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Útdráttur 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er heimilisofbeldi og áhrif þess á þolendur. 

Tilgangurinn er að gefa mynd af þeim neikvæðu áhrifum sem ofbeldið hefur á 

þolendur, sem í flestum tilfellum eru konur og börn. Áhersla er lögð á að varpa ljósi 

á þá þjáningu og þögn sem þolandinn býr við. Leitað er í þekkingarbrunn ýmissa 

sérfræðinga sem hafa ritað bækur og rit um heimilisofbeldi, en það felur í sér andlegt 

ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi og félagslegt ofbeldi. Fjallað er um heimilisofbeldið út 

frá rannsóknum sem hafa verið gerðar á samþykktum Sameinuðu þjóðanna og 

regluverki íslensku laganna sem snúa að þessum málaflokki. Ritgerðin fjallar um 

heimilisofbeldi almennt en sú umræða leiðir að greiningu á því hvernig ofbeldið er 

falið í skjóli krossins og þjáningar Jesú Krists. Varpað verður ljósi á þá þöggun sem 

kirkjan hefur beitt þolendur sína og hvernig hún hefur oft á tíðum hvatt þolendur til 

að snúa heim á vígvöll ofbeldisins.  

Fjallað er um það ofbeldi sem prestar og aðrir kirkjunnar menn beita út frá 

heimildum úr bókum sem skrifaðar hafa verið um ofbeldi innan kirkjunnar og þá 

þöggun sem á sér stað innan hennar. Einnig er fjallað stuttlega um það hvernig 

siðblindir  einstaklingar hafa komist til starfa innan kirkjunnar og getað beitt ofbeldi 

og misbeitingu í skjóli hennar.  

Abstract 

This essay examines domestic violence and its influence on the victims. Various 

books and essays are referred to in order to give a clear picture of how ugly the 

violence is and how it affects the women or children involved, and to show the 

suffering and silence the victim lives in. Attention is drawn to researches that have 

been done on domestic violence, the declaration of the United Nations concerning 

domestic violence, as well as the legal structure in Iceland. The opinions and 

conclusions of many specialists on domestic violence and the spiritual, sexual and 

social abuse that comes along with it are also discussed.  

This essay presents a general description of domestic violence, and how the violence 

has been hidden and the abusers protected in the shadow of the cross.  



 

ii 

Documentation of the violence that pastors and other members of the church use is 

taken from various books that have been written about the violence and the silence 

that the church imposes. There is also a brief discussion of how psychopaths have 

been able to plant themselves within the church where they can use violence without 

the fear of penalty.  
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Formáli 
Ritgerð þessi er skrifuð til B.A.-prófs í guðfræði við Háskóla Íslands, sumarið 2011, 

undir leiðsögn dr. Arnfríðar Guðmundsdóttur. Kann ég henni bestu þakkir fyrir að 

leiðbeina mér í skrifunum, fyrir veittan stuðning og hlýhug og ekki síst þá trú sem 

hún hafði á mér til verksins.  

Einnig þakka ég dr. Sólveigu Önnu Bóasdóttur þann stuðning sem hún veitti mér á 

róstursömum augnablikum í lífi mínu haustönnina 2010 og stappaði í mig stálinu. 

Enn fremur þakka ég eiginmanni mínum, Forna Eiðssyni, fyrir þolinmæði og 

stuðning í náminu, hjartkærri vinkonu minni Önnu S. Þráinsdóttur, sem alltaf hefur 

verið til staðar fyrir mig og ljáð mér eyra, penna og þarfar ábendingar við 

prófarkalestur.  Samnemendur mínir og kennarar, ættingjar og vinir, fá einnig þakkir 

fyrir hvatningu og stuðning.  

Sr. Braga Skúlasyni færi ég sérstakar þakkir fyrir að vera sálusorgari minn síðastliðin 

20 ár og fyrir að hafa hvatt mig til náms jafnhliða því  hjálpa mér út úr dimmum dal 

og í átt að ljósinu. 

Óska ég þessu fólki blessunar.  

Tjörnes, júlí 2011 

Ólöf de Bont 

 

 

 

 

 

Í minningu móður minnar Laufeyjar Pálsdóttur, fósturföður míns Gunnars Eyjólfssonar, bróður míns 

Óskars E. Gunnarssonar og dætra minna Selmu Rúnar og Laufeyjar Óskar Robertsdætra, sem öll hafa 

kvatt þennan heim og er sárt saknað. Einnig tileinkað elstu dóttur minni sem eignaðist yndislega 

kjörforeldra.  



 

2 

 

Inngangur 

Ofbeldi, hvernig sem það brýst fram, er ein erfiðsta lífsreynsla manneskjunnar og 

fylgir henni alla ævi. Það kemst enginn hjá því að þekkja einhvern sem hefur 

persónulega reynslu af því að vera þolandi ofbeldis sem barn, á unglingsárum eða 

sem fullorðin manneskja, að þekkja einhvern sem er ekki trúað, er þaggaður í hel og 

jafnvel læstur inn. Ég þekki konu sem ofbeldið braut niður bæði til sálar og 

líkamlega og sárin hafa ekki gróið enn. Hún varð undir í lífinu sem ung kona og 

þurfti að þola það að missa frá sér, ekki bara æruna heldur líka börnin sín. Ofbeldið 

sem framið var á henni setti á hana blett, en gerandinn slapp undan í skjóli valds síns. 

Í ljósi þessarar lífsreynslu sem hún hafði orðið fyrir var hún ekki fær um að ala önn 

fyrir elsta barni sínu. Síðar meir, þegar líf hennar hafði nokkurn veginn komist í 

góðar skorður, eignaðist hún börn sem hún missti vegna þess skaða sem ofbeldið 

hafði  haft á líkama hennar. Vandmál við fæðingu barnanna urðu til þess að þeim var 

ekki gefið langt líf. Reynsluheimur þessarar konu var kynferðis- og heimilisofbeldi, 

en hún þagði og hún þjáðist. Það tók hana fjörutíu ár að þora að koma út úr þögninni. 

Í ljósi reynslu hennar get ég fullyrt að kynferðislegt ofbeldi er sú tegund ofbeldis sem 

hefur hvað erfiðastar afleiðingar fyrir einstaklinginn og úrvinnslan er ekki möguleg 

nema með hjálp stofnana eins og Kvennaathvarfsins, Stígamóta eða annarra fagaðila. 
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Stutt er síðan baráttan gegn heimilisofbeldi varð sýnileg og svo virðist vera að við 

ramman reip sé að draga. Að mörgu leyti virðist ríkja sinnuleysi meðal þeirra sem 

eiga að bera hag brotaþolans fyrir brjósti og hafa lykilaðstöðu til að geta haft áhrif á 

gang mála. Það er eins og þeir virðist dragast að þögninni og inn í hana. 

Einstaklingur sem hefur verið þolandi ofbeldis sem barn eða unglingur er auðveld 

bráð siðblindrar manneskju sem starfar innan kirkju eða stofnunar. Þetta hefur sýnt 

sig þegar þolendur hafa stigið fram með sögur sínar og sagt frá ofbeldinu. Þegar þeir 

hafa reynt að að flýja sitt persónulega helvíti hafa þeir oft mætt gerendum sem 

notfæra sér tímabundið varnarleysi og erfiðleika þeirra. Þegar litið er til kirkjunnar 

og þess ofbeldis sem hefur leynst í skjóli krossins, þá býr sú von í brjósti þolenda, að 

eftir því sem fleiri þolendur stíga fram og segja sögur sínar þá muni þöggunin hverfa. 

Vonin er sú að þjóðin muni eignast heilbrigða kirkju sem losar sig við siðblinda 

gerendur. Að kirkjan veiti þolendum og fjölskyldum þeirra, sem og gerandanum og 

fjölskyldu hans þá sálgæsluhjálp sem þörf er á. Það þarf að vera hægt að byrja á því 

að græða sárin og þolandinn þarf að geta haldið keikur út í lífið að nýju.  

Trúuð manneskja sem leggur traust sitt á Guð, Jesúm og kirkjuna og verður fyrir 

kynferðislegu ofbeldi af hálfu prestsins eða annarra starfsmanna innan kirkjunnar, 

hlýtur að upplifa hrun sjálfsmyndarinnar og fyllast ótta gagnvart þeim opinberu 

aðilum sem hún lagði traust sitt á. Spurningin um það hvort hægt sé að treysta 

kirkjunni og stjórnendum hlýtur að vakna þegar það lítur út fyrir að oft sé reynt að 

breiða yfir, þegja og vernda gerandann.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða heimilisofbeldi og hvort viðhorf til 

þjáningar Krists á krossinum sé notað af kirkjunni sem réttlæting fyrir heimilis- og 

kynferðisofbeldi. Leitast verður við að svara því hvort rannsóknir sýni að ofbeldi 

gegn konum og börnum sé falið í skjóli krossins og hvort þjáning Krists á krossinum 

sé upphafin og notuð sem skálkaskjól og afsökun fyrir ofbeldinu og að lokum hvort 

krossinn gæti verið skjól þeim konum sem hafa gengið í gegnum hrylling ofbeldis. 



 

4 

Kirkjan og kvennaguðfræði  
Það er sameiginleg reynsla að kúgun, segir Arnfríður Guðmundsdóttir  prófessor, 

sem tengir saman konur sem hafa þurft að þola líkamlegt ofbeldi, niðurlægingu og 

einangrun. Baráttan gegn kynjamisrétti á stærstan þátt í því að konur nálgast 

guðfræðina út frá feminisma. Arnfríður bendir á að konur hafi sýnt fram á misræmi í 

fagnaðarerindi Krists og reynslu kvenna, útilokun þeirra og ofbeldis sem þær þurfa 

að þola, bæði innan og utan kirkjunnar. Konur hafa sérstaklega bent á að þær hafi 

verið útilokaðar beint eða óbeint frá guðfræðilegum kenningum. Ólíkt þeim 

feminísku guðfræðingum sem hafa yfirgefið kristindóminn, þá eru til guðfræðingar 

sem sjá hina klassísku kenningu um Jesúm Krist ekki sem karllæga boðun eða 

ósamrýmanlega boðun feminisma.
1
 

Gamla testamentisfræðingurinn Phyllis Trible hefur í áhrifamikilli ritgerð sinni greint 

frá því að endurskoðun hennar á hefðbundinni túlkun á 1. og 2. kafla Mósesbókar 

hafi leitt í ljós hvað lítill hluti túlkunarinnar var studdur af textanum, en í textanum 

hefur komið fram að konan væri hjálparhönd mannsins. Það má túlka það þannig að 

hún sé skör lægri en maðurinn og að hlutverk hennar sé að elda, þrífa og hugsa um 

börnin mannsins, sem hún hefur fætt af sér fyrir hann. Trible gagnrýnir túlkun þessa 

texta. Hún bendir á að orðið hjálp eða ezer, er oftast notað fyrir Guð eins og t.d. 

„Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar“ (Sálmur 121:2). Ezer er 

sterk og kröftug hjálp, í staðinn fyrir „hjálparhönd mannsins“, þá ætti þetta hebreska 

orð að vera þýtt sem „hjálp sem er sæmandi honum“. Trible og aðrir feminískir 

guðfræðingar hafa bent á að í 1. Mósesbók standi að karlinn og konan hafi bæði 

verið sköpuð í Guðs mynd. Það er ekkert í hinum biblíulega texta sem segir að konan 

búi yfir minni gáfum eða minni líkamlegum og siðferðilegum hæfileikum en 

karlmaðurinn. Guð sagði þeim að fara út í heiminn og fjölga sér. „Guð blessaði þau. 

Og Guð sagði við þau: Verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina, gerið ykkur 

hana undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og öllum dýrum sem hrærast á 

jörðinni.“ (Gen 1:28).
2
 

                                                            
1 Arnfríður Guðmundsdóttir 2010, s. 8. 
2 Japinga 1999 s. 79. 
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Margir feminískir guðfræðingar hafa beint athygli sinni að krists- og kirkjufræðum, 

þeir hafa til dæmis leyft sé að draga í efa að Jesús hafi verið karl og að karlmennska 

hans hafði verið nauðsynleg til þess að bjarga tilgangi holdtekjunnar. Guðfræðingar 

eins og Rosemary R. Ruether komu fram með mótmæli gegn þessari framsetningu og 

töldu hana útiloka konur frá því að vera þátttakendur í endurnýjun mannkynsins. Það 

er þess vegna nauðsynlegt að beina ekki eingöngu sjónum sínum að því að Jesús var 

karl, heldur að boðun hans. Hann var frelsarinn og  hann braut upp staðalímynd sem 

kúgaði fólk og þá sérstaklega konur. Ruether kemur fram með þau rök að konur 

„voru skapaðar í mynd Guðs“ líkt og maðurinn, þess vegna eru karl og kona 

jafningjar. Þetta gefi konum rétt til að prédika fagnaðarerindið og að hafa það að 

leiðarljósi í sínu lífi.
3
 

Edwina Sandys var einn fyrsti listamaðurinn til að gera höggmynd af Kristi í 

kvenlíkama árið 1974. Líkaminn er hangandi og handleggirnir út til hliðar eins og 

hún hangi á krossi. Þessi höggmynd er kölluð Christa (Krista). Höggmyndin olli óróa 

víða, gagnrýnendur segja höggmyndina afneitun á því að Jesús hafi verið karlmaður 

og túlka hana sem guðlast. Það truflar aðra sem segja að höggmyndin sýni nakta 

konu á kynferðislegan máta. Höggmyndin er skilaboð um vanlíðan mannsins í allri 

sinni þjáningu, líkt og höggmyndir sem eru gerðar af Jesú í karllíkama. Það er ekki 

svo mikið mál að sjá Jesúm sem svartan karl en það að Jesús sé kona hefur þótt 

nánast óhugsanlegt. Höggmynd með kvengerðum Kristi sem var upp í kirkju í New 

York um 1970 olli það miklum usla að fjarlægja þurfti hana innan nokkurra vikna.
 4
 

Mary Grey telur að þrátt fyrir neikvæð viðbrögð margra við Christa (Krista) 

höggmyndina þá hafi það orðið kraftmikið tákn um von og heilun fyrir kristnar 

konur, sérstaklega þær sem hafa þolað kynbundið ofbeldi. Hún tekur fram að í 

höggmyndinni megi sjá samstöðu Guðs í þjáningu konunnar.
5
 

Hefðbundin kristin túlkun á sambandi Jesú við konur er sú að hann hafi aðeins kallað 

á karlmenn til þess að vera lærisveinar. Að hann hafi aldrei vígt konur og ekki breytt 

þeirri ímynd sem konur höfðu á þeim tíma sem hann var uppi. Jesús hafi verið 

                                                            
3 Plantinga 2010, bls. 565. 
4 Arnfríður Guðmundsdóttir 2010, s. 137. 
5 Sama heimild s. 137-8. 
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þægilegur í garð kvenna en ekki komið fram við þær á jafningjagrundvelli. Þetta er 

talið segja nóg um afstöðu hans til kvenna.
6
 Aðrir biblíutúlkendur draga upp aðra 

mynd. Árið 1971 skrifaði Leonard Swidler grein sem hann kallaði „Jesús var 

feministi“ þar lagði hann áherslu á að Jesú hafi verið umhugað um konur og hann 

hafi borið virðingu fyrir þeim og tekið þær alvarlega, en þetta er óalgengari mynd af 

Jesú.
7
 

Mary Daly talar um að þegar reynsla konunnar sé skoðuð í ljósi guðfræðilegra 

kenninga sé konan útilokuð og það kallar hún „the power of naming“ sem hefur verið 

tekið af konunni. Í bók sinni „Beyond God the Father: Towards a Philosophy of 

Women´s Liberation“ færir Daly rök fyrir því að konur hafi ekki haft frelsi til þess að 

nota sitt eigið vald til að nefna sjálfar sig, heiminn og Guð. Mary Daly heldur því 

sömuleiðis fram að í kirkjunni hafi spurningum kvenna verið ýtt til hliðar og þær 

sjálfar hætt að heyra eigin spurningar og verið ófærar um að upplifa eigin reynslu.
8
  

Krossdauði sem Jesú réttlæting á ofbeldi 
Víða í skrifum sínum fjallar James Poling um krossinn og ofbeldi karlmannins. Hann 

skrifar í bók sinni The Abuse of Power … um túlkun krossfestingu Jesú og hvernig 

hún hefur ýtt undir vald feðraveldisins og ofbeldi karla gegn konum. Hvernig karlar 

undiroka konur. Hann bendir á að krossdauði Jesú Krists hafi verið ofbeldisfullur 

atburður og túlkunin á honum í gegnum aldirnar hafi verið tvíræð. Fyrir fólk sem lifir 

í samfélagi feðraveldis þá hefur krossinn gefið mismunandi skilaboð. Krossinn hefur 

verið verið skilinn sem tákn um réttlætingu á valdi karlmannsins í samfélaginu. Í 

margar aldir hefur krossinn verið tákn kirkjunnar um vald og um stofnun þar sem 

feðraveldið ræður ríkjum. Poling skrifar að Jesús hafi dáið á krossinum sem 

karlmaður og hafi fært mannkyninu syndaaflausn sem karlmaður en ekki sem kona. í 

ljósi þessa hafa flestar kirkjur kveðið á um að það væru einungis karlmenn sem væru 

í valdastöðum innan hennar. Þeir sæu um helgisiði kirkjunnar og mótun stjórnarhátta 

fyrir samfélagið að heimilinu meðtöldu. Guðfræðingar hafa kennt að yfirburðir 

karlmannsins yfir konunni væru komnir til fyrir náð Guðs Föður og hans einkasonar 

                                                            
6 Japinga 1999, s. 97. 
7 Arnfríður Guðmundsdóttir 2010, s. 28. 
8 Sama heimild, s. 31. 
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Jesú Krists. Að mótmæla yfirburðum karlmannsins væri það sama og að mótmæla 

Guði sjálfum. Því má sjá krossinn sem tákn um feðraveldi sem verður að vera stutt af 

víxlverkun í samskiptum karls og konu.
9
  

Á tólftu öld er sagt að Abelard (d. 1142) hafi sett fram huglæga 

friðþægingarkenningu (moral example) sem gengur út á það að Kristur sé fyrirmynd 

um það hvernig eigi að lifa lífinu. Í sögulegum frásögnum Gamla og Nýja 

testamentisins og innan guðfræðinnar hefur aldrei verið gefin út nein almenn 

samþykkt á ákveðinni merkingu og hlutverki krossins.
10

 Myndlíkingarnar eru margar 

um líf og dauða Jesú Krists, en þær eru meðal annars hlutlæg friðþægingarkenning 

Anselms, fullnægjukenning Abelards og Christus Victor kenning fornkirkjunnar.
11

 

Páll postuli notaði margar líkingar til að útskýra merkingu krossins, til dæmis 

ættleiðingarmódelið, en þar er maðurinn ættleiddur af Guði og hefur eftir það sama 

rétt og Kristur. Maðurinn réttlætist af trú. Við erum líka með endurlausnarstefið 

þegar Guð kaupir manninum frelsi úr ánauð syndar og dauða. Þessi stef finnum við í 

bréfum Páls og byggjast túlkanir hans á þeim aðstæðum sem hann er að tala inn í á 

þeim tíma sem hann var uppi.
12 

 

Fornkirkjan setti fram Christus Victor kenninguna, sigurstef sem byggir á því að 

Kristur sigrar dauðann, Satan og syndina.
13

 Rufínus (d. 410) var fyrstur til að setja 

fram hugmyndina um öngulinn og agnið.
 
Sú hugmynd felur í sér myndina af 

djöflinum sem sér mennskuna og bítur á agnið. Það kom í ljós að guðdómurinn 

(Kristur) var agnið og eftir það sat djöfullinn fastur. Við þetta verður Kristur 

lausnargjald fyrir okkur og mannfólkið verður aftur eign Guðs.
14

  

 

Abelard segir að Kristur laði okkur til eftirbreytni. Vegna kærleika Krists til 

mannkynsins gengur hann alla leið og tekur á sig syndir okkar. Kærleikur Guðs 

opinberast manninum þegar Kristur þjáist og deyr á krossinum. Kenning Abelards 

                                                            
9 Poling 2006, s. 474. 
10 McGrath 2007, 263. 
11 Sami s. 271. 
12 Arnfríður Guðmundsdóttir 2010, s. 58-67. 
13 McGrath 2007,  s. 349. 
14 Sami s. 350. 
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um að Kristur laði okkur til eftirbreytni er gagnrýnd meðal annars þegar höfðað er til 

ofbeldis. Í eftirbreytni Jesú er auðmýktin, hlýðnin og sjálfsfórnin miðlæg.
15

 Parker 

spyr: Hvað gerir kona sem er barin heima hjá sér? Er það í lagi af því að Kristur 

þjáðist? Má skilja krossfestinguna þannig að hún sé merki um „guðlegt 

barnaofbeldi“? (Divine child abuse), hugmyndin um föðurinn sem sendir son sinn 

inn í dauðann.
16

 Það er þetta fordæmi sem kristnir feður hafa notað til að afsaka það 

að lemja börn sín. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á heimilisofbeldi hafa leitt í ljós 

að til séu dæmi frá ýmsum löndum um heimilisföðurinn sem gengst upp í hlutverki 

sínu sem yfirvald (Guð) og þess vegna í má hann lemja fólkið sitt skjóli krossins.
17

  

Það að blóð drjúpi og að maður hangi á krossi þarf ekki endilega að vera nauðsynlegt 

tákn til þess að skilja mikilvægi lífs Jesú segir Delores Williams,  

kvennaguðfræðingur og prófessor við Union Theological Seminary. Hún hvetur 

kvennaguðfræðinga til að endurskoða hugmyndina um hlutverk krossins. Þessar 

hugmyndir hennar og gagnrýni um krossinn hafa vakið upp viðbrögð hjá mörgum 

deildum mótmælendakirkna og spurningar þess efnis hvort hún sé að tala um að ekki 

sé lengur þörf  á Kristi eða Guði. Er hægt að öðlast frelsi frá synd án þess að til komi 

þjáning Krists á krossinum? Margir kristnir einstaklingar trúa á mikilvægi 

krossdauðans og ganga út frá því að það sé ekki hægt að rökræða eða gagnrýna hann. 

Margir feministar halda því fram að dauða Jesú hafi ekki verið krafist af Guði sem 

borgun fyrir syndir manna. Krossdauðinn hafi í raun verið glæpur mannkynsins gegn 

Guði. Dauði Jesú var átakanlegur en hann var ekki nauðsynlegur þáttur í guðlegu 

skipulagi um frelsun mannsins. Það voru pólitískar og róttækar skoðanir Jesú sem 

drógu hann út í dauðann en ekki krafa Guðs Föður. Dauði Jesú var ekki ósk eða val 

Guðs, og þess var ekki krafist að uppgjör ætti sér stað og Guði þannig gert mögulegt 

að elska og taka í sátt syndugar manneskjur.
18

 

                                                            
15 Plantinga 2010, s. 291. 
16 Parker 2001, s. 30.  
17 Plantinga 2010, s. 280.  
18 Japinga 1999, s. 120-121. 
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Siðblinda og kirkjan 
Í ritstjórnargrein í Læknablaðinu 2010 skrifar Nanna Briem að siðblindir 

einstaklingar hafi alltaf verið til og að siðblinda sé ein alvarlegasta 

persónuleikaröskun sem fyrirfinnst hjá manneskjunni og sé tíðni hennar nálægt 1%. 

Siðblindir eru illa færir um eðlilegt og náið tilfinningalegt samband og upplifa síður 

djúpstæðar tilfinningar eins og ást eða tryggð en heilbrigðir einstaklingar. Þeim 

gengur illa að setja sig í spor annarra og eru kaldlyndir. Oft eru þetta sjálfumglaðir 

og hrokafullir einstaklingar sem hirða ekki um reglur samfélagsins eingöngu, þeir 

hugsa fremst um að fullnægja eigin þörfum, óðháð því hvað það kostar og gera það 

án sektarkenndar eða eftirsjár.
19

 Við höfum dæmi um þetta í okkar eigin þjóðfélagi, 

en þolendur siðblindra ofbeldismanna hafa verið að koma fram og segja sögu sína,  

þeim tekst afskaplega vel að halda völdum sínum og kirkjan virðist halda 

verndarhendi yfir gerandanum einhverra hluta vegna sem vert væri að skoða nánar. 

Siðblindir einstaklingar eru sérstaklega flinkir að smygla sér inn í kirkjuna, þeir eru 

útsmognir, fæstir sjá við þeim og það getur liðið langur tími þar til upp um þá kemst. 

Hinn kristni hugsunarháttur er ekki sá sami og hjá siðblindingjanum, hann hugsar 

eingöngu um sinn eigin hag og hvernig hann geti stjórnað fólki og haft hemil á því 

eftir eigin hentisemi. Það sem gefur siðblindingjanum lausan tauminn í hinu kristna 

samfélagi er að allir eru góðir, þolinmóðir og hlýðnir í kristilegum anda og í því 

skjóli getur hann hæglega komið sér fyrir og sópað að sér völdum.
20

 Kristið samfélag 

laðar eðlilega að sér þá sem eru óöryggir, veiklundaðir og hafa þörf fyrir að láta 

hugsa fyrir sig og leiða sig áfram. Þetta opnar leið fyrir siðblindingjann að þessum 

einstaklingum og hann nærist á undirgefni þeirra og athygli. 

Siðblindum leiðtoga getur reynst auðvelt að boða rétta kenningu en þar sem hann 

getur til lengdar ekki farið eftir hinni réttu kenningu þá getur hann ekki leitt 

söfnuðinn á rétta braut. Siðblindi einstaklingurinn hefur ekki áhuga til lengdar að 

byggja upp söfnuðinn heldur vill hann koma sjálfum sér á framfæri. Hann reynir að 

hefja upp anda Guðs en siðblindinginn er ekki fær um slíkt, hann prédikar illa anda 

sem eiga rætur í honum sjálfum. Vegna þess að það tekur litla söfnuði tíma að þróast 

                                                            
19 Nanna Briem 2010, s. 96. 
20 Haraldur Jóhannsson 2002, s. 28. 
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þá á siðblindinginn greiðan aðgang að fólkinu í söfnuðinum og þar getur hann 

athafnað sig að vild.
21

 

Finnski presturinn Räimo skrifar að siðblinda fyrirfinnst á meðal presta sem hafa náð 

að koma sér fyrir innan kirkjunnar. Þessir prestar eru líklegastir til að segja konu að 

sættast við ofbeldið sem hún býr við á heimili sínu. Siðblindinginn boðar ekki lögmál 

og fagnaðarerindi á réttan hátt heldur boðar hann lögmálsþrælkun og tilfinningarót. 

Það getur hjálpað þolanda ofbeldis að skilja og skynja siðblindingjann hvernig hann 

túlkar Biblíuna sér í hag til að réttalæta misnotkun og ofbeldi. Það er hvergi skráð í 

Biblíunni að einstaklingur eigi að vera undirgefinn ofbeldi og misnotkun í nafni 

kærleikans. Siðblindingjanum er mögulegt að misnota brotinn einstakling sem er 

auðvelt fórnarlamb ofbeldis. Þegar þolandinn hefur áttað sig með hjálp annarra, lesið 

Biblíuna og veit að boðskapur Guðs er ekki er barsmíðar og nauðganir, þá hefur hann 

forsendur til að sleppa undan siðblindum presti eða starfsmanni kirkjunnar.
22 

Kirkjan, Kristur, þjáningin og siðblindan 
Í einum af köflum bókarinnar Proverbs of Ashes segir Parker sögu af heimilisofbeldi 

sem leiddi til dauða þolandans: „Hann drap hana, með eldhúshnífnum fyrir framan 

börnin þrjú, ungbarnið svaf í vöggunni.“ Þetta var sá raunveruleiki sem kvenprestur 

þorpsins þurfti að horfast í augu við í starfi sínu. Það voru engin kvennaathvörf í 

þorpinu og þriggja klukkustunda ferð í næsta athvarf. Kirkjunnar menn hvöttu 

þolendurna til að fara heim aftur til gerandans. Það var búið að telja þeim trú um að 

þjáningin væri hluti af því að vera kristinn. Kirkjan hafði sagt þeim að það væri 

göfugt að þjást líkt og Kristur þjáðist.
23

 Kvenprestinum var umhugað um konurnar 

sem voru beittar ofbeldi heimafyrir. En presturinn gat ekki stoppað þær. Konurnar 

fóru flestar heim þar sem þær töldu það trúarlega skyldu sína að þola ofbeldið en þeir 

prestar sem þær höfðu leitað til áður hvöttu konurnar til að fyrirgefa, sýna skilning og 

snúa aftur heim. Þar sem Jesús var píndur, kvalinn og dó á krossinum og þjáðist fyrir 

mannkynið svo það mætti frelsast, þá var það þeirra að þjást fyrir hönd 

                                                            
21 Sama heimild, s. 29. 
22 Sama heimild, s. 29. 
23 Parker 2001, s.16. 
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eiginmannsins svo hann mætti frelsast. Hollusta kvennanna gagnvart þjáningu 

krossins var þeim eðlileg og þær voru ómeðvitaðar um hættuna sem stafaði af henni.  

Presturinn horfði út í loftið með sorg í augum og sagði lágum rómi: „Hann drap 

hana.“ Parker skrifar um sínar eigin hugsanir um sjálfsfórnina: 

 Ég byrjaði að reyna að skilja hvers vegna það var svo auðvelt að ganga inn í 

fórnina, hvers vegna líkama mínum fannst hún svo gamalkunn og svo tengd 

kynferði mínu, hvers vegna hún væri svo lítils megnug. Hvers vegna vissi ég 

svo vel hvernig ég átti að fórna? Hvers vegna vissu konurnar sem ég þekkti 

sem vinkonur, hafði sálusorgað sem sóknarbörn og prédikað fyrir í söfnuði 

mínum, svona vel hvernig þær áttu að fórna? 

Ég kannaðist við að kristin trú hafði kennt mér að fórn væri vegurinn til 

lífsins ... En hvað ef þetta væri ekki satt? Hvað ef afleiðing fórnar væri 

einfaldlega sársauki, smækkun lífsins, sundurbrot sálarinnar, auðmýking, 

skömm? Hvað ef rof lífsins einfaldlega eyðilegði líf og væri ekki vegurinn til 

kærleika, kjarks, trausts og trúar? Hvað ef fórnarritúalið birti helgisiði þar 

sem sumir hljóta skaða og aðrir þurfa ekki að sæta ábyrgð eða uppfylla 

siðferðilegar skyldur?  

Parker heldur áfram og segir kirkjuna hafi alið á réttlætingu á því að beita megi 

konur líkamlegu og andlegu ofbeldi vegna þess að þær séu óæðri manninum. 

Karlmaðurinn er skapaður í Guðsmynd, en konan sköpuð úr rifi mannsins og er því 

sköpuð í hans mynd. Eins og karlmaðurinn lýtur Guði þá skal konan lúta 

karlmanninum.
24

 

Í fjölskylduofbeldi segir Poling að það eigi sér stað svipaður sjónleikur og í 

kirkjunni. Hann bendir á neikvæða afstöðu og umræðu um konur í mörgum kirkjum, 

en þessi afstaða kirkjunnar hvetur trúaðar konur sem hlusta á prestinn segja þeim að 

hlýða hinum kærleiksríka Föður (Guði) og syni hans (Jesú).
25

 Í öllum almennum 

prédikunum segir Poling að megi heyra að í kristinni trú séu karlmenn nær Guði en 

konur. Náttúrulegt hlutverk konunnar er að þjóna karlmanninum og að vera honum 

undirgefin. Kirkjan hefur kennt konum að vera hlýðnar og undirgefnar eiginmönnum 

sínum og sagt þeim að hlýðni og undirgefni sé kjarninn í kristinni trú.  

                                                            
24 Sama heimild, s. 18. 
25 Poling James 2006, s. 476-77 
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Það er oft eins og Poling bendir á í bók sinni, The Abuse of Power … að konur gera 

nokkurs konar uppreisn gegn ofbeldismanninum þegar hann hefur verið fjarlægður af 

heimilinu og jafnvel settur í fangelsi.
26

 Parker tekur dæmi í bókinni Proverbs of 

Ashes: 

Á meðan hann var í fangelsi lét Anola setja göt í eyrun á sér. Þetta voru 

hennar skilaboð um að hún ætti líkama sinn sjálf, hann hefði aldrei leyft henni 

að gata eyrun. Hún var ánægð með þessa ákvörðun sína. Síðan losnaði hann 

úr fangelsinu og hún varð að ákveða hvort hann ætti að koma heim og búa 

með henni og börnunum. Það var sannfæring hennar að hún væri að gera það 

sem væri Guði þóknanlegt. Í augum kirkjunnar sem hún sótti þá var 

sameining fjölskyldunnar mikilvæg, faðir, móðir og börn áttu að lifa saman á 

kærleiksríku heimili. Anola trúði því að sameining fjölskyldu hennar væri 

vilji Guðs, að Guð myndi einhvern veginn laga allt. Að brjóta upp 

fjölskylduna myndi gera hana að vondri manneskju. Að fara að vilja Guðs 

væri mikilvægara en hennar eigið persónulega öryggi. Möguleiki þess að vera 

trú Guðs vilja gæti þýtt að þjáning og ofbeldi væri Guði þóknanlegt. Góð 

eiginkona og móðir væri alltaf tilbúin til að taka á sig persónulegan sársauka 

og huga aðeins að velferð fjölskyldunnar. „Þú veist að líf þitt hefur aðeins 

tilgang ef þú gefur það öðrum“. „Þetta er þinn kross að bera.“ Hún hafði heyrt 

á sama hátt og ég og þú að Jesús hefði ekki afþakkað bikar þjáningarinnar 

þegar Guð bauð honum að drekka af honum. Anola var að reyna að vera góð 

kristin manneskja og fylgja í fótspors Krists.
27

 

Jafnvel þótt Anola hafi ákveðið að setja göt í eyru sín til að mótmæla meðferð 

eiginmanns hennar á henni, þá gerði hún eins og svo margar konur á undan henni 

sem höfðu verið hvattar af kirkjunni að sýna kristilegan kærleika og skilning. Hún 

hleypti eiginmanninum heim og hélt áfram að þjást vegna ofbeldisins. Hún trúði eins 

og henni hafði verið sagt að það væri Guðs vilji. 

Heimilisofbeldi 
Heimilið er sá staður sem á að veita börnum og fullorðnum skjól og öryggi og þar 

væntir fólk stuðnings og huggunar af hálfu ástvina þegar eitthvað bjátar á. Öryggi 

heimilisins felst ekki síst í því að geta lokað úti það ofbeldi sem á sér stað annars 

staðar í samfélaginu.  

Það finna ekki allir til öryggis innan heimilisins eða telji sig geta útilokað hættu með 

því að halda sig heima í faðmi fjölskyldunnar. Í hugum fólks vísar hugtakið 

                                                            
26 Sama heimild, s. 476-77. 
27 Parker 2001, s. 18. 
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heimilisofbeldi fyrst og fremst til líkamlegs ofbeldis þar sem gerandinn er karlmaður 

og fórnarlambið kona eða barn. Samhliða líkamlega ofbeldinu á sér iðulega stað 

andlegt og kynferðislegt ofbeldi. Heimilisofbeldi er ekki eingöngu bundið við 

heimilið, en stærsti hluti ofbeldisins fer þar fram þótt það teygi sig víðar. Konur taka 

óttann við barsmíðar með sér í vinnuna og börnin í skólann. Ofbeldið er 

stjórnunartæki sem notað er til að ógna og halda einstaklingi föngnum innan 

heimilisins.
28

  

Andlegt ofbeldi felur í sér niðurlægjandi hegðun af hálfu þess sem beitir þolandann 

því og hefur það að markmiði að ná stjórn eða valdi yfir maka og gerir það að 

verkum að ofbeldið leiðir oft til slíkra yfirráða. Andlegt ofbeldi getur birst í mörgum 

myndum svo sem niðurlægjandi athugasemdum, ógnunum, hótunum, skemmdum á 

hlutum sem konunni þykir vænt um og eftirliti sem felst í því að hún þarf stöðugt að 

gera grein fyrir ferðum sínum og gerðum. Andlegu ofbeldi fylgir yfirleitt afneitun á 

því ofbeldi sem á sér stað, þvingunum, einangrun og fleiru. Þetta er hegðun sem 

leiðir til ofríkis þess sem henni beitir eða hegðunin styrkir sjálfa sig og þau 

valdahlutföll sem henni er ætlað að viðhalda. Líkamlegt ofbeldi fylgir oft í kjölfar 

andlegs ofbeldis. Líkamlega ofbeldið hefur margar birtingarmyndir. Konan er hrist, 

lamin, kýld, klóruð, rasskellt, tekin kverkataki, svelt, bundin, barin með hlutum eða 

þeim hent í hana, henni hrint, hent til og fleira. Oft gætir ofbeldismaðurinn þess að 

merki líkamlegs ofbeldis dyljist undir fötum konunnar, en stundum vill hann líka að 

þau sjáist því það tryggir að konan fari ekki út. Þegar um kynferðisofbeldi er að 

ræða, brýst það meðal annars fram í að konan er þvinguð til kynlífsathafna sem hún 

er mótfallin, eða hún er útsett fyrir kynferðislegum svívirðingum. Maðurinn þvingar 

hana til að horfa á klámmyndir og skoða klámblöð, nauðgar henni eða hótar 

nauðgun, hótar smitun kynsjúkdóma og þvingar hana í vændi.
29

 

Sömu einkennum lýsir Elisabeth Moltmann-Wendell í skrifum sínum árið 1989 

þegar hún lýsir heimi kvenna sem búa við líkamlegt ofbeldi, nauðganir og sifjaspell 

og sýnir fram á að þessi raunveruleiki er miklu víðtækari en almennt er viðurkennt. 

Staða kvenna í lægri stéttum samfélagsins gerir þær varnarlausari fyrir atvinnumissi 

                                                            
28 Hague og Malos 2005, s. 1. 
29 Ingólfur V. Gíslason 2008, s. 17-21. 
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og eru þær fyrir vikið líklegri til að neyðast í vændi en konur sem búa við betri kjör. Í 

mörgum samfélögum eru konurnar bundnar körlum og háðar þeim til lífsviðurværis. 

Iðulega er komið fram við þær eins og börn og annars flokks þjóðfélagsþegna af 

hálfu karlmanna.
30

 Það er þessi sameiginlega reynsla kvenna af líkamlegu ofbeldi og 

niðurlægingu, að vera háðar öðrum og einangraðar, samhliða þeirri reynslu að berjast 

fyrir eigin tilvist sem á stóran þátt í því að konur finna sig öruggari innan 

kvennakirkjunnar þegar þær hafa losnað úr vítahring ofbeldisins.
31

  

Heimilisofbeldi gegn konum 
Frá örófi alda virðist vera inngróið í huga margra að það megi hirta bæði konur og 

börn. Í hinum vestræna heimi eru víða gildandi lög sem leggja bann við ofbeldi gegn 

konum og börnum. Sem dæmi má nefna sáttmála Sameinuðu þjóðanna frá 18. 

desember 1979 um afnám allrar mismununar gagnvart konum. Sáttmálinn var 

fullgiltur hér á landi árið 1985, sbr. lög nr. 5/1985.
32

 Sáttmálinn fjallar ekki 

sérstaklega um heimilisofbeldi, heldur hefur hann að geyma ákvæði sem fjalla um 

bann við og afnám ýmis konar mismunar. Mismununin elur á ofbeldi og ýtir undir að 

það sé falið, skömmin leggst á þolandann sem þegir lengi vel þunnu hljóði og hylmir 

yfir með gerandanum.
33

  

Það að ofbeldi innan veggja heimilis sé jafn útbreitt og dulið vandamál og rannsóknir 

sýna, má rekja til hugmynda um friðhelgi heimilisins og réttarins til einkalífs. 

Sigþrúður Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Kvennaathvarfsins, segir í tímariti 

þjóðfélagsfræðinema við Háskóla Ísland, að friðhelgin veiti oftar ofbeldismanninum 

skjól en þolandanum.
34

 Ásta Júlía Arnardóttir, fyrrverandi starfskona 

Kvennaathvarfsins, segir friðhelginni ætlað að koma í veg fyrir afskipti ríkisvaldsins 

af einkamálum fólks, en heimilisofbeldi flokkast sem einkamál. Það er í höndum 

þolanda að kæra árásarmanninn og sömuleiðis er það þolandans að láta málið niður 

falla. Lengst af var lögreglu aðeins heimilt að brjóta friðhelgina ef barn eða dýr sætti 

misnotkun innan veggja heimilisins, en það breyttist svo síðar með austurrísku 

                                                            
30 Arnfríður Guðmundsdóttir 2010, s. 8. 
31 Sama heimild, s. 8. 
32 Alþt. 1997-98, A deild bls. 5665 frá 18. desember 1979, sbr. lög nr. 5/1985. 
33 Samantekt og skýring á lögum nr. 5/1985 
34 Sigþrúður Guðmundsdóttir 1996, s. 61-68. 
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leiðinni. Í skýrslu til dómsmálaráðherra segir lögreglan að heimilisofbeldi sé afbrot 

sem tengist einkalífi fólks og að málin séu erfið og vandasöm úrlausnar. Árið 1998 er 

ofbeldi í skýrslu dómsmálaráðherra skilgreint sem ,,afbrot“ en í skriflegu svari 

Rannsóknarlögreglu ríkisins til Alþingis árið 1991 segir að vandamálin samfara 

heimilisofbeldi séu ekki refsiréttarlegs eðlis heldur öllu fremur ,,félagslegs eðlis“. 

Ofbeldi sem á sér stað innan vébanda heimila sé með öðrum orðum ekki viðfangsefni 

lögreglunnar.
35

 Í augum margra er heimilið griðastaður og innan veggja þess njóta 

einstaklingar friðhelgis. Friðhelgi heimilisins, einkalífsins og fjölskyldunnar telst til 

mannréttinda og er stjórnskrárvarinn réttur, samanber 1.mgr 71.gr. stjórnarskár 

lýðveldisins Íslands 33/1944.  

Þann 5. júní 2011 var samþykkt á Alþingi frumvarp til laga á 139. löggjafarþingi 

2010-2011. Þskj. 1728-706 um austurísku leiðina sem gefur Lögreglustjóra eða 

fulltrúa hans heimild til að fjarlægja ofbeldismenn af heimilum sínum. Lögin eiga að 

styrkja réttarstöðu fórnarlamba ofbeldis.
36

 

Sameinuðu þjóðirnar skilgreina hugtakið „ofbeldi gagnvart konum“ sem ofbeldi á 

grundvelli kynferðis sem leiðir oft af sér kynferðis- og líkamlegan skaða, en ekki síst 

sálrænan skaða. Þjáningar kvenna sem stafa af ofbeldi sem beitt er af karlmönnum 

gegn konum er víðtækt heilbrigðisvandamál og brot á mannréttindum.
37

  

Skortur á möguleika til menntunar og slæm staða í samfélaginu er sett í samhengi við 

ofbeldi gegn konum. Ofbeldi af hendi maka eða nánins ættingja er algengasta form 

ofbeldis gegn konum og má rekja heilsufarsvandamál af ýmsum toga til ofbeldisins. Í 

yfirlýsingu um samþykktir Sameinuðu þjóðanna um afnám ofbeldis gegn konum 

kemur fram að konurnar eru beittar ofbeldinu af hálfu maka, öðrum 

fjölskyldumeðlimi eða aðila utan fjölskyldunnar. Konan getur verið áreitt og beitt 

kynferðislegu ofbeldi af hálfu manneskju í opinberu starfi, t.d. lögreglumanni, 

kennara eða vinnuveitenda. Nauðungarvinna og kynferðisleg ánauð eru algeng 

birtingarmynd ofbeldis. Kynbundið ofbeldi er í sumum tilfellum útskýrt með 

                                                            
35 Kvennaathvarf, 2001. 
36 Þessi lög eru ekki enn komin í lagasafn Alþingis skv. skoðun heimasíðu dags. 3. júlí 2011. 
37 Samþykktir Sameinuðu þjóðanna um afnám ofbeldis gegn konum, yfirlýsing frá Mannréttindaráði 
þar sem Ísland skrifar undir Evrópusamning um afnám ofbeldis gegn konum 18.05.2011. 

http://www.kvennaathvarf.is/utgafa/Greinar/nr/45
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skýrskotun í hefð, þannig líðst ofbeldið í formi menningarmismunar. Barnagiftingar í 

þriðja heims ríkjum er ofbeldi þar sem sterk hefð er fyrir slíku. Ofbeldi er einnig oft 

tengt heimanmundi og heiðursmorð eru algeng þegar talið er að konan hafi brotið 

gegn fjölskylduheiðrinum. Skipulagt ofbeldi í stríðsátökum beinist gegn konum, 

meðal annars í formi nauðgana en ætlunin er að niðurlægja þannig þjóð eða 

þjóðfélagshóp og skapa sundrug meðal þjóðarinnar.
38

 

Konur og kvennahreyfingar hafa í gegnum tíðina reynt að sporna við hvers kyns 

heimilisofbeldi. Telja verður að þeirra framlag hafi haft mikil áhrif á það að athygli 

alþjóðasamfélagsins fór að beinast að löndum þar sem ofbeldið virtist vera algengast 

og í framhaldinu var gripið til aðgerða til að stemma stigu við ofbeldinu.
39

 Á Íslandi 

var Kvennaathvarfið formlega stofnað árið 1982 í Reykjavík. Þar geta konur fengið 

húsaskjól og stuðning til sjálfshjálpar. Árið 2009 voru skráðar 118 komur í dvöl í 

kvennaathvarfinu og 487 fóru í viðtöl, alls 605 komur og hafa þær einungis einu 

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

viðtöl og í heildina leituðu 319 konur til athvarfsins á árinu. Konum í dvöl fækkaði á 

milli ára úr 130 í 118 og börnum 77 niður í 60. Að meðaltali dvöldu konur í 

athvarfinu í 11 daga eða 7 dögum skemur en árinu á undan. Meðaldvalartími barna 

styttist úr 18 dögum í 10. Að meðaltali voru 6 gestir í athvarfinu á dag, 4 konur og 2 

börn. Kvennaathvarfið hefur launaða starfsmenn og er bæði nafnleyndar og trúnaðar 

gætt í athvarfinu. Sjálfboðaliðar eru einnig til staðar, þeirra hlutverk er fyrst og 

fremst að sinna þeim börnum sem eru í athvarfinu.
40

 Árið 1990 hófu Stígamót 

starfsemi sína, en þangað leita einstaklingar 18 ára og eldri sem hafa verið beittir 

kynferðislegu ofbeldi einhvern tíma á lífsleiðinni. Það eru aðallega konur og börn 

þeirra sem nýta sér þessa þjónustu en hún er einnig í boði fyrir karlmenn. Árið 2009 

leituðu 539 einstaklingar til Stígamóta, af þeim voru 210 sem leituðu aðstoðar í 

fyrsta skipti. Algengast var að einstaklingar á aldrinum 18-29 ára nýttu sér 

þjónustuna en ofbeldið hófst hins vegar oftast á aldrinum 5-10 ára.
41

 

                                                            
38 Sama heimild. 
39 Hague og Malos 2005, s. 1. 
40 Kvennaathvarfið, ársskýrsla 2009. 
41 Stígamót, ársskýrsla 2010.  

http://www.kvennaathvarf.is/media/arsskyrslur/arsskyrsla+2009.pdf


 

17 

Heimilisofbeldi er skilgreint sem barsmíðar sem verða vegna þess að valdi er beitt. 

Það er álitið að heimilisofbeldið sé athöfn sem viðheldur valdastrúkturnum. 

Karlmaðurinn stýrir og ofbeldið byggir sterkari grunn undir yfirráð hans og völd. Það 

er auðvelt að skilgreina ofbeldið út frá sálfræðinni en nauðsynlegt er að litið sé á 

ofbeldið sem samfélagslegt vandamál og að lausnin felist í því leysa upp vítahring 

stjórnunnar og yfirráða. Þegar manneskja er látin gera eitthvað sem hún vil ekki gera, 

eða það er komið í veg fyrir að hún geri það sem hún vill gera, þá felst í því 

misnotkun. Ofbeldi sem slíkt birtist í félagslegri misnotkun, niðrandi orðum, 

líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi og efnahagslegri valdbeitingu sem er beitt til að 

þolandinn komist ekki í burtu. Þar sem ofbeldið byrjar oft sem orð sem brjóta niður 

þá eru konur ekki alltaf meðvitaðar um hvenær það er verið að brjóta á þeim og beita 

þær ofbeldi. Ofbeldi af þessu tagi er mjög alvarlegt og þau orð sem eru notuð eru 

iðulega kynbundin niðurrifsorð. Ofbeldismaðurinn slítur oft tengsl konunnar við 

fjölskyldu og vini, einangrar hana og styrkir þannig völd sín.
42

 

Í rannsóknum Bergers frá 1987 og Walker frá 1984 er vísað til þess að slíkar 

rannsóknir einblíni á rót þess að konur verði að fórnarlömbum ofbeldis og setji 

vandamálið í samhengi við persónuleika þeirra og uppeldi. Rannsóknin gefur til 

kynna að persónuleg vandamál kvennanna geri þær varnarlausar í 

ofbeldissamböndum, að þær séu ófærar um að hafa stjórn á aðstæðum sínum og geti 

því ekki slitið slíkum samböndum.
43

 Vísað er til að konur í ofbeldissamböndum 

birtast oft í rannsóknum af þessu tagi sem ístöðulausar, ögrandi og óhæfar 

eiginkonur. Vandamál bæði kvennanna og ofbeldismannanna séu annars vegar notuð 

til að útskýra hvers vegna karlar beita konur sínar ofbeldi og hins vegar hvers vegna 

konur verða fyrir ofbeldi. En slíkar einstaklingsmiðaðar kenningar um ofbeldi í 

nánum samböndum fólks eru ófullnægjandi þó að þær séu nauðsynlegar. Hún segir 

að slíkar kenningar skorti helst skilning á þeim mun sem er á valdahlutföllum í 

nánum samböndum fólks og samhenginu á milli slíks ofbeldis og ósamræmis í 

valdahlutföllum milli kynja í samfélaginu.
44

 

                                                            
42 Cooper-White 1995, s. 101-103. 
43 Sólveig Anna Bóasdóttir 1998, s. 44-45. 
44 Sama heimild s. 44-45. 
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Heimilisofbeldi og áhrif þess á börn 
Það hefur margoft verið sýnt fram á að ill meðferð á börnum, sem felst í andlegu, 

líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi, hafi hamlandi áhrif á þroska þeirra og líðan á 

unglingsárum og að áhrifin nái fram á fullorðinsár. Talið er að ofbeldið auki líkurnar 

á því að sjálfsmyndin verði léleg og að fórnarlömbin geti orðið þunglynd.
45

 Í bók 

sinn Child Abuse Trauma, telur John N. Briere að börn geti aðlagast 

ofbeldisástandinu í undantekningartilfellum. Áhrif ofbeldisins á börnin lýsir sér 

oftast í kvíða, áfallastreitu, árásargirni, bráðlyndi og andfélagslegri hegðun ásamt 

skertri félagsfærni:  

„Wendy var unglingsstúlka sem leiddist út í drykkju- og eiturlyfjanotkun 

ásamt misþyrmingu á eigin líkama sem mátti rekja til ofbeldis sem hún var 

beitt í æsku. Í langri meðferð kom í ljós að hún hafði verið beitt kynferðislegu 

ofbeldi af barnapíu þegar hún var þriggja til fjögurra ára og að á unglinsárum 

hefði hún verið beitt kynferðislegu ofbeldi af presti sem hún leitaði til.“
46

 

Sagan af Wendy sýnir hvernig misnotkun á barnsaldri getur leitt til andfélagslegra 

hegðunar á unglingsárum, misþyrmingar á eigin líkama og eiturlyfjanotkun. Íslenskt 

samfélag er ekki undanskilið eins og fréttir af misnotkun á börnum og unglingum 

hafa verið undanfarna mánuði og ár. 

Rannsóknir sýna að ef ofbeldi er daglegur þáttur í lífi barna þá aðlagist þau 

ofbeldisástandinu, þau fara að hafa ýmsar áhyggjur og upplifa mikinn vanmátt. 

Þöggun ríkir á heimilinu og börnin upplifa skömm, læra að hylma yfir og ljúga eða 

hafa villandi orðalag um ofbeldið. Þau bregðast við ofbeldinu með því að beina 

athyglinni að einhverju öðru og reyna að útiloka það og gleyma því. Þegar börn eru 

áhorfendur að ofbeldi, reyna þau að skipta sér af, hafa róandi áhrif á aðstæður og við 

verstu aðstæður öskra þau og gráta. Oft reyna þau að fyrirgefa gerandanum, biðja til 

Guðs um betra líf og afneita veruleikanum með dagdraumum og/ eða eiturlyfjum. 

Þau verða oft háð ímynduðum heimi sem sótt er í gegnum eiturlyfjanotkun.
47

 Í bók 

sinn Protecting children skrifar Kay um að að mörgu leyti hafi verið erfitt að gera sér 

nákvæmlega í hugarlund umfang ofbeldis gegn börnum því það er skilgreint á 

                                                            
45 Guðrún Kristinsdóttir 2007, s. 9. 
46 Briere 1992, s. 36.  
47 Källström 2004, s. 15-30. 
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mismunandi máta, ólík viðmið eru notuð í ólíkum samfélögum og í langflestum 

tilfellum er ljóst að ekki nema hluti ofbeldis er tilkynntur til yfirvalda.
48

 

Heimilisofbeldi og kirkjan 
Því er haldið fram að ofbeldið eigi sér stað innan kirkjunnar. Ofbeldi sem er beitt á 

kristnum heimilum megi ef til vill rekja til þess að fagnaðarerindið sé oft ranglega 

túlkað af kirkjunnar mönnum. Fagnaðarerindið er notað til að hræða einstaklinginn 

og brjóta hann niður. Þolandi ofbeldisins er ógnað með fagnaðarerindinu og haldið 

niðri af „góðu kristilegu fólki“ og þegar viðkomandi einstaklingur sýnir ekki 

nægilega trúrækni samkvæmt túlkun fagnaðarerindisins, er hann dæmdur sem 

óagaður og viljalaus. Jafnframt því er hann talinn ófær um að verða bjargað frá 

glötun. Þolandinn á að reyna hvað hann getur til að þóknast söfnuðinum og sé hann 

barn á hann líka að hlýða og þóknast foreldrunum. Hann á að lesa Biblíuna oftar, 

biðja ákafar og láta frá sér fjármuni til kirkjunnar sinnar. Afleiðingin af þessu 

trúarlega heimilisofbeldi er sú, að viðkomandi reynist erfitt að treysta einlægum 

guðsmanni og eyðir stórum hluta ævinnar í algerum ótta gagnvart fagnaðarerindinu 

og kirkjunni.
49

 

Afleiðingarnar af því að konur er ekki teknar alvarlega af prestum og eru sendar 

heim geta endað með hörmungum eins og sagan um Marleen sýnir. 

Kona að nafni Marleen kom að máli við prest til í leit að hjálp. „Maðurinn 

minn misþyrmir mér,“ sagði hún prestinum. „Í síðustu viku sló hann mig í 

gólfið og sparkaði í mig. Hann braut eitt af rifbeinunum í mér. 

Presturinn var mjög vingjarnlegur. Hann bað með Marleen og sendi hana 

síðan heim. „Reyndu að vera aðeins undirgefnari,“ ráðlagði hann henni. 

Hvað sem öllu líður þá er maðurinn þinn hluti af kirkjunni. 

Tveimur vikum síðar var Marleen dáin, hún var drepin af ofbeldisfullum 

eiginmanni. Söfnuðurinn trúði þessu varla. Eiginmaður Marleen var kennari í 

sunnudagaskólanum og djákni.
50

 

Í bréfi Páls til Efesusmanna er eiginmönnum sagt að elska konur sínar eins og Kristur 

elskaði kirkjuna (Ef.5:22). Biblían boðar ekki að maður beiti konu sína ofbeldi 

                                                            
48 Kay 2003, s. 23.  
49 Johnsson og VanVonden 1991, s. 11. 
50 Chuck Colson 2009, netheimild. 
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þannig að hún sé öll í marblettum, bólgin og jafnvel brotin. Ofbeldi er á engan hátt í 

anda kristilegs kærleika. Í 1. Tim. 3:3 segir Pétur eiginmönnum að sýna konum 

sínum virðingu. Biblían er mjög skýr í skilaboðum sínum um að kirkjan eigi ekki að 

loka augunum fyrir því ofbeldi sem konur verða fyrir af hendi eiginmanna sinna. 

Kirkjunni er sagt að þegar kemur að því að velja leiðtoga þá eigi kirkjan að finna 

mann sem er „ekki drykkfeldur, ekki ofsafenginn heldur gæfur, ekki deilugjarn, ekki 

fégjarn.
51

 

Hin heilaga ritning og gyðing-kristin hefð hefur oft litið á líkama konunnar og 

blóðugan úrgang hans (blæðingar) sem ógnun við karlmanninn og karlmennsku, 

uppsprettu af siðferðis- og líkamlegri spillingu, eða eins og Tertúllian sagði: 

„útgönguleið djöfulsins“
52

. En líkami konunnar hefur einnig verið upphafinn sem 

heilagur, hreinn, kynlaus og nærandi. Ímynd Evu og Maríu hafa verið notaðar til þess 

að túlka þessar tvær andstæðu myndir. Meðan María er í hlutverki móður, þá er hún 

líka ímynd hreinnar og fullkominnar meyju, en þannig hlutverk geta engar aðrar 

konur uppfyllt.
53

 Afstöðu vestrænna kirkna gagnvart konum telur Arnfríður 

Guðmundsdóttir að rekja megi til Ágústínusar, biskups af Hippó, og Tómasar 

Akvínós, en báðir höfðu neikvæða afstöðu til holdsins og þessir guðfræðingar veltu 

því fyrir sér hvort konan hefði sál og hvort hún gæti verið sköpuð í mynd Guðs.
54

 

Fjallað er í bókinni Proverbs of Ashes um sögur kvenna, sem hafa reynslu af 

kynferðislegu ofbeldi í bernsku og verða síðar meir þolendur heimilisofbeldis. Þær 

skoða það hvernig þjáningin er oft upphafin í skjóli krossins. Í sömu bók er sagt frá 

Mary Daly sem ásakar kristindóminn um að hefja þjáninguna til skýjanna.
55

 Rebekka 

Anna Parker lýsir hvernig hún sjálf þagði um það ofbeldi sem hún sjálf varð fyrir 

sem barn: 

Þær höfðu verið nánar í skóla, en samt hafði hún haldið leyndarmálinu fyrir 

sig: hún var gróflega misnotuð af frænda sínum sem barn og hafði aldrei 

                                                            
51 Sama heimild. 
52 Arnfríðir Guðmundsdóttir 2010, s. 9. 
53 Sama heimild, s. 9. 
54 Sama heimild, s. 9. 
55 Arnfríður Guðmundsdóttir 2010, s. 119. 
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getað sagt frá því vegna þess að umræða um ofbeldi af þessu tagi, „barnaníð“ 

og „heimilisofbeldi“ var eitthvað sem menn ræddu ekki um.
56

  

Rebekka Ann Parker, annar höfunda bókarinnar Proverbs of Ashes, lýsir því fyrir 

vinkonu sinni hvernig hún gat ekki tengst karlmanni tilfinningalega vegna ofbeldis 

sem hún varð fyrir í bernsku og þetta hafði þau áhrif að hjónabandi hennar lauk þegar 

hún varð barnshafandi. Eiginmaður hennar sem sjálfur hafði orðið fyrir 

kynferðisofbeldi á barnsaldri, hafði fyrst óskað eftir því að þau eignuðust barn en 

þegar hún varð barnshafandi þá brotnaði hann niður og sagðist ekki geta hugsað sér 

að ala önn fyrir barni. Hann bað hana að fara í fóstureyðingu til að bjarga 

hjónabandinu. Vanmáttur og ótti sem var afleiðing af kynferðisofbeldi þegar þau 

voru börn, gerði það að verkum að tvær vel gefnar, menntaðar manneskjur gátu ekki 

lifað saman í hjónabandi þar sem von var á barni. Saga Parker sýnir svo greinilega 

hverjar afleiðingarnar af kynferðisofbeldi eru og hvernig áhrifin sem ofbeldið hefur á 

fólk ná langt fram á fullorðinsár. Frændi hennar hafði misnotað hana sem barn og 

sagði henni að það væru svik við Guð ef hún segði frá því sem hann var að gera við 

hana og að föður hennar myndi líða illa ef hún sviki Guð. Hún kaus að svíkja hvorki 

Guð né föður sinn og fórnaði sér fyrir hina kristnu trú. Þar með lagði hún grunninn 

að þögguninni í sínu eigin lífi þar til hún fann hugrekkið til að stíga út úr því með því 

að hjálpa öðrum þolendum heimilis- og kynferðisofbeldis.
57

 

Kirkjan og kynferðislegt ofbeldi innan hennar 
Áður en byrjað er að kanna afstöðu kirkunnar til vitneskjunnar um kynferðislegt 

ofbeldi sem á sér stað innan veggja hennar, þá er mikilvægt að skilja hvernig litið er 

á kynferðislegt ofbeldi og hvernig það hefur verið túlkað í menningu þjóða og í 

lögum þeirra. Í Evrópu til forna og á miðöldum var litið á nauðgun konu sem glæp 

gegn föður hennar, eiginmanni eða þeim sem fór með lögræði hennar.
58

 Það viðhorf 

var sprottið úr lögum fimmtu Mósesbókar:  

Ef maður hittir óspjallaða stúlku sem ekki er föstnuð, tekur hana með valdi og 

leggst með henni og komið er að þeim skal maðurinn, sem lagðist með 

stúlkunni, greiða föður hennar fimmtíu sikla silfurs. Hún skal verða eiginkona 
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hans sakir þess að hann spjallaði hana og honum skal ekki heimilt að skilja 

við hana alla ævi sína. (5.Móses 22:28-29). 

 Sagt hefur verið frá kynferðislegu ofbeldi gegn fólki í fréttum, á hvaða aldri sem er, af 

báðum kynjum sem virðist hafa viðgengist innan kirkjunnar. Á árunum 1984-1985 í 

bænum Lafayette í Louisiana ríki í Bandaríkinum var rómversk-kaþólska kirkjan sökuð 

um kynferðislegt ofbeldi. Ekki leið langur tími frá fyrsta opinbera málinu í Lafayette þar 

til kom í ljós að ofbeldið var ekki bundið við þetta litla svæði. Mál þar sem upp komst 

um kynferðislega misnotkun skutu upp kollinum víða í Bandaríkjunum. Þetta kom 

biskupum og leiðtogum rómversk- kaþólsku kirkjunnar í Bandaríkjunum í opna skjöldu. 

Erfitt var fyrir þá að átta sig á því hvernig ætti að taka á einstökum málum. Reynt var að 

þagga málin niður og gera sem minnst úr þeim en heimspressan og netheimar 

opinberuðu Lafayette tilfellin og innan árs játaði presturinn Gilberte Gauthe að hann 

hefði í langan tíma brotið kynferðislega gegn drengjum. Gauthe var dæmdur í tuttugu 

ára fangelsi. Jafnframt voru biskup og kirkjuráð sem héldu hlífðarskildi yfir Gauthe 

dæmd til fésekta.
59

  

 

Kynferðisleg misnotkun af hálfu kirkjunnar manna, rómversk-kaþólskra sem og í öðrum 

kirkjudeildum virðist hafa átt sér stað í langan tíma. Þó er ekki getið heimilda um 

kynferðislegt ofbeldi innan kirkjunnar fyrr en síðustu tvo áratugina. Síðan Lafayette 

málið kom upp hafa þúsundir tilfella kynferðislegs ofbeldis innan kirkjunnar verið skráð 

í Bandaríkjunum, Kanada og Evrópu. Tilfellin eiga margt sameiginlegt. Þolendur 

rómverks-kaþólsku prestanna koma oftast frá fjölskyldum sem höfðu sterk tengsl við 

rómversk-kaþólsku kirkjuna, flestir þolendur voru í skólum kirkjunnar, margir voru 

kórdrengir og iðulega hélt ofbeldið áfram í langan tíma. Foreldrar og aðrir sem höfðu 

verið upplýstir um ofbeldið neituðu að trúa ásökunum. Þegar kirkjunni var greint frá 

ofbeldinu, reyndu yfirmenn hennar að þagga niður í þolendum til þess að koma í veg 

fyrir hneyksli. Margir þolendur héldu reynslu sinni af ofbeldinu leyndu langt fram á 

fullorðinsár. Flestir þolendur urðu fyrir áfalli og voru ófærir um að lifa heilbrigðu lífi 

eftir að ofbeldið átti sér stað.
60
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 Íslenska kirkjan 
Haustið 2009 fóru vindar að blása um íslensku þjóðkirkjuna þegar fram komu 

gagnrýnisraddir um hvernig kirkjan hafði meðhöndlað kvartanir um kynferðisbrot sem 

höfðu komið inn á borð hennar. Í grein sinni Kirkja og kynferðislegt ofbeldi talar Sólveig 

Anna Bóasdóttir um að ásakanir gegn prestum rómversk-kaþólsku kirkjunnar séu ekki 

nýjar af nálinni. Margar kirkjudeildir hafi verið kallaðar til ábyrgðar vegna 

kynferðisbrota gegn skjólstæðingum sínum.
61

 Sólveig Anna bendir á að rómversk-

kaþólskir prestar kirkjunnar á Írlandi hafi beðist fyrirgefningar á ofbeldi sem þeir beittu 

unga skjólstæðinga sína, líkamlega, andlega og kynferðislega. Áþekkar afsökunarbeiðnir 

hafi heyrst víða í heiminum. Að sögn Sólveigar höfðu yfirmenn og prestar þaggað niður 

í þeim þolendum sem reynt höfðu að koma fram með sögur sínar. Þetta var gert með því 

að færa gerendur úr starfi, blekkja sóknarnefndarmenn og vara ekki ný sóknarbörn við 

kynferðisofbeldinu sem gerendurnir höfðu framið.
62

 Guðfræðingarnir Marie Fortune og 

James Poling tala um sex algengustu viðbrögð kirkjunnar. Þessi viðbrögð kalla þau 

freistingar og þau fela öll í sér samkennd með gerandanum.  

1. Fyrsta freistingin er að neita að trúa þolandanum. Meintur gerandi er oft 

virtur þátttakandi í söfnuðinum, hann er sunnudagaskólakennari, starfsmaður 

æskulýðsstarfsins, formaður sóknarnefndar, eða presturinn sjálfur. 

Trúverðugleiki hans er yfirleitt mun meiri en þess aðila sem orðið hefur fyrir 

ofbeldinu. Að trúa ásökunum þolanda myndi þar að auki fela í sér að hægt 

væri að efast um dómgreind þeirra sem hafa til dæmis beitt sér fyrir að 

viðkomandi fengi starf innan kirkjunnar. Það ferli sem þá fer af stað felur í 

sér að maður gengur undir manns hönd í þeim tilgangi að hvítþvo gerandann. 

Slík viðbrögð byggjast á vanþekkingu á gerendum kynferðilegs ofbeldis sem 

eru álitnir hafa sérstaka framkomu og jafnvel útlit. Slík vanþekking leiðir 

kirkjuna á villigötur. 

2. Önnur freistingin er að leggja allt kapp á að verja ímynd kirkjunnar. Óskin 

um að viðhalda óflekkaðri mynd af kirkjunni fær fólk til að þagga niður 
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raddir um ofbeldi af hálfu starfsmanna kirkjunnar. Slíkt getur ekki og má ekki 

eiga sér stað í „okkar“ kirkju. 

3. Þriðja freistingin felst í að ásaka þolandann. Þetta eru algengustu viðbrögðin 

og sérlega einkennandi fyrir kirkjuna. 

4. Fjórða freistingin er sú að finna til með og vorkenna meintum geranda. 

Kastljósinu er beint að því hversu sárt það sé að verða fyrir ásökunum af 

þessu tagi og hversu mikinn skaða starfsferill viðkomandi hljóti eða 

fjölskylda viðkomandi. Meðaumkunin fellur meintum geranda í skaut, 

starfsferill hans og fjölskyldan eru í brennidepli, ekki þolandans. 

5. Fimmta freistingin felst í að styðja að gerandinn þurfi ekki að gjalda fyrir 

gjörðir sínar. Málinu er haldið leyndu, það er ekki kært til opinberra aðila, allt 

er gert til þess að ekki falli blettur á starfsferil viðkomandi. 

6. Sjötta og síðasta freistingin er sú að bjóða upp á ódýra fyrirgefningu. Ef 

söfnuður viðurkennir að prestur eða annar starfsmaður hafi misnotað einhvern 

innan safnaðarins kynferðislega – sé oftar en ekki samstundis boðið upp á að 

fyrirgefa og gleyma.
63

 

Kirkjan og fagráð um kynferðislegt ofbeldi 

Með setningu starfsreglna 739/1998 og skipan fagráðs, setti kirkjuþing ramma og 

leiðbeiningar um hvernig skuli unnið úr umkvörtunum um kynferðisbrot og 

leiðbeiningar til presta eða þeirra sem hafa orðið áskynja um kynferðisbrot innan 

þjóðkirkjunnar hvernig ætti að bregðast við.
64

 

Á vef kirkjunnar í ágúst 2010 skrifar Halldór Gunnarsson afsökunarbeiðni vegna 

framkomu kirkjunnar í málefnum hr. Ólafs Skúlasonar biskups og dóttur hans 

Guðrúnar Ebbu Ólafsdóttur. 

Undanfarið hafa mál þjóðkirkjunnar verið rædd af miklum tilfinningahita sem 

eðlilegt er vegna þess sem kom fram í máli Guðrúnar Ebbu Ólafsdóttur um 

föður sinn eftir kirkjuráðsfund með henni 17. ágúst s.l. 
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Í framhaldi hefur verið fjallað á ný um þau mál sem komu upp fyrir 15 árum 

og voru þá leidd til lykta af kirkjunni eftir þeim leiðum sem þá voru færar. 

Ólafur Skúlason biskup var þvingaður (sumir telja að hann hafi sjálfur valið að 

segja af sér) til að segja af sér vegna umfjöllunar á kirkjulegum vettvangi og 

var tilkynnt um það á prestastefnu í Digraneskirkju 25. júní 1996. 

Í umfjöllun um ný þjóðkirkjulög frá 1995 til 1997, nr 78/ 1997 var komið inn 

sérstöku ákvæði í lögin sem tóku gildi 1. janúar 1998 til að taka á málum sem 

komu upp gagnvart Ólafi Skúlasyni og sambærilegum málum með ákvæði um 

úrskurðar- og áfrýjunarnefnd, en í 12. gr. laganna segir: ,,Nú rís ágreiningur á 

kirkjulegum vettvangi eða starfsmaður þjóðkirkjunnar er borinn sökum um 

siðferðis- eða agabrot og getur þá hver sem hagsmuna á að gæta borið málið 

undir úrskurðarnefnd ..“ Samsvarandi ákvæði er ekki að finna hjá neinni 

kirkjudeild í heiminum. 

Í framhaldi af þjóðkirkjulögunum voru þegar settar starfsreglur um meðferð 

kynferðisbrota innan íslensku þjóðkirkjunnar nr. 739/1998 og stofnun fagráðs 

til stuðnings þeim sem brotið hefur verið gegn, en slíkt fagráð þekkist ekki 

innan annarra kirkjudeilda. Var þetta gert í beinu framhaldi af málum kvenna 

gegn Ólafi Skúlasyni. 

Það var allt gert sem mögulegt var til að tryggja úrræði, sem kirkjan gæti átt 

gegn kynferðisbrotum innan íslensku þjóðkirkjunnar 1997 og 1998. 

Frásögn Guðrúnar Ebbu Ólafsdóttur á kirkjuráðsfundi 17. ágúst sl. sem ég trúi 

að sé sönn gagnvart hræðilegri reynslu hennar, kallar á afsökunarbeiðni 

gagnvart því, hvernig það gat gerst að Ólafur Skúlason var kjörinn biskup. 

Sem einn af forystumönnum kirkjunnar, bið ég þær konur sem þjást vegna 

þessa, að fyrirgefa íslensku kirkjunni. Ég bið þjóð mína afsökunar og bið 

einnig að kirkjunni sé gefið tækifæri til að takast á við daginn í dag og dagana 

sem fram undan eru, til að vinna til trausts á ný, þannig að ekki verði 

aðskilnaður milli þjóðar og kirkju. 

Ég bið drottinn Guð um að styrkja Guðrúnu Ebbu og fjölskyldu hennar og 

einnig fjölskyldu Ólafs Skúlasonar til að takast á við þessa mestu þjáningu, 

sem orðið getur í mannlegum samskiptum.
65

  

Í starfsreglum þjóðkirkjunnar segir að þegar lögð er fram kvörtun vegna áreitni eða 

kynferðisbrots af hálfu starfsmanns kirkjunnar skal haft samband við fulltrúa í 

fagráði um meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunnar. Ef málið varðar barn eða 

ungling þá skal hafa strax samband við barnaverndaryfirvöld.
66

  

Fagráð kirkjunnar skilgreinir kynferðisbrot á eftirfarandi máta: 
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Kynferðislegt ofbeldi er misnotkun á annarri manneskju þar sem gerandinn 

beitir eða hótar að beita ofbeldi eða þvingar þolanda á annan hátt 

kynferðislega. Þessi misnotkun getur verið allt frá káfi, þukli og klúru 

orðbragði upp í fullframið nauðgunarbrot í skilningi refsilaga. 

Kynferðisleg áreitni er óvelkomin kynferðisleg hegðun sem skapar 

auðmýkjandi eða fjandsamlegar aðstæður til vinnu, náms eða félagslegrar 

samvinnu hvort sem áreitnin er líkamleg, orðbundin eða myndræn. 

Kynferðisleg áreitni felur í sér samskipti sem einkennast af misnotkun á valdi, 

styrkleika eða stöðu þar sem kynferði þolandans er í brennidepli. Það sem 

greinir slíka framkomu frá daðri, vinahótum og vinsamlegri stríðni er að hún 

er í óþökk þess sem fyrir henni verður, hún er ekki gagnkvæm og ekki á 

jafnréttisgrundvelli.
67

 

Hr. Karl Sigurbjörnsson biskup skrifar grein á vef kirkjunnar í ágúst 2010 þar sem 

hann segir að rétt sé að minna á eftirfarandi aðgerðir af hálfu þjóðkirkjunnar 

undanfarin misseri varðandi kynferðisbrot og hvernig megi koma í veg fyrir þau á 

vettvangi kirkjunnar.
68

 Fagráðinu er ætlað að móta verklag fyrir starfsmenn 

kirkjunnar og bregðast við þegar starfsmaður er kærður fyrir kynferðisbrot. Starfsfólk 

í barna- og æskulýðsstarfsemi á að vita hvar mörk liggja gagnvart börnum og 

unglingum. Árið 2009 samþykkti kirkjan siðareglur fyrir allt starfsfólk og vígða 

þjóna kirkjunnar:  

 Fagráð um kynferðislegt ofbeldi hefur verið starfandi innan kirkjunnar 

um 12 ára skeið. Fagráðinu er ætlað að móta verklag fyrir starfsmenn 

kirkjunnar um það hvernig eigi að bregðast við þegar slík tilkynning 

berst um kynferðisbrot af hendi annars starfsmanns og hafa umsjón 

með að ferlinu sé fylgt. 

 Starfsfólk í barna- og æskulýðsstarfi hafa starfað á grundvelli 

siðareglna og heilræða undanfarin ár þar sem sérstaklega er tekið á því 

hvar mörk liggja gagnvart börnum og unglingum. 

 Kirkjuþing 2009 samþykkti siðareglur fyrir allt starfsfólk og vígða 

þjóna kirkjunnar. Þar segir: Misnota aldrei aðstöðu sína eða ógna 

velferð skjólstæðings, svo sem með óviðeigandi hegðun, orðfæri, 

viðmóti, kynferðislegri eða annars konar áreitni. 

 Minnast þess að mörk einstaklinga eru mismunandi, svo sem að 

snerting getur auðveldlega misskilist eða valdið óþægindum. 
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 Stofna ekki til óviðeigandi sambands við skjólstæðing og óheimilt er 

að ráða fólk til starfa til að sinna börnum og ungmennum … „sem 

hlotið hafa refsidóm vegna kynferðisbrots.“ 

 Í samræmi við siðareglurnar er nú að fara af stað átak þar sem allir 

starfsmenn kirkjunnar verða beðnir um að samþykkja að skoða megi 

sakaskrá þeirra m.t.t. kynferðislegs ofbeldis. 

 Verið er að gefa út bækling. Kristnar kirkjur á Íslandi taka afstöðu 

gegn misnotkun og ofbeldi í hvaða mynd sem er. 

 

Það er til mikið efni sem fjallar um það hvernig kirkjan eigi að koma að þeim 

málefnum sem snerta ofbeldi af hálfu starfsmanns kirkunnar. Athyglinni hefur verið 

beint að því guðfræðilega efni sem til er um hvernig kirkjan eigi að mæta þolendum 

ofbeldis. Nauðsynlegt er að líta til gerandans sem í ljósi starfs síns hefur óhindrað 

getað framið ofbeldisverk á sóknarbörnum sínum. Það er mikilvægt að reyna að 

skilja hver guðfræðilegur boðskapur kirkjunnar er til gerenda kynferðislegs 

ofbeldis.
69

 Sólveig Anna fjallar um það í grein sinni Kirkjan og kynferðisofbeldi að í 

starfsreglum þjóðkirkjunnar nr 739/1998, endurskoðaðar 2009 nr 955/2009 í grein 9 

að kirkjuleg yfirvöld verði að tryggja að geranda sé kleift að leita sálgæsluaðstoðar til 

handa sér og fjölskyldu sinnar. Þessi sálgæsluaðstoð á helst að vera veitt af presti í 

heimahéraði. Sólveig bendir á að grein 9 sýni að kirkjan telji sig hafa hlutverki að 

gegna gagnvart geranda kynferðisofbeldisins og að hann líkt og þolandinn eigi rétt á 

sálgæslu.
70

 

Lokaorð 
Á undanförnum árum hefur orðið vitundarvakning í vestrænum löndum og á Íslandi. 

Umræðan um heimilisofbeldi hefur fengið aukna athygli. Það er almennt viðurkennt 

að heimilisofbeldi er vandamál. Umræðan um heimilisofbeldi hefur opnast og aukist 

mjög og Ísland er eitt þeirra landa sem viðurkennir vandann og hefur tekið á honum 

meðal annars með lagasetningu. Síðustu tvo áratugi hefur átt sér stað umræða um 

ofbeldi sem kirkjunnar menn hafa beitt. Þetta ofbeldi hefur lengi legið í skjóli þagnar 

og lítið verið um það rætt. Rannsóknir hafa verið gerðar og bækur skrifaðar um stöðu 

kvenna sem þolendur heimilisofbeldis og það hvernig þeim hefur iðulega verið vísað 
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aftur heim til ofbeldismannsins af prestum sem þær hafa leitað hjálpar hjá. Margar 

konur hafa hlýtt þeim ráðum og trúað því að sökum þess að Kristur þjáðist 

krossdauða þá sé hlutverk þeirra að þjást og vera undirgefnar.  

Þótt að heimilisofbeldi sé viðurkennt sem staðreynd þá hefur ríkt þögn um það 

ofbeldi sem konur hafa þurft að ganga í gegnum. Skömmin sem þolandinn upplifir 

sem fórnarlamb heimilisofbeldis hamlar því að hann leiti sér hjálpar og skömmin 

getur hvatt þolandann að meta þjáningu Jesú Krists á krossinum til þess að sætta sig 

við það ofbeldi sem hann þolir. 

Niðurstaða þessarar ritgerðar er sú að í kristnu samfélagi hafa margir litið krossdauða 

Jesú Krists sem réttlætingu fyrir þjáningu. Þessi túlkun er talin hafa leitt til ofbeldis á 

konum og ýtt undir heimilisofbeldi. Enn þann dag í dag ríkir þögn um 

heimilisofbeldi og kirkjan hefur ekki reynst það skjól sem hún ætti að vera sem 

konur geta leitað til.  

En er það kannski mikilvægt að huga að því hvort það er satt að Guð hafi yfirgefið 

konur og skilið þær einar eftir? Konur hafa í gegnum bæn og íhugun og við lestur 

Biblíunnar fundið Guð í miðri þjáningunni. Fundið öryggi í skjóli krossins og 

uppgötvað að Guð (Jesús) skildi og vissi hver þjáning þeirra var, einmitt vegna þess 

að hann þjáðist á krossinum. Það hefur verið mín reynsla að þegar erfiðir og 

þjáningarfullir hlutir hafa gerst í lífi mínu að þá hefur mér fundist Guð vera mér 

nálægur. Fyrir mér er Guð  ekki hljóður og fjarverandi og má vafalaust segja það um 

aðrar konur líka. Það má líkja því við kraftaverk þegar konan skilur þjáninguna sem 

felst í krossfestingunni og hún skilur og upplifir að vera ekki lengur varnarlaus 

þolandi ofbeldis. Mín upplifun og mín trú er sú að Guð er til staðar og sé til Hans 

leitað er hægt að komst út úr vítahring ofbeldis og í skjól krossins. 
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