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A. Vakning - fræðsla og forvarnir Staða

A.1. Fræðsla um ofbeldi til þeirra sem vinna með börnum í skóla-, íþrótta- og æskulýðsstarfi Í vinnslu

A.2. Þekking á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins verði efld og hann verði 

grundvöllur í starfi með börnum.
Lokið

A.3. Gæðakröfur og vottun um fyrirmyndarstarf í íþrótta- og æskulýðsstarfi. Í vinnslu

A.4. Fagráð eineltismála fyrir öll skólastig og íþrótta- og æskulýðsstarf. Lokið

A.5. Fræðsluefni um ofbeldi fyrir leikskólabörn. Í vinnslu

Aðgerðin er unnin í samhengi við aðgerð A.1.

A.6. Kennsla um kynheilbrigði og kynhegðun verði efld í grunn- og framhaldsskólum. Í vinnslu

A.7. Samræmd heilsuvernd skólabarna á landsvísu. Lokið

A.8. Vitundarvakning í samfélaginu gegn haturstali. Lokið að hluta

A.9. Vitundarvakning um einelti og ofbeldi á vinnustöðum. Lokið

A.10. Fræðsla um úrræði fyrir þolendur ofbeldis um allt land. Lokið

A.11. Stofnun miðstöðvar um ofbeldi gegn börnum. Lokið

B. Viðbrögð - verklag og málsmeðferð

B.1. Stuðlað að menntun um ofbeldismál fyrir þá sem starfa innan réttarvörslukerfisins. Lokið

B.2. Lagaákvæði og reglur um þagnarskyldu hindri ekki framvindu mála. Lokið

B.3. Heimildir stofnana og félagasamtaka til að afla upplýsinga úr sakaskrá ríkisins. Lokið

B.4. Uppbyggileg réttvísi í sakamálum. Lokið

B.5. Bætt áverkaskráning í Slysaskrá Íslands. Í vinnslu

C. Valdefling - samstarf og samhæfing

C.1. Starfsemi Bjarkarhlíðar – þjónustumiðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis fest í sessi. Lokið

C.2. Upplýsingavefur um ofbeldi. Lokið

C.3. Stuðningur við þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis á Norðurlandi. Lokið

C.4. Viðbragðsteymi um sérhæfða ráðgjöf til þolenda ofbeldis á landsbyggðinni. Í vinnslu

C.5. Tímabundið leyfi frá störfum í kjölfar ofbeldis. Í vinnslu

C.6. Stuðningur við svæðisbundið samráð um aðgerðir gegn ofbeldi. Lokið

C.7. Fjölbreyttari meðferðarúrræði fyrir gerendur í ofbeldismálum. Lokið

C.8. Hagsmunagæsla aldraðra þegar grunur er um að þeir séu beittir ofbeldi. Lokið

C.9. Mat á þörf fyrir kvennaathvörf á landsbyggðinni. Lokið

C.10. Samræmd velferðarþjónusta fyrir þolendur mansals fest í sessi. Í vinnslu

C.11. Leiðbeinandi reglur um velferðarþjónustu fyrir þolendur mansals. Í undirbúningi

C.12. Árlegur landssamráðsfundur um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess. Lokið

C.13. Eftirfylgni með aðgerðaáætlun þessari. Í vinnslu

C.14. Endurskoðun aðgerðaáætlunar þessarar. Í vinnslu
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