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Efni: Umsögn Samtaka um kvennaathvarf um tillögu til þingsályktunar um áætlun fyrir 
árin 2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðngum þess.

Í tillögunni kemur fram sú framtíðarsýn að Islandverði ífararbroddiþegar kemur að aðgerðum 
gegn ofbeldi í samfélaginu og hvernig tekist er á við afleiðingar þess. Við hjá Samtökum um 
kvenaathvarf fögnum þessari mikilvægu sýn og þeim aðgerðum sem fram eru settar í 
framhaldinu en sjáum ekki að hún fari saman við fjárveitingar sem ætlaðar eru til verksins.

Ekki síst teljum við mikilvægt að stefnt sé að fræðslu og forvörnum meðal barna og ungmenna 
og fögnum þeim aðgerðum sem settar eru fram í því skyni en teljum að margfalda þurfi 
fjármagn sem ætlað sé til þeirra verka svo þeim megi sinna sem skyldi. Sem dæmi má nefna að 
við teljum algjörlega óraunhæft að aðgerð A.1 (þeir sem vinna með börnum og ungmennum 
þekki helstu birtingarmyndir ofbeldis og bregðist fyrr við og á réttan hátt þegar grunur er um 
ofbeldi) verði mætt með samtals sex milljón króna framlagi næstu þrjú árin eða að hægt sé að 
hrinda aðgerð A.6 (nemendur ígrunn- og framhaldsskólum fá i markvissa og viðvarandi kennslu 
um kynheilbrigði og kynhegðun, þar með talið kennslu um mikilvægi samþykkis og 
persónulegra marka) í framkvæmd fyrir eina milljón króna á ári. Eiga áhyggjur af þessu tagi 
við um margar af þeim góðu aðgerðum sem settar eru fram í tillögunum.

Jafnframt söknum við sértækra aðgerða vegna ofbeldis gegn fólki í viðkvæmari stöðu, svo sem 
fólk með fötlun, aldraða, fólk af erlendum uppruna og hinsegin fólk og teljum að víðtækara 
samráð við frjáls félagasamtök við gerð tillagnanna hefði skilað meiri áherslu á þá hópa sem



sérstaklega þarf að huga að. Jafnframt að líkurnar á því að markmiðum aðgerðanna yrði náð 
myndi aukast með auknu samstarfi við félagasamtökin.

Samtök um kvennaathvarf telja tillögu til þingsályktunar um áætlun um aðgerðir gegn ofbeldi 
og afleiðingum þess gott skref í átt að því markmiði að ofbeldi verði ekki liðið í íslensku 
samfélagi en telja að það fjármagn sem ákveðið hefur verið til næstu ára muni á engan hátt duga 
til þess að framfylgja henni og hvetja til þess að margfalt meira fjármagni verði varið í áætlunina

Samtök um Kvennaathvarf hvetja þingmenn til að viðurkenna í verki þá staðreynd að ofbeldi 
er gríðarstórt samfélagmein sem ekki er hægt að vinna á án raunverulegs fjármagns.
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