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Tilgangur: Í tilefni 10 ára starfsafmælis Rauðakross-
hússins var ákveðið að vinna úr upplýsingum sem
skráðar höfðu verið um hjálparþurfi unglinga frá
1985 til 1995. 
Efniviður og aðferðir: Á tímabilinu voru skráðar 927
komur 475 unglinga á aldrinum 10-18 ára sem röðuð-
ust í heimanfarna, heimanrekna og heimilislausa.
Skráningarblað athvarfsins var notað við gagnaöflun. 
Niðurstöður og ályktanir: Rannsóknin leiddi í ljós
talsverðann mun á heimanförnum og heimanreknum
annars vegar og heimilislausum hins vegar. Fæstir
foreldra unglinganna voru í sambúð. Margir gest-
anna höfðu hætt skyldunámi og skáru landsbyggðar-
unglingar sig úr. Meirihluti unglinganna hafði verið í
tengslum við félagslegar stofnanir og margir drengj-
anna sætt afskiptum lögreglu. Rannsóknin sýndi að
neysla tóbaks, áfengis og fíkniefna var útbreidd með-
al þeirra sem leituðu til athvarfsins. Árekstrar innan
fjölskyldu var algengasta ástæða komu heimanfar-
inna og heimanrekinna til Rauðakrosshússins. Hús-
næðisleysi og eigin neysla voru helstu ástæður fyrir
því að heimilislausir leituðu aðstoðar. 
Ályktanir: Almennt stóðu heimilislausir mun verr að
vígi en heimanfarnir og heimanreknir. Heimilislausir
unglingar eiga líklega flestir forsögu sem heimanfarn-
ir eða heimanreknir. Þeir eru því viðvörun um þær
hættur, sem heimanfarnir og heimanreknir standa
frammi fyrir ef ekki finnst viðunandi lausn á þeirra
málum, svo sem vandamál í skóla, aukin neysla, af-
brot og húsnæðisleysi. Forvarnarstarf Rauðakross-
hússins felst í því að halda þessum unglingum frá göt-
unni og bjóða þeim hjálp áður en vandamálin verða
yfirþyrmandi.

Inngangur

Í tilefni þess að 10 ár voru liðin frá því að Rauða-
krosshúsið hóf starfsemi sína árið 1985 var ákveðið
að fara kerfisbundið yfir þær upplýsingar sem skráð-
ar höfðu verið um þá hjálparþurfi unglinga sem leitað
höfðu til athvarfsins á þessum tíma.

Rauðakrosshúsið byggir á grundvallarmarkmið-
um Rauðakrosshreyfingarinnar um mannúð, óhlut-
drægni og hlutleysi, auk þess sem það gegnir ákveðnu
málsvarahlutverki. Á því tímabili sem rannsóknin
spannar var Rauðakrosshúsið opið allan sólarhring-
inn. Markmið starfsemi þess er að auðvelda börnum
og unglingum í neyð að leita sér hjálpar áður en í

óefni er komið, með því að veita húsaskjól, fæði,
stuðning og ráðgjöf. Þess var vænst að með opnun
stöðvarinnar fengjust upplýsingar um fjölda barna og
unglinga í vanda vegna neyslu ávana- og fíkniefna
eða af öðrum persónulegum og/eða félagslegum
ástæðum. Flestir unglinga sem leita til neyðarat-
hvarfsins hafa farið að heiman vegna vandamála á
heimili og/eða vegna persónulegra vandamála. Þegar
í upphafi var lögð rík áhersla á fyrirbyggjandi starf,
svo sem að halda unglingunum af götunni og bjóða
þeim hjálp við að leysa vandamál sín. 
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Objective: The Red Cross House (RCH) is a 24-hour
emergency shelter in Reykjavik, Iceland for adolescents.
On the occasion of its 10th anniversary it was decided to
analyse the data collected since inauguration. 
Material and methods: During the first 10 years of run-
ning 475 adolescents, age 10-18, (grouped into runaways,
throwaways and homeless adolescents) registered 927
visits. The admission records of the RCH were used for
collecting data for subsequent analysis.
Results: The runaways and throwaways were more alike
one another than the homeless. Most of the parents were
living apart suggesting that conflicts were more likely to
take place in stepfamilies and single parent families and
the situation at home had enforced one parent to leave
home. Many of the guests were school-dropouts particu-
larly those coming from the country. A majority had been
in contact with the social services, and many boys had
been dealt with by the police. Prior use of alcohol, tobacco
and drugs was common. Conflicts within the family was
the most usual reason for the runaways and throwaways
seeking assistance. The most common reason for the
homeless visiting was having nowhere to stay, alcohol or
drug abuse. 
Conclusions: The plight of the homeless was more
serious than that of the runaways and throwaways. The
homeless usually had a prior history of having run away or
been throwaways from home. The preventive work of the
RCH is reflected in keeping young people off the streets
and offering assistance before it is too late.
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unglingar sem beittir hafa verið ofbeldi eigi við meiri
persónuleg vandamál að etja en aðrir unglingar. Einn-
ig hafa vandamál í skóla, áfengis- og fíkniefnaneysla
og neikvæð sjálfsmynd heimanfarinna verið nefnd
sem ástæður þess að unglingur fer að heiman (10-12). 

Niðurstöður rannsóknar (13) sýndu að heiman-
farnar stúlkur kvörtuðu marktækt oftar yfir ströngu
eftirliti og refsingum foreldra en allir aðrir hópar
(heimanfarnir piltar, heimadveljandi stúlkur og
piltar), en heimanfarnir piltar greindu sjaldnar frá
eftirliti foreldra en hinir hóparnir. 

Vandamál unglinga sem fara oftar en einu sinni að
heiman, eru yfirleitt örðugri viðfangs en þeirra sem
fara einu sinni. Þeir eiga oftar við meiri persónuleg
og félagsleg vandmál að glíma, eiga oftar í erfiðleik-
um í skóla eða starfi og samband þeirra við eigin fjöl-
skyldu er lakara (14).

Auk hópa heimanfarinna og heimanrekinna var
einn hópur sem leitar til Rauðakrosshússins greindur
til viðbótar, það er hópurinn heimilislausir unglingar
sem höfðu rofið félagsleg tengsl við fjölskyldu, skóla
og heimili og áttu yfirleitt ekki fast heimili eða aðsetur. 

Markmið rannsóknarinnar var að bera saman þessa
þrjá hópa hjálparþurfi unglinga, sem leituðu til Rauða-
krosshússins og kanna meðal annars hvort munur væri
á þeim með tilliti til kyns, aldurs, uppruna úr borg eða
dreifbýli og frum- og endurkomu. Helstu niðurstöður
rannsóknarinnar verða kynntar í þessari grein. 

Efniviður og aðferðir

Þátttakendur: Í rannsókninni voru notuð gögn allra
unglinga sem leituðu til Rauðakrosshússins frá desem-
ber 1985 til desember 1995. Á þessu tímabili voru skráð-
ar 927 komur samtals 475 unglinga á aldrinum 10-18 ára.

Unglingarnir voru flokkaðir í þrjá flokka eftir
ástæðu komu þeirra í Rauðakrosshúsið. Í hóp heiman-
farinna voru þeir unglingar flokkaðir sem ekki hafði
verið vísað að heiman. Einnig voru þeir unglingar, sem
komu af götunni en nefndu aðra ástæðu en húsnæð-
isleysi fyrir komu sinni, settir í hóp heimanfarinna.

Allir unglingar sem hafði verið vísað að heiman
eða af stofnun sem þeir dvöldust á voru settir í hóp
heimanrekinna. 

Í hóp heimilislausra voru þeir unglingar flokkaðir
sem ekki höfðu búið hjá forráðmönnum heldur komu
úr leiguhúsnæði, í fylgd lögreglu eða að lokinni áfeng-
is- eða vímuefnameðferð. Einnig voru þeir unglingar
flokkaðir með heimislilausum sem komu af götunni
og nefndu húsnæðisleysi sem ástæðu komu sinnar.

Af 927 skráðum komum í Rauðakrosshúsið voru
476 (51%) skráðar í hóp heimanfarinna (289 ungling-
ar), 197 (21%) í hóp heimanrekinna (119 unglingar)
og 254 (28%) í hóp heimilislausra (67 unglingar).

Í hópi heimanfarinna voru stúlkur nær tvöfalt
fleiri en piltar, í hópi heimanrekinna er kynjaskipting
nær jöfn, en meðal heimilislausra eru komur pilta
nær tvöfalt fleiri en stúlkna (tafla I).

Heimanfarinn unglingur (runaway adolescent) er
skilgreindur sá sem fer að heiman án leyfis foreldra
að minnsta kosti eina nótt með það fyrir augum að
strjúka að heiman (1,2).

Margir fræðimenn telja hugtakið heimanfarinn
unglingur of almennt og vilja greina á milli þeirra sem
fara að heiman og hinna sem reknir eru að heiman
(3,4). Heimanfarnir unglingar fara oftast að heiman
vegna deilna og minnkandi tilfinningatengsla við for-
eldra og vegna neikvæðra félagslegra tengsla við vini
og félaga (4). Heimanreknir unglingar fara hins vegar
oft vegna hvatninga eða jafnvel þvingana foreldra. Í
sömu rannsókn nefndu fleiri heimanrekinna en
heimanfarinna deilur við foreldra sem helstu ástæðu
þess að þeir þurftu að yfirgefa heimilið og bentu
niðurstöður rannsóknar (4) til þess að á heimilum
heimanrekinna unglinga séu togstreita og rifrildi al-
gengari en á heimilum heimanfarinna unglinga.
Áætlað er að 30-60% allra unglinga sem að heiman
fara séu reknir að heiman (5). 

Álitið er að í Bandaríkjunum hlaupist yfir ein
milljón ungmenna að heiman árlega (6), en helming-
ur þeirra snýr heim aftur innan fárra daga og um það
bil 75-80% eru komin heim aftur eftir eina viku (7).
Sá hópur sem ekki hefur snúið heim að viku liðinni er
talinn í mestri hættu á að leiðast út í áfengis- og/eða
fíkniefnamisnotkun, verða fyrir ofbeldi eða kynferð-
islegri misnotkun.

Rannsókn (8) leiddi í ljós að meðal heimanfarinna
unglinga bjuggu 21% með báðum foreldrum, 26,5%
með einu foreldri og stjúpforeldri, 34,4% hjá ein-
stæðri móður og 18,1% bjuggu hjá hvorugu foreldra.

Engin einhlít skýring liggur fyrir á því hvers vegna
unglingar hlaupast að heiman, hins vegar benda slík-
ar rannsóknir til margsvíslegs orsakasamhengis og
skilyrða sem á víxlverkandi hátt leiða til brotthlaups
að heiman. Rannsóknir (4,9) hafa sýnt að heiman-
farnir nefna oftast vandamál í samskiptum við for-
eldra sem ástæðu þess að fara að heiman. Yfir 70%
heimanfarinna (4) kváðust hafa farið að heiman
vegna deilna við foreldra. Tengsl innan fjölskyldunn-
ar einkenndust aðallega af tjáskiptaerfiðleikum, deil-
um og álagi. Foreldrum var lýst sem ströngum, ósveigj-
anlegum og refsandi og fannst unglingunum að þau
nytu lítils stuðnings þeirra. Auk deilna við foreldra
virðast margir heimanfarnir unglingar hafa orðið
fyrir líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi. Niður-
stöður rannsóknar (8) leiddu í ljós að samtals 27,7%
heimanfarinna unglinga höfðu verið beittir líkam-
legu og/eða kynferðislegu ofbeldi áður en þeir hlup-
ust að heiman, 16,8% höfðu verið beittir líkamlegu
ofbeldi, 5,4% kynferðislegu ofbeldi og 5,5% hvoru
tveggja. Um það bil helmingur þeirra sem beittir
höfðu verið líkamlegu ofbeldi voru stúlkur, þær voru
87,3% þeirra sem orðið höfðu fórnarlömb kynferðis-
legs ofbeldis og 83,9% þeirra sem beittir höfðu verið
hvoru tveggja. Sama rannsókn sýnir að heimanfarnir
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Mikill meirihluti unglinganna var á aldrinum 16-
18 ára (tafla II).

Það var sammerkt með öllum hópunum að flestir
gesta Rauðakrosshússins komu af höfuðborgarsvæð-
inu. Hlutfallslega voru fleiri landsbyggðarunglingar í
hópi heimilislausra en í hinum hópunum (tafla III). 

Flestar komur heimanfarinna og heimanrekinna
skráðust á hóp frumkvæmra, það er þeir unglingar
sem eru að koma í fyrsta sinn til Rauðakrosshússins
(tafla IV). Í hópi heimilislausra skráðust flestar kom-
ur á hóp endurkvæmra, það er þeirra sem áður höfðu
leitað til Rauðakrosshússins. 

Mælitæki: Upplýsingar um unglingana voru fengn-
ar úr skráningarblöðum Rauðakrosshússins. Skrán-
ingarblaðið skiptist í fimm hluta: 1) almennar upplýs-
ingar, þar sem nafn unglings er ekki skráð, heldur
gefið skráningarnúmer, dagsetning komu, aldur, kyn,
fyrri komur, iðja, skólaganga, búseta, lögheimili og
tengsl við félagslegar stofnanir; 2) fjölskyldugerð, síð-
asta aðsetur og sambúðarform foreldra; 3) tóbaks-,
áfengis- og fíkniefnaneysla síðustu þrjá til sex mánuði;
4) ástæður komu/dvalar og 5) almennar upplýsingar
við brottför, dagsetning brottfarar og með hvaða
hætti hún átti sér stað. 

Framkvæmd: Við komu unglings í Rauðakross-
húsið fyllti starfsmaður á vakt út skráningarblað að
unglingi ásjáandi. Þeim upplýsingum sem fram komu
síðar var bætt við á skráningarblaðið. Margir starfs-
menn Rauðakrosshússins komu að skráningu gagna
á fyrrgreindu 10 ára tímabili, en frá upphafi hefur
verið lögð rík áhersla á að fylgja nákvæmum leið-
beiningum við skráningu gagna.

Tölfræðiforritið SPSS 6.0 var notað við úrvinnslu
gagna. Til að athuga hvort marktækur munur væri á
milli einstakra nafnbreyta var kí-kvaðrat marktækni-
stuðullinn notaður. 

Rannsókn þessi var heimiluð af stjórnum Rauða-
krosshússins og Rauða kross Íslands.

Niðurstöður

Þegar hlutfall kynja í yngri og eldri aldurshópi þeirra
þriggja hópa unglinga sem athugaðir voru, það er
heimanfarinna, heimanrekinna og heimilislausra er
athugað, kemur í ljós að hlutfallslega fleiri stúlkur eru
í yngri aldurshópnum en í þeim eldri. Á meðal heim-
anfarinna voru stúlkur 76% í yngri aldurshópi en í
þeim eldri voru þær 57% (χ2 (1,476) =16,55; p<0,001).
Í hópi heimanrekinna voru stúlkur 56% í yngri aldurs-
hópi en í þeim eldri 44% og í hópi heimilislausra voru
stúlkur 46% í yngri aldurshópi en 35% í þeim eldri.

Tafla V sýnir að foreldrar tveggja þriðju hluta
heimanfarinna og heimanrekinna voru ekki í sambúð
en hjá heimilislausum var hlutfallið enn hærra.

Stór hluti hjálparþurfi unglinga í öllum hópum var
hvorki í skóla né vinnu er þau leituðu til Rauðakross-
hússins (tafla V). Í hópi heimilislausra var hlutfall
þeirra sem hvorki voru í skóla né vinnu mjög hátt og

var munurinn á milli hópanna marktækur. 
Mun fleiri piltar en stúlkur voru hvorki í skóla né

vinnu þegar leitað var til Rauðakrosshússins. Í hópi
heimanfarinna voru 61% piltanna hvorki í skóla né
vinnu en 36% stúlknanna og var munurinn marktæk-
ur (χ2 (3,433) =33,5; p<0,001). Meðal heimanrekinna
voru fleiri piltar (60%) en stúlkur (46%) hvorki í
skóla né vinnu. Marktækt fleiri unglingar sem áður
höfðu leitað til Rauðakrosshússins í hópi heimanfar-
inna og heimanrekinna sóttu hvorki skóla né vinnu.
Á meðal heimanfarinna voru 55% endurkvæmra, en
38% frumkvæmra hvorki í skóla né vinnu (χ2 (2,473)
=15,0; p<0,001). Í hópi heimanrekinna sóttu 64%
endurkvæmra, en 46% frumkvæmra hvorki skóla né
vinnu (χ2 (2,195) =8,6; p<0,05). 

Þegar litið er á hve margir höfðu hætt skyldunámi,
kom í ljós að fjórðungur heimanfarinna og heiman-
rekinna og rúmlega helmingur heimilislausra hafði
hætt skyldunámi og var munurinn á hópunum mark-
tækur (tafla V). 

Tafla I. Kynjaskipting hópanna þriggja.

Heimanfarnir Heimanreknir Heimilislausir
Kynjaskipting N (%) N (%) N (%)

Piltar 107 (36) 104 (53) 162 (64)
Stúlkur 306 (64) 93 (47) 92 (36)

Tafla II. Aldursskipting hópanna þriggja.

Heimanfarnir Heimanreknir Heimilislausir
Aldur/ár N (%) N (%) N (%)

10-15 172 (36) 55 (28) 24 (10)
16-18 304 (64) 142 (72) 230 (90)

Tafla III. Skipting unglinga eftir lögheimili.

Heimanfarnir Heimanreknir Heimilislausir
Lögheimili N (%) N (%) N (%)

Höfuðborgarsvæði 337 (71) 165 (84) 154 (61)
Landsbyggð 139 (29) 32 (16) 100 (39)

Tafla IV. Skipting unglinga í frumkvæma og endurkvæma.

Heimanfarnir Heimanreknir Heimilislausir
N (%) N (%) N (%)

Frumkvæmir 289 (61) 119 (60) 67 (26)
Endurkvæmir 187 (39) 78 (40) 187 (74)

Tafla V. Hlutfall unglinga með tilliti til sambúðarmynsturs foreldra, iðju og skólagöngu.

Heimanfarnir % Heimanreknir % Heimilislausir %

Sambúðarmynstur
Í sambúð 30 27 16
Ekki í sambúð 67 67 76
Annað eða bæði látin 3 6 8

Iðja
Iðjulaus 45 53 87
Í skóla 36 26 1
Í vinnu 19 21 12*

Skólaganga
Í skyldunámi 36 26 1
Skyldunámi lokið 30 38 41
Skyldunámi hætt 25 26 57
Í framhaldsnámi 9 10 1*

* p < 0,001
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kvæmra en frumkvæmra verið í tengslum við félags-
legar stofnanir: heimanfarnir (frumkvæmir 48%,
endurkvæmir 81%) (χ2 (1,476) =51,8; p<0,001), heim-
anreknir (frumkvæmir 59%, endurkvæmir 81%) (χ2
(1,197) =10,4; p<0,001), heimilislausir (frumkvæmir
63%, endurkvæmir 94%) (χ2 (1,254) =37,8; p<0,001).

Tóbaksneysla var almenn á meðal unglinganna
sem leituðu til Rauðakrosshússins, einnig höfðu lang-
flestir þeirra neytt áfengis undanfarna þrjá til sex
mánuði fyrir komu til Rauðakrosshússins (tafla VII).
Marktækur munur var á hópunum hvað varðar tíðni
áfengisneyslu. Í hópi heimanfarinna drukku 36%
vikulega eða oftar, 40% í hópi heimanrekinna og
69% í hópi heimilislausra (χ2 (2,901) =76,9; p<0,001).
Marktækur munur var á hópunum ef litið er á neyslu
ólöglegra fíkniefna undanfarna þrjá til sex mánuði
fyrir komu í Rauðakrosshúsið (tafla VII). 

Niðurstöðurnar sýna að flestir heimanfarinna
(60%) og heimanrekinna (69%) nefna samskipta-
örðugleika heima fyrir sem aðalorsök þess að þeir
leituðu til Rauðakrosshússins og var munurinn á
heimanförnum og heimanreknum marktækur (χ2
(1,673) =4,9; p<0,05) (mynd I). Langflestir hinna
heimilislausu nefndu húsnæðisleysi (89%) sem meg-
inorsök komu í Rauðakrosshúsið og var munurinn á
milli hópanna marktækur (χ2 (2,927) =274,2; p<0,001).
Því næst nefndu heimilislausir eigin vímuefnaneyslu,
en þar kom einnig fram marktækur munur á milli
hópanna (χ2 (2,927) =29,1; p<0,001). 

Í hópi heimanfarinna nefndu marktækt fleiri stúlkur
en piltar samskiptaörðugleika sem aðalástæðu komu
(tafla VIII). Í hópi heimanrekinna nefndu einnig fleiri
stúlkur en piltar samskiptaörðugleika sem aðalástæðu
komu, þó ekki væri um marktækan mun að ræða. Heim-
anfarnir piltar nefndu marktækt oftar húsnæðisleysi sem
meginástæðu komu en stúlkur. Stúlkur í hópi heiman-
farinna og heimanrekinna kvörtuðu hins vegar mark-

Eftirtektarvert er að mun fleiri unglingar af lands-
byggðinni en höfuðborgarsvæðinu höfðu hætt
skyldunámi og er munurinn í hópum heimanfarinna
og heimanrekinna marktækur. Í hópi heimanfarinna
höfðu 19% borgarunglinga í samanburði við 40%
landsbyggðarunglinga hætt skyldunámi (χ2 (3,433)
=24,2; p<0,001). Í hópi heimanrekinna höfðu 23%
borgarunglinga samanborið við 45% landsbyggðar-
unglinga hætt skyldunámi (χ2 (3,433) =28,0); p<0,001).

Í hópum heimanfarinna og heimanrekinna höfðu
helmingi fleiri endurkvæmir en frumkvæmir unglingar
hætt skyldunámi. Á meðal heimanfarinna höfðu 38%
endurkvæmra hætt skyldunámi en 17% frumkvæmra
(χ2 (3,433) = 28,0; p<0,001). Í hópi heimanrekinna
höfðu 37% endurkvæmra hætt skyldunámi samanbor-
ið við 18% frumkvæmra (χ2 (3,178) = 22,6; p<0,001).

Stór hluti gestanna hafði áður verið í tengslum við
félagslegar stofnanir, en það átti einkum við um
heimilislausa og var munurinn á milli hópanna mark-
tækur. Einnig er eftirtektarvert hvað lögreglan hafði
haft afskipti af stórum hluta unglinganna (tafla VI). 

Í öllum hópum höfðu marktækt fleiri endur-

Tafla VI. Hlutfall unglinga sem hafa verið í tengslum við félagslegar stofnanir og hlut-
fall unglinga sem lögregla hefur haft afskipti af.

Heimanfarnir % Heimanreknir % Heimalausir %

Tengsl við félagslegar stofnanir 61 68 85*
Afskipti lögreglu 23 30 46*
* p<0,001

Tafla VII. Hlutfall unglinga hópanna þriggja sem neyttu tóbaks, áfengis og fíkniefna
síðastliðna þrjá til sex mánuði.

Heimanfarnir % Heimanreknir % Heimalausir %

Neysla tóbaks 85 88 95
Neysla áfengis 90 91 95
Neysla fíkniefna 24 35 56*
* p<0,001
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tækt oftar yfir að hafa verið beittar ofbeldi en piltar. 
Yngri aldurshópar heimanfarinna og heimanrek-

inna nefndu marktækt oftar samskiptaörðugleika
heima fyrir en eldri aldurshópar. Eldri aldurshópar
heimanfarinna og heimanrekinna nefndu hins vegar
marktækt oftar húsnæðisleysi (tafla IX).

Bæði í hópi heimanfarinna og heimanrekinna
nefndu marktækt fleiri borgarunglingar samskipta-
örðugleika sem ástæðu fyrir komu í Rauðakrosshús-
ið (tafla X). Í hópi heimanfarinna nefndu marktækt
fleiri borgarunglingar en landsbyggðarunglingar erf-
iðar heimilisaðstæður. Hins vegar nefndu fleiri lands-
byggðarunglingar en borgarunglingar úr hópi heim-
anfarinna eigin neyslu sem ástæðu komu og var mun-
urinn marktækur. Einnig nefndu heimanfarnir lands-
byggðarunglingar marktækt oftar húsnæðisleysi en
borgarunglingar úr sama hópi.

Það kom í ljós munur á frum- og endurkvæmum
varðandi ástæðu komu í Rauðakrosshúsið (tafla XI). 

Í hópi heimanfarinna nefndu marktækt fleiri frum-
kvæmir en endurkvæmir samskiptaörðugleika og of-
beldi. Í sama hópi nefndu hins vegar marktækt fleiri
endurkvæmir en frumkvæmir eigin neyslu sem ástæðu
komu. Í hópi heimanrekinna nefndu marktækt fleiri
frumkvæmir en endurkvæmir erfiðar heimilisaðstæð-
ur. Í sama hópi nefndu einnig marktækt fleiri frum-
kvæmir en endurkvæmir samskiptaörðugleika. Á
hinn bóginn nefndu marktækt fleiri endurkvæmir í
hópi heimanrekinna en frumkvæmir húsnæðisleysi.

Umræða

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós mikinn mun
á heimanförnum og heimanreknum annars vegar og
heimilislausum hins vegar. Það hallar verulega á
heimilislausa en minni munur er á heimanförnum og
heimanreknum.

Meirihluti þeirra sem leituðu til Rauðakrosshúss-
ins fór sjálfviljugur að heiman og var hlutfall stúlkna
í þeim hópi nær tvöfalt hærra en pilta. 

Í samræmi við fyrri rannsóknir (8) kom í ljós að
fæstir foreldra unglinga sem leituðu til Rauðakross-
hússins voru í sambúð. Þær niðurstöður benda til að
meðal einstæðra foreldra og í stjúpfjölskyldum sé
hættara við árekstrum forráðamanna og unglinga
eða að heimilisaðstæður verði svo erfiðar að ungling-
ar ákveða að fara að heiman. 

Margir unglinganna áttu undir högg að sækja í
skóla og ber því saman við niðurstöður fyrri rann-
sókna (8). Líkur benda til að vandamál í námi sam-
hliða fjölskylduvanda geti leitt til þess að unglingur
hlaupist að heiman. Helmingi hærra hlutfall lands-
byggðarunglinga en borgarunglinga hafði hætt skyldu-
námi. Meðal skýringa má nefna færri úrræði fyrir
nemendur með námsörðugleika á landsbyggðinni en á
höfuðborgarsvæðinu. Að auki má ætla að mikið fram-
boð á vinnu hafi dregið úr áhuga á skólanámi. Um
miðbik 10. áratugarins gerði atvinnuleysi vart við sig

og endurspeglaðist það í meiri skólasókn unglinga sem
leituðu til Rauðakrosshússins en áður hafði verið. 

Hið háa hlutfall unglinga, sem hafa verið í tengsl-
um við félagslegar stofnanir eða sætt afskiptum lög-
reglu, undirstrikar mikinn félagslegan og persónuleg-
an vanda ungmenna sem leita til Rauðakrosshússins. 

Almenn áfengisneysla unglinganna og neysla
fíkniefna hjá stórum hluta þeirra, svo og að eigin
neysla er nefnd sem ein algengasta orsök komu í
Rauðakrosshúsið er í samræmi við rannsóknir sem
hafa sýnt að áfengis- og fíkniefnaneysla ýti undir
brotthlaup að heiman (12).

Rannsóknin sýnir að árekstrar heima fyrir eru

Tafla VIII. Kynjamunur hópa heimanfarinna og heimanrekinna unglinga eftir ástæðum
komu til athvarfsins.

Heimanfarnir Heimanreknir
Piltar % Stúlkur % Piltar % Stúlkur %

Erfiðar heimilisaðstæður 17 21 13 18
Samskiptaörðugleikar 49 65* 63 75
Eigin neysla 28 21 30 26
Neysla forráðamanna 7 14 7 9
Stundarósætti 7 6 7 7
Húsnæðisleysi 35 22** 38 28
Ofbeldi 12 23** 10 20***

Kynferðislegt ofbeldi 1 9 1 5
*     p<0,001; **   p<0,01; *** p<0,05

Tafla IX. Aldursmunur hópa heimanfarinna og heimanrekinna unglinga eftir ástæðum
komu til athvarfsins.

Heimanfarnir Heimanreknir

10-15 ára % 16-18 ára % 10-15 ára % 16-18 ára %

Erfiðar heimilisaðstæður 18 20 13 16 
Samskiptaörðugleikar 75 51* 80 64**
Eigin neysla 19 25 27 28
Neysla forráðamanna 12 12 6 9
Stundarósætti 6 6 9 6
Húsnæðisleysi 13 34* 15 40*
Ofbeldi 23 17 20 13
*   p<0,001; ** p<0,05

Tafla X. Munur á borgar- og landsbyggðarunglingum í hópum hjálparþurfi unglinga
eftir ástæðum komu til athvarfsins.

Heimanfarnir Heimanreknir
Borgar- Landsbyggðar- Borgar- Landsbyggðar-
unglingar % unglingar % unglingar % unglingar %

Erfiðar heimilisaðstæður 23 11** 13 25 
Samskiptaörðugleikar 70 35*** 73 44***
Eigin neysla 20 31** 27 34
Neysla forráðamanna 13 8 6 16
Stundarósætti 7 3 8 0
Húsnæðisleysi 16 50*** 31 44
Ofbeldi 22 13* 15 16
*   p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tafla XI. Munur á frum- og endurkvæmum unglingum í hópum hjálparþurfi unglinga
eftir ástæðum komu til athvarfsins.

Heimanfarnir Heimanreknir
Frumkvæmir % Endurkvæmir % Frumkvæmir % Endurkvæmir %

Erfiðar heimilisaðstæður 20 19 19 9* 
Samskiptaörðugleikar 68 47** 74 60*
Eigin neysla 15 35** 24 33
Neysla forráðamanna 12 11 8 8
Stundarósætti 7 5 9 3
Húsnæðisleysi 24 31 5 44*
Ofbeldi 24 12** 18 10
*     p<0,05; **   p<0,001
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höfðu neytt vímuefna og komu oftar í Rauðakross-
húsið vegna áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að heimilis-
lausir höfðu sérstöðu. Á flestum sviðum skáru þeir
sig marktækt úr og staða þeirra var mun lakari en
hinna hópanna tveggja. Flestir hinna heimilislausu
voru iðjulausir er þeir leituðu til Rauðakrosshússins
og meirihlutinn hafði hætt námi. Langflestir þeirra
höfðu fyrri reynslu af stofnunum og nánast helming-
ur hafði komist í kast við lögin. Að auki neyttu heim-
ilislausir fremur áfengis og fíkniefna en heimanfarnir
og heimanreknir unglingar. Ólíkt hinum hópunum
var húsnæðisleysi langalgengasta ástæðan fyrir komu
heimilislausra í Rauðakrosshúsið og því næst eigin
vímuefnaneysla. Þessi mikli munur á heimilislausum
annars vegar og heimanförnum og heimanreknum
hins vegar skýrist vísast af því að heimilislausir hafa
ekki búið hjá foreldrum um hríð. Því eru fjölskyldu-
vandamál ekki lengur efst á baugi hjá þeim heldur
vandamál sem snerta bága stöðu þeirra. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar árétta mikilvægi
Rauðakrosshússins. Ljóst er að Rauðakrosshúsið
fyllti í eyðu þegar það var sett á stofn. Ungmenni eiga
oft undir högg að sækja og aðstæður heima fyrir ekki
alltaf sem skyldi. Athygli vekja erfiðar félagslegar
aðstæður margra ungmenna og hve algeng vímuefna-
neysla er í hópi þeirra.
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Rauða Krossi Íslands og aðildarfélögum hans, for-
manni og framkvæmdarastjóra RKÍ, forstöðumanni
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algengasta orsök komu í Rauðakrosshúsið og er það
í samræmi við fyrri rannsóknir (4,9). Fræðimenn hafa
greint frá því að heimanfarnir unglingar hafi verið
beittir kynferðislegu ofbeldi heima fyrir (8). Hlutfall
heimanfarinna sem beittir höfðu verið kynferðislegu
(6%) eða líkamlegu (11%) ofbeldi var ívið lægra í
þessari rannsókn en í erlendri rannsókn (8). Sam-
skiptaörðugleikar á heimili voru marktækt oftar
nefndir af heimanreknum en heimanförnum sem er í
samræmi við fyrri niðurstöður (4). 

Áberandi er að heimanfarnar stúlkur kvörtuðu
oftar en piltar undan samskiptaörðugleikum heima
fyrir. Rannsóknir (13) hafa sýnt að heimanfarnar
stúlkur kvarta oftar undan ströngu eftirliti og refsing-
um foreldra. Kynþroski stúlkna gæti skipt máli hér.
Vegna ótta við ótímabæra þungun dóttur reyna for-
eldrar að hafa áhrif á samskipti stúlkna út á við, svo
sem með því að setja strangar reglur um útivistartíma
og eftirgrennslan. 

Munur er á aldurshópum heimanfarinna þegar
litið er á ástæður komu í Rauðakrosshúsið og nefndi
yngri aldurshópur fremur samskiptaörðugleika
heima fyrir en hinn eldri. Mikill meirihluti yngri
heimanfarinna eru stúlkur. Má draga þá ályktun að
stúlkur þurfi að hlíta reglum um útivistartíma og
svara nærgöngulum spurningum í upphafi kyn-
þroskaskeiðs og ýti það undir samskiptaörðugleika.
Einnig nefndi yngri hópur heimanrekinna fremur
samskiptaörðugleika heima fyrir sem ástæðu komu í
Rauðakrosshúsið en eldri hópurinn. 

Munur á unglingum af höfuðborgarsvæði og utan
af landi kom í ljós þegar litið var á ástæðu komu í
Rauðakrosshúsið. Helmingi fleiri borgarunglingar en
landsbyggðarunglingar nefndu erfiðar heimilisað-
stæður eða samskiptaörðugleika heima fyrir sem
ástæðu komu. Hins vegar nefndu þrefalt fleiri heim-
anfarnir landsbyggðarunglingar en borgarunglingar
húsnæðisleysi sem ástæðu komu sinnar. Þennan mun
má skýra á þann hátt að borgarunglingar komi frem-
ur beint úr foreldrahúsum sem skýrir vægi fjölskyldu-
vandamála hjá þessum hópi. Á hinn bóginn kom stór
hluti landsbyggðarunglinga frá systkinum, ættingjum
og vinum þar sem þau höfðu fengið að dveljast um
tíma, eða beint af götunni og var því húsnæðisleysi
helsta vandamálið við komu. Í öðru lagi kann að vera
að landsbyggðarunglingar sem fara að heiman sækist
eftir ævintýrum í borgarmenningunni og leiti síðan í
Rauðakrosshúsið vegna húsnæðiserfiðleika. 

Þessi rannsókn staðfestir fyrri niðurstöður (14)
um að unglingar sem hlaupast oftar en einu sinni að
heiman eigi við meiri vandamál að stríða heldur en
þeir sem hafa hlaupist einu sinni á brott. Í hópi heim-
anfarinna höfðu tvöfalt fleiri endurkvæmir en frum-
kvæmir hætt skyldunámi. Fleiri endurkvæmir en
frumkvæmir í hópi heimanfarinna höfðu verið í
tengslum við félagslegar stofnanir. Auk þess kemur í
ljós að fleiri endurkvæmir en frumkvæmir unglingar


