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Umsögn um frumvarp tíl laga frá
Samtökum um kvennaathvarf

Um fereytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19,12. febrúar 1940 (kynferðisbrot)

Stjóm Samtaka um kvennaathvarf fagnar þeirri viðleitni sem fram kemur í umræddu 
frumvarpi til að vinna gegn kynbundu ofbeldi með lagasetningu. Jafiiframt er lýst 
vonbrigðum með að tillögur samtakanna um heildstæða endurskoðun laga með 
þátttöku sérfræðinga og hagsmunasamtaka hafi ekki náð fram að ganga. Því miður er 
ekki tekið tillit til þeirra tillagna sem mótaðar voru af séríræðingum í málaflokknum 
og lagðar fram af sameinaðri kvennahreyfingu. Víðtæk samstaða náðist á sínum tíma 
um að kaupendur vændis yrðu látnir sæta ábyrgð og birtist sú samstaða í ályktun frá 
því í maí 2004, undirrítaðri af: Stígamótum, Samtökum um kvennaathvarf, 
Femínistafélagi íslands, Presti innflytjenda, Kvenréttindafélagi Islands, 
Kvennaráðgjöfinni, Timaritinu Veru, Kvennakirígumi, V-dagssamtökunum, 
Kvenfélagasambandi íslands, Bríeti -  félagi ungra femínista, UNIFEM á Islandi, 
Landssambandi Framsóknarkverma, Neyðarmóttöku vegna nauðgunar og Samtökum 
kvenna a f erlendum uppruna á Islandi.

Ekki verður unnið af alvöru gegn kynbundnu ofbeldi nema til komi heildstæð 
endurskoðun á lögum sem varða þennan málaflokk og félagsleg úrræði styrkt 
jafnhliða. Þessu hafa Samtök um kvennaathvarf talað fyrir í umsögnum, t.d. um mál 
er varða brottvísun og heimsóknarbann, heimilisofbeldi, sameiginlega forsjá og 
útlendingalög, auk þess að mæla með því í tillögum að aðgerðaáætlun gegn 
kynbundnu ofbeldi lagða fram af fulltrúum íslandsdeildar Amnesty International, 
Mannréttindaskrifstofu íslands, Samtökum um kvennaathvarf UNIFEM á íslandi og 
Stígamótum.

Þær tillögur sem lagðar eru fram í frumvarpinu eru til bóta en ganga fjarri því eins 
langt og nauðsyn krefur. Til frekari skýringa er hjálögð umsögn Samtaka um 
kvennaathvarf um tillögur að umræddu frumvarpi, send dómsmálaráðuneytinu 1. mars 
síðastliðinn. Þá má fínna áskoranir, umsagnir og ályktanir Samtaka um kvennaathvarf 
er varða lagasetningu gegn kynbundnu ofbeldi á heimasíðunni www.kvennaathvarf.is.
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Umsögn frá Samtökum um kvennaathvarf
Um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940 (kynferðisbrot)

Samtök um kvennaathvarf lýsa ánægju sinni með þann vilja stjómvalda sem fram 
kemur í frumvarpinu til að vinna gegn kynbundnu ofbeldi. I samræmi við umsagnir 
samtakanna um frumvarp varðandi heimilisofbeldi (þskj. 419 -  365. mál, 132. lþ) og 
frumvarp um sameiginlega forsjá (þskj. 294 -  279. mál, 132. lþ) leggjum við til að 
skipuð verði nefnd sérfræðinga og fulltrúa hins opinbera til að fjalla um allt það 
sem á dðfinni er til að vinna gegn kynbundnu ofbeldi svo það megi bera sem 
mestan árangur. Þannig verður sú sérþekking sem skapast hefur varðandi eðli og 
afleiðingar kynbundins ofbeldis sem best nýtt og mótaðar heildstæðar tillögur um 
hvaða lagalegra og félagslegra úrræða nauðsynlegt er að grípa til, í þeim tilgangi að 
útrýma kynbundnu ofbeldi hér á landi. Einimgis fjórtán ár em síðan kynferðis- 
brotakafli hegningarlaganna var tekinn til endurskoðunar og hefur þekkingu á 
kynferðisofbeldi fleygt svo fram síðan að tilefni er til endurskoðunar aftur nú. Það 
staðfestir þá trú að nauðsynlegt er að nýta þá þekkingu sem til staðar er svo vanda 
megi til verka og búa hegningarlögin þannig úr garði að þau séu framsýn og í takt við 
það besta sem gerist. Vísað er í tillögur um aðgerðaráætlun sem unnin var í kjölfar 16 
daga átaks gegn kynbundnu ofbeldi árið 2004 og kynnt var í apríl 2005. Þær tillögur 
em enn í fullu gildi og lýsa sjónarmiðum Samtaka um kvennaathvarf um forgangs- 
röðun varðandi lagaleg og félagsleg úrræði sem grípa þarf til.

Athugasemdir við einstök efnisatriði frumvarpsins:

Nauðgun: Því ber að fagna að skv. frumvarpinu skiptir ekki lengur máli hvemig 
ástand fómarlambs nauðgunar er, eða hvort verknaðurinn er framinn innan 
sambúðar/hjónabands eða utan, með blekkingum eða án. Nauðgun hefur jafri 
alvarlegar afleiðingar fyrir fómarlömbin óháð því hvemig hún er framkvæmd, eða í 
hvaða ásíandi fómarlambið er. Nauðgun er brot á kynfrelsi einstaklingsins og sviptir 
hann sjálfsákvörðunarrétti yfir eigin líkama. Kynfrelsi einstaklingsins á einmitt að 
vera grunnurinn sem byggt er á og því veldur það vonbrigðum að samkvæmt frum- 
varpinu er áherslan enn á framkvæmd nauðgunarinnar, eins og hvort beitt er ofbeldi 
eða hótun við verknaðinn. Eðlilegra er að áhersla sé lögð á það, hvort samþykki liggi 
fyrir eða ekki, hvemig svo sem verknaðurinn er framinn.

Fyrningarfrestur kynferðisbrota gegn bðrnum: Almennt er talið að kynferðisbrot 
gegn bömum séu með alvarlegustu glæpum sem hægt er að fremja. Vitað er að 
líkamlegar, andlegar og félagslegar afleiðingar þess geta fylgt fólki alla tíð og hafit 
veruleg áhrif á líf og lífsgæði. Stígamót veitir fómarlömbum bamaníðinga ráðgjöf og 
stuðning en konur, og í einhveijum tilvikum karlar, leita sjaldnast þangað fyrr en á 
fullorðinsaldri. Flestir sem notið hafa aðstoðar hjá Stígamótum em á aldrinum 19-39 
ára, en samkvæmt fyrírliggjandi frumvarpi fymast kynferðisbrot gegn bömum í 
síðasta lagi við 33:ja ára aldur. Því má leiða að því Iíkum að þegar fómarlömb 
bamamðinga em tilbúin til að greina frá ofbeldinu og leita sér aðstoðar em brotin



yfirleitt fymd. Koma þarf í veg fyrir þetta misræmi með lengingu fymingarfrestsins. 
Saxntök um kvennaathvarf hafa ítrekað lagt til að fymingafrestur verði afiiuminn í 
þeim málum er varða kynferðisbrot gegn bömum.

Vændi: Samtök um kvennaathvarf leggja til, nú sem áður, að ábyrgðin á vændi verði 
hjá kaupendum og hægt sé að sækja þá til saka. Hjá þeim liggur valið og valdið og því 
eðlilegt að ábyrgðin sé þar einnig. Lýst er ánægju með þær tillögur að fólk sem selur 
aðgang að líkama sínum sé ekki lengur ábyrgt gagnvart lögum enda er vændi ein 
birtingamynd kynbundins ofbeldis og eðli málsins samkvæmt er því rangt að refsa 
fómarlömbum þess.

Refsiþyngiiig: Lýst er ánægju með tillögur um refsiþyngingu varðandi kynferðisbrot 
en jafiiframt lögð áhersla á að félagsleg úrræði séu styrkt ásamt lagalegum 
breytingum. Forgangsröðun hlýtur að vera að kærum fjölgi og sömuleiðis dómum í 
kynferðisbrotamálum, en til að svo megi verða þarf hugarfarsbreytingu og skilning 
innan kerfisins á alyarleika þeirra glæpa sem framdir em í skjóli kynjaðs valds.

Kynferðisleg áreitni: Samkvæmt fyrirliggjandi drögum er staðfest að kynferðisleg 
áreitni sé hluti af kynbundnu ofbeldi og er það vel. Kynferðisleg áreitni er eins og 
annað kynbundið ofbeldi, framkvæmt til að staðfesta og viðhalda valdamisræmi milli 
kynjanna. Undir kynferðislega áreitni má setja klámfengið efiii í opinberu rými eða á 
vinnustöðum þar sem konur eru hlutgerðar og niðurlægðar. Því er velt upp hvort fella 
eigi klám undir kynferðisbrotakafla hegningarlaganna og bæta við tillögumar að það 
sé refisvert athæfi ef áreitni er til þess fallin að valda ótta og/eða niðurlægingu.

Ljóst er að ef vel á að vera þarf meiri og vandaðri umfjöllun um frumvarpið í ljósi 
þess sem verið er að vinna annars staðar. Við leggjum til að unnið sé að félagslegum 
úrræðum samhliða og í samræmi við lagabreytingar og ítrekum nauðsyn þess að skapa 
vettvang fyrir samræður milli stjómvalda og félagasamtaka um öll þau úrræði sem 
nauðsynleg eru til að aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi verði sem árangursríkastar.

Samtök um kvennaathvarf


