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Útdráttur 

 

Þessi ritsmíð er lokaverkefni til BA- gráðu í þroskaþjálfafræði við Háskóla Íslands. Megin 

inntak ritgerðarinnar fjallar um heimilisofbeldi og afleiðingar þess á börn.  Heimilisofbeldi er 

vald þar sem gerandinn reynir að ná stjórn á þolandanum. Heimilisofbeldið er talið vera mjög 

falið vandamál í samfélaginu. 

Á hverju ári er áætlað að þrjár til tíu milljónir barna verði vitni að ofbeldi gegn öðru 

foreldri sínu. Heimilisofbeldi spyr ekki að kynþætti, menningu eða þjóðerni. Börn sem verða 

oft  fyrir endurteknu ofbeldi eiga á hættu á að  lenda í miklum erfiðleikum, bæði strax og í 

framtíðinni (National Center for Children Exposed To Violence, 2012). 

Í rannsókn Straus (1992) kom fram sú ógnvekjandi staðreynd að heimilisofbeldi væri 

einn algengasti undanfari ungbarnadauða í Bandaríkjunum. Barnamisnotkun, ofbeldi og 

heimilisofbeldi eru órjúfanlega samofin. Tilvist heimilisofbeldis í lífi barnsins er ekki aðeins 

særandi fyrir barnið, heldur hefur það áhrif á samfélagið allt. Samfélagið byggir á íhlutun og 

getur verið besta von fyrir fjölskyldur í samfélagi okkar til þess að berjast á móti 

heimilisofbeldi (National Center for Children Exposed To Violence, 2012). 
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Inngangur 

 

Hér á landi, í Breiðholtinu, varð tólf ára gamalt barn vitni að heimilisofbeldi, þar sem 

maður var að berja sambýliskonu sína. Fréttaflutningurinn var útvarpaður á þessa leið  

á sjöunda tímanum í morgun var lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kölluð út í 

Hrafnshóla vegna heimilisofbeldis. Þar hafði karlmaður gengið í skrokk á 

sambýliskonu sinni en tólf ára gamalt barn var á heimilinu. Lögreglan handtók 

manninn og færði hann í fangageymslu þar sem hann er vistaður (Sverrir Vilhelmsson, 

2012). 

 

Markmið mitt í þessari ritgerð er að velta því fyrir mér hver áhrif  heimilisofbeldi getur haft  á 

börn og hverjar afleiðingar þess geta orðið. Talið er að ofbeldi á heimilum eigi sér stað um 

allan heim óháð þjóðfélagsstöðu, menningu, menntun, tekjum, uppruna eða aldri. 

Heimilisofbeldi er yfirleitt talið vera mannréttindabrot Nú er viðurkennt að heimilisofbeldi 

hefur langvarandi áhrif á börn og ég mun gera grein fyrir því að sú skoðun hefur ekki alltaf 

verið viðurkennd samanber nýlegt yfirlit hjá Källström Cater (2004). Fullvíst þykir að slíkt 

ofbeldi á heimilum á sér stað hér á landi, með alvarlegum afleiðingum fyrir börn og fullorðna, 

og er það staðfest í skýrslum stofnana. Yfirgrip, áhrif og afleiðingar heimilisofbeldis eru lítt 

þekktir þættir hér á landi (Guðrún Kristinsdóttir, Ingibjörg H. Harðardóttir, Margrét 

Ólafsdóttir og Steinunn Gestsdóttir, 2007).   

Þegar ég hóf að vinna við þessa ritgerð fór ég að afla mér heimilda um ofbeldi og 

margbreytileika þess. Heimilisofbeldi á Íslandi svo og misnotkun, er vel falið vandamál. 

Enginn ætti að þurfa að lifa í ótta við þann sem maður elskar, en því miður er þessu ekki ætíð 

þannig farið. Konur og börn eru oft í mikilli hættu á þeim stað þar sem þau ættu að vera 

örugg. Heimilisofbeldi gerir gerandanum kleift að níðast á fórnarlambi sínu með hótunum og 

barsmíðum. Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er heimilisofbeldi og afleiðingar þess á 

börn.  

Ritsmíðin skiptist í fjóra kafla. Í fyrsta kaflanum mun ég fjalla um margbreytilegar 

birtingarmyndir ofbeldis með áherslu á heimilisofbeldi. Í kafla tvö mun ég fjalla um börnin 

sem þolendur, hvaða afleiðingar það hefur fyrir þau að alast upp við heimilisofbeldi, hver 
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einkenni þeirra séu. Hvaða áhrif ofbeldið hefur á þroska barna. Í þriðja kafla mun ég fara í 

opinberar yfirlýsingar og lög um réttindi og verndun barna, þar sem ég mun fjalla um 

barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, barnaverndaryfirvöld á Íslandi og barnaverndarlög. 

Síðasti kaflinn mun svo fjalla um kvennaathvarfið og starfsemina þar. Að lokum mun ég segja 

frá heimsókn minni í Kvennaathvarfið og greina þar frá viðtalinu sem að ég tók við talskonu 

kvennaathvarfsins. 

1  Margbreytilegar birtingarmyndir ofbeldis 

Ofbeldi hefur fylgt mannkyninu frá ómuna tíð og getur það tekið á sig margskonar myndir. 

Að beita ofbeldi táknar að líkamlegu og andlegu ofbeldi sé beitt gegn öðrum einstaklingi í því 

skyni að meiða hann. Þeir sem beita ofbeldi gera það að ásetningi til þess að drottna yfir 

öðrum svo þeim líði betur (Ingólfur V. Gíslason, 2008).   

Tilgangur barnaverndar er að koma í veg fyrir að öllum börnum séu veitt viðunandi 

uppeldisskilyrðum. Í 28.gr.barnalaga segir ,, Forsjá barns felur í sér skyldu foreldra til að 

vernda barn sitt gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi“. Sbr. 

28.gr. barnalaga ber foreldrum skylda að hugsa vel um barnið sitt sýna því umhyggju og 

virðingu og gegna uppeldisskyldum sínum eftir hag og þörfum barns síns.  Hugtakið forsjá 

felur í sér rétti og skyldu foreldra (eða forráðamanna) til að ráða persónulegum högum 

ósjálfráða barns (Barnaverndarlög, nr. 76/2003). 

Ofbeldi sem á sér stað inni á heimili, innan fjölskyldu kallast heimilisofbeldi. Ekki eitt 

einasta barn á að þurfa að þola ofbeldi, allra síst í sínu nánasta umhverfi. Réttur einstaklings 

til að vera laus við utanaðkomandi afskipti eða ónæði nær ekki til ofbeldis. Heimilisofbeldi er 

þó að öllu jöfnuði vel falið leyndarmál og það birtist í fleiri myndum en líkamsmeiðingum og 

barsmíðum. Kúgun, niðurlæging, höfnun, lítilsvirðing, einangrun, hótanir, einelti og 

efnahagsleg stjórnun eru allt dæmi um andlegt ofbeldi. Erfiðast er samt að færa sönnur hvort 

andlegu ofbeldi hafi verið beitt og samtímis að vinna úr því. Nauðganir, kynferðislegt ofbeldi 

og kynferðisleg niðurlæging eru jafnframt mjög oft hluti af heimilisofbeldi (Umboðsmaður 

barna, 2012).  

Í rannsókn McGee (2000) sem byggir á reynslu barna og mæðra af heimilisofbeldi 

kemur fram að sjö konur sem höfðu skilið við mennina sína, fundu fyrir því að eiginmennirnir 

fyrrverandi  eltu þær hvert sem þær fóru. Ein sagði síðan frá því að fyrrverandi maður hennar 

hefði skilið eftir mörg skilaboð á símanum hennar, sem öll snerust um það hvað hann elskaði 
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hana mikið og vildi fá hana aftur. Ef ekki, þá skyldi hann ógna henni og fjölskyldu hennar. 

Önnur kona var með miklar áhyggjur af því að sá fyrrverandi myndi kveikja í húsinu þeirra 

þegar að börnin hennar voru heima (McGee, 2000). 

Í rannsókn McGee (2000) kom þar fram að  börn sem búa við heimilisofbeldi finna 

fyrir því, þó að foreldrarnir haldi annað. Þau vita hvenær ofbeldið er í gangi, verða vitni af því 

og upplifa það persónulega. Börnin reyna að láta ekki í ljós að þau viti af ofbeldinu, þó svo að 

þau séu full af ótta. Þau verða oft reið, finna fyrir skömm, verða oft ringluð og jafnvel 

örvæntingarfull. Þau finna jafnframt fyrir því að ofbeldið hefur áhrif á  sjálfstraust þeirra, 

hegðun, menntun, heilsu og möguleikana til þess að eignast vini og vera í góðu sambandi við 

móður eða föður. Börnin finna að þau hafa ekki orku eða getu í það að takast á við 

heimilisofbeldið, þannig að þau leita til fullorðinna einstaklinga til þess að leysa þau (McGee, 

2000).  

Heimilisofbeldi lýsir sér þannig að sá sem beitir því nær nái algjöru valdi yfir 

fjölskyldumeðlimum, einangrar þá leyfi þeim ekki að fara í heimsóknir og ef vinir þeirra 

koma í heimsókn sýnir gerandinn þeim andúð, þannig að þeim finnst óþægilegt að vera á 

heimilinu sem endar með því að vinirnir hætta að koma í heimsókn (McGee, 2000). 

Fleiri myndir af ofbeldi sem að birtust hjá hinum konunum, eru hótun um að meiða þær 

eða drepa, ráða yfir fjárhag þeirra, skammta þeim peninga eða leyna þær upplýsingum um 

fjárhag þeirra, stjórna því hvaða fötum þær klæddust og hvað  keypt væri á þær. Þeir hótuðu 

því jafnvel að, reyna að fyrirfara sér fyrir framan konuna eða börnin, svo að hún færi ekki frá 

honum. Hótanirnar snerust jafnframt um að taka börnin ef konan ætlaði að fara frá honum. Að 

koma í veg fyrir að hún ræddi við fagmann um ofbeldið, að vera við hliðina á henni eða 

nálægt henni þannig að hún gæti ekki greint frá því. Sumir héldu því fram að konan væri 

haldin geðsjúkdómi, leyfðu henni ekki að vera í sambandi við börnin sín ef þau bjuggu  hjá 

honum. Sumir mennirnir meinuðu konunum að fara hátta nema með þeirra leyfi. Aðrir menn 

tóku allar ákvarðanir sem að lutu að heimilinu leyfðu konunum ekki að vinna úti og leyfa 

þeim  ekki að sinna börnunum sínum eins og þær vildu. 

Fleiri myndir af hótunum var að brjóta eitthvað sem konunni þótti vænt um eða skemma 

húsið, t.d að klippa fötin hennar svo að hún komist ekki út það kvöldið. Aðrar konur fundu 

fyrir því að ef að þær færu út þá myndi hann hefna sín með því að klippa öll fötin þeirra þegar 

að þær væru farnar af heimilinu (McGee, 2000). 
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1.1 Líkamlegt ofbeldi 

Börn og unglingar sem lifa við heimilisofbeldi eru í stöðugri spennu, finna fyrir stjórnleysi og 

kvíða sem getur haft slæmar afleiðingar fyrir þau. Falið heimilisofbeldi hefur aukna áhættu 

fyrir sjálfsmynd barns og tilfinningaþroska þess. Börn sem að lifa við heimilisofbeldi ná oft á 

tíðum ekki að mynda eðlileg tengsl við aðra og því eiga þau oft við erfiða skapgerðar- og 

hegðunarerfiðleika að stríða. Börn sem beitt eru ofbeldi á skólaaldri halda að ofbeldið sé þeim 

að kenna og því reyna þau að vera ,,góð“ til þess að ástandið lagist á heimilinu. Þau verða 

gagntekin af sektarkennd, vonleysi og kvíða þegar ofbeldið heldur áfram. Þessir 

tilfinningalegu, svo og samskiptaörðugleikar, eiga sök á að nokkrir unglingar taka upp 

andfélagslega hegðun á meðan aðrir fara að axla ábyrgðina á fjölskyldunni og eru það 

niðurlægingin, skömmin, vonbrigðin, stöðugur kvíði og stjórnleysið sem þau þurfa að takast á 

við alla ævi, sökum þess ofbeldis sem þau urðu fyrir (Umboðsmaður barna, 2012). 

Í rannsókn Epstein og Keep (1995) eru tekin viðtöl við fimmtán fjölskyldur eða (31%) 

um það hvernig mennirnir stjórnuðu börnunum með hegðun sinni. Þeir vildu t.d stjórna því 

hvað barnið hefði fyrir stafni á heimilinu. Þær aðferðir sem notaðar voru til þess að stjórna 

börnunum voru m.a að stara stanslaust á þau, láta sextán ára unglingi líða svo illa að hann færi 

að heiman. Blanda vinum barnanna í rifrildi hjá þeim, þannig að vinirnir vildu ekki koma 

aftur, halda barninu og móðurinni í gíslingu í húsinu, skemma húsgögn til þess að reyna að 

hræða barnið. Aðrar líkamsárásir hljóðuðu á þann veg, að barnið var látið borða lauk eða hráa 

lifur, hurð var skellt á puttana hjá barninu, þannig að fingur brotnuðu. Að setja höfuðið á 

barninu í óhreina uppvöskunarvél. Lemja barnið með belti, hrista það, draga barnið niður stiga 

eða viljandi skella höfðinu á því í rennihurðina. Keyra yfir barnið á bíl, láta barnið hanga út 

um glugga, snúa upp á eyrun á barninu og hrækja á það (McGee, 2000). 

Í rannsókn Epstein og Keep (1995) kemur einnig fram að 38% af börnum sem orðið 

höfðu fyrir heimilisofbeldi hringdu í neyðarlínuna. Meirihluti þeirra sem tilkynntu 

heimilisofbeldið voru konur og börn. Í öllum tilvikum var brotamaðurinn eigin- eða 

sambýlismaður konunnar. Þessi ofbeldishegðun gegn börnunum voru m.a líkamsárásir og 

grófu ofbeldi var einnig beitt gagnvart börnunum til að láta þau hlýða sér. Sumar mæðurnar 

höfðu áhyggjur af því að maðurinn myndi missa alla stjórn á sér og í einu tilviki lamdi 

maðurinn barnið sitt með járnstöng (McGee, 2000). 
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Í sömu rannsókn voru nítján fjölskyldur þar sem mæður voru með áhyggjur af því að 

börn þeirra yrðu lamin. Sumar konur virtust berjast við þá skoðun að það sé eðlileg hegðun 

hjá foreldrum að refsa börnunum sínum, líkt og þær voru aldar upp við. Í framhaldi af þessu 

kemur fram að algengasta líkamlega ofbeldið var að kasta barninu til og frá, en þetta var 

tilkynnt hjá níu fjölskyldum. Í þessum tilfellum voru börnin að reyna að vernda móður sína 

þegar hún var beitt ofbeldi. Sennilega hefur börnunum verið hent frá eða þeim kastað frá 

vegna slæmrar hegðunar, að mati gerandans. Ein móðir sagði frá einu atviki þar sem 

maðurinn hennar kastaði stórum skáp yfir barnið sem sat í barnastól á gólfinu. Í fjórum 

fjölskyldum var börnunum ýtt af manninum, mjög oft, og einnig  hent  fram og til baka. Þar 

kom fram að þrjár mæður sem voru beittar ofbeldi töluðu um að börnin hefðu meiðst við að 

vernda þær (McGee, 2000). 

1.2 Andlegt ofbeldi 

Að nota andlegt ofbeldi gagnvart einstaklingi felur í sér lítillækkandi hegðun sem hefur þann 

tilgang að brjóta einstaklinginn niður og ná völdum yfir honum. Birtingarmynd andlegs 

ofbeldis er hægt að skipta niður í marga þætti,  svo sem að koma með niðurlægjandi 

athugasemdir, ógnanir eða hótanir sem særir einstaklinginn. Andlegt ofbeldi fellur undir 

einangrun að koma í veg fyrir að þolandinn hitti annað fólk. Efnahagsleg stjórnun að 

takmarka aðgang konunnar að peningum. Að hóta og jafnvel ógna konunni eða beita hana 

tilfinngalegri kúgun (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Andlegt ofbeldi er erfiðara að merkja heldur en líkamlegt ofbeldi. Ekki er hægt að sjá 

ummerki um það eins og líkamlegt ofbeldi til þess að sanna það fyrir lögreglunni eða 

réttarsalnum.  Menn sem beita konur sínar andlegu ofbeldi reyna að sverta mannorð þeirra en 

þetta hræðir börnin og er óbærilegt fyrir konuna (Mullender, Hague, Imam, Kelly, Malos og 

Regan, 2002). 

Andlegt ofbeldi gagnvart börnum er útlistað þannig að því er skipt í fjóra flokka. Það 

er ef foreldri sýnir stöðugt neikvæð viðhorf og tilfinningar. Foreldri sem er látlaust að setja út 

á barnið, skap þess og útlit. Foreldri sem er sífellt með niðrandi athugasemdir um 

heimlærdóm og heimilisstörf. Foreldri notar SMS skilaboð eða rafrænar leiðir til þess að hafa 

í frammi andlega eða kynferðisleg áreitni. Foreldrar sem gera óframkvæmanlegar kröfur til 

barnsins, miðað við aldurs þess og þroska (Barnaheill, 2012). 
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Í rannsókn McGee (2000) kom fram að andlegt ofbeldi tíðkaðist hjá tuttugu og níu 

fjölskyldum eða 60% og voru lýsingarnar mismunandi hjá þeim. Þau börn sem að upplifðu að 

móðir þeirra væri beitt ofbeldi tóku það mjög nærri sér andlega. Skýrðu mæður þeirra frá því 

að andlegt ofbeldi hefði bitnað mikið á börnunum og að þau ættu í erfiðleikum með að vinna 

síg út úr því . Það orð sem var mest notað til þess að niðurlægja barnið var það að gerandinn 

kallaði barnið sitt „druslu“ og var sífellt að brjóta það niður andlega (McGee, 2000). 

Í rannsókn McGee (2000) eru sérstök dæmi um andlegt ofbeldi gagnvart börnum. Þar 

segir faðirinn við barnið sitt að móðir þess hefði átt að fara í fóstureyðingu, því þau vildu ekki 

eiga það hvort sem er og þau væru bara saman af því að móður þess varð ófrísk. Ofbeldið hjá 

föðurnum fólst einnig í því að vera vondur við gæludýr barnsins, eða brjóta viljandi leikföng 

þess. Ef barnið langaði að fara gera eitthvað en faðirinn ekki, þá sagði hann að barnið elskaði 

sig ekki og að hann væri veikur eða við dauðans dyr, af því að hann nennti ekki að gera neitt 

með því. Hann sagði líka við barnið að ömmu þess líkaði ekki við það. Jafnframt sagði hann 

barninu að hann ætlaði að kveikja í húsinu þeirra eða kveikja í hjólinu hjá því.  Einnig sagði 

hann við barnið að ef mamma þess færi frá því að þá ætti það heldur ekki neinn pabba lengur. 

Faðirinn tók einnig  svefninn af barninu, leyfði því ekki að leika sér heldur láta það biðja 

einungis bænirnar sínar í marga klukkutíma. Einnig sagði faðirinn við barnið að móður þess 

sé að halda framhjá sér, hún taki eiturlyf, hún væri komin með alnæmi og færi því að deyja 

bráðum frá þeim (McGee, 2000). 

Í rannsókn McGee (2000) fjallaði hún jafnan um þá mynd af andlegu ofbeldi þar sem 

stöðugt var verið að gera lítið úr konunni, að uppnefna hana og gagnrýna allt sem hún sagði. 

Konurnar skýrðu frá því að þeim fannst þær aldrei hafa gert neitt rétt og voru fyrir vikið 

barðar eða niðurlægðar. Algengasta hótunin um andlegt ofbeldi fólst í að nota börnin gegn 

konunni. Þetta varð til þess að stöðugt var verið að segja við konuna, og aðra, að hún væri 

ekki hæf að sjá um börnin sín og að hún væri alveg hræðileg móðir. Aðrar aðferðir voru 

einnig notaðar svo sem að leyfa henni ekki að sjá börnin sín, senda henni ofbeldisfull skilaboð 

í gegnum börnin, reyna að koma börnunum upp á móti henni eða hóta henni því að gefa þau 

til ættleiðingar. Annað bragð var að leyfa barninu ekki að sofa yfir nótt hjá móðurinni og 

hafði það slæm áhrif á líðan barnanna. Aðrar konur héldu því enn fremur fram að miklu 

erfiðara væri  að komast yfir andlegt ofbeldi en líkamlegt ofbeldi (McGee, 2000). 
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1.3 Kynferðislegt ofbeldi 

Á Íslandi verða 17% börn fyrir kynferðislegu ofbeldi fyrir 16 ára aldur. Að verða fyrir 

kynferðislegu ofbeldi getur verið einn einstakur atburður eða varanlegt ástand sem varir í 

mánuði eða ár.  Sem dæmi má nefna er kynferðisleg misnotkun á börnum getur falið í sér 

„helgiathöfnum“ sem felur í sér nauðgun, limlestingar á barninu eða barsmíðar. Að nota börn 

kynferðislega hefur í sér hræðilegar afleiðingar og er kynferðislegt ofbeldi á börnum 

refsiverður verknaður samkvæmt lögum (Blátt áfram, 2012). 

Að misnota börn kynferðislega, þýðir að börn eru látin taka þátt í kynferðislegu athæfi 

eða leik gegn vilja sínum. Kynferðislegt ofbeldi getur birst á margan hátt. Kynferðisleg 

misnotkun barns getur átt sér stað innan fjölskyldu, gerendurnir kunna að vera foreldrarnir, 

stjúpforeldri, systkini eða ættingjar eða fólk utan heimilis, nágrannar, vinir, barnfóstrur, 

kennarar eða einhverjir sem barnið þekkir ekki (Umboðsmaður barna, 2012). 

Yngstu börnin vita síður en þau eldri að misnotkun sé eitthvað sem ekki má gera. 

Yfirleitt eru það karlar sem beita konur og börn kynferðisofbeldi. Að beita einhvern 

kynferðislegu ofbeldi er alvarlegasta tegund ofbeldis. Þetta er það sem á eftir að marka 

tilfinningalíf fórnarlambanna til langs tíma. Talið er að þeir sem brjóta kynferðislega gagnvart 

börnum tengjast í oftast fjölskyldu barnsins sem þeir misnota. Sifjaspell, barnaklám, nauðgun, 

kynferðisleg áreitni og vændi flokkast allt sem tegundir kynferðisofbeldis. Engu máli skiptir 

hvort atburðurinn á sér stað einu sinni eða oftar (Umboðsmaður barna, 2012). 

1.4 Vanræksla 

Þegar skortur er á viðeigandi umönnun hjá barni sem getur valdið því skaða og kallast fyrir 

vikið vanræksla. Einkenni vanrækslu má flokka í líkamlega vanrækslu, vöntun á viðeigandi 

umsjón og eftirlitsleysi, tilfinningalega vanrækslu svo og andlega vanrækslu. Líkamleg 

vanræksla felst í því að grunnþörfum barnsins er ekki sinnt en með því er átt við mataræði, 

hreinlæti, húsnæði og heilbrigðisþjónustu sé mjög ábótavant. Útskýringin á tilfinningalegri 

vanrækslu er sú að tilfinningalegum þörfum barns sé ekki sinnt, óeðlileg samskipti eiga sér 

stað við barnið og er það sniðgengið og tilfinningalega vanrækt (Ólöf Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006) 

Barn vanrækslu er ekki alltaf auðvelt að koma auga á. Í sumum tilvikum getur annað 

foreldrið verið líkamlega eða andlega ófær um að annast það. Foreldrið getur verið með 
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ómeðhöndlað þunglyndi eða kvíða. Sumir foreldrar eru að misnota áfengis eða fíkniefna og er 

því með skerta dómgreind og getur þar af leiðandi ekki hugsað eins vel um barnið sitt og því 

er barnið ekki öruggt. Eldri börn eiga auðveldara með að sýna ytra merki um vanrækslu, og 

taka jafnvel að sér foreldrahlutverkið (Helpguide.org, 2012). 

1.5 Fjárhagslegt ofbeldi 

Að beita efnahagslegum þvingunum fellur undir fjárhagslegt ofbeldi það getur birst í því að 

leyfa ekki einstaklingnum að fara út á vinnumarkaðinn eða í nám. Einnig getur hún birst í því 

að þolendanum er neitað um peninga eða þeir naumt skammtaðir, krafin er skýring á því í 

hvað peningarnir voru notaðir í, peningunum er eytt í fjárhættuspil eða reikningarnir ekki 

greiddir (Ingólfur V. Gíslason, 2008)  

Sumir menn sem beita ofbeldi eru oft mjög eigingjarnir, strangir og kúga konuna sína og 

börnin með því að takmarka þeim peninga til heimilisins. Þeim finnst þeir hafa meiri völd yfir 

konunni og börnunum og geti haft þau undirgefin sér með því að láta þau ekki fá peninga. 

Með því að láta konuna fá lítinn pening þá verður hún ófær um að yfirgefa hann og getur 

engan veginn séð fyrir sjálfri sér og börnunum (Mullender, Hague, Imam, Kelly, Malos og 

Regan, 2002). 

2 Börnin sem þolendur 

Þolendur ofbeldis upplifa að öllu jöfnu niðurlægingu, ótta, skömm, sektarkennd, 

einmanaleika, varnarleysi og líkamsmeiðingar. Börn sem verða vitni af ofbeldi þjáist iðulega  

af svefnleysi og martröðum. Algengt er að námsörðugleikar fylgi þessum börnum og geta þau 

átt við erfiðleika að etja tilfinningalega og verið með einbeitingarskort. Jafnframt eru þau 

líklegri en önnur börn til að berjast við þunglyndi og kvíða. Hluti af þeim einangrast 

félagslega, þau þjást af hegðunarröskun og verða ofbeldisfyllri gagnvart öðrum börnum, þau 

eru líklegri til þess að eiga við ýmis konar vandkvæði að stríða jafnvel þótt liðinn sé langur 

tími frá því að ofbeldið átti sér stað. Þar má nefna brottfall úr skóla, vímuefnaneyslu, 

óæskilega og ótímabæra kynlífshegðun, sjálfsvígstilraunir og afbrot (Barnaheill, 2012). 

 Börn sem hafa alist upp við heimilisofbeldi eiga oft í baráttu við afleiðingar þess bæði 

á líkama og sál og geta farið á mis við margt í lífinu. Í dag að þá eru ekki ennþá til íslenskar 

rannsóknir á afleiðingum heimilisofbeldis á börn og unglinga. Þær í Kvennaathvarfinu 

styðjast aðallega við erlendar heimildir og er ekkert þar sem kemur þeim á óvart. Þeir sem 
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vinna með unglingum og börnum á öðrum vettfangi telja sig fullfæra um að geta yfirfært þetta 

yfir á íslenskan veruleika (Kvennathvarfið, 2012). 

 

2.1 Áhrif heimilisofbeldis á börn og unglinga  

Í rannsókn McGee (2000) kom fram að heimilisofbeldi getur haft mikil áhrif á félagslegan 

þroska hjá börnum. Það sem var mest sláandi við þessa rannsókn var að geta barna til þess að 

mynda vináttu var beint eða óbeint tengt heimilisofbeldinu og jók það líkurnar á því að þessi 

börn einangri sig. Þessi börn  sem að hafa verið beitt ofbeldi áttu ekki nokkurn möguleika á að 

bjóða vinum heim til sín vegna þess að maðurinn á heimilinu var ofbeldishneigður og töluðu 

þau um að þau vildu ekki einu sinni bjóða vinum sínum heim ef faðirinn myndi allt í einu fara 

að beita ofbeldi. Unga fólkið nefndi það einnig að því þætti óþægilegt að vera með vini heima 

ef faðirinn var heima. Ein stúlkan sagði frá því að hún væri sífellt á varðbergi þegar vinir 

hennar komu í heimsókn, því faðir hennar kynni allt í einu að verða brjálaður og myndi beita 

móður þeirra ofbeldi fyrir framan vinina. Gagnstætt því þá sagði önnur stúlka frá því að hún 

léti vinkonu sína gista heima hjá sér til þess að vernda sig frá föðurnum, sem beitti hana 

ofbeldi. Þó svo að vinirnir megi ekki fari í heimsókn til þeirra, að þá leyfir gerandinn ekki 

barninu heldur að heimsækja vini sína. Börn og unglingar sögðu einnig frá því að þau mættu 

líka eiga vina og koma með þá inn á heimilið, en þá reyndi gerandinn í staðinn að lítillækka 

þau fyrir framan vinina (McGee, 2000).  

Allir þeir þættir sem komið hafa fram hér sýna að, það er mjög erfitt fyrir þessi börn 

að mynda vináttu og viðhalda henni og ræður þessi þáttur miklu um þroska þeirra. Öll börn 

vilja að þau séu hluti af hópi og sárnar þeim mjög mikið þegar að þau  þurfa að segja skilið 

við hann. Þegar börnin draga vini sína inn í heimilisofbeldið, þá er gerandinn líka búinn að ná 

valdi  utan heimilisins og er því mjög erfitt fyrir barnið að koma sér út úr heimilisofbeldinu 

þegar það er búið að brennimerkja það. Þessu til viðbótar má nefna að heimilisofbeldið hefur 

haft áhrif á vini þeirra og er því mjög erfitt fyrir þau að eignast nokkurt félagslífi. Í beinu 

framhaldi af þessu kom í ljós að börnin þjáðust fyrir ofbeldið og sjálfstraust þeirra var í 

molum og fannst þeim mjög erfitt að mynda vináttu við einhvern (McGee, 2000).  

Þegar kemur að viðhorfum og vitsmunalegri virkni getur það haft víðtæk áhrif á þroska 

og möguleika barna að alast upp á ofbeldisheimili. Því er mikilvægt að börn og unglingar alist 

upp í öruggu umhverfi sem sinnir þeirra grunnþörfum, þar sem sé einnig til staðar ást, 

http://www.barn.is/barn/unglingasida/adstod_i_bodi/heimilisofbeldi/
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kærleikur, vernd, virðing, hvatning, þolinmæði, jákvæður agi og öryggi umfram það að alast 

upp sem fórnarlamb ofbeldis  (Ingólfur V. Gíslason, 2008) . 

Þegar barn hefur verið beitt ofbeldi má segja að tilfinningar og þroski þess hafi beðið hnekki 

og sjálfsmyndin verið brotin niður hjá barninu. Vanræksla getur haft margskonar afleiðingar 

fyrir börn. Þeim hefur verið skipt í tvo meginflokka: innhverf vandamál og úthverf vandamál. 

Þunglyndi og kvíði eru dæmi um innhverf vandamál en úthverf vandamál geta birst sem ýmis 

hegðunarvandamál. Venjulega eru það drengir sem kljást við úthverf vandamál en stelpur 

aftur á móti við innhverf vandamál. Langtímaáhrif vanrækslu geta brotist út á ýmsan hátt eins 

og til dæmis sem þunglyndi, kvíði, áfengis- og fíkniefnaneysla eða meira að segja 

persónuleikatruflanir (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). 

2.2 Einkenni barna sem hafa búið við heimilisofbeldi 

Í rannsókn Holtzworth (1997) kemur fram að þau börn sem hafa verið beitt heimilisofbeldi 

sýna veruleg hegðunarvandamál, þó svo að heimilisofbeldið beinist ekki gegn sjálfum 

börnunum, þá geta afleiðingarnar orðið veruleg hegðunarvandkvæði. Ef hvort tveggja er til 

staðar, ofbeldi gegn móðurinni og ofbeldi gegn barninu, margfaldast hegðunarvandamálin. 

Þar af leiðandi eru þau með lélega mætingu í skólanum og eiga við námsörðugleika að etja. Í 

rannsókn Lehman (1997) kemur fram að þau börn sem að koma frá ofbeldisheimilum sýni 

yfirleitt einkenni áfallastreitu, tilfinningalega deyfð, þau sneiða hjá öllum hugsunum um 

ofbeldið, tilfinningar, aðstæður og samræður sem minntu á þessa þungbæru reynslu eða þvert 

á móti einbeittu sér stöðugt að því sem átti sér stað. Börn sem hafa alist upp við 

heimilisofbeldi  hafa ekki fengið það öryggi né  þann félagslegan stuðning sem þau þurfa á að 

halda. Því eru þarfir þeirra óvenjulegar, aðalatriðið er að þau fái möguleika að tjá hugsanir 

sínar og upplifun (Ingólfur V. Gíslason, 2008) . 

Í Meistararitgerð Nönnu árið 2008 var hún með fimm viðmælendur, fjóra drengi á 

aldrinum 13-17 ára og eina 13 ára stúlku. Öll höfðu þau upplifað heimilisofbeldi á einhvern 

hátt. Nönnu fannst aðgengi að viðmælendum nokkuð erfitt, þar sem viðfangsefnið var 

vandmeðfarið. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni var að ofbeldinu væri lokið. Upplifun 

þátttakenda voru ólík en þau upplifðu öll að ofbeldismaðurinn vildi stjórna flestu sem gert var 

á heimilinu. Unglingunum fannst þau vera niðurlægð og brotin niður. Þau fundu öll fyrir 

vanlíðan, kvíða og ótta  um það hvenær næsta lota skylli á og hafði þetta þær afleiðingar í för 

með sér að þessi bið reyndist þeim kvíðvænleg og óþægileg (Nanna Þóra Andrésdóttir, 2008).  
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Markmiðið hjá Nönnu var að skoða reynslu og upplifun unglinga á ofbeldi á 

heimilum. Vitað er að áhrif ofbeldis á heimilum á börn og unglinga eru neikvæð og 

langvarandi, að börn sem að búa við þessar kringumstæður eru í áhættu hvað það varðar að 

verða sjálf fyrir ofbeldi og þau geta enn fremur lent  í sálrænum erfiðleikum. Ofbeldi af hendi 

þeirra sem að barnið á að geta treyst á er sár reynsla og sýnir að börn sem verða fyrir 

heimilisofbeldi, eiga á hættu að berjast við hræðslu í umhverfi sínu og erfiðleikum í 

samskiptum  við aðra í framtíðinni  (Nanna Þóra Andrésdóttir, 2008). 

Öll urðu þau þess jafnframt áskynja að ofbeldismaðurinn væri að meiða 

fjölskyldumeðlimi líkamlega eða þá með grófu andlegu ofbeldi. Þetta var allt frá 

viðbjóðslegum athugasemdum og ljótum orðum til þess að særa þolandann. Þá kemur einnig 

fram þegar að ofbeldið kemur upp í huga þeirra að þá reyna þau ætíð að bægja því frá. Flest 

börnin greindu frá því að þeim liði betur núna þegar þessi rannsókn fór fram. Ofbeldið hafði 

tekið enda í öllum tilvikum og sögðust þau vera mjög ánægð með að þessum erfiða kafla í 

lífinu þeirra væri lokið (Nanna Þóra Andrésdóttir, 2008). 

Líkamleg einkenni barna, sem að búa við ofbeldi, getur borið vitni um magaverki, 

undirmigu, höfuðverki og önnur líkamleg einkenni sem eiga sér ekki læknisfræðilegar 

skýringar og geta þau börn sýnt sveiflur í skapi og átt í erfiðleikum með að tengjast öðrum 

félagslega. Einatt eru þau ofbeldishneigð og kvíðin og geta þau misst trúna á sjálf sig (Ólöf 

Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). 

Suderman og Jaffe (1999) tóku saman í töflu samvirkandi þætti einkenna og aldurs 

barna sem lifa við ofbeldi. Þar kemur fram að smábörn dafna illa, eru deyfð, rof verða í matar- 

og svefnvenjum hjá þeim og seinkun í þroska. Hjá leikskólabörnum eru einkennin þau að þau 

verða árásargjörn, hanga í fólki, eru kvíðin, beita grimmd við dýr, er haldin skemmdarfýsn og 

er með  PTSD-einkenni (áfallastreitu). Einkenni fimm til tólf ára barna sem, eru beitt ofbeldi, 

er m.a yfirgangur, almenn árásargirni, þunglyndi, kvíði, hlédrægni,PTSD-einkenni, 

neikvæðni, skemmdarfýsn, lélegur árangur í skóla, virðingarleysi við konur, svo og trú á 

staðalmyndir kynja. Á fyrri unglingsárum, frá tólf til fjórtán ára, eru einkennin þau, að þau 

geta sýnt ofbeldi á stefnumótum. yfirgang, eru með lítið sjálfsálit, fremja sjálfsvíg, eru með 

PTSD-einkenni, skróp, líkamlega vanlíðan og einnig virðingarleysi við konur, svo og trú á 

staðalmyndir kynja. Á sínum seinni unglingsárum,  aldrinum fimmtán til átján ára, geta þau 

sýnt ofbeldi á stefnumótum, misnotkun áfengis og vímuefna, strok að heiman, skyndilega 
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lækkun einkunna og lélega mætingu og aftur virðingarleysi við konur – trú á staðalmyndir 

kynja (Ingólfur V. Gíslason, 2008) . 

Í rannsókn McGee (2000) sem byggir á reynslu barna og mæðra af heimilisofbeldi 

kemur fram að börnin upplifa margskonar erfiðar tilfinningar, en algengasta tilfinningin hjá 

þeim öllum var „ótti“ sérstaklega þegar ofbeldishneigði maðurinn væri nálægt þeim. Börnin 

nefndu að þau voru hrædd við hvað hann gæti gert þeim næst. Sum börnin voru enn fremur 

hrædd um að verða meidd alvarlega, eins og til dæmis að verða drepin, en í sumum tilvikum 

hafði ofbeldismaðurinn hótað. Einnig kom í ljós að börn sem voru ekki beitt ofbeldi, en þar 

sem móðirin var beitt því, fundu samt fyrir miklum kvíða og óttuðust um öryggi sitt. Sum 

börn voru mjög hrædd að móðir þeirra yrði lamin aftur, en mesti óttinn af öllum var að 

maðurinn hugsanlega myndi binda enda á líf móður þeirra (McGee, 2000). 

Ofbeldið hafði þær afleiðingar hjá sumum börnum að þau vættu rúmið, en þetta var 

algengara hjá strákum en stúlkum. Önnur einkenni hjá börnunum voru þau að börnin fengu 

taugakippi, gengu í svefni, stömuðu og urðu mjög klaufaleg nálægt gerandanum. Þrjú börn 

sögðu frá því að þau hefðu strokið að heiman, ein ung stúlka sagði líka frá því að 

brotamaðurinn hefði læst hana og bróðir hennar inni í myrkvuðu herbergi. Börnin sögðu 

jafnframt frá því að þau óttuðust mjög að gerandinn fyndi þau aftur eftir að þau fóru frá 

honum (McGee, 2000 

Í Meistararitgerð Nönnu árið 2008 kemur fram að vanlíðan og stjórnsemi stjórnar þeim 

börnum sem lifa við heimilisofbeldi. Títt er að börn verði áhorfendur að heimilisofbeldinu þar 

sem gerandinn er maður og þolendur hans eru konan þeirra og börn og geta þau vegna þess 

orðið fyrir andlegu ofbeldi. Í meistararitgerðinni hjá Nönnu kemur það einnig í ljós að b0rn 

sem lifi við ofbeldi daglega eru óörugg, hrædd við það að fara að sofa á kvöldin, því oft á 

tíðum hafa þau vaknað við orðasenur og hávaða sem geti leitt til áfloga. Börnunum finnst 

erfitt að vakna á morgnana vegna þess að þau kvíða deginum og vita ekki hvað framundan sé 

(Nanna Þóra Andrésdóttir, 2008). 

Á eftir óttanum sögðu börnin frá því að oft á tíðum væru þau í uppnámi þegar gerandinn 

var búin að lemja móður þeirra. Sum börnin brugðust þannig við með sjálfsskaðandi hegðun 

og önnur börn skáru sig á hold. En, önnur börn voru með sjálfsvígshugsanir.  Sum börn sem 

voru á gelgjuskeiðinu gengu í gegnum þunglyndi og sum þeirra sem hefðu verið vitni að 

heimilisofbeldi reyndu að fyrirfara sér (McGee, 2000). 
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Mörg þessara barna brugðust með því að sýna ofbeldisfulla hegðun, þau sögðu einnig 

að þau hugsuðu oft um að hefna sín á gerandanum með því að beita hann líkamlegu ofbeldi. 

Bæði drengir og stúlkur brugðust við ofbeldinu með árásargjarni hegðun, en það var augljós 

munur á þeim. Drengir voru árásargjarnari en stúlkunar. Börnin endurtóku það síðan í 

rannsókninni hjá McGee (2000) að þeim fyndist þau vera svo hjálparvana gagnvart 

gerandanum og hann ylli þeim mikilli kvöl. Oft á tíðum vildu þau í örvæntingu stöðva 

ofbeldið en þau vissu ekki hvernig þau ættu að fara að því. Börnin sögðu jafnframt frá því að 

þau voru sífellt að hugsa um hvernig þau gætu hjálpað móður sinni þegar gerandinn væri að 

beita hana ofbeldi og þau hefðu verið lömuð af ótta og þar af leiðandi gátu þau ekki gert neitt.  

Önnur börn dreymdi um að hefna sín á gerandanum (McGee, 2000). 

Börnin sögðu margsinnis frá því að þau hefðu heyrt föður sinn beita mæðrum þeirra 

ofbeldi og væri það enn verra að sjá það ekki heldur en að sjá það með berum augum,  því þau 

sáu ekki hvað  föðurinn var að gera við mæður þeirra og stundum héldu þau að þeir hefðu 

drepið þær. Flest börnin sögðu að þau langaði að gera eitthvað til þess að ofbeldið myndi 

minnka á heimilinu og fengu þau samviskubit af því að þau gerðu ekkert til þess að stöðva 

það. Nokkur börn sögðu að þau væru brennimerkt vegna heimilisofbeldisins og sögðu að 

þeim fyndist þau vera niðurlægð og lítillækkuð með ofbeldinu og þau væru merkt því. 

Stúlkurnar sögðu frá því að uppeldi við heimilisofbeldi hefði gert það að verkum að þær skorti 

sjálfstraust og sjálfsálit og væru taugaveiklaðar og óframfærnar.  Mæðurnar skýrðu jafnframt 

frá því að þeim fyndist stúlkurnar einangra sig meira en drengirnir. Þær greindu jafnframt frá 

því að rekja mætti heilsufarsvandamál barna þeirra til heimilisofbeldisins og einkennin lýstu 

sér í astma, exemi, átröskun, höfuðverk, magapínu, svefnerfiðleika, vandamálum sem komu 

upp við brjóstagjöf hjá ungabörnum, seinþroska, kjörþögli og alvarlegum þroskaröskunum 

(McGee, 2000). 

Í Meistararitgerð Nönnu árið 2008 kemur einnig fram að börnin vita ekki af hverju 

foreldrar þeirra eru að rífast og þeir gefi sig ekki að þeim. Börnin upplifa því afskiptaleysi og 

vilja koma sér út úr þessum aðstæðum. Ráðaleysi er jafnframt þáttur sem mörg þeirra barna 

ræða um sem búa við heimilisofbeldi. Börnin upplifðu öll að ofbeldismaðurinn vildi ráða 

ferðinni sem gerðist innan veggja heimilisins. Hann vildi stjórna og hafa eftirlit með 

fjölskyldu sinni og fannst börnunum þau vera niðurlæg og yfirbuguð (Nanna Þóra 

Andrésdóttir, 2008). 
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2.3 Áhrif heimilisofbeldis á menntun barna 

Börn sem að alast upp við heimilisofbeldi sýna oft reiði og árásargirni og taka ofbeldið með 

sér í skólann. Sum börnin lemja kennarann eða nemendurna og eru fyrir vikið rekin úr 

skólanum. Sum börn sýndu einbeitingarskort, sem verulega bitnaði á verkefnavinnu þeirra.  

Börnin greindu frá því að þau ætti í verulegum erfiðleikum með að einbeita sér að náminu, 

sökum þess að þau voru alltaf með hugann heima hjá sér, hvað skyldi vera gerast þar núna og 

hvað á svo eftir að gerast næst. Sum börnin greindu frá því að þau gætu ekki stundað skólann, 

því þau væru allt of hrædd við það að skilja mæður sínar eftir heima. Börnin sögðu frá því að 

þau gætu ekki hugsað sér að fara í skólann, því þau gátu ekki losað sig við tilhugsunina um  

gerandann að berja móður þeirra. Hjá sumum börnum var skólinn  hins vegar þeirra afdrep, 

því þar fengu þau frí frá ofbeldinu. Önnur voru á báðum áttum um hvort að þau ættu að fara 

heim að huga að móðir sinni til þess að athuga hvort ekki væri allt í lagi með hana.  Sum börn 

vildu vera eins lengi í skólanum og þau gætu, koma mjög snemma á morgnana og fara seint 

heim, þó svo að þau lentu í vandræðum út af því (McGee, 2000). 

Ofbeldisverk gerandans höfðu þau áhrif á börnin og móðir þeirra voru vansvefta, sem hafði 

þau áhrif að þau urðu úrvinda og barnið var alltaf að sofna í kennslustundum í skólanum. Ein 

unglingsstúlka sagði jafnframt frá því að maðurinn sem að beitti hana ofbeldinu eyðilagði alla 

hluti sem henni þætti vænt um og einnig skólabækurnar hennar. Ein stelpan sagði enn fremur 

frá því að fjölskyldan hefði sífellt verið að flytja út af ofbeldinu og hún hefði stöðugt þurft að 

vera skipta um skóla og sér hafi fundist það mjög erfitt (McGee, 2000).  

Í Meistararitgerð Nönnu árið 2008 sem beinist að rannsókn hennar fyrst og fremst um 

líðan unglinga í skólum sem hafa upplifað heimilisofbeldi, kemur í ljós að viðmót og 

framkoma kennarans til líðan barnsins í skólanum skiptir miklu máli. Einstakir þættir virtust 

einnig hafa áhrif á líðan barnanna. Að eiga samverustund með fjölskyldunni tengdist líðan 

þeirra og skiptu vinirnir miklu máli (Nanna Þóra Andrésdóttir, 2008). 

Í Meistararitgerð Nönnu árið 2008 kom einnig fram að upplifun unglingana af 

grunnskólanum var margbreytt. Sumir einstaklingar áttu í erfiðleikum félagslega og urðu fyrir 

aðkasti í skólanum, af þeirri ástæðu að þeir voru í fóstri. Í sumum tilvikum var til staðar 

einelti og stríðni viðvarandi. Námsaðstæður geta haft áhrif á fylgi og gott tengslanet nemenda 

við kennara spilar þar mikið hlutverk, sem hefur áhrif á líðan og sjálfstraust nemandans og 

skiptir miklu máli um framvindu sjálfsmyndar hans (Nanna Þóra Andrésdóttir, 2008). 
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2.4 Áhrif heimilisofbeldis á samband móður og barns 

Samband móður og barns er litað af heimilisofbeldinu. Í sumum tilvikum, og þó sérstaklega 

þegar drengir eiga í hlut, taka börnin upp ofbeldishneigða hegðun hjá föðurnum og beita henni 

á móðurina. Mæðurnar nefndu það að sama skapi að það særði þær mikið þegar synir þeirra 

snerust gegn þeim. Önnur börn hermdu eftir því sem gerandinn sagði við mæður þeirra í því 

skyni að reyna að særa þær og samband þeirra varð oft fyrir vikið þvingað. Ein stúlkan sagði 

að reynst hefði erfitt að láta bróðir sinn hætta að berja á móður þeirra. Aftur á móti héldu 

mörg börnin verndarhendi yfir móður sinni og hennar heilsu (McGee, 2000). 

Yngri  börnin héldu sig í námunda við mæður sína og þá var heldur ekki óalgengt að 

þau færu í burtu þegar faðirinn byrjaði að beita móður þeirra ofbeldi. Með þessari hegðun 

voru yngstu börnin að reyna verja sig með því að sýna feðrunum ekki nána sambandið sem 

var á milli þeirra og móðurinnar. Sum börnin kenndu móðurinni um hvernig fór, sum voru 

meðvituð um að órökrétt væri að kenna móður sinni um en þau gætu samt ekki að því gert. 

Einnig kenndu sum börnin móðir sinni um að faðirinn hefði farið frá þeim, kenndu henni um 

að sundra fjölskyldunni og að hún skyldi hafa búið við ofbeldið alltof lengi. Í einni fjölskyldu 

greindi unglingsstúlka frá því að hún hefði orðið mjög reið út í móður sína af þeim sökum 

fyrir að láta hana ekki vita að stjúpfaðir hennar væri dæmdur barnaníðingur og hafði hann því 

tækifæri til þess að misnota bróður hennar (McGee, 2000). 

Ein unglingsstúlka sagði frá því að faðir hennar hefði misnotað hana kynferðislega og 

móðir hennar hefði haft vitneskju um það en ekkert aðhafst. Sum börn fundu fyrir því að 

ofbeldið gerðu þau nánari, þau gátu talað um heimilisofbeldið við móður sína og hún hjálpaði 

þeim til þess að skilja betur hvað hafði gerst (McGee, 2000). 

 

2.5 Áhrif heimilisofbeldis á samband föður og barns 

Ekki kemur á óvart að samband barnanna við föður sinn hafi mikil áhrif á þau og föðurímynd 

þeirra, því þau eru búin að upplifa allan tilfinningaskalann: vera hrædd, taugaveikluð og 

óskammfeilin þegar minnst var á gerandann. Þau voru varkár í nálægð hans.  Börnin reyndu 

hvað mest þau gátu að forðast hann, en þegar þau voru nálægt honum voru þau viðkvæm og  á 

verði gagnvart honum. Önnur lýsing frá börnunum var að samband þeirra við föðurinn 
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breyttist eftir að þau sáu hann beita móður þeirra ofbeldi. Þau börn sem verið höfðu hænd að 

föðurnum voru það ekki lengur, eftir að þau urðu vitni að ofbeldinu. Sum börnin voru 

jafnframt mjög reið út í föður sinn fyrir að koma svona illa fram við móður þeirra. Jafnframt 

greindu börnin frá því að þau væru haldinn reiði gagnvart föður sínum og þau væru full 

vonbrigða og skömmuðust sín einnig mikið fyrir hann (McGee, 2000). 

Ein móðirin sagði frá því að litli drengurinn hennar talaði um hvað hann væri reiður út í 

pabba sinn og myndi hefna sín á honum þegar hann yrði eldri. Önnur börn forðast samvistir 

við föðurinn, neita að það vera í sambandi við hann eða vilja ekki þekkja hann á nokkurn hátt. 

Hjá þeim börnum sem að leið svona var mikill léttir fólginn í því þegar faðirinn fór af 

heimilinu. Börnin voru að sama skapi að berjast við þá hugmynd hvernig brotamaðurinn sem 

þau elskuðu gæti komið svona illa fram. Börnin upplifðu það að faðirinn gerði upp á milli 

þeirra systkinanna og urðu mjög sár út í hann fyrir vikið.   Þrjár mæður sögðu að eftir að þær 

skildu við mennina sína að þá hefði sambandið orðið betra milli barnanna og feðranna. Í 

flestum fjölskyldum, þar sem faðirinn er ekki blóðfaðir barnanna, samþykktu börnin hann sem 

föðurímynd. Samt sem áður töluðu þrjú börn um það að þeim hafi fyrst í stað ekki samið vel 

við stjúpföðurinn, jafnvel áður en ofbeldið hófst (McGee, 2000). 

 

2.6 Þekking barna á ofbeldi á heimilum 

Verið var að rannsaka þekkingu og skilning barna á heimilisofbeldi í lesheftinu ,,Það 

er ljótt að meiða“ Þetta er því fyrsta könnunin um þetta málefni hér á landi. Tilgangurinn með 

rannsókninni heimilisofbeldi er að hún stuðli að umræðum, vænlegum og auknum 

viðbrögðum og verði til leiðsagnar fyrir þá hlutdeild sem láta sig málefnið varða. Jafnframt 

var verið að rannsaka reynslu barna sem hafa upplifað heimilisofbeldi hér á landi. Rannsóknin 

sem fór fram við Kennaraháskóla Íslands undir stjórn Guðrúnar Kristinsdóttur, prófessors í 

Reykjavík í október árið 2007, fólst í að varpa ljósi á upplifun og þekkingu barna á 

heimilisofbeldi. Verkefnið stóð frá 2006-2008, fjallar það um almenna þekkingu barna, 

upplifun og reynslu þeirra sem að hafa verið beitt ofbeldi (Guðrún Kristinsdóttir, Ingibjörg H. 

Harðardóttir, Margrét Ólafsdóttir og Steinunn Gestsdóttir, 2007).  

  Samhliða því er rætt við mæður þessara barna um áhrif ofbeldisins á þau og rætt er við 

starfsmenn samtaka og stofnana sem lið geta veitt. Rannsóknin vakti strax eftirtekt fagfólks, 

fræðimanna og fjölmiðla.. Könnun sem gerð var árið 2006 í 13 grunnskólum á 
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höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, Austur- og Norðurlandi. Þátttakendur voru 1125 nemendur 

og voru þeir úr 4.- 10. bekk. sem svöruðu eða 68,4 % úrtaksins. Könnunin byggist á breskri 

rannsókn, bakgrunnsbreytur voru kynferði, aldur, fjölskyldugerð, búseta, uppruni, heilsufar, 

fötlun og afstaða unglings til trúarbragða, trúar og kynhneigðar. Meðal annars var spurt um 

skilgreiningu og þekkingu á heimilisofbeldi, líðan barna og áhrif, um hugmyndir um 

útbreiðslu og hvar væri hægt að leita sér hjálpar og viðbrögð við dæmisögum um ofbeldi 

(Guðrún Kristinsdóttir, Ingibjörg H. Harðardóttir, Margrét Ólafsdóttir og Steinunn 

Gestsdóttir, 2007).  

Í könnuninni var spurt um hvort þau þekktu orðið ,,heimilisofbeldi“ og þekktu 70% níu til 

ellefu ára barna um og 94%  unglinga eldri er tólf ára. Tæpur helmingur 4.-6. bekkinga gat 

útskýrt merkinguna og upp úr 12 ára aldri jókst það hlutfall ár frá ári. Meirihlutinn hafði heyrt 

orðið í skóla eða sjónvarpi en færri hjá foreldrum og vinum. Tæpur fjórðungur þátttakenda, 

óháð aldri, sagðist þekkja einhvern sem hefði orðið fyrir ofbeldi á heimili. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum þá virðast íslensk börn þekkja hugtakið heimilisofbeldi vel (Guðrún 

Kristinsdóttir, Ingibjörg H. Harðardóttir, Margrét Ólafsdóttir og Steinunn Gestsdóttir, 2007).   

 

3 Opinberar yfirlýsingar og lög um réttindi og vernd barna 

Starf til verndar börnum og ungmennum samkvæmt lögum fer undir félagsmálaráðuneytið, 

barnaverndarstofu, barnaverndarnefndir og barnaverndarráð. Í 19. grein 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna skulu aðildaríkin gera allar viðeigandi 

ráðstafanir á sviði löggjafar, stjórnsýslu, félags og menntunarmála til að vernda barn gegn 

hvers kyns líkamlegu og andlegu ofbeldi, meiðingum, misnotkun, vanrækslu, skeytingarleysi, 

illri meðferð eða notkun, þar á meðal kynferðislegri misnotkun, meðan það er í umsjá annars 

eða beggja foreldra, lögráðamanns eða lögráðmanna, eða einhvers annars sem hafi það í 

umsjá sinni.  

3.1 Barnaverndarlög nr. 80/2002 

Barnaverndarlög nr. 80/2002 tóku gildi þann 1. júní 2002. Þau eiga að tryggja hagsmuni 

barnsins í enn ríkara mæli heldur en gömlu lögin gerðu. Börn eiga lögmætan rétt á að hljóta 

vernd og umönnun og þau eiga að njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska.  Tekið er 

fram í lögunum að foreldrum beri skylda til þess að sýna börnum sínum nærfærni og 
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umhyggju og sinna forsjár- og uppeldisskyldum sínum við börn sín með þeirra hagsmuni í 

fyrirrúmi. Foreldrum ber í samræmi við lögin að tryggja börnum sínum viðunandi 

uppeldisaðstæður og hafa þeirra velferð að leiðarljósi að öllu leyti (Ólöf Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). 

3.2 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Á þingi Sameinuðu þjóðanna þann, 20. nóvember 1989 var barnasáttmálinn samþykktur af  

192 aðildarríkjum og er hann sá mannréttindasamningur sem hefur verið samþykktur af hvað 

flestum löndum. Á Íslandi var hann undirritaður þann 26. janúar 1990 og heimilaði 

ríkisstjórnin á Alþingi að fullgilda hann með ályktun 13. maí 1990 og hlaut hann gildi að því 

er Ísland varðar þann 27. nóvember 1992  (Umboðsmaður barna, 2012). 

Barnasáttmálinn er réttindasáttmáli sem fjallar einungis um réttindi barna en ekki skyldur 

þeirra. Barnasáttmálinn felur í sér alþjóðlega yfirlýsingu þess eðlis að börn séu hópar sem 

þurfi sérstakrar verndar umfram hina fullorðnu, því réttindi þeirra hafi ekki verið gætt nógu 

vel í þeim mannréttindasamningum sem áður höfðu verið gerðir. Samhliða honum felst 

viðurkenning á því að börn séu sjálfstæðar persónur með eigin réttindi, þau eigi sjálfstæð 

réttindi-óháð réttindum hinna fullorðnu  (Umboðsmaður barna, 2012). 

Barnasáttmálinn hefur að geyma yfirgripsmikil réttindi um vernd ákveðinna 

grundvallarmannréttinda barna, svo sem réttinn til lífs, friðhelgi fjölskyldu- og einkalífs, 

félags- skoðana-, tjáningar- og trúfrelsis. Samhliða því setur hann skyldur á aðildarríkin til að 

grípa til aðgerða til að tryggja velferð barna á sviði heilbrigðis-, mennta- og félagsmála 

(Umboðsmaður barna, 2012). 

3.3 Barnaverndaryfirvöld 

Hér á landi eru  starfandi 34 barnaverndarnefndir og er hlutverk þeirra að tryggja 

hagsmuni barna og sjá til þess að börn á Íslandi búi við þolanleg skilyrði. Brot á 

barnaverndarlögum er litið alvarlegum augum. Til barnaverndaryfirvalda teljast 

félagsmálaráðuneytið, kærunefnd barnaverndarmála, barnaverndarnefndir svo og 

Barnaverndarstofa. Þegar um ofbeldisverk er að ræða gegna barnaverndaryfirvöld stóru 

hlutverki. Ár hvert berast barnaverndaryfirvöldum fjöldi tilkynninga vegna gruns um að börn 

séu beitt ofbeldi og að högum barna sé á einhvern hátt ábótavant (Ólöf Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). 
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Einnig eru starfandi, á vegum ríkis og einstakra félagsamtaka, fleiri stofnanir sem 

tengjast á einhvern hátt hagsmunum barna. Barnahús hefur til meðferðar kynferðisofbeldis 

gegn börnum, bráðamóttaka sem tekur á móti þolendum nauðgana svo og nauðgunartilrauna, 

Stígamót sem hjálpa einkum fullorðnum þolendum kynferðisofbeldis.  Kvennaathvarfið, 

Rauði krossinn sem rekur hjálparsíma og Foreldrahúsið sem Vímulaus æska rekur og sinnir 

ólíkum vandamálum barna, unglinga og foreldra þeirra. Blátt áfram eru nýjustu samtökin af 

þessu meiði og er um að ræða sjálfstæð félagasamtök og er markmið þeirra að efla forvarnir 

gegn kynferðisofbeldi á börnum hér á landi (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2006). 

4 Kvennaathvarfið 

Kvennaathvarfið er rekið af frjálsum félagasamtökum, sem veita konum og börnum húsaskjól 

og stuðning ef þær geta ekki geta dvalið heima hjá sér vegna ofbeldis. Konur geta leitað 

þangað á hvaða tíma sem er með börnin sín án þess að boða komu sína fyrirfram. Markmið 

samtakanna er að gera lífið þolanlegra hjá börnum og konum sem hafa orðið fyrir líkamlegu 

eða andlegu ofbeldi. Nafnleynd og trúnaði er algerlega fylgt eftir og eiga konurnar allar það 

sammerkt að hafa upplifað svipaða reynslu. Kvennaathvarfið lætur til sín taka sem 

umsagnaraðili um opinbera stefnumótun í sambandi við kynferðisofbeldi. Það eru jafnframt 

virk í baráttunni fyrir jafnrétti kynjanna og eru í góðri samvinnu við önnur félagasamtök á 

þessu starfssviði. Einnig er unnt að nýta sér viðtalsþjónustu sem konur utan sem innan 

athvarfsins hafa þörf fyrir. Símaráðgjöf er veitt allan sólarhringinn og er einnig hægt að skrá 

sig í sjálfshjálparhópa. Þá er einnig veitt fræðsla og ráðgjöf um ofbeldi innan fjölskyldu og er 

aðalmarkmið kvennaathvarfsins að bæta við skilning í þjóðfélaginu á ástandi og afleiðingum 

ofbeldis og stuðla að því að samfélagið, lög þess og stofnanir liðsinni þolendum ofbeldis 

(Kvennaathvarfið, 2012). 

Aldrei í sögu athvarfsins hafa þar dvalið fleiri konur en á árinu 2010 og segja má að 

mikil fjölgun hafi orðið í fjölda viðtala. Árið 2003  komu 388 konur í athvarfið en árið 2010 

komu þangað 746 konur, sem er talsverð aukning. Starfskonurnar greindu aukna eftirspurn 

eftir viðtölum, sem sýndi fram á aukna þörf fyrir sjálfshjálparhópa. Þetta varð svo til þess að 

farið var í þróunarvinnu seinni hlutann á árinu 2010. Vinnunni var síðan haldið áfram á árinu 

2011 og hefur því hópastarfið sjaldan verið jafnöflugt og er nú. Í athvarfinu ríkir alger 

trúnaður um það sem fer fram á milli starfskvenna og dvalarkvenna. Þar er unnið eftir þeirri 
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hugmyndafræði að konan sé sérfræðingur í sínum aðstæðum og hún fái ákveðinn tíma til þess 

að efla sjálfstraust sitt án ofbeldis  (Kvennaathvarfið, 2010). 

Í athvarfinu  fá konurnar fræðslu um ofbeldi og afleiðingar þess og fá ráð um það 

hvernig best sé að byggja upp sjálfstraust sitt. Starfskonur og sjálfboðaliðar sinna börnum 

kvennanna þegar þörf krefur, en börnin eru þó algerlega á ábyrgð móðurinnar. Konurnar í 

athvarfinu og starfskonurnar þar skipta með sér húsverkum og vikulega eru haldnir fundir þar 

sem farið er yfir hvernig dvalarkonunum líður, svo og samskiptin í húsinu (Kvennaathvarfið, 

2010).  

Stefna kvennaathvarfsins er sú að kynbundið ofbeldi sé ekkert leyndarmál og móðirin 

er hvött til þess að segja barninu sannleikann um hvers vegna þau dvelji í athvarfinu. Þetta er 

mjög þýðingarmikið því flestar konurnar álíta að þeim hafi tekist að halda börnunum fyrir 

utan ofbeldið. Ef ráðrúm gefst geta börnin verði í sínu skólaumhverfi svo sem minnst röskun 

verður á daglega lífi þeirra,  þrátt fyrir dvöl í athvarfi. Það skiptir því miklu máli að hafa í 

huga að barn sem býr við kynbundið ofbeldi: veit alltaf af því og er ,,sérfræðingur“ í 

foreldrum sínum, þekkir mynstrið og veit þegar von er á ofbeldishrinu af hendi gerandans. 

Það er stundum neytt til þess að verða vitni að ofbeldinu, eða er oft notað sem blóraböggull og 

öðru hverju fer það að líta á ofbeldið sem eðlilegt þrátt, fyrir óhamingju og vanlíðan 

(Kvennaathvarfið, 2012). 

Börnin geta oft ekki losað sig við mikla vanlíðan og beinist hún oftast nær að 

móðurinni, en ekki þeim sem beitti ofbeldinu. Það er því mikilvægt að þau fái tækifæri til þess 

að tjá sig um tilfinningar sínar. Barn sem býr við ofbeldi á heimili fer á mis við margt frá 

fjölskyldu, svo sem líkamlega umönnun, tilfinningalegt atlæti, öryggi, hvatningu, ábyrgð og 

sjálfstæði (Kvennaathvarfið, 2012). 

Kvennaathvarfið hefur tilkynningaskyldu samkvæmt barnaverndarlögum og tilkynnir til 

barnaverndaryfirvalda ef starfsmenn þar grunar að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður. 

Þetta er aldrei tilkynnt án vitundar móður, ef gerlegt er að láta hana vita. Sjálfboðaliðar sinna 

barnastarfi í kvennaathvarfinu og er boðið upp á barnastarf hvern laugardag og annars eftir 

þörfum. Ætlunin er að gefa mæðrunum svigrúm til þess að sinna sjálfum sér og að börnin fái 

tilbreytingu og upplifanir sem þau geti haft gaman af. Sjálfboðaliðarnir fara út með börnin ef 

að veður leyfir, og er þá t.d farið í sund, Húsdýragarðinn eða leikvöllinn. Þegar veður er 

slæmt er dvalið innandyra með  börnunum í ýmsum verkefnum s.s  að mála, leika eða spila. 
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Vinna sjálfboðaliðanna skiptir því miklu máli í starfsemi Kvennaathvarfsins og tilgangurinn 

með henni er að auka lífsgæði barnanna sem þangað koma (Kvennaathvarfið, 2012). 

4.1 Ársskýrslur Samtaka um Kvennaathvarf 

Þegar konur koma í athvarfið eru þær spurðar hvort þær eigi börn og enn fremur hvort þau 

hafi verið beitt einhverskonar ofbeldi. Reyndin sýnir að börn sem að búa við heimilisofbeldi 

fara aldrei varhluta af því, þó svo að ofbeldið beinist ekki að þeim sjálfum. Af þeim börnum 

sem hafa verið beitt ofbeldi frá árinu 2008 – 2010, voru 70% þeirra beitt því árið 2008, árið 

2009  voru þau 63% en árið 2010 var hlutfallið 62% (Kvennaathvarfið, 2012). 

Þegar skoðuð eru tengsl barna við ofbeldismenn sína og kom í ljós árið 2008 að það 

var faðirinn sem beitti barnið ofbeldi  í 68%  tilvika. ofbeldi. Stjúpi  í 27%  tilvika og 

hlutfallið fyrir aðra nam 7%. Árið 2009 voru 64% beitt ofbeldi af hendi föður, af stjúpa 30% 

og af öðrum 6%. og árið 2010 voru 74% þeirra sem beittu barnið ofbeldi feður þeirra, 22% 

voru stjúpar barnanna og aðrir voru alls 5%. Af þessum tengslum barna við ofbeldismennina 

kemur fram að faðirinn beitir mesta ofbeldinu á þessum þremur árum (Kvennaathvarfið, 

2012). 

Meðalaldur barna sem komu í Kvennaathvarfið árið 2010 var 4,6 ár. Það ár komu 54 

börn til dvalar með mæðrum sínum, 25 stelpur og 29 strákar. Yngsta barnið var nokkurra 

vikna gamalt en það elsta 16. ára. Yfirleitt eru eldri börnin látin dvelja hjá ættingjum eða 

vinum á meðan mæðurnar eru í Kvennaathvarfinu, meðal annars til þess að eiga auðveldara 

með að stunda skólann, félagsstarfið og vinina.  Árið 2009 nam hlutfall 0-5 ára barna 52% í 

Kvennaathvarfinu, 6-11 ára  voru 28% og börn á aldrinum 12-18 ára voru 20%. Árið 2010 

voru börn sem voru 0-5 ára 62%, 6-11 ára 28% en 12-18 ára voru þau 7%. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum að þá er fjölmennasti aldurinn á börnunum frá 2009-2010, 0-5 ára 

(Kvennaathvarfið, 2012). 

  Sá fjöldi barna sem komið höfðu áður í Kvennaathvarfið voru eftirfarandi á árunum 

2008-2010. Árið 2008 voru þau 36%. Árið 2009 voru þau 33%  og árið 2010 voru þau 31%. 

Fjöldi barna sem kom í athvarfið í fyrsta sinn árið 2008 nam 63%. Árið 2009 voru þau 67% 

en árið 2010 voru þau 68%.  Af þessu að dæma kom mikill fjöldi af barna í athvarfið í fyrsta 

sinn 2010 (Kvennaathvarfið, 2012). 
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Árið 2010 fór af stað talsverð umræða um kynbundið ofbeldi og stöðu brotaþola.  

Kvennaathvarfið hefur tekið þátt í þessari umræðu í góðu samstarfi við önnur samtök og 

stofnanir, sem lúta að þessum málaflokki. Fræðsla er mikilvægur hluti af starfseminni. 

Jafnframt taka ýmsir aðilar þátt í fræðslu til starfskvenna Kvennaathvarfsins en má þar nefna 

lögregluna í Reykjavík, Félag einstæðra foreldra, Barnavernd Reykjavíkur og Rauða kross 

Íslands. Samtök um kvennaathvarfið leggja mikla áherslu á að eiga gott samstarf við 

baráttumenn  fyrir sama málstað, stjórnvöld eða fjölmiðla (Kvennaathvarfið, 2012). 

Sérstaða ofbeldisins er sú að þolandinn tengist gerandanum nánum böndum og gerir það því 

ofbeldið enn sársaukafyllra en ella og því getur orðið mikið erfiðara fyrir vikið að slíta 

sambandinu. Samtök kvennaathvarfsins tala um ofbeldi í nánum samböndum sem kynbundið 

ofbeldi til þess að undirstrika þá staðreynd að ofbeldi er í miklum meirihluta tilfella ofbeldi 

karla gegn konum (Kvennaathvarfið, 2010). 

Nokkuð mikið var um mansalsmál í Kvennaathvarfinu árið 2010, vegna kvenna sem eru 

þolendur mansals og taka við aðstoð á grundvelli aðgerðaráætlunar gegn mansali, sem Alþingi 

samþykkti 2009. Framkvæmdastýra samtakanna tekur þátt í sérfræði- og samhæfingarteymi 

um mansal, en þar að auki situr hún í neyðarteymum sem skipuð eru í málum einstakra 

brotaþola. Athvarfið þjónaði því stærra hlutverki en það hafði nokkurn tímann gert áður 

varðandi þjónustu við brotaþola sem oftast eiga við mikla ógn og ýmsan vanda að stríða 

(Kvennaathvarfið, 2012). 

 

4.2 Heimsókn í kvennaathvarfið 

Á fögrum degi í apríl var ég búin að mæla mér mót hjá Hildi Guðmundsdóttir 

starfskonu og mannfræðings í Kvennaathvarfinu um kaffileytið. Hildur tók á móti mér 

með opnum örmum og byrjaði hún á því að bjóða mér upp á kaffi sem að ég þáði með 

þökkum.  Þegar við vorum búnar að koma okkur vel fyrir að þá setti ég upptökuna í 

gang og hóf ég viðtalið við hana. 
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Viðtal við Hildi Guðmundsdóttir: 

1. Í hvaða ástandi eru börn sem koma í kvennathvarfið í fyrsta sinn? (Hver kemur 

með börnin). 

Það getur verið mjög misjafnt sagði Hildur mér, sum eru mjög slegin og líður illa, svo 

eru önnur sem eru róleg og yfirveguð, þannig að það er allur gangur á því segir hún. 

Það fer nefninlega eftir þeim aðstæðum sem að þau koma úr, hún sagði að það gæti 

verið sú atburðarrás að konan og maðurinn fara að rífast og það verða slagsmál og 

börnin verða vitni að því og lögreglan kemur þá á staðinn ásamt móðurinni, þá eru 

börnin oft í verra ástandi en hún. Konurnar ákveða líka stundum að koma án þess að 

séu átök áður. Hildur segir að börn koma ekki í Kvennathvarfið án fylgdar móður 

vegna þess að þær mega ekki taka börn innan við 18. ára aldur í dvöl þar. 

 

2. Hvort eru stúlkur eða drengir sem að verða fyrir meira heimilisofbeldi?( Hvernig 

upplifa þau heimilisofbeldið)? 

Þetta er eiginlega spurning sem að ég get ekki svarað sagði Hildur, því þær hafa ekki 

forsendur til þess að svara henni í athvarfinu og það er ekki skrifað niður en þegar hún 

las spurningarnar mínar yfir þá fannst henni oft í sumum tilvikum pabbarnir vera verri 

við strákana. Það fyrsta sem henni datt í hug að þegar strákarnir verða stálpaðir og 

kannski farnir að verja mömmu sína eða eitthvað þannig, þá fara þeir líka í taugarnar á 

pabbanum og þá byrja þeir að beita þá ofbeldi. Hildur sagði að það hafa líka verið hjá 

þeim stúlkur sem hafa verið beittar kynferðislegu ofbeldi, þannig að það eru engar 

tölur og  það er ekkert um þetta svona sem hún getur bara svarað svona af einhverri 

vissu.  

 

3. Eru drengir sem hafa dvalið hér verið beittir kynferðislegu ofbeldi? 

Hildur sagðist ekki muna eftir neinum í augnablikinu. Núna er nýbúnar að vera stelpur 

sem beittar hafi verið kynferðislegu ofbeldi af stjúpa sínum og móðurina ofbeldi. Hún 

tjáði mér síðan að hún myndi eftir strákum sem hafa átt erfið samskipti við föður sína.  

Eða kannski bara einn drengur af systkininum. En eins og hún sagði að þá er þetta 

tilfinning,  minning en ég hef ekkert um það segir hún engar tölur. 
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4. Þegar stúlkur eru beittar kynferðisofbeldi af stjúpa sínum, veit móðirinn þá af 

því? 

Hildur sagði að það væri örugglega bara misjafnt eins og í þessum málaflokki. 

Stundum veit móðirinn kannski eitthvað en hún eða barnið hefur sagt og því er ekki 

trúað eða þá barnið opnar  á kynferðisofbeldi og móðurin kemur í athvarfið sem að 

verður til þess að hún fer frá ofbeldismanninum þegar að hún kemst að því en það er 

bara mjög misjafnt segir hún bara hvert tilvik fyrir sig sem betur fer erum við ekki að 

fá mörg svona tilfelli segir hún. 

 

5. Hvernig leysið þið úr þeim vandamálum sem börnin glíma við sem hafa orðið 

fyrir heimilisofbeldi? 

Hildur sagði að þetta væri mjög stór spurning, hún sagði að vandamál barna væru 

mjög misjöfn en það sem er að við erum kannski ekki að leysa vandamál barna hér, 

vegna þess að konurnar eru okkar markhópur segir hún og börnin fylgja með, en það 

er meiri meðvitund núna undanfarið um stöðu barna í heimilisofbeldi, þannig að hún 

og fleiri sem að koma að þessum málum eru kannski að breyta þeirra starfsvenjum og 

taka meira mið af þeirra þörfum. Hún sagði að í dag að þá væri tilraunaverkefni í gangi 

þar sem kona er sem heitir Ragna, hún á að vera kölluð í útköll á heimili þar sem börn 

verða vitni að heimilisofbeldi og ef lögreglan er kölluð á staðinn og það er barn á 

heimilinu þá er þessi kona kölluð til og á hún að vera á öllu stórreykjavíkursvæðinu 

sem nær alveg upp á Akranes og veit hún ekki alveg hvort að það sé til Keflavíkur 

líka. Ragna metur þá aðstæður og kannski leggur kannski drög að þeirri hjálp sem að 

barnið getur fengið en félagsþjónustan sér um börn og það hefur verið kannski boðið 

uppá segir hún tíu sálfræðitíma eða börnin hafa fengið aðstoð annars staðar. Til dæmis 

að þá sagði Hildur að þar hafi verið einn góður jógahópur sem safnaði pening og gaf 

Kvennaathvarfinu fyrir barnastarf. Hildur sagði að hópurinn hafi safnað 500.000 kr.  

sem styrktu börn að fara til myndþerapista og síðan er Barnastofan með úrræði, þar 

sem að sálfræðingar vinna saman með börn sem að eru komin útúr 

heimilisofbeldisaðstæðum, sem sagt þau búa ekki lengur inn á heimili þar sem er 

heimilisofbeldi og er þeim boðið að taka þátt í hópmeðferð á vegum Barnastofu og eru 
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þá félagsráðgjafar sem geta vísað í þetta úrræði eins og Rögnu til dæmis sem að hún 

sagði frá fyrr í viðtalinu. Hildur sagði að þær í Kvennaathvarfinu mættu líka vísa 

þangað, hún sagði að þetta væru svona úrræðin sem að hún sæi í fljótu bragði. Einnig 

sagði hún mér að fólk væri að senda börnin sín til sálfræðinga út í bæ þar sem þau 

borga sjálf fyrir sig. 

 

6. Er það algengt að sömu börnin komi oftar en einu sinni? 

Hildur tjáði mér að ef  konan kemur oftar en einu sinni að þá kemur barnið með henni 

líka. Hildur sagði mér líka að hún væri að vinna rannsókn og að meðaltali á ákveðnu 

tímabili að þá er hver kona að koma um það bil 1,4 sinnum.  

 

7. Að hvernig rannsókn ertu að vinna að? 

Hildur sagði mér að hún væri um það „hvort að erlendar konur fari frekar heim í 

óbreytt ástand“ og þá kemur það fram í rannsókninni að það væri um það bil 1,4 

sinnum hjá íslenskum konum og 1,5 sinnum  hjá erlendum konum ef að hún myndi 

það rétt. Hildur sagði mér þá frá því að hún væri að gera aðra rannsókn sjálf og veit 

hún ekki alveg hvenær hún kemur út. Hildur sagði mér að rannsóknin væri eiginlega 

alveg tilbúin að hún ætti bara eftir að vinna í textanum og setja hana upp og svoleiðis.  

Hún sagði að kannski kemur rannsóknin út í vor eða kannski verður það í haust sem að 

hún verður birt eða kynnt. Hildur fór síðan inn á skrifstofu sína og náði í 

rannsóknaarskýrsluna sína svo hún myndi fara alveg rétt með mál og tjáði hún mér það 

að þegar hún tekur saman komur og konur að þá sagði hún mér það að hjá íslenskum 

hópnum hjá íslenskum konum koma þær 1,4 sinnum og erlendar konur koma 1,5 

sinnum á ári, þannig að Hildur fór með rétt mál. 

 

8. Tengist heimilisofbeldi meira hjá börnum sem eiga foreldra með drykkjuvanda- 

eða fíkniefnamál? 

Nei ég myndi ekki segja það sagði Hildur um konurnar sem að koma þangað, það er 

líka náttúrulega út af því að það er öll neysla bönnuð hér í Kvennaathvarfinu sagði 

hún, þannig að þær eru ekki að fá þangað mikið af konum sem að eru í fíkniefnum né 
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drykkju vegna þess að þær halda það ekki út þar. Hildur sagði að þær hverfa mjög 

fljótt ef þær koma ef þeim er veitt dvöl þar að þá kemur það fljótt í ljós að þær séu í 

neyslu og fá þær þá ekki að dvelja þar lengur. Hildur sagði mér að konur sem eru í 

neyslu fari í Konukot,  þar sé þeirra staður, þannig að það eru færri börn sem að koma 

í Kvennathvarfið út af neyslu foreldris sagði hún. Hún sagði að heimilisofbeldi væri 

ekki endilega neyslutengt, heldur væri það vandamál mannsins í rauninni því það er 

hann sem að beitir ofbeldinu og er óháð því hvort hann sé undir áhrifum eða ekki. Hún 

tjáði mér það að það væru fullt af mönnum sem að beittu ofbeldi þó að þeir væru ekki í 

neinni neyslu. 

 

9. Er mikið af erlendum konum sem koma í atvarfið? 

Hildur sagði mér það að árið 2010 að þá var yfir helmingur fleiri af erlendum konum  

heldur en íslenskum konum. Hún sagðist ekki muna alveg tölurnar en undanfarin ár að 

þá hafa þær verið um og yfir 50%. 

 

10. Er maðurinn þeirra þá erlendur eða eru það íslenskir karlmenn sem beita 

ofbeldinu? 

Hildur sagðist geta sagt mér allt um það og brosti kankvíslega til mín. Því að 

rannsóknin hennar beinist að þessari spurningu. Hún sagði að ef að þú lítur á erlenda 

konu og skiptir þeim í tvennt og þú ert með konum frá löndum innan EES og utan 

EES. Ef að þú ert með konur innan EES, þá eru þær í flestum tilvikum giftar maka af 

sama uppruna og þær sjálfar en ef að þú tekur konur utan EES þá eru íslenskir makar 

stærsti hlutinn af þeirra mökum.  Það er sem sagt vel yfir helming í hvorum hópnum 

fyrir sig, ef þú tekur konur frá löndum innan EES, þá eru það 72%  makanna af sama 

uppruna og þær sjálfar. Hildur sagði jafnframt að ef að þú tekur konu utan EES að þá 

eru 60% makanna íslenskur. 

 

11. Er þetta master ritgerð hjá þér sem að þú ert að vinna að? 
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Hildur svaraði því neitandi og tjáði mér það að hún væri að vinna fyrir þær í 

Kvennaathvarfinu. Hún sagði mér það að þau fengu styrk til þess að vinna þessa 

rannsókn og sagði hún mér að þetta væri í rauninni liðurinn að því hugsanlega að bæta 

þeim þjónustuna og finnur út úr því hvað hægt sé að gera fyrir þær. Hún sagði 

nefninlega að undanfarin ár þá hafa þær haft þá undarlegu tilfinningu að erlendar 

konur gætu kannski verið í verri aðstæðum heldur en íslenskar konur vegna þess að 

þær eru útlendingar í þessu samfélagi og sérstaklega konur sem koma frá löndum utan 

EES vegna þess að dvalarleyfið þeirra eru fyrstu árin háð maka í rannsókninni sem 

Hildur vann áður af aðstæðum og upplifun kvenna af erlendum uppruna sem leita í 

Kvennaathvarfið. Á meðal þess sem rannsóknin leiddi í ljós sagði hún var að íslensk 

lög verndar konur misvel fyrir ofbeldi eftir uppruna þeirra, staða kvenna sem koma frá 

löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins og eru giftar ofbeldismönnum eru 

sérstaklega erfiðar þar sem þær eru gjarnan háðar ofbeldismanninum um dvalarleyfi.   

 

12. Hafa konurnar tjáð sig um það af hverju þær eru í ofbeldisfullum samböndum ?  

(og af hverju þær fara síðan aftur heim í ofbeldið?) 

Hildur sagði að svara þeirri spurningu „af hverju þær eru í ofbeldisfullum 

samböndum“ er mjög erfitt að svara sagði hún, vegna þess að samböndin geta verið 

samþætt. Það er „hver ert þú“ „hver er hann“, það geta allar konur lent í 

ofbeldissambandi en það er samt  kannski misjafnt sagði Hildur og tjáði hún mér það 

að hún gæti komið með hugmyndir en það eru ekki hrein og bein „akademísk svör“ 

sagði hún, heldur er það tilfinning, hún sagði „ að segjum sem svo að kona hittir mann 

og hún verður vör við einhverja takta hjá honum og ef að kannski þessi kona er með 

heilbrigða sjálfsmynd að þá er hún kannski fljót að losa sig við þennan mann eða losa 

sig út úr sambandinu eða sér strax þætti í fari hans sem að honum líkar ekki við.“ 

Hildur sagði mér svo að það væru aðrar sem að kannski halda áfram í þessu sambandi 

og sagði hún að það gæti verið „ég“ eða „hún“ og kannski gæti verið einhver 

undirliggjandi ástæða fyrir því eða kannski ekki.  Hún tjáði mér það að hún gæti spurt 

sig eða stundum velt fyrir sér, hvort sjálfsmyndin sé brotin. Henni finnst til dæmis vera 

mjög áhugavert að gera rannsókn á þessu viðfangsefni „Hvað eru kannski margar 

konur sem að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi áður ?“ 
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13. Er búið að gera rannsókn um það hvort að margar konur sem komið hafa áður 

hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi áður? 

Hildur sagði „ekki það sem hún veit af ekki af gögnunum hér í athvarfinu“. Hún sagði 

að það liggja alveg ómældar upplýsingar hér af gögnum í Kvennathvarfinu alveg frá 

upphafi starfseminnar. Sagði hún síðan við mig að ég væri með svo hrikalega víða 

spurningu og að þessi spurning spannar svo vítt svið að hún tjáði mér að kannski væri 

hún með menn „pjúra ofbeldismenn“ og síðan ertu með þennan "flotta siðblindingja“ 

sem eru sérfræðingar  í að „manipulate“ Hildur tjáði mér það að þeir gætu „manipulate 

sjálfan Kölska“ ef út í það fer, konan hefur enga „séns“ í þetta. Hún tjáði mér að allar 

venjulegar manneskur sem að lenda í siðblindun einstaklingi hafi engan „séns“ í það, 

alveg sama hversu heilbrigður hann er, hún sagði mér að ef að þú lendir í klónum á 

þessum einstaklingi, þá er það kannski erfiðara að koma sér út úr því heldur en 

einhverju öðru. 

 

14. Ef að konan og börnin eru beitt andlegu ofbeldi vita þau þá að því? 

Hildur sagði mér að andlegt ofbeldi er mjög „fljótandi fyrirbæri og það sé erfitt að 

setja puttan á það“ vegna þess að það er hvergi sagt „hvar byrjar andlegt ofbeldi og 

hvar endar það“. Þær eru með lýsingar á andlegu ofbeldi, en hún tjáði mér það að 

andlegt ofbeldi byrjar yfirleitt mjög svona vægt og svo eykst það jafnt og þétt og á 

meðan að þá brotnar sjálfstraustið og sjálfsmyndin vegna þess að það er alltaf verið að 

setja út á, þannig að þetta verður einhverskonar vítahringur svo eykst ofbeldið og svo 

er oft sem að konur gera sé grein fyrir því alltof seint að það hafi verið andlegt ofbeldi 

í gangi, kannski í mörg, mörg ár. 

 

15.  Ef að konurnar eru með sterka sjálfsmynd og geta svarað fyrir sig, getur þá 

nokkuð aðilinn beitt hana andlegu ofbeldi? 

Hildur tjáði mér það að það færi eftir því hvaða mótherja hún hefði, eins og til dæmis 

þeir sem að eru góðir í andlegri „manipulate“  þá á konan minni „séns“ sem mótherji. 

Hún tjáði mér það að þetta væri mjög flókið og ekki einfalt að svara þessu.   
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Síðan svaraði hún þeirri spurningu sem hér hefur komið fram um það hvort að 

hún vissi af hverju sumar konur færu aftur í sama ofbeldið. Hún brosti og sagði við 

mig að hún væri „akkúrat“ með svar við þessu sem að hún var búin að setja inn í 

rannsóknina sína.  Hún var að taka viðtöl við konur sem að fóru aftur í sama ofbeldið 

og sagði mér frá því að það sem konurnar nefna, eru tilfinningar og það er hræðsla um 

það að vera einar að takast á við lífið, var Hildur hér að vitna í erlendar konur í 

rannsókninni sinni en þetta er mjög almennt sagði hún. Það eru „praktísk“ atriði,  það 

eru börnin, brotin sjálfsmynd, hafa ekkert sjálfstraust. Hildur sagði mér að það væri 

kannski búið að segja þeim í „X“ mörg ár að þær séu  ómögulegar, þú getur ekki þetta, 

þú getur ekki hitt og sért svo heimsk að þú kunnir ekki svona og kunnir ekki hitt. Af 

því að þær eru búnar að heyra þetta í ákveðin tíma að þá fara þær að trúa því sjálfar og 

þar af leiðandi þora þær ekki að taka skrefið og vera sjálfstæðar. Hildur sagði mér að 

það gætu verið þessar ástæður sem að hún nefnir hér fyrr eða að hvert tilvik er einstakt 

á sinn hátt, þetta er alltaf samspil segir hún, „hver ert þú“ og „hver er hann“. „hverjar 

eru ykkar aðstæður“, „plummar þú þig fjárhagslega“, „er hræðileg tilhugsun að vera 

einstæð móðir með tvö eða þrjú börn“ og svo framvegis. 

 

16. Veist þú af hverju sumar konur fara ekki frá ofbeldismanninum, þó að hann sé 

vondur við börnin þeirra? 

Hildur tjáði mér að hún segist ekki hafa neitt sem að hún getur vísað í  eða eitthvað 

fræðilegt af því að þannig konur sem eru oft í endurteknum ofbeldissamböndum eru 

oft konur sem að eru með mjög brotna sjálfsmynd, einhverju hluta vegna, getur verið 

brotinn æska, nauðgun, hún sagði mér það að eitthvað sem gerir það að verkum að 

þeim finnist þær eigi ekki betra skilið, þær sjá ekki að ákveðinn framkoma er röng og 

þær hafa ekki þá varnarþætti eða eitthvað sem að gerir þær reiðar til þess að svara fyrir 

sig eða eins og að segja við þær „hvað ert þú að leyfa þér að“. Þær hengja sig yfirleitt á 

svona samspil, hún sagði að drullusokkar vilja þannig konur og konur laðast eins og 

svona sogskálar á þessa menn og þeir af þeim. Hildur telur að þetta tengist sjálfsmynd, 

sjálfsvirðingu og sjálfstrausti eða það er það sem hún hugsar. 
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17. Geta konur komið í kvennaathvarfið þóttt þær hafi verið beittar ofbeldi fyrir 

mörgum árum síðan og jafnvel síðan í barnæsku? 

Hildur sagði að þær gætu komið í kvennaathvarfið, konurnar gætu komið í viðtöl 

vegna eldri mála eins lengi og oft þær vilja sér að kostnaðarlausu. Þannig að það er 

viðtalsþjónusta þar fyrir konur úti í bæ í athvarfinu. 

 

18. Finnst ykkur að konurnar sem að leita í athvarfið geti treyst ykkur 

starfsmönnunum til þess að tjá sig um ofbeldið? 

Hildur sagðist vona að þær gætu gert það, þær eru bundnar þagnareiði og allar konur 

sem að leita þangað skrifa líka undir það og tjáði hún mér að það er starfsregla þar að 

þær heilsa til dæmis ekki konum sem að koma hingað eða eru að leita sér aðstoðar hér 

út á götu nema þær heilsi fyrst. Þannig að konurnar geta leitað þangað án nokkurra 

vandræða. Hún sagði mér að símarnir í athvarfinu eru stilltir þannig að þær sjá ekki 

hvaða númer er sem hringir inn, þannig að þær geta ekki rakið símtöl eða fundið út 

hver var að hringja.  

 

19. Hafið þið lent í því að ofbeldismaðurinn komi í Kvennaathvarfið og heimti að fá 

að tala við konuna sína? 

Hildur sagði mér það að það hafi stndum gerst og hafi þær þurft að kalla út lögregluna 

til þess að fjarlæga hann. Hildur tjáði mér að þetta kæmi ekki oft fyrir, heldur bara í 

einstaka tilvikum. Hún sagði mér að það væru engar upplýsingar veittar hjá þeim og ef 

að einhver hringdi í símannm og spurði um konuna sína að þá gefa þær aldrei upp 

hvort að konan sé í húsinu eða ekki en þær bjóðast til þess að taka skilaboð og ræður 

dvalarkonan hvað hún gerir við þau ef að þau eru ekki þess eðlis að koma konunni úr 

jafnvægi. Hún sagði mér það að það væri auðvelt að finna Kvennaathvarfið fyrir þá 

sem vilja. Það getur hver sem er hringt, því þær segja öllum konum sem eru í erfiðri 

aðstöðu hvar Kvennaathvarfið sé  hvort sem hún þurfi hjálp eða ekki. 
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20. Hvað gerist í viðtölum og hvernig fara þau fram? 

Hildur brosti og sagði „viðtölin eru eins mörg og konurnar eru margar“ að hvert skipti 

er alveg einstakt. Hún sagði mér frá því þegar að kona kemur í fyrsta viðtal þá skrifar 

hún undir þagnarheit og það er tekin af henni komuskýrsla, þar sem eru staðlaðar 

spurningar sem og ársskýrslan er unnin uppúr um hvað konan gerir, hvað er hún 

gömul, hvar hún býr, í hvaða sveitarfélagi, hvað er hún menntuð, hvað vinnur hún við 

og lýsingar á ofbeldinu og svo framvegis. Hún sagði mér svo að eftir fyrsta viðtal að 

þá ræður konan því hvort að hún vilji koma aftur að þá eru bókaður viðtalstími og þá 

fær hún oft lesefni með sér heim, þær eru með fræðsluefni í athvarfinu um ofbeldi. 

Konurnar fá líka með sér spurningalista heim til þess að meta ofbeldið. Hildur sagði 

mér síðan að konan komi svo kannski aftur og kannski fyrst er hún að skoða ofbeldið 

með konunum vegna þess að þær eru mjög oft óvissar „er þetta ofbeldi eða ekki“ eins 

og t.d. ef að það er andlegt ofbeldi í gangi en ekki líkamlegt að sumum konum finnst 

þær ekki vita hvort að þær séu á réttum stað „Hann hefur aldrei lamið mig“ segja þær 

henni. Þær vilja fá staðfestingu á því hvort að þetta sé hugsanlegt ofbeldi. Hildur sagði 

mér að hver kona fer á sínum hraða, hún hefur verið með konu sem kom þrisvar 

sinnum í viku í heilt ár, síðan kom hún tvisvar og þannig að þær eru sumar í nokkur ár 

og koma mjög þétt, sumar koma í eitt skipti og er bara allur gangur á því segir hún. 

Það er alltaf á þeirra forsendum hvað þær vilja koma oft og hversu lengi. Takmarkið er 

í rauninni að hjálpa þeim hvað þær vilja gera til þess að komast út úr ástandinu.. 

Hildur sagði að kannski væri þetta mjög líkt því sem sálfræðingar væru að gera nema 

þær vinna ekki eða gefa það út að þær séu sálfræðingar. Sem dæmi má taka að þá segir 

konan frá því hvernig hún er beitt ofbeldi og sagði Hildur mér að þær spyrja beint 

hvort að hún sjálf geti breytt einhverju í sambandinu eða hvað hún vilji gera í þessari 

stöðu. Hildur kallar þetta „Hjálp til sjálfshjálpar“ að hjálpa konunni að finna út hvað 

hún vill gera í þessari stöðu. Hildur sagði mér að stuðningur væri þríþættur, fyrst er 

verið að fjalla um ofbeldið og skilgreina það, í öðru lagi er það meðvirknin sem fylgir 

líka alltaf þessum ofbeldissamböndum og í þriðja lagi að þá er það sjálfsstyrking og 

sjálfshjálp í rauninni sagði hún mér. 
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21. Finnst þér það fylgja andlegu ofbeldi að það sé  verið að láta þolandann alltaf fá 

samviskubit? 

Hildur var sammála því  að það væru sumar konur, hún sagði mér frá því að hún talaði 

við eina konu sem að kom einhvern tímann í viðtöl hjá henni og var hún búin að vera í 

þremur ofbeldissamböndum og var það bæði andlegt ofbeldi og líkamlegt. Það var 

mjög mikið og alvarlegt líkamlegt ofbeldi sagði hún mér, konan var margbrotin og illa 

farinn líkamlega og var komin með spengdan háls og fleira eftir ofbeldið. Hildur tjáði 

mér að það sem konan sagði við hana var „ já skítt með þetta líkamlega það grær en 

andlega ofbeldið það er miklu verra“ Hildur sagði að hún héldi að það væri oft mjög 

vanmetið afleiðingar andlegs ofbeldis, það getur nefnilega tekið tugi ára að vinna úr 

brotinni sjálfsmynd.  

 

22. Hvort myndir þú segja að það sé  erfiðara að vinna sig út úr andlegu ofbeldi eða 

kynferðislegu ofbeldi? 

Hildur sagði að hún héldi að það væri samtvinnað bæði andlegt og líkamlegt, hún 

sagði að það væri líka mjög erfitt að vinna sig út úr kynferðisofbeldi. 

 

23. Þurfa konurnar að kæra gerandannn ef að þær leita til Kvennaathvarfsins? 

Hildur sagði mér að þær þyrftu það ekki, þeim er alltaf frjálst  að ákveða hvort að þær 

vilji kæra eða ekki.  Það skiptir ekki máli fyrir Kvennaathvarfið sagði hún að lokum. 

 

Að loknu viðtali þakkaði ég Hildi fyrir að hafa tekið á móti mér og veita mér þetta 

góða viðtal, kvaddi hún mig jafn innilega og hún tók á móti mér. 
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Niðurstöður og lokaorð 

Tilgangurinn með þessari ritgerð er að opna fyrir öðrum möguleika á að sjá heimilisofbeldi 

með augum og röddum barna og að veita börnum góð ráð til þess að vinna úr heimilisofbeldi 

og efla þjónustuna fyrir þau. 

Byltingarkennd áhersla á reynslu barna af ofbeldi eykur skilning okkar á margbreytileika 

heimilisofbeldis. Börn bregðast misjafnlega við ofbeldi, hjá sumum börnunum er sjálfstraust 

þeirra í molum en önnur sýna seiglu. Börn sem hafa upplifað heimilisofbeldi beita 

mismunandi úrvinnslu og aðferðum. Sum nota reynslu sína til þess að hjálpa öðrum börnum 

sem hafa að sama skapi verið beitt ofbeldi. Þá má einnig geta þess ef ung börn eiga erfitt með 

að tjá tilfinningar sínar og hugsanir, þá er raunhæf leið að gera barninu auðveldar fyrir með 

því að skrifa í dagbók, teikna eða mála. Einnig vinna sum börnin sig frá þessu með því að 

leita til sálfræðings eða fara í samtalsmeðferðir. Snemmtæk íhlutun og traust er stór þáttur í 

því að vinna með börn sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi. Börn og unglingar þurfa því að 

finna sér öruggt sæti í fylgd með fullorðnum, til þess að bati náist sem fyrst. 

 

Ofbeldi og afleiðingar þess eru greinilega alvarlegt og útbreitt heilbrigðisvandamál og hvað 

raunhæfa aðstoð og forvarnir varðar ætti heilbrigðisfólk að geta, í góðri þverfaglegri 

samvinnu, lyft Grettistaki – enn vantar þó töluvert uppá að það mark sé í sjónmáli. 
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Fylgiskjal 

Spurningar 

Viðtal við Hildi Guðmundsdóttir: 

1. Í hvaða ástandi eru börn sem koma í kvennathvarfið í fyrsta sinn? (Hver kemur 

með börnin). 

2. Hvort eru stúlkur eða drengir sem að verða fyrir meira heimilisofbeldi?( Hvernig 

upplifa þau heimilisofbeldið)? 

3. Eru drengir sem hafa dvalið hér verið beittir kynferðislegu ofbeldi? 

 

4. Þegar stúlkur eru beittar kynferðisofbeldi af stjúpa sínum, veit móðirinn þá af 

því? 

 

5. Hvernig leysið þið úr þeim vandamálum sem börnin glíma við sem hafa orðið 

fyrir heimilisofbeldi? 

 

6. Er það algengt að sömu börnin komi oftar en einu sinni? 

7. Að hvernig rannsókn ertu að vinna að? 

 

8. Tengist heimilisofbeldi meira hjá börnum sem eiga foreldra með drykkjuvanda- 

eða fíkniefnamál? 

 

9. Er mikið af erlendum konum sem koma í atvarfið? 

 

10. Er maðurinn þeirra þá erlendur eða eru það íslenskir karlmenn sem beita 

ofbeldinu? 
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11. Er þetta master ritgerð hjá þér sem að þú ert að vinna að? 

 

12. Hafa konurnar tjáð sig um það af hverju þær eru í ofbeldisfullum samböndum ?  

(og af hverju þær fara síðan aftur heim í ofbeldið?) 

13. Er búið að gera rannsókn um það hvort að margar konur sem komið hafa áður 

hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi áður? 

 

14. Ef að konan og börnin eru beitt andlegu ofbeldi vita þau þá að því? 

 

15.  Ef að konurnar eru með sterka sjálfsmynd og geta svarað fyrir sig, getur þá 

nokkuð aðilinn beitt hana andlegu ofbeldi? 

16. Veist þú af hverju sumar konur fara ekki frá ofbeldismanninum, þó að hann sé 

vondur við börnin þeirra? 

17. Geta konur komið í kvennaathvarfið þóttt þær hafi verið beittar ofbeldi fyrir 

mörgum árum síðan og jafnvel síðan í barnæsku? 

 

18. Finnst ykkur að konurnar sem að leita í athvarfið geti treyst ykkur 

starfsmönnunum til þess að tjá sig um ofbeldið? 

19. Hafið þið lent í því að ofbeldismaðurinn komi í Kvennaathvarfið og heimti að fá 

að tala við konuna sína? 

20. Finnst þér það fylgja andlegu ofbeldi að það sé  verið að láta þolandann alltaf fá 

samviskubit? 

 

21. Hvort myndir þú segja að það sé  erfiðara að vinna sig út úr andlegu ofbeldi eða 

kynferðislegu ofbeldi? 
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22. Þurfa konurnar að kæra gerandannn ef að þær leita til Kvennaathvarfsins? 

 

 

 

 


