


Markmið verkefnisins var að styrkja innviði sem þegar eru til staðar á Íslandi til að
vinna betur gegn ofbeldi í nánum samböndum, með því að efla sérfræðina innan
kerfisins sem starfa með fólki.

• Bjóða upp á fræðslu og næmni til að greina ofbeldi

• Efla tengslanet milli aðila

• Efna til samstarfs stofnanna innan lögreglu umdæma

Á sama tíma var farið í vitundarvakningu beint að almenningi, þar sem sjónum var
beint að þolendum, gerendum og aðstandenum með skýr skilaboð um að það er von
um betra líf og fjölbreytt aðstoð í boði.



•Verkefnið var undirbúið og unnið af Jafnréttisstofu

• Styrkt af áætlun Evrópusambandsins um réttindi, jafnrétti og 
borgararétt

•Var stóð yfir í 30 mánuði, frá apríl 2017 til september 2019

•Verkefnið var unnið í samvinnu við: 



Samstarfsaðilar / Stýrihópur

Dómsmálaráðuneyti

Velferðarráðuneyti

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu

Lögreglan á Norðurlandi eystra

Lögreglan á Suðurnesjum

Ríkislögreglustjóri

Akureyri

Reykjavík



TENGSLANET





FUNDIR UM SAMVINNU

• 7 FUNDIR
• VESTMANNAEYJAR
• VESTFIRÐIR
• NORÐVESTUR
• NORÐAUSTUR
• AUSTURLAND x 2
• HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ

• UM 300 GESTIR

• TENGSLANET UM ALLT LAND

• AÐGENGI AÐ FÓLKI Í ÞJÓNUSTU MEÐ     
ÞOLENDUR OG GERENDUR UM ALLT LAND



Greining á helstu hindrunum

• Samvinna virðist vera erfiðari í minni bæjarfélögum

• Erfitt að viðhalda þekkingu þegar starfsmannavelta er mikil

• Erfitt að halda samvinnu áfram þegar það eru ekki reglulegir 
samvinnufundir

• Mismunandi reglur um meðferð persónuupplýsingar milli stofnanna

• Lög um persónuvernd 

• Skortur á stuðning frá stjórnvöldum

• Heimilisofbeldsmál ekki sett í forgang



Dæmi um lausnir

• Samvinna virðist vera erfiðari í minni bæjarfélögum = skýrir verkferlar

• Erfitt að viðhalda þekkingu þegar starfsmannavelta er mikil = aðgengileg fræðsla fyrir 
nýtt starfsfólk

• Erfitt að halda samvinnu áfram þegar það eru ekki reglulegir samvinnufundir =
reglulegir teymisfundir

• Mismunandi reglur um meðferð persónuupplýsingar milli stofnanna = læra af öðrum 
sem hafa sýnt fram á að þetta er hægt

• Lög um persónuvernd = læra af öðrum sem hafa sýnt fram á að þetta er hægt

• Skortur á stuðning frá stjórnvöldum = ætti ekki að vera þar sem samvinna hefur sýnt 
sig að virki til að vinna gegn ofbeldi

• Heimilisofbeldsmál ekki sett í forgang = reglulegir teymisfundir



FRÆÐSLA



NETNÁMSKEIÐ
13 MYNDBÖND
1020 ÁHORF

https://www.jafnretti.is/von/fraedsla/netnamskeid


RÁÐSTEFNUR

400 GESTIR
GOTT ÁHORF Á STREYMI
UPPTÖKUR AÐGENGILEGAR 
Á JAFNRETTI.IS/VON



VITUNDAVAKNING



Heimasíða
Upplýsingar um ofbeldi gegn 
konum 

• Úrræði og skilgreiningar á 
þremur tungumálum  

• Efni vitundarvakningar

• Fræðsluefni fyrir almenning

• Fræðsluefni fyrir sérfræðinga

• Allt efni sem gefið var út af 
verkefninu



VITUNDARVAKNING
5 myndbönd með yfir 200.000 áhorf
Tilnefnd til Lúðursins



Útvarpsþáttur
• 4 þátta röð um ofbeldi gegn 

konum

• Framleitt af Ríkisútvarpinu í 
samstarfi við Jafnréttisstofu

• Flutt þrisvar í línulegri dagskrá 
Rásar 1

• Aðgengilegur á netinu

• Tilnefndur til 
Blaðamannaverðlauna 2019

https://www.jafnretti.is/von/fraedsla/utvarpsthatturinn-kverkatak


Réttur þinn

• Mikilvægar upplýsingar fyrir 
innflytjendur á Íslandi

• Bæklingur um sifjalög og almennar 
upplýsingar um íslenskt samfélag

• Upplýsingar um hvar hægt er að fá 
aðstoð til að komast út úr 
ofbeldisaðstæðum

• 7 tungumál



Dreifisnepill um úrræði



Hvað höfum við lært? 

• Mikilvægt að hafa hlutlausan aðila sem ekki veitir þjónustu
• Getur miðlað málum þegar upp kemur ágreiningur milli stofnanna

• Veita sérfræðingum og starfsfólki stuðning á áheyrn

• Byggja tengslanet sem gögn til að koma upplýsingum til sérfræðinga og 
til að safna upplýsingunum frá öllu landinu
• Bestu aðferðirnar sem hvert svæði þróar með reynslu og aukinni þekkingu

• Skýrt verklag er grundvöllur faglegra vinnubragða
• Sérstaklega í smærri samfélögum

• Byggja upp traust og veita réttar og áreiðanlegar upplýsingar í hvívetna



VIÐ GETUM BYGGT BRÝR OG VIÐ GETUM BROTIÐ MÚRA



jafnretti.is/von


