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Grein þessi er byggð á rannsókn sem gerð var í tengslum við lokaverkefni í 

meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands (Kristrún Helga 

Ólafsdóttir, 2012). Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort og hvernig starfsemi 

Sólstafa á Ísafirði, sjálfshjálparsamtaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis og 

aðstandendur þeirra, hefur nýst þeim sem þangað hafa leitað. Þá var einnig kannað 

hvort tilurð samtakanna í heimabyggð hafi reynst viðkomandi hvatning til að leita sér 

aðstoðar, í stað þess að þurfa að leita til systursamtaka á höfuðborgarsvæðinu, með 

tilheyrandi fyrirhöfn og fjárútlátum. Í þessari grein er fjallað sérstaklega um mikilvægi 

þess að félagasamtök líkt og Sólstafir njóti reglulegra opinberra fjárframlaga til þess að 

geta starfað og veitt þolendum kynferðisofbeldis þjónustu, þeim að kostnaðarlausu. 

Rétt er að taka fram að höfundar þekkja ekki persónulega til starfskvenna Sólstafa og 

eiga engra hagsmuna að gæta varðandi samtökin.  

Afleiðingar kynferðisofbeldis 

Kynferðisofbeldi á sér stað alls staðar í heiminum. Samkvæmt skýrslu Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) frá árinu 2002 benda rannsóknir til þess að í 

sumum löndum verði ein af hverjum fjórum konum fyrir kynferðisofbeldi af hálfu 

maka og allt að þriðju hverri unglingsstúlku sé þröngvað til fyrstu kynlífsreynslu sinnar 

(Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi og Lozano, 2002). 

Það ber að huga sérstaklega að þeim sem hafa verið beittir kynferðisofbeldi, sökum 

þess hversu alvarlegar afleiðingar það getur haft (Polusny og Folette, 1995). Þolendur 

kynferðisofbeldis geta þurft að takast á við sálræna, félagslega og líkamlega erfiðleika í 

kjölfar þess (Miller-Perrin og Perrin, 2007; Wilson, 2010). Afleiðingar kynferðis-

ofbeldis skiptast í skammtímaafleiðingar sem koma fram innan tveggja ára frá því að 

ofbeldið átti sér stað og langtímaafleiðingar sem geta varað fram á fullorðinsár og haft 

áhrif á þolendur allt þeirra líf (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Tilfinningaviðbrögð líkt 

og sorg, almennur ótti, sjálfsásökun, tilfinningalegur óstöðugleiki og tilfinningaleysi eru 

einkenni sem þolendur nauðgana hafa lýst. Jafnframt hugrænum viðbrögðum til 

dæmis endurupplifun (flashback), ágengum hugsunum, bældum smáatriðum í tengslum 

við nauðgunina og erfiðleikum með einbeitingu. Margir þolendur draga úr félagslegum 

samskiptum eða hætta þeim alveg sem leiðir oft til þess að þeir skipta um vinnu eða 

flytja búferlum (Regehr, Marziali og Jansen, 1999). Rannsóknir gefa til kynna að 

kynferðisofbeldi í bernsku geti valdið sálrænum langtímaafleiðingum sem geti meðal 

annars birst í félagslegri hegðun og valdið kvíða, ótta, þunglyndi, sjálfsfyrirlitningu, 

firringu og sjálfsvígshugsunum (Abdulrehman og de Luca, 2001). 

Félagsráðgjafar og heilbrigðisstarfsfólk ásamt öðrum fagstéttum eru oft með þeim 

fyrstu til að heyra lýsingar þolenda af kynferðisofbeldi og verða vitni að alvarlegum 

afleiðingum þess (Farley, Smith og Boyle, 2006). Viðbrögð, þjónusta og stuðningur frá 
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samfélaginu hefur mikið að segja um hversu vel þolendum tekst að vinna úr reynslu 

sinni af kynferðisofbeldi og takast á við afleiðingar þess (Ahrens, Cabral og Abeling, 

2009). 

Í mörgum tilfellum hafa þolendur kynferðisofbeldis átt í áralangri baráttu við að 

lifa með upplifun sinni og afleiðingum hennar. Áhrif þess að komast í samskipti við 

aðra sem deila svipaðri reynslu hefur reynst þolendum hvatning til að vinna úr reynslu 

sinni. Tilfinningin að tilheyra hópi, eins og stuðnings- eða sjálfshjálparhópi, þar sem 

meðlimir hafa gengið í gegnum svipaða reynslu getur átt þátt í að rjúfa einangrun, auka 

hæfni og sjálfstraust þolenda ásamt því að öðlast traust á öðrum. Með gagnkvæmu 

trausti innan hópsins skapast öruggt umhverfi fyrir þolendur til þess að vinna úr 

reynslunni og viðurkenna djúpar og sárar tilfinningar í tengslum við hana, sem er 

partur af bataferlinu (Knight, 1990).  

Með aukinni umræðu um kynferðisofbeldi hefur komið í ljós að það á sér engin 

landamæri og á sér stað hvort sem er í fjölmennum eða fámennum samfélögum. 

Þolendur kynferðisofbeldis utan höfuðborgarsvæðis búa við takmarkaða aðstöðu, 

vegna vegalengda og samgangna varðandi það að leita til samtaka, líkt og Stígamóta í 

Reykjavík sem veita þolendum kynferðisofbeldis og aðstandendum þeirra aðstoð og 

ráðgjöf. Þolendur kynferðisofbeldis verða þá annað hvort að sækja þjónustu um 

langan veg eða nýta þjónustu systursamtaka séu þau til staðar. 

Sólstafir, sjálfshjálparsamtök fyrir þolendur kynferðisofbeldis  

Samtökin Sólstafir voru stofnuð á Ísafirði árið 2007. Þau eru óformleg grasrótar-

samtök kvenna sem bjóða upp á ráðgjöf og aðstoð fyrir einstaklinga og aðstandendur 

þeirra sem beittir hafa verið kynferðisofbeldi. Hjá Sólstöfum er litið svo á að 

einstaklingar sem lifað hafa af ógnandi ofbeldi búi yfir miklum styrk og felst vinnan 

einna helst í því að gera viðkomandi einstaklinga meðvitaða um eigin styrk og aðstoða 

þá við að breyta sjálfsmynd sinni og eigin lífi. Einnig er litið svo á að þeir einstaklingar 

sem þangað leita séu „sérfræðingarnir“ þar sem enginn þekkir afleiðingar kynferðis-

ofbeldis betur en þeir sem hafa verið beittir því. Leitast er við að skapa tengsl og nánd 

á jafningjagrundvelli milli starfskvenna og þeirra sem þangað leita (Harpa 

Oddbjörnsdóttir, 2008). 

Samkvæmt starfskonum Sólstafa, Hörpu Oddbjörnsdóttur (munnleg heimild, 22. 

september 2011) og Hörpu Stefánsdóttur (munnleg heimild, 23. september 2001) er 

boðið upp á einstaklingsviðtöl hjá Sólstöfum sem felast í stuðningi við að ræða 

ofbeldið, rifja það upp og setja í orð. Einstaklingarnir ráða ferðinni sjálfir. Þær hafa 

báðar komið fram opinberlega og sagt frá eigin reynslu af kynferðisofbeldi. Hlutverk 

þeirra er að aðstoða þolendur í sínu bataferli, deila eigin reynslu, hvernig þær tókust á 

við hana og veita hjálp til sjálfshjálpar. Öll þjónusta Sólstafa er þolendum að 

kostnaðarlausu. Starfskonur mæla með að þolendur leiti sér einnig aðstoðar hjá öðrum, 

telji þeir sig þurfa þess eða ef þær telja sig ekki geta veitt nægilega aðstoð eða skorta 

þekkingu. Sólstafir hafa einnig lagt áherslu á forvarnafræðslu um kynferðisofbeldi 

meðal grunn- og framhaldsskólanema.  

Samtökin eru fjármögnuð með styrkjum að öllu leyti. Rauða kross deildir á 

Vestfjörðum hafa verið þeirra helsti bakhjarl. Kvenfélögin á svæðinu hafa einnig styrkt 

samtökin dyggilega ásamt fyrirtækjum í byggðarlaginu og öðrum félagasamtökum. 

Sólstafir fá engin regluleg fjárframlög, hvorki frá ríkinu eða sveitarfélögum. Árið 2007 

og 2008 fengu Sólstafir styrk frá þáverandi félagsmálaráðuneyti, nú velferðarráðuneyti, 

sem dugði fyrir leigu á húsnæði fyrir starfsemina. Þegar áframhaldandi styrkveitingu 

var synjað var þáverandi húsnæði sagt upp. Sólstafir hafa fengið styrk frá 

heilbrigðisráðuneyti, nú velferðarráðuneyti, vegna fræðslu um kynferðisofbeldi fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk og dómsmálaráðuneyti, nú innanríkisráðuneyti, vegna fræðslu um 
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kynferðisofbeldi fyrir lögreglumenn. Það hefur ekki verið um að ræða styrkveitingar 

frá því opinbera eftir að fjármálakreppan skall á. Á meðan aðeins er boðið upp á 

einstaklingsviðtöl ásamt því að greiða lága leigu, þar sem aðgangur að aðstöðu er á 

grunni fjölskyldutengsla annarrar starfskonunnar er hægt að starfrækja samtökin. 

Sólstafir hafa ekki geta boðið upp á sjálfshjálparhópa vegna skorts á fjármagni. (Harpa 

Oddbjörnsdóttir munnleg heimild, 22. september 2011; Harpa Stefánsdóttir munnleg 

heimild, 23. september 2011). 

Samkvæmt starfskonum er enginn starfsmaður á launum hjá Sólstöfum sökum 

fjárskorts. Starfskonur þiggja ekki laun fyrir störf sín og því er allt sem þær leggja af 

hendi innan samtakanna sjálfboðin vinna á kvöldin og um helgar utan vinnu- og 

skólatíma. Að þeirra mati væri hægt að efla starfsemina til muna ef samtökunum yrði 

tryggt ákveðið reglulegt fjármagn. Þær telja að það kæmi sér vel að hafa starfsmann á 

launum í 50% starfshlutfalli til að skipuleggja starfið, halda utan um tölulega 

upplýsinga og útbúa upplýsingabækling, ásamt því að geta boðið upp á viðtöl í 

húsnæði og aðgengi allan daginn (Harpa Oddbjörnsdóttir munnleg heimild, 22. 

september 2011; Harpa Stefánsdóttir munnleg heimild, 23. september 2011).  

Félagasamtök og sjálfboðastörf 

Margir dyggir og áhugasamir einstaklingar hafa aðstoðað fólk í neyð með fjármagni og 

vinnu í gegnum tíðina. Frá upphafi mannkyns hefur manneskjan látið sig varða 

félagslega velferð náungans (Farley o.fl., 2006). Vilyrði og góðvild margra heldur 

Sólstöfum gangandi og samtökunum hefur verið vel tekið af langflestum íbúum og 

opinberum þjónustuaðilum í samfélaginu. Starfskonur hafa orðið varar við tortryggni 

sumra fagaðila í garð samtakanna (Harpa Stefánsdóttir munnleg heimild, 23. 

september 2011). 

Starfsemi félagasamtaka er hvorki hluti af opinberum rekstri né einkarekstri. 

Markmið þeirra er ekki að hagnast af starfseminni. Frjáls félagsaðild einkennir þau 

ásamt þátttöku sjálfboðaliða að einhverju leyti. Hugsjónir og/eða ákveðin hugmynda-

fræði liggja að baki starfinu og markmið slíkra samtaka er oft að vinna að umbótum í 

þágu almennings og samfélagsins (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). 
Sjálfboðastörf byggja á annarri og ólíkri hugmyndafræði en störf í opinberri þjónustu 
og geta aldrei komið í staðinn fyrir hana. Einstaklingur sem gegnir sjálfboðastarfi getur 
bent á leiðir og gefið upplýsingar en hann tekur ekki á sig skuldbindingar eða formlega 
ábyrgð af því að hann er ekki fagaðili og því ekki á hans færi að veita faglega ráðgjöf 
heldur að veita tilfinningalegan og félagslegan stuðning. Tengsl milli sjálfboðaliða og 
þeirra sem njóta framlags hans eru gagnkvæm í tvennskonar skilningi vegna þess að í 
þeim felst að báðir gefa og þiggja auk þess sem þeir eru jafningjar. Þegar kemur að 
fagmennsku eru þessi jafningjatengsl ekki til staðar vegna þess að fagmaðurinn ber 
aðra ábyrgð. Gagnrýni í garð sjálfboðastarfa er þekkt og eru góðgerðarstörf í sumum 
tilfellum álitin óæskileg þar sem þau samræmast ekki nútímahugmyndum umréttindi 
og fagmennsku. Fagfólk hefur skipst í tvo hópa í afstöðu sinni, annars vegar litið á 
sjálfboðna þjónustu sem ógn og hins vegar liðsauka (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig 
H. Sigurðardóttir, 1997). 

Fjárframlög til félagasamtaka á síðustu árum 

Í kjölfar starfs kvennahreyfinga hefur hið opinbera komið að fjármögnun ýmissa 

samtaka hér á landi (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Rekstur Stígamóta er að hluta til 

fjármagnaður með opinberum fjárveitingum frá félagsmálaráðuneytinu [nú 

velferðarráðuneyti], Reykjavíkurborg og nokkrum bæjar- og sveitarfélögum (Guðrún 

Jónsdóttir, 2011). Árið 2010 gerðu Aflið á Akureyri, samtök gegn kynferðis- og 
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heimilisofbeldi, og Akureyrarbær með sér samning til fjögurra ára um aukið samstarf 

við deildir Akureyrarbæjar. Meðal verkefna samtakanna er forvarnarfræðsla í 

grunnskólum bæjarins. Samningurinn tryggir að hluta til fjárhagslega afkomu 

samtakanna næstu fjögur árin ásamt því að tryggja þeim öruggt húsnæði. Önnur bæjar- 

og sveitarfélög á Norðurlandi hafa einnig stutt fjárhagslega við samtökin (Aflið, 2011). 

Árið 2006 samþykkti þáverandi ríkisstjórn ítarlega aðgerðaáætlun um ofbeldi karla 

gegn konum í nánum samböndum sem tók til áranna 2006-2011. Áætlunin var unnin 

af samráðsnefnd þáverandi ráðuneyta sem í dag eru innanríkisráðuneyti, 

velferðarráðuneyti og mennta- og menningamálaráðuneyti, ásamt Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga. Áætlunin byggðist á því að ofbeldi gegn konum varði allt samfélagið og 

verði ekki þolað. Markmiðið með henni var að koma í veg fyrir ofbeldi gegn konum, 

styrkja viðeigandi úrræði fyrir konur sem eru beittar ofbeldi og börn þeirra, ásamt því 

að hjálpa körlum sem beita ofbeldi að binda endi á það. Málaflokknum var afmarkað 

sérstakt fjármagn og ríki, sveitafélögum og félagasamtökum ætlað að vinna 

sameiginlega að því að koma í veg fyrir ofbeldi gegn konum og efla stuðningsaðgerðir. 

Í áætluninni kemur meðal annars fram að framlag félagasamtaka sem veita konum sem 

beittar eru ofbeldi sé ómetanlegt og ómissandi og því sé nauðsynlegt að ríki og 

sveitafélög styðji slík samtök fjárhagslega svo dýrmætur tími fari ekki í fjáröflun 

(Velferðarráðuneytið, 2011). 

Í skýrslu velferðarráðherra um aðgerðaáætlunina, sem lögð var fyrir Alþingi á 139. 

löggjafarþingi 2010–2011, er gerð grein fyrir hvernig staðið var að fyrirætluðum 

aðgerðum á því tímabili sem hún tók til. Í henni er gerð grein fyrir rannsókn 

Guðrúnar Helgu Sederholm á ofbeldi gegn konum, á vegum Rannsóknarstofnunar í 

barna og fjölskylduvernd fyrir velferðarráðuneytið, sem var einn þáttur af 

áðurnefndum aðgerðum (Velferðarráðuneytið, 2011). Rannsókn hennar innihélt auk 

annars úttekt á þjónustu ellefu félagasamtaka, þar á meðal Sólstafa á Ísafirði. Í 

rannsókninni kom fram að árið 2009 hafi orðið veruleg aukning á komu þolenda og 

viðtölum fjölgaði talsvert hjá Sólstöfum. Þá kom einnig fram að Sólstafir hafi ekki 

getað verið með sjálfshjálparhópa sökum fjárskorts og jafnvel sé séð fram á að það 

þurfi að hætta starfsemi samtakanna. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru meðal 

annars að þjónusta við þolendur ofbeldis er mest á höfuðborgarsvæðinu. Þjónusta 

utan höfuðborgarinnar er takmörkuð. Aðeins eitt kvennaathvarf er á landinu og það er 

í staðsett í Reykjavík ásamt Kvennaráðgjöfinni. Stígamót er auk þess einungis staðsett 

á höfuðborgarsvæðinu. Kvennaathvarfið og Stígamót eru á fjárlögum frá ríkissjóði og 

því fjármögnuð að hluta af almenningi. Þjónusta annarra félagasamtaka er í uppnámi 

vegna fjárskorts. Því er ljóst að aðgengni meðal almennings er ójafnt að úrræðum fyrir 

þolendur ofbeldis (Guðrún Helga Sederholm, 2010).  

Niðurstöður rannsóknar Steinunnar Hrafnsdóttur og Ómars H. Kristmundssonar 

(2010) á breytingum á tekjum félagasamtaka í velferðaþjónustu í kjölfar efnahags-

hrunsins sýna ekki fram á verulegar breytingar á tekjum félagasamtaka á því tímabili 

sem spurt er um, það er árið 2008 til loka árs 2009. Ísland var enn í verulegri 

efnahagslægð seinni hluta árs 2010. Samdráttur var á fjárframlögum frá fyrirtækjum og 

sjóðum einkaaðila. Fjárframlög frá einstaklingum og meirihluta félaga stóðu í stað eða 

jukust. Hins vegar hafði orðið samdráttur á fjárframlögum hins opinbera og gert ráð 

fyrir að hann yrði enn meiri á árinu 2011. 

Hér á eftir verður greint frá rannsókninni á upplifun þolenda kynferðisofbeldis sem 

leitað hafa aðstoðar hjá Sólstöfum og helstu niðurstöðum. Stuðst var við eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hver er upplifun þolenda kynferðisofbeldis af því að vinna úr reynslu sinni 

í heimabyggð með aðstoð og ráðgjöf Sólstafa og hvaða áhrif hafði það á líf þeirra? 
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Aðferð 

Rannsóknin var eigindleg og fór fram á tímabilinu maí til nóvember 2011. Settar voru 

kröfur um að þátttakendur væru orðnir 18 ára og búnir að vera að vinna úr reynslu 

sinni, ásamt því að hafa nýtt sér þjónustu Sólstafa á markvissan hátt einhvern tímann 

frá upphafi stofnunar samtakanna til þess tíma sem rannsóknin fór fram. Notast var 

við markmiðsúrtak (purposive sample) þar sem gagnaöflun miðast af því að þátttakendur 

eru valdir með rannsóknarefnið í huga (Esterberg, 2002). Þess ber að geta að 

markmiðsúrtök hafa þann annmarka að líkur á kerfisbundinni úrtaksskekkju eru mun 

meiri en í líkindaúrtökum og eru mun verri til þess að alhæfa um þýðið. Þar sem 

tilgangur rannsóknarinnar er ekki að alhæfa um tiltekið hlutfall eða þýði er notkun 

þess réttlætanleg (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).  

Starfskonur Sólstafa sáu um að finna þátttakendur, þar sem ekki var um aðra leið 

að ræða til að komast í samband við þá sem hafa nýtt sér þjónustu þeirra. Við 

framkvæmd rannsóknarinnar var notast við hálfstöðluð (semi-structured) einstaklings-

viðtöl þar sem stuðst var við ákveðinn viðtalsvísi með opnum spurningum. 

Markmiðið með þeim er að rannsaka viðfangsefnið á opinn hátt og leyfa 

viðmælendunum að tjá skoðanir sínar og hugmyndir með eigin orðum (Esterberg, 

2002; Helga Jónsdóttir, 2003). Þátttakendur voru sex konur á aldrinum 21-51 árs. 

Bakgrunnur þeirra, með tilliti til menntunar, hjúskaparstöðu og fjölskylduaðstæðna, 

var fjölbreyttur en ekki verður greint nánar frá því vegna hættu á rekjanleika. Greining 

gagna, skráning og úrvinnsla fór fram eftir hugmyndafræði grundaðrar kenningar 

(grounded theory), það er samhliða gagnaöflun. 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru að niðurstöðurnar byggja á frásögn sex 

þátttakenda og hæfni þeirra til að tjá upplifun sína. Upplifun er ekki mælanleg og 

aðeins eru dregnar ályktanir af frásögnum viðmælenda. Hafa þarf í huga hversu fáir 

þátttakendur eru í rannsókninni og því þarf að gæta varúðar við túlkun á niðurstöðum. 

Niðurstöður 

Þátttakendur voru flestir komnir á þann stað í lífinu að þurfa að horfast í augu við 

afleiðingar kynferðisofbeldis sem þeir urðu fyrir. Það leið mislangur tími frá því þeir 

voru beittar kynferðisofbeldi og þar til þeir leituðu aðstoðar hjá Sólstöfum, allt frá 

viku til 40 ára. 

Allir þátttakendur nefndu hvað þeim fannst mikilvægt að fá aðstoð og stuðning á 

jafningjagrundvelli, frá einstaklingum sem deila sömu reynslu og þeir. Fimm af sex 

þátttakendum voru ánægðir með þá þjónustu sem þeir fengu. Sá þátttakandi sem var 

minna ánægður en hinir kaus frekar þjónustu fagaðila en jafningja. Flestir höfðu orð á 

góðu viðmóti starfskvenna. Engum þátttakanda fannst nálægð við starfskonur sökum 

smæðar samfélagsins óþægileg. Þvert á móti virtist það í sumum tilfellum vera jákvætt 

þar sem þátttakendur vissu hverjar þær voru áður en þeir hittu þær. 

Þátttakendur höfðu ólíkar væntingar til þjónustu Sólstafa. Flestir voru sammála um 

að vilja líða betur. Þær væntingar stóðust í nánast öllum tilvikum. Það var misjafnt 

hvernig þátttakendur heyrðu af starfsemi Sólstafa, sáu auglýsingar á veraldarvefnum, í 

bæjarblaðinu eða á auglýsingatöflu í verslun. Aðrir höfðu lesið viðtal við aðra 

starfskonuna í bæjarblaðinu eða heyrt af samtökunum í gegnum fjölskyldu og vini.  

Fæstir þátttakendur töldu þörf á stórtækum úrbótum eða breytingum á þjónustu 

Sólstafa. Fjórir þeirra nefndu stofnun sjálfshjálpar- eða stuðningshópa. Þeir 

þátttakendur sem nýttu sér opinbera fagþjónustu eða aðra þjónustu sem þarf að greiða 

fyrir, nefndu allir þann kostnað það hefði í för með sér. Einn nefndi að hann hefði 

ekki efni á að borga fyrir þjónustu. Þá kom einnig fram að það væri langur biðlisti eftir 



Kristrún Helga Ólafsdóttir og Freydís Jóna Freysteinsdóttir 

6 
 

viðtali við sálfræðingaí heimabyggð. Þegar þátttakendur voru búnir að taka ákvörðun 

um að leita aðstoðar vildu þeir fá hana sem fyrst og geta nýtt sér óháð efnahag. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir mæltu með þjónustu Sólstafa fyrir aðra 

þolendur kynferðisofbeldis. Allir svöruðu játandi. Þeir töldu þjónustu Sólstafa hafa 

haft jákvæð áhrif á líf þeirra og töldu sig líða betur á eftir. Þeim fannst gott að vera 

ekki einir um tilfinningar í tengslum við afleiðingar kynferðisofbeldisins, sem hvatti þá 

til að horfast í augu við þær. Sjálfstraust þeirra jókst og þeir lærðu að takast á við 

aðstæður sínar. Einn þátttakandi mat það svo að starfskona Sólstafa hafi bjargað lífi 

sínu. 

Þeir þátttakendur þar sem lengst var liðið frá því að kynferðisofbeldið átti sér stað 

leituðu til Sólstafa fljótlega eftir að samtökin tóku til starfa. Í því tilviki sem stystur 

tími leið frá kynferðisofbeldinu og þangað til þátttakandi leitaði aðstoðar Sólstafa kom 

fram hversu mikilvægt honum fannst að hafa getað leitað aðstoðar strax og hann tók 

ákvörðun um það. Þrír nefndu að þeir hefðu ekki leitað sér aðstoðar ef þjónusta 

Sólstafa hefði ekki verið til staðar. 

Allir þátttakendur lýstu því að hafa leitað opinberrar fagþjónustu, annarrar 

aðstoðar eða ráðgjafar í kjölfar kynferðisofbeldisins, sem hafði reynst þeim misvel. 

Umræða 

Upplifun þátttakenda í rannsókn þessari af þjónustu Sólstafa er jákvæð. Þeim fannst 

mikilvægt að geta unnið úr reynslu sinni í heimabyggð, óháð efnahag. Þátttakendur 

tóku fram að það fælist mikill kostnaður í því að leita til sálfræðings og einnig væri dýrt 

að greiða fyrir þjónustu hjá lækni. Einnig kom fram meðal þátttakenda að bið eftir 

þjónustu hjá sálfræðingi sem starfar á vegum félagsþjónustunnar á svæðinu væri 

löng.,Tveir þátttakendur tóku það fram að þegar þeir leituðu til Sólstafa höfðu þeir 

ekki efni á að greiða fyrir þjónustu. Einn þátttakandi hafði reynslu af því að leita 

aðstoðar Stígamóta á meðan hann var búsettur á Vestfjörðum og sagði það hafa 

kostað mikla fyrirhöfn og fjárútlát. Aðrir þátttakendur mátu það svo, meðal annars 

með tilliti til vinnutaps og ferðakostnaðar. Þjónusta Sólstafa hafði jákvæð áhrif á líf 

þátttakenda og meirihluta þeirra fannst hún hafa áhrif til hins betra. Nánast allir 

þátttakendur voru ánægðir með þá þjónustu sem þeir fengu og allir mæla með 

þjónustu Sólstafa fyrir aðra þolendur kynferðisofbeldis.  

Þeir þátttakendur sem höfðu lifað lengst með ofbeldinu leituðu til Sólstafa fljótlega 

eftir að samtökin tóku til starfa. Í tilviki þar sem stystur tími leið frá ofbeldi og þangað 

til þátttakandi leitaði aðstoðar Sólstafa kom fram hversu mikilvægt að geta leitað 

aðstoðar strax og hann tók ákvörðun um það. Þá kom einnig fram hjá tveimur þeirra 

að þeir hefðu ekki leitað sér aðstoðar ef þjónusta Sólstafa hefði ekki verið til staðar. Af 

þessu má álykta sem svo að tilurð samtakanna hafi reynst þessum þátttakendum 

hvatning til að leita sér hjálpar.  

Þegar afleiðingar kynferðisofbeldis á þolendur eru skoðaðar í ljósi þess er fram 

kom í viðtölunum verður enn skýrara hve brýnt er að góð aðstoð við þolendur sé til 

staðar. Sú þjónusta sem látin er í té af öðrum þolendum sem tekist hafa á við 

afleiðingarnar hlýtur að vera mikils virði, þeim sem er að byrja að vinna eða reyna að 

byrja að vinna úr afleiðingum þessa ofbeldis. Samkvæmt Wilson (2010) felst bataferlið 

í því að opna sig, horfast í augu við það sem gerðist.  

Sá sem er að byrja að feta sig í áttina til bata í kjölfar kynferðisofbeldis og finnur 

það að hann nýtur bæði skilnings á þeirri erfiðu stöðu sem hann er í, og jafnframt 

stuðnings gæti verið líklegri til að leita sér frekari aðstoðar sérfræðinga en hinn sem 

ekki hefur neinn að halla sér að. Það að geta leitað til jafningja sem veit um hvað málið 

snýst virðist því vera afar dýrmætt.  
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Með lýsingum þátttakenda á því hvernig þeir unnu úr reynslu sinni með aðstoð 

Sólstafa, liggja fyrir vísbendingar að starfsemi þeirra nýtist þeim þolendum sem 

þangað leita.  

Í ljósi þeirra alvarlegu afleiðinga sem geta hlotist af kynferðisofbeldi er hafið yfir 

vafa að það sé afar mikilvægt að takast á við þær sem fyrst og hjálpa þolendum að 

vinna sig út úr þeim. Sjálfboðaliðasamtök veita oft mikilvæga þjónustu og gjarnan 

viðbót við aðra þjónustu. Þau sjónarmið að jafnræði ríki með þegnum landsins kalla á 

að þolendur kynferðisofbeldis geti leitað aðstoðar óháð búsetu.  

Þegar litið er til mismunandi stöðu sjálfboðaliðasamtaka sem þjóna þolendum 

kynferðisofbeldis vaknar sú spurning hvort ríki og sveitarfélög eigi að móta sér stefnu 

varðandi fjárhagsstyrki við slík samtök. Markmiðið ætti að vera að allir þolendur sem 

vilja geti notið slíkrar þjónustu sem hluta af heildarbataferli. Hitt þarf líka að varast að 

slík hjálparsamtök fái á sig of mikinn stofnanablæ, einkum í smærri samfélögum þar 

sem ekki er alltaf kostur að ráða fagfólk til starfa. Einnig þarf að hafa í huga að afstaða 

fagfólks til sjálfboðaliðastarfs getur verið tvíbent. Sumir fagaðilar kunna að vera 

tortryggnir í garð sjálfboðaliða, eins og virðist hafa borið á í garð Sólstafa, þó aðrir 

telja sjálfboðastörf viðbót við starf fagfólks.  

Er kemur að opinberum fjárstuðningi er um pólitískar ákvarðanir að ræða. Í þeim 

efnum er vert að hafa í huga að það eitt að afla fjárstuðnings til starfsins kostar mikla 

vinnu sem ekki er hægt að ætlast til að sjálfboðaliðar, sem vinna eingöngu að því að 

hjálpa þolendum leggi á sig til viðbótar, atvinnu sinni, heimili og öðru því er fylgir 

daglegu lífi. 

Rauða kross deildir á Vestfjörðum, kvenfélög og fyrirtæki hafa stutt við Sólstafi og 

er það mikils metið. En Sólstafir hafa ekki samning við sveitarfélag eða sveitarfélög 

líkt og systursamtökin Aflið á Akureyri, sem veitir því grundvöll til að skipuleggja starf 

sitt til framtíðar.  

Tilvist Sólstafa virðist hafa verið þolendum kynferðisofbeldis hvatning til þess að 

leita sér aðstoðar. Vandinn verður hins vegar ekki upprættur án þess að finna bæði 

gerendur og þolendur kynferðisofbeldis. Í litlu samfélagi ætti það að vera auðveldara. 

En sú skömm, sjálfsásökun og sektarkennd sem fylgir því að vera þolandi 

kynferðisofbeldis gerir þeim erfiðara fyrir að stíga fram og takast á við það. Þar geta 

samtök eins og Sólstafir haft stórt hlutverk. Jafningjahjálp getur hvatt til áframhaldandi 

leitar að frekari aðstoð.  

Með vísan til aðgerðaráætlunar ríkisstjórnarinnar, sem tók til áranna 2006-2011, um 

ofbeldi gegn konum í nánum samböndum, verður að ætla að einn þáttur í því að 

styrkja viðeigandi úrræði hljóti að vera að samtök líkt og Sólstafir geti starfað. 

Rannsókn Guðrúnar Helgu Sederholm sem gerð var í tengslum við aðgerðaráætlunina 

leiddi í ljós að Sólstafir gætu ekki haldið út starfi sjálfshjálparhópa vegna fjárskorts. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að þolendum kynferðis-

ofbeldis finnst það mjög mikilvægt. Draga má þá ályktun að vegna bankahrunsins 

2008 og samdrætti í fjárútlátum til málaflokksins í kjölfarið sé skýring á því af hverju 

ekki er um að ræða fjárstyrki til Sólstafa frá ríkissjóði. Í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar koma fram vísbendingar um að þjónusta Sólstafa geti verið þolendum 

kynferðisofbeldis gagnleg. Þá er hún þeim einnig að kostnaðarlausu sem er þolendum 

mikils virði. Ætla verður að það sé í samræmi við yfirlýst markmið ríkisstjórnar að 

starfsemi Sólstafa geti haldið áfram og því er mikilvægt að hún verði styrkt. 
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