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Umsögn Barnaheilla – Save the Children á Íslandi um frumvarp til laga um breytingu á
almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum (kynferðisbrot gegn börnum á neti)
Barnaheill þakka fyrir tækifærið sem þeim er veitt til að gera umsögn um ofangreint mál.
Barnaheill hafa frá árinu 2001 rekið Ábendingalínu (https://www.barnaheill.is/is/abendingalina)
um ólöglegt og óviðeigandi efni á neti sem varðar börn og eru þátttakendur i regnhlífasamtökum
ábendingalína um heim allan, INHOPE, sem allar vinna gegn útbreiðslu kynferðisofbeldis gegn
börnum á neti.
Málefni þessa frumvarps stendur samtökunum því afar nærri og styðja Barnaheill heils hugar við
tillögurnar um að hækka refsiramma vegna brota 210. gr. a almennra hegningarlaga, til samræmis
við alvarleika þeirra brota sem þar um ræðir.
Barnaheill taka undir þau sjónarmið sem í frumvarpinu koma fram að eftirspurn eftir barnaníðsefni
stuðlar að því að börn séu beitt kynferðisofbeldi og því er hlutdeild þess sem sækist eftir að fá sent
barnaníðsefni til sín eða leitar að því á netinu, mikil og alvarleg í því að brotið er kynferðislega gegn
barni, þó barnið kunni að vera í fjarlægu landi. Sá sem tekur þátt í og viðheldur dreifingu á
barnaníðsefni á netinu er í raun að kalla eftir því að nýtt barn verði beitt kynferðisofbeldi og ber
því ríka ábyrgð gagnvart því barni. Sá eða sú sem greiðir fyrir aðgang að slíku efni fremur enn
alvarlegra brot og sýnir slíkan ásetning að meta ætti slíkt til enn þyngri refsingar.
Það hefur skelfilegar afleiðingar fyrir öll börn að vera beitt kynferðislegu ofbeldi og hvert einasta
barn skiptir máli og hefur rétt til verndar gegn slíku og öðru ofbeldi.
Barnaheill fagna því að fram er komin tillaga að því að leiðrétta refsiramma þann sem nú er
tilgreindur í 210. gr. a. hgl. Samtökin fagna því jafnframt að nú loks er að breiðast út samfélagsleg
meðvitund um alvarleika og tilveru þeirra brota sem hér um ræðir og hvetja til þess að frumvarpið
verði að lögum.
Barnaheill hafa Barnasáttmálann að leiðarljósi í öllu sínu starfi og leggja sérstaka áherslu á vernd
barna gegn ofbeldi.
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