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ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga um sameiginlegt átak gegn 

ofbeldi í nánum samböndum á Norðurlöndum 
 

Ofbeldi í nánum samböndum er alvarlegt samfélagslegt vandamál sem 

fyrirfinnst alls staðar á Norðurlöndum. Algengasta birtingarmynd þess er 

ofbeldi karlmanns gegn sambýliskonu sinni, en dæmi eru einnig um hið 

gagnstæða. Ofbeldi tíðkast í samböndum af öllu tagi, líka samböndum 

einstaklinga af sama kyni. Einnig kemur fyrir að fullorðnir einstaklingar 

beiti aldraða foreldra sína ofbeldi eða foreldrar berji börn sín. 

 

Ofbeldi í nánum samböndum er glæpsamlegt athæfi sem fjölmargir 

einstaklingar þurfa að búa við. Margir búa við stöðug átök sem eru að 

meira eða minna leyti hulin sjónum annarra. Til ofbeldis í nánum 

samböndum telst andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi eða hótanir 

um ofbeldi. Birtingarmyndir þess eru margs konar, allt frá háðsglósum og 

olnbogaskotum til beinna átaka eða kynferðisofbeldis. Ofbeldi í nánu 

sambandi einkennist af því að þolandi er nátengdur geranda og ber í 

mörgum tilvikum sterkar tilfinningar til hans. Þetta gerir þolanda erfiðara 

fyrir en ella að verjast ofbeldinu og brjóta upp mynstrið. Þegar þar að 

kemur að þolandi afber ástandið ekki lengur hefur ofbeldið oft valdið 

honum stórfelldum félagslegum vandamálum og tilfinningalegum skaða, 

að líkamlegum skaða viðbættum. Oft er ýmiss konar endurhæfingar þörf 

áður en þolandi getur aftur tekið virkan þátt í samfélaginu. Erfitt getur 

reynst að færa sönnur á það að ofbeldi hafi átt sér stað og því getur verið 

snúið að sækja gerendur til saka. 

 

Heimilisofbeldi fylgir mikil vanlíðan fyrir þolandann. Það er líka alvarlegt 

lýðheilsuvandamál. Heilsubrestur af líkamlegum og andlegum toga er 

sérlega algengur meðal fólks sem beitt er ofbeldi í nánu sambandi. Konur 

sem beittar eru ofbeldi eru líklegri til að þjást af svefnörðugleikum, kvíða, 

þunglyndi og áfallastreituröskun. Þetta kemur fram í skýrslunni „Våld i 

nära relationer – en folkhälsofråga“ (SOU 2014:49). Heimilisofbeldi getur 

einnig leitt til dauða. Í Finnlandi er 21 kona myrt af maka sínum að 

meðaltali á ári. Í Svíþjóð eru það um 17 konur árlega en aðeins færri í 

Noregi, samkvæmt skýrslunni „Riskbedömning av partnervåld – 

erfarenheter och utmaningar i de nordiska länderna“ (2014). Á Íslandi 
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hafa 10 morð verið framin innan náinna sambanda frá árinu 2003. Það eru 

um 60% allra morða sem framin hafa verið í landinu á þessu tímabili. 

 

Í Svíþjóð hefur fimmti hver einstaklingur verið beittur ofbeldi í nánu 

sambandi. Í flestum tilvikum eru þolendur konur. Rúmlega fjórða hver 

kona og sjötti hver karl hafa verið beitt ofbeldi í nánu sambandi á 

lífsleiðinni. 15% kvenna og 8% karla hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi í 

sambandi. Þó er ólíklegt að þessar tölur segi alla söguna, þar sem brot af 

þessu tagi eru sjaldan tilkynnt lögreglu. Yfirleitt á ofbeldið sér stað inni á 

heimili þolanda og verður alvarlegra og tíðara eftir því sem líður á 

sambandið. Konur í öllum samfélagshópum verða fyrir ofbeldi, en sumar 

eiga það frekar á hættu en aðrar. Þeir einstaklingar sem helst eru beittir 

ofbeldi búa við lakari efnahagslegar aðstæður, eru minna menntaðir, 

einstæðir foreldrar, búa í íbúðum og eru á aldrinum 16 til 34 ára. (SOU 

2014:49) Á Íslandi eru 87% gerenda ofbeldis karlar og 77% þolenda 

konur. Innflytjendur eru sérstakur áhættuhópur á Íslandi, en 30% þolenda 

og gerenda eru af erlendu bergi brotin. 

 

Alltof mörg börn alast upp á heimilum þar sem ofbeldi er beitt. Það er 

óásættanlegt. Í dag búa að minnsta kosti 150 þúsund börn á sænskum 

heimilum þar sem ofbeldi er beitt. Um helmingur þessara barna upplifir 

stöðugt ofbeldi á heimilinu. (SOU2014:49) Ekkert barn á að þurfa að kvíða 

því að foreldri þess verði barið eða neyðast til að horfa upp á móður sína 

eða föður verða fyrir ofbeldi. Þetta er alvarlegt vandamál og aðgerða er 

þörf. 

 

Samkvæmt upplýsingum frá norska ríkisútvarpinu, NRK, hefur 

tilkynningum um ofbeldi gegn börnum fjölgað í Noregi. Árið 2006 var 81 

tilvik ofbeldis gegn börnum tilkynnt en árið 2013 voru þau 1.791. 

Tilkynningum til lögreglu um ofbeldi gegn börnum hefur einnig fjölgað 

umtalsvert í Svíþjóð í kjölfar þess að lög voru sett gegn líkamlegum 

refsingum árið 1979. Síðan hafa tilkynningar borist í auknum mæli frá 

foreldrum og starfsfólki leikskóla og félagsþjónustu. (SOU1014:49) Börn 

eiga aldrei að þurfa að búa við ofbeldi, heldur eiga þau að finna til öryggis 

heima hjá sér.  

 

Samkvæmt upplýsingum frá norskri þekkingarmiðstöð um ofbeldi og 

áfallastreitu (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, 

NKVTS) hafa 4,9 prósent kvenna og 5,1 prósent karla verið beitt alvarlegu 

ofbeldi í æsku af foreldrum eða forráðamönnum. Fólk sem beitt hefur 

verið ofbeldi í æsku er líklegra til að finna til óöryggis og búa við lakari 

lífsgæði. Einnig getur það glímt við námsörðugleika og lélega sjálfsmynd 

og átt í erfiðleikum með að mynda félagsleg tengsl. Auk þess kann 

ofbeldið að hafa neikvæð áhrif á þroska heilans. Þessir þættir geta leitt til 

aukinnar félagslegrar einangrunar, atvinnuleysis og verri fjárhagsstöðu á 

fullorðinsárum. Það er mikilvægt að við, stjórnmálamenn, bregðumst við 

þessu vandamáli og leitum leiða til að vernda börnin.  

 

Ofbeldi í nánum samböndum skapar fleiri vandamál en þjáningar fyrir 

þolendur. Því fylgir einnig mikill fjárhagslegur kostnaður fyrir samfélagið, 

til dæmis vegna tíðra heimsókna á heilsugæslu, neyðarmóttöku og til 

tannlækna, auk samskipta þolenda við starfsfólk félagsþjónustu og 

lögreglu. Samkvæmt norskri samantekt nemur kostnaður samfélagsins 

vegna ofbeldis af þessu tagi 4,5 til 6 milljörðum norskra króna á ári. 

(SOU2014:49). 

 

Hvað er til ráða til að stemma stigu við ofbeldinu? 

Ofbeldi á sér margar birtingarmyndir, en yfirleitt búa þó sömu hvatir að 

baki. Ofbeldi snýst um valdbeitingu og það að stjórna þolandanum með 

því að meiða og ógna. Ofbeldi karla gegn konum er jafnréttisvandamál 

sem á rætur að rekja til hefðbundinna valdatengsla kynjanna, þar sem 

konur eru undirskipaðar körlum. Ýmiss konar aðgerða er þörf til að 
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bregðast við þessu, en þær þarf að byggja á viðhorfsbreytingu meðal 

karlmanna og áframhaldandi vinnu til að auka jafnrétti í samfélaginu. 

Slíkar breytingar taka tíma og útheimta aðgerðir á öllum sviðum 

samfélagsins; á heimilum, í skólum og á vinnustöðum. 

 

Ofbeldi inni á heimilum er duldara vandamál en ofbeldi á götum úti. Það er 

sumpart vegna þess að ofbeldið á sér stað innan veggja heimilisins, en 

einnig þess hve mikla sektarkennd og skömm það hefur í för með sér. Afar 

mikilvægt er að við stjórnmálamenn öxlum ábyrgðina á því að bregðast 

við ofbeldinu. Við verðum að vekja máls á vandanum og grípa til frekari 

pólitískra aðgerða.  

 

Starfshættir lögreglu geta dregið úr heimilisofbeldi. 2011 voru ný lög 

samþykkt á Íslandi um nálgunarbann og brottvísun af heimili. Áður en 

hægt var að innleiða lögin þurfti starfsfólk lögreglu og félagsþjónustu að fá 

fræðslu um þessi mál.  Einnig útheimti það nýjar verklagsreglur og 

viðhorfsbreytingar innan lögreglunnar. Á árinu 2013 hófu 

ríkislögreglustjóri og félagsþjónustuyfirvöld á Íslandi tvö tilraunaverkefni 

sem varða ofbeldi í nánum samböndum. Annað verkefnið fólst í því að fara 

yfir afgreiðslu lögreglunnar á málum sem tengdust ofbeldi á heimilum og 

kanna viðhorf og verklagsreglur lögreglunnar. Í ljós kom að mörg mál 

höfðu ekki verið rannsökuð nógu ítarlega og að stuðningur samfélagsins er 

ónógur við þolendur sem og gerendur. Í kjölfarið var ákveðið að leggja 

sérstaka áherslu á slík mál í samstarfi við félagsþjónustuna. 

 

Nýjar verklagsreglur íslensku lögreglunnar hafa leitt til viðhorfsbreytinga 

gagnvart ofbeldi á heimilum. Einnig hefur lögreglan tekið í notkun nýtt 

skráningarkerfi til þess að tryggja að mál verði skráð og rannsökuð á 

fullnægjandi hátt. Nú notast lögreglan við tvær skilgreiningar á slíkum 

tilvikum. Skilgreiningin „heimilisofbeldi“ er notuð þegar grunur leikur á að 

ofbeldisbrot hafi verið framið. „Ágreiningur milli skyldra/tengdra“ er notað 

um tilvik þar sem lögregla kom á vettvang, en grunur leikur ekki á að brot 

hafi átt sér stað. Með því að notast við þessar skilgreiningar hefur 

lögreglan áttað sig betur á því hvað ofbeldi í nánum samböndum er 

alvarlegt vandamál. 

 

Á Norðurlöndum hefur verið gripið til margra gagnlegra aðgerða í þessum 

efnum, en betur má ef duga skal. Sem dæmi hefur dómsmálaráðuneytið í 

Noregi falið upplýsingamiðstöðvum sveitarfélaganna um ofbeldi, 

áfallastreitu og sjálfsvígaforvarnir (ressurssentrene om vold, traumatisk 

stress og selvmordsforebygging, RVTS) og þekkingarsetrinu um ofbeldi og 

áfallastreitu (NKVTS) að semja handbók um aðgerðaáætlanir sveitarfélaga 

í því skyni að draga úr ofbeldinu. Sveitarfélög geta gert ýmislegt til þess 

að fyrirbyggja, uppgötva og bregðast við ofbeldi í nánum samböndum. Til 

að aðgerðirnar beri árangur þarf aukna meðvitund og þekkingu og skýrar 

starfsvenjur. Til dæmis ættu hin ýmsu yfirvöld innan sveitarfélaganna að 

eiga með sér náið samstarf. Í Noregi er meðferðarúrræði sem kallast 

„Alternativ till våld“ (AVT) og hefur það að markmiði að hjálpa gerendum 

ofbeldis. AVT gengur út á að hjálpa geranda að hætta að beita líkamlegu 

ofbeldi og horfast í augu við að viðkomandi sé gerandi ofbeldis. 

 

Íslenska lögreglan hefur lagt aukna áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir, 

áhættumat og ofbeldisbrot gegn börnum og innflytjendum. 

 

Mikilvægt er að vernda eins og kostur er þau börn sem eiga á hættu að 

verða fyrir ofbeldi og kynferðisofbeldi. Alltof mörg börn á Norðurlöndum 

búa við erfiðar heimilisaðstæður, kynferðisofbeldi, vanrækslu og líkamlegt 

ofbeldi án þess að nokkur „komi auga á það“ eða skipti sér af. Í Noregi 

einum hafa barnaverndaryfirvöld afskipti af 520 málum á ári. Flest þeirra 

varða líkamlegt ofbeldi. Vert er að nefna að talan er hugsanlega mun 

hærri þar sem ekki nærri því öll tilvik ofbeldis eru tilkynnt. 
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Norðurlöndin bregðast ólíkt við 1. lið 3. greinar Barnasáttmála SÞ. 

Mikilvægt er að safna uppfærðum gögnum, tölfræði og staðreyndum er 

varða mál barna sem hafa fengið hjálp vegna líkamlegs ofbeldis, auk 

úrskurða í málum til að sjá hvernig tilkynningaskyldan hefur gefist. 

 

Tilkynningaskyldan er mikilvægt tæki til að vernda börn sem verða fyrir 

ofbeldi. Í Danmörku og á Íslandi ber borgurum lögbundin skylda til að 

tilkynna um slík tilvik og í sænskum lögum er hvatt eindregið til þess. 

Erfitt er að færa sönnur á að fólk hafi brugðist tilkynningaskyldunni, en 

lögbundin tilkynningaskylda sendir skýr skilaboð um að öllum þeim sem 

vita af slæmri meðferð á börnum beri skylda til að hjálpa.  

 

Hér skiptir miklu að fræða starfsfólk sem á samskipti við börn svo að það 

geti þekkt merki vanrækslu og ofbeldis í fari barna. Þetta er sérlega 

mikilvægt ef um börn með þroskahömlun er að ræða, þar sem þau geta 

átt erfiðara en önnur börn með að segja frá. Allar starfsstéttir sem starfa 

með börnum og ungmennum ættu að fá fræðslu um ofbeldi í nánum 

samböndum og þá þætti sem geta bent til þess að barn þurfi á hjálp að 

halda. Einkar mikilvægt er að skólahjúkrunarfræðingar hafi tíma og 

þekkingu til að átta sig á því ef barn sætir slæmri meðferð. 

 

En meira þarf til en aðgerðir af hálfu yfirvalda. Úrræði á vegum 

sjálfboðasamtaka eru einnig nauðsynleg og slík samtök þarf að styðja til 

fyrirbyggjandi og endurhæfandi starfs með þolendum. Aðgerðir yfirvalda 

einkennast oftar en ekki af löngum ákvarðanatökuferlum og skorti á 

trúnaði og henta því ekki alltaf þegar þolandi ofbeldis ákveður að slíta 

sambandi við gerandann. Þá geta samtök sjálfboðaliða með reynslu af 

svipuðum aðstæðum veitt þolandanum stuðning, hjálp og ekki síst öryggi. 

 

Mörg ár eru liðin frá því að Norðurlandaráð hefur sinnt málefnum tengdum 

ofbeldi í nánum samböndum. Síðast gerðist það 2008, en enn er jafnmikil 

þörf á að við tökum á þessum málum og lærum hvert af öðru hvernig 

hægt er að fyrirbyggja og vinna gegn ofbeldi í nánum samböndum. 

Styrkur norræns samstarfs felst í samvinnu og þekkingarmiðlun. 
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Með hliðsjón af framangreindu leggur flokkahópur jafnaðarmanna til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún beiti sér fyrir því að ríkisstjórnir Norðurlandanna semji og 
taki upp stefnu í því skyni að fyrirbyggja og draga úr tíðni ofbeldis í 
nánum samböndum; 
 
að öll norrænu ríkin beiti sér fyrir því að sveitarfélögin semji 

framkvæmdaáætlanir um að fyrirbyggja, uppgötva og bregðast við 
ofbeldi í nánum samböndum; 

 
að efnt verði til norrænnar ráðstefnu um ofbeldi í nánum 
samböndum með það að markmiði að læra hvert af öðru og finna 
bestu leiðirnar til að fyrirbyggja og draga úr ofbeldi í nánum 
samböndum;  

 

að efnt verði til norrænnar ráðstefnu um réttindi barna á 

Norðurlöndum með þátttöku lykilaðila á þessu sviði; 

 

að öll norrænu ríkin fari yfir stuðning sinn við sjálfboðasamtök sem 

vinna gegn ofbeldi í nánum samböndum. 

 

 

Ósló, 12. ágúst 2015 
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