GEGN KYNBUNDNU OFBELDI

EFTIRFARANDI VERÐI HAFT TIL HLIÐSJÓNAR VIÐ GERÐ
AÐGERÐAÁÆTLUNAR GEGN KYNBUNDU OFBELDI
I. NEYÐARMÓTTAKA
Þjónusta Neyðarmóttöku vegna nauðgunar verði styrkt til að gera henni kleift að veita
fórnarlömbum annars kynbundins ofbeldis aðstoð.
Þegar Neyðarmóttaka vegna nauðgunar var stofnuð fyrir um ellefu árum var það mikil
réttarbót fyrir fórnarlömb nauðgana. Móttakan veitir þolendum þverfaglega aðstoð lækna,
hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa og sálfræðinga. Fórnarlömb eiga jafnframt kost á að njóta
aðstoðar löglærðs talsmanns sem starfar á vegum Neyðarmóttökunnar. Ef til kæru kemur
fylgir talsmaður brotaþola í gegnum kæruferlið, leiðbeinir honum um gerð bótakröfu og fylgir
bótakröfu eftir fyrir dómi ef þess er talin þörf. Sérþekking á þörfum fórnarlamba kynbundins
ofbeldis hefur myndast hjá starfsfólki móttökunnar og er því skorað á stjórnvöld að veita
auknum fjármunum til starfseminnar með það að markmiði að gera móttökunni kleift að veita
einnig fórnarlömbum annars kynbundins ofbeldis, svo sem heimilisofbeldis og mansals,
þjónustu.
Sú skerðing á starfsemi Neyðarmóttökunnar sem átti sér stað árið 2004 var ekki í neinu
samræmi við þá þekkingu sem fyrir liggur. Nauðgun er svo alvarlegt áfall að samkvæmt
rannsóknum þjást 80% af þeim sem leita til Neyðarmóttökunnar af áfallaröskun. Það var því
óverjandi að taka félagsráðgjafa út úr því teymi sem mætir konum í bráðaþörf.
Við leggjum líka til að staða yfirlæknis Neyðarmóttökunnar verði sett á laggirnar aftur í
samræmi við mikilvægi móttökunnar.
II. HEILBRIGÐISKERFI
Kynningarátak sem beint er að heilbrigðisstéttum og almenningi þar sem hnykkt er á að
kynbundið ofbeldi sé alvarlegt heilbrigðisvandamál.
Fræðsla um forvarnir, greiningu, skráningu, meðferð og úrræði fórnarlamba kynbundins
ofbeldis verði hluti af námsefni allra heilbrigðisstétta.
Setning vinnureglna fyrir heilbrigðisstofnanir og skráning tilvika stöðluð.
Skráning tilvika, þar sem grunur leikur á að kynbundið ofbeldi hafi átt sér stað, verði stöðluð
og heildstæðar vinnureglur settar um meðferð og tilvísanir.

III. RÉTTARKERFIÐ
Fræðsla fyrir allt starfsfólk dómstóla, saksóknara og löggæslu um kynbundið ofbeldi.
Nauðsynlegt er að fræða dómara, lögmenn, saksóknara, starfsfólk dómstóla og lögreglu um
eðli og umfang kynbundins ofbeldis og birtingarmyndir þess í þeim tilgangi að þessir hópar
geti betur verndað fórnarlömb ofbeldis og aðstoðað þau við að ná fram rétti sínum. Fólki sé
ljóst að ofbeldi gegn körlum og konum er oft ólíkt þar sem karlar verða fyrst og fremst fyrir
ofbeldi af hálfu annarra karla og þá utan heimilis, gjarnan á almannafæri. Konur verða hins
vegar fyrst og fremst fyrir ofbeldi af hálfu karla og ofbeldinu er haldið leyndu. Allur
aðdragandi og allt ferli ofbeldis á heimili er annars eðlis en ofbeldi á almannafæri, það er oft
síendurtekið og fórnarlambið háð ofbeldismanninum á einn eða annan hátt. Fræðsla um
forvarnir, greiningu, skráningu, meðferð og úrræði fórnarlamba kynbundins ofbeldis verði
hluti af námsefni allra stétta er koma þar að. Mikilvægt er einnig að þeim sem vinna að
málum er varða kynbundið ofbeldi sé ljóst hversu erfitt það er fyrir fórnarlömbin að kæra og
ganga í gegnum málaferli.
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Unnið verði að heildarendurskoðun lögjafar, m.a. hegningarlaga og laga um meðferð
opinberra mála þar sem tekið verði á kynbundnu ofbeldi sérstaklega.
Fylgt verði fordæmi Svíþjóðar og sett verði ákvæði í almenn hegningarlög er taki tillit til
sérstaks eðlis kynbundins ofbeldis. Þann 1. júlí 1998 var nýju ákvæði bætt í sænsku
hegningarlögin sem tekur til grófra brota gegn öryggi kvenna sem framin eru endurtekið af
körlum gegn konum sem þeir eiga í nánu sambandi við. Skylt ákvæði tekur til grófra brota
gegn börnum eða öðrum nánum aðstandendum. Ákvæðið hefur það í för með sér að fremji
maður ákveðinn refsiverðan verknað (svo sem líkamsárás, ólögmætar hótanir eða þvinganir,
kynferðislegt ofbeldi eða misnotkun) gegn konu sem hann er eða hefur verið giftur eða búið
með, með þeim afleiðingum að sjálfsmynd konunnar skaddast alvarlega, geta dómstólar dæmt
hann fyrir gróft brot gegn friðhelgi konunnar auk refsingar fyrir hvert einstakt brot, s.s.
líkamsárás. Löggjöfin veitir þannig dómstólum svigrúm til að taka mið af aðstöðu
fórnarlamba kynbundins ofbeldis og þyngja refsingu ofbeldismannsins með tilliti til alvarleika
brotanna og hversu oft þau áttu sér stað. Dæma má ofbeldismenn til að lágmarki sex mánaða
fangelsisvistar en til sex ára refsingar hið mesta. Einnig skal tekið til athugunar að dæma
ofbeldismenn til meðferðar eða virða meðferð til refsilækkunar.
Kynferðisbrotakafli hegningarlaga verði tekinn til heildarendurskoðunar. Nauðsynlegt er að
taka til athugunar kynferðisbrotakafla hegningarlaganna þar sem verknaðarlýsingar og
refsimörk miðast fyrst og fremst við ofbeldismann en ekki upplifun brotaþola. Þá skulu
kynferðisbrot gegn börnum ekki fyrnast. Nauðsynlegt er að hafa samráð við þá aðila sem hafa
reynslu af vinnu með þolendum kynferðisofbeldis við endurskoðun þessara laga sem annarra.
Tekið verði til endurskoðunar að hækka kynferðislegan lögaldur til samræmis við
Norðurlöndin þar sem hann er ýmist 15 eða 16 ár.
Ábyrgð af vændi, sem er eitt birtingarform kynbundins ofbeldis, verði flutt frá konum sem
selja aðgang að líkama sínum yfir á kaupendur og milligöngumenn. Allmikil umræða hefur
verið á alþjóðavettvangi undanfarin ár um kosti og galla þess að gera kaup á vændi refsiverð
og flytja þannig ábyrgð af verknaðinum frá konum í vændi yfir á kaupendur. Í ljós hefur
komið að hugmyndir fólks um vændi hafa ekki átt sér stoð í raunveruleikanum. Sjaldnast er
um frjálst val einstaklings, sem stundar vændi, að ræða heldur er að jafnaði um hreina neyð að
ræða eða þvingun. Því hafa Svíar gengið fram fyrir skjöldu og gert kaup á vændi refsiverð og
umræða er um hið sama í fleiri löndum. Nauðsynlegt er að létta nú þegar refsiábyrgð af
vændiskonum, sem oftar en ekki eru þolendur kynbundins ofbeldis.
Mál vegna kynbundins ofbeldis sæti opinberri ákæru. Með tilliti til sérstaks eðlis kynbundins
ofbeldis, er nauðsynlegt að það sæti skilyrðislaust opinberri ákæru. Það á ekki að vera undir
vilja konunnar komið hvort kært er eður ei en kynbundið ofbeldi, sérstaklega heimilisofbeldi
er ekki aðeins brot gegn konunni einni, heldur samfélaginu í heild sinni. Sérstaklega þegar
börn eru á heimilinu er það fráleitt að það sé undir konunni komið hvort hið opinbera hefst
handa og saksækir viðkomandi ofbeldismann.
Setning heildstæðra vinnureglna fyrir lögreglu og skráning tilvika stöðluð.
Viðbrögð lögreglu styðjist við staðlaðar rannsóknaraðferðir og vinnuferli þegar unnið er að
málum er varða kynbundið ofbeldi. Skráning tilvika verði sömuleiðis stöðluð og unnar séu
nákvæmar atvikaskýrslur sem fórnarlömb hafi aðgang að og geti nýtt sér í tengslum við
nálgunarbann, tryggingar og skaðabótamál.
“Austurríska leiðin”.
Ákvæði verði sett í lög sem heimilar lögreglu brottflutning ofbeldismanns af heimili í
tiltekinn tíma eftir að hann beitir ofbeldi. Lögreglu verði gert heimilt að setja á brottvísun og
heimsóknabann í slíkum tilvikum sem taki gildi strax og það lagt fyrir dómara innan ákveðins
frests. Þá er ítrekað að samhliða slíkum aðgerðum verða jafnframt að koma skilvirk félagsleg
úrræði. Má í þessu sambandi horfa til Austurríkis þar sem sett hafa verið lög af þessu tagi.
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Nálgunar- og heimsóknabann gert virkt.
Dómstólar og lögregla fá fræðslu og staðlaðar vinnureglur til að lög um nálgunar- og
heimsóknabann nái tilgangi sínum. Fórnarlömbum verði heimilt að óska sjálf eftir
nálgunarbanni hjá dómstólum. Mikilvægt er einnig að gera nálgunarbannið virkara sem tæki
gegn kynbundnu ofbeldi.
Markvisst verði unnið að fjölgun kvenna í starfsstéttum sem vinna við meðferð ofbeldismála.
Yfirvöld vinni markvisst að því að fjölga konum í lögreglunni, hjá ákæruvaldinu og
dómstólum.
Hið opinbera stuðli að samvinnu réttarkerfis, fagaðila og málsvara fórnarlamba til að koma í
veg fyrir kynbundið ofbeldi.
Aðgerðir lögreglu, saksóknara, dómara, málsvara, athvarfa og félagsamtaka verði samstilltar
með formlegu samstarfi.
Stjórnvöld vinni gegn mansali og styðji fórnarlömb þess.
Stjórnvöld fullgildi samning Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir til að sporna við skipulagðri,
fjölþjóðlegri glæpastarfsemi, ásamt viðaukum sem undirritaður var 13. desember 2000. Þá er
mikilvægt að sett verði í lög ákvæði er miða að aukinni vernd til handa fórnarlömbum
mansals sem koma hingað til lands.
Tryggja þarf með lögum bæði vitna- og fórnarlambavernd. Fórnarlömb mansals eiga
skilyrðislausan rétt á þjónustu sjálfskipaðs löglærðs talsmanns og tryggja þarf rétt til
miskabóta. Fórnarlambaverndin skal ganga lengra en vitnaverndin
Lög gegn klámi verði virt, s.s. ákvæði í almennum hegningarlögum, útvarpslögum, lögum um
póstþjónustu, samkeppnislögum og lögum um prentrétt.
Sýnt hefur verið fram á tengsl kynbundins ofbeldis inni á heimilum við vændi og klám og því
þarf að vinna gegn klámi hvers konar, enda endurspeglar það hlutgervingu kvenna og grefur
undan gagnkvæmri virðingu kynjanna.
Sett verði lög sem banna limlestingar á kynfærum kvenna.
Breytingar verði gerðar á útlendingalögum og lögum um atvinnuréttindi útlendinga í þá átt
að veita konum af erlendu bergi brotnu sérstakt búsetuleyfi og félagsaðstoð við skilnað ef þær
hafa þurft að þola ofbeldi af hendi íslensks maka.
Þekkt eru mörg dæmi þess að erlendar konur er fengið hafa dvalarleyfi á grundvelli hjúskapar
við íslenskan ríkisborgara hafi sætt ofbeldi í hjónabandi. Er til skilnaðar kemur eru þeim allar
bjargir bannaðar en margar hafa ekki að neinu að hverfa í heimalandi sínu. Eðlilegt er að veita
konum sem svo er ástatt um félagslega aðstoð og dvalarleyfi, og síðar búsetuleyfi.

IV. FÉLAGSLEG AÐSTOÐ OG ÚRRÆÐI
Bæjar- og sveitarfélög geri aðgerðaráætlanir gegn kynbundnu ofbeldi.
Ef árangur á að nást í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi er það lykilatriði að bæjar- og
sveitarfélög axli ábyrgð og geri framkvæmdaáætlanir. Í áætlunum skal kveðið á um forvarnir,
fræðslu og þjálfun bæjarstarfsmanna ásamt þjónustu við fórnarlömb ofbeldis. Í þeim þarf
einnig að gera ráð fyrir nægjanlegu fjármagni og skýrum vinnureglum.
Fórnarlömbum kynbundins ofbeldis verði gefinn kostur á fjárhagslegum stuðningi.
Fórnarlömbum verði gefinn kostur á fjárhaglegum stuðningi meðan þau eru að koma undir sig
fótunum á ný eftir að hafa verið í ofbeldissambandi.
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Meðferðarúrræði fyrir ofbeldismenn verði styrkt.
Til að koma í veg fyrir ofbeldi karla gegn konum er mikilvægt að meðferðarúrræði fyrir
ofbeldismenn verði styrkt. Nauðsynlegt er að veitt verði fjármunum til verkefnisins Karlar til
ábyrgðar og það endurvakið sem fyrst. Verkefnið gaf góða raun á sínum tíma en fjárskortur
hamlaði starfseminni. Til að mögulegt sé að dæma ofbeldismenn til meðferðar eða virða þeim
það til refsilækkunar verður úrræðið að vera virkt.
Konum skulu kynnt réttindi sín og úrræði.
Sérstaklega skal beina sjónum að fræðslu til kvenna sem eru í áhættuhóp, svo sem erlendra
kvenna sem hingað flytja með mökum sínum, til að hefja sambúð með íslenskum ríkisborgara
eða ganga í hjónaband. Þær eiga erfiðara með að nálgast upplýsingar um úrræði sem í boði
eru, en styrkja þarf fræðslu meðal erlendra kvenna um hvað telst ofbeldi hér á landi, með
sérstakri áherslu á andlegt ofbeldi.

V. MENNTUN, FRÆÐSLA OG RANNSÓKNIR
Kynningarátak með þátttöku fjölmiðla, fagaðila, almennings og kennara.
Yfirvöld standi fyrir kynningarátaki með þátttöku fjölmiðla, almennings og kennara þar sem
áhersla er lögð á upplýsingar um úrræði svo fórnarlömb viti hvert þau geti leitað hjálpar.
Samhliða upplýsingum um aðstoð skal fyrirbyggjandi skilaboðum komið á framfæri þar sem
stuðlað er að félagslegri fordæmingu á kynbundnu ofbeldi og unnið gegn hefðbundnum
kynhlutverkum og staðalmyndum er ýta undir ofbeldi gegn konum.
Fræðsla um kynbundið ofbeldi og áhrif þess verði hluti af námsefni allra skólastiga. Jafnrétti
verði í heiðri haft á öllum skólastigum og gagnkvæm virðing kynjanna styrkt markvisst.
Nauðsynlegt er að allar þær menntastofnanir sem mennta fagfólk sem kemur að kynbundnu
ofbeldi tryggi fullnægjandi menntun fagstéttanna á þessu sviði. Jafnframt þurfa þær
samfélagsstofnanir sem koma að ofbeldismálum að hafa skýrar starfsreglur um hvernig
brugðist skuli við þegar ofbeldismál koma upp. Kveða þarf á um hver komi að málum, hvert
skuli leitað og hvaða ferli fari í gang.
Stjórnvöld stuðli að rannsóknum á eðli og orsökum kynbundins ofbeldis á Íslandi.
Nauðsynlegur liður í því að vinna gegn kynbundnu ofbeldi er að gerðar séu rannsóknir á eðli,
umfangi og orsökum heimilisofbeldis. Slík þekking er nauðsynleg forsenda þess að unnt sé að
bregðast á viðeigandi hátt við vandanum.

