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Efni: Þingsályktun um áætlun fyrir árin 2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum  
þess. Mál nr. 409. 149. löggjafarþing

Meðlimir skipulagsteymis Druslugöngunnar fagna þingsályktunartillögu um áætlun fyrir árin 
2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess.

Þó má betur gera og við gerum þá kröfu að betur verði farið yfir þingsályktunina og 
aðgerðaráætlunina í heild. Við teljum upphæðina sem verja á í aðgerðir allt of lága og að tífalda 
megi heildarupphæð svo mögulegt sé að framkvæma hana og gera það sem þarf til þess að takast 
á við það samfélagsmein sem ofbeldi og áreitni er í íslensku samfélagi. Í ljósi fjölda þeirra 
ofbeldismála sem finnast í samfélaginu gerum við þá kröfu að meiri áhersla verði lögð á 
betrumbætur þessarar áætlunar og mun meiri fjármunum verði varið í hana. Meiri áherslu verði að 
leggja á allar þær frásagnir sem framkomu undir myllumerkinu #metoo/#églíka.

Við hjá Druslugöngunni hvetjum til meira samstarfs við óháð félagssamtök og þá fagaðila innan 
samtakanna við vinnslu aðgerðaráætlunarinnar t.a.m. Kvennaathvarfsins, W.O.M.E.N - samtaka 
kvenna af erlendum uppruna, Samtakanna 78 og TABÚ. Mikilvægt er að tryggja að 
aðgerðaráætlun sem þessi nái til allra þeirra hópa samfélagsins sem eru berskjaldaðri en aðrir 
þegar kemur að ofbeldi, t.d. Kvenna af erlendum uppruna, Hinsegin fólks og fatlaðra kvenna.

Nauðgunarmenning og ofbeldi grasserar í samfélaginu og mikilvægt að taka það til greinar þegar 
tillaga sem þessi er unnin. Við leggjum til meira samstarfs við jafnréttisstofu svo tryggt sé að 
jafnréttis sé getið í öllum aðgerðum og hlutum áætlarinnar.

Athugasemdir við einstaka liðir áætlarinnar:

A7 - Við teljum þessar aðgerðir of seinar og metnaðarlausar. Við teljum mikilvægt að stefnan sé 
sett á að 100% nemenda í 9.bekk fái fræðslu um kynþroska og kynheilbrigði í skipulagðri 
heilbrigðisfræðslu fyrir árslok þessa árs, 2019 - ekki einungis 80% nemenda fyrir árslok 2022.

B4 - Við setjum spurning við notkun sáttamiðlunar í ofbeldismálum hjá fullorðnu fólki og hvetjum 
nefndina til að endurhugsa þennan lið. Af okkar reynslu hefur sú aðferð ekki reynst vel á málum 
lögráða fólks. Finnst það vera mikilvægur möguleiki í ofbeldismálum barna undir lögaldri, en 
annars ekki.

C3 - Við hvetjum til að gera þetta verkefni að langtímaúrræði - ekki einungis tveggja ára 
þróunarverkefni, því við teljum mikla þörf á föstum úrræðum á landsbyggðinni.

A6 - Við hörmum notkun orðsins hefndarklám og teljum það rangt hugtak um það ofbeldi sem talað 
er um. Við hvetjum til notkunar á hugtakinu stafrænt kynferðisofbeldi og ítrekum að um ræðir 
ofbeldi en ekki klám þegar talað er um misnotkun og ólöglega notkun myndefnis á stafrænum 
miðlum.
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