
Umsögn Samtakanna ‘78 um tiLLögu til 
þingsáLyktunar féLags- og jafnréttismáLaráðherra um 
áætLun fyrir árin 2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi 
og afleiðingum þess, 409. mál.

11. janúar 2019

Sam tökunum  '78 hefur borist ofangreind þingsályktunartillaga til umsagnar um aðgerðaáætlun fyrir 

árin 2019-2022 gegn ofbeldi og afle iðingum  þess. Markm ið tillögunar er að Ísland verði í fararbroddi 

þegar kemur að aðgerðum gegn ofbeldi og afleiðingum þess í samfélaginu. Samtökin '78 lýsa yfir 

ánægju með þá viðleitn i sem sýnd er með áætluninni. Hins vegar er margt sem Samtökin '78 telja að 

færa þurfi til betri vegar.

Helstu ábendingar:

• Nefna þarf sérstaklega hópa hinsegin fólks. T.d. má nefna ofbeldi á grundvelli kynhneigðar, 

kyntjáningar, kynvitundar eða kyneinkenna. Mikilvægt er að tilgreina einnig sérstaklega aðra 

jaðarsetta hópa.

• Taka þarf tillit til margþættrar m ismununar, þar sem horft er til m ismunandi birtingarmynda 

ofbeld is gagnvart fólki sem tilheyrir fleiri en einum  m innih lutahópi (t.d. hinsegin fólk, fó lk með 

fötlun, fólk af erlendum  uppruna)

• Ef jaðarsettir hópar eru ekki markvisst hafðir með nær áætlun af þessum tagi aldrei eins 

góðum árangri og hægt væri, þar sem stórir hópar fó lks verða skild ir eftir.

• Samtökin '78 leggja sérstaklega til að bætt verði við nýjum lið fyrir fræðsluátak til 

viðbragðsaðila um ólíkar birtingarm yndir ofbeld is í samráði við hagsmunasam tök á borð við 

Samtökin '78, Tabú og W.O.M.E.N

Samtökin '78 telja jafnfram t að markm ið áæ tlunarinnar séu óraunhæ f m iðað við áætluð fjárútlát: Mun 

meira fjármagn þarf til þess að áætlunin skili tilæ tluðum árangri. Að lokum viljum við óska eftir því að 

haft verði sam ráð við Samtökin '78 við undirbúning og framkvæmd einstakra hluta áætlunarinnar.
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Greinargerð:

Jaðarsettir hópar líkt og hinsegin fólk eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu þegar kemur 

að ofbeldi. Í Bandaríkjunum  eru svartar trans konur t.d. í e inum  stærsta 

áhæ ttuhópnum hvað varðar morð og morðtilraunir, vegna kynvitundar þeirra. Fáar 

rannsóknir eða efni er til á Íslandi um ofbeldi gegn trans fólki og öðru hinsegin fólk, en það er 

staðreynd að hinsegin fó lk verður fyrir ofbeld i vegna hinseginleika síns. Fjölm iðlar fjalla reglulega um 

mál tengd ofbeldi gagnvart hinsegin fólki, en aðeins er um toppinn á ísjakanum að ræða hvað varðar 

það ofbeldi sem hinsegin fólk verður fyrir. Ungt hinsegin fó lk og hinsegin unglingar sem njóta ekki 

stuðnings fjölskyldu, vina eða kerfisins eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu og eru í áhættuhópi varðandi 

heim ilisleysi, v ímuefnavanda og ofbeldi. Einnig má nefna að hinsegin börn, þá sérstaklega trans börn, 

eru í sérstökum  áhættuhópi hvað ofbeldi varðar. Þá eru ótaldar óafturkræ far skurðaðgerð ir á intersex 

börnum sem framkvæ m dar hafa verið hér á landi til margra ára. Við bendum  kjörnum fu lltrúum  

sérstaklega á skýrslu Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar þar sem sértækum birtingarmyndum  

heim ilisofbeldis gegn hinsegin fólki eru gerð skil.

Enn ríkir þöggun um ofbeldi gegn hinsegin fólki og margt hinsegin fólk veigrar sér við að leita sér 

aðstoðar og hvað þá að koma fram undir nafni í fjö lm iðlum . Hinsegin fó lk sem leitar til v iðbragðsaðila 

eða réttarkerfisins getur ekki vitað hvort eða hvar þau munu mæta fordóm um  og m ismunun. Þar er 

fræðsla alveg sérstaklega mikilvæg, sbr. tillögu Samtakanna '78 hér að ofan um fræ ðsluátak til 

viðbragðsaðila.

Einnig er vert að benda á að fólk sem tilheyrir fleiri en einum  m innih lutahópi er sérstaklega 

berskjaldað fyrir ofbeldi, svo sem hinsegin fólk sem er dökkt á hörund. Samtökin '78 leggja áherslu á 

að taka þurfi sérstakt tillit til margþættrar m ism ununar jaðarsettra hópa.

Lítið sem ekkert er m innst á hinsegin fó lk í aðgerðaráætluninni. Eini staðurinn þar sem örlar á umræðu 

um hinsegin fó lk er um fjöllun um heilbrigðisfræðslu innan grunnskóla í lið A.7, en þar eru orðin 

kynhneigð og trans undir liðnum Sambönd, sem kennt er í 10. bekk. Þess utan er hinsegin fó lk ekki 

tekið fram  sem jaðarsettur hópur á borð við fatlað fólk, aldraða og fó lk af erlendum  uppruna og því 

ekki gert ráð fyrir þeim sértæku birtingamyndum  ofbeld is sem hinsegin fó lk verður fyrir. Einnig vilja 

Samtökin '78 benda á að ekki er nóg að einungis nefna jaðarsetta hópa, heldur er nauðsynlegt að 

útlista hvernig gert verður ráð fyrir sérstöðu þeirra hvað varðar ofbeldi.

Gera verður ráð fyrir hinsegin fólki og ofbeldi tengt hinseginfóbíu á öllum  sviðum. Hér er átt við alla 

fræðslu, átök til vitundarvakningar auk forvarna, úrræða, þjónustu, upplýsingasöfnunar, 

viðbragsáætlana og réttarvörslukerfisins. Samtökin '78 leggja áherslu á nauðsyn þess að vera í 

samstarfi við hinsegin sam félagið og óska þess vegna eftir því að leitað verði til þeirra þegar áætluninni 

verður framfylgt.
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Aðgerðaráæ tlunina skortir mælanleg markm ið og alvöru fjármagn til að framfylgja 

m arkm iðum  sínum. Til dæmis má nefna A.8 Vitundarvakning í samfélaginu gegn 

haturstali, þar sem þar sem markm iðið er að „sam félagið sameinist gegn haturstali"

(bls. 5). Til þess eru áætlaðar tvær m illjónir á ári, helmingi m inna fram lag en áætlað er til gerðar 

bæklings í lið A.10. Samtökin '78 leggja til að mun meira fjármagni verði varið í áætlunina svo 

n iðurstöður verði í samræmi við væntingar og markmið. Við vonum st til þess að þannig geti 

aðgerðaráætlun gegn ofbeldi stuðlað að jákvæðum breytingum fyrir samfélagið allt, í ö llum  sínum 

fjölbreytileika.

Fyrir hönd Samtakanna '78,

Heiðrún Fivelstad 
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