-600 eru að bíða eft ir því að fara í afplán -
un. Alls rúm lega eitt þúsund ein stak ling ar.

Þess um hópi sinna þrír sál fræðing ar, tveir fé lags ráðgjaf ar og einn meðferðarfull trúi. Af skjól stæðing um
Fang els is mála stofn un ar eru 50-70% að glíma við ein hvers kon ar fíkn.
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„Við get um ekki sinnt hverj um og ein um með full nægj andi hætti. Einn til tveir sál fræðing ar sem fara í
fang elsi geta ekki sinnt 200 föng um en þetta er það sem við höf um til ráðstöf un ar. Þegar ung menni,
eldri en 18 ára, kem ur til afplán un ar hjá okk ur þá eru þetta sér fræðing arn ir sem við höf um yfir að ráða.

Þetta veld ur því að við verðum að for gangsraða og við ger um það. Ein stak ling ar sem sitja inni fyr ir
mjög al var leg brot fara framar lega í röðina ásamt nokkr um öðrum hóp um en við setj um unga fanga
alltaf í fyrsta for gang. En við sinn um þeim ekki með full nægj andi hætti því miður og á það sér stak lega
við um geðheil brigðismál in. Þetta hef ur ít rekað komið fram og eft ir lits stofn an ir bent á þetta án ár ang -
urs.

Má þar nefna pynt inga nefnd Evr ópu sam bands ins og Rík is end ur skoðun. Þrátt fyr ir ít rekuð til mæli af
þeirra hálfu um að gripið verði til úr bóta ger ist ekk ert.

Það eina sem hef ur gerst er að skjól stæðing um Fang els is mála stofn un ar hef ur fjölgað mikið. Meðal
ann ars með opn un nýs fang els is á Hólms heiði. Þar er ekki einu sinni búið að bjóða út heil brigðisþjón -
ustu fyr ir fang elsið. Ekki búið að skil greina hver hún eigi að vera og ekki held ur hver eigi að veita
hana,“ seg ir Páll.
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Einn til tveir sál fræðing ar sem fara í fang elsi geta ekki sinnt 200 föng um. mbl.is/ Hari

Eng inn geðlækn ir í stærsta fang elsi lands ins
„Við höf um ekki verið með geðlækni á Litla-Hrauni í mörg ár vegna þess að það hef ur ein fald lega ekki
feng ist geðlækn ir til þess að sinna þjón ust unni. Yf ir völd al mennt, hvar sem þau eru stödd í flokki, hafa
ekki áhuga á þess um mála flokki. Það hef ur gengið illa að selja stjórn mála mönn um að þetta geti verið
góð fjár fest ing til lengri tíma. Að draga úr af brot um og hjálpa fólki sem er veikt. Þrátt fyr ir ít rekaðar
ábend ing ar eft ir litsaðila með fang els um á Íslandi,“ seg ir Páll. En hér má bæta við að í nýj um rík is stjórn -
arsátt mála er hvergi minnst á fang els is mál.

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/9/1010930.jpg
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Innkomur í afplánun á óskilorðsbundinni

fangelsisrefsingu 2013-2017
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* til 25. nóv 2017
Heimild: Fangelsismálastofnun

Að sögn Páls er þetta um hverfið sem mæt ir ung menn um þegar þau koma til kasta Fang els is mála stofn -
un ar.

„Við búum þó bet ur núna en áður að því leyti það fara ekki flest ir á Litla-Hraun eins og áður. Það var
lang stærsta fang elsið og er enn stærsta fang elsið en við erum með þris var sinn um fleiri pláss í opn um
fang els um eins og Kvía bryggju og Sogni en þar er eru nú rými fyr ir 45 fanga en voru áður 14.

Reynt að halda óhörðnuðum frá harðasta kjarn an um
Á Hólms heiði er fang elsið deild ar skipt og eig um við því auðveld ara með að skilja að hópa fanga.
Þannig að það eru meiri lík ur en áður að ung um óhörðnuðum ein stak ling um, sem ekki eru komn ir langt
í af brot um, sé haldið frá harðasta kjarn an um í afplán un.“

Lög um um fulln ustu refs inga var breytt í fyrra á þann veg að ung ir fang ar geta að upp fyllt um skil yrðum
fengið reynslu lausn hafi þeir afplánað einn þriðja af refs ingu. Áður var ekki hægt að sækja um reynslu -
lausn fyrr en eft ir afplán un helm ings eða tveggja þriðju hluta refs ing ar.

Þannig að ung ir fang ar sem hafa nýtt sér þá þjón ustu sem er í fang els un um eiga mögu leika á reynslu -
lausn eft ir einn þriðja afplán un ar. Skipt ir þar engu hversu lang ur dóm ur inn en aðeins þeir eiga mögu -
leika á reynslu lausn sem hafa sýnt góða hegðun í fang elsi og þeir nýtt sér þau úrræði sem eru til
staðar í fang els inu. Páll seg ir að oft eigi þess ir krakk ar við veru leg an hegðun ar vanda að stríða og það
batni ekki dag inn sem þau stíga sín fyrstu skref í fang elsi.

Í rann sókn sem Hild ur Hlöðvers dótt ir gerði árið 2015 í tengsl um við meist ara prófs rit gerð í fé lags vís -
inda deild Há skóla Íslands kom í ljós að tæp lega 16% fanga hef ur ekki verið greind ur með örðug leika.
17,4% fanga eru greind ir með les blindu, 4,5% með skrif blindu, 20,4% eru greind ir of virk ir og 28,4%
með at hygl is brest. 13,4% voru með aðrar grein ing ar. Yfir 75% fanga svaraði könn un Hild ar þannig að
þýðið er vel mark tækt.

https://skemman.is/handle/1946/21209
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Líkt og Páll bend ir á eru 50-70% fanga að glíma við fíkn þannig að ljóst er að þörf in fyr ir aðstoð
fagaðila er fyr ir hendi.

Fang elsi ýtir und ir and leg veik indi
„Að fara í fang elsi ýtir und ir and leg veik indi og eyk ur lík ur á þung lyndi og kvíða. Mikl ir áhættuþætt ir eru
fylgj andi því að senda mann í fang elsi og því ætt um við að leggja meiri áherslu á að reyna að draga úr
þess um nei kvæðum áhrif um inni lok un ar,“ seg ir Páll.

Hann seg ir ekki nóg að bjóða upp á aðstoð sál fræðinga og fé lags ráðgjafa því mik il þörf er á meðferð í
fang els um vegna vímu efnam is notk un ar. Einn meðferðargang ur er í ís lensku fang elsi og hann er á
Litla-Hrauni. Þar er pláss fyr ir 11 fanga. Á Litla-Hrauni eru þeir fang ar sem eru harðasti kjarni þeirra
sem eru í afplán un.

Einn meðferðarfull trúi er starf andi hjá Fang els is mála stofn un og hann starfar á Litla-Hrauni og eins og
Páll seg ir þá nær hann ekki að sinna öll um þeim sem þurfa á hjálpa að halda þrátt fyr ir að vera
hörkudug leg ur og sinna föng um af alúð.

Þetta er full kom lega galið!
Sam tök eins og AA, Sam hjálp og SÁÁ hafa stutt meðferðarstarf í rík is fang els um á Íslandi og seg ir Páll
stofn un ina mjög þakk láta fyr ir þann stuðning.

„En það er sorg legt, vit andi að stór hluti þeirra sem fara í fang elsi eru þar vegna áhrifa frá áfengi og
vímu efn um, að þeir fá síðan ekki aðstoð þar til þess að glíma við vand ann og reyna að stöðva hann.
Þetta er full kom lega galið,“ seg ir Páll.

Hann seg ir átak an lega lítið sem fang els is mála yf ir völd geti gert til þess að veita þeim sem glíma við
geðræn vanda mál aðstoð. Fang ar eru ekki held ur í for gangi á geðdeild ir spít al anna enda þær yf ir full ar
og  skjól stæðing ar Fang els is mála stofn un ar oft mjög erfiðir.

Afplána leng ur vegna veik inda
„Í mín um huga er þetta til tölu lega ein falt. Það þarf að gera heild ar út tekt á heil brigðisþjón ustu fyr ir þenn -
an hóp, skil greina hvað eigi að gera og síðast en ekki síst að fram kvæma. Þetta þarf að vera á einni
hendi og það er ekki gott að þessi mála flokk ur heyri und ir mis mun andi ráðuneyti og mis mun andi stofn -
an ir. Hingað til hef ur hver vísað á ann an sem aft ur hef ur haft þær af leiðing ar að ekk ert ger ist.
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Það er staðreynd að í viss um til vik um hafa fang ar þurft að afplána leng ur í fang elsi en aðrir vegna veik -
inda.

„Okk ur hef ur aft ur á móti þótt betra að vista viðkom andi áfram hjá okk ur held ur en að henda hon um fár veik um út á göt -
una þar sem ekk ert er í boði,“ seg ir Páll Win kel fang els is mála stjóri. mbl.is/ Hari

Það er eitt hvað að kerfi þar sem hlut irn ir eru þannig. Okk ur hef ur aft ur á móti þótt betra að vista
viðkom andi áfram hjá okk ur held ur en að henda hon um fár veik um út á göt una þar sem ekk ert er í
boði,“ seg ir Páll og tek ur und ir orð flestra ef ekki allra viðmæl enda mbl.is.

Kerfið er ekki að virka

http://cdn.mbl.is/frimg/1/1/9/1010932.jpg
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„Kerfið er ekki að virka.“ Hann hef ur starfað lengi inn an lög regl unn ar og hjá Fang els is mála stofn un og
hef ur kynnst mörg um þeirra sem dæmd ir hafa verið í fang elsi und an far in ár. „Ég þori að full yrða að það
er hægt að finna eitt hvað gott í öll um. Okk ur ber skylda til að veita fólki lög bundna þjón ustu, líka föng -
um. Í dag erum við því miður ekki að gera þetta með viðun andi hætti,“ seg ir Páll Win kel fang els is mála -
stjóri en með þess um orðum lýk ur þess ari um fjöll un um börn sem kerfið týndi hér á mbl.is.
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