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Steingrímur J. Sigfússon skrifar um baráttuna gegn kynbundnu ofbeldi: "Mikilvægast er að 

horfast í augu við og viðurkenna allt það sem ógert er til að ofangreindum 

mannréttindabrotum linni..." 

 

KYNBUNDIÐ ofbeldi er eitt algengasta mannréttindabrot sem framið er og þar með er eitt 

stærsta verkefni samtímans að uppræta það. Þótt ofbeldið geti vissulega bitnað á báðum 

kynjum eru það þó að yfirgnæfandi meirihluta til konur sem fyrir því verða. Talið er að allt að 

helmingur kvenna verði fyrir ofbeldi, oftast af hendi nákomins aðila einhvern tímann á 

lífsleiðinni og er það mun algengara en árás eða nauðgun ókunnugra. Að sama skapi er slíkt 

ofbeldi alvarlegasta heilbrigðisvandamál sem konur þurfa að glíma við, bæði andlega og 

líkamlega.  

Mannréttindabrotin sem felast í kynbundnu ofbeldi stríða gegn grundvallarinntaki alþjóðlegra 

yfirlýsinga og samninga um mannréttindi sem kveða á um jafnrétti, öryggi, frelsi, mannhelgi, 

virðingu og reisn. Á vettvangi Evrópuráðsins er það mannréttindasáttmáli Evrópu og 

félagsmálasáttmáli Evrópu sem hafðir eru til hliðsjónar við umfjöllun um kynbundið ofbeldi.  

Unnið gegn ofbeldi 

Evrópuráðið og Evrópuráðsþingið hafa beitt sér með margvíslegum hætti undanfarna þrjá 

áratugi fyrir aðgerðum til að stemma stigu við þeirri hindrun sem ofbeldi karla gegn konum er 

í vegi mannöryggis, lýðræðis og hagsældar. Sem dæmi má nefna að í lok nóvember 2006 hóf 

Evrópuráðið umfangsmikla herferð gegn kynbundnu ofbeldi og stendur hún til loka apríl á 

þessu ári en Evrópuráðsþingið og sveitarstjórnarþing Evrópuráðsins eru einnig virkir 

þátttakendur.  

Þegar kemur að opinberri stefnumótun og refsilöggjöf er ein helsta áskorun baráttunnar gegn 

ofbeldinu fólgin í því hversu falið vandamálið er innan veggja heimilisins. Fórnarlömb 

ofbeldisins eru iðulega niðurbrotin á sál og líkama og treysta ekki kerfinu, ef svo má að orði 

komast, heldur leita í mesta lagi til ættingja og vina um aðstoð. Nauðsynlegt er því að breyta 



samfélagslegum viðhorfum þannig að ofbeldið sé fordæmt og réttur kvenna til lífs án ofbeldis 

áréttaður sem samfélagsleg skylda þar sem konur geta treyst því að geta lifað í öryggi.  

Til að vekja athygli á alvarleika málsins hefur Evrópuráðsþingið gefið út handbækur og annað 

efni og dreift meðal þingmanna sem svo aftur nýta það í sínu heimalandi en þingið sækja 636 

þingmenn og varaþingmenn, auk starfsmanna og gesta. Markmið herferðarinnar er að vekja 

almenning í aðildarlöndum Evrópuráðsins og þingmenn sem fulltrúa almennings til vitundar 

um að kynbundið ofbeldi er misbeiting á valdi og eitt alvarlegasta mannréttindabrot í 

heiminum. Slíkt ofbeldi gengur í berhögg við grundvallarhugsjónir Evrópuráðsins um 

mannréttindi og lýðræði og er aldrei réttlætanlegt.  

Jafnréttisnefnd Evrópuráðsþingsins heldur utan um herferðina hjá þinginu. Jafnréttisnefndin, 

sem stofnuð var árið 1989, fjallar um jafnréttismál í víðum skilningi, kvenréttindi og baráttuna 

gegn ofbeldi gegn konum. Hún berst fyrir aukinni þátttöku kvenna á öllum sviðum 

samfélagsins. Á síðustu tveimur árum hefur nefndin einnig beitt sér mikið í málefnum sem 

lúta að mansali og vændi. Það er ánægjulegt að Sameinuðu þjóðirnar hafa nú ákveðið að 

hrinda af stokkunum um margt hliðstæðu átaki.  

Evrópuráðsþingið var stofnað 1949 og eiga alls 47 ríki aðild að því. Hlutverk þess er að 

standa vörð um mannréttindi, lýðræði og meginreglur réttarríkisins. Því er ætlað að beina 

tilmælum til Evrópuráðsins um aðgerðir, auk þess sem það sinnir kosningaeftirliti, velur 

dómara til setu í Mannréttindadómstól Evrópu og stendur fyrir umræðu og herferðum um 

ákveðin mál.  

Staða mála hér á landi 

Þótt ýmislegt hafi verið gert hérlendis til að stemma stigu við kynbundnu ofbeldi þarf að gera 

miklu betur. Sérstök aðgerðaáætlun gegn heimilis- og kynferðisofbeldi var samþykkt árið 

2006 með gildistíma til ársins 2011. Áætlunin, sem kveður á um 37 aðgerðir og skilgreinir 

hver eigi að framkvæmda hvaða aðgerð innan hvaða tímaramma, byggist á tillögum frá 

Mannréttindaskrifstofu Íslands, Íslandsdeild Amnesty International, Samtökum um 

kvennaathvarf, Stígamótum og UNIFEM á Íslandi. Samhliða hefur átt sér stað endurskoðun á 

gildandi löggjöf, boðið er upp á aukna aðstoð til handa fórnarlömbum ofbeldis og 

meðferðarúrræði til að aðstoða ofbeldismenn við að komast út úr vítahring sinnar hegðunar. 

Verkefnið „Karlar til ábyrgðar“ er dæmi um slík meðferðarúrræði og er það í anda ákalls 

Evrópuráðsþingsins til karla þar sem þeir eru hvattir til að leggja baráttunni gegn kynbundnu 

ofbeldi lið.  

Undirritaður dregur ekki dul á að hann hefði viljað sjá gripið til róttækari úrræða en enn hafa 

litið dagsins ljós í baráttunni hér heima fyrir. Löggjöf sem gerir kaup á kynlífsþjónustu 

refsiverð, ákvæði sem gera kleift að fjarlægja ofbeldismanninn af heimilinu í stað þess að 

fórnarlambið verði að flýja og fleira í þeim dúr er þar á meðal. En mikilvægast er að horfast í 

augu við og viðurkenna allt það sem ógert er til að ofangreindum mannréttindabrotum linni, 

og að sofna aldrei á verðinum. 

Höfundur er formaður nefndar Evrópuráðsþingsins um jöfn tækifæri kvenna og karla, 

jafnréttisnefndar 

 


