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Efni: Umsögn Samtaka kvenna af erlendum uppruna á íslandi um tillögu til þingsályktunar um 
áætlun fyrir árin 2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingar þess

Samtök kvenna af erlendum uppruna á íslandi hefur fengið til umsagnar tillögu til þingsályktunar um 
áætlun fyrir árin 2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingar þess.

Samtök kvenna af erlendum uppruna á íslandi fagna því að ráðist sé í stefnumótun á þessu mikilvæga 
sviði og styðja framgöngu tillögunnar að mörgu leyti. Samtökin gera hins vegar athugasemdir við 
nokkra þætti stefnunnar.

Samtök kvenna af erlendum uppruna vilja lýsa vonþrigðum sínum yfir því að ekki hafi verið leitað til 
þeirra vegna samráðs og/eða sérþekkingar í tengslum við afar viðkvæma stöðu kvenna af erlendum 
uppruna á íslandi. í áætluninni kemur fram að við undirbúning áætlunarinnar hafi sérstaklega verið 
leitað til margra sérfræðinga sem í kjölfarið hafi kynnt hvar þeir telji helstu þörf á aðgerðum og 
mögulegar útfærslur.

Við fyrsta lestur af þingsályktun veltum við því fyrir okkur hvort niðurstöður úr #Metoo byltingunni 
voru hafðar til hliðsjónar við gerð áætlunarinnar, sérstaklega tengt þeim viðkvæma hópi sem er 
útsettur fyrir ofbeldi eins og konur af erlendum uppruna, fatlaðar konur, hinsegin- og transfólk og 
síðast en ekki síst fólk með fíknivandamál eða geðræna sjúkdóma.

Markmið þessarar áætlunar er að ofbeldi í íslensku samfélagi verði ekki liðið. Til að uppræta ofbeldi er 
mikilvægt að viðurkenna staðreynd um ofbeldi í samfélaginu. Hvað varðar konur af erlendum uppruna 
er staðreyndin sú að konur af erlendum uppruna eru margar hverjar í mun erfiðari aðstöðu til að losna 
úr sínum aðstæðum en íslenskar kynsystur þeirra. Þær kunna margar hverjar ekki tungumálið, þekkja 
ekki réttindi sín og eru upp á kvalara sína komnar. Margar þeirra eru, eða hafa verið, fangar. Frásagnir 
kvenna af erlendum uppruna í #Metoo byltingunni voru og eru ofnar úr fordómum, mismunun, 
markvissu niðurbroti, vanrækslu, útilokun og misnotkun. Hvergi í þessari áætlun er lýst yfir hvernig 
unnið verði markvisst við að styðja þennan hóp, hvorki í forvarnarskyni til að koma í veg fyrir ofbeldi 
eða við valdeflingu vegna afleiðinga ofbeldis og mismununar sem konur af erlendum uppruna mæta í 
ýmsum kerfum og í samfélaginu almennt. Við mælum með að háttvirtir nefndarmenn Allsherjar- og 
menntamálanefndar Alþingis gefi sér smá tíma til að lesa einu sinni enn frásagnir kvenna af erlendum 
uppruna. í kjölfarið geti þeir skoðað hvort hægt sé að bæta inn í áætlunina viðeigandi úrræði til að 
styðja við öryggi kvenna og fyrirbyggja frekara ofbeldi í þeirra garð og unnið úr afleiðingum ofbeldis 
sem allt of margar þeirra glíma við. Hægt er að nálgast frásagnir úr #Metoo byltingu hjá eftirfarandi 
vefslóð: https://kiarninn.overcastcdn.com/documents/Frasagnir kvenna af erlendum uppruna.pdf

Samtök kvenna af erlendum uppruna gerir enn fremur athugasemd við þá fjármuni sem ætlað er að 
verja í þær aðgerðir sem áætlunin tekur til. Á árinu 2019 er áætlað að verja samtals 45 milljónum í 
aðgerðir, að okkar mati þyrfti fjárhæð að vera mun hærri, einkum hvað varðar fræðslu og forvarnir.
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Til samanburðar við Svíþjóð í kjölfar #Metoo byltingarinnar þarlendis hafa Svíar ráðstafað 120 
milljónum sænskra króna (andvirði yfir 1,6 milljarðra íslenskra króna) meðal annars í menntakerfið, til 
stéttarfélaga, stofnana, vinnumarkaðarins og réttarkerfisins árið 2018.

Nokkur dæmi sem við teljum vera verulega vanfjármögnuð:

• Aðgerð A.8 - einungis gert ráð fyrir 2 milljónum króna á ári í vitundarvakningu í samfélaginu 
gegn haturstali. Ein meginundirstaða fordóma og mismununar sem konur af erlendum 
uppruna upplifa daglega í samfélaginu.

• Aðgerð A.10 - einungis 4 milljónir króna árið 2020 fyrir fræðslu um úrræði fyrir þolendur 
ofbeldis um allt land þar sem ekki er einu sinni tekið fram kostnaður við þýðingar á bæklingum 
sem yrði dreift.

• Aðgerð C.2 - upplýsingavefur um ofbeldi einungis 2 milljónir króna vegna stofnkostnaðar árið 
2020. Er ekki gert ráð fyrir því að slíkur upplýsingavefur þarf að vera þýddur á fleiri tungumál 
til að tryggja að veittar séu upplýsingar um réttindi, skyldur og úrræði til kvenna sem tala 
önnur tungumál en íslensku?

• Samtök kvenna af erlendum uppruna telur að í áætluninni sé alltof litlu fjármagni varið til 
mannsalsmála, aðgerðir C.10 og C . l l .  Einungis 3 milljónir króna árlega í aðgerð C.10 og ekkert 
skilgreint í C . l l .  Við höfum unnið með fórnarlömb mannsals og höfum fengið tilkynningar um 
margskonar birtingarmyndir þess sem hafa farið fram hérlendis án refsinga eða athugasemda. 
Við teljum að mikil þörf sé á því að verja miklu meira fjármagni í víðtækar aðgerðir, 
fyrirbyggjandi aðgerðir, vitundarvakningu og frekari rannsóknarvinnu/greiningu á málaflokki, 
einnig er þörf fyrir því að það sé samstarf og samráð með fleiri aðilum. Þar má meðal annars 
nefna lögregluna, frjáls félagasamtök sem aðila vinnumarkaðarins, velferðarþjónustu 
sveitarfélaga, Vinnueftirlitið og stéttarfélög.

Samtök kvenna af erlendum uppruna gera verulegar athugasemdir við aðgerð B.4 um sáttamiðlun í 
ofbeldismálum. í áætluninni er ekki nánar tilgreint um hvers konar ofbeldisbrot sé að ræða eða hvort 
sáttamiðlun eigi að koma í stað refsingar og/eða önnur úrræði í þágu þolenda ofbeldis. Við höfum 
mikla reynslu við að veita jafningarráðgjöf til kvenna af erlendum uppruna, þar sem frásagnir og 
reynslur kvenna af erlendum uppruna af sáttamiðlun í ofbeldismálum eru oft mjög slæmar. Sem dæmi 
má nefna að fjölmörgum konum eru ekki einu sinni veittar túlkþjónusta þegar sáttameðferð fer fram 
hjá sýslumanni. Við höfum fengið reynslusögur og beiðni um aðstoð þar sem konur hafa reynt að 
sækjast efir forsjár- og umgengnisréttarmálum og konur lýsa því hvernig þær hafi upplifað að 
ofbeldismaðurinn, sem þær loks náðu að losa sig frá, hafi getað haldið áfram niðurlægingu, stjórnun 
og beitt ákveðinni mismunun í gegnum sáttamiðlunina. Okkar reynsla sé sú að konur segi að þær hafi 
ekki haft þekkingu, stuðning, kjark eða þolinmæði til að standa með sjálfum sér eða þeirra réttindum 
gegn ofbeldismanninum. Við teljum aðgerðina vanhugsaða með tilliti til stöðu viðkvæmra þolenda 
ofbeldis samanber konur af erlendum uppruna.

Samtök kvenna af erlendum uppruna fagnar aðgerð C .l. starfsemi Bjarkarhlíðar -  þjónustumiðstöðvar 
fyrir þolendur ofbeldis fest í sessi. Við veltum hings vegar fyrir okkur hversu oft Bjarkarhlíð kemur fram 
sem ábyrgðaraðili eða fer með verkefnastjórnun í svo mörgum aðgerðum í áætluninni. Við hvetjum 
Velferðaráðuneytið og samstarfsaðila til að endurskoða stöðugildi og rekstrarlíkan hjá Bjarkarhlíð með 
tilliti til hvað þarf meðfram grunnrekstri í núverandi hlutverki til að geta framkvæmt allt sem stendur 
til hér í áætluninni.
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Við fögnum einnig öllum aðgerðum undir A. Vakning -  fræðsla og forvarnir. Mikilvægt er að auka 
skilning á ofbeldi og afleiðingar þess meðal allra þeirra sem starfa með börnum og ungmennum, einnig 
réttindi barna til að lifa heilbrigðu og öruggu lífi. Við ítrekum hér að þörf er á að endurskoða fjármuni 
sem varið er í allar aðgerðir til að tryggja að hægt sé að hafa alvöru áhrif. Við viljum gera athugasemdir 
við því að ekki nægilega oft eru foreldrar eða foreldrafélög/samtök nefnd sem samstarfsaðilar. 
Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki sem samstarfsaðilar fagfólks ekki síður en sem ábyrgir uppalendur 
varðandi málefni líkt og einelti, ofbeldi, réttindi barna, heilsuvernd, haturstal, kynheilbrigði, 
kynhegðun og áreitni. Ekki er það síður mikilvægt þegar um er að ræða foreldra af erlendum uppruna 
sem flytur hingað til landsins og þarf að vera upplýst um samfélagsleg gildi og reglur sem gætu 
hugsanlega verið allt aðrar en þau þekkja í heimalandinu. Mikilvægt er að huga vel að því hvaða 
kostnaður liggur í að þýða og miðla til barna og foreldra af erlendum uppruna.

Við fögnum einnig aðgerð C.13 - eftirfylgni með aðgerðaáætlun þessari. Mikilvægt er að tryggja 
eftirfylgni og meta hvort markmið muni nást.

í lokin viljum við hjá Samtökum kvenna af erlendum uppruna minna háttvirta þingmenn, sem sitja í 
Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis, á ábyrgð þeirra gagnvart öllum þolendum ofbeldis óháð 
uppruna. Við viljum minna ykkur á áskorun sem konur af erlendum uppruna lögðu fram til íslensks 
samfélags þegar við birtum frásagnir þolenda ofbeldis og mismununar íjanúar 2018. Við hvetjum ykkur 
til þess að íhuga hvað þarf enn frekar í þessa áætlun til að tryggja að slíkar frásagnir heyri brátt sögunni 
til. Því til stuðnings setjum við fram hér áskoranir okkar til íslensks samfélags og ykkar:

• Við skorum á samfélagið að viðurkenna að konur af erlendum uppruna hafa mismunandi þarfir 
sem þarf að mæta á vinnustöðum þeirra, í samfélaginu og af hálfu þeirra sem veita 
samfélagslega þjónustu.

• Við skorum á samfélagið að viðurkenna að konur af erlendum uppruna eru viðkvæmur hópur 
sem er útsettur fyrir kerfisbundinni mismunun, ofbeldi og niðurbroti.

• Við skorum á samfélagið að innan allra áætlana og ferla sem snúast um að útrýma kynbundinni 
mismunun, áreiti og ofbeldi sé gert ráð fyrir valdeflingu kvenna af erlendum uppruna.

• Við skorum á stjórnvöld, bæði ríki og sveitarfélög að tryggja eftirlit og vernd kvenna af 
erlendum uppruna.

• Við skorum á stjórnvöld, bæði ríki og sveitarfélög að tryggja öruggar boðleiðir og farvegi til að 
réttindi kvenna af erlendum uppruna séu virt.

• Við undirritum þessa beiðni í þeirri von að þátttaka okkar í #MEtoo byltingunni styrki bönd 
milli allra þegna samfélagsins og styrki baráttuna gegn kynbundinni mismunun, áreiti og 
ofbeldi í samfélaginu. Með því leggjum við okkar lóð á vogarskálar þess að búa til betra og 
öruggara samfélag fyrir okkur öll.

Virðingarfyllst,

Nichole Leigh Mosty, stjórnarmeðlimur
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