
 

 
 
 

 

                       

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Börn niður í ellefu ára aldur beiti ofbeldi til þess eins að fá „læk“ á samfélagsmiðlum 

 

 

 

Ofbeldi meðal 

ungra krakka 

hefur aukist og 

stöðugt fleiri 

börn bera á sér 

vopn, að sögn 

lögreglu. Dæmi 

séu um að 

krakkar allt 

niður í ellefu 

ára aldur taki 

þátt í 

slagsmálum – 

oft í þeim eina 

tilgangi að geta birt af þeim myndbönd á samfélagsmiðlum. 

Töluvert hefur borið á fréttum af árásum ungmenna að undanförnu. Má þar til að mynda nefna hóp barna í Garðabæ sem safnaðist 

saman við heimili samnemenda síns í síðasta mánuði og hótuðu honum ofbeldi. Þá var ráðist á tvo sextán ára drengi á Álftanesi á 

föstudag og gróf árás var við Kringluna á laugardag þegar hópur ungmenna veitti pilt undir átján ára aldri höfuðhögg. 

Birgir Örn Guðjónsson, varðstjóri og samfélagslögregla, segist að árásirnar séu oftast gerðar í þeim tilgangi að fá læk á 

samfélagsmiðlum. 

„Það er ekkert hægt að neita því að það virðist vera ákveðinn stígandi, fjölgun í þessum brotum, sem veldur okkur áhyggjum,“ 

segir Birgir. 

„Þetta er farin að verða ákveðin sýning. Það eru aðilar og jafnvel hópar sem vilja taka þetta upp og sýna á samfélagsmiðlum, og 

það er þessi heimur sem krakkar eru rosalega mikið með í sínum lófa inni í herbergi og foreldrar vita ekkert hvaða heimur þetta 

er,“ segir hann. Í þessum heimi skapi krakkarnir sér nafn sem hættulegir einstaklingar og búi sér til heim sem sé fullur af ótta og 

hótunum. 

Með barefli og hnífa á sér 

Birgir segir að borið hafi á því að unglingar beri á sér vopn á borð við hnífa.  

„Eitthvað sem er gert í ákveðnu hugsanaleysi. Ég hef rætt við mjög mikið af unglingum og yfirleitt vita þeir ekkert af hverju þeir 

eru með þetta á sér. Þeir segja bara að þeir séu að verja sig – en þegar ég spyr hvað þeir ætli að gera ef þeir reiðist, hvort þeir ætli í 

alvöru að taka upp hnífinn og stinga aðra og lifa með því restina af lífinu, þá nær hugsunin bara ekki þangað. Þetta er bara einhver 

viðtekin venja að ákveðinn hópur er tilbúinn til að bera á sér hníf eða barefli og mæta þannig í slagsmál.“ 



 
 

https://www.visir.is/g/20212195670d/born-nidur-i-ellefu-ara-aldur-beiti-ofbeldi-til-thess-eins-ad-fa-laek-a-

samfelagsmidlum 

 

https://www.visir.is/g/20212195670d/born-nidur-i-ellefu-ara-aldur-beiti-ofbeldi-til-thess-eins-ad-fa-laek-a-samfelagsmidlum
https://www.visir.is/g/20212195670d/born-nidur-i-ellefu-ara-aldur-beiti-ofbeldi-til-thess-eins-ad-fa-laek-a-samfelagsmidlum

