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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að vekja athygli á alvarleika ofbeldis gegn erlendum 

konum í íslensku samfélagi og stöðu þeirra hér á landi, bæði lagalegri og 

félagslegri. Til að ná þessu markmiði verður fjallað um almennar skilgreiningar á 

ofbeldi gegn konum með áherslu á erlendar konur. Farið verður yfir áhættuþætti 

ofbeldis, tíðni, afleiðingar þess, lagalega þætti, ýmis úrræði og hlutverk 

félagsráðgjafa. Ofbeldi gegn konum getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir andlega 

og líkamlega heilsu þeirra og þegar erlend kona er búsett án tengslanets í fjarlægu 

landi og oft jafnvel réttindalaus er alvarleiki þess gjarnan enn meiri. Meiri líkur eru 

á að karlar, sem beita ofbeldi, séu úr lægri stétt og konur, sem beittar eru ofbeldi, 

eru líklegri til að hafa veikari samfélagslega stöðu. 
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Inngangur 

Ofbeldi af hálfu karla gegn konum í nánum samböndum hefur tíðkast frá örófi alda 

um allan heim en það er ekki fyrr en á áttunda áratugnum að kvenréttindakonur 

hófu baráttu sína gegn ofbeldi og kúgun kvenna víða um heim. Barátta þeirra 

beindist einnig að því að ekki skyldi vera brotið á rétti kvenna og að þær skyldu 

njóta jafnréttis á við karla enda væri það grundvallaratriði fyrir velferð þeirra að fá 

að njóta mannréttinda og frelsis á við aðra (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Árið 1985 tók samningur Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar 

gagnvart konum gildi sem nær til allra ríkja sem eru aðilar að alþjóðasamningum 

um mannréttindi. Þeim ber skylda til að tryggja jafnan rétt kvenna og karla til að 

njóta félagslegra, menningarlegra, borgarlegra, efnahagslegra og stjórnmálalegra 

réttinda, ásamt því að sjá til þess að sérstofnanir stuðli að jafnrétti karla og kvenna 

(Mannréttindaskrifsstofa Íslands, e.d.-a).  

Á síðari árum hefur fólk víða um heim flust búferlum til annarra landa vegna 

atvinnu og/eða vegna náins sambands við annan einstakling sem búsettur er í öðru 

landi. Hér á landi eru margar erlendar konur og karlar sem hafa komið hingað til 

lands vegna þessa og má því segja að Ísland sé orðið fjölmenningarland. Rétt eins 

og í öllum öðrum samböndum getur leynst hætta á því að erlend kona geti lent í 

ofbeldissambandi með sambúðaraðila eða maka sínum. Í þessari ritgerð er ætlunin 

að skoða birtingarmyndir ofbeldis gegn konum og tíðni slíks ofbeldis og að kanna 

hvaða áhrif það getur haft á líf þeirra hér á landi og verður sjónum einkum beint að 

erlendum konum sem lent hafa í ofbeldissambandi. Farið verður yfir aðstæður 

erlendra kvenna og upplifun þeirra af Kvennaathvarfinu og viðbrögð 

félagsþjónustu. Einnig verður fjallað um áhættuþætti ofbeldis, afleiðingar og ýmis 

úrræði. Jafnframt verður farið yfir lagalega stöðu erlendra kvenna hér á landi og 

hlutverk félagsráðgjafa í málaflokknum. 
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1. Almenn umfjöllun 

Ofbeldi í nánum samböndum er samfélagslegur raunveruleiki og hefur tíðkast í 

aldanna rás vegna valdamisræmis kynjanna víðs vegar um heiminn þar sem karlar 

eru oftast gerendur og konur þolendur (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Árið 1948 var mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna samþykkt sem 

kveður svo á að allir eigi jafnt tilkall til mannréttinda án tillits til kynferðis, 

þjóðernis, uppruna, kynþáttar, litarháttar, tungu, trúar, eigna, skoðana, ætternis 

eða annarra aðstæðna, ásamt því að sérhver manneskja sé borin frjáls og jöfn 

öðrum að virðingu og réttindum (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.-b). Þrátt fyrir 

það var það ekki fyrr en að kvennahreyfingar áttunda áratugarins hófu baráttu sína 

um jafnrétti kynjanna sem byrjað var að efla réttindi kvenna og jafna 

samfélagsstöðu kynjanna til að koma í veg fyrir hvers konar ofbeldi og kúgun gegn 

konum. Í framhaldi þessa komu fram hinar ýmsu greiningar á samfélagsstöðu 

kynjanna, réttindum, möguleikum og skyldum sem meginforsendur þess að konur 

eru beittar ofbeldi í nánum samböndum. Út frá greiningum þessum sköpuðust 

fræðilegar umræður um ofbeldi í samfélaginu og voru þær lagðar til grundvallar 

umræðunni um ofbeldi frá áttunda áratug til dagsins í dag (Ingólfur V. Gíslason, 

2008). Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

10/2008 er það hlutverk Jafnréttisstofu að vinna gegn kynbundnu ofbeldi og áreiti. 

Jafnréttislögin voru samþykkt í febrúar 2008 þar sem kynbundin áreitni var bönnuð 

með lögum. Slík áreitni er álitin ósanngjörn eða móðgandi hegðun, sem tengist 

kyni þess sem fyrir henni verður, sem er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess 

sem fyrir henni verður, ef sá sem veldur áreitninni hættir ekki þrátt fyrir að sá sem 

fyrir henni verður gefi skýrt í skyn að hegðunin sé óvelkomin. Þessi áreitni getur 

verið líkamleg, orðbundin eða táknræn (Jafnréttisstofa, e.d.).  
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2. Skilgreining á ofbeldi gegn konum 

Hugtakið barsmíðar á konum (e.g. wife beating) var fyrst notað árið 1856 í herferð 

fyrir endurbótum á skilnaðarlöggjöfinni í Englandi. Síðar tók hugtakið 

heimilisofbeldi við og mun nýrra er svo hugtakið ofbeldi í nánu sambandi en það er 

notað til að gera greinarmun á ofbeldi sem ríkir í nánu sambandi tveggja aðila og á 

heimilisofbeldi sem er mun víðara hugtak og getur átt við um ofbeldi gagnvart 

börnum og eldri borgurum sem búsett eru á sama stað og gerandinn (Heru, 2012).  

Helstu hugmyndir sem liggja að baki ofbeldis á konum eru tvær samkvæmt 

rannsóknum Johnsons. Þá fyrri kallar Johnson ógnarstjórn feðraveldis sem byggist 

á gömlu eignarréttarhugmyndinni um að karlinn eigi konuna og henni beri því að 

hlýða honum. Ef hún gerir það ekki megi hann réttilega grípa til ofbeldis svo að 

hann geti náð fram vilja sínum og fengið hana til að hlýða sér (Ingólfur V. Gíslason, 

2008).  

Feðraveldið var skýrt sett fram af hinni kristnu kirkju og ríkisvaldi og var það stutt 

seinustu fimm aldir af mörgum þjóðfélagslega áberandi fyrirmyndum í 

stjórnmálum, lagagreinum og heimspeki. Feðraveldið endurspeglaðist í hinum 

ýmsu útgefnu ritum í vestrænu þjóðfélagi á fyrri tímum. Trúin var sú að karlar 

hefðu rétt til að ráða yfir konum og stjórna þeim og að konur væru í eðli sínu lægra 

settar en karlar, því bar konum að vera þeim undirgefnar. Þetta fyrirkomulag var 

álitið eðlilegt, heilagt og án vandræða og varð þetta til þess að horft var fram hjá 

ofbeldi karla gegn konum í gegnum aldirnar og öllu ofbeldi var afneitað hvað 

varðar fjármál, stjórnmál og líkamlega yfirburði karla gagnvart konum (Freire, 

1993). 

Síðari hugmyndina kallar Johnson makaofbeldi sem stafa af deilum para í nánum 

samböndum, sem fara úr böndunum, þar sem karlmenn grípa til ofbeldis gegn 

konum til þess að ná fram vilja sínum en byggja hegðun sína ekki á 

valdahugmyndum karlmannsins gagnvart konunni (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Sé kona beitt ofbeldi á grundvelli eignarréttarhugmyndarinnar er það notað sem 

einhliða kúgunartæki og er alvarleiki þess oftast mun meiri en ef um deilur para er 

að ræða. Slíkt ofbeldi á það einnig til að stigmagnast með tímanum, ásamt því að 

alvarleiki þess getur aukist í kjölfarið. Þessar myndir ofbeldis geta komið fram í 

nánum samböndum para og fyrrverandi para (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 



  

6 

Sé kona beitt slíku ofbeldi stafar henni talsverð hætta af bæði félagslegum og 

heilsufarslegum erfiðleikum og er það á ábyrgð fagaðila og þjóðfélagsins að koma í 

veg fyrir slíkt. Helstu tegundir ofbeldis gagnvart konum eru líkamlegt ofbeldi, 

andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi og fjárhagslegt ofbeldi (Ingólfur V. Gíslason, 

2008). 

2.1. Líkamlegt ofbeldi  

Með orðunum ofbeldi gegn konu er fyrst og fremst átt við líkamlegar barsmíðar. 

Þegar kona er beitt ofbeldi er hún til dæmis hrist, slegin, kýld, bitin, klóruð, 

rassskellt, stungin, brennd, bundin, svelt eða gert erfitt með að anda. Einnig getur 

verið sparkað í hana eða heitu vatni hellt á hana, hlutum hent í hana, hún barin 

með hlutum, tekin kverkataki og jafnvel drepin. Oft eru áverkar á konum, sem eru 

beittar líkamlegu ofbeldi, á svæðum sem eru öðrum huldir svo sem á brjósti eða 

kviðarholi svo dæmi séu nefnd. Sumir karlar skilja eftir sig sýnilega áverka á konu 

sinni, með það að markmiði að hún fari síður út meðal fólks og einangrist þar af 

leiðandi á heimilinu og á þann hátt hafi þeir meira vald yfir henni (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). 

2.2. Andlegt ofbeldi  

Athyglin beindist mun síðar að andlegu ofbeldi en hinu líkamlega en ástæða þess 

er meðal annars sú að slíkt ofbeldi er oft mun erfiðara að greina. Almennt má segja 

að andlegt ofbeldi feli í sér niðurlægjandi hegðun með það að markmiði að ná 

völdum eða stjórn yfir maka eða að það feli í sér leiðir til slíkra yfirráða. Þessi 

skilgreining á ekki við um rifrildi hjóna þar sem annað hjóna eða jafnvel bæði láta 

athugasemdir sínar flakka sem eru særandi eða niðurlægjandi um hinn aðilann. 

Hvað varðar andlegt ofbeldi er um að ræða einhliða hegðun með það að markmiði 

að stjórna konum sem henni er beitt gegn eða til að styrkja slíka stjórnun. Dæmi 

um andlegt ofbeldi eru ógnanir, hótanir, niðurlægjandi athugasemdir, svívirðingar, 

sífelld gagnrýni, eftirlit með maka, ásakanir um geðveiki, þvinganir til ákveðinna 

athafna, einangrun og jafnvel beiting hefðbundinna forréttinda karla, þ.e. að neita 

að taka þátt í heimilisstörfum (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Umdeilt er hversu útbreytt andlegt ofbeldi er og fer það í raun eftir því hvaða 

skilgreining er notuð í hverju samfélagi fyrir sig. Rannsóknir sýna eindregið að 

konur, sem beittar eru andlegu ofbeldi, verða í flestum tilfellum einnig beittar 

líkamlegu ofbeldi síðar. En andlegt ofbeldi getur þó átt sér stað án þess að til 
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líkamlegs ofbeldis komi. Það er afar mikilvægt að allar tilhneigingar til andlegs 

ofbeldis séu teknar alvarlega og ekki ýtt til hliðar sem „deilum“ eða „erjum“ þar 

sem slíkt ofbeldi getur haft í för með sér afleiðingar sem eru ekki síður alvarlegar 

en líkamlegt ofbeldi (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

2.3. Kynferðislegt ofbeldi  

Ekki er langt síðan kynlíf með maka var álitinn sjálfsagður réttur karla, þar sem 

hugtakið „nauðgun í hjónabandi“ var merkingarlaust. En margt hefur breyst í 

tímans rás hvað varðar samskipti karla og kvenna svo að það sem áður var talið 

„eðlilegur réttur karla“ getur í dag verið skilgreint sem ofbeldi. Meðal þess 

kynferðislega ofbeldis, sem konur geta orðið fyrir í nánum samböndum og utan 

þeirra má nefna: kynferðislegar svívirðingar, hindrun brjóstagjafar, þvingun til 

kynlífs, neitun um öruggt kynlíf, smitun kynsjúkdóma, þvingað áhorf á klám, 

þvinguð þátttaka í klámframleiðslu, þvingað vændi og óviðeigandi kynferðislegt tal 

maka um þær sjálfar, systur þeirra eða vinkonur (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Einnig 

er um kynferðislegt ofbeldi að ræða séu konur niðurlægðar kynferðislega, þeim 

nauðgað eða ef hótað er að misbjóða börnum þeirra kynferðislega (Samtök um 

Kvennaathvarf, 2009). 

2.4. Fjárhagslegt ofbeldi  

Efnahagsleg stjórnun eða efnahagsleg þvingun er í raun talin andlegt ofbeldi og má 

færa rök fyrir því. En með því að aðgreina andlegt ofbeldi og fjárhagslegt 

undirstrikar það fyrst og fremst fjölbreytileika þess ofbeldis sem konur verða fyrir í 

nánum samböndum. Fjárhagslegt ofbeldi getur komið fram á margvíslegan hátt. 

Konu getur verið bannað að afla sér tekna eða möguleikar hennar á vinnu eða 

námi takmarkaðir. Konu getur verið neitað um peninga eða þeir verið naumt 

skammtaðir. Kona getur verið krafin skýringa á öllum peningum sem hún eyðir. Það 

getur bitnað á konunni ef um óhóflegt fjárhættuspil maka er að ræða eða ef skuldir 

eru skráðar á konuna og henni hótað að yfirgefi hún maka sinn falli þær á hana. Á 

þann hátt getur gerandinn tekið öll völd og yfirráð og gert konuna að hluta til eða 

að öllu leyti hjálparlausa og upp á hann komna (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 
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3. Tíðni ofbeldis í nánum samböndum 

Svo virðist vera að tíðni ofbeldis í nánum samböndum haldist í hendur við það 

jafnrétti sem ríkir í samfélaginu og því hefur staða kynjanna áhrif á hvort karlar 

beiti konur sínar ofbeldi eða ekki. Í þeim löndum, sem jafnrétti ríkir, er þetta 

vandamál því fátíðara en þar sem jafnréttisbaráttan er stutt á veg komin og lög 

heimila jafnvel að karlar megi aga konur sínar (Samtök um Kvennaathvarf, 2004).  

Rannsóknarstofnun í barna og fjölskylduvernd (RBF) var falið að gera rannsókn á 

ofbeldi karla gegn konum í nánum samböndum árið 1996 að beiðni þáverandi 

félags- og tryggingarmálaráðuneytis. Markmiðið var að afla frekari þekkingar á eðli, 

umfangi og afleiðingum líkamlegs og kynferðislegs ofbeldis sem konur voru beittar 

af körlum. Rannsóknin tók fyrst og fremst til ofbeldis karla í nánum samböndum en 

einnig var fjallað um ofbeldi gegn konum sem ekki voru í nánum samböndum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á símakönnun en um var að ræða 3000 

kvenna slembiúrtak úr þjóðskrá af öllu landinu og voru konurnar á aldrinum 18–80 

ára. Svarhlutfall var 68,33% (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). 

Rúmlega 42% kvenna sögðust hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi einhvern 

tíma frá 16 ára aldri og fjögur prósent kvenna sögðust hafa orðið fyrir ofbeldi á 

undangengnum tólf mánuðum, haustið 2007–2008. Sé hlutfallið umreiknað í 

fjöldatölur kvenna á Íslandi á aldrinum 18–80 ára þann 1. desember 2008 jafngildir 

það að á bilinu 44–49 þúsund konur á þessu aldursbili hafi verið beittar einhvers 

konar ofbeldi á lífsleiðinni. Af þessu hlutfalli sögðust um 30% kvenna hafa verið 

beittar líkamlegu ofbeldi en rúmlega 24% kynferðislegu ofbeldi. Séu þessi hlutföll 

umreiknuð í fjölda kvenna samsvara þær því að á bilinu 30–35 þúsund konur á 

aldrinum 18–80 ára hafi verið beittar líkamlegu ofbeldi einhvern tíma á ævinni og 

milli 24–29 þúsund konur kynferðislegu ofbeldi. Rúmlega 3% kvenna höfðu verið 

beittar einhvers konar ofbeldi á undangengnum tólf mánuðum, haustið 2007–

2008, og jafngildir það að um 2600–4400 konur hafi verið beittar ofbeldi á 

umræddu tímabili (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). 

Af þessu hlutfalli kvenna sögðust rúmlega 22% hafa verið beittar einhvers konar 

ofbeldi í nánu sambandi á Íslandi einhvern tíma á ævinni frá 16 ára aldri. Þetta 
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jafngildir því að á bilinu 23–27 þúsund konur hafi orðið fyrir ofbeldi af hálfu aðila 

sem þær voru í nánu sambandi við. Um það bil 20% kvennanna höfðu orðið fyrir 

líkamlegu ofbeldi af hálfu aðila sem þær voru í nánu sambandi við eða rúmlega 20 

þúsund konur og rúmlega sex prósent kvenna höfðu orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi af hálfu maka. Um eitt til tvö prósent kvenna höfðu orðið fyrir einhvers 

konar ofbeldi af hálfu maka undangengna tólf mánuði, haustið 2007–2008, og 

jafngildir það að á bilinu 1200 til 2300 konur hafi verið beittar einhvers konar 

ofbeldi í nánu sambandi. Þegar könnunin var gerð voru hlutfallslega fleiri konur 

beittar ofbeldi af fyrrverandi maka eða um 19% kvenna en um sjö prósent kvenna 

af núverandi maka, (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). 

Algengast var að konurnar hefðu orðið fyrir ofbeldi af hálfu maka á meðan á 

sambandinu stóð, 14% kvennanna urðu fyrir líkamlegu ofbeldi og fimm prósent 

fyrir kynferðislegu ofbeldi. Tæplega þrjú prósent kvennanna urðu fyrir einhvers 

konar ofbeldi eftir að sambandi við maka lauk og rúmlega tvö prósent bæði á 

meðan og eftir að sambandinu lauk. Það hversu miklu hærra hlutfall kvenna hefur 

orðið fyrir ofbeldi af hendi fyrrverandi maka en núverandi bendir til þess að konur 

slíti ofbeldissamböndum eftir að þær hafa verið beittar ofbeldi. Hlutfallslega fleiri 

konur, sem beittar höfðu verið ofbeldi af hendi maka, voru fráskildar eða um 51%, 

um 17% voru giftar og og 18% hvorki giftar né fráskildar. Um 75% kvenna mátu 

ofbeldið sem mjög eða frekar alvarlegt. Oftast var um að ræða yfirborðsskrámur 

eða skeinur, eða í 58% tilvikum, en alvarlegri áverka í öðrum tilfellum, s.s. mar 

(36%), beinbrot/nefbrot (11%) og skurð eða brunasár (11%). Um fimm prósent  

þessara kvenna voru ófrískar (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). Fáar 

eða engar rannsóknir hafa verið gerðar á hversu hátt hlutfall erlendra kvenna, sem 

búsettar eru hér á landi, verður fyrir ofbeldi í nánu sambandi (Hildur 

Guðmundsdóttir, 2009). 
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4. Kenningar 

4.1. Hringrás ofbeldis í nánum samböndum 

Árið 1979 skoðaði Lenore Walker reynslu kvenna, sem bjuggu við ofbeldi, og komst 

að þeirri niðurstöðu að það væru sálrænir þættir sem binda konur við 

ofbeldismann. Hún sagði konurnar þróa með sér ákveðið hjálparleysi og því til 

stuðnings notaði hún félagsmótunarkenningu Martin Seligman um lært 

hjálparleysi. Í rannsókn Walker kom fram síendurtekin hringrás í 

ofbeldissamböndum og hefur þessi hringrás ferla síðar verið nefnd 

ofbeldishringurinn (Ragnheiður K. Pétursdóttir, 2009). Hann byggir á hringrás 

endurtekninga og hefur hann þrjú stig ferla sem talið er að tengi konur 

ofbeldismanni sínum „sterkari böndum“ (Dobash og Dobash, 1992).  

Á fyrsta ferlinu byggist upp spenna þar sem karlinn byggir upp reiði sína og 

verður æ óánægðari og konan reynir að laga hlutina eða komast hjá togstreitu. Á 

öðru stigi beitir karlinn konunni líkamlegu og/eða andlegu ofbeldi. Þriðja stig 

einkennist af eftirsjá þar sem karlinn sér eftir að hafa beitt konuna ofbeldinu og er 

hræddur við að missa hana (Landsorganisation af kvindekrisecentre, e.d.).  

Flestar jákvæðar hliðar sambandsins birtast á þriðja stigi sem nefnt hefur verið 

sáttarstig og á því stigi er erfiðast fyrir konurnar, sem verða fyrir ofbeldi, að yfirgefa 

ofbeldismanninn. Walker heldur því fram að þegar konur, sem beittar eru ofbeldi, 

segjast elska maka sinn eru tilfinningar þeirra í raun einungis grundvallaðar á 

hegðun maka þeirra á þriðja stigi en ekki hinum stigunum. Þegar þær hafa gengið í 

gegnum nokkra ofbeldishringi vita þær að þær hafa skipt á líkamlegu og andlegu 

öryggi sínu fyrir tímabundið ástand elsku og hlýju. Því eykst sjálfsfyrirlitning þeirra 

og niðurlæging og þær gerast í raun samverkamenn í því ofbeldi sem beinist að 

þeim sjálfum og getur þróast í lært hjálparleysi (Ragnheiður K. Pétursdóttir, 2009).  

4.2. Lært hjálparleysi 

Á þessu stigi eiga konur, sem beittar eru ofbeldi af maka, mjög erfitt með að 

sækjast eftir hjálp annarra og trúa því jafnvel að það sé til einskis, þar sem þær 

þjást af lærðu hjálparleysi og virðast því hjálparvana, ófærar og tregar til að vilja 
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koma sér út úr ofbeldinu. Aðgerðarleysi þeirra verður vegna afmyndaðrar trúar 

þeirra á að ofbeldismaðurinn sé mjög valdamikill og því telja þær sig ekkert geta 

gert til að stoppa hann. Vegna þessa sækja þær sér síður hjálpar fjölskyldu, vina, 

ráðgjafa, félagsþjónustu og/eða lögreglu. Þeim finnst þær gagnslausar og þiggja því 

jafnvel ekki hjálp vegna þess. Þær telja hjálpina til einskis, trúa því ekki á gagnsemi 

hennar til að breyta aðstæðum sínum og gefast því oft upp á því að reyna. Þar sem 

þær hafa verið beittar ofbeldi og þjást af lærðu hjálparleysi getur þeim fundist það 

ógerningur að sækja sér hjálp til þess að komast út úr ofbeldinu eða þær geta reynt 

og gefist upp þar sem þær eiga við þennan sálfræðilega kvilla að glíma. Þær sjá sig 

þó ekki endilega sem hjálparlausar á öllum tímum. En konur geta þjáðst af vangetu 

til að spá fyrir um hvort þeim muni verða ágengt og hvenær þeim muni 

misheppnast; þetta leiðir til hjálparleysis þeirra og tengir þær ofbeldismanninum 

sterkari böndum. Þetta ástand hefur verið nefnt „battered woman syndrome“ 

(Dobash og Dobash, 1992).  

Mikilvægt getur verið fyrir konu að kljást við þetta ástand með 

einstaklingsbundinni meðferð og/eða hópmeðferð þar sem stefnt er að því að rjúfa 

þá ímynd að hún sé háð ofbeldismanni sínum. Hún þarf að læra nýja 

samskiptahætti og endurlæra viðbrögð við óvissu og ófyrirsjáanlegum atburðum. 

Hún þarf að geta fundið sitt eigið vald og upplifa að hún geti haft stjórn á 

atburðum sem geta lotið vilja hennar, ásamt því að geta beitt sjálfstæðri stjórnun. 

Mikilvægt er að hún læri að hægt er að hafa jákvæð áhrif á líf sitt með réttum 

viðbrögðum og meiri ákveðni með það sjónarmiði að leiðarljósi að þörfum hennar 

sé mætt. Konan þarf þannig að þróa með sér ákveðni og tileinka sér eigið sjálfstæði 

gagnvart maka sínum og jafnvel öðrum einstaklingum í nánasta umhverfi sínu 

(Dobash og Dobash, 1992).  

4.3. Ofbeldishringurinn 

Í framhaldi af hugmyndinni um lært hjálparleysi var líkanið ofbeldishringurinn 

þróað árið 1984 út frá reynslu kvenna sem höfðu orðið fyrir ofbeldi karla í nánum 

samböndum í Duluth í Bandaríkjunum. Er hringur þessi kenndur við Duluth-

módelið. Hringurinn, sem lýsir hringrás ofbeldis, hefur í dag verið þýddur á yfir 40 

tungumál og sýnir hann reynslu kvenna á alþjóðavísu sem hafa orðið fyrir ofbeldi af 
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hendi karla. Líkan ofbeldishringsins lýsir á einfaldan hátt ofbeldi gegn konum sem 

getur verið gagnlegt fyrir þolendur, gerendur, sérfræðinga réttarkerfisins og 

almenning. Þær tegundir ofbeldis, sem hafa verið valdar í hringinn, eru þær 

tegundir sem byggjast á almennri reynslu hinnar misþyrmdu konu (Domestic Abuse 

Intervention Programs, 2011).  

Ástæða þess að þetta líkan var gert var fyrst og fremst að sýna helstu einkenni 

ofbeldis sem gerandi notar á kerfisbundinn hátt, s.s. hótun, kúgun og valbeitingu, 

til þess að innræta hjá maka sínum hræðslu gagnvart sér. Ástæða þess að 

ofbeldishringurinn snýr að ofbeldi karla gegn konum er að þessi tegund ofbeldis er 

stórt samfélagslegt vandamál og má sem dæmi nefna að karlar eru gerendur í um 

86 til 97 prósent af öllum ofbeldistengdum afbrotum í samfélaginu og eru konur 

drepnar  rúmlega þrisvar sinnum oftar en karlar vegna heimilisofbeldis (Domestic 

Abuse Intervention Programs, 2011).  

Ofbeldishringnum er oftast skipt upp í sex stig og tekur hvert stig við af öðru 

enda á líkamlegt ofbeldi sér oftast nær aðdraganda. Hringurinn er þeim 

eiginleikum gæddur að hægt er að skoða hringinn, sem ofbeldið fer á, stig af stigi 

ef um líkamlegt og/eða kynferðislegt ofbeldi er að ræða í sambandinu. Fyrsta stigið 

einkennist af venjulegu sambandi á milli einstaklinganna en spenna byggist upp á 

því tímabili og andlegu ofbeldi og/eða fjárhagsofbeldi er beitt. Annað stigið getur 

verið konum, sem beittar eru ofbeldi, mjög ógnandi því þá eru þær niðurlægðar 

með orðum. Á þessu tímabili finnst þeim oft eins og þær þurfi að ganga um eins og 

á „eggjaskurn“ sem má ekki brotna svo að hegðun þeirra verði ekki til þess að þær 

verði beittar ofbeldi af hálfu karlsins. Sé um líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi að 

ræða í sambandinu er því beitt á þriðja stigi þegar karlinn missir stjórn á sér. Karlar 

geta átt það á hættu að verða háðir þessu stigi þar sem ofbeldið leysir upp 

spennuna og/eða þeir geta verið ófærir um að bregðast við reiði sinni á annan hátt 

en þennan. Fjórða stig einkennist af eftirsjá. Á því stigi skammast gerandinn sín 

fyrir að hafa beitt konuna ofbeldi. Á þessu stigi getur karlinn átt það til að reyna að 

bæta konunni þetta upp eða að draga sig afsíðis í sambandinu. Karlinn getur einnig 

reynt að réttlæta gjörðir sínar gagnvart sjálfum sér og öðrum í kringum sig en er 

ekki meðvitaður um að hann gæti jafnvel verið orðinn háður þessari tegund 

spennulosunar. Fimmta stigið einkennist af því að karlinn lofar að beita aldrei 
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ofbeldi aftur og reynir jafnvel að bæta fyrir gjörðir sínar. Einnig afsakar karlinn sig á 

þessu stigi, segir ofbeldið gjarnan stafa af ýmsum þáttum, t.d. vegna streitu í vinnu 

eða vegna þess að hann neytti áfengis eða eiturlyfja. Því sýnir karlinn konunni 

tilfinningalega athygli á þessu tímabili og reynir að breyta sér til hins betra. Karlinn 

getur átt það til að kaupa gjafir handa konunni sinni á þessu tímabili. Sjötta og 

seinasta stigið einkennist oft af ró og að parið sýnir hvort öðru alúð og því er þetta 

stig oft kallað „seinni hveitibrauðsdagar“. Parið  á það jafnvel til að fara í afneitun 

er varðar ofbeldið á þessu stigi. Konan og karlinn vilja helst ekki enda sambandið á 

þessu stigi enda upplifa þau sig gjarnan „hamingjusöm“. Þau horfa því gjarnan fram 

hjá þeirri staðreynd að ofbeldið geti átt sér stað aftur innan skamms tíma og að 

hringrás ofbeldis geti hafist aftur eftir þetta stig þar sem þessi líðan fer fljótt 

dvínandi aftur. Þegar hringrásin hefst aftur fer hún af sjötta stigi yfir á fyrsta og 

fylgir svo sömu hringrás aftur í framhaldi af því (Queensland Police, e.d.).   

Í flestum tilfellum beitir gerandi ekki líkamlegu- og kynferðislegu ofbeldi en þó 

er hægt að beita miklu valdi í formi tilfinningalegs ofbeldis. T.d. getur gerandinn 

stuðlað að einangrun konunnar og hótað henni að taka börnin af henni. Slíku 

ofbeldi er oftast beitt tilviljanakennt og á endanum grefur það undan því að 

konunni finnist hún hafa getu til að beita sér á sjálfstæðan hátt í lífi sínu og/eða til 

þess að losa sig úr sambandinu (Pence og Paymar, 1993). 

Notkun ofbeldishringsins auðveldar konum að gera sér betur grein fyrir því 

ofbeldi, sem þær hafa orðið fyrir af hendi karla, og körlum fyrir því hvers konar 

ofbeldi þeir hafa beitt. Þegar gerendur átta sig á hringrás ofbeldishringsins geta 

þeir fremur gert sér grein fyrir hvaða breytingar þeir þurfi að gera á atferli sínu til 

þess að hætta að lifa sem ofbeldismaður í sambandi sínu með konu. Með notkun 

ofbeldishringsins í meðferð gerenda er því betur hægt að ná því markmiði að þeir 

geti náð því að lifa á þann hátt að jafnrétti ríki í sambandi þeirra við konur án 

ofbeldis. Ofbeldishringurinn er notaður mjög víða um veröld af ráðgjöfum og 

öðrum sérfræðingum sem koma að kynbundnu ofbeldi í starfi sínu. (Domestic 

abuse intervention programs, 2011). Sem dæmi má nefna ráðgjafa 

Kvennaathvarfsins (Samtök um Kvennaathvarf, 2003). 
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4.4. Erfðir og umhverfi 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvort eigi meiri þátt í að móta 

einstaklinginn, erfðir eða umhverfi. Til að fá svör við hvað tengist erfðum og hvað 

umhverfi hafa vísindamenn einkum rannsakað eineggja tvíbura sem alist hafa upp 

hvor í sínu umhverfi; ef í ljós kemur, að annar þeirra er betri í stafsetningu, 

stærðfræði eða einhverju öðru, þá er orsakanna að finna í umhverfi þeirra. 

Niðurstöður slíkra rannsókna eru ekki ótvíræðar en allir eru þó sammála um að 

umhverfið eigi stóran þátt í mótun einstaklinga. Þar sem áhrif umhverfis geta leyst 

úr læðingi erfðafræðilega eiginleika eða hamlað þeim má telja að bæði erfðir og 

umhverfi hafi mikil áhrif á mótun mannsins. Fjöldi samverkandi þátta í umhverfinu 

hefur áhrif á hvernig einstaklingar mótast. Góð tengsl einstaklingsins innan 

fjölskyldunnar hefur meðal annars áhrif á það að honum líði vel og hafi hæfileikann 

til að mynda góð vina- og ástarsambönd. Einnig skapa góð félagstengsl öryggi fyrir 

einstaklinginn. Öryggiskennd er einstaklingnum nauðsynleg ef honum á að líða vel 

því hún styrkir sjálfsmyndina (Garðar Gíslason, 2001). 

4.5. Geðtengsl  

Hugtakið geðtengsl er notað til að útskýra hvernig ungviði leitar eftir nærveru við 

annan einstakling til þess að njóta öryggis (Nolen-Hoeksema, Fredrickson, Loftus 

og Wagenaar, 2009). Á tímabilinu 1957–1963 gerðu Harry Harlow og aðstoðamenn 

hans tilraun á apaungum sem þeir létu hafa tvær gervimæður. Önnur gervimóðirin 

var búin til úr vír með áfestum pela en hin úr var þakin mjúku efni en hafði engan 

pela. Tilraunin sýndi að aparnir tóku mjúku „móðurina“ fram yfir þá sem var með 

pelann. Apaungarnir kusu frekar „ástúð“ mjúku móðurinnar en matinn þótt hún 

líktist í fáu hinni raunverulegri móður (Robertson, 1987). 

Harlow og aðstoðarmenn könnuðu einnig áhrif einangrunar á rhesus-apaunga 

árið 1950 sem leiddi í ljós að apar læra ákveðið háttalag en taka það ekki eingöngu 

í arf. Þeir apar, sem voru aldir upp í einangrun, urðu að sumu leyti líkir geðtrufluðu 

fólki í háttum, óttuðust aðra apa eða voru fjandsamlegir í garð þeirra. Þeir leituðu 

ekki eftir sambandi við aðra apa og voru afskiptalausir. Þeir kunnu ekki að para sig 

og það var heldur ekki hægt að kenna þeim það síðar. Apaynjur, sem voru aldar 
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upp í einangrun frá fæðingu og frjóvgaðar, urðu kaldlyndar gegn ungum sínum og 

hranalegar (Robertson, 1987). 

Tilraunir Harlows og félaga verður þó að taka með fyrirvara ef draga á ályktanir 

um háttalag manna. Rannsóknir hans sýna þó – svo dæmi sé tekið – að án 

félagsmótunar læra apar ekki að umgangast hver annan og þeim verður því ekki 

eðlilegt að eðla sig, annast afkvæmi sín eða að sýna tilfinningar sínar. Þar sem vitað 

er að líf manna byggist meira á námi en líf apa virðist ekki fjarri sanni að áætla að 

líf hinna fyrrnefndu byggist meira á félagsmótun en líf apa. Án félagsmótunarinnar 

er einstaklingur nánast án persónuleika og gjörsamlega ófær um að takast á við 

einföldustu viðfangsefni hins daglega lífs. Dýrin stjórnast að mestu af eðlishvötum 

sínum en manneskjan getur einungis orðið félagslynd með því að læra það í 

umgengni við aðra (Robertson, 1987).  

4.6. Félagsmótun 

Fjölskyldan er talin mikilvægasti aðilinn í félagsmótun og innan hennar er lagður 

grunnur að öryggiskennd og sjálfstæði barnsins sem er afgerandi fyrir það hvernig 

það þroskast sem einstaklingur. Félagsmótun er oftast flokkuð í frummótun og 

síðmótun. Við frummótun lærir barnið undirstöðureglur samfélagsins svo að það 

geti átt samskipti við annað fólk sem „hæfur“ einstaklingur meðal manna. 

Frummótun á sér fyrst og fremst stað innan fjölskyldu barnsins. Þar er því kennt að 

tala, að borða með hnífi og gaffli og hegða sér í samræmi við kynferði sitt. 

Síðmótun á sér stað þegar einstaklingurinn vex úr grasi og „heldur út í heiminn“. 

Síðmótun á sér einkum stað innan skólans og vinnunnar en ótal margir aðrir þættir 

hafa áhrif á hana, svo sem félagar, íþróttafélög, stjórnmálahreyfingar, trúfélög, 

nærsamfélög og fjölmiðlar. Engir tveir einstaklingar eru mótaðir alveg eins því 

félagsmótun er breytileg eftir stað og stund. Sú félagsmótun, sem mótar okkur á 

Íslandi, er til dæmis afar frábrugðin félagsmótun í Austurlöndum, Afríku eða í 

mörgum löndum Evrópu. Þar að auki er munur á félagsmótun einstaklinga úr 

dreifbýli eða þéttbýli, eftir kyni barnanna og eftir því hver staða þeirra er í 

þjóðfélaginu út frá kynferði (Garðar Gíslason, 2001).  

Hvað varðar frummótun barns aðhyllast sumir foreldrar strangar hefðbundnar 

uppeldisaðferðir með skýrum reglum og hörðum refsingum. En aðrir foreldrar eru 
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þeirrar skoðunar að börnin læri mest ef þau fái að þroska hæfileika sína án fastra 

reglna. Á þann hátt muni börnin smám saman skilja hvenær þau hafi gengið of 

langt og hvenær ekki. Meirihluti foreldra velur þó „hinn gullna meðalveg“. 

Foreldrar eru oftast fyrirmyndir barna sinna, í hinni almennu félagsmótun bæði 

hvað varðar góða og slæma siði og börnin læra á unga aldri að líkja eða herma eftir 

þeim og samsama sig þeim á þann hátt (Garðar Gíslason, 2001).  

Albert Bandura gerði rannsókn árin 1961 og 1963 þar sem hann sýndi fram á að 

fyrirmyndir geta gefið einstaklingi, sem áður hefur horft á einhverja ákveðna 

hegðun og afleiðingar hennar, hugmyndir um mögulega afleiðingu gerða þess aðila 

sem hann horfir á endurtaka svipaða hegðun. Bandura taldi að fólk fæddist ekki í 

raun með þann eiginleika að hegða sér á ofbeldisfullan hátt en að það lærði það á 

lífsleið sinni. Bandura setti fram kenningu sem byggir á félagsnámi og samkvæmt 

henni hafa margir þættir áhrif á félagsmótun einstaklingsins. Félagsnámskenningin 

byggir á víxlverkun þar sem einstaklingurinn hefur áhrif á umhverfi sitt og samskipti 

við aðra einstaklinga og á móti hafa sömu þættir einnig áhrif á einstaklinginn. 

Kenningin felur í sér að sjái barn aðra nota ofbeldi til að ná fram markmiðum sínum 

eða að öðrum einstaklingum er umbunað fyrir árásarfulla hegðun í umhverfi sínu, í 

sjónvarpi eða kvikmyndum, lærir barnið að líkja eftir fyrirmyndinni. Hætta er á að 

barnið noti þetta hegðunarmynstur áfram í félagslegum samskiptum sínum við 

aðra sem fullorðinn einstaklingur, til dæmis gagnvart maka , börnum eða öðrum 

nánum aðstandendum (Nolen-Hoeksema o.fl., 2009). 

4.7. Virk skilyrðing 

Seligman og Maier gerðu tilraun á hundum árið 1976; tilraunin var framkvæmd á 

tveimur stigum, þar sem hundunum var skipt upp í tvo hópa. Á fyrsta stigi lærðu 

hundarnir að þeir myndu fá raflost eða ekkert raflost eftir eigin hegðun. Þeir gátu 

stöðvað raflostið með því að ýta nefinu á þar til gert þil eða þeir fengu raflost án 

þess að geta nokkuð gert til að forðast það. 

Til þess að finna út, hvað hundarnir hefðu lært á fyrsta stigi, varð að hafa annað 

stig til samanburðar. Á öðru stigi, áður en hundunum var gefið raflost, var spilaður 

ákveðinn tónn sem gaf til kynna að raflostið væri í aðsigi og til þess að forðast það 

gátu hundarnir hoppað yfir skilrúm í þar til gerðum kassa. Þeir voru fljótir að læra 
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að koma sér undan raflostinu. Öðru gilti um hundana, sem töldu sig enga 

undankomuleið eiga; þeir hoppuðu ekki yfir skilrúmið til að forðast raflostið þar 

sem þeir höfðu lært það á fyrsta stigi tilraunarinnar að þeir gætu ekkert gert til að 

koma í veg fyrir að fá raflost (Nolen-Hoeksema o.fl., 2009).  

Niðurstaða þessarar tilraunar sýndi að þeir hundar, sem veittu enga mótspyrnu, 

þjáðust af lærðu hjálparleysi. Ástæða þessa var að á fyrsta stigi höfðu þeir lært að 

þeir gætu ekkert gert til þess að forðast raflostið þar sem það var á engan hátt 

undir þeirra stjórn komið hvort þeir fengu það eða ekki. Því forðuðust þeir það ekki 

á öðru stigi tilraunarinnar þó svo að þeir ættu sér undankomuleið þá með því að 

hoppa yfir skilrúmið. Niðurstaða tilraunarinnar var því sú að virk skilyrðing getur 

einungis átt sér stað ef dýr telur sig geta haft stjórn á því sem gerist (Nolen-

Hoeksema o.fl., 2009).  

Virk skilyrðing hefur sömu áhrif á hvernig menn læra að hegðun þeirra er tengd 

afleiðingu hegðunarinnar – út frá þeirri refsingu eða umbun sem hegðunin 

framkallar (Nolen-Hoeksema o.fl., 2009). Ef einstaklingur lendir í því að gera 

endurteknar tilraunir til að breyta slæmum aðstæðum og þær mistakast þá lærir sá 

hinn sami að verða hjálparlaus og er þannig mótaður til hjálparleysis sem getur 

varað þar til eitthvað utanaðkomandi kemur til sem veldur breytingum 

(Ragnheiður K. Pétursdóttir, 2009). 

Hafi kona þróað með sér lært hjálparleysi sem barn er mjög líklegt að hún 

upplifi slíkt hið sama síðar sem fullorðinn einstaklingur í nánu sambandi við annan 

fullorðinn einstakling. Þegar konur með slíkan bakgrunn upplifa einhverja tegund 

ofbeldis er talið að þær muni því ekki reyna að verja sjálfar sig gegn því eða reyna 

að finna sér leið út úr ofbeldissambandinu. Svo virðist vera að þær bindist frekar 

ofbeldismanninum og upplifi einhverskonar „samstöðusamband“ (e.g. Symbiotic 

relationship) (Dobash og Dobash, 1992).  

Margir aðilar, sem hafa reynt að aðstoða konur til að fara úr ofbeldissambandi, 

hafa komið auga á þessi tengsl, svo sem þerapistar, fagaðilar í kvennaathvörfum og 

lögreglan. Þessir aðilar hafa oft orðið reiðir þessum konum þegar þær afþakka 

hjálp þeirra og snúa aftur til ofbeldismannsins. Útskýringar þessara aðila á hegðun 

þessara kvenna hefur oft ekkert með félagslegar, menningarlegar eða fjárhagslegar 

aðstæður að gera. Slíkir aðilar telja að konurnar vilji ekki fara út úr 
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ofbeldissambandinu af því að þær séu bundnar ofbeldismanninum vegna þess að 

þær þjáist af lærðu hjálparleysi, hugsanlega frá barnæsku. Lærða hjálparleysinu sé 

svo viðhaldið með hringrás ofbeldis í sambandi þeirra við maka sem beitir þær 

ofbeldi (Dobash og Dobash, 1992). 
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5. Áhættuþættir ofbeldis 

Konum stafar oft meiri ógn af ofbeldishegðun karla vegna veikrar samfélagstöðu 

sinnar og almennt minni líkamsburða (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Karlar, sem beita 

konur ofbeldi í nánum samböndum, koma úr öllum stigum þjóðfélagsins og hefur 

ástæða ofbeldis oftast engin tengsl við efnahagslegan bakgrunn þeirra. Karlar, sem 

beita ofbeldi, njóta oft virðingar í þjóðfélaginu, eru vel menntaðir og gegna 

faglegum störfum eða jafnvel háum stöðum í viðskiptalífinu. Margir þeirra neita því 

að þiggja hjálp annarra sé hún boðin. En ef þeir lenda í réttarvörslukerfinu eða 

hljóta dóm vegna einhvers konar ofbeldis og eru neyddir til að fá aðstoð þiggja þeir 

oftast nær hjálpina. Konur eiga þó oft erfitt með að leggja fram kæru á hendur 

maka sínum vegna ofbeldis vegna þess sjónarmiðs þeirra að reyna að vernda sjálfar 

sig og börn sín, svo oft þarf gerandinn hvorki að leita sér hjálpar né þiggja hana. 

Óháð því eiga konur, sem lenda í því að verða fyrir ofbeldi í nánu sambandi, rétt á 

hjálp frá fagaðilum fyrir sig og börn sín til að komast út úr ofbeldissambandinu 

(Dobash og Dobash, 1992).  

Samkvæmt rannsókn Elísabetar Karlsdóttur og Ásdísar A. Arnalds (2010) eru 

tengsl milli félagslegrar stöðu og ofbeldis. Í rannsókninni kom fram að lágt hlutfall 

langskólagenginna voru þolendur ofbeldis en lág atvinnuþátttaka og áfengis- og 

fíkniefnaneysla var algengari meðal fyrrverandi maka kvennanna en núverandi 

maka. Hvað menntun varðar voru um 55% núverandi maka með 

framhaldsskólapróf og um 19% með sérskóla- eða háskólapróf. Af fyrrverandi 

mökum voru 41% með framhaldskólapróf og um 11% með sérskóla- eða 

háskólapróf. Því má einnig velta fyrir sér hvort sterk staða karlanna geri það að 

verkum að konur fari síður frá núverandi maka eða treysti sér síður til þess en 

niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að menntunarstig núverandi maka er hærra 

en þeirra fyrrverandi. Hvað varðar stöðu karlanna, sem beittu konurnar ofbeldi, á 

vinnumarkaði voru 82% fyrrverandi maka í launuðu starfi utan heimilis og 77% 

núverandi maka en þar sem karlarnir voru á aldrinum 18–80 ára gætu nærri 28% 

núverandi maka verið yfir 60 ára og hafa verið komnir á eftirlaun. Rétt rúmlega 

60% kvenna töldu gerandann hafa verið undir áhrifum áfengis, fíkniefna eða lyfja 
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þegar ofbeldið gegn þeim átti sér stað (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 

2010).  

Árið 1996 gerði dómsmálaráðuneytið könnun þar sem hringt var í 3.000 

Íslendinga á aldrinum 18–65 ára, jafn marga karla og konur. Alls 2.225 manns 

svöruðu könnuninni eða um 74%. Leitað var svara m.a. við hverjar helstu orsakir 

ofbeldis væru og komu fram nokkrar skýringar á því ofbeldi, sem konur höfðu verið 

beittar, að þeirra mati. Nefndu 71,4% kvennanna áfengi, 62,5% afbrýðisemi, 30,4% 

skilnað eða ósk um skilnað, 25,9% ágreining um fjármál, átta prósent  ágreining um 

börn, 71,1% alvarleg veikindi, rúmlega sex prósent  atvinnumissi og fjögur og hálft 

prósent meðgöngu (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997).  

Áslaug Einarsdóttir og Guðmundur Á. Skarphéðinsson gerðu rannsókn á 

heimilisofbeldi í tengslum við BA-verkefni (2001) og fóru – með leyfi 

Kvennaathvarfsins – yfir gögn 1231 konu sem leitað hafði til Kvennaathvarfsins til 

dvalar og/eða til viðtals á árunum 1995–2000. Rannsóknin sýndi að um 90% 

gerenda voru núverandi eða fyrrverandi makar kvennanna og flestir á aldrinum 

25–44 ára. Einnig sýndu niðurstöðurnar meðal annars að yngri karlar með minni 

menntun voru líklegri til að beita konur líkamlegu ofbeldi en karlar með meiri 

menntun voru líklegri til að beita þær andlegu ofbeldi. Það sem þótti athyglisvert í 

þessarr rannsókn var að talsvert yngri karlar voru líklegastir til að beita 

kynferðislegu ofbeldi, síðan minnka líkurnar en hækka svo aftur hjá miðaldra 

körlum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hafa ofbeldismenn þeirra 

kvenna, sem leita til Kvennaathvarfsins, minni menntun og tekjur. Þeir eru einnig 

líklegri til að þiggja félagslega aðstoð en gengur og gerist í þjóðfélaginu og líklegri 

til að vera atvinnulausir; þrátt fyrir þetta fannst ekki marktækur munur á ofbeldi og 

félagslegri stöðu. Eini marktæki munurinn, sem kom fram, var sá að atvinnulausir 

karlar hóta oftar morði og eru oftar kærðir en aðrir karlar. Sterk tengsl voru á milli 

áfengis- og fíkniefnavanda annars vegar og heimilisofbeldis hins vegar og sýndu 

niðurstöður að um 63% allra maka kvennanna áttu við áfengisvanda að etja 

(Styrkur, 2007). 
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6. Giftingar á milli landa 

Engar tölur eru fyrirliggjandi hjá Hagstofu Íslands um hversu margar konur flytjast 

hingað til lands vegna náins sambands við karlmann en ætla má að veruleg aukning 

hafi þó orðið, hvað þetta varðar, á milli ára. Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands 

voru árið 1982 um 288 aðfluttar konur með erlent ríkisfang á Íslandi en árið 2009 

voru þær orðnar um 1631 talsins og er því ljóst að veruleg aukning hefur orðið á 

aðfluttum konum til Íslands á milli ára. Aðfluttum körlum með erlent ríkisfang 

fjölgaði einnig mikið á milli ára en árið 1982 voru 243 karlar með erlent ríkisfang á 

Íslandi en árið 2009 voru þeir orðnir 1761 (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Það virðist vera nokkuð algengt að menn finni sér konur á spjallsíðum, á netinu 

eða í gegnum hjónabandsmiðlara og giftast konurnar því nær ókunnugum körlum 

eftir stutt eða nær engin kynni. Þetta á við um margar þær konur sem giftast 

íslenskum karlmönnum og eru frá löndum utan EES-svæðisins og því þekkja þær 

karlana oftast lítið sem ekkert fyrir hjónaband. Makar flestra kvenna, sem koma frá 

löndum innan EES-svæðisins, hafa svipaðan bakgrunn og konurnar sjálfar. Oftast 

koma þau frá sama menningarsamfélagi og eru í nær öllum tilvikum með svipað 

menntunarstig (Hildur Guðmundsdóttir, 2009). 

Undanfarin ár hafa bæði stjórnvöld og þeir fagaðilar sem koma að vinnu sem 

tengist velferð erlendra kvenna og barna þeirra í íslensku samfélagi aukist til muna. 

Árið 2006 settu stjórnvöld fram aðgerðaáætlun með það að markmiði að vinna 

gegn hvers konar ofbeldi á konum og börnum og var sú aðgerðaáætlun samþykkt 

árið 2006. Í framhaldi af því og vegna skorts á upplýsingum er varðaði aðstæður 

bæði íslenskra og erlendra kvenna hér á landi vegna ofbeldisfulls maka voru tvær 

ólíkar rannsóknir gerðar; önnur af Hildi Guðmundsdóttur (2009) á aðstæðum 

erlendra kvenna og upplifun vegna ofbeldisfulls maka og hin af Anni G. Haugen 

(2009) á viðbrögðum félagsþjónustunnar og barnaverndaryfirvalda vegna ofbeldis 

á bæði íslenskum konum og erlendum. 
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7. Aðstæður og upplifun erlendra kvenna sem leita í 
Kvennaathvarfið 

Hildur Guðmundsdóttir (2009), sem starfar hjá Kvennaathvarfinu, rannsakaði 

aðstæður og upplifun kvenna af erlendum uppruna sem leituðu í Kvennaathvarfið 

vegna ofbeldisfulls maka og skipti þeim í tvo hópa. Í fyrsta hópnum eru konur, sem 

koma frá löndum innan EES-svæðisins, og hinn hópurinn er frá svæðum utan EES. 

Rannsókn Hildar sýnir að mikill munur er á aðstöðu og upplifun erlendra kvenna, 

sem leita í Kvennaathvarfið, eftir landfræðilegum uppruna þeirra og vegna 

reglugerðar um frjálst flæði vinnuafls innan EES-svæðisins. Konur, sem eru innan 

EES-svæðisins eru í mun betri stöðu til að yfirgefa ofbeldisfullan maka án hættu á 

að vera sendar úr landi en konur frá löndum utan EES-svæðisins. Hinar síðarnefndu 

eru því oft afar háðar maka sínum hvað varðar dvalarleyfi og það gerir þær því 

berskjaldaðri fyrir hvers konar ofbeldi af hendi maka síns.  

Rannsókn Hildar Guðmundsdóttur (2009) tók til 67 kvenna frá hinum ýmsu 

þjóðlöndum sem búsettar voru á Íslandi og skráðar voru til dvalar í athvarfinu frá 

október 2007 til júní 2009. Þar af voru 27 konur frá sex löndum innan EES-

svæðisins og 40 konur frá 24 löndum utan þess. Næstum allar konurnar frá löndum 

innan EES-svæðisins koma frá fyrrum Austur-Evrópu en ein kom frá einu 

Norðurlandanna og ekki var vitað frá hvaða landi ein konan kom. Af þessum 25 

konum áttu 20 konur maka frá sama upprunalandi og þær sjálfar, fjórar áttu 

íslenska maka og ein átti eiginmann af enn öðru þjóðerni.  

Uppruni erlendra kvenna, sem koma frá löndum utan EES-svæðisins, er mjög 

sundurleitur og komu 17 konur frá löndum í Afríku, níu frá Asíu, níu frá 

Evrópulöndum utan EES-svæðisins og fimm frá öðrum heimsálfum. Það sem vekur 

einna helst athygli hér er að helmingur þessara 40 kvenna, sem komu frá löndum 

utan EES-svæðisins eiga íslenska maka. Makar níu   þeirra eru samlandar, þrír eru 

af öðrum uppruna og átta konur voru hælisleitendur, fórnarlömb mansals eða 

komu vegna ofbeldis ættingja. Engar þessara átta kvenna kom í Kvennaathvarfið 

vegna ofbeldis maka og því falla þær undir aðra skilgreiningu (Hildur 

Guðmundsdóttir, 2009).  
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Samkvæmt ofantalinni rannsókn leitaði því um þriðjungur af 67 erlendum 

konum í Kvennaathvarfið vegna ofbeldis af hálfu íslensks maka á því tímabili sem 

rannsóknin stóð yfir (Hildur Guðmundsdóttir, 2009). 

Erlendar konur á Íslandi upplifa ofbeldi af öllu tagi og sem dæmi má nefna að 

þær geta verið lokaðar inni og verið beittar andlegu, líkamlegu og grófu 

kynferðislegu ofbeldi. Einnig geta börn þeirra orðið fórnarlömb sambærilegs 

ofbeldis (Hildur Guðmundsdóttir, 2009). Þeim er oft ógnað eða hótað ofbeldi 

og/eða brottvísun úr landi af maka sínum eða sambýlismanni með það að 

markmiði að ná stjórn eða valdi yfir þeim og gerðum þeirra (Ingólfur V. Gíslason, 

2008).  

Karlar, sem hafa fengið konur hingað til lands á grundvelli fjölskyldu-

sameiningar, nýta sér oft þekkingarskort þeirra á íslensku samfélagi og á íslenskri 

tungu til að hræða þær til hlýðni. Þeir geta hótað þeim að þeir muni halda börnum 

þeirra eftir hér á landi ef þær fari frá þeim og jafnvel að senda þær úr landi. Í 

sumum tilvikum verða konur fangar barna sinna á Íslandi vegna sameiginlegrar 

forsjár þrátt fyrir að vilja ef til vill flytja til upprunalandsins aftur. Oft skilja þær ekki 

hvers vegna þær eru beittar ofbeldi vegna þess að þær reyna að láta hjónabandið 

ganga upp með því að standa sig, hugsa vel um eiginmenn sína, heimilið og 

uppfylla kröfur karlanna varðandi kynlíf upp að því marki sem þær geta sætt sig við 

og stundum jafnvel umfram það. Í sumum tilfellum tengist hegðun þeirra viðhorfi 

þeirra til skyldu kvenna gagnvart körlum í samræmi við menningu í þeirra 

upprunalega heimalandi. Sumir karlanna spila því á tilfinningar þeirra og 

samviskusemi til dæmis varðandi umönnun og ábyrgð á manni sínum. Það er samt 

ekki einungis hjónabandið sem er í húfi heldur getur ákvörðun þeirra um að 

yfirgefa karlinn haft afgerandi áhrif á framtíð þeirra og annarra (Hildur 

Guðmundsdóttir, 2009). 

Karlar, sem eru eiginmenn eða sambýlismenn kvenna, sem koma frá löndum 

innan EES-svæðisins geta í flestum tilfellum ekki beitt þær jafn miklu ofbeldi né 

hótunum og konum sem koma frá löndum utan EES-svæðisins. Ástæða þessa er að 

margar hinna fyrrnefndu koma hingað til lands til að vinna og hafa því dvalarleyfi 

hér á landi. Því standa þær mun betur að vígi en konur utan EES-svæðisins. 

Karlarnir geta heldur ekki hótað þessum konum brottvísun úr landi eftir skilnað eða 
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að taka af þeim börnin þar sem þær hafa mun meiri réttindi hér á landi en konur 

utan EES-svæðisins og hafa þeir því mun minna vald yfir þeim (Hildur 

Guðmundsdóttir, 2009). 

Konur af erlendum uppruna hér á landi vita oft ekki af þeim úrræðum, sem eru í 

boði, eða að þær geti kallað til lögreglu og fengið áverkavottorð vegna ofbeldis. Oft 

eru þær heldur ekki í aðstöðu til þess þar sem karlmaðurinn stjórnar þeim og 

einangrar jafnvel á heimilinu. Því getur reynst þeim erfitt að setja fram kæru gegn 

þeim aðila sem beitti þær ofbeldi og ef þær gera það, stendur oft á tíðum orð gegn 

orði sem veldur því að karlmennirnir eru ekki dæmdir. Vegna þessa getur reynst 

þessum konum erfitt að fá áframhaldandi leyfi til dvalar í landinu eftir skilnað þrátt 

fyrir að þær hafi yfirgefið maka sinn vegna ofbeldis; eiga þær því jafnvel engan 

lagalegan rétt til dvalar (Hildur Guðmundsdóttir, 2009). 

Ef konur yfirgefa maka sína vegna ofbeldis og leita dvalar í Kvennaathvarfinu er 

farsíminn eitt helsta vopn karlanna og í sumum tilfellum hræða þeir konurnar með 

hótunum um ofbeldi eða jafnvel sjálfsvíg og/eða lofa bót og betrun snúi þær aftur 

heim til þeirra (Hildur Guðmundsdóttir, 2009). 
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8. Viðbrögð félagsþjónustu og barnaverndaryfirvalda 

Árið 2009 kom út rannsóknarskýrsla Annie G. Haugen á ofbeldi gegn konum á 

ólíkum stöðum landsins. Valdir voru níu staðir víðs vegar um landið og spurningar 

lagðar fyrir yfirmenn félags- og velferðarþjónustunnar og barnaverndaryfirvöld. 

Skýrslan var hluti af aðgerðaáætlun stjórnvalda og var unnin fyrir félags- og 

tryggingamálaráðuneytið. Meginmarkmið áætlunarinnar var að vinna gegn hvers 

konar ofbeldi gegn konum og börnum ásamt því að bæta aðbúnað þeirra sem voru 

í áhættuhópi. Ástæða þessa var að vitað var að hluti þeirra sem verða fyrir ofbeldi 

leita til félagsþjónustu eftir aðstoð. Einnig var markmiðið að kanna fjölda þessara 

kvenna, aðstæður þeirra, hvernig félagsþjónustan hefur aðstoðað þær og huga 

sérstaklega að aðstæðum þeirra barna sem búa við ofbeldi á heimili sínu (Anni G. 

Haugen, 2009). 

Fram kom í rannsókninni að skortur var á markvissri skráningu á heimilisofbeldi 

hjá félagsþjónustunni og því voru málin unnin með hliðsjón af þeim erindum sem 

fólk kom með. Var mjög sjaldgæft að konur leituðu hjálpar beinlínis vegna ofbeldis, 

þær voru líklegri til að leita eftir annarri hjálp, jafnvel þótt þær yrðu fyrir ofbeldi. 

Konur, sem bjuggu við ofbeldi, leituðu sér t.d. aðstoðar í formi fjárhagsaðstoðar, 

húsaleigubóta eða sóttu um húsnæði á vegum sveitarfélagsins. Í þessum hópum 

kvenna eru ákveðnir hópar sem eru í meiri áhættu en aðrir hvað varðar ofbeldi og 

teljast erlendar konur til þessa áhættuhóps. Því er mikilvægt að þessar konur fái 

einnig að njóta sömu réttinda til jafnréttis og íslenskar konur hér á landi en árið 

2009 voru alls 157.000 konur á Íslandi og þar af voru tæplega 8.000 eða fimm 

prósent með erlent ríkisfang (Anni G. Haugen, 2009).  

Konur, sem fæddar eru erlendis, leita sér í auknum mæli aðstoðar en margar 

veigra sér þó við því vegna hræðslu við að möguleg aðstoð geti haft áhrif á 

möguleika þeirra til að fá áframhaldandi dvalarleyfi í landinu. Ástæðan er að vilji 

þær sækja um íslenskan ríkisborgararétt telja þær sig ekki mega hafa þegið 

félagslega aðstoð. Reynt hefur verið að koma skilaboðum til þeirra í gegnum þeirra 

eigin samtök og Alþjóðasetur um að ósk eftir ráðgjöf eða stuðningi hafi ekki áhrif á 

umsókn þeirra um ríkisborgararétt. Niðurstaða skýrslunnar er því sú að tryggja þarf 
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að erlendar konur með börn og án barna viti að þær geti leitað sér hjálpar vegna 

ofbeldis, sem þær hafa verið beittar, án þess að eiga á hættu að þær geti ekki sótt 

um ríkisborgararétt (Anni G. Haugen, 2009). 

Rannsóknin sýndi einnig að starfsmönnum félagsþjónustunnar fannst oft erfitt 

að átta sig á, hvort erlendar konur, sem leituðu sér aðstoðar, skildu í raun hvað 

fram fór á fundum, og veltu því fyrir sér hvort verið væri að brjóta á rétti þeirra. 

Þetta átti sérstaklega við um þær konur sem sneru aftur til eiginmanna sinna eða 

sambýlismanna. Starfsmenn töldu andlegt ofbeldi hafa færst verulega í aukana 

undanfarið í garð bæði íslenskra og erlendra kvenna. Erfitt var að svara sérstaklega 

fyrir um hvort heimilisofbeldi væri meira gagnvart einum hópi en öðrum þar sem 

skráðum upplýsingum var ábótavant en ákveðnar vísbendingar voru um að mál af 

þessum toga væru hlutfallslega fleiri meðal aðfluttra en Íslendinga. Sem dæmi má 

nefna að til staðar er ákveðinn menningarmunur varðandi líkamlegt ofbeldi 

gagnvart börnum þar sem fram koma nokkur alvarleg tilvik hjá fjölskyldum frá 

öðrum menningarsvæðum. Svo virðist vera að margt erlent fólk, sem flyst til 

landsins, hafi annað viðhorf til lífsins en Íslendingar og virðist það ásættanlegra í 

sumum menningarhópum að konur og börn séu beitt ofbeldi en í öðrum. Í 

rannsókninni kom fram að síðastliðin fimm ár virðist ofbeldi oft tengjast 

áfengisneyslu í fjölskyldum frá tilteknum menningarsvæðum. Einnig virðist sem 

fjölgun hjónabanda, þar sem karlinn er íslenskur en konan af erlendu bergi brotin, 

hafi leitt til ólíkra birtingarmynda ofbeldis bæði er varðar líkamlegt og andlegt 

ofbeldi. Hvað íslenskar fjölskyldur varðar virðist tilkynningum um ofbeldi ekki hafa 

fjölgað en ofbeldið meðal þeirra er þó talið grófara nú en áður. Áverkar eru oft 

meiri, sérstaklega þegar neysla áfengis- og fíkniefna á sér stað samfara ofbeldinu 

og er því talið að það magni upp ofbeldið (Anni G. Haugen, 2009).  

Líklegt er að heimilisofbeldi hafi aukist á síðustu árum og mun meira ber nú á 

því að erlendar konur leiti sér aðstoðar og kanni rétt sinn. Svo virðist vera sem þær 

fái oft upplýsingar frá vinum eða vinnuveitendum sínum um hvert þær geti leitað 

aðstoðar. Einnig virðist það vera að færast í aukana að þær séu meðvitaðri um 

réttindi sín en áður; ástæðan virðist vera sú að þær leita sér frekar aðstoðar og 

kanna betur möguleika sína á að losna úr ofbeldissambandinu (Anni G. Haugen, 

2009). Aðstoðin, sem félagsþjónustan veitir þeim, felst í að veita þeim viðtal hjá 
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félagsráðgjafa sem gefur faglega ráðgjöf og veitir stuðning og/eða vísar þeim í 

Kvennaathvarfið til dvalar eða viðtals. Einnig getur félagsþjónustan veitt þeim 

viðtal hjá sjálfstætt starfandi þerapista. Félagsþjónusta hefur í einhverjum tilfellum 

boðið upp á sjálfstyrkingarnámskeið sem hefur það að markmiði að aðstoða konur 

til að byggja upp eigið sjálfsmat og að takast á við kvíða og vanlíðan. Það virðist þó 

almennt skorta betri þjónustu í formi stuðnings við erlendar konur og að fagfólk og 

annað starfsfólk, sem kemur að málefnum erlendra kvenna sem verða fyrir ofbeldi, 

öðlist meiri færni í að aðstoða þær. Fagfólk virðist þurfa meiri þekkingu á uppruna 

og menningarmun fólks svo að það verði öruggara þegar unnið er með fjölskyldur 

af erlendum uppruna. Starfsmenn félagsþjónustunnar lögðu mikla áherslu á 

mikilvægi samstarfs þeirra við Kvennaathvarfið og Stígamót og oft voru þeir óvissir 

um hvernig ætti að nálgast áhættuhópana. Þeir töldu því fræðslu einnig mikilvæga 

fyrir starfsmenn félagsþjónustunnar sem Kvennaathvarfið gæti staðið fyrir (Anni G. 

Haugen, 2009). 
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9. Lagaumhverfi  

Ríkisborgarar EES-svæðisins mega dvelja hér á landi án sérstaks leyfis í allt að þrjá 

mánuði frá komu til landsins eða allt að sex mánuði ef þeir eru í atvinnuleit 

(Útlendingastofnun, e.d.). Samkvæmt ákvæði 1. gr. laga um frjálsan atvinnu- og 

búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins nr. 47/1993 hefur 

launþegi frelsi til flutninga innan EES-svæðisins. Einnig eiga aðstandendur 

ríkisborgara EES-svæðisins, sem dvelja löglega hér á landi, réttindi samkvæmt 

sömu grein laga til að ráða sig til starfa eða að starfa sem sjálfstætt starfandi 

einstaklingar á íslenskum vinnumarkaði óháð þjóðerni. Aðstandendur ríkisborgara 

EES-svæðisins eru skilgreindir samkvæmt þessum lögum sem maki, sambúðarmaki 

eða samvistarmaki, niðjar hans og/eða hennar ef niðjinn er yngri en 21 árs eða á 

þeirra framfæri. Samkvæmt ákvæði 2. gr. laganna skal einstaklingurinn njóta sömu 

réttinda til að ráða sig til vinnu á yfirráðasvæði annars EES-ríkis með sama 

forgangsrétti og ríkisborgarar þess ríkis; samkvæmt 5. gr. laganna skal ríkisborgari 

aðildarríkis, sem sækir um atvinnu í öðru EES-ríki, njóta sömu aðstoðar og 

vinnumiðlun þess ríkis veitir innlendum ríkisborgurum sem eru í atvinnuleit. Einnig 

skal hann samkvæmt 7. gr. laganna njóta sömu félagslegra réttinda og 

skattaívilnana og innlendir launþegar. Samkvæmt 8. gr. laganna skal launþeginn 

njóta jafnræðis við málsmeðferð hvað varðar aðild að stéttarfélögum og njóta þess 

réttar er hún veitir. Samkvæmt 12. gr. laganna eiga börn ríkisborgara EES-ríkis, sem 

er eða hefur verið ráðinn í vinnu, rétt á almennri skólagöngu í því ríki.  

Lagaumhverfi ríkisborgara utan EES-svæðisins er mun flóknara en þeirra sem 

koma frá löndum innan EES-svæðisins og er háð skilyrðum um bæði dvalar- og 

atvinnuleyfi á ýmsum forsendum (Hildur Guðmundsdóttir, 2009). Hér verða því 

einungis tekin fyrir þau lög sem mest varða erlendar konur, sem beittar hafa verið 

ofbeldi í nánu sambandi og koma utan EES-svæðisins, og stöðu þeirra hér á landi 

vegna þessa.  

Samkvæmt lögum um útlendinga nr. 96/2002 mega konur utan EES-ríkis dvelja 

hér á landi sem eru í hjúskap eða staðfestri samvist með íslenskum ríkisborgara og 

hafa búið með honum á Íslandi og haft dvalaleyfi í samfellt þrjú ár eftir stofnun 
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hjúskapar eða staðfestingu samvistar. Í öðru lagi má erlend kona dvelja hér á landi 

sem ef hún býr í skráðri sambúð með íslenskum ríkisborgara og hefur haft fasta 

búsetu og dvalarleyfi á Íslandi í samfellt fimm ár frá skráningu sambúðarinnar. Ef 

þær hafa fengið dvalarleyfi sem nánustu aðstandendur íslensks ríkisborgara geta 

þær dvalið hér á landi samkvæmt lögum um útlendinga, auk þess skal framfærsla, 

sjúkratrygging og húsnæði vera tryggt samkvæmt 11. gr. sömu laga. Nánustu 

aðstandendur eru skilgreindir samkvæmt 13. gr. laga um útlendinga sem maki, 

sambúðarmaki, börn viðkomandi yngri en 18 ára á hans framfæri og í hans forsjá, 

svo og ættmenni hans eða maka í beinan legg eldri en 66 ára og á þeirra framfæri. 

Með hugtakinu dvalarleyfi er átt við fyrsta útgefna leyfið til samfelldrar dvalar og 

er það að jafnaði gefið út til eins árs í senn (Alþjóðasetur, e.d.-a).  

Erlendar konur utan EES-svæðisins mega samkvæmt lögum um útlendinga 

dvelja hér á landi þrátt fyrir sambúðarslit eða skilnað hafi þær fengið búsetuleyfi 

eða öðlast íslenskan ríkisborgararétt. Búsetuleyfi felur í sér rétt útlendings til 

ótímabundinnar dvalar hér á landi. Samkvæmt 15. gr. laga um útlendinga er 

heimilt að veita útlendingi búsetuleyfi hafi hann dvalið hér á landi samfellt síðustu 

fjögur ár samkvæmt dvalarleyfi sem getur verið grundvöllur búsetuleyfis. Skilyrði 

fyrir veitingu búsetuleyfis eru meðal annars að viðkomandi útlendingur hafi sótt 

námskeið í íslensku, að hann geti sýnt fram á að framfærsla hans hafi verið trygg á 

dvalartíma hans og að hann geti framfleytt sér hér á landi með löglegum hætti. 

Samkvæmt ákvæði þessu teljast greiðslur í formi félagslegrar aðstoðar ríkis eða 

sveitarfélags ekki til tryggrar framfærslu en heimilt er að víkja frá þessu skilyrði 

þótt framfærsla hafi verið ótrygg um skamma hríð ef ríkar sanngirnisástæður mæla 

með því.  

Árið 2008 var gerð breyting á útlendingalögum nr. 96/2002 og nýju ákvæði bætt 

við sem á að taka til aðstæðna þeirra kvenna sem lenda í ofbeldissamböndum. Í 13. 

gr. útlendingalaga er fjallað um hjúskaparslit eða slit staðfestrar samvistar vegna 

þess að útlendingur eða barn hans hefur sætt misnotkun eða ofbeldi í 

ofbeldissambandi. Í slíkum tilvikum er heimilt að endurnýja dvalarleyfi vegna 

breyttra forsendna dvalar hér á landi og þegar ríkar sanngirnisástæður mæla með 

því. Samkvæmt lögunum skal í málum sem þessum líta til lengdar hjúskapar, 

sambúðar eða staðfestrar samvistar og tengsla útlendings við landið. Dvalarleyfið, 
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sem aðstandandi fær samkvæmt ákvæði 13. gr. laga um útlendinga, getur verið 

grundvöllur búsetuleyfis nema ef útlendingurinn, sem um ræðir, hafi dvalarleyfi 

sem ekki skapar slíkan grundvöll.  
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10. Afleiðingar og úrræði 

Árið 2003 stóðu Stígamót, Kvennaathvarfið, Félagsþjónustan í Reykjavík, Rauði 

kross Íslands og Alþjóðahúsið að málþingi sem bar nafnið „Skuggahliðar nútíma 

fólksflutninga“. Málþingið fjallaði um erlendar konur sem voru í sambúð með 

íslenskum körlum og voru beittar ofbeldi og var það hluti af alþjóðlegu verkefni 

sem hlaut Daphne-styrk frá Evrópusambandinu. Sjötíu manns, sem koma að vinnu 

vegna erlendra kvenna sem verða fyrir ofbeldi í hjónabandi eða sambúð, komust 

að þeirri niðurstöðu að verulega skorti á að þær hefðu nægjanlega vitneskju um 

þau úrræði sem væru í boði og oft var þeim jafnvel meinaður aðgangur að 

samfélaginu með því að menn þeirra banna þeim að stunda atvinnu eða að læra 

íslensku og á þann hátt einangruðu karlarnir þær. Aðstandendur málþingsins lögðu 

því áherslu á við yfirvöld að erlendar konur, sem fá dvalarleyfi á Íslandi, fái 

upplýsingar um réttarstöðu sína og hvar þær geti leitað hjálpar ef fyrrnefndar 

aðstæður koma upp (Samtök um kvennaathvarf, 2003). 

Kvennaathvarfið var umsagnaraðili um tvö þingmál sem lögð voru fram á 

haustþingi þessa sama árs og var um að ræða breytingar á almennum 

hegningarlögum varðandi kaup og sölu á vændi og lagabreytingartillögu varðandi 

brottvísun og heimsóknarbann. En síðara frumvarpið tók á því hvernig bregðast 

skuli við heimilisofbeldi og lýstu Samtök um kvennaathvarf stuðningi sínum við 

bæði þessi frumvörp. Í framhaldi af þessu, árið 2004, var undirbúningur hafinn og 

lagður grunnur að fjölbreyttu kynningarstarfi, svo sem ráðstefnum, námskeiðum, 

fræðslu og forvörnum, um málefni er varða ofbeldi gegn konum. Einnig lagði stjórn 

Kvennaathvarfsins áherslu á að komið yrði á sterkari tengslum við samtök erlendra 

kvenna í því skyni að kynnast betur þörfum þessa hóps og að efla þjónustu við 

þessar konur í athvarfinu (Samtök um kvennaathvarf, 2003). Aðgerðir 

ríkisstjórnarinnar vegna ofbeldis karla gegn erlendum konum var sett fram í skýrslu 

velferðarráðherra og lögð fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010–2011. Í skýrslunni 

er mælt svo fyrir að komið verði á fót samstarfsverkefni við Samtök kvenna af 

erlendum uppruna vegna kvenna utan EES-svæðisins um símaþjónustu við konur 

sem beittar eru ofbeldi og tala ekki íslensku eða þekkja lítið til íslensks samfélags. 
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Ráðgert var að skipta niður aðstoðinni í forvarnir og eftirfylgd. Hvað forvarnir 

varðar er átt við íslenskukennslu og aðstoð við erlendar konur til að aðlagast betur 

íslensku þjóðfélagi. Eftirfylgdin skyldi felast í að miðla viðeigandi upplýsingum og 

veita konunum ráðgjöf. Eitt þeirra atriða, sem teljast mikilvæg, er að upplýsa þarf 

konurnar um að þær geti sótt um ráðgjöf og stuðning hjá félagsþjónustu ásamt 

aðstoð við að fá húsnæði og húsaleigubætur án þess að missa dvalarleyfið. Það 

sem virðist eingöngu verða til þess að konurnar missi dvalarleyfið er aðstoð til 

framfærslu og fjárhagsaðstoð frá félagsþjónustunni (Velferðarráðuneytið, 2010–

2011). 

10.1. Stígamót 

Samtökin Stígamót eru óformleg grasrótarsamtök gegn kynferðisofbeldi sem 

stofnuð voru þann 8. mars árið 1990. Stígamót heldur úti ráðgjafar- og 

upplýsingarmiðstöð fyrir einstaklinga, sem hafa verið beittir kynferðisofbeldi, og 

byggir starfið á starfsreynslu og hugmyndafræði eftirfarandi sjálfboðaliðahópa: 

Barnahópur Kvennaathvarfsins, Ráðgjafahópur um nauðgunarmál, Kvennaráðgjöfin 

og Vinnuhópur gegn sifjaspellum. Starfið í Stígamótum byggist fyrst og fremst á 

hugmyndum kynjafræðinnar um kynferðisofbeldi gegn konum og börnum enda eru 

það í flestum tilfellum karlar sem beita konur og börn kynferðisofbeldi. Samkvæmt 

þessum hugmyndum er litið svo á að gerandi beiti ofbeldinu sem stjórntæki til að 

ná valdi yfir þolanda með því að lítillækka, ráða yfir og hafa taumhald og vald yfir 

þeim sem beittur er ofbeldinu (Stígamót, e.d.-a). Markmið Stígamóta er því 

tvíþætt: annars vegar að veita fórnarlömbum kynferðisofbeldis ráðgjöf og hins 

vegar að vinna kvennapólitíska samfélagsvinnu (Stígamót, e.d.-b).  

Allir einstaklingar, sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi eða aðstandendur 

þolenda þess, geta leitað til Stígamóta eftir ráðgjöf og aðstoð, jafnt konur og karlar, 

sem náð hafa 18 ára aldri, vegna ofbeldis sem þeir hafa orðið fyrir í æsku eða á 

fullorðinsárum (Stígamót, e.d.-c). Starf samtakanna er unnið út frá þeirri 

hugmyndafræði að einstaklingarnir séu ekki varnarlaus fórnarlömb eða sjúkir 

einstaklingar heldur hafi lifað af ógnandi ofbeldi og búi þess vegna yfir miklum 

styrk. Lögð er áhersla á að viðbrögð einstaklinganna, sem verða fyrir slíku ofbeldi, 

og afleiðingar þess séu eðlileg viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum. Vinna 
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Stígamóta felst því í að gera einstaklingana meðvitaða um eigin styrk, aðstoða þá 

við að nota hann til að breyta eigin lífi og að sjá ofbeldið í félagslegu samhengi en 

ekki sem sína eigin persónulega vankanta (Stígamót e.d.-a).  

Öllum þeim sem leita til Stígamóta er boðið upp á einstaklingsviðtöl sem felast í 

stuðningi við að „setja ofbeldið í orð“ og skoða þær afleiðingar sem það hefur skilið 

eftir sig. Fyrir suma einstaklinga getur fyrsta viðtalið verið mjög erfitt þar sem 

ofbeldið hefur skilið eftir sig sára reynslu sem getur reynst þeim mjög erfitt að rifja 

upp. En viðtölin eru oft fyrstu skref einstaklingsins til að ná tökum á afleiðingum 

ofbeldisins, sjálfsmynd og sjálfsvirðingu og því eru þau gerð eins þægileg og hægt 

er. Einstaklingarnir ráða sjálfir ferðinni varðandi það hve mikinn stuðning hún/hann 

vill og hve lengi. Stígamót bjóða bæði upp á einstaklingsviðtöl og sjálfshjálparhópa 

og er það undir einstaklingunum komið hvað þeir treysta sér til. Sumir taka þátt í 

sjálfshjálparhópum eftir nokkur einstaklingsviðtöl, aðrir velja eingöngu 

einstaklingsbundna ráðgjöf. Sjálfshjálparhóparnir eru kjarninn í starfssemi 

Stígamóta og eru þeir kynjaskiptir (Stígamót, e.d.-b). Stígamót eru þess fyrir utan 

einnig með sjálfshjálparhópa fyrir konur sem orðið hafa fyrir nauðgunum eða 

sifjaspellum (Stígamót, 2011). Hóparnir eru í boði fyrir þá sem hafa nýtt sér 

einstaklingsviðtöl og eru öllum þátttakendum að kostnaðarlausu, ásamt 

viðtölunum. Uppbygging hópanna er alltaf sú sama, þ.e. um fimm til sjö 

einstaklingar og eru einn til tveir leiðbeinendur. Hópmeðlimir hittast í fimmtán 

skipti í þrjá tíma í senn og þeir sem ákveða að taka þátt í hópastarfi eru 

skuldbundnir því að mæta. Það gera þeir á eigin forsendum og ráða því alfarið 

hversu mikla sjálfsvinnu þeir fara í. Markmið hópastarfsins er að einstaklingar geti 

komið saman til að sækja sér styrk til að takast á við þær afleiðingar, sem rekja má 

til ofbeldisins, og að átta sig á að sem þolendur beri þeir enga ábyrgð á því heldur 

gerendur þess. Á þann hátt geta þolendur kynferðisofbeldis undir faglegri leiðsögn 

starfsmanna Stígamóta öðlast aðra sýn á ofbeldið, aukið sjálfstraust sitt, lært að 

treysta öðrum, rofið einangrunina og fundið að þeir eru ekki einir með tilfinningar 

sínar (Stígamót, e.d.-b).  

Haustið 2011 opnuðu Stígamót athvarfið Kristínarhús fyrir konur sem hafa verið 

seldar mansali eða hafa stundað vændi og vilja komast út úr því en það er einnig 

hugsað fyrir konur utan af landi sem gætu þurft á því að halda til að komast út úr 
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aðstæðum kynferðisofbeldis eða þurfa að sækja þjónustu til Stígamóta. 

Kristínarhús er hluti af Stígamótum og mega einstaklingar dvelja þar í styttri eða 

lengri tíma, allt eftir aðstæðum, en karlar í vændi geta einnig fengið að dvelja þar. 

Allir gestir Kristínarhúss fá viðtöl hjá ráðgjöfum Stígamóta til að vinna að sjálfshjálp 

og aðgang að öðrum sérfræðingum svo sem lækni, hjúkrunarfræðingi, lögfræðingi, 

félagsráðgjafa og öðrum fagaðilum, allt eftir þörfum. Einnig aðstoða starfsmenn 

Stígamóta einstaklinga við að nýta sér önnur úrræði eins og fullorðinsfræðslu, 

vímuefnameðferð, íslenskukennslu og náms- og starfsráðgjöf (Stígamót, e.d.-b). 

Síðustu ár hafa 30 konur og nokkrir karlar leitað til Stígamóta vegna kláms eða 

vændis og hafa stjórnvöld fengist við á tug mála þar sem grunur lék á mansali þótt 

aðeins hafi fallið dómur í einu mansalsmáli hér á landi. Enginn veit hversu margir 

karlar og konur stunda vændi hér á landi og sýnir reynsla Stígamóta að skömmin, 

sem fylgir vændi og afleiðingum þess, er hin sama og annarra einstaklinga, sem 

verða fyrir kynferðisofbeldi, en þó aðeins ýktari (Stígamót, 2011). 

Samkvæmt ársskýrslu Stígamóta fyrir árið 2011 leituðu 593 einstaklingar til 

samtakanna og af þeim leituðu 278 í fyrsta skipti aðstoðar hjá Stígamótum. Einnig 

leituðu 68 aðstandendur til samtakanna og þar af voru 35 með upplýsingar um mál 

sem ekki voru þekkt fyrir hjá Stígamótum. Heildarfjöldi brotamanna voru 487 

einstaklingar og var um bæði ný mál að ræða og gömul. Viðtöl árið 2011 í 

Stígamótum voru 1832 að tölu. Séu þessar tölur bornar saman við tölur árið 2010, 

þar sem brotaþolar nýrra mála voru 251 einstaklingur, er um tíu prósent aukningu 

að ræða á milli ára. Mun fleiri aðstandendur þolenda leituðu til Stígamóta árið 

2011 en árið á undan og var um 23% aukningu að ræða á milli ára. Ný mál frá 

brotaþolum og aðstandendum voru alls 313 árið 2011 sem eru 38 málum fleiri en 

árið 2010 sem er 13% aukning milli ára. Ofbeldismönnum fjölgaði einnig á milli ára 

eða um 23% frá árinu 2010. Einstaklingar, sem kom í viðtöl til Stígamóta árið 2011 

voru 593 talsins en árið 2010 komu 526 einstaklingar í viðtöl sem er 12% aukning 

frá árinu 2010 (Stígamót, 2011). 

Einstaklingar, sem beittir eru kynferðislegu ofbeldi, verða í mörgum tilfellum 

fyrir meira en einni tegund kynferðisofbeldis. Ef tölum Stígamóta árið 2011 er skipt 

upp eftir tegundum ofbeldis, sem beitt var, sýna þær að hlutfall þeirra einstaklinga, 

sem urðu fyrir sifjaspelli, var um 17%, grunur um sifjaspell 0,8%, nauðgun 23%, 
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nauðgunartilraun 4,8%, klám 3,8%, vændi 2%, kynferðisleg áreitni 16,6%, andlegt 

ofbeldi 14,7%, líkamlegt ofbeldi 10,4%, ofsóknir ofbeldismanns 3,3%, annað 0,5% 

og óvissa um hvers konar ofbeldi var beitt 0,7% (Stígamót, 2011). 

Hlutfall þolenda kynferðisofbeldis eftir kyni sem komu til Stígamóta árið 2011 

var þetta: 11,5% karlar og 88,5% konur. Af þeim voru 271 þolandi Íslendingur eða 

um 97,5%, tveir einstaklingar af blönduðu þjóðerni eða um 0,7% og fimm 

einstaklingar frá öðrum löndum eða um 1,8% (Stígamót, 2011). 

10.2. Kvennaathvarfið 

Árið 2009 voru skráðar 118 komur kvenna í Kvennaathvarfið, ásamt því að 487 

konur komu í viðtöl; því voru komurnar alls 605 og höfðu einungis einu sinni áður 

verið skráðar fleiri. Margar konur koma þó oftar en einu sinni, einkum þær sem 

koma til viðtals. Skráðar konur, sem leituðu til Kvennaathvarfsins árið 2009, voru 

alls 319. Dvalarkonur árið 2008 voru 130 talsins og til viðtala komu 419 konur. Því 

fækkaði konum árið 2009 sem komu til dvalar en þeim konum, sem komu til 

viðtals, fjölgaði verulega (Samtök um kvennaathvarf, 2009).  

Konur, sem voru skráðar að færu heim aftur í óbreyttar aðstæður, voru árið 

2009 nálægt 40% dvalarkvenna en þetta hlutfall var 35% árið 2008. Því varð 

tæplega 5% aukning á milli ára. Einnig fór óvenjulega hátt hlutfall kvenna úr 

athvarfinu án þess að vitað væri hvert þær fóru en reynsla fyrri ára hefur sýnt að 

um helmingur þeirra fer aftur heim í óbreyttar aðstæður. Aðstæður kvenna eru 

mismunandi og ekki flýja allar konur ofbeldismenn sem eru makar eða fyrrverandi 

makar. Hlutfall þeirra kvenna, sem flúðu eiginmenn eða sambýlismenn sína árið 

2009, var 43% og var þriðjungur ofbeldismannanna fyrrverandi eiginmenn eða 

sambýlismenn. Erfitt er að fullyrða um ástæðu þess að þeim konum fjölgar sem 

fara aftur heim í óbreyttar aðstæður en ef til vill er ástæðan ótryggari ytri 

aðstæður í kjölfar hrunsins (Samtök um kvennaathvarf, 2009).  

Erlendum konum hafði fjölgað jafnt og þétt í Kvennaathvarfinu árin fyrir hrunið. 

En eftir hrunið hurfu þær nánast úr Kvennaathvarfinu. Um mitt ár 2009 tóku 

erlendar konur að birtast aftur í Kvennaathvarfinu og seinni hluta ársins var hlutfall 

þeirra orðið svipað og það hafði verið undanfarin ár. Konurnar, sem komu í 

Kvennaathvarfið árið 2009, voru frá 39 löndum og ef greint er á milli erlendra 
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kvenna sem komu til viðtals í Kvennaathvarfið annars vegar eða til dvalar í 

athvarfinu hins vegar kemur í ljós að konurnar komu frekar í tímabundna dvöl en í 

viðtöl (Samtök um kvennaathvarf, 2009).  

Erlendum konum, sem komu í viðtöl og dvöl, hefur fjölgað undanfarin ár og 

miðað við fjölda erlendra kvenna í samfélaginu er hlutfall erlendra kvenna, sem 

leitar til Kvennaathvarfsins, hátt. Sú staðreynd að hlutfall erlendra kvenna sé hærra 

en íslenskra gefur þó ekki endilega vísbendingu um að þær séu frekar beittar 

ofbeldi en íslenskar kynsystur þeirra. Þær gætu þarfnast meiri stuðnings og 

leiðbeininga vegna tungumálaörðugleika og takmarkana á þekkingu á réttarstöðu 

sinni og á íslenska kerfinu. Samtök um kvennaathvarf hafa því reynt að bregðast 

við þessu með því að þýða og dreifabæklingum, bæta túlkaþjónustu við 

dvalarkonur, auka samstarf við önnur félagasamtök og stofnanir sem sinna 

erlendum konum ásamt því að aðlaga innra starf athvarfsins þörfum þessa hóps 

(Samtök um kvennaathvarf, 2009). 

10.3. Alþjóðahúsið 

Árið 2010 var nafni Alþjóðahúss breytt í Alþjóðasetur þar sem öll lögfræðiaðstoð 

fyrir innflytjendur og samfélagsupplýsingar voru færðar yfir til Þjónustumiðstöðvar 

Miðborgar og Hlíða. Því samfara breyttist starfsemin og því var ákveðið að breyta 

nafninu (Alþjóðasetur, e.d.-b). Alþjóðasetur byggir á hugmyndafræðinni um 

fjölmenningarleg samfélög þar sem allir íbúar samfélagsins geti notið alls þess sem 

fjölmenningarsamfélög fela í sér. Meginhlutverk Alþjóðaseturs er að auðvelda 

innflytjendum aðlögun að íslensku samfélagi og er því hlutverki sinnt með 

upplýsingagjöf, ráðgjöf, túlkaþjónustu, félagsstarfi og íslenskukennslu. Hlutverk 

Alþjóðaseturs er einnig að aðstoða innflytjendur við að aðlagast breyttri 

samfélagsmynd og fræða þá um hið íslenska samfélag og það sem 

fjölmenningarsamfélög bjóða upp á ásamt því að vinna gegn þeim erfiðleikum sem 

innflutningur fólks getur haft í för með sér (Alþjóðasetur, e.d.-c).  

Alþjóðasetur tekur þátt í evrópskum verkefnum sem bera heitin ADUQUA og 

ASSEC. ADUQUA-verkefnið hefur það að markmiði að kanna almenna stöðu 

innflytjendamála í þeim samfélögum, sem þátttökulöndin eiga fulltrúa í, og finna 

leiðir til að gera umbætur þar sem þeirra er þörf með áherslu á tungumálanám og 
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samfléttun innflytjenda og innfæddra. Lokið var við Evrópuverkefnið ASSEC í júní 

2010. Þetta verkefni skapar vettvang til viðræðna þar sem aðilar deila reynslu sinni 

varðandi lykilatriði, stefnumótun og rannsóknir á fullorðinsfræðslu. Um er að ræða 

svokallað „network“ sem styrkt er af prógrammi Evrópusambandsins sem ber 

heitið Grundtvig, þar sem 14 stofnanir frá 12 löndum í Evrópu taka þátt. Einnig 

vinnur Alþóðasetur að verkefni sem ber heitið AFL („Assessment for Learning“) 

sem fjórar stofnanir frá þremur löndum taka þátt í og er áherslan lögð á 

matsaðferðir á tungumálanámi innflytjenda (Alþjóðasetur, e.d.-d). 

Þessi verkefni hafa aukið við gagnlega þekkingu Alþjóðaseturs á aðlögun 

innflytjenda um lengri eða skemmri tíma. Einnig hafa þau orðið til þess að efla aðra 

starfsemi setursins eins og íslenskukennslu og margvíslega fræðslustarfsemi. Þetta 

hefur fært Alþjóðarsetri dýrmæt tengsl við stofnanir og starfsfólk í Evrópu sem fást 

við sambærileg verkefni (Alþjóðasetur, e.d.-b). 

10.4. Rauði kross Íslands 

Landsfélög Rauða krossins og Rauða hálfmánans eru 187 og er einungis eitt 

landsfélag starfandi í hverju landi fyrir sig. Saman mynda landsfélögin Alþjóðaráðið 

og Alþjóðasamband alþjóðahreyfinga Rauða krossins. Fjórða hvert ár koma aðilar 

Alþjóðasamband Rauða Krossins saman ásamt fulltrúum ríkisstjórna, sem 

undirritað hafa Genfarsamningana, á alþjóðlegri ráðstefnu þar sem fjallað er um 

alþjóðleg mannúðarmál og þróun mannúðarlaga (Rauði kross Íslands, e.d.-a). 

Hugsjónagrundvöllur Rauða krossins er fólginn í markmiðunum sjö um mannúð, 

hlutleysi, óhlutdrægni, sjálfboðna þjónustu, sjálfstæði, einingu og alheims-

hreyfingu. Sérhverjum sjálfboðaliða og starfsmanni Rauða krossins um heim allan 

ber að starfa samkvæmt þessum grundvallarmarkmiðum (Rauði kross Íslands, e.d.-

b).  

Rauði kross Íslands var stofnaður hér á landi þann 10. desember 1924 og varð 

fullgildur aðili að Alþjóðasambandi landsfélaga Rauða krossins og Rauða 

hálfmánans ári síðar. Rauði krossinn er elsta og virtasta sjálfboðahreyfing í heimi. 

Hér á landi eru um 19 þúsund félagsmenn og yfir þúsund virkir sjálfboðaliðar starfa 

í 51 deild um allt land. Sjálfboðaliðar og starfsmenn starfa sem félagsvinir fyrir 

erlendar konur í íslensku samfélagi, aðstoða í Kvennaathvarfinu, hjálpa 
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einstaklingum í þrengingum, safna fötum til neyðarhjálpar og vinna óteljandi önnur 

störf til þess að létta undir og koma í veg fyrir þjáningar (Forseti Íslands, 2012). 

Síðustu tíu ár hefur Rauði kross Íslands lagt sérstaka áherslu á málefni 

innflytjenda og lýtur starf Rauða krossins bæði að aðstoð við innflytjendur með 

sérstökum verkefnum, sem hjálpar þeim að fóta sig betur í íslensku samfélagi, og 

að því að fá innflytjendur til liðs við sig og taka þannig virkan þátt í stefnumótun 

félagsins. Um 255 sjálfboðaliðar Rauða krossins vinna að verkefnum með 

innflytjendum hér á landi (Rauði kross Íslands, e.d.-c). 

Rauði kross Íslands er einnig með efni fyrir innflytjendur á fimm tungumálum, 

ensku, pólsku, rússnesku, spænsku og tælensku. Í þessu efni er starfsemi Rauða 

krossins kynnt og sú þjónusta sem stendur til boða. Á heimasíðu Rauða krossins er 

einnig að finna upplýsingar um mikilvægar stofnanir, sem erlent fólk getur leitað 

til, og hlekkir á upplýsingasíður á netinu. Markmiðið með þessu er að auðvelda 

aðgengi erlends fólks að mikilvægum upplýsingum sem safnað er saman á einn 

stað. Auk þess vill félagið virkja þennan hóp í félagsstarfi innan Rauða krossins og 

benda honum á hin ólíku úrræði sem honum stendur til boða hér á landi (Rauði 

kross Íslands, 2010).  

Rauði kross Íslands hefur einnig á að skipa sjálfboðaliða sem starfa sem 

félagsvinir kvenna af erlendum uppruna. Íslenskar konur para sig saman með konu 

af erlendum uppruna og er samband þeirra byggt á jafningjagrunni; hittast þær 

einu sinni til tvisvar í mánuði og halda sambandinu gangandi í sex til níu mánuði. 

Markmiðið er að opna dyr samfélagsins fyrir erlendu konunni, rjúfa félagslega 

einangrun og veita henni stuðning í hinu daglega lífi. Einnig veitir verkefnið 

sjálfboðaliðum nýja sýn á íslenskt samfélag og tækifæri til að kynnast hinum ýmsu 

tegundum framandi menningar. Allar konur 18 ára og eldri geta gerst félagsvinir 

erlendra kvenna og veitt þeim stuðning í íslensku samfélagi. Félagsvinir stunda hin 

ýmsu áhugamál saman eins og að elda góðan mat, fara á menningarviðburði og í 

gönguferðir. Markmið þessa er að gefa erlendum konum tækifæri til að kynnast 

landinu betur, þjónustu og þeim möguleikum sem boðið er upp á. Einnig er unnið 

að markmiðum erlendu konunnar hvað varðar nám, atvinnu og persónulegt líf 

hennar. Félagsvinir og erlendar konur deila daglega lífinu saman líkt og vinkonur 
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gera, til dæmis með því að fara á kaffihús og íslenskan er æfð í daglegu spjalli 

(Rauði kross Íslands, e.d.-d). 

Rauði kross Íslands er í samstarfi við Kvennaathvarfið um sjálfboðastarf og koma 

sjálfboðaliðar í Kvennaathvarfið á laugardögum klukkan 13.00 – 16.00 og sinna 

verkefnum í samráði við starfskonu á vakt. Verkefnin eru þátttaka í léttum 

heimilisverkum, umsjón með húsinu á meðan starfskona er í viðtali, spjall við 

dvalarkonur, bakstur, barnagæsla, og skapandi starf með konum og/eða börnum í 

húsinu. Einnig sinna sjálfboðaliðar heimanámi barna, tiltekt í barnaaðstöðu og 

yfirferð leikfanga/bóka, sendiferðum í verslanir og einnig leita þeir að fræðsluefni 

um ofbeldi á netinu og í hinum ýmsum bókum og/eða fræðiritum (Rauði kross 

Íslands, e.d.-e).  

Rauðakrosshúsið í Borgartúni býður innflytjendum upp á lögfræðiaðstoð einu 

sinni í viku. Ráðgjöfin er að mestu sinnt af lögfræðingum í sjálfboðastarfi. Í sumum 

tilvikum gengur ráðgjöfin lengra þar sem lögfræðingarnir koma innflytjendum oft í 

samband við aðra viðeigandi aðila í viðeigandi stofnunum eða þeir taka að sér að 

aðstoða innflytjendur við ýmiss konar skjalagerð, s.s. kærur vegna atvinnu- og 

dvalarleyfa og ýmislegt annað sem snertir fjölskyldumál (Rauð Kross Íslands, 2010). 

10.5. Hlutverk félagsráðgjafa 

Félagsráðgjafar starfa samkvæmt lögum um félagsráðgjöf nr. 95/1990 og var 

starfsheitið félagsráðgjafi lögverndað árið 1975 (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Samkvæmt 1. gr. laga um félagsráðgjöf hefur sá einn rétt til að kalla sig 

félagsráðgjafa sem hefur til þess leyfi landlæknis. Samkvæmt 2. gr. sömu laga skal 

veita umsækjanda, sem lokið hefur prófi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands eða 

sambærilegu prófi, leyfi til að kalla sig félagsráðgjafa og stunda félagsráðgjöf hér á 

landi. Áður en þetta leyfi er veitt skal leita umsagnar Stéttarfélags íslenskra 

félagsráðgjafa og félagsvísindadeildar Háskóla Íslands og getur félagsvísindadeild 

Háskóla Íslands sett þau skilyrði að viðkomandi sanni kunnáttu sína í íslenskum 

lögum og reglum um störf félagsráðgjafa hér á landi, og kunnáttu sína í mæltu og 

rituðu máli. Samkvæmt 4. gr. laga um félagsráðgjöf má félagsráðgjafi kalla sig 

sérfræðing í sérgrein innan félagsráðgjafar hafi hann fengið til þess leyfi 

landlæknis. 
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Þau svið, sem félagsráðgjafar starfa á, eru víðast hvar í heiminum orðin þau 

sömu í alþjóðlegu ljósi og er nú viðtekið á öllum sviðum félagsráðgjafar að tengja 

fagþjónustu við þróunarverkefni og eigin rannsóknir (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Heildarsýn er höfð að leiðarljósi og getur þróun til sérhæfingar verið mismunandi 

frá einu landi til annars en stjórnmál og efnahagsástand hafa ávallt mikil áhrif á 

vinnu félagsráðgjafa (Ása Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Rannveig 

Gunnarsdóttir, e.d.). 

Grundvöllur félagsráðgjafar er virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers 

einstaklings og trú á getu hans til að nýta sér hæfileika sína til fullnustu. Markmið 

félagsráðgjafar er að vinna að lausn persónulegra og félagslegra vandamála og 

sporna við öllu félagslegu ranglæti. Félagsráðgjafi vinnur gegn öllum 

mannréttindabrotum hvar sem þau eiga sér stað. Félagsráðgjafa ber að sinna starfi 

sínu án þess að fara í manngreinarálit, hann skal virða réttindi hverrar manneskju, 

vera heiðarlegur, bera virðingu fyrir skjólstæðingi sínum og byggja upp gagnkvæmt 

traust (Landlæknisembættið, 2008). Félagsráðgjafi getur sem fagmaður valið sér 

nálgun eftir hugmyndafræðilegum áherslum sínum og aðferðir eftir persónulegu 

áhugasviði og færni. Félagsráðgjafi er aðeins bundinn af tvennu, annarsvegar 

siðareglum félagsráðgjafa og siðfræðilegri hollustu við fagið og hins vegar kröfunni 

um menntun. Hvað varðar hið síðarnefnda fellur það þó einnig undir það fyrra því 

siðareglur varða skylduna til að fylgjast með fagþróun, viðhalda og efla þekkingu 

sína og færni (Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

Starfssvið félagsráðgjafa hefur verið aðgreint í meginsviðin félagsþjónustu og 

heilbrigðisþjónustu með undirsviðum, ásamt öðrum sérsviðum innan 

félagsráðgjafar. Sem dæmi um sérsvið má nefna réttarfélagsráðgjöf, 

samfélagsvinnu, stjórnun og stefnumótun og einstaklings-, hóp- eða 

fjölskyldumeðferð. Einnig getur starf félagsráðgjafa farið fram meðal ákveðinna 

hópa, svo sem aldraðra, ungmenna og fatlaðra (Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

Helstu verkefni félagsráðgjafa í einstaklingsvinnu eru að tengja einstakling við 

samfélagið, aðstoða hann við að finna lausnir og benda honum á réttindi sín svo að 

hann geti betur leyst þau vandamál sem eru til staðar og bæta þannig líf sitt. Helsta 

markmið félagsráðgjafans er að hjálpa einstaklingnum til sjálfshjálpar. Aðferðirnar, 

sem hafa verið notaðar í einstaklingsvinnu, eru nokkrar og byggðar á 
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atferliskenningum, vistfræðikenningum og sálfélagslegum kenningum. 

Einstaklingsvinna fer í gegnum ferli sem samanstendur af eftirfarandi fjórum 

stigum: Kynningu, mati, meðferð/íhlutun og lokum meðferðar. Meðferðarferlið 

byrjar þegar einstaklingurinn hittir þann félagsráðgjafa sem ætlar að aðstoða hann 

og er kynningarferlið yfirleitt hluti af meðferðinni, þar sem kynningarferlið hjálpar 

einstaklingnum að sjá vandann á skýrari hátt. Einstaklingurinn og félagsráðgjafi 

hans setja sér ákveðin markmið út frá tegund vandans með þarfir einstaklingsins 

að leiðarljósi. Seinasta stig meðferðar hans með ráðgjafa sínum er lokaferlið þar 

sem félagsráðgjafinn gefur einstaklingnum það til kynna að meðferð hans sé lokið 

og hann hafi trú á getu hans til áframhaldandi sjálfshjálpar (Farley, Smith og Boyle, 

2006). Samkvæmt Þóru Björt Sveinsdóttur sem starfar hjá Stígamótum og Hildi 

Guðmundsdóttur sem starfar í Kvennaathvarfinu veita félagsráðgjafar erlendum 

konum, sem orðið hafa fyrir ofbeldi í nánu sambandi við maka eða fyrrverandi 

maka, einstaklingsviðtöl og starfa svo dæmi séu nefnd hjá félagsþjónustunni, í 

Stígamótum og samvinna er á milli reykjavíkurborgar og kvennaathvarfsins þar sem 

konum stendur til boða að hitta félagsráðgjafa frá félagsþjónustunni í 

Kvennaathvarfinu á tveggja vikna fresti (Munnleg heimild, 7. Maí 2012).  

Hópavinna er tegund meðferðarvinnu sem miðar að því að hjálpa fólki að ná 

persónulegum þroska, aukinni félagsfærni og aukinni getu í samvinnu með öðrum. 

Hópavinnan byggir á þörf einstaklinganna til félagslegra samskipta. Markmið 

hópavinnu er að gefa einstaklingum möguleika á að læra að setja sig í spor 

annarra, sjá að þeir eru ekki einir um vandamálið, að kenna þeim að sýna öðrum 

samúð og skilning ásamt því að kenna þeim hvenær er rétt að hafa sig í frammi eða 

að draga sig í hlé (Farley o.fl., 2006). Hópavinna er mikið notuð í félagsráðgjöf og 

samkvæmt Þóru Björt Sveinsdóttur má sem dæmi nefna þá hópavinnu sem fram 

fer í Stígamótum (Munnleg heimild, 7. Maí 2012). 

Helstu verkefni félagsráðgjafa, sem vinna samfélagsvinnu, snúast um 

rannsóknir, svo að hægt sé að fá vísbendingar um ýmsa hluti í samfélaginu sem 

þarf að breyta eða færa til betri vegar. Einnig vinna þeir að skipulagningu, 

áætlanagerð og stefnumótun þar sem horft er til framtíðar og yfirleitt með 

mismunandi hópa fólks í huga. Samhæfing snýst um stofnun félagasamtaka, 

fjármögnun, stjórnun, nefndarmenn og talsmenn ólíkra málefna sem snúa að 
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samfélagsvinnu, ásamt að koma í veg fyrir árekstra og/eða tvíverknað. 

Félagsráðgjafi sem vinnur samfélagsvinnu verður að vera mjög skipulagður, þekkja 

til tæknilegra atriða og geta unnið í teymisvinnu með öðru fólki. Hann verður 

einnig að geta náð til fólks, geta skilgreint vandamál, hafa skilning á þeim 

málefnum, sem eru tekin fyrir, og geta fundið bjargir til lausna á viðkomandi 

vandamálum (Farley o.fl., 2006). 

Árið 2003 gerði Sigrún Júlíusdóttir rannsókn með það að meginmarkmiði m.a. 

að kortleggja starfssvið félagsráðgjafa hér á landi. Könnunin var gerð meðal 274 

löggiltra félagsráðgjafa. Svarhlutfall var 191 einstaklingur eða um 70%. Hlutfall 

félagsráðgjafa eftir starfssviðum voru þau að stærsti hópur félagsráðgjafa starfaði í 

félagsþjónustu sveitarfélaga eða um 45%, um þriðjungur í heilbrigðisþjónustu og 

við fötlunarmál en um 18% við stjórnun eða fræðslu. Lítill hópur starfaði við 

óvenjulegri störf félagsráðgjafa (Sigrún Júlíusdóttir, 2004). 

Samkvæmt Félagsráðgjafafélagi Íslands voru þann fjórða október 2010 starfandi 

hér á landi 574 félagsráðgjafar með starfsleyfi frá landlækni (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, 2011). 
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Umræða og lokaorð 

Ofbeldi í nánu sambandi hefur tíðkast í aldanna rás um allan heim og hafa 

rannsóknir sýnt að þættir eins og stétt, staða og menntun skipta þar ekki öllu máli 

enda koma karlar, sem beita ofbeldi, úr öllum stigum samfélagsins. Hins vegar má 

segja að sumir hópar kvenna séu líklegri en aðrir til að verða fyrir ofbeldi og eigi því 

erfiðara með að koma sér út úr ofbeldissambandinu vegna ýmissa þátta, svo sem 

lélegrar sjálfsmyndar, erfiðrar æsku, misnotkunar, lærðs hjálparleysis frá barnæsku 

og/eða eftir langvarandi ofbeldissamband sem fullorðnir einstaklingar. 

Námskenningar hvað varðar gerendur hafa verið notaðar til að skýra ofbeldi í 

nánum samböndum og byggja þær á því að ofbeldi sé lærð hegðun eins og allt 

annað atferli. Barn, sem beitir ofbeldi og prófar sig áfram til að sjá hve langt það 

kemst til að ná fram vilja sínum án þess að vera stöðvað, lærir að beita því til að fá 

vilja sínum framgengt og til að leysa ágreining. Kennismiðir námskenninga gera ráð 

fyrir að umhverfið styrki ofbeldishegðun á þann hátt að börn læri að líkja eftir 

foreldrum sínum og taki þannig upp ákveðna hegðun í samskiptum sínum við aðra. 

Ef börn alast upp við ofbeldi foreldra sinna eru þau talin líklegri en önnur börn að 

líkja eftir hegðun þeirra. Einnig læra þau í gegnum uppeldið hvernig karlar og konur 

haga samskiptum sínum og hver viðhorf til kynjanna eru á ólíkum 

menningarsvæðum. Á þann hátt má segja að um tilfærslu sé að ræða á milli 

kynslóða. Einstaklingur, sem beittur er ofbeldi sem barn eða verður vitni að 

ofbeldi, er talinn líklegri en aðrir til að beita maka sinn ofbeldi sem fullorðinn. Þetta 

er þó ekki fullnægjandi forsenda þess að karl beiti maka sinn ofbeldi enda er um 

mun víðtækara og flóknara ferli að ræða. Ein ástæða þess er einnig talin vera að 

ofbeldishneigðin búi í karlinum og að áfengis- og/eða fíkniefnaneysla sé ákveðinn 

áhættuþáttur sem losi um hömlur karlsins svo að ofbeldið brjótist út og auki einnig 

alvarleika þess. Misnotkun á vímuefnum er samt sem áður ekki aðalástæða þess að 

ofbeldi er beitt. Meiri líkur eru á að karlar í lægri stétt beiti ofbeldi og að konur 

með lægra menntunarstig verði fyrir því, auk þess sem það er áhættuþáttur ef 

einstaklingar eiga við streituvalda að stríða eins og atvinnuleysi eða 

fjárhagsörðugleika.  
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Með auknum og betri samgöngum hafa fólksflutningar á milli landa aukist til 

muna á seinustu áratugum og er auðveldara í dag fyrir einstaklinga að leita sér 

bæði að atvinnu og húsnæði og jafnvel maka í öðrum löndum vegna tilkomu 

netsins. Því hafa víða um heim skapast fjölmenningarsamfélög og er Ísland í dag 

orðið eitt þeirra. Hvað varðar lagaumhverfi fólks, sem flyst til Íslands, er þó mikill 

munur á hvort fólk kemur frá ríkjum innan EES-svæðisins eða utan þess. Konur, 

sem koma frá löndum innan EES-svæðisins, standa oft mun betur að vígi lagalega 

séð hvað varðar dvalarleyfi og möguleika á að vinna og geta því komið sér á 

auðveldari hátt úr ofbeldissambandi en konur frá löndum utan EES-svæðisins enda 

eru þær oft réttindalausar hvað varðar bæði dvalar- og atvinnuleyfi ef þær fara frá 

maka sínum. Einnig er það staðreynd að margar þessara kvenna eru oft án 

tengslanets þar sem þær eru fjarri landi sínu, ættingjum og vinum. Því eiga margar 

þeirra í fá hús að venda hér á landi. Einnig eru þær oft einangraðar frá íslensku 

samfélagi fyrir tilstilli karlsins og/eða vegna tungumálaörðugleika, þekkja oft ekki 

réttindi sín eða eru hræddar við maka sinn, sem beitir þær ofbeldi, og þora því ekki 

að kalla til lögreglu og fá áverkavottorð hjá lækni. Vegna þessa geta þær verið án 

réttinda til dvalar á þeim grundvelli að hafa þurft að fara frá karlmanni vegna 

ofbeldissambands því lagalegan vitnisburð vantar sem staðfestir slíkt og því geta 

þær ekki sótt um undanþágu til dvalar. 

Á seinustu árum hafa verið gerðar margar áætlanir til að auðvelda erlendum 

konum aðgang að upplýsingum um lagalegan rétt þeirra hér á landi og önnur 

úrræði sem standa þeim til boða lendi þær í ofbeldissambandi. Þessar upplýsingar 

hafa verið settar fram á hinum ýmsu tungumálum hjá fjölmörgum félögum og 

stofnunum. Auk þess hefur upplýsingabæklingum verið dreift sem víðast um 

réttindamál þeirra. Þetta er skref í rétta átt enda virðist svo vera að í sumum 

tilfellum hafi karlar vísvitandi reynt að nýta sér varnarleysi þessara kvenna og skort 

þeirra á þekkingu á lagalegum rétti sínum hér á landi. Það er ekkert sem réttlætir 

ofbeldi á konum og velferð hvers einasta einstaklings í samfélaginu skiptir máli 

enda er samfélagið byggt upp sem heild allra einstaklinga samfélagsins. Því er það 

samfélagsleg ábyrgð okkar allra að hver og einn fái notið þeirra 

grundvallarmannréttinda og frelsis að geta lifað án ofbeldis eða misnotkunar. 
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