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Umsögn Stígamóta um tillögu til þingsályktunar um áætlun um 
aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess

Stígamót fagna því að fram sé komin tillaga að áætlun um aðgerðir ofbeldi og 
afleiðingum þess. Í aðgerðaáætluninni er að finna m argar góðar og mikilvægar 
aðgerðir. Stígamót gera þó athugasem dir við efni sum ra aðgerða og útfæ rslna á 
þeim.

1. Stígamót gera alvarlega athugasem d við þá fjármuni sem áæ tlaðir eru til að 
hrinda í fram kvæm d aðgerðum  áæ tlunarinnar. Í framhaldi af #m etoo þar 
sem öllum varð ljóst umfang vandans sem kynbundið og kynferðislegt ofbeldi 
er, hefði verið við hæfi að setja m eira en 45 milljónir í verkefni á árinu 2019. 
Sérstaklega gera Stígamót athugasem d við það fjármagn sem ætlað er til 
forvarna en það er mjög óraunhæ ft að hæ gt sé að vinna verkefnin undir þeim 
lið með því fjármagni sem lagt er til. Umfang vandans og það hversu 
alvarlegar afleiðingar ofbeldi hefur á heilsu og líf brotaþola æ ttu  að gefa 
tilefni til að leggja m eira fé í að koma í veg fyrir ofbeldi.

2. Stígamót gagnrýna skort á sam ráði við fagaðila í málaflokknum. Stígamót 
tóku þ á tt í sam ráðsfundinum  sem fram fór í Iðnó í upphafi árs 2016 sem  var 
á þjóðfundaformi. Þar gafst þó ekki tækifæri til að fara á dýptina og tiltaka 
sérstök atriði sem brenna á Stígamótum. Stígamót fengu ekki tækifæri til að 
h itta stýrihópinn og ræ ða áhersluatriði. Samkvæmt lista yfir þá sérfræðinga, 
sam tök og stofnanir sem kölluð voru til var heldur ekki leitað til Samtaka um 
kvennaathvarf, Kvennaráðgjafarinnar, aðstandenda Druslugöngunnar, þeirra 
sem fóru fyrir #m etoo hópum, Kvenréttindafélags Íslands, Tabú, W.O.M.E.N., 
og Jafnréttisstofu svo einhver sam tök og stofnanir séu nefnd sem beita sér 
sérstaklega á þessum  vettvangi og eru í lykilhlutverki.



3. Hátt hlutfall ofbeldis er kynbundið og beinist að fólki sérstaklega vegna kyns 
þess. Það van tar að kveða skýrt á um kynjasjónarhorn í áæ tlunininni og 
hvernig það er einnig forsenda þess að berjast gegn ofbeldi. Það hefði verið til 
bóta að hafa kynjasjónarhornið skýrt líkt og í samningi Evrópuráðsins um 
forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og heimilisofbeldi. Þar er tekið fram 
að lykilatriði til að koma veg fyrir ofbeldi gegn konum sé „að koma jafnrétti 
kvenna og karla á “ sem og að ofbeldi gegn konum  sé „birtingarform  sögulegs 
ójafnvægis í valdahlutföllum kvenna og karla sem  hefur leitt til d ro ttnunar 
karla yfir og m ism ununar gegn konum".

Þá er einnig vel þekkt að aðrar m ism unarbreytur gera það að verkum  að 
ákveðnir hópar fólks eru frekar beittir ofbeldi en aðrir. Taka m ætti skýrar 
fram í áæ tluninni hver staða ólíkra hópa brotaþola er í málaflokknum og 
hvernig eigi að ré tta  sérstaklega af stöðu þessara hópa, t.d. fatlað fólk, 
hinsegin fólk, ungt fólk, fólk af erlendum  uppruna, heim ilislausar konur, 
flóttafólk og hæ lisleitendur o.s.frv. Aðgerðir áæ tlunarinnar þurfa ætíð að taka 
mið af þessu.

4. Stígamót fagna sérstaklega aðgerð A6 sem fjallar um kennslu um 
kynheilbrigði og kynhegðun í grunn- og framhaldsskólum . Er þar að finna 
m etnaðarfulla aðgerð sem leggur m.a. áherslu á kennslu um samþykki og 
m örk sem eru lykilatriði í forvörnum  gegn ofbeldi. Einnig er til fyrirm yndar 
að þar sé sérstaklega nefnt að einelti og hatursorðræ ða geti haft 
kynferðislegar birtingarm yndir. Að þessu sögðu vekur það upp spurningar 
hvernig skuli ná m arkm iðum  aðgerðarinnar um að ungm enni taki ábyrga 
afstöðu í nánum  sam skiptum  með því að verja einni milljón á ári til 
verkefnisins. Eins og fram kem ur þarf einnig að styrkja þekkingargrunn í 
skólum til að sjá um fræðsluna. Í því sam bandi þarf að innleiða kynjafræði í 
kennaranám  og gera þannig kennurum  kleift að fjalla af öryggi um þetta  
málefni. Stígamót hvetja til þess að kynjafræði verði gerð að skyldufagi í bæði 
kennaranám i og í grunnskólum. Verkefnið er ærið og algjör forsenda þess að 
breyta m enningunni sem okkur öllum varð ljóst að er gegnsýrð af 
kvenfyrirlitningu í kjölfar #metoo. Af lestri aðgerðarinnar að dæm a er 
stjórnvöldum  ljóst hvað þarf að gera en fjárm unirnir sem fylgja gefa til kynna 
að ekki eigi að láta af því verða.

5. Stígamót gera alvarlega athugasem d við aðgerð B4 um sáttam iðlun í 
sakam álum  þar sem markmiðið er að sáttam iðlun verði nýtt í auknum  mæli. Í 
þeim  málum sem Stígamót vinna með, nauðganir, kynferðisofbeldi gegn 
börnum , vændi og fleiri birtingarm yndir kynferðisofbeldis, er vandséð 
hvernig sáttam iðlun muni nýtast. Þessi hugmynd er ekki ákall frá brotaþolum  
kynferðisofbeldis. Kynferðisofbeldi er oftast framið í skjóli valdam unar og því 
ekki um tvo jafna aðila að ræ ða þegar m æ st er í sáttam iðlun. Frekar æ tti að



leggja áherslu á að brotaþolar kynferðisofbeldir nái fram réttlæ ti í gegnum 
hefðbundin úrræ ði réttarkerfisins.

6. Stígamót fagna því að fjárhagslegur grundvöllur Bjarkarhlíðar verði tryggður 
og að þetta  góða úrræ ði verði fest í sessi. Í aðgerðaáætluninni er gert ráð fyrir 
að Bjarkarhlíð taki að sér aukið hlutverk s.s. að hýsa og vinna upplýsingavef 
um ofbeldi, hafa milligöngu um störf viðbragðsteym is sérfræðinga vegna 
ofbeldisbrota á landsbyggðinni og að hafa umsjón með velferðarþjónustu 
fyrir þolendur mansals. Það þarf að bera þessi nýju verkefni undir stjórn 
Bjarkarhlíðar auk þess sem þeim þarf að fylgja m eira fjármagn.

Bjarkarhlíð er fyrst og frem st sam starfsvettvangur félagasamtaka og 
opinberra aðila til að sam hæfa þjónustu við brotaþola ofbeldis og bjóða hana 
alla á einum stað. Á nokkrum  stöðum  í aðgerðaáætluninni er gert ráð fyrir 
Bjarkarhlíð sem sam starfsaðila en betur færi á að nefna þá aðila sem standa 
að úrræðinu. Bjarkarhlíð er ekki sjálfstæð stofnun heldur 
sam starfsvettvangur og getur því ekki haft sjálfstæðar skoðanir nem a þ æ r 
sam ræ m ist skoðunum  allra sam starfsaðila. Bjarkarhlíð getur að sjálfsögðu 
miðlað reynslu og tölum  úr starfi sínu en mikilvægt er að hafa í huga að þetta  
er sam starfsverkefni þeirra  sem að því standa sem eru bæði ráðuneyti, 
Reykjavíkurborg, lögreglan, félagasamtök og sjálfseignarstofnanir.

7. Varðandi grein C7 um fjölbreyttari m eðferðarúrræ ði fyrir gerendur í 
ofbeldismálum þá taka Stígamót heilshugar undir að þörfina á því að slíkum 
úrræ ðum  verði komið á fót. Meðal sam starfsaðila eru ekki nefnd sam tök sem 
vinna með brotaþolum  á borð við Stígamót, Kvennaathvarf, Aflið og 
Drekaslóð. Það er mikilvægt að þessir aðilar komi að vinnunni til að tryggja 
brotaþolavæ n sjónarmið.
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