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1. Inngangur 

Lengi hefur kúgun, ofbeldi og líkamlegt ofbeldi verið hluti af mannlegu samfélagi, enn 

lengur hefur það verið viðurkenndur þáttur  á heimilum.  

Í þróun hinna vestrænnu ríkja og þroskasögu mannsins viðhelst  ójöfnuður  milli 

einstaklinga og  óeðli sem felst í  stjórnsemi  og  ofbeldi.   Samtök og einstaklingar hafa 

látið í sér heyra í vaxandi mæli  til þess að efla vitund allra um það ofbeldi sem á sér stað 

á bak við luktar dyr heimila og stofnana  og annarsstaðar þar sem gott er að felast.   Mikil 

umræða hefur verið í samfélaginu um stöðu þolanda ofbeldis, viðbrögð samfélagsins við 

ofbeldinu og möguleg úrræði til að bregðast við, þolandanum til bjargar.    Einnig hefur 

umræðan gert það að verkum að  þeir  sem hafa haft eitthvað  að fela  sem þolendur 

ofbeldis, og jafnvel  einstaka tilvikum gerendur ofbeldis, hafa stigið fram og leitað sér  

hjálpar.    Hinir kraftmiklu þolendur koma fram og segja frá, stöku gerandi hefur komið 

fram og viðurkennt verknað sinn og leitað sér hjálpar eftir þeim leiðum sem bjóðast 

hverju sinni.  Þannig hefur málefnið losnað úr hlekkjum leyndar og skammar, lyga og 

feluleiks og því mikilvægt að finna leiðir til að bregðast við með markvissum hætti 

þannig að hægt sé að vinna gegn þessu böli sem ofbeldi í nánum samskiptum er.  

Í þessari ritgerð   leitast ég við að varpa ljósi á  afstöðu trúarsamfélags kristinna 

manna til  ofbeldis, skoða hinn trúaða kristna geranda, réttlætingu hans og stöðu.  Einnig 

er fjallað um afstöðu femískra guðfræðinga  til þessa málaflokks, þeirrar  

hugmyndafræði sem þeir og aðrir hafa  kynnt með það að leiðarljósi að  bæta stöðu 

kvenna, barna og þeirra sem þola ofbeldi og kúgun í vestrænum samfélögum.   Í ljósi 

þess að íslenska þjóðkirkjan hefur orðið  hringiða þessarar umræðu á Íslandi verður 

reynt að skoða aðeins það sem fræðimenn erlendis hafa lagt til að mætti betur fara í  

leiðum kristinna samfélaga  í baráttunni við ofbeldið, gerandann og hina veiku fjölskyldu 

sem að málinu kemur.   

Orðin gerandi og þolandi munu koma mikið fyrir og er ekki í raun annarra kosta völ þar 

sem  þau eru sterkustu orðin til þess að skýra stöðu hvers og eins. Greina þarf í sundur 

einstaklingana sem annars vegar beita  ofbeldinu og kúguninni og hins vegar þeirra sem 

beittir eru ofbeldi og kúgun.   Þessi orð lýsa háttarlagi og aðstöðu hvors fyrir sig einna 

best.  



5 
 

Lútherska alheimssambandið ( skammstafað hér eftir LH) kemur töluvert við sögu þar 

sem íslenskt efni hefur verið þýtt upp úr aðgerðaráætlun þeirra gegn heimilisofbeldi og 

ofbeldi á konum og börnum.   Einnig tel ég þarft að nefna að mikið af íslenskum 

heimildum um efnið koma  flestar  frá sama höfundi,  Sólveigu Önnu Bóasdóttur, dósent  

í guðfræðilegri siðfræði við HÍ , en hún hefur verið ötull stuðningsmaður málaflokksins 

allt frá því að umræður fóru að opnast um málefnið.  

Það er ætlun mín að þessi ritgerð geti varpað ljósi á og útskýrt   stöðu einstaklinga í 

ofbeldi, farið yfir mál þess sem beitir ofbeldinu, hvernig trúarofbeldi getur virkað og 

hvernig trú getur hafað  ýtt undir réttlætingu ofbeldis í gegnum aldirnar.  Samhliða því 

að fjalla um vangaveltur fræðimanna mun ég setja fram mínar eigin vangaveltur um 

mögulegar lausnir  gegn þeirri vá sem ofbeldi og kúgun er hverjum manni.  

 Allt leggst þetta saman í spurninguna :Hefur kristin  trú einhver áhrif  á ofbeldi í nánum 

samböndum og getur kristið trúarsamfélag  og  starfsmenn kirkjunnar gert eitthvað til 

að laga stöðuna og  efla úrlausnir ? 
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1.1  Hvatinn að baki þessum skrifum 

Hvatinn að baki þessari ritgerð er tvíþættur, annarsvegar áhugi minn á trúmálum og  

málefnum kirkjunnar,  hinsvegar áhugi minn á að opna umræðuna um  heimilisofbeldi í 

öllum myndum þess.  Því var nærkvæmt að ég  skoðaði afstöðu trúarbragaða og áhrif 

þeirra á málaflokkinn. 

  Einnig á ég  fáar óskir stærri sjálf en að þessi málaflokkur verði hátt skrifaður hjá 

Þjóðkirkjunni  á Íslandi, í boði verði  úrvinnsla og aðstoð fyrir  þolendur og gerendur 

sem skilar árangri.  Trú er stórt úrræði í hjálpræði hverrar manneskju og því ætti að nýta 

trúna  mun meira og markvissar í  því að aðstoða  þann hóp fólks sem býr við ofbeldi.  

 En til að hægt sé að nýta trú til markvissrar baráttu gegn ofbeldi er  nauðsynlegt að létta 

leyndinni af heimilisofbeldi, kynferðisglæpum,og opna fyrir viðurkenningu vandans..  

 Til að svo megi verða er lykilatriði að starfsmenn í kirkjustarfi hafi víðtæka þekkingu 

á málefninu og hafi leiðir til að takast á við verkefnin þegar þau koma upp. Ljóst er að 

enn eigum við langt í land með að hafa næga þekkingu og/eða reynslu til takast á við svo 

erfið mál sem ofbeldi í nánum samskiptum er.   Því er mikilvægt að hafa skýra verkferla 

til að vísa í, verði starfsmenn kirkjunnar þess vísari í sínu starfi að ofbeldi eigi sér stað. 

Þannig er mikilvægi sérstakrar fræðslu starfsmanna í kirkjustarfi  lykilatriði, því þrátt 

fyrir mikla menntun  þá er oft skortur á þekkingu á þessu tiltekna atriði.   

 En málefnið er brýnt og umræðna er þörf, mikilvægi úrræða og lausna þola í raun 

enga bið. Nauðsyn er að skerpa á þekkingu og minna sífellt á þær vísbendingar sem ber 

að hafa í huga til greiningar á vandanum, greiningu á geranda, greiningu á þolanda og 

hafa yfirgripsmikla þekkingu á öllum þeim úrræðum sem eru í boði þar sem sömu 

úrræði henta ekki öllum.   Því þurfa starfsmenn  í kirkjustarfi að kunna að flokka 

úrræðin og vinsa þau úr sem henta hverjum og einum, því grundvallaratriði er að vísa í 

úrræði sem getur hentað viðkomandi strax á frumstigi greiningar á ofbeldi. Í  þessu 

sambandi á vel við að minna á að mennt er máttur og  regluleg upprifjun og áminning er 

nauðsyn. 
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1.2  Afmörkun efnis 

Viðfangsefnið  er ofbeldi í nánum samböndum  og hugtakið ofbeldi er stórt og því um 

víðan völl að fara ef allt skal skoðað. Hér er eingöngu ætlunin að skoða örfáa þætti sem 

snúa að málaflokknum þ.e.a.s.  

  Ofbeldi í nánum samböndum. 

 Tilraunir til réttlætingar á ofbeldi  í gegnum kristna trú.   

 Misnotkun á kristnum trúarkenningum. 

 Breytingar  sem þurfa að verða til þess að breyta þessari mögulegu misnotkun. 

Einnig fjalla ég um hinn kristna geranda, ábyrgð hans á ofbeldinu og réttlætingar þær 

sem hægt er að  setja fram í ljósi kristinnar trúar.   Fjallað verður  um um innihald  

framkvæmdaáætlunar Lútherska heimssambandsins vegna ofbeldis og hvað íslenska 

þjóðkirkjan gerði við varðandi framkvæmdaáætlun.  En þessi framkvæmdaáætlun heitir 

í íslenskri þýðingu Kirkjan mótmælir ofbeldi á konum.   Í heftinu Kirkjan mótmælir 

ofbeldi á konum segir eftirfarandi:  

Kirkjan hefur allt of oft mætt ofbeldi gegn konum með því að gera lítið úr því, gera það ósýnilegt 
eða framandi. Kirkjan verður því að grandskoða hvort boðun hennar á fagnaðarerindinu hafi 
öldum saman ýtt undir tilhneigingu karla til að beita ofbeldi, stuðlað að valdaleysi kvenna og 

stúlkubarna og innrætt samfélaginu umburðarlyndi gagnvart ofbeldi innan fjölskyldunnar.  

                                                                      Kirkjan mótmælir ofbeldi á konum. 1 

Þetta er í hnotskurn  það sem ég hef velt fyrir mér lengi og því mun ég einnig taka fyrir 

afstöðu feminista og afstöðu kirkjunnar manna fyrr á öldum til þess að átta mig betur á 

ábyrgðinni og stöðunni í dag.  Þegar ég segi ábyrgð þá á ég við að það að trúa er gott en 

því fylgir ábyrgð að misnota trúna til réttlætingar á slæmum verkum.  En ljóst er að það 

eru fyrst og fremst konur  sem hafa  rutt veginn fyrir þessari umræðu og opnað fyrir 

möguleika til úrlausna. Margvíslegar birtingamyndir ofbeldis eru til og oftar en ekki 

hefur reynst flókið að sammælast um eina ákveðna túlkun á ofbeldi.  

Forsvarsmanneskja  Kvennaathvarfsins á Íslandi talar t.d um.  Ofbeldi í nánum samböndum er : 
þegar einn heimilismeðlimur kúgar annan í ljósi friðhelgi heimilis og í ljósi félagslegra og fjárhagsleg  
bindinga                                                                                             Sigþrúður Guðmundsdóttir 2 

                                                             
1 Kirkjan mótmælir ofbeldi á konum bls 14. 
2 Sigþrúður Guðmundsdóttir; Fyrirlestur fyrir starfsmenn Þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar mars 
2011. Fræðsla þessi var fyrir þá sem starfa í málefnum Þjónustumiðstöðva RVK, starfsmenn fengu glærur 
og fræðslu um stöðu málaflokksins.  
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 Ofbeldi er margskilgreint fyrirbæri og mun ég því ekki skilgreina það hér nánar  heldur 

ganga út frá almennum skilningi á athöfninni ofbeldi. 

2. Ofbeldi í nánum samböndum – tilraunir til réttlætinga 

 Í Þessum kafla ætla ég aðeins að fara yfir ofbeldi í  nánum samböndum og  þær 

réttlætingar  í formi kristinnar trúar sem hefur verið rangtúlkað oft.  

Ofbeldi í nánum samböndum getur verið margþætt og margslungið. Þegar rætt er 

um náin sambönd er verið að tala um sambönd á milli tveggja einstaklinga í hjónabandi 

eða sambúð.  Þetta er útbreiddasta birtingarmynd ofbeldis  gegn konum í dag. 

Rannsóknir sýna að hátt í fjórðungur kvenna í 35 löndum eða jafnvel fleiri hafa orðið 

fyrir ofbeldi  í makasambandi.  3 

Afleiðingin eru líkamlegir áverkar og stundum dauði, að ógleymdu andlegu niðurbroti 

sem ekki síður hefur mjög alvarlegar afleiðingar. Fyrir þær konur, (en langoftast er um 

konur að ræða) 4 sem búa við þessar aðstæður er andleg vanlíðan mikil,,óöryggi  og 

hræðsla er stór þáttur í daglegu lífi viðkomandi og það hefur síðan áhrif á allar athafnir 

konunnar auk heilsu hennar.  Þannig litar ofbeldið allt líf konunnar.  Sálrænir og 

líkamlegir kvillar verða algengari, konurnar eiga erfiðara  með að tolla á vinnumarkaði 

og  út í samfélaginu og eiga það til að einangrast frá ættingjum og vinum.. Heimilisofbeldi 

kemur fram á margan hátt, en þó í raun er hver aðferðin annarri lík.  Ofbeldið sjálft og 

niðurbrot einstaklingsins stendur eftir og umhverfið, sem ofbeldið þrífst í, verður sjúkt. 

 Auðvelt er að fela það innan veggja heimilisins í skjóli friðhelgi. Það á ekki aðeins við um 

ofbeldi milli maka heldur ofbeldi gagnnvart börnum og öldruðum líka.5 Á heimili er 

gerandinn varinn vegna laga um friðhelgi heimilisins sem ýtir undir leyndina og gerir 

hana meiri. Staðan verður þá oft á tíðum sú að enginn eða mjög fáir utan veggja heimilis 

vita af ofbeldinu. Ofbeldi í makasamböndum eru oft flókin og erfið og fylgja því margar 

tilfinningar sem þarf að taka tillit til þegar vinna á úr þeim, með hjónum og 

einstaklingum. Birtingarmyndirnar eru margar og allt er gert til að fela verknaðinn.6  

                                                             
3 Ofbeldi í nánum samböndum bls10-11 
4 Sigþrúður Guðmundsdóttir; Fyrirlestur fyrir starfsmenn Þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar,mars 
2011. 
5 Ofbeldi í nánum samböndum bls10-14 
6 Ofbeldi í nánum samböndum. Bls14-15 
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 Hjá kristnum mönnum  er hjónabandið heilög stofnun, vígð af Guði. Það er sá 

grunnskilningur sem ætti að gilda fyrir báða aðila og  báðir aðilar þurfa að vera sammála 

um þann skilning sem og skilning á jafnræði innan hjónabandins. En svo er því miður 

ekki og margir kristnir karlmenn sem telja sig vera húsbóndann á heimilinu og þann sem 

öllu ræður.   Brúðkaupsheitin í kirkjunni  ættu að endurspegla jafnrétti og jafnræði milli 

hjóna og gera það víða í dag. Hjónabandsvígslan  er alls ekki eitthvað sem á að vera hægt 

að snúa síðar upp í  ójafnræði í hjónabandinu og eftir standi sá skilningur að konan sé 

undirgefin karlinum.      

Sumir túlka svo út frá biblíulegum grunni að hlutverk konunnar sé að þjóna manninum, 

eða það er að segja að líkami hennar eigi á að þjóna kynþörfum karlsins eftir hans vilja. 

Einnig eigi hún að geta af sér afkvæmi  og sinna fjölskyldunni. Allt þetta getur ýtt undir 

ofbeldi í samböndum, nauðganir og óvelkomnar þungarnir svo eitthvað sé nefnt.   7 

Ofbeldi kemur inn í sambönd á  mismunandi hátt, bæði getur það hafist hægt og rólega 

og verið að þróast í mörg ár en einnig getur það þróast mjög hratt þannig að sambandið 

sé komið í mikinn vanda á skömmum tíma.  Ofbeldi á heimilum  þrífst í skjóli laga um 

friðhelgi heimilisins og því auðvelt fyrir gerandann að fela sig og verknað sinn og oftast 

eru vitnin engin.  Einnig fylgir ofbeldi skömm og vanlíðan sem ýtir enn undir 

feluleikinn.8 

En ofbeldi í nánum samböndum fela ekki alltaf í sér líkamlegt ofbeldi. Dæmi um 

annarskonar ofbeldi eru t.d. eftirfarandi: 

Efnahagslegt ofbeldi: Makinn eða gerandinn kemur í veg fyrir að þolandinn fái vinnu utan 
heimilis, skammtar þolanda peninga. Niðurlægingin felst í því að þurfa að biðja um peninga og 
útskýra eyðslu. Þrýstingur og hótanir: Hótanir um meiðingar, hótanir um brottför, 
sjálfsmorðshótanir eða sviptingu á samveru með börnunum. Þetta eru algengustu hótanir sem 
gerendur ofbeldis beita til að ná sínu fram.  Ógnanir;  snöggar hreyfingar, ógnanir með hnefum, 
brot á húsmunum. Að skemma  eignir/ muni sem viðkomandi fórnarlambi er annt um.              
www.kvennaathvarf.is  9 

Ofbeldi gegn konum og börnum á heimili á sér langa sögu og hefur verið  þekkt sem 

órjúfanlegur hluti af raunveruleikanum í mörgum samfélögum og því í raun oft á tíðum 

samþykkt sem bara partur af tilverunni og valdi húsbóndans.  Í sumum samfélögum er 

þetta ofbeldi innan veggja heimilisins samþykkt og annarstaðar er það ekki samþykkt.  

                                                             
7 Kirkjan mótmælir ofbeldi bls 23-22 34. 
8 Ofbeldi í  nánum samböndum 10-35 
9 http://www.kvennaathvarf.is/um-ofbeldi/  Skoðað 1.4.2010. 

http://www.kvennaathvarf.is/
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Staða konunnar er mjög  mismunandi eftir stöðum í heiminum, en á Íslandi er ofbeldi 

karla gegn konum ekki samþykkt og hefur verið töluverð vinna lögð í að rannsaka og 

opna umræðu um hversu algengt heimilisofbeldi er í raun.   Hefur Kvennaathvarfið 

unnið ötulega að starfi sínu við að opna umræður og veita aðstoð.  10  11 

Talið er að öll sú umræða sem kvennahreyfingar komu  af stað á 20. öldinni um stöðu 

konunnar hafi orðið til þess að opna fyrir þessa umræðu og koma henni út í samfélagið. 

Niðurstaða margþættrar og mikilvægrar umræðu kvennasamtaka varð til þess að 

Íslendingar hófust handa við að jafna stöðu konunnar á heimilinu og á 

vinnumarkaðinum. Þessu til eftirfylgdar  hefur Lútherska heimssambandið lýst því yfir 

að kirkjan þurfi að endurmeta hjónabandssiðfræði sína og meta stöðu kvenna meira12.   

Ganga  verði gegn  hinum  gömlu siðum og venjum svo sem um stöðu kvenna á heimilum 

og breyta henni. Sum menningarsvæði útskúfa konum sem geta ekki átt börn, eru 

einstæðar mæður, og ekkjur. Á Íslandi viðgengst ekki slík útskúfun á tilteknum hópum 

kvenna en ljóst er að  ofbeldi gegn konum viðgengst í annarri mynd á Íslandi.  Gera má 

ráð fyrir að aukin lestrarkunnátta íslenskra kvenna hafi  ýtt undir aukna meðvitund um 

réttarstöðu og réttindi kvenna þegar líða tók á 20. öldina en fáfræði er aldagamalt 

kúgunartæki. Á Íslandi  leituðu 288 konur til Kvennaathvarfsins  í Reykjavík árið 2007 

og þar dvöldu 101 kona með 68 börn  í lengri eða skemmri tíma.  

Allar áttu þær það sameiginlegt að hafa verið beittar  ofbeldi á heimilum sínum, andlegu 

og/eða líkamlegu.13 

Lútherska heimssambandið  hvatti kirkjur sínar til þess að huga að og beina athyglinni 

að þessum málefnum.14  Einnig  ítrekar Lútherska heimssambandið í  fræðslu sinni að 

ekki megi gleymast mikilvægi þess að benda einnig  á að karlar verði líka fyrir ofbeldi á 

heimilum og í samböndum af hálfu kvenna.   Viðfangsefnið er oft viðkvæmt og erfitt í 

umræðu.  Mörgum mönnum finnst illa vegið að öllum karlmönnum í umræðunni um 

ofbeldi á heimilum og gegn konum.    Umræðan hefur verið sterk um stöðu konunnar 

sem þolanda/fórnarlambs og stöðu karlmannsins sem gerandans, en út frá þessari 

grunnstaðalmynd fjalla flestir um ofbeldi í samböndum.  

                                                             
10   http://www.kvennaathvarf.is/um-ofbeldi/ skoðað  1.4.2011 
11 Sigþrúður Guðmundsdóttir; Fyrirlestur fyrir starfsmenn Þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar, mars 
2011. 
12 Kirkjan mótmælir ofbeldi á konum bls 10-12 
13 Ofbeldi í nánum samböndum bls 10 
14 Kirkjan mótmælir ofbeldi á konum. 
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2.1     Misnotkun kristinna trúarkenninga  til réttlætingar á ofbeldi í 

nánum samböndum. 

Í þessum kafla ætla ég að sýna fram á  nokkra staði í Biblíunni  sem algengir eru til 

misnotkunar /rangtúlkunar . Sýna fram á stöðu konunnar á tímum Jesús og  mikilvægi 

þess að kristin samfélög gleymi ekki ritunartíma Biblíunnar og hennar samtíma. 

 Það er vel þekkt að karlmenn, sem beita konur sínar ofbeldi, eru trúaðir og tilheyra 

kristinni kirkju, hafa gerst sekir um að nota   ákveðna hluta úr Biblíunni sér til 

réttlætingar þegar þeir beita konur sínar ofbeldi . Nefna  má nokkra staði Biblíunnar eins 

og   Mósebók 3:16 ,, Þú skal(t) hafa löngun til manns þíns, en hann skal drottna yfir þér”15. 

Þessi kafli er oftar en ekki rangtúlkaður eða mislesinn.   Ef  kaflinn er lesinn í heild sinni 

lýsir hann komu syndarinnar í heiminum frekar en synd manneskjunnar, svo dæmi sé 

tekið. En svona smávægilegar breytingar á texta, með því að klippa hann til,taka úr 

honum hluta eða hreinilega bara mistúlka alla greinina sem slíka, getur gefið 

gerandanum tilefni til réttlætingar á gjörðum sínum og í raun eflt hann sem  

misyndismann á forsendum stöðu sinnar sem húsbónda.    

Einnig má í þessu samhengi skoða fleiri staði í Biblíunni sem gefa sömu niðurstöðu og 

eru mjög auðveldar til rangtúlkunar eða misferils réttlætingarinnar, t.d nokkrar algengar 

túlkanir á Mósebók sem oft eru notaðar til að undiroka konur  með trúarlegri réttlætingu 

eru:  Efesusbréfið,5:22-24, Korintubréfið, 11:2-18, Fyrra Tímóteusarbréf, 2:9-15 og 

Kolossubréfið , 3:18 16    En  í  hefti Þjóðkirkjunnar, Kirkjan mótmælir ofbeldi á konum, 

bendir Lútherska alheimssambandið á þessa staði og nefnir  það hvernig þeir geta verið 

misnotaðir.17 

Allir þessir ritningastaðir eru  mjög vel til þess fallnir að misnota og rangtúlka til 

réttlætingar á ofbeldi í parasamböndum.  Í heftinu er líka rætt um mikilvægi þess að 

breyta þessu viðhorfi og hefjast handa við að laga rangtúlkarnir og leiðrétta.  Miklar 

breytingar þurfa að verða  og  kirkjan  að hefjast handa við minna fólk á  ritunartíma 

Biblíunnar, þá samtíð sem hún er rituð í og hvernig hún eðlilega endurspeglar þá 

menningu sem var við lýði á þeim tíma. Þannig getur hið kristna samfélag tekist á og 

                                                             
15 Biblían  1. Mósebók. 
16 Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum bls 14. 
17 Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum bls 14 
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viðurkennt  eigin vanrækslu á  því að hafa ekki leiðrétt og lagað guðfræðina og þannig 

þau viðhorf sem gilda. 18  

 En Lútherska heimssambandið bendir einnig á að kirkjan þurfi að skoða kerfisbundið 

stefnu sína og guðfræði, alla starfsemi  og axla þannig þá ábyrgð á málinu sem henni ber.  

19 En það er ekki eingöngu ofbeldi á konum innan hjónabanda sem kirkjan viðurkennir í 

framkvæmdaáætlun sinni heldur  er einnig  farið  í umræðuna um að konur verða fyrir 

ofbeldi innan kirkjusamfélaganna.  Ofbeldi er synd og það þarf að viðurkenna.  Í fyrsta 

kafla heftis Lútherska heimssambandsins  er kaflinn nefndur að  nefna syndina sínu rétta 

nafni,.Með þessu benda þeir á ábyrgðina á ofbeldinu og mikilvægi þess að viðurkenna að 

ofbeldi er synd, synd sem er drýgð innan heimila og utan, innan kirkju og utan, því  

syndin er bæði  það sem fólk gerir og það sem í raun það hefur ekki gert í þessum 

málaflokki. Að horfa framhjá  staðreyndum og afleiðingum ofbeldis getur líka verið synd 

í sjálfu sér20.  

Vert er að bæta við í  þessu sambandi stöðu kvenna í fornkirkjunni.  Það voru 

konur sem hlúðu að Jesú og, studdu hann á margvíslegan hátt í lifanda lífi. Konur,  sem 

oft  komu við sögu, skutu yfir hann húsaskjóli, veittu honum mat , vöktu yfir honum á 

krossinum og sýndu þannig trú sína og hollustu 21 Jesús vildi konur sem þáttakendur, 

Páll postuli gekk  svo langt í sínum orðum að kalla konur “samverkamenn”  þar sem 

Jesús vildi að þær aðstoðuðu við útbreiðslu á fagnaðarerindinu sjálfu. 22 

Jesús taldi konur augljóslega hafa hlutverk og vildi þær með í boðskap sínum og 

umhverfi. 23  Auðvelt er því að  draga þá ályktun að  neikvæð afstaða til stöðu  kvenna  og 

mistúlkun texta ritningarinnar  hafi komið á síðari tímum guðfræðinnar.   

 

 

 

                                                             
18 Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum bls10 
19 Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum bls 12  
20 Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum bls 14 
21 Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum bls 36 
22 Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum  bls 36 
23 Gleði Guðs, Auður Eir Viljhjálmsdóttir bls 195 
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2.2    Hinn kristni gerandi, ábyrgð og trúarlegar réttlætingar í sinni 

ýktustu mynd. 

En hverjir eru gerendur ofbeldis í hjónabandi og nánum samböndum ? Ég mun í  þessum 

hluta fjalla um þann sem beitir ofbeldinu, hvernig hann sannfærir sjálfan sig og jafnvel 

aðra um vald sitt og kosti og réttlætingar sem gjarnan eru notaðar  af hinum sannkristna 

einstaklingi fyrir gjörðum sínum. Oftast verður notað orðið gerandi um þann sem  

fremur verknaðinn og orðið þolandi um þann sem verður fyrir þvingunum, kúgun og 

ofbeldi . Ég mun skoða gerendur út frá tveimur sjónarhornum; annars vegar gerandann í 

parasambandi, þvinganir hans og aðferðir og hins vegar  þann sem beitir ofbeldi eða 

þvingunum í tengslum við ákveðna stöðu svo sem yfirvald, yfirmaður eða einstaklingur 

sem hefur vald og beitir því  til ofbeldis, oft sér sjálfum til framdráttar. Ég mun leita 

svara við því  hvernig réttlæting trúarbragðanna getur farið fram og hvað í kristinni trú 

veitir gerandanum vald yfir þolanda sínum. Ég velti því upp hvað réttlæti gjörðir 

einstaklingsins gagnvart þeim einstaklingum sem eru beittir ofbeldinu. Hér er fjallað um 

allar birtingarmyndir ofbeldis þ.e. hvort sem um er að ræða kynferðislegt, líkamlegt eða 

andlegt.   

Í lok þessa hluta fjalla ég um úrræði og meðferðarúrræði fyrir gerandann og hvernig má 

nota trú og fyrirgefningu í ferlinu og hvað gengur ekki í því ferli.  

Sá  kristni einstaklingur sem fremur ofbeldi á heimili, í sambandi sínu eða gagnvart 

börnum sínum  getur verið allsstaðar.  Hann getur verið hluti af kirkjusamfélaginu, 

fjölskyldunni eða  bara einhver í nær- eða fjærumhverfi okkar.   Hann er í kirkjunni, 

virkur eða óvirkur, rétt eins og þolandinn. Hættan er allsstaðar þar sem mannleg 

samskipti eiga sér stað.  Eðlilega mætti ætla að siðferðisgildi hins kristna manns ættu að 

minnka hættuna og draga úr ofbeldi og þvingunum, en svo er því miður ekki.   Allar 

heimildir benda á  mikilvægi þess að vita að blekkingar  og blekkingarleikir eru stór 

þáttur í hvers konar ofbeldi. 24 Sá sem beitir ofbeldi nær oft að blekkja umhverfið með 

leikaraskap, hann lítur vel út og kemur vel fyrir.  Sá sem verður fyrir ofbeldinu  beitir oft 

blekkingum til að fela sannleikann og reyna að komast undan því að einhver uppgötvi 

hið raunverulega ofbeldi. 25 

                                                             
24 Ofbeldi í nánum samböndum bls 10-26 
25 Sólveig Anna;Kirkjan og kynferðisofbeldi, bls 149 
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Í  grein sinni Kirkjan og kynferðisofbeldi fjallar Sólveig Anna Bóasdóttir um  gerandann. 

Hún fer ofan í saumana  á einkennum geranda og hvað beri að verast í fari hans. Um er 

að ræða almenn sameiginleg einkenni geranda ofbeldis og leiðir þeirra til að fela sig og 

halda leyndarmálinu við. 

Hún vísar í bókina Predators 26 sem gefin var út af sálfræðingnum  Anne.C. Salter máli 

sínu til stuðnings, ásamt fleiri góðum  sálfræðingum, sem hafa lagt sig fram við að reyna 

að skilgreina þann  sem fremur ofbeldisverknað. 

Í grein Sólveigar segir t.d. frá presti sem hafði framið kynferðisofbeldisbrot í starfi sínu 

og misnotað þannig aðstöðu sína. Hann sagði þannig frá í meðferðarvinnu sinni : 

Ég sá að það var auðvelt að blekkja kirkjufólkið, þau byggja á kristnum gildum um traust. Þau halda að þau 
séu betri en annað fólk og virðst líka halda að þau séu     betri en annað fólk og virðist líka halda að eitthvað 
gott búi í öllu fólki. Ég held þau vilji bara trúa góðu um fólk. Og þess vegna er svo auðvelt að sannfæra þau. 
                                                                            Sólveig Anna Bóasdóttir 27 

Með öðrum orðum virðist það að blekkja  vera í nánum tengslum við ofbeldi og þetta 

tvennt tengist  mjög oft í umræðunni.  Því má aldrei gleyma að gera ráð fyrir að taka 

þurfi  mannlegt eðli og ýmsar breytingar á staðalmyndum  inn í þær starfsreglur og 

umgjörð sem kirkjan setur sér í starfi sínu.   Mikilvægt er að til staðar sé  raunsætt mat á 

aðstæðum sem geta komið upp á ýmsum tímum og stöðum, og að fyrirliggjandi séu  

áætlanir til að grípa  til svo hægt sé að bregðast við hverju sinni. 

2.3  Makaofbeldi 

  Í  makaofbeldi eru bæði karlar og konur gerendur.  Ekkert er hægt að alhæfa um að það 

séu bara karlar sem beita ofbeldi, þvingunum eða fjárhagslegu ofbeldi. En þó er það mun 

algengara en að konur beiti þessum brögðum. 

  Gerandinn heldur verknaði sínum leyndum og ber það yfirleitt ekki með sér að eiga það 

til að leggja hendur á aðra fjölskyldumeðlimi, jafnvel skaða þá andlega sem líkamlega.  

Gerandinn  er oftar en ekki elskulegur og kurteis á almannafæri.  Sá  framkvæmir  má 

líka kalla misgjörðarmann/konu því viðkomandi einstalingur sviptir oftar en ekki 

þolanda sinn allri  siðfræðilegri ráðvendi og því verður algjörlega ómögulegt að kalla 

viðkomandi þolanda  til t.d.  vitnaleiðsla í málinu þar sem vanlíðan og óöryggi eru öllu 

yfirsterkari og feluleikurinn sterkur.  

                                                             
26 Sólveig Anna,Kirkjan og kynferðisofbeldi, bls 149 
27 Sólveig Anna, Kirkjan og kynferðisofbeldi bls 150. 
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 Fjölskyldan öll fer oftar en ekki  í þann ham að spila ýmsa leiki til að fela það sem á 

gengur  á  heimilinu, til dæmis með því að  kalla hlutina öðrum nöfnum, nota orð eins og 

erjur eða smá rifrildi í stað þess að segja frá átökunum, líkamlegum skaða og kúgunum 

sem fara fram í raun og veru.  28 

  Allt er gert til að fela og leyna, þolandinn er þar sterkasti leikmaðurinn, því hann sér 

þetta fyrir sér sem skömm og niðurlægingu,  staðan er erfið þar sem þolandinn er í raun 

sá eini sem getur gert vart við ofbeldið.    

       Í kristnum samfélögum eru þessar fjölskyldur oft þær sem mæta best  í kirkju, eru 

sterkar út á við og koma vel fyrir.   Þetta er jafnvel  fólk í trúnaðarstöðum eða 

einstaklingar  sem aðrir taka sér til fyrirmyndar.   Ofbeldi  á heimilum þekkist í öllum 

fjölskyldugerðum og hjá fólki á öllum aldri, en þó er það þekkt að ofbeldi á heimilum 

minnkar oft með aldrinum eða breytist. 29 Oft er ofbeldi á heimilum og gagnvart konum 

og börnum eitthvað sem sumir telja sig eiga rétt á sér og á réttlætingin sér stað í formi  

trúar, vanhæfni konunnar  og margvíslegar aðrar réttlætingar þekkjast. „Hún átti það 

skilið” er setning sem heyrist oft  hjá gerandanum þegar verið er að rannsaka ofbeldi á 

konum. 

 

2.4  Yfirvaldsofbeldi, siðfræðin og trúin 

Á undanförnum árum hefur þeirri staðreynd verið varpað fram að  karlmenn séu ekki 

síður gerendur á vinnustöðum og eru þá í skjóli vinnu sinnar, trúnaðar og starfsstöðu að 

nýta sér aðstæður. Fórnarlömb þeirra eru oft samstarfsmenn,  viðskiptavinir eða aðrir 

þeir sem nálgast þá í starfi.  

    Íslenska þjóðkirkjan hefur ekki farið varhluta af þessarri umræðu né heldur hið 

almenna kristna samfélag víða um heim.  Margoft hefur  komið upp á yfirborðið innan 

kaþólsku kirkjunnar að prestar séu gerendur í ofbeldisverkum.   Í ljósi þessara 

staðreynda þarf að hafa í huga að þolandinn er í mjög erfiðri aðstöðu gagnvart 

viðkomandi geranda. 30 

     Þolandi  ber mikla virðingu fyrir t.d prestinum sínum, hann treystir á hann, ber 

virðingu fyrir stöðu hans og verkefnum.  Þolandinn trúir á Guð og trúir á að starfsmenn 

innan kirkjudeildanna séu  traustsins verðir. 

                                                             
28 Ofbeldi í nánum samböndum. Bls 28-30 
29Ofbeldi í nánum samböndum  bls 10- 27  
30 Sólveig Anna Bóasdóttir, Kirkjan og kynferðisofbeldi  147 
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Sá sem misnotar vald sitt og stöðu til að fremja brot af þessu tagi nýtir sér 

ójafnvægi og valdamismun, nýtir sér mátt hins sterka gegn hinum veikari, nýtir sér 

óöryggi eða hvaða veikleika þolandinn hefur.. Oftar en ekki eru það  trúarlegir þættir og 

traust sem verið er að nýta sér og nota til réttlætingar. Í kristilegu starfi hefur 

viðkomandi starfsmaður ákveðið vald.   Viðkomandi þolandi upplifir sig jafnvel  að vera 

samsekur í brotinu og því  verður réttlætingin sterk strax við upphaf brots. Réttlæting í 

nafni trúar eða yfirvalds er notuð og hún virkar á þann sem minna má sín.  31 

Frá siðfræðilegu sjónarhorni  er um víða veröld litið á presta sem hornsteina 

siðferðisins og  mikið er treyst á þá stétt með tilliti til þess að þeir standi vörð um  hin 

réttu gildi.  

Í bókinni  Stefnur og straumar í siðfræði 32 er vísað í mikilvægi og ábyrgð presta og 

trúarhópa í  allskonar ákvörðunartökum í siðferðismálum í Bandaríkjunum. Það má vel 

yfirfæra á íslenskt samfélag þar sem prestar eru stór þáttur í allskyns hópum og 

umræðum um siðferðis- og réttlætismál, en í bókinni segir.: 

 
 
 Gengið er út frá því að prestar séu vitrir ráðgjafar sem treystandi sé til að standa vörðu um gildi og gefa góð 
ráð þegar þeirra er þörf. Hvers vegna er litið svona á presta? Ástæðan er ekki sú að þeir hafi reynst viturri 
eða betri en annað fólk.  
Þvert á móti virðst þeir í heild hvorki betri né verri en við hin. 
 Skýringin á því hvers  vegna þeir eru álitnir  hafa sérstakt siðferðislegt innisæi á sér dýpri rætur. Sú skoðun 
er algeng að siðferði og trúarbrögð séu óaðskiljanlegt: fólk telur almennt að siðferði sé einungis skiljanlegt í 
ljósi trúarbragðanna og þar sem prestar  eru talsmenn trúarbragðanna er litið svo á að þeir hljóti að vera 
líka talsmenn siðferðis. 

 Stefnur og straumar í siðfræði.33 

 

 

 Þetta  er eflaust undirrót alls þess traust sem kristin trú og trúarsamfélög bera til 

starfsmanna sinna.   Þetta ýtir enn meira, ef rétt reynist, undir valdaójafvægi hjá geranda 

og þolanda sem eru innan  trúarsamfélags.  Þolandinn trúir og treystir og sér  hinn 

“réttláta” sem  virðingar og trausts verðan.   Þetta felst í þeirri stöðu og þeirri ábyrgð 

sem prestar og kirkjunnar starfmenn hafa innan hinnar aldagömlu stofnunar sem 

kirkjan er.  Því verður að viðhalda virðingu þessara tveggja þátta,  hefðar og trausts.  

Þannig er kominn sterkur grundvöllur til að byggja upp sterkari og öflugri trúarstofnun, 

sem  fólkið vill vera í og treysta áfram.  Það verður að vinna á þessum grunngildum sem 

                                                             
31 Sólveig Anna,Kirkjan og kynferðisofbeldi, bls 147-149 
32 Stefnur og straumar í siðfræði bls 67 
33 Straumar og stefnur í siðfræði bls 69 
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eiga líka vel við á Íslandi. Prestar eru líka fólk, með reynslu og þekkingu, þeir eru ekkert 

betri eða verri en aðrir en hafa ýmislegt til málanna að leggja.  

 

 

Notkun á nokkrum ritningarstöðum Biblíunnar sem vísað er í að ofan eru t.d algeng 

merki um trúarlega valdbeitingu sem er mikið notuð.  En Jesús sýndi með umhyggju 

sinni og áhuga að allir eru jafnir og jafngildir og samkvæmt Biblíunni eiga þeir sem 

sterkari eru að bera ábyrgð á þeim sem standa höllum fæti í samfélaginu.  Umhyggja og 

virðing eiga að vera grunngildin og þetta er það sem hinn kristni þolandi  trúir og 

treystir á þegar hann nálgast kirkjuna sína í leit að aðstoð. 

Því má með sanni segja að að gerandi sem nýtir sér stöðu sína innan kristins samfélags 

brýtur á boðorðum Guðs, kenningum þeim sem hann starfar eftir og reglum hins kristna 

starfs á allan þann mögulega hátt sem hægt er.    

Ekki má gleyma því að þegar valdamikill einstaklingur í trúnaðarstöðu innan t.d 

kristilegs samfélags brýtur af sér, er oftar en ekki erfitt  að hefja rannsókn og þarf oft 

mikinn vilja og styrk til að afhjúpa þessar staðreyndir og ásaka þann “stóra” um  

ofbeldisbrot.   Sá sem fyrir brotinu hefur orðið, gleymist  oft í umræðunni þegar málið 

kemur upp, þar sem  gerandinn verður enn og einu sinni aðalmálið. Í það skiptið þó ekki 

vegna stöðu sinnar og trausts heldur vegna ofbeldis og áníðslu sinnar  í nafni stöðu og  

valds.  Sumir gerendur þrífast á lygi og blekkingum eins og fyrr segir og halda því áfram 

eftir að upp um þá kemst. Reyna að ljúga, laga aðstæður og gera lítið úr þolandanum.   

Þessu þarf að breyta, og þar getur hið raunverulega, meðvitaða kristilega samfélag eins 

og t.d. þjóðkirkjan gert miklar og góðar breytingar, öðrum til  eftirbreytni.    

     Ekki má gleyma þeirri mikilvægu staðreynd að oftar en ekki eru gerandi og þolandi 

tengdir tilfinninga eða skyldleikaböndum og skömmin af hinu refsiverða athæfi  verður 

að skömm þolandans en ekki gerandans. Á það spilar sá sem níðist á öðrum, hvort 

heldur sem það er heimilisofbeldi, kynferðisofbeldi eða einelti sem er jú ákveðin tegund 

ofbeldis.  Það ýtir undir möguleika gerandans til að fela gjörðir sínar og  halda 

uppteknum hætti.   
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3. Hinn kristni gerandi, ábyrgð og trúarlegar réttlætingar í sinni 

ýktustu mynd 

Í framkvæmdaáætlun Lútherska heimssambandsins er talað um að gerendur skiptist í 

tvo flokka. Annars vegar eru hinir andfélagslegu,  þeir sem hafa litla sjálfstjórn og eru 

uppstökkir og ofbeldishneigðir við flestar aðstæður.  Algengast er að þeir beiti eingöngu 

maka sinn og börn ofbeldi.  34   Hinsvegar eru þeir sem  missa sjaldan stjórn á sér, koma 

vel fyrir og virka mjög vel á fólk út á við.  Þeir eru oft með lélega sjálfsmynd og hafa 

sterka þörf fyrir að stjórna öðrum.  Drottnunarþátturinn hjá þessum mönnum er mjög 

sterkur og  þeir ímynda sér oft aðstæður  og  berja börnin eða konurnar fyrir þessar 

ímynduðu aðstæður. Þessir einstaklingar eiga erfitt með að treysta, eru tortryggir og 

hafa þörf fyrir að vera stöðugt að  finna og sanna slæma eða óviðeigandi hegðun 

fjölskyldunnar með því að leita að öllu sem hugsanlega gæti verið merki um svik eða 

undanbrögð. 35 

Gerendur ofbeldis eru oftar en ekki mjög háðir sínum nánustu og eiga erfitt með 

að sjá um sig sjálfir.   Einnig er almennt talið að algengt sé að þeir sem beiti maka eða 

fjölskyldu sína ofbeldi hafi orðið fyrir ofbeldi sjálfir, en þó er það ekki algilt og ekki allar 

rannsóknir á einu máli um það. 36  Að lokum telur gerandinn sig aldrei bera ábyrgð á 

gerðum sínum og hann geri aldrei neitt rangt,. Afneitunin er sterk og  djúpt er á því að 

hann viðurkenni og takist á við gjörðir sínar. Réttlætingin getur verið í formi ásakana á 

hendur maka eða fjölskyldunnar, í formi trúarréttlætinga og mörgu öðru sem hann tínir 

til sem  „ hið sanna“ og  „ hið rétta“.  Gerandi þarf virkilega að iðrast gjörða  sinna og vera 

tilbúinn til þess að snúa frá misgjörðum sínum og taka á sinni hegðun.37 

 Gerandinn þarf líka að leggja sig fram við að bæta fyrir gerðir sínar og bæta þann skaða 

sem orðið hefur. Í því ætti kirkjan að geta komið mjög sterk inn til aðstoðar með alla þá 

menntun og þekkingu sem til er innan íslensku þjóðkirkjunnar. 

Staða presta í samfélaginu ætti að vera töluvert góð,  þar sem sá sem menntaður 

er í guðfræði og starfar við hana alla daga hefur einstakt tækifæri til aðstoða gerandann 

við að sjá  gjörðir sínar og hugsanlega sýna iðrun. 38  Einnig segir Sólveig í greininni  

                                                             
34 Kirkjan mótmælir ofbeldi  bls 42 
35 Kirkjan mótmælir ofbeldi  bls 42 
36 Ofbeldi í nánum samböndum bls30-33 
37 Sólveig Anna Bóasdóttir, Kirkjan og kynferðisofbeldi   
38 Sólveig Anna Bóasdóttir, Kirkjan og kynferðisofbeldi  bls 159. 
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Kirkjan og kynferðisofbeldi  39 að “mikilvægt sé að benda á að fyrirgefningin kemur 

aldrei fyrst, heldur er hún síðasti liðurinn í  löngu ferli ofbeldismannsins frá óréttlæti til 

iðrunar. “ Án iðrunar mun réttlæti aldrei skapast”   segir Sólveig í lok greinarinnar40.   

Ljóst er að þetta á vel við um alla gerendur, en ekki bara þá sem beita 

kynferðisofbeldi.  Þeir sem beita ofbeldi á heimilum sínum í skjóli friðhelgis heimilanna 

eiga ekki heldur að fá skjóta leið að fyrirgefningunni.  Þeir eiga að þurfa að iðrast gerða 

sinna og bæta þann skaða sem orðið hefur.   Iðrun er þeim oft víðsfjarri  en þeir hafa 

samt þörf fyrir fyrirgefningu þolanda samkvæmt niðurstöðum flestra rannsókna. 

Fyrirgefning virðist vera eitthvað sem gerandinn sækist hugsanlega í til að réttlæta 

stöðu sína.  Að fá fyrirgefningu  er “lausn”  fyrir gerandann og viðheldur í hans augum 

réttinum til að halda áfram og viðhalda kúgun og ofbeldi með ” hreint borð”.41 

Eitt það fyrsta sem prestar og starfsmenn kirkjunnar eiga til að grípa í eru vopn 

sáttaumleitana, en það úrræði á engan veginn við í þessum málaflokki og eru allar 

greinar og bækur sem ég hef lesið sammála um það.  Sáttaumleitun fylgir oft ferli 

fyrirgefningar þar sem þrýstingur verður á þolandann að fyrirgefa gerandanum.  

Í sáttaumleitun er oftast  unnið í málinu á forsendum  þess að ofbeldismaðurinn sé í 

meðferð við vanda sínum og því sé  fyrirgefningin á verknuðum hans mikilvægt ferli 

fyrir þolanda og geranda. 42 

 Þetta er allskostar röng aðferð samkvæmt niðurstöðum  rannsókna.    Allir virðast 

sammælast um að fyrirgefningin ætti að koma síðast eins og vísað var til í grein 

Sólveigar Önnu Bóasdóttur hér að framan.   Ofbeldismaðurinn, oftast karlmaður,  má 

ekki fara í meðferð við verknaði sínum á röngum forsendum og  öðlast þannig 

fyrirgefning því  þá getur hann viðhaldið valdaójafnvæginu á heimilinu.   Með 

fyrirgefningunni sem gerandinn fær getur meðferðarhringurinn sem viðkomandi aðili er 

í líka brotnað upp og hann hættir að sjá tilgang með meðferðinni þar sem honum hefur 

verið fyrirgefið og hann heldur einnig stöðu sinni á heimilinu og innan fjölskyldunnar.   

Batavonir minnka verulega og virkni þeirra úrræða sem viðkomandi sækir verða að 

engu.43 

Mjög mikið þarf til þess að brjóta upp mynstur í samskiptum geranda og þolanda og þarf 

því að vanda mjög til verka í þessum málum.    

                                                             
39 Sólveig Anna Bóasdóttir, Kirkjan og kynferðisofbeldi  bls 159 
40 Sólveig Anna Bóasdóttir, Kirkjan og kynferðisofbeldi  bls 160 
41 Sólveig Anna Bóasdóttir, Kirkjan og kynferðisofbeldi  bls  
42 Fortune Marie 1995 201-202 
43  Fortune, Marie M1995:201-202 
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Mikilvægt er að  beina sjónum sínum að því að starfsmenn kirkjunnar þekki 

einkenni gerenda, framkomu þeirra og atferli. 44   Kalla þarf gerandann  til ábyrgðar á 

verkum sínum og því þarf íslenska þjóðkirkjan að móta sér starfsreglur þar að lútandi og 

vinna eftir þeim.   

Vinna þarf faglega að móttöku gerandans sem leitar til  kirkjunnar sinnar og vill hitta 

prest eða djákna. Sá sem tekur á móti þessum einstaklingi með þessar þungu byrðar og 

vanlíðan þarf að vinna rétt og faglega úr málinu frá fyrsta degi.  Hægt er með réttum 

viðbrögðum og úrræðum að hafa mikil áhrif á það hvort hægt sé að rjúfa hring ofbeldis 

og blekkinga hjá viðkomandi einstaklingi og veita honum viðeigandi meðferð.  

 

4. Framkvæmdaáætlun Lútherska heimssambandsins vegna ofbeldis í 

nánum samböndum  og áhrif hennar á Íslandi 

Í kaflanum hér á eftir fer ég aðeins yfir framkvæmdaáætlun Lútherska 

heimssambandsins, stikla á stóru í efni hennar og innihaldi, en skýrslan var töluvert 

efnismikil og mikil vinna virðist hafa verið lögð í grunngerð hennar.  

Framkvæmdaáætlun Lútherska heimssambandissins (hér eftir LH)  1999-2001   

átti  að vera til leiðbeiningar fyrir  kirkjur og starfsmenn þeirra innan sambandsins í 

baráttunni við ofbeldi gegn konum aðallega en einnig almennt gegn ofbeldi. 

Framkvæmdaáætlunin var  unnin af kirkjunnar fólki um allan heim þar sem leitast var 

við að lýsa og skilgreina ofbeldi í menningu, kirkju og samfélagi.  45 Ritið inniheldur 

margvíslegar hugmyndir og úrræði um viðbrögð starfsmanna kirkjunnar, hvernig sé 

hægt að aðstoða konur og börn sem hafa orðið fyrir ofbeldi, hvernig trúfélög geti 

brugðist við vandanum þar sem ofbeldið  skaðar samfélögin og getur haft mikil áhrif á 

ímynd kirkjunnar sjálfrar.46  Það var út af fyrir sig  eitt af grunnatriðunum við vinnu 

Lútherska heimssambandsins að draga úr skaða ofbeldis á samfélagið og kirkjuna sjálfa.   

Ritið tekur á samþykktum um að þetta sé allsherjarvandamál og ein stór barátta í raun. 

Allar konur eigi jafnan rétt, óháð fjárhagsstöðu, staðsetningu í heiminum, stétt, aldri og 

öðrum félagslegum þáttum.  Baráttan gegn ofbeldi eigi að vera landamæralaus.   

                                                             
44 Sólveig Anna Bóasdóttir, Kirkjan og kynferðisofbeldi  bls 159. 
45 Kirkjan mótmælir ofbeldi  bls 5 
46 Kirkjan mótmælir ofbeldi  bls 7 



21 
 

Umræðuna megi ekki þagga niður í skjóli  trúnaðar, friðhelgi heimilisins, laga eða reglna 

tiltekinna   landa eða réttlætinga í nafni stolts og heiðurs karla eða fjölskyldna.    

Einnig minnir ritið á að Sameinuðu þjóðirnar berjist gegn ofbeldi á konum sem einu af 

sínum stóru mannréttindamálum og það sé  eitthvað sem þurfi að taka til fyrirmyndar og 

vinna með innan kirkjunnar.   Hugmyndin var að þetta plagg allt saman væri vinnuplagg 

fyrir söfnuði og einstaklinga til að auka umræður og efla stöðu og þekkingu. 47 

Skýrslan var unnin á árunum 1999-2001 og var  afrakstur samstarfs kirkna sem eiga 

aðild að LH.  Margir ólíkir hópar innan kirkjustarfs voru fengnir til verkefnisins og var 

markmiðið að  grandskoða, skilgreina og  skipuleggja síðan aðgerðir gegn ofbeldi.   Af 

skýrslum LH að dæma má sjá að þátttaka var almennt góð og viðbrögð fólks við að fara í  

þessa samvinnu jákvæð. Einhverjar kirkjur og kirkjudeildir töldu sig hafa tekið á 

vandamálinu hjá sér og sínum og voru því ekki með.  Enn aðrir vísuðu verkefninu til 

ýmissa hópa innan kirkjunnar t.d. kvennahópa.  

Með þessu viðurkenndu kirkjurnar tilvist heimilisofbeldis og ofbeldis gegn konum og 

börnum, viðurkenna hvernig það verður  til og það umhverfi sem ofbeldið þrífst í. 48 

Trúarbrögð hafa oft verið notuð til réttlætingar á ofbeldi og kúgun á kvenfólki.   

Lútherska heimssambandið  taldi að með þessu væri verið   að taka á umhverfinu og 

uppfylla óskir fólksins í samfélaginu, takast á við vanda sem særir  einstaklinga innan 

kirkjusamfélagsins.   Í umfjöllun um framlag LH til umræðunnar um ofbeldi var haldin 

námstefna í Skálholti   sem bar einfaldlega heitið Ofbeldi.  Þar var fjallað um ofbeldi í 

öllum myndum og var hún haldin í tilefni af áratug  Alkirkjuráðs gegn ofbeldi. Á 

námsstefnunni sagði Priscilla Singh frá skýrslu sem hún vann ásamt öðrum um ofbeldi á 

konum og börnum en einnig sagði Priscilla : 

Besta leiðin til að vinna gegn ofbeldi og óréttlæti væri að nota sömu aðferðina og Jesús notaði, 
læra af dæmisögum hans og hvernig hann umgekkst samferðafólk sitt.  Fyrst er þó að horfa inn á 
við, skoða okkur sjálf, kirkjuna okkar , samfélag  okkar og sjá hvar við getum byrjað að vinna 
gegn ofbeldi”                                                                                                          www.kirkjan.is 49 

                                                             
47 Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum bls 7  
48 Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum bls 7 -9 
 
 
49 www.kirkjan.is  

http://www.kirkjan.is/
http://www.kirkjan.is/
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 Þetta finnst mér grunnur alls þess sem áður hefur verið sagt  í sambandi við  trú og 

ofbeldi.  Nýta þarf það sem var til og er til  og skoða það upp á nýtt, ásamt því að skoða 

samskiptamynstur  okkar í dag og hefja lagfæringar.  

  Hinn kristni einstaklingur treystir og trúir á Guð og samfélagið sem kirkjan býður upp 

á.     Það er samfélagið sem læknar okkur og við teljum okkur vera örugg innan.  Guð er 

lífið og því er þetta traust svo mikilvægt.  Umræðan um ofbeldið hafði lengi  verið til 

innan guðfræðinnar og því var kominn tími á opnar umræður og opinskáar aðgerðir 

þessa samfélags sem fólk treystir á.   Markmiðið var auðvitað að nota skýrsluna til þess 

að hjálpa trúnni og upphefja hana og  og kraft hennar til þess að takast á við við þennan 

stóra vanda.   Trúin er frelsandi afl  fyrir marga og gerir áætlunin ráð fyrir að hana megi 

nota til hjálpar fórnarlömbum ofbeldis.   

  Í framkvæmdaáætluninni 50 segir: 

Við þurfum að taka þessa yfirlýsingu alvarlega og gera ráðstafanir til að leiðrétta þá guðfræði, þau 
viðhorf og það starf sem gerir ráð fyrir hinu gagnstæða. Hægt er að byrja á því að benda lesendum 
Biblíunnar á að Ritningin er skrifuð í ákveðnu samhengi og endurspeglar menningu ritunartímans: 
þess vegna verða túlkendur  hennar að hefja sig yfir þann veruleika til að skila boðskap lífsins sem 
fluttur er í guðspjöllunum. Þetta er erfitt og gæti truflað trú einhverra. En ef kirkjan á að rjúfa 
vítahring ofbeldis og leggja grunninn að fjölbreyttu þjóðfélagi karla og kvenna verður hún að taka 
þessa áhættu 

 Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum   51  

Skýrslan er  samantekt á úrræðum, umræðum,  guðfræði  og fleiru sem snúa að 

málefninu.  Hún útskýrir t.d gömlu guðfræðina sem hefur stutt ofbeldi í trú , einnig tekur 

hún á guðfræðinni sem hægt er að nota til þess að vinna gegn ofbeldi.52 Eftir vinnslu 

skýrslunnar var úrvinnsla og notkun hennar um allan heim með mismunandi  hætti, 

sumar kirkjur þýddu ritið og staðfærðu, aðrir löguðu textann að sér og sínu umhverfi og 

notuðu hann þannig.  Sumstaðar var sett á laggirnar fræðslustarf og  kennsla  fyrir 

starfsmenn kirkjunnar og það fólk sem kom að starfsemi hennar.   Einnig er vitað til þess 

að neyðarathvörf hafi verið sett upp fyrir þolendur ofbeldis innan einhverra kirkjudeilda 

í heiminum og umræðan því opnuð meira í þeim samfélögum.  

                                                             
50 Hérna er verið að vísa í íslensku þýðinguna af framkvæmdaáætlun LH. Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn 
konum. 
51 Kirkjan mótmælir ofbeldi  bls 10 
52 Kirkjan mótmælir ofbeldi  baksíða. 
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  Á kvennaáratug kirkjunnar  var lögð fram eftirfarandi yfirlýsing kirkjunnar  gegn 

ofbeldi á konum:     

Kvennaáratugur kirkjunnar : Kirkjan styður konur“   1988-1998, lagði ríka áherslu á:  Að útrýma 
ofbeldi af öllum gerðum(kynferðislegu ,trúarlegu, samfélagsbundnu  ,líkamalegu, sálrænu  
,hernaðarlegu) og uppræta dýrkun ofbeldis sérstaklega þar sem líf og virðing kvenna á í hlut. Við 
erum reiðubúnar að bjóða birginn hvers konar tilraunum til að afsaka, hylma yfir eða réttlæta 
ofbeldi. Við lýsum því yfir að ofbeldi innan kirkjunnar er brot gegn Guði, mannkyni og jörðinni.    
Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum 

                                                                                                         Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum 53 

Í ljósi  samþykktra úrræða, góðra hugmynda og  vilja;  Hvar eru framkvæmdirnar?   Þær 

virðist hafa verið fáar nema þá helst skipan nefnda og fleiri rýnihópa ef maður skoðar 

heimasíðu Þjóðkirkjunnar á Íslandi. Hvað hefur þá staðið í vegi meiriháttar framkvæmda 

þau 10 ár sem liðin eru frá birtingu skýrslu LH?  Hvar eru umræður á opnum 

jafnréttisgrundvelli staddar og hverjar eru framkvæmdir kirkjunnar manna á Íslandi?  

Við þessu eru fá svör og vangaveltur um það skila engu frekar en vangaveltur þeirra sem 

hafa átt möguleika á framkvæmdum.   Málefnið er viðkvæmt og erfitt í meðförum og því  

mikil nauðsyn á því að umræðan og framkvæmdin sé rétt.   Rétt er því að draga þá 

ályktun að  á þeim tíma sem umræðan hófst voru fagmenn kirkjunnar einfaldlega ekki 

tilbúnir í þetta erfiða mál og ekki undirbúnir undir framkvæmdir sem þeim fylgja.  

 4.1 Hvað var gert hér á landi með  framkvæmdaráætlunina? 

Íslenska Þjóðkirkjan setti sér framkvæmdareglur  árið 1998, sem voru upphaf af verklagi 

Þjóðkirkjunnar til þess að takast á við ofbeldi  í samfélaginu og í umhverfinu.   Reglur 

þessar áttu að taka á úrvinnslu og meðferð mála vegna kynferðisafbrota.    

Ragnheiður Margrét Guðmundsdóttir  tók skýrslu/framkvæmdaáætlun Lútherska 

heimssambandsins  og þýddi hana  og staðfærði að íslenskum aðstæðum og var það ósk 

Biskups Íslands á þeim tíma að fólk tæki skýrsluna ,læsi hana yfir og ræddi hana. 54  

Einnig hvetur biskup til þess í aðfararorðum sínum í íslensku þýðingu skýrslunnar: 

Ég vona að söfnuðir kirkjunnar lesi og ræði þessa skýrslu, og hún verði kirkjunnar fólki hvati til að 
takast á við vandann og tala skýrt og einarðlega gegn ofbeldi  gegn konum og benda á færar leiðir 
til að rjúfa fjötra ofbeldis og ranglætis                                                 Karl Sigurbjörnsson 55 

                                                             
53 Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum bls 10 
54 Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum  bls 5 
55 Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum bls 5  
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Með þeim skilningi sem hægt er að leggja í þessi orð, vonar biskup að menn og samfélag 

noti skýrsluna til þess að vinna gegn ofbeldi, tala gegn því og benda á leiðir til lagfæringa.  

Bæklingurinn  var þýddur á íslensku og staðfærður upp á íslenskar aðstæður.   Hann var 

hugsaður fyrir þolendurna sjálfa og starfsmenn kirkjunnar til úrræða.  Guðfræðin var 

kynnt  og staðir þar sem fólk getur leitað sér huggunar voru tilteknir.  Lögð var áhersla á 

breytt vinnubrögð og fræðslu. 

 Farið var með bæklinginn í öll prófastsdæmi landsins þar sem hann var kynntur fyrir 

starfsmönnum íslensku Þjóðkirkjunnar og þeim sóknarnefndarmönnum sem á vildu 

hlýða. Hvatinn var að opna umræðuna innan íslensku og starfsmanna hennar rétt eins og 

hugmyndin var í öðrum löndum.  Konur voru í fararbroddi þessarar umræðu hérna á 

Íslandi eins og í öðrum löndum.   

 

4.2 Í hverju felst gagnrýnin á vinnubrögð kirkjunnar? 

 Einn af stóru gagnrýnisþáttunum á Þjóðkirkjuna í samtímanum er seinagangur við að fá  

presta og fræðara innan kirkjunnar til þess að lýsa opinberlega  yfir vanþóknun sinni á 

ofbeldi gegn konum og mikilvægi þess að berjast gegn því  opinberlega.  Í íslensku 

þýðingu Biskupsstofu á framkvæmdaráætlunninni stendur  „kirkjan hefur allt of oft mætt 

ofbeldi gegn konum með því að gera lítið úr því og gera það ósýnilegt eða framandi„  56   Þetta á 

ekki bara við allar kirkjur úti í hinum stóra heimi heldur átti þetta lengi vel við hérna á 

Íslandi líka. Menn þorðu ekki að taka afstöðu og ekki að tjá sig opinberlega gegn þessu 

ranglæti sem var þó svo áberandi. 

Framkvæmdaáætlunin veltir því líka fyrir sér hvort ástæðan fyrir lélegum umræðum 

innan kirkjunnar sé að konur séu ekki eins mikið í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan 

hennar og karlar og því hafi glæpir gagnvart konum ekki komist á dagskrá. Ofbeldið 

haldi því áfram að viðgangast  og einnig innan kirkjunnar. 57 

Einnig má gagnrýna það tvöfalda siðferði sem virðist ríkja í sumum löndum gagnvart 

réttarstöðu kynjanna út frá broti t.d ofbeldi á heimili, ofbeldi gegn  hinu kyninu og álíka.  

Í mörgum þjóðfélögum hafa reglur og trúarbrögð mikil áhrif varðandi ofbeldi gegn 

                                                             
56 Kirkjan mótmælir ofbeldi  bls 14 
57 Kirkjan mótmælir ofbeldi  bls 15 
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konum þar sem  þær „teljast“ hafa brotið af sér.  Dæmi um slíkt má benda á söguna í 

Biblíunni   Joh. 8  þar sem kona er  færð Jesú til dóms  vegna hórdóms en karlmaðurinn 

sem var með henni fékk að ganga frjáls ferða sinna. Enn í dag er þessi réttlæting við lýði í 

of mörgum löndum. Konur eru grýttar til bana en karlmenn sem fremja sama brot  fá að 

halda áfram með líf sitt og eru jafnvel hetjur og þeim hampað.   Það má líka yfirfæra 

þetta beint yfir á íslenskt samfélag  þar sem konur sem  sofa hjá  mörgum körlum eru 

kallaðar „ druslur“   en karlar sem gera slíkt hið sama fá klapp á bakið. eru  „folar“ og 

standa sig vel.    Þetta er gott dæmi  um hið tvöfalda siðferði sem viðgengst og er konum í 

óhag.    

Ef Biblían er lesin með karlmiðaðri sýn  situr konan við skertan hlut. Mörg guðspjöllin 

segja hreinlega  ekki sögur af konum þrátt fyrir að önnur guðspjöll segi frá sömu 

atburðum þar sem konur koma við sögu í frásögunum af Jesús.   Má þar nefna söguna af 

því þegar María Magdalena hafi ein, eða meðal  fleiri kvenna, fyrst séð Jesús eftir 

upprisuna.   Þessari frásögn er sleppt í Korintubréfi 15.5.6, en þar talar Páll um að Jesús 

hafi birst honum (Pétri) og síðan lærisveinum tólf og svo meira en 500 bræðrum í einu. 

Hann nefnir ekki konurnar og Maríu,  sem voru  þær fyrstu sem Jesús birtist í raun.  

Hann gjörsamlega þurrkar út þann hluta sögunnar.    

Sú gagnrýni hefur heyrst ítrekað og hátt að Biblían eða „ritningin“ sé og hafi verið 

ítrekað notuð til að viðhalda kúgun í garð kvenna og viðhalda stöðu feðraveldisins. 

 

5.  Hver er aðkoma feminista í umræðuna um ofbeldi og kristna trú? 

Eftir lestur mikils magns efnis í þessum málaflokkum þá er ég þess sannfærð að það eru í 

flestum tilfellum konur sem vinna þær rannsóknir og það efni sem fjallar um ofbeldi á 

heimilum,  tengslum ofbeldis og trúar og taka saman það efni sem til er.  Femínísk 

guðfræði hefur í 10-12 ár reynt að horfa í áttina að ofbeldi gangvart konum, en þó hefur 

kristin femínísk siðfræði  verið til í rúm 30 ár og á sér því langa mótunarsögu.  Hin 

femíníska siðfræði hefur viljað gera hinu efnahagslega  jafnt undir höfði og 

einstaklingnum og hópunum 58 og er þetta því aðeins á skjön við  aðra kristna 

siðfræðinga sem hafa viljað gera hinu efnahagslega skipulagi hærra undir höfði og  taka 

                                                             
58 Sólveig A Bóasdóttir, Ást, kynlíf og hjónaband bls 49 
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einstaklinginn minna með í  umræðuna.   Femínistar vöktu fyrst máls á ofbeldi gegn 

konum á 7. áratugnum  og kjölfarið risu upp hreyfingar um allan hinn vestræna heim 

sem tóku  á móti konum sem höfðu orðið fyrir ofbeldi og liðu fyrir það á heimilum 

sínum. Hjá þessum hreyfingum fengu konur stuðning, athvarf til að flýja í og með þessu 

var ofbeldið verulega dregið fram í dagsljósið.  59 

 Þó það sé ekki hið eina sem femínsk guðfræði gerir  þá hefur það verið töluvert stórt 

áhersluatriði.  Samfara almennri byltingu á stöðu kvenna um allan heim, þó aðallega 

hinum vestræna, þá hefur staða kvenna innan kirkjunnar breyst en mjög hægt.   Kirkjan 

og stofnun hennar hefur verið mjög karllæg í gegnum aldirnar, svona rétt eins og 

kenningarnar.   Einnig er bent ítrekað á að kvenfyrirlitning sé töluvert samofin 

vestrænni menningu sem er síðan  samofin kristinni guðfræði.  Kristin guðfræði liggur 

djúpt í menningarrótum vestrænnar menningar og hefur haft áhrif þar lengi.  Þetta 

mótar  jú hugmyndir um lífið, samfélagsgerðir og samskipti fólks  í hinu vestræna 

samfélagi.   

Mér finnst því rétt  að varpa ljósi á, eða réttara sagt  taka saman, þá gagnrýni sem kristin 

kirkja hefur fengið á sig  vegna viðbragða sinna við ofbeldisumræðum.  Rætt er um það í 

femíniskum umræðum að dýpstu rætur  kvenfyrirlitninar eigi sér rætur í  almennri  

orðræðu sem  aftur eigi uppruna sinn til gamalla sagna og má þarf nefna mjög 

framarlega orðræðu Bibílunnar. En því til rökstuðnings má nefna að gamla guðfræðin er 

uppfull af kvenfyrirlitningu ef svo sterkt má að orði komast.  Trúrlega og guðfræðileg 

orðræða, voru hérna áður fyrr karllægar og gengu út á að karlinn réði  og konan væri 

óæðri karlinum.   Konur voru eignir eiginmanna sinna,  þar áður voru þær eignir feðra 

sinna /foreldra sinna, eignir sem mátti selja og afhenda þeim sem vilji  eigandanna stóð 

til.   Í Biblíunni í   1 Kor  11:3 stendur.  

Ég vil að þér vitið , að Kristur er höfuð sérhvers manns, maðurinn er höfuð konunnar og 

Guð er höfuð Krists.                                                                                    Biblían 60 

Femínistar vilja benda á að ef kristin kirkja ætlar að taka á málum sínum og vinna gegn 

ofbeldi þurfi að að laga guðfræðina aðeins og taka af allan tvískinnugshátt sem beinist að 

því að konur séu undirokar karla. Þær, sem hafa lagt fram greinar og efni  sem vísa í 

þetta, sammælast um að breytingar á orðalagi í  grunnguðfræðinni  og framsetningu 
                                                             
59 Sólveig A Bóasdóttir; Ást, kynlíf og hjónaband  
60 Biblían  
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guðfræðinnar sé einn stór grundvallarþáttur í baráttunni við kúgun og ofbeldi á 

kvenfólki, misrétti og ójafnræði. 

  Sumir í þessari umræðu nota orðið  kynjatvíhyggja sem er jú enn á ferðinni í 

nútímanum.  Með því að breyta þessu viðhorfi  er hægt að vinna markvisst gegn ofbeldi á 

konum og börnum.   Með áðurnefndum breytingum muni breytingar verða í samfélaginu 

og samfélagið geti alltaf breyst til batnaðar og aðlagað sig.   

 Tungumál kirkjunnar er ,og hefur verið, mjög kynjað, það hefur áhrif og mótar skoðanir 

fólks og afstöðu til hlutverkaskiptinga,stöðu kynjanna og áfram mætti telja.  Þessu til 

stuðnings má nefna að Sólveig Anna Bóasdóttir guðfræðingur og siðfræðingur bendir á í 

grein sinni um kristinn hjónabandsskilning að hin hefðbunda lútherska kristna siðfræði 

hafi ekki haft áhuga á að rannsaka ofbeldi karla gegn eiginkonum sínum  fyrr. Helstu 

skýringu þess telur Sólveig vera íhaldssemi og hin íhaldssama hugsun.       

             Það hefur ríkt mjög sterk söguleg og kerfisbundin áhersla innan hinnar lúthersku 

guðfræði hefðanna.  Hefðin felst sterkast í því að  gengið er markvisst út frá hinum 

sögulegu textum, og þá helst textum Lúthers og þannig er undirrstrikað hið einstaka  í 

kristnidóminum.   Sólveig bendir á að hefðin í lútherskri kristinni siðfræði hafi lítið 

breyst síðustu 100 árin og nú sér þörf á að opna það box sem þessi fræði hafa verið í  og 

taka tillit til umhverfisins og  reynslu fólksins sem reynsluna lifir. 61   Þetta er í raun sama 

inntak og femínisk siðfræði hefur unnið út frá, það að segja að opna umræðuna, horfa á 

reynsluna og jafna stöðu kynjanna með endurskoðun á gamalli textafræði.  

           Það er talið áskorun  og hvatning til karlmanna að horfast í augu við staðreyndir og  

í augu við vandamálin, að hefjast handa við að vinna úr þessu og vinda ofan af  kvenlægu 

ofbeldi.  Stór hluti vinnu kvenguðfræðinga hefur  verið að sýna fram á hina raunverulegu 

stöðu kvenna í  guðfræðinni og sögunni sem slíkri. Sýna fram á staðsetningar þar sem 

Biblían eða rit hennar hafa dregið úr stöðu kvenna í hinum ýmsu viðburðum.   Þær hafa 

bent á ýmsa þætti eins og stöðu Maríu Magdalenu, stöðu kvenna í  hirð Jesús, stöðu 

kvenna  við krossfestingu Krists  og fleira mætti telja.    

                                                             
61 Sólveig A Bóasdóttir, Ást, kynlíf og hjónaband bls 40 
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Sólveig Anna Bóasdóttir hefur bent á að kristin guðfræði sé mjög mikilvæg uppspretta 

sem getur stuðlað betri stöðu réttlætis og jafnréttis á forsendum náinna sambanda og 

samskipta.62 

 

6.  Lúther og hin kristna hjónabandssiðfræði 

  Eftir að hafa skoðað hina ýmsu þætti málsins  þá langar mig aðeins að dýpka vitneskju 

okkar með því að skoða aðeins hvaða afstöðu Lúther hafði til kvenna á sínum tíma,  Mary 

nokkur  Pellauer skrifaði góða grein og  veltir fyrir sér lútherskri guðfræði og afstöðu 

Lúthers til  ofbeldis og kúgunnar.  

Mary segir  í grein sinni að síðustu 25. árin höfum við lært meira um ofbeldi og 

trúartengsl heldur en síðustu 25. aldirnar. 

 Í dag er vitað um margt  í Biblíunni sem hægt er að mislesa og nota það til þess að  ýta 

undir ofbeldi og annað í trúnni sem hjálpar til við að lækna sár eftir ofbeldi eða kemur 

hreinlega í veg fyrir ofbeldið.   63  Út frá þessu vinnur Mary í grein sinni og veltir fyrir sér 

þeim áhrifum sem  Lúther hafði  á ofbeldi og kúgun kvenna og barna. Hvort hann hafi í 

raun ætlað það sér eða meint það sem túlkað var  á margvíslegan hátt síðar, hvort hann 

sé bara  maður þess tíma og  hafi skrifað í samræmi  við það sem þá þekktist og tíðkaðist 

að hluta.  Hún nefnir margt í textum Lúthers sem eflaust er, og hefur verið,  mistúlkað 

eða oftúlkað, en hún gerir ekki ráð fyrir að það hafi  verið ætlun hans  í þessari dýpstu 

merkingu orða eða “ valds”.    Til dæmis vald heimilisföðurs og eiginmanns.   Lúther 

sagði  að “Guð” hagaði sér eins og ofbeldismaður /mislyndismaður  (abuser)  og svo 

segir einnig Biblían, segir Mary og hún heldur áfram og kemst að þeirri niðurstöðu að   

Lúther taldi hjónabandið sjálft ágætt í sjálfu sér, en hann hugsaði hjónabandið sem part 

af sköpunarskipun Biblíunnar.   Lúther sá hið nána samband hjónabandsins sem 

aðamálið innan þess, það að segja að sambandið milli tveggja einstaklinga væri gott og 

það væri aðalmálið.   Tilgangurinn með hjónabandinu, nánu sambandi væri ekki aðallega 

                                                             
 

62 Sólveig A Bóasdóttir  2002, Cultural Ciolense interprent of Men Violence against Women.  Bls 446-447 

63  Mary Pelllauer,”Lutheran Theology Facing Sexual and Domestic  Violence   bls 4  
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til þess fallið að geta börn og fjölga mannkyninu heldur  væri grunnþátturinn hin 

mannlegu samskipti  og samband milli hjóna.   Kynlífið taldi Luther vera til þess að 

styrkja samband  á milli hjóna og auka þannig gott samband  (64 ). 

  Mary segir að  í guðfræði Lúthers væri sterkasta þörfin fyrir það að breyta orðlagi 

sem gerir  börn að eign foreldra sinna og konur að eign eiginmanna sinna.  Þetta telur 

Mary  “óheppilegt” orðalag Lúthers  og eitthvað sem hefur verið sterk réttlæting margra 

misyndismanna í gegnum aldirnar.  Kúgun eiginmanna á konum sínum þar sem þær eru 

eign þeirra og því eigi þær að hlýða og fara eftir þeim og þóknast í einu og öllu.  Með 

valdi foreldris yfir barni sínu sé átt við  að barnið eigi að vera eign  foreldris,  barnið átti 

að giftast þeim sem foreldar völdu, taka við ofbeldi, áníðslu og fyrirskipunum frá 

foreldrum sínum.  Hvorttveggja réttlætist þetta í orðum Lúthers og  því hefur það fylgt 

okkur alla tíð.   Mary telur að þetta hafi í raun verið partur af guðfræðinni þar sem 

félagslegt umhverfi komi inn og hafi áhrif á  orð Lúthers.  Þessu þurfi í raun að breyta í 

dag  þar sem þetta er ekki ásættanlegt og  falli ekki að nútímanum. 

Guðfræðilega fer Mary í þá pælingar hvort það sé í raun hægt að fjarlægja  þá 

þætti sem ýta undir ofbeldi og kúgun í  lútherskri guðfræði úr  texta hans án þess að  það 

í raun breyti guðfræðinni sem slíkri. Jú, segir Mary ,hún telur að  það sé hægt að breyta 

þessum þáttum ef það er horft til  þess að ef fólk geti breyst þá geti kirkjan breyst og 

samfélagið með.   65 

Mary leggur í lokin áherslu á að  þessum pælingum um  guðfræði Lúthers verði ekki 

svarað af neinum nema kirkjunni sjálfri og samfélaginu þar í kring, þar að segja 

spurningunni um það hvort hluti af guðfræði Lúthers sé ekki bara samtíma félagsfræði 

sem þarf að staðfæra og laga að vestrænum tíma án þess þó að breyta inntakinu um að 

“Guð” sé hið fallega,góða og hjálpsama í samfélaginu en ekki ímynd hins ógnandi 

“föðurs”.  Ímynd karlsins sem öllu réði og stjórnaði , sú staðalmynd sem einnig tilheyrði 

samtíð Lúthers og þess tíma sem lútherska guðfræðin er rituð á.  

En  þessu til samanburðar má taka fyrir afstöðu annarra samtíða guðfræðinga 

Lúthers,  það er  afstaða Tómasar  frá Akvínó og Ágústínusar.  Þeir höfðu í raun aðra 

hugmynd um tilgang hjónabandsins, sem þó lýsti sömu stöðu kvenna í hjónabandinu 

                                                             
64 Sólveig Anna Bóasdóttir, Ást,kynlíf og hjónaband.  Bls 43. 
65  Mary Pellauer, ,”Lutheran Theology Facing Sexual and Domestic  Violence bls  29   
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þótt tilgangurinn væri í raun annar. Um þetta fjallar Sólveig Anna Bóasdóttir í grein sinni 

: Kristin siðfræði hjónabandsins sem er hluti af bók Sólveigar: Ást, kynlíf og hjónaband. 

Þar talar Sólveig  um  Tómas  og Ágústínus sem  töldu að aðalmál hjónabandsins væri 

barneignir.  Þeir lögðu upp með að  hjónabandinu væri ætlað það stóra  markmið að 

fjölga mannkyninu sjálfu.  Þetta lögðu þeir fram sem  eitt af stórum málunum  í þeirri  

guðfræði sem sneri að hjónabandinu, auðvitað ekki það eina en  aðalmálið ( 66).   Þarna 

voru þeir algjörlega á skjön við Lúther með aðalmarkmið hjónabandins sjálfs og 

samband þeirra einstaklinga sem ganga í hjónaband.  Þeir sögðu að hjónabandið væri í 

sjálfu sér  ekkert sjálfstætt gildi heldur bara leið að aðalmarkmiði  þess, börnum.  Lúther 

horfði í víðara samhengi sambandsins og taldi hjónabandið gott í sjálfu sér, gott fyrir 

einstaklingana í því og kynlífið væri gott fyrir samskipti þeirra.  

 Með tilgangi hjónabandsins hafa guðfræðingar sögunnar  oftast talið saman eftirtalda 

hluti.  

1) Barneignir, sem  einn af aðalmálunum í tilgangi hjónabandisns.  
2)  Að finna kynhvötinni félagslega viðurkenndan farveg. 
3)  Tryggja persónulegan og andlegan félagsskap.        

                                                                                       Sólveig Anna Bóasdóttir (2008)67 

En hver er  þá í raun hin kristna hjónabandssiðfræði?  Hvernig má lýsa þeirri siðfræði og 

réttlætingu sem á sér stað í trú um hjónabandið og stöðu náins sambands.  Jú í grein sem 

Sólveig Anna Bóasdóttir skrifar um kristna hjónabandssiðfræði  má sjá lýsingar og 

skilgreiningar á þessum þáttum sambands innan trúar.  Eitthvað sem ætti betur að huga 

að og gera meira með í nútíma samfélagi og innleiðingu trúar  í vígslu sambands hjóna. 

Sólveig segir   í grein sinni að  kristin siðfræði sé oftast nær bæði  í senn, lýsandi og 

boðandi. (68) Og í framhaldi af því segir Sólveig:  

 Kristna hjónabandssiðfræði kalla ég þá siðfræði sem m.a fjallar um þau  rök sem færð eru fyrir því 
að hjónabandið sé æskilegt og traust  sambúðarform.    Hið algenga er að kristin 
hjónabandssiðfræði fjalli um tilgang og inntak hjónabandsins.   

                                                                                              Sólveig Anna Bóasdóttir  (2008) 69 

Nútíma kristin hjónabandssiðfræði hefur mjög  jákvæða sýn á hjónabandið og samband 

tveggja einstaklinga.   Þeir sem leggja fram þessar nýju greinar og hugmyndir telja að í 

                                                             
66 Sólveig A Bóasdóttir, Ást, kynlíf og hjónaband bls 43. 
67 Sólveig A Bóasdóttir,Ást,kynlíf og hjónaband bls 43 
68 Sólveig A Bóasdóttir, Ást, kynlíf og hjónaband bls 43. 
69 Sólveig A Bóasdóttir, Ást,kynlíf og hjónaband bls   
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hjónbandinu eigi að ríkja hamingja, kærleikur og réttlæti.   Kristnir guðfræðingar og 

siðfræðingar fara fallegum orðum um kynlífið  og tilgangur þess er tvíþættur; geta börn 

og styrkja sambandið betri böndum og efla  þannig nánd hjóna. 70   Því má segja að 

kenningar gömlu guðfræðinganna hafi verið aðlagaðar nútímanum en grunnurinn heldur 

sér. 

 

Þó hafa komið fram á þessari þroskaleið kristinnar hjónabandssiðfræði, kennismiðir 

sem hafa lagt fram þær kenningar að það sé náttúrulegur munur á kynjunum og 

karlmaðurinn hafi í raun annað hlutverk en konan í sambandi  þeirra,. Má í þessu 

sambandi nefna Helmut Thielicke  sem var lútherskur  guðfræðingur sem skrifaði bækur 

á sjöunda áratugnum.  Hans kenningar sátu fastar í þessari hugmynd um óbreytanlegt 

eðli kynjanna, og hann gerir ekki tilraunir til að setja sig inn í hugarheim eða líf kvenna á 

neinn hátt. Thielicke heldur fast í hið hefðbundna og sér enga ástæðu til þess að færa rök 

fyrir eða mæla með breytingum eða að þeirra sé þörf.  71 

 

Áhugavert er í þessu sambandi að benda á að karlkyns siðfræðingar sem komu á eftir 

Thielicke héldu margir hverjir í  kenningar hans en settu samt kenningar sínar fram með 

öðrum blæ og markmiðum, segir Sólveig Anna í grein sinni um hjónabandssiðfræði.  

Sólveig Anna bendir á nokkrar kenningar sem komu þar á eftir og fer nánar í það hvernig 

þeir tóku á málum og hvernig þeir lögðu fram kenningar sínar  í anda Thielicke  með 

breytingum.   Sólveig bendir á að ef náið sé skoðað þá sést að þessar kenningar eru í 

raun á margan hátt ólíkar,  því augljós sé munurinn á stöðu kvenna og hlutverks þeirra.  

En þeir  eiga þó eitt sameiginlegt; það er að skoða ekki né  taka  með í kenningar sínar  

reynslu fólks af hjónabandinu, hvor heldur sem hún er  neikvæð eða jákvæð.  Sólveig 

Anna kallar þetta “ einangrun siðfræðinnar”  og á þá við að þeir  leggi fram kenningar og 

nýta sér ekki fyrirliggjandi þekkingu eða reynslu þeirra sem tengjast málefninu 72.     

 

 

                                                             
70 Sólveig A Bóasdóttir, Ást, kynlíf og hjónaband bls 44-48 
71 Sólveig A Bóasdóttir, Ást, kynlíf og hjónaband bls 45 
72 Sólveig A Bóasdóttir, Ást, kynlíf og hjónaband bls 47 
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Afleiðinguna af þessu telur Sólveig vera :  

        Ein afleiðing þessara einangrunar er að allir þrír (73) loka augunum fyrir veruleika 

ofbeldis,líkamlegs,andlegs eða kynferðislegs, og hvernig þetta ofbeldi horfir við konum innan 
hjónabands.  Ofbeldi tengist valdastöðu og valdamisvægi. Til  þess að ræða ofbeldi er því 
nauðsynlegt að fjalla um vald í tengslum við hjónabandið.” 

                                                                                                      Sólveig Anna Bóasdóttir(2008)  74 

Með hina kristnu hjónabandsiðfræði segir Sólveig að hún verði alltaf til. Svo lengi sem  

guðfræðingar fjalli um hjónabandið út frá boðskapi Kristis, þá verði til kristin siðfræði 

hjónabandsins. (75 )  Þessu er ég alveg sammála.  Meðan menn blanda þessu tvennu 

saman verður hjónabandið alltaf tengt trúnni og kærleikanum sem trúnni  fylgir.  Trú  

fylgja líka hefðir og sagnir  sem  ekki er hægt að breyta, en það er hægt að laga að 

nútímanum og staðfæra  upp á raunveruleika samtímans sem þær eru notaðar á. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73 Hérna á Sólveig við þá 3 siðfræðinga sem hún  ber saman í þessari grein sinni, Thielicke,Harings og 
Nelson. 
74 Sólveig A. Bóasdóttir  Ást, kynlíf og hjónaband bls 60. 
75 Sólveig A Bóasdóttir, Ást, kynlíf og hjónaband bls 42 
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6.  LOKAORÐ. 

Af þessu tel ég að draga megi þá ályktun að í  karllægri kristinni siðfræði hefur oft  verið 

dregið saman og lokað augunum fyrir staðreyndum veruleikans í gengum tíðina og 

söguna alla, staðreyndum sem benda á ofbeldi ,líkamlegt og andlegt innan þeirra 

stofnunar sem Guð lagði til að væri hin heilalaga stofnun, hjónabandið.  

           Margir þessara kristnu siðfræðinga, karlmenn sem lögðu kenningar sínar fram í 

samræmi við hefðir og  sögu, töldu sig þannig halda í hin ríkjandi viðhorf en voru 

víðsfjarri jafnréttishugmyndum og  stöðu konunnar.     Það sem  enn áhugaverðara er, og 

Sólveig Anna bendir,  á er að þessir fræðimenn virtust oft ekki tengja saman þá 

staðreynd að  fyrri hugmyndir um kynlíf og karllæga stöðu karlsins í hjónabandinu, væri 

bein tenging við vald, ofbeldi og óréttlæti.76           

            Staðreyndir og reynsla samfélagsins hefur ekki verið tekin marktæk  fyrr en 

nútíminn fór að uppfæra sig og staðreyndir sínar, sannleikurinn fór að koma  betur fram   

og menn hreinlega urðu að gangast við hinu augljósa.  Mikilvægt er að skoða 

heildina,reynsluna og miðla henni  á milli manna.  Því þarf að efla vitund og réttlætingu 

út frá hinum mikilvægu  gildum nútímasamfélagsins  og skapa þannig ný viðhorf innan 

trúar, viðhorf sem mun móta  hjónabandið,samfélagið og börnin um ókomna framtíð.  

Allt þarf þetta jú að vinna saman:, hefðir,sagnir, reynsla og staðreyndir, það eitt gerir 

möguleikana á jafnrétti kynjanna og eyðingu á  misrétti í hjónabandinu að möguleika.  

Kærleiksboðskapur Krists getur þannig verið grunninntak trúar og   hinnar kristnu 

fjölskylduímyndar sem áherslan ætti að liggja á núna en ekki misræmi og óréttlæti.  
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