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Hlutverk ársskýrslu Samtaka um kvennaathvarf er að upplýsa og fræða þegna
þjóðfélagsins um heimilisofbeldi og auka þannig almenna meðvitund, því for-
dómaleysi byggt á þekkingu, leiðir til aukinnar samfélagslegrar ábyrgðar.

Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar WHO, kemur fram að ofbeldi gegn
konum, er eitt af alvarlegustu heilbrigðisvandamálum heims. Gerendur eru
oftar en ekki menn sem þær þekkja. Það var því vel við hæfi að yfirskrift nor-
rænu ráðstefnunnar „Nordiske kvinner mot vold“, sem haldin var hér á landi
í ágústlok árið 2001, var „Hinir ósnertanlegu“. Kastljósinu var beint að ger-
andanum en ekki að þolandanum. Í ljósi þessa bætast við upplýsingar í árs-
skýrslunni um gerandann.

Eitt af markmiðum Samtaka um kvennaathvarf er að efla og fræða um ofbeldi
innan fjölskyldu m.a. með því að stuðla að rannsóknum á þessu alvarlega
vandamáli. Því er ánægjulegt að geta birt í þessarri ársskýrslu upplýsingar sem
unnar voru upp úr komuskýrslum Kvennaathvarfsins. Upplýsingarnar koma úr
B.A. verkefni tveggja sálfræðinema við Háskóla Íslands og eru þar fram ýms-
ar athyglisverðar niðurstöður t.a.m. ef bakgrunnur kvennanna er skoðaður
kemur í ljós að ef þær hafa orðið fyrir ofbeldi í æsku er þeim hættara við að
fara inn í ofbeldissamband á fullorðinsárum.

Nýverið birti Sigríður Halldórsdóttir prófessor við Háskólann á Akureyri niður-
stöður rannsóknar sinnar, sem nefnist „Í klóm dauðans“. Rannsóknin byggir
á lífi íslenskra kvenna sem búið hafa við heimilisofbeldi. Þar er m.a. lýsing á
því hvernig konurnar lokast inni í þögninni, í kvöl sinni þrúgaðar af þagnar-
bindindinu sem gerendurnir krefjast af þeim og hvers vegna þær yfirgefa ekki
gerendurna.

Það er því ljóst að mikil gróska er í rannsóknarvinnu tengd málefnum kvenna
sem búa við heimilisofbeldi.

Í tölulegu yfirliti sem unnið er úr komuskýrslum Kvennaathvarfsins kemur fram
að algengasta orsök þess að konur leita þangað er sú að þær hafa verið beitt-
ar andlegu ofbeldi. Vissulega flokkast líkamlegt ofbeldi einnig sem andlegt, en
það er þó algengur misskilningur í umfjöllun um heimilisofbeldi að þar sé ein-
ungis um líkamsmeiðingar að ræða. Andlegt ofbeldi er algengt án þess að lík-
amlegt ofbeldi sé til staðar. Andlegu ofbeldi hefur verið líkt við köngulóarvef
sem er ósýnilegur í fljótu bragði og vandlega spunninn. Þannig er vísað til þess
hve erfitt er að koma auga á þess konar ástand, ekki síst fyrir þá einstaklinga
sem sjálfir eru flæktir í vefinn.

Í fyrra var sú nýbreytni tekin upp að hægt var að nálgast ársskýrslu Samtaka
um kvennaathvarf á vef samtakanna og verður sá háttur einnig hafður á með
þessa ársskýrslu.

Jóna Sigurlín Harðardóttir
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Inngangsorð
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KVENNAATHVARF 5

Skilgreiningar

Skilgreiningar á ofbeldi
Eftirfarandi er skilgreining Samtaka um kvennaathvarf á heimilisofbeldi:
,,Heimilisofbeldi er þegar einn fjölskyldumeðlimur kúgar annan í skjóli friðhelgi
heimilisins og tilfinningalegrar-, félagslegrar- og fjárhagslegrar bindingar.“

Skilgreining Sameinuðu þjóðanna á ofbeldi gegn konum er eftirfarandi:
,,Hugtakið ,,ofbeldi gegn konum“ merkir hvers konar ofbeldisverknað sem á
rætur í kynferði og veldur konum líkamlegum, kynferðislegum og/eða andleg-
um skaða eða þjáningu eða gæti gert það. Hugtakið nær einnig yfir hótanir
um slíkan verknað, svo og gerræðislega þvingun eða frelsissviptingu, hvort
sem er á opinberum vettvangi eða í einkalífinu.“ 

Markmið Samtaka um kvennaathvarf
Að reka athvarf, annars vegar fyrir konur og börn þeirra þegar dvöl í heima-
húsum er þeim óbærileg vegna andlegs eða líkamlegs ofbeldis eiginmanns,
sambýlismanns eða annarra heimilismanna og hins vegar fyrir konur sem
verða fyrir nauðgun.

Að veita ráðgjöf og upplýsingar, efla fræðslu og umræðu um ofbeldi innan
fjölskyldu, meðal annars til að auka skilning í þjóðfélaginu á eðli ofbeldis og
afleiðingum þess og stuðla að því að þjóðfélagið, lög þess og stofnanir verndi
og aðstoði þá er slíkt ofbeldi þola.

Upphaf kvennaathvarfs á Íslandi
Boðað var til stofnfundar Samtaka um kvennaathvarf 2. júní árið 1982. Það
voru konur úr ýmsum kvennahreyfingum, auk kvenna sem höfðu kynnst
áhrifum heimilisofbeldis af eigin raun, sem boðuðu til fundarins. 

Í kjölfarið af stofnun samtakanna var Kvennaathvarfið opnað þann 6. desem-
ber sama ár. Í upphafi var hugmyndin sú að Athvarfið myndi aðeins þjóna höf-
uðborgarsvæðinu og suðvesturhorninu, því tilhneigingin hafði verið sú í ná-
grannalöndunum að athvörf væru svæðisbundin. Árið 1984 opnuðu norð-
lenskar konur athvarf á Akureyri en það var aðeins starfrækt í eitt ár, því
reyndin hefur verið sú að konur utan af landi kjósa fremur að leita sér hjálp-
ar utan heimabyggðar sinnar. 
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6 KVENNAATHVARF

Ýmsar birtingarmyndir ofbeldis (Pence & Paymar 1993)

Einangrun:
• Kemur í veg fyrir að hún geti sótt vinnu, skóla, félagsstarf, tómstundastarf.
• Kemur í veg fyrir að hún hitti/eigi samskipti við fjölskyldu og/eða vini.
• Tekur af henni persónuskilríki, greiðslukort, ávísanahefti, ökuskírteini og

fleira þess háttar.
• Eltir hana, fylgist með henni.
• Opnar póstinn hennar.
• Notar símnúmerabirti til að fylgjast með hverjir hringja til hennar.
• Hringir stöðugt heim til að vita hvort hún sé ekki heima.
• Fjarlægir símann.
• Spyr í þaula hvar hún hafi verið, hvað hún hafi verið að gera og hverja hún

hafi hitt. Tortryggir gjarnan svörin.

Efnahagsleg stjórnun:
• Takmarkar aðgang hennar að peningum.
• Skammtar peninga, sem varla (eða ekki) duga fyrir nauðsynlegustu útgjöld-

um.
• Þvingar hana til að biðja um hverja krónu og/eða gera grein fyrir hverri

krónu.
• Segir ósatt um stöðu fjármálanna, eða heldur fjármálunum leyndum.
• Kemur í veg fyrir að hún starfi utan heimilis, eða ráðstafar launum hennar.
• Tekur af henni peninga s.s. inneign í bankabók, arf o.fl.
• Kemur í veg fyrir að hún hafi greiðslukort, banka-eða ávísanareikning.
• Ráðstafar einn, og oft án hennar vitundar, sameiginlegum peningum þeirra.

Hótanir:
• Ógnar/hótar henni án orða s.s. með bendingum, hreyfingum eða svipbrigð-

um.
• Kastar/eyðileggur hluti.
• Eyðileggur persónulegar eigur hennar - og/eða annað sem henni er kært.
• Meiðir eða fargar gæludýrum á heimilinu.
• Meðhöndlar hnífa, vopn eða aðra hluti til að ógna henni.
• Hótar að drepa hana eða börnin.
• Hótar að fyrirfara sér.
• Hótar að láta reka hana úr landi, ef hún er af erlendum uppruna.
• Hótar að láta leggja hana inn á geðdeild.
• Hótar að segja „öllum“ hvað hún er „geðveik“.

Tilfinningaleg kúgun:
• Brýtur hana niður.
• Hrópar/öskrar á hana.
• Uppnefnir hana, gerir lítið úr því sem hún gerir, hæðist að henni.
• Gagnrýnir hana, setur stöðugt út á hana og verk hennar.
• Niðurlægir hana fyrir framan aðra.
• Lætur hana finna fyrir vanmetakennd og að hún sé heimsk eða barnaleg.
• Telur henni trú um að eitthvað sé að henni t.d. geðveiki.
• Stöðugar ásakanir, m.a. ásakar hann hana fyrir mistök sem hann sjálfur gerir.
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KVENNAATHVARF 7

Ýmsar birtingarmyndir ofbeldis

• Ruglar raunveruleikanum, m.a. með því að segja að hennar upplifanir, út-
skýringar og túlkanir séu rangar.

Kynferðisleg misnotkun:
• Spottar/niðurlægir hana kynferðislega.
• Þvingar hana til kynlífsathafna, sem hún er mótfallin.
• Hótar að misbjóða börnunum kynferðislega.
• Þvingar hana til að horfa á klámmyndir og/eða skoða klámblöð.
• Nauðgar henni, eða hótar nauðgun.

Líkamlegt ofbeldi:
• Ýtir, hrindir eða slær til hennar.
• Snýr upp á útlimi.
• Heldur henni fastri, varnar útgöngu.
• Lemur hana, brennir hana.
• Skaðar hana t.d. með hnífi, barefli, belti, ól eða öðru þess háttar.

(Accessing Woman Battering in Mental Health Services, 1998. Edward W. Gondolf. 
ISBN 0-77619-1107-3). Vilborg G. Guðnadóttir, hjúkrunarfræðingur tók saman 
og þýddi 1998.
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8 KVENNAATHVARF

Frá Kvennaathvarfinu

Kvennaathvarfið býður þrenns konar þjónustu:
• Neyðarathvarf, fyrir konur og börn þeirra þegar dvöl í heimahúsum er þeim

óbærileg vegna andlegs eða líkamlegs ofbeldis eiginmanns, sambýlismanns
eða annarra heimilismanna. Athvarfið er einnig fyrir konur sem orðið hafa
fyrir nauðgun.

• Símaráðgjöf, allan sólarhringinn. Konur geta hringt og rætt mál sín og feng-
ið stuðning og upplýsingar.

• Viðtöl, þar sem konur geta komið og fengið stuðning og upplýsingar án
þess að til dvalar komi. Nauðsynlegt er að hringja áður og panta tíma.

Athvarfið á að veita þeim konum, sem þangað leita öryggi og skjól. Algjör
nafnleynd ríkir varðandi íbúana. Það er opið allan sólarhringinn, allt árið og er
heimilisfanginu haldið leyndu. Í einstaka tilfellum er ekki hægt að taka á móti
konum til dvalar ef andlegt og/eða líkamlegt ástand þeirra er þannig að stuðn-
ingur sem boðið er upp á í Athvarfinu, er ekki nægjanlegur eða viðeigandi
miðað við þarfir hverju sinni. Í slíkum tilvikum er reynt að aðstoða konurnar
með því að benda á önnur úrræði.

Reiknað er með því að hámarksdvalartími sé 3-4 vikur. Ef málum konu er
þannig háttað að hún þurfi að dvelja lengur er hægt að sækja um það til
stjórnar. Litið er á dvölina sem tímabundið neyðarúrræði meðan konur eru að
ná áttum og skipuleggja næstu skref. Tekið er lágmarksgjald fyrir dvölina en
fjárskortur er þó aldrei hindrun fyrir dvöl. Í Athvarfinu hittast konur í svipaðri
stöðu með svipaða reynslu. Þær deila reynslu sinni hver með annarri, á þann
hátt sem hverri og einni hentar.

Stuðningur til sjálfshjálpar er í boði og er markmiðið að konurnar finni eiginn styrk
og öðlist aukna færni til að takast á við lífið á uppbyggilegan hátt, án ofbeldis.
Áherslan er á ofbeldið en ekki gerandann. Ofbeldi er aldrei réttlætanlegt og það
er ætíð á ábyrgð gerandans. Gengið er út frá því að konurnar séu sérfræðingar í
eigin málum og að þær ráði ferðinni. Stuðningurinn er einstaklingsbundinn og
felst m.a. í viðtölum, fræðslu og aðstoð við að tengjast utanaðkomandi stuðnings-
aðilum. Í þessu sambandi er einnig mikilvægt að lífið í Athvarfinu líkist eins og
hægt er venjulegu heimilislífi þar sem allir leggja sitt af mörkum til að vel gangi.

Að lokinni dvöl í Athvarfinu geta konurnar komið í viðtöl meðan þær eru að
styrkjast betur. Einnig geta þær komið á „Opið hús“, eitt kvöld í viku í Athvarf-
inu. Þar hittast núverandi og fyrrverandi dvalarkonur og eiga uppbyggilega
samveru. Sú nýbreytni var tekin upp á haustmánuðum að bjóða einnig kon-
um, sem komu í viðtöl, að nýta sér dagskrána á „Opnu húsi“ og mæltist það
vel fyrir. Dagskráin var fjölbreytt s.s. hugleiðingar um sjálfsstyrkingu og með-
virkni, klippimyndir og ljóðagerð.

Starfsmenn
Starfsmenn Athvarfsins eru í 7 stöðugildum og starfa undir stjórn Samtaka um
kvennaathvarf. Ekki er krafist ákveðinnar menntunar, nema kennaramenntun-
ar barnastarfsmanns og háskólamenntunar framkvæmdastjóra.
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KVENNAATHVARF 9

Frá Kvennaathvarfinu

Ein breyting varð í starfsmannahópnum og var hún sú að ráðskonan hætti
störfum. Ákveðið var að ráða ekki í stöðu hennar heldur sjá til hvort þörf yrði
á að hafa ráðskonu.

Starfsmannafundur er haldinn vikulega og hálfsmánaðarlega er hóphand-
leiðsla sálfræðings. Handleiðari hópsins Oddi Erlingsson sálfræðingur hætti í
ágúst og í hans stað kom Baldvin H. Steindórsson sálfræðingur. Enn sem fyrr
er mikil áhersla lögð á fræðslu og endurmenntun starfsmanna og sóttu starfs-
menn fjölbreytt námskeið sem öll eiga að stuðla að góðri og faglegri vinnu
þeirra.

Mjög mikilvægur þáttur í starfseminni er samvinna við þá aðila, sem tengjast
málefnum þeirra kvenna er leita til Athvarfsins. Tilgangurinn er að fræða um
starfsemi Kvennaathvarfsins og fræðast um starfsemi annarra. Margir góðir
gestir komu í heimsókn m.a. vel á annað hundrað norrænar konur sem voru
hér staddar í lok ágústmánaðar á ráðstefnunni „Nordiske kvinner mot vold“.
Margir nemar koma einnig í heimsókn til að fræðast um starfsemina og má
þar nefna félagsráðgjafarnema, guðfræði- og hjúkrunarnema ásamt fjölda-
mörgum nemendum úr framhaldsskólunum. Sífellt er lögð meiri áhersla á að
bjóða ýmsum faghópum í heimsókn í Athvarfið enda hefur það sýnt sig að sú
kynning sem þar fer fram á starfssemi Kvennaathvarfsins, skilar sér. Meðal
gesta okkar voru hjúkrunarfræðingar, prestar, aðilar frá Félagsþjónustunni í
Reykjavík og frá Dómsmálaráðuneytinu.

Áhersla er einnig lögð á að fara til þeirra aðila sem óska eftir fræðslu um At-
hvarfið á sínum vinnustað m.a. var farið með erindi á fræðsludag skólahjúkr-
unarfræðinga í Reykjavík.

Mjög ánægjulegt er að geta boðið nemendum og fagfólki í heimsókn í
Kvennaathvarfið. Ekki síst til þess að hægt sé að sýna fólki að Kvennaathvarf-
ið er heimilislegt og fallegt hús þar sem mikil áhersla er lögð á að konum og
börnum líði vel.

Mikil umræða var um Kvennaathvarfið í ljósvakamiðlum og voru starfsmenn
gestir hinna ýmsu umræðuþátta.

Samvinnuverkefni:
Fulltrúi frá Kvennaathvarfinu er í Nýbúateymi ásamt fulltrúum frá Félagsþjón-
ustu, Heilsugæslu, Vinnumiðlun, Fræðslumiðstöð, Leikskólum Reykjavíkur,
Námsflokkunum, Miðstöð nýbúa, Útlendingaeftirliti og Lögreglu.

Húsnæði:
Starfsemi Kvennaathvarfsins flutti að Bárugötu 2, 2. febrúar 2001. Ekki var
ráðist í þær endurbætur sem þurfti á húsnæðinu vegna málaferlanna um
eignaréttinn.

Jóna Sigurlín Harðardóttir, framkvæmdastjóri
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10 KVENNAATHVARF

Tölulegar upplýsingar

Hversu margar konur leita til Kvennaathvarfsins?
Komum í Kvennaathvarfið fjölgaði um 45 % á milli áranna 2000 og 2001. Um
er að ræða komur til dvalar, sem eru 97 og hins vegar komur í viðtöl, sem eru
406. Nýkomur eru 33% og er það nokkru minna en árið 2000.

Vert er að hafa í huga að samtals komur í Athvarfið segir ekki til um fjölda
kvenna sem leituðu til Athvarfsins. Hvort sem kona kemur til dvalar eða í við-
töl er hvert skipti skráð sem koma. Þannig að sama kona getur komið oftar
en einu sinni t.d. í viðtal og þá er hver koma skráð. Það eru um 260 konur
sem eru á bak við þessar 503 komur. 

Aukningin á komum á milli ára í Athvarfið felst í aukningu á viðtölum við kon-
ur, sem ekki dvelja í Athvarfinu og fjölgar þeim um 61 %. Meðan konur dvelja
í Athvarfinu fá þær margháttaðan stuðning til sjálfshjálpar og vega einstak-
lingsviðtöl þar þungt. Fjöldi viðtala innanhúss var um 200 og má segja að kon-
ur hafi fengið að meðaltali tvö viðtöl meðan á dvöl stóð.

Ekki er um meðferðarviðtöl að ræða heldur stuðningsviðtöl. Gengið er út frá því
að konan sé sérfræðingurinn í sínum málum, en þurfi tímabundna aðstoð. Í við-
tölunum gefst konunni færi á að skoða stöðu sína og finna út hvað hún vill gera
í sínum málum. Þannig fær hún tækifæri til að finna út hvort hún vilji skilja eða
slíta sambúð. Einnig getur konan tekið þá ákvörðun að gefa sambandinu ann-
að tækifæri. Konunni er aldrei sagt hvað hún eigi að gera heldur skoðaðir með
henni ýmsir valkostir. Mikilvægt er að hafa í huga að það er oft langt og strangt
ferli að losa sig út úr ofbeldissambandi. Því er eðlilegt að konur komi oftar en
einu sinni til dvalar eða í viðtöl í Kvennaathvarfið. Þegar konan fer úr Athvarfinu
eftir dvöl er henni boðið að koma í viðtöl. Stundum gerir hún það og kemur þá
frá einu viðtali og allt upp í tíu viðtöl. Í byrjun kemur konan gjarnan vikulega og
síðan lengist tíminn á milli viðtalanna. Aðrar konur velja að koma aftur til dval-
ar og telja sig hafa meira gagn af því heldur en að koma í viðtöl.

Segja má að sífellt fleiri konur velji að vinna sig út úr ofbeldinu heima hjá sér
í stað þess að koma til dvalar í Kvennaathvarfið. Það er skiljanlegt því það er
mikil röskun fyrir konurnar og börn þeirra að fara að heiman og dvelja í
ókunnugu húsi. Hins vegar er Kvennaathvarfið mjög oft það skjól sem kon-
urnar þurfa á að halda til þess að safna kröftum og hugleiða hvaða stefnu þær
vilja taka í lífinu.

Komur í Kvennaathvarfið 1997-2001

2001 2000 1999 1998 1997

Komur samtals 503 347 298 400 395
Viðtöl 406 252 181 286 277
Dvöl 97 95 117 114 118
Dvalarkonur án barna 47 58 68 61 52
Dvalarkonur með börn 50 37 49 53 66
Fjöldi barna 74 61 80 98 113
Símtöl í neyðarsíma 1880 1635 1794 2500 2274
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KVENNAATHVARF 11

Á yfirlitinu eru tilgreindar ástæður þess að

konur leita til Kvennaathvarfsins. Flestar

nefna þær fleiri en eina ástæðu fyrir komu

sinni. Enn sem fyrr nefna þær stuðning, sem

helstu ástæðu komu sinnar. Í 57% tilfella

nefna þær að ástæðan sé andlegt ofbeldi en

í 29% tilfella að um líkamlegt ofbeldi sé að

ræða. Þessar tölur eru í ósamræmi við þá

mynd, sem margir hafa af ofbeldi gegn kon-

um. Þegar talað er um ofbeldi sjá flestir fyrir

sér konu með glóðarauga og aðra líkamlega

áverka. Konurnar telja líka margar að þær

verði að vera með líkamlega áverka og þá

mikla til þess að eiga erindi í Kvennaathvarf-

ið. En þessu er ekki þannig varið, því andlega

ofbeldið sem þær koma flestar vegna er falið.

Hótanir, svipbrigði, einangrun og fjárhagsleg

stjórnun eru dæmi um andlegt ofbeldi sem

gjarnan er vel falið.

Þegar kona kemur oftar en einu sinni í viðtal

er ekki merkt við að ástæðan sé t.d. andlegt

ofbeldi nema 1-2, því eftir það snúast viðtöl-

in meira um sjálfsstyrkingu konunnar heldur

en andlegt ofbeldi.

Tölulegar upplýsingar

Yfirlit 19 ára, 1983 - 2001

1983-1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Komur 145 154 152 179 217 372 375 395 283 368 395 400 298 347 503

1. sinn/% 63% 49% 60% 55% 62% 34% 47% 50% 39% 28% 33% 28% 45% 42% 33%

Áverkar/% 31% 23% 26% 26% 26% 22% 22% 21% 18% 13% 15% 16% 14% 18% 12%

Dvalarkonur 145 111 90 92 92 148 152 168 136 111 118 114 117 95 97

Börn 120 106 90 90 116 150 181 184 131 115 113 98 80 61 74

Samtals 265 217 180 182 208 298 333 352 264 226 231 212 197 156 171

Dvalardagar kvenna 1550 1240 968 983 1631 2334 2726 3043 1771 2219 1764 1932 1265 950 868

Dvalardagar barna 1938 1136 920 1234 3251 3277 3661 4370 2455 3183 1907 2254 1314 946 613

Samtals 3488 2376 1888 2217 4882 5611 6387 7413 4226 5402 3671 4186 2579 1896 1461

Meðaldvalartími kvenna 10,6 11,2 10,8 10,7 17,7 15,8 17,9 18,1 13 20 14,9 17 11 10 9

Meðaldvalartími barna 15,8 10,7 10,2 13,7 28 21,8 20,2 23,8 18,74 27,7 16,9 23 8 15 8

Meðalfjöldi kvenna á dag 4,2 3,4 2,7 2,7 4,5 6,4 7,5 8,3 4,9 6,1 4,8 5,3 3,5 3 2

Meðalfjöldi barna á dag 5,3 3,1 2,5 3,4 8,9 9 10 12 6,2 8,7 5,2 6,2 3,6 3 2

Íbúar að meðaltali á dag 9,5 6,5 5,2 6,1 13,4 15,4 17,5 20,3 11,05 14,8 10 11,5 7,1 6 4

Ástæða komu 2001 2000
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12 KVENNAATHVARF

Tölulegar upplýsingar

Þegar tölur úr tölvuskráðum símtölum eru

skoðaðar, kemur í ljós að í ríflega helmingi

símtalanna er það konan sem hringir til að fá

upplýsingar og stuðning. Einnig kemur í ljós

að ættingjar og vinir eru stór hluti þeirra sem

hringir eða um 18% símtalanna. Ýmsir fag-

aðilar hringja vegna skjólstæðinga sinna s.s.

prestar, félagsráðgjafar og sálfræðingar. Árið

2001 voru um 13% símtalanna frá þeim. 3%

þeirra sem hringja í neyðarsímann eru karlar,

bæði þolendur og gerendur.

Í ríflega helmingi símtalanna er um hlustun

og upplýsingagjöf að ræða af hendi starfs-

manna Kvennaathvarfsins.

Vinur

Fagaðili

0 10 20 30 40 50 60% 70

Konan

Fjölskyldu-
meðlimur

Karl í
eiginn vanda

Símtölin – Hver hringir?

Úrlausn símtala

Hlustun

Veittar
upplýsingar

Kvennaathvarf

Annað

Stuðningur

Fagaðilar

0 10 20 30 40 50 60%
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KVENNAATHVARF 13

Í um helmingi símtalanna er hringt til að 

fá stuðning og upplýsingar. 

Á árinu 2001 fóru 68% kvennanna, sem

komu til dvalar í Kvennaathvarfið, aftur heim

til sín. Þær dvöldu allt frá einum degi og upp

í tæpa þrjá mánuði. Misjafnt var hvort ger-

andinn var enn heima þegar konan fór heim.

Í einstaka tilfellum hafði hann flutt út og þau

sótt um skilnað. Aðrar höfðu komist að sam-

komulagi við maka sinn um að fara saman í

hjónaráðgjöf.

Það má í raun segja að það sem flestar kon-

urnar eiga sameiginlegt er að þær halda í

vonina um að sambandið muni batna og

góðu tímabilunum fjölgi. Vonin er ein

sterkasta tilfinningin í ofbeldissamböndum

enda eðlilegt þar sem oftast skiptast á skin

og skúrir. 

Af þessu má sjá að ein dvöl eða eitt viðtal í

Kvennaathvarfinu segir ekki til um það hvort

konan slítur sambandinu við þann sem beitir

hana ofbeldi. Oft er þetta upphafið af löngu

og ströngu ferli, sem miðar að því að líf kon-

unnar verði innihaldsríkara og meira gefandi

fyrir hana. Stundum dugar ein koma í

Kvennaathvarfið, því þar er það haft að leið-

arljósi að konan sé sérfræðingurinn í sínum

málum og að hún velji sína leið. Segja má að

konan taki fyrsta skrefið á langri og strangri

göngu þegar hún ákveður að koma í

Kvennaathvarfið.

Tölulegar upplýsingar

Ástæður hringinga

Heim

Leiguhúsnæði

Fjölskylda

Vinafólk

Meðferð

Annað

400 10 20 30 50 70% 60

Hvert fara konur eftir dvöl í Kvennaathvarfinu? 2001 2000
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14 KVENNAATHVARF

Tölulegar upplýsingar

Við komuna í Kvennaathvarfið er konan

spurð hvort hún sé með líkamlega áverka.

Áverkarnir sjást ekki alltaf, því stundum hylja

fötin þá. Á töflunni sést að 60 konur eða

12% voru með líkamlega áverka og er það

6% færri en árinu á undan. Í flestum tilfellum

er um að ræða mar og bólgur víðsvegar um

líkamann.

Við komuna er konan spurð hvort hún hafi

kært verknaðinn til lögreglunnar og voru það

27 konur eða 5% sem það gerðu, þrátt fyrir

að 29 % hefðu tilgreint líkamlegt ofbeldi,

sem eina af ástæðunum fyrir komu sinni í

Kvennaathvarfið. Rétt er að hafa í huga að

um 60% kvennanna koma vegna andlegs of-

beldis, sem erfitt getur reynst að kæra. Hugs-

anlega yrði hlutfallið hærra ef konan væri t.d.

spurð þegar hún færi úr Athvarfinu, því hún

er í uppnámi við komuna og þarf að komast

í ró og ná áttum áður en hún tekur ákvörð-

un um kæru. Einnig er erfitt fyrir konu að

kæra þann sem hún elskar. Stundum draga

konur kæruna tilbaka vegna hótanna frá ger-

endunum. Hótanirnar geta beinst að kon-

unni og/eða fjölskyldu hennar. 

Árið 2001 voru skráðar 97 komur til dvalar.

Lengsta dvölin var 86 dagar, en meðaldvalar-

tíminn var 9 dagar. Árið 2000 var lengsta

dvölin 69 dagar, en meðaldvalartíminn var

10 dagar. Enn sem fyrr dvelur helmingur

kvennanna í 2-7 daga.

1 dagur

2-7 dagar

8-14 dagar

45-86 dagar

15-30 dagar

31-45 dagar

Fjöldi 0 10 20 30 40 50

Dvalartími kvenna 

Dvöl

Viðtöl

Fjöldi 0 2 4 6 8 10 12 1614

Kærðu konur ? 2001 2000

Dvöl

Viðtöl

Fjöldi 0 5 10 15 20 30 35 4025

Eru konur með áverka? 2001 2000
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KVENNAATHVARF 15

Tölulegar upplýsingar

Frá upphafi hefur verið skoðað hvort að flest-

ar komur í Kvennaathvarfið séu á einhverjum

tilteknum tíma t.d. eins og í kringum jól eða

aðrar hátíðir. Ekkert samband hefur komið í

ljós á milli komufjölda og tiltekinna mánaða.

Ef árin 2000 og 2001 eru borin saman sést

að komur í Kvennaathvarfið voru nokkuð

svipaðar, en þó skera maí og júlímánuðir sig

úr, en árið 2000 voru flestar komur seinni-

hluta ársins. Því er aldrei hægt að spá fyrir

um hversu mikið verður að gera í Kvennaat-

hvarfinu.

Enn sem fyrr eru langflestar konurnar búsett-

ar í Reykjavík og nágrannasveitarfélögunum.

Þó hefur orðið þar nokkur breyting því eins

og sést á töflunni eru það 66% kvennanna

sem búa í Reykjavík en þær voru 77% árið

2000. Konum úr nágrannasveitarfélögunum

hefur hins vegar fjölgað í 20% úr 14% árið

2000.

Mikilvægt er að hafa í huga að Kvennaat-

hvarfið er fyrir allar konur, hvar sem þær eru

búsettar á landinu. Á töflunni má sjá að kon-

um af Suðurnesjum, Vesturlandi og Norður-

landi hefur fjölgað um 5% árið 2001. 

Það kemur hins vegar ekkert á óvart að flest-

ar konurnar koma af höfuðborgarsvæðinu

því það er alltaf erfitt að yfirgefa heimili sitt.

Ljóst er að það er mun erfiðara að fara ásamt

börnum sínum á milli landshluta.

Ef bornar eru saman tölur síðustu þriggja ára

kemur í ljós að sama mynstrið er ríkjandi.

Konur, fæddar á Íslandi eru á milli 85 - 91%

sem leita til Kvennaathvarfsins. Á árinu 2001

eru það 87% kvennanna, fæddar á Íslandi,

sem koma í Kvennaathvarfið.

Sú nýbreytni var tekin upp í skráningu upp-

lýsinga að skrá þjóðerni gerendanna. Á töfl-

unni sést að 94% þeirra eru fæddir á Íslandi.

Í hvaða mánuði koma konur? 2001 2000

janúar

febrúar

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágúst

september

október

nóvember

desember

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 65% 50 55 60

2001 % 2000 % 1999 %

Reykjavík 330 66 267 77 228 77

Höfuðborgarsvæðið 100 20 47 14 39 13

Suðurnes 11 2 4 1 11 4

Vesturland 18 4 7 2 7 2

Norðurland 15 3 2 1 3 1

Austurland 0 0 1 0 1 0

Suðurland 13 3 15 5 9 3

Erlendis 7 1 3 1 0 0

Ekki vitað 7 1 1 0 0 0

Búseta kvenna

Þjóðerni kvenna

2001 % 2000 % 1999 %

Ísland 439 87 316 91 253 85

Evrópa 30 6 13 4 21 7

Afríka 20 4 6 2 2 1

Ameríka 4 1 2 1 8 3

Asía 10 2 10 3 14 5

Ástralía 0 0 0 0 0 0

Ekki vitað 0 0 0 0 0 0

503 347 298

Dvöl Viðtöl %

Ísland 66 304 94%

Evrópa 4 7 3%

Afríka 4 3 2%

Ameríka 4 1 1%

Asía 1 1 1%

Þjóðerni gerenda
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16 KVENNAATHVARF

Tölulegar upplýsingar

Meðalaldur kvenna er 35 ár og lækkar hann

frá árinu 2000 þegar hann var 37 ár.

Konur í aldurshópnum 26-40 ár eru langfjöl-

mennastar eða helmingur þeirra sem leitaði

til Kvennaathvarfsins árið 2001.

Yngst leitaði 11 ára stúlka í viðtal, en 17 ára

í dvöl. Elsta konan sem leitaði til Kvennaat-

hvarfsins árið 2001 var 75 ára.

Tæplega helmingur gerenda er á aldrinum

26-40 ára eins og tilfellið er með konurnar.

Um 75% gerenda eru í aldurshópnum 26-55

ára.

Þegar tengsl kvennanna við gerendur eru

skoðuð kemur í ljós að tæpur helmingur er

annað hvort eiginmenn eða sambýlismenn.

Ennfremur sést að um fyrrverandi eiginmenn

eða fyrrverandi sambýlismenn er að ræða í

rúmlega 20% tilfella.

Konurnar geta ekki verið öruggar um að þær

séu lausar við ofbeldið þótt þær skilji eða slíti

sambúð. Aukning viðtala árið 2001 má mik-

ið rekja til þess að konur komu þrátt fyrir að

í raun væru engir gerendur lengur til staðar

heldur voru þær að vinna úr afleiðingum of-

beldis og þá er það skráð sem stuðningur.

26-40

41-55

56-60+

ekki vitað

<16-25

Fjöldi 0 30 60 90 180 210120 150 240 270

26-40

41-55

56-66+

ekki vitað

0 30 60 90 180 210120 150 240 270

<16-25

Fjöldi

Aldur gerenda 2001 2000

Aldur kvenna 2001 2000

Ættingi

Annað

Fyrrverandi
sambýlismaður

Sambýlismaður

0 5 10 15 20 25 30

Eiginmaður

Fyrrverandi
eiginmaður

Vinur/
kunningi

Stuðningur

%

Tengsl kvenna við gerendur 2001 2000
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KVENNAATHVARF 17

Ert þú beitt ofbeldi?

Á eitthvað af neðantöldu við um maka þinn?

• Óttastu hann undir einhverjum kringumstæðum?

• Er hann uppstökkur, skapbráður og/eða fær bræðisköst?

• Verður auðveldlega reiður undir áhrifum áfengis?

• Reynir að koma í veg fyrir að þú farir þangað sem þú vilt fara, 
eða að þú stundir vinnu, skóla eða áhugamál?

• Fylgist með þér hvar og hvenær sem er?

• Ásakar þig sífellt um að vera sér ótrú?

• Gagnrýnir þig, vini þína og/eða fjölskyldu?

• Ásakar þig stöðugt - ekkert sem þú gerir er rétt eða nógu vel gert?

• Segir að „eitthvað sé að þér“ þú sért jafnvel „geðveik“?

• Gerir lítið úr þér fyrir framan aðra?

• Hefur yfirráð yfir fjármálum ykkar og krefst skýringa á hverri krónu?

• Eyðileggur persónulegar eigur þínar af ásettu ráði?

• Hrópar/öskrar á þig eða börnin?

• Ógnar þér með svipbrigðum, hreyfingum eða bendingum?

• Hótar að skaða þig, börnin eða aðra þér nákomna?

• Þvingar þig til kynlífs?

• Hefur hann ýtt við þér, hrint þér, slegið til þín, eða slegið/barið þig 
eða börnin?

(Assessing Woman Battering in Mental Health Services, 1998. 
Edward W. Gondolf, ISBN 0-77777619-1107-3)

Vilborg G. Guðnadóttir, hjúkrunarfræðingur tók saman og þýddi 1998.



Skóli/barnastarf Kvennaathvarfsins
Á vegum Kvennaathvarfsins er starfræktur grunnskóli sem skólayfirvöld viður-
kenna og heyrir undir Fræðsluumdæmi Reykjavíkur. Skólinn er ætlaður þeim
börnum sem af einhverjum ástæðum geta ekki sótt sinn skóla, eru t.d. utan
af landi. Ef möguleiki er fyrir hendi fara börnin í sitt skólaumhverfi svo minnsta
röskun verði á lífi þeirra utan heimilis þrátt fyrir dvöl í Athvarfi. Skólinn er í
húsnæði skammt frá Athvarfinu. Einnig er leikskóli í boði fyrir þau yngstu en
ekki þegar skólabörn eru við nám. Kennari sér um barnastarfið. Ekki er um
barnagæslu að ræða heldur jákvætt og uppbyggilegt starf þar sem einstak-
lingurinn er hafður í fyrirrúmi.

Tilgangur barnastarfs
Með barnastarfi er reynt að auðvelda barni komu og dvöl í Kvennaathvarfi því
það er ekki síður í kreppu en móðirin. Barnið upplifir tilfinningar svo sem ótta,
varnarleysi, einangrun, sjálfsásökun, þögn, skömm og ótímabæra ábyrgð. Tal-
að er um það sem gengið hefur á innan veggja heimilisins og lögð áhersla á
að barnið finni að því verði ekki um kennt. Það er ekki á þess valdi né ábyrgð
að breyta ástandinu og unnið er út frá því að barn sem býr við ofbeldi:

• veit alltaf af ofbeldinu og er „sérfræðingur“ í foreldrum sínum, þekkir sveifl-
urnar og veit þegar von er á ofbeldishrinu af hendi gerandans,

• er stundum þvingað til að verða vitni að ofbeldinu,
• hlýtur stundum refsingu fyrir að segja frá eða mótmæla ofbeldinu, er oft

notað sem blóraböggull,
• fer stundum að líta á ofbeldið sem eðlilegt þrátt fyrir vanlíðan og óham-

ingju.

Barn er barn og á rétt á æsku. Ábyrgðin er alltaf hinna fullorðnu. Barnið er í
aðalhlutverki og áhersla er lögð á að efla það og styrkja. Því er frjálst að tjá sig
að vild. Reynt er að starfa þannig að barnið hafi jafnt gagn sem gaman af veru
sinni í Athvarfinu og geti litið til baka og sagt að þar hafi því liðið vel. Barna-
starfið hefur mikið vægi innan Kvennaathvarfsins og barnastarfsmaður einbeit-
ir sér fyrst og fremst að því að gæta hagsmuna barnsins og beina athygli sinni
að líðan þess og þörfum. Í Athvarfinu er barn alltaf á ábyrgð móður sinnar.

Við komu í Kvennaathvarf
Þegar barn kemur til dvalar í Kvennaathvarfið er tekin komuskýrsla af móður
vegna barns. Leitast við að fá mynd af aðstæðum barnsins fram til þess tíma,
hvernig félagsleg samskipti við önnur börn eru og hvernig barni líður/gengur
í skóla/leikskóla. Starfsfólk Athvarfsins þarf að fá heilsufarsupplýsingar barns-
ins til þess að geta sem best mætt þörfum þess. Móðir er m.a. spurð hvort
hún hafi rætt við barnið um ástæður fyrir dvöl í Athvarfinu og að ofbeldið og
ástandið á heimilinu er ekki því að kenna. Móður er kynnt sú stefna Kvenna-
athvarfsins að heimilisofbeldi sé ekki leyndarmál. Móðir og barn geta tjáð sig
að vild um það sem gengið hefur á í lífi þeirra. Að því loknu er rætt við móð-
ur og barn saman og þeim kynnt barnastarfið, fyrir hvað það stendur, hvað
fer þar fram, hvenær það er í boði o.s.frv. Síðan fara móðir og barn í heim-Á
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Frá barnastarfi



Á
R

S
S

K
Ý

R
S

L
A

 
2

0
0

1

sókn þar sem barnastarfið fer fram og húsnæðið og starfshættir kynntir nán-
ar. Barn getur ekki hafið þátttöku í barnastarfi fyrr en þessu ferli er lokið.

Barn í skóla/barnastarfi
Í barnastarfi er leitast við að líkja eftir aðstæðum barnsins utan heimilis eins
og mögulegt er. Haft er samband við kennara þess og námsáætlun bekkjar-
ins fengin. Barnið vaknar á morgnana, fer í umhverfi þar sem það getur átt
sinn stað og verið barn. Útivera er hluti af barnastarfi. Þar skapast góðar
stundir til að ræða við barnið um það sem gengið hefur á í lífi þess og hvað
er framundan. Barn sem býr við heimilisofbeldi fer oft á mis við margt frá fjöl-
skyldu sinni:

• Líkamlega umönnun: fæði, klæði, skjól, hvíld, vernd gegn hættum;
• Tilfinningalegt atlæti: snertingu, blíðu, huggun, aðdáun, þolinmæði, virð-

ingu, umburðarlyndi, félagslegan stuðning;
• Öryggi, leiðsögn, taumhald, reglu, stöðugleika, aga, mörk.
• Hvatningu, örvun, jákvætt viðhorf, hrós, tíma.
• Ábyrgð: orð og gerðir fari saman, örsök, afleiðing.
• Sjálfstæði: fá svigrúm til þess eftir aldri.

Í barnastarfi mætir barn skilningi vegna vanlíðunar. Allt er gert til að styrkja
það og efla. Því er sýnd hlýja, er markvisst hrósað, samskipti eru hrein og bein
og ætíð er staðið við loforð.

Eftirfarandi skal haft í huga ef hjálpa á barni sem býr við heimilisofbeldi:

• Ofbeldið er að öllum líkindum vel falið leyndarmál.
• Láttu barnið finna að það sé öruggt hjá þér, það geti treyst þér og að þú

trúir því.
• Sýndu rósemi og yfirvegun í orðum og tilfinningum.
• Lofaðu aðeins því sem þú getur staðið við.
• Bentu barninu á að það séu til leiðir til hjálpar og að þú munir sjá til þess

að það fái áframhaldandi aðstoð.
• Leitaðu aðstoðar og samstarfs við aðra. Flýttu þér hægt þannig að stuðn-

ingurinn verði sem bestur og árangursríkastur fyrir barnið.

Tilkynningaskylda
Kvennaathvarfið starfar samkvæmt lögum um vernd barna og ungmenna og
sinnir tilkynningaskyldu ef vitað er um að barn búi við óviðunandi uppeldisað-
stæður og uppeldisskilyrði þess eru þannig að hætta er á að það beri skaða
af. Þetta er aldrei gert án vitundar móður. Þegar barnaverndarmál koma upp
er ábyrgð á því í höndum framkvæmdastjóra, barnastarfsmanns og aðila frá
stjórn Samtaka um Kvennaathvarf.

Elísabet Þ. Albertsdóttir barnastarfsmaður
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Frá barnastarfi

Árið 2001 dvöldu 74 börn í Kvennaathvarf-

inu. Frá árinu 1995 hefur börnum í Athvarf-

inu fækkað frá því að vera 131 árið 1995

niður í 61 árið 2000. Það er fyrst núna síðan

1995 sem fjöldinn fer ekki lækkandi miðað

við árið á undan. Ein skýringin á fækkun

barna í Atvarfinu má vera sú að konur án

barna í dvöl hafa verið í meirihluta undanfar-

in ár. Konur með börn voru í meirihluta árið

2001 og skýrir það kannski að einhverju leyti

þessa fjölgun barna milli ársins 2000 og

2001. Það yngsta var 3ja mánaða gamalt,

það elsta 15 ára. Meðalaldur barna var um 6

ár, líkt og undanfarin ár.

Þegar mæður eru spurðar hvort börnin hafa

verið beitt ofbeldi, telja þær flestar að of-

beldið hafi ekki beinst gegn börnunum. En

börn og unglingar sem búa við heimilisof-

beldi fara aldrei varhluta af því þótt þau hafi

ekki verið beinir þolendur ofbeldisins.

Hvaða hlutverki gegnir gerandinn í lífi barn-

anna? Í flestum tilfellum er hann faðir þeirra.

Aðrir eru skilgreindir sem nánir fjölskylduvin-

ir eða ókunnir aðilar.
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7-9 ára

10-12 ára
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Á hverju ári koma börn til dvalar ásamt móð-

ur sinni sem starfsfólk Athvarfsins hefur hitt

áður. Árið 2001 höfðu 17 börn af 74 fyrri

dvöl að baki þar af höfðu þrjú dvalið í At-

hvarfinu í móðurkviði.

Lengsta dvöl barna á árinu voru 45 dagar, 

en meðaldvalardagar voru 8. 

Meðalfjöldi barna í Athvarfinu var um 2 börn

á dag.

Frá barnastarfi

Dvöl barna í Athvarfi 2001 2000

1 dagar

2-6 dagar

7-25 dagar

26-45 dagar

0 5 10 15 20 25 30 35 40Fjöldi

Dvalartími barna

Komið áður

Í fyrsta sinn

0 10 20 30 40 50 60 70Fjöldi
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Ertu að deyja úr ást?
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Þetta veggspjald gaf tóninn fyrir auglýsingaherferðina. Hjarta úr

blóði sem er táknrænt fyrir hin sérstæðu tengsl ástar og ofbeldis.
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Ertu að deyja úr ást?

Þessi mynd og fyrirsögnin „Við höldum okkur saman“ sýna að

ofbeldi þrífst í friðhelgi heimilisins.
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Um heimilisofbeldi: Athugun á konum sem leita til Kvennaathvarfs og
ofbeldismönnum þeirra

Rannsóknin var byggð á 1231 komu- og viðtalsskýrslu Kvennaathvarfsins
1995 - 2000. Þær innihalda margvíslegar upplýsingar um skjólstæðinga
Kvennaathvarfsins, börn þeirra og gerendur sem ekki hafa verið nýttar í rann-
sóknarlegum tilgangi fyrr. Skýrslurnar eru athyglisverð heimild um konur sem
beittar eru heimilisofbeldi.
Hér eru nokkur dæmi um niðurstöður rannsóknarinnar:

Þolandinn
• Andlegt ofbeldi var oftast nefnt sem ástæða komu í Kvennaathvarfið eða í

75% tilfella. Í 50% tilfella var ástæðan líkamlegt ofbeldi og í 12% tilfella
kynferðislegt ofbeldi. Athyglisvert var hve oft andlegt ofbeldi átti sér stað án
líkamlegs ofbeldis eða í 65% tilfella.

• Gerendur voru í 90% tilvika fyrrverandi eða núverandi makar.

• Flestar konur sem til Kvennaathvarfsins leituðu voru á aldrinum 25-44 ára.
Yngri konur voru frekar beittar líkamlegu ofbeldi heldur en eldri konur.

• Konur í sambúð voru frekar þolendur andlegs- og líkamlegs ofbeldis heldur
en ógiftar og fráskildar konur. Fráskildar konur eða konur sem höfðu slitið
samvistum, nefndu ofsóknir sem ástæðu komu í þriðjungi tilfella.

• Konur sem komu til dvalar í Kvennaathvarfið voru líklegri til að vera heima-
vinnandi, með litla menntun, lágar tekjur og/eða þiggja félagslega þjónustu
en konur sem komu í viðtöl. Þær voru beittar grófari ofbeldi en ekki meira
ofbeldi en konur með hærri tekjur og meiri menntun. Virtist frekar sem að
veik félagsleg tengsl og léleg fjárhagsleg staða gæti verið áhættuþáttur
heimilisofbeldis. Konur sem komu í viðtöl sóttu oftast eftir almennum
stuðningi. Líklegt var að menntun og fjárhagslegt sjálfstæði þeirra gerði það
að verkum að þær leituðu annað en í Kvennaathvarfið þegar þær þurftu að
flýja heimili sín.

• Gögnin virtust sýna breytingar á starfsemi Kvennaathvarfisins eftir árið
1995. Fleiri konur sóttu viðtöl án dvalar og almennur stuðningur við konur
sem þangað leituðu jókst til muna.

• Aðeins 10% kvenna kærðu ofbeldið. Kærurnar voru oftast vegna líkam-
legra áverka, morðhótana og ofsókna. Yngri konur voru líklegri til þess að
kæra heldur en eldri konur. Konur voru líklegri til þess að kæra ókunnuga
og fyrrverandi maka heldur en núverandi maka.

• Um 35% kvenna höfðu verið beittar kynferðislegu ofbeldi. Í 24% tilfella var
um sifjaspell að ræða. Konur sem voru þolendur sifjaspells í æsku voru lík-
legri en aðrar til að vera þolendur heimilisofbeldis síðar á ævinni.Á
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Um heimilisofbeldi BA rannsókn í sálarfræði vorið 2001
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• Athyglisvert var að 7 - 15% kvenna voru af erlendu bergi brotnar þegar inn-
flytjendur voru 2,6% af íslensku þjóðinni. Þær voru flestar giftar gerendun-
um og komu flestar í Kvennaathvarfið til að dvelja þar.

Ofbeldi gegn börnum
• Fráskildar konur greindu oftast frá því að börn þeirra væru beitt ofbeldi.

• Börn voru oftast beitt ofbeldi af föður eða í 75% tilfella en mun sjaldnar af
fósturföður eða í 18% tilfella.

• Meiri líkur voru á ofbeldi gagnvart börnum í stærri fjölskyldum. Því fleiri
börn þeim mun meiri líkur voru á ofbeldi gegn þeim.

Gerandinn
• 90% gerenda voru núverandi eða fyrrverandi makar og flestir á aldrinum

25-44 ára.

• Yngri menn með minni menntun voru líklegri til þess að beita líkamlegu of-
beldi. Eldri menn með meiri menntun voru líklegri til þess að beita andlegu
ofbeldi.

• Yngri menn voru líklegastir til að beita kynferðislegu ofbeldi, síðan minnk-
uðu líkurnar með aldri en hækkuðu aftur hjá miðaldra mönnum.

• Gerendur, miðað við aðra menn í þjóðfélaginu, höfðu minni menntun, lægri
tekjur, þáðu oftar félagslega aðstoð og voru frekar atvinnulausir.

• 63% gerenda áttu við áfengis- eða fíkniefnavanda að stríða. Sterk tengsl
virtust vera á milli áfengis- og fíkniefnavanda og heimilisofbeldis. Menn sem
beittu líkamlegu ofbeldi áttu mun oftar við vímuefnavanda að stríða heldur
en þeir sem beittu kynferðislegu ofbeldi.

• Um þriðjungur gerenda höfðu verið kærðir eða dæmdir fyrir ofbeldisglæpi.
Samkvæmt þessu má álykta sem svo að menn sem beita ofbeldi eru líklegri
til að beita því aftur. Einnig eru þessir menn líklegri til þess að beita sams
konar ofbeldi aftur, líkamlegu eða kynferðislegu. Menn sem hafa verið
kærðir eða dæmdir fyrir ofbeldisverk hóta oftar morði en aðrir og valda þol-
andanum meiri áverkum. Samkvæmt þessu eru konur sem leita til Kvenna-
athvarfsins oftar beittar líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi af hendi manna
sem hafa beitt sams konar ofbeldi áður.

Höfundar rannsóknar: Áslaug Einarsdóttir, BA í sálfræði og starfskona
Kvennaathvarfsins og Guðmundur Á. Skarphéðinsson, BA í sálfræði.

Frekari upplýsingar um rannsóknina veitir Áslaug Einarsdóttir starfskona
Kvennaathvarfsins.
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Aðalfundur kýs fimm manna stjórn og tvo varamenn. Þar eru grundvallar-
breytingar á starfsemi Samtaka um kvennaathvarf samþykktar.

Stjórn heldur að öllu jöfnu fundi hálfsmánaðarlega og oftar ef á þarf að halda.
Á stjórnarfundum hittast stjórn og framkvæmdateymi og bera saman bækur
sínar, en stjórnin ber ábyrgð á starfseminni í heild, tekur allar helstu ákvarðan-
ir og leggur drög að starfi framkvæmdateymis.

Framkvæmdateymi samanstendur af:
Framkvæmdastjóra
Rekstrarstjóra
Fræðslu- og kynningarfulltrúa

Hver starfsmaður í framkvæmdateymi ber ábyrgð á daglegum rekstri síns
starfssviðs. Starfsmenn í framkvæmdateymi samræma vinnu sína og taka
sameiginlegar ákvarðanir. Framkvæmdateymi heldur fundi vikulega.

Samtök um kvennaathvarf voru grasrótarsamtök frá upphafi og allt til ársins
1995. Kvennaathvarfið er nú rekið sem sjálfseignarstofnun undir stjórn Sam-
taka um kvennaathvarf. 
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Skipurit

Aðalfundur
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Framkvæmdastjóri Rekstrarstjóri Fræðslu- og 
kynningarfulltrúi
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Barnastarfsmaður 
/ kennari
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Stjórnarskipti
Samtök um kvennaathvarf héldu aðalfund ársins 2001 þann 22. maí á Korn-
hlöðunni, þar sem ný stjórn var kjörin. Stjórnin kom saman til fyrsta fundar í
byrjun júní og skipti með sér verkum. Litlar breytingar urðu, en Sandra D.
Gunnarsdóttir var áfram formaður, Elín Sigurðardóttir varaformaður, María
Sólbergsdóttir gjaldkeri og Elfa Björk Ellertsdóttir ritari. Guðrún Halldórsdótt-
ir fór úr aðalstjórn í varastjórn og Embla Eir Oddsdóttir kom í hennar stað sem
meðstjórnandi. Sigríður Stefánsdóttir sat áfram í varastjórn en Helga Tuliníus
fór úr varastjórn og eru henni færðar bestu þakkir fyrir störf sín í 
stjórn samtakanna undanfarin ár.

Störf stjórnar
Stjórnin hélt fundi aðra hverja viku að jafnaði, með hléi yfir hásumarið. Einnig
var töluvert um aukafundi og símafundi þegar afgreiða þurfti mál sem ekki
gátu beðið næsta stjórnarfundar. Dagskrá stjórnarfunda var fjölbreytt sem
endranær á því starfsári sem nú er að líða og húsnæðismálin fyrirferðarmikil.

Fræðsla, fundir og ráðstefnur
Um miðjan júní fór fulltrúi samtakanna, Þórlaug Jónsdóttir, á ráðstefnuna
„Konur og lýðræði við árþúsundamót“ sem haldin var í Vilníus og var fram-
hald af samnefndri ráðstefnu sem haldin var í Reykjavík 1999. Á ráðstefnunni
í Vilníus var sjónum einkum beint að nauðungaflutningum á konum og börn-
um til kynlífsþrælkunar (trafficking in human beings) en það er mikið og vax-
andi vandamál. Meðal þess sem kom fram var að árlega lenda um 500.000
einstaklingar í klóm þessara nútíma-þrælasala og var lögð áhersla á fjölþjóð-
legt samstarf til lausnar málinu.

Samtökin opnuðu með formlegum hætti heimasíðu sína á alþjóðlega kven-
réttindadaginn, 19. júní. Það var dómsmálaráðherra, Sólveig Pétursdóttir sem
opnaði síðuna en þar má meðal annars fræðast um þjónustu samtakanna, of-
beldi og birtingarmyndir þess. Í framtíðinni er vonast til þess að heimsíðan geti
orðið vettvangur skoðanaskipta og öflug upplýsingamiðlun um málefni er
tengjast heimilisofbeldi.

Í ágústlok var haldin hér á landi samnorræna ráðstefnan „Kvinner mot vold“
og hófst undirbúningur hennar á síðasta ári. Stígamót og Samtök um kvenna-
athvarf stóðu sameiginlega að ráðstefnunni sem stóð yfir þrjá daga á Hótel
Loftleiðum. Hún heppnaðist ákaflega vel og hafði Sigríður Stefánsdóttir veg
og vanda af undirbúningi fyrir okkar hönd. Á ráðstefnunni fengu samtökin
boð um að senda fulltrúa sinn á námskeið í Vín sem haldið var í nóvember og
fór Edda Jónsdóttir, fræðslu- og kynningarfulltrúi til Vínar. Á námskeiðinu var
fjallað um hvernig fræða má ýmsar starfsstéttir sem koma að þessum málefn-
um með einhverjum hætti, s.s. lögreglu, um ofbeldi gegn konum. Fróðlegt
verður að sjá hvernig þetta námskeið mun nýtast Samtökum um kvennaat-
hvarf í framtíðinni. 
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Starfsdagur 
Stjórn og framkvæmdateymi tóku sér sérstakan starfsdag í októberbyrjun þar
sem horft var yfir farinn veg og línur lagðar fyrir komandi ár. Má segja að hefð
sé að skapast fyrir nokkurs konar starfsdegi eða vinnuhelgi enda reynst árang-
ursríkt. Meðal annars var farið yfir starfsáætlanir framkvæmdateymis, velt upp
hugmyndum og skipst á skoðunum um mál er varða rekstur og innra starf at-
hvarfsins.

Húsnæðismál
Húsnæðismál samtakanna voru til meðferðar hjá dómsvaldinu allt síðasta ár
og fram á þetta ár. Forsaga málsins er sú að samtökin festu kaup á húsi við
Bárugötu undir starfsemi athvarfsins haustið 2000. Í nóvember kom á daginn
að forkaupsréttarákvæði frá árinu 1980 voru á eigninni en fyrir handvömm
Borgarfógetaembættisins (nú embætti Sýslumanns) höfðu þau ekki verið
skráð í veðbækur. Einn forkaupsréttaraðila höfðaði þá dómsmál á hendur fyrri
eiganda og Samtökum um kvennaathvarf og gerði kröfu um að fá að ganga
inn í kaupin. Jafnframt gerði hann kröfu um að lögbann yrði sett á afhend-
ingu eignarinnar. Lögbannskröfunni var hafnað og fengu samtökin húsið af-
hent í janúarlok 2001 og fluttu inn þann 2. febrúar það ár. Málflutningur fór
fram fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur þann 3. apríl og féll dómur í málinu þann
27. apríl 2001 samtökunum í vil. Stefnandi áfrýjaði málinu til Hæstaréttar og
féll dómur 20. september 2001, stefnanda í vil. Þegar í stað var hafist handa
við að finna hentugt húsnæði fyrir samtökin og innan mánaðar frá uppkvaðn-
ingu dóms Hæstaréttar var undirritaður kaupsamningur að húsi í miðbæ
Reykjavíkur. Starfseminni hefur nú verið komið fyrir á nýja staðnum og fer vel
um hana þar.

Fræðslu- og kynningarfulltrúi
Ýmislegt fleira kom inn á borð stjórnar á starfsárinu, en hér hefur verið sagt
frá því helsta. Fræðslu- og kynningarfulltrúi lét af störfum í lok síðasta árs og
tók stjórnin þá ákvörðun að fresta ráðningu nýs starfsmann þar til flutningar
væru afstaðnir. Samtökin þakka Eddu Jónsdóttur fyrir störf hennar í fræðslu-
og kynningarmálum á síðasta ári.

F.h. stjórnar SUK,
Sandra D. Gunnarsdóttir
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Lykiltölur úr ársreikningi 2001

Tölur úr ársreikningi fyrir árið 2000 eru birtar til samanburðar.

2001 2000

Rekstrartekjur 37.355.263 37.559.268

Rekstrargjöld 38.002.687 31.691.365

Tekjuafgangur án vaxta -647.424 5.867.903

Fjármunatekjur 1.213.986 439.976

Tekjuafgangur ársins 566.561 6.307.879

Eignir og skuldir í árslok 56.371.793 76.636.370

Rekstur árið 2001
Tekjur ársins 2001 voru um 200 þús. kr. lægri en árið áður. Stafar það annars
vegar af því, að styrkir frá opinberum aðilum, þ.e. ríki og sveitarfélögum,
hækkuðu einungis um 2% milli ára og stóðu undir 92% af rekstrarkostnaði.
Hins vegar stafar óhagstæður samanburður af því að, á árinu 2000 varð sölu-
hagnaður vegna sölu á skrifstofuhúsnæði samtakanna kr. 2,3 milljónir. Aðrar
tekjur, daggjöld og árgjöld hækkuðu örlítið á milli ára, en auk þess eru gjafir
mun stærri liður en árið áður.

Gjöld hækkuðu verulega á milli ára eða um 6,3 milljónir. Ástæðurnar eru
nokkrar og skulu þær helstu tilgreindar. Beinn flutningskostnaður var um 430
þús. kr. en einnig má skoða liðinn, viðhald fasteigna í samhengi við flutning-
ana, en sá liður er nærri 700 þús. kr. hærri í ár.

Lögfræðikostnaður var rúmar 1100 þús. kr. og eru þar meðtaldar tvær mats-
gerðir dómkvaddra matsmanna.

Ráðinn var nýr fræðslu- og kynningarfulltrúi og var starfshlutfall hennar auk-
ið í 70% en hafði áður verið 50%. Ársskýrslan var tekin til endurskoðunar og
gerð mun veglegri en verið hefur, auk þess sem opnuð var heimasíða Kvenna-
athvarfsins: www.kvennaathvarf.is.

Launakostnaður hækkaði um 6% milli ára og var um 78% af heildarútgjöld-
um athvarfsins en var 85% árið áður.

Vaxtatekjur og verðbætur námu um 1200 þús. kr. á árinu og þegar niðurstað-
an er skoðuð í heild, þá varð tekjuafgangur sem nemur 566.561 þús. kr.

Þórlaug Jónsdóttir rekstrarstjóri
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Rekstrarstyrkir
Rekstrarstyrkir frá opinberum aðilum til Kvennaathvarfsins árið 2001.

2001 2000

Ríkissjóður 24.700.000 23.900.000

Reykjavíkurborg 8.400.000 8.400.000

Akranesbær 50.000 50.000

Akureyri 200.000 200.000

Austur-Hérað 15.000 15.000

Árborg 118.000 118.000

Bessastaðahreppur 0 30.000

Dalvíkurbyggð 20.000 20.000

Eyjafjarðarsveit 50.000 0

Fjarðarbyggð 0 115.920

Garðabær 200.000 200.000

Grindavík 50.000 60.000

Grímsnes- og Grafnhr. 10.000 0

Hafnarfjörður 350.000 100.000

Húsavík 50.000 50.000

Hveragerði 95.000 90.000

Hvolhreppur 0 25.000

Ísafjörður 100.000 0

Kópavogur 550.000 550.000

Kristnisjóður 150.000 150.000

Mosfellsbær 100.000 100.000

Seltjarnarnes 100.000 100.000

Skagafjörður 0 100.000

35.308.000 34.373.920

Rekstrargjöld samtals 38.002.687 31.691.365

Hlutfall opinberra

styrkja af rekstrarkostnaði 92% 99%
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Gjafir og áheit
Gjafir og áheit sem Kvennaathvarfinu bárust á árinu, námu samtals
1.342.163.- krónum. Stærsta gjöfin, hundrað þúsund danskar krónur, eða
rúmlega tólf hundruð og sextíu þúsund íslenskar krónur, var frá dönskum
manni, Godtfred Vestergaard að nafni. Var gjöfin til minningar um íslenska
eiginkonu hans, Elínu Brynjólfsdóttur sem lést þann 20.október 2001. Elín var
fædd á Íslandi í september 1928 en fluttist til Danmerkur árið 1951 og bjó þar
til dauðadags. 

Nokkrir aðilar hugsa með hlýhug til Kvennaathvarfsins um jólaleytið og má
þar nefna Kvenfélag Selfoss, sem styrkti okkur um 25 þús. kr. og sama fjár-
hæð kom frá starfsfólki fyrirtækjanna Heilsuvernd ehf. og Greining og ráð-
gjöf.

Þessum aðilum færum við okkar bestu þakkir.

Gjafir til samtakanna eru sem hér segir:

Gefandi: Fjárhæð:

Godtfred Vestergaard 1.262.863.-

Heilsuvernd ehf. 25.000.-

Greining og ráðgjöf 25.000.-

Kvenfélag Selfoss 25.000.-

Aðrir 4.300.-
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